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A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁRA EMLÉKEZÜNK
Dsida Jenő:

Berzsenyi Dániel:

Psalmus Hungaricus

Nagy Lajos
és Hunyadi Mátyás

(részlet)
Elindulok, mint egykor Csoma Sándor,
hogy felkutassak mindenegy magyart.
Székelyek, ott a bércek szikla-mellén,
üljetek mellém.
Magyarok ott a Tisza partján,
magyarok ott a Duna partján,
magyarok ott a tót hegyek közt
s a bácskai szőlőhegyek közt,
üljetek mellém.
Magyarok Afrikában, Ázsiában,
Párizsban, vagy Amerikában,
üljetek mellém!

Illyés Gyula:

Bartók
(részlet)
Szikár, szigorú zenész, hű magyar
(mint annyi társaid közt – ,,hirhedett”)
volt törvény abban, hogy éppen e nép
lelke mélyéből, ahová leszálltál,
hogy épp e mélység még szűk
bányatorka
hangtölcsérén át küldted a sikolyt föl
a hideg-rideg óriás terembe,
melynek csillárjai a csillagok?

(részlet)
Két nagy királyunk nyert koszorús
nevet
A régiségben: mindenik a szelíd
Múzsák barátja, s mindeniknek
Múzsa szelíd keze tört borostyánt.
Garami István grafikája
a 60-as évekből

Kölcsey Ferenc:

Emléklapra
Négy szócskát üzenek, vésd jól
kebeledbe, s fiadnak
Hagyd örökűl ha kihúnysz:
A haza minden előtt.

Arany János:

Domokos napra

(részlet)
Vess számot erőddel s legjavát,
a melyet
Leghasznosbnak itélsz, hazádnak
szenteljed.
Vagyon sok szüksége, sok
fogyatkozása:
Bárhol állj, csak tőled előmentét lássa.
Bánatomat sérti, ki léha vigaszt
Serdülj, kedves ifju – habzó kelyhem
húz a fülembe;
dagad –
anyánk a halott – a bucsúzót ne
A haza igényel munkás, hű fiakat.
kuplé-dal zengje;
hazák vesztek el – ki meri siratni
S ha talán, az érzés tengeréhez jutva,
verkli futamokkal?
Néked a szelíd lant tisztessége jutna:
Van-e remény még emberi fajunkban? Hass! buzdits! egyesíts! hogy osztály
ha ez a gond s némán küzd már az ész,
ne légyen
te szólalj,
Köztünk, hol magyar szó, honfiérzet –
szigorú, szilaj, ,,agressziv” nagy zenész,
szégyen.
hogy – mégis! – okunk van
Virág a költészet… egy nép irodalma:
remélni s élni!
De ha nem virágzik, nem is terem a fa.

Egy Nagy Lajos bölcs szárnya alatt
hazánk
Rómát s Athénét látta felállani,
Atilla roppant városában
Mars, tudomány, hatalom virágzott.
S mikor ragyogtak tornyaid, oh Buda!
Felségesebben, mint mikor a dicső
Király s Apollo tisztelője:
Bölcs Hunyadink kezein virágzál?

József Attila:

A Dunánál
(részlet)
Árpád és Zalán, Werbőczi és Dózsa –
török, tatár, tót, román kavarog
e szívben, mely e multnak már adósa
szelíd jövővel – mai magyarok!

Kölcsey Ferenc:

Himnusz
(részlet)
Szánd meg, Isten, a magyart
Kit vészek hányának,
Nyújts feléje védő kart
Tengerén kínjának.
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhödte már e nép
A multat s jövendőt!
Összeállította: Borsody István
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Visegrádi fiatalok a nagyvilágban
Európa – Ázsia – Afrika – Amerika – Ausztrália – Antarktisz: a legkisebbek is sorolják a földrészeket, s növekedvén nem csoda, ha az utazás, a felfedezés vágya fogalmazódik meg bennük. S ha elérik azt az életkort, amikor önállóan döntenek életük fontos lépéseiről, vannak, akik személyesen akarják megtapasztalni mindazt, amiről tanultak,
próbára akarják tenni saját teherbírásukat, új felfedezésekre, élményekre vágynak. S nekivágnak a nagyvilágnak!
Munkát vállalnak, tanulmányokat folytatnak, választott
példaképük útját követik, extrém hobbijukat próbálják ki.
Világot látnak, élményeket, tapasztalatokat gyűjtenek, új
embereket, szokásokat ismernek meg, kultúrák összehasonlítására nyílik lehetőségük. TANULNAK.
S talán mi is tanulhatunk tőlük, ha elolvassuk úti beszámolóikat, élményeiket, vallomásaikat.
Fogadják szeretettel és érdeklődéssel a visegrádi fiataloknak a Nagy Világból, a Való Világról szóló üzenetét!

Ugandából jelentem…
Kedves visegrádi Olvasóközönség!
Mához számítva már több mint három hónapja elhagytam a
várost, augusztus 30-a óta Ugandában egy középiskolában
tanítok németet és földrajzot. Hiányzik a város, a szomszédok, a barátok, ismerősök, de még a tél is, a hóesés, csizma,
sapka, nagykabát. Gondoltam, könnyítek kicsit a honvágyamon, és írok haza, mi történik itt velem.
Idén nyáron fejeztem be az egyetemet, és arra gondoltam,
hogy mielőtt ,,beállok a sorba”, még kipróbálom, milyen az
élet egy nagyon idegen helyen. Az iskolát, pontosabban annak
igazgatóját interneten keresztül találtam. Tulajdonképpen
azért kerültem Ugandába, mert Mr. Mubiru volt az első és
sokáig az egyetlen, aki válaszolt megkeresésemre, és vállalta,
hogy szállást és ellátást biztosít számomra. A nyár folyamán
egyre komolyabbra fordultak kijutásom esélyei, aztán mikor
megnyertem a repülőjegy árát egy pályázaton, eldőlt, hogy
mennem kell. Több hónapig tartott a felkészülés, a végére
belefáradtam a sok szervezésbe (szponzorok, oltások, konzulok, biztosítás, vízum stb.), meg az egész bizonytalanságba,
ami körüllengte a következő egy évet. Az utolsó néhány napon idegesített minden és mindenki, a mehetnékem keveredett az Afrikától való félelmemmel. Aztán végül is elindultam.
Kairóban az átszállás minden probléma nélkül ment, és
másnap reggel kis késéssel megérkeztem Entebbe repülőterére. Mr. Mubiru ott várt a többi fekete között, a nevem kis
táblán a kezében. Egyenesen hazahajtottunk, persze a bal
oldalon (a hivatalos nyelv angol és a közlekedés mellett sok
minden mutatja, hogy egykori angol gyarmaton élek). A
suliban megkaptam a szobámat, majd beültettek a többiek
közé a nagyterembe, ahol éppen a második harmadév záróünnepsége folyt, az összes meghívott szülővel, az iskola összes
diákjával. A színpadon színdarab, tánc, vers, a nézőtéren meg
vagy ötszáz fekete között egy megrettent fehér ember. Sokáig,
majd’ három hónapig tartott, mire hozzászoktam, hogy itt
mindenki fekete. Nem kicsit barna, félvér, kávészínű, hanem
frankón fekete, a szemük meg a fehér foguk egyenesen világít
a sötét arcukban. Este képtelenség megkülönböztetni őket.
Eleinte nem is láttam arcokat, sem ismerős arckifejezést.
Furcsa kézfogások, eltérő testbeszéd. (A mai napig nem szoktam hozzá, hogy ha felhúzzák a szemöldöküket, helyeselnek:

kérdezek valamit, jön vissza ez a jelzés, újra kérdezem, gondolom, nem érti, mit akarok, mire válaszul megint felhúzza a
szemöldökét; a harmadik kérdésem után kinyitja a szájét és
végre megértem, hogy már az elején igennel válaszolt.) Nem
elég, hogy az ilyen alapszintű kommunikációs csatornák is
bizonytalanul működnek, de az angollal is bajok vannak.
Nem tanultam angolul a középiskola óta, ami hét évet jelent,
azonkívül – hiába bizonygatták nekem, hogy sokkal tisztábban beszélnek, mint Nyugat-Afrikában – nem értettem az
akcentusukat. A negyedik-ötodik Tessék?, Hogyan? után már
rutinosan vágtam olyan arcot, mint aki megértette, de nem
akar reagálni. Ez persze csak akkor működött, amikor a hanglejtés jelezte, hogy nem kérdésről van szó, utóbbi esetben a
végső megoldást a betűzés jelentette. Figyelve a kiejtésüket,
hetekbe tellett, hogy rájöjjek, nem ártana nekem is mindig
utánnézni a pontos kiejtésnek a szótárban, mert főként én
vagyok az, aki rosszul ejti a szavakat. Ennyit a nyelvről, mostanra az angollal többé-kevésbé elboldogulok, bár tanítás
közben meg sokszor gondot okoz, hogy pontosan fejezzem ki
magam.

Afrikaiak között egy európai
A szokások, a viselkedés is sokban különbözik, bár meg kell
jegyeznem, hogy sok olyan dolgot láttam, ami a rendszerváltás előtti időkre emlékeztetett. Kiteszik a napra az elemeket,
ha lemerültek, hogy kicsit töltse a nap. Mindenemet, amim
van a szobában, nagy kíváncsisággal kézbe veszik, részletesen megvizsgálják, mint valami idegen, tán nem is létező
helyről érkezett tárgyat. Emlékszem, amikor Pidunék az
NSZK-ból karácsonyi ajándékot hoztak vagy küldtek, a gumimacik meg Mars csokik micsoda értékkel bírtak. Gyűjtik a
nylonzacskókat, a rádió az egyetlen hírforrás az otthonokban.

Mindezek mellett sokkal szegényebbek, mint mi voltuk a
nyolcvanas években. A legtöbb helyen nincs bevezetve az
áram, petróleumlámpával, gyertyával világítanak. A megérkezésem utáni három hétben én is gyertyáztam, mert az
iskola tartozása miatt a szolgáltató kikötötte az áramot. Az
utolsó harmadév elején, ahogy a diákok befizették a tandíjat, újra lett áram. A házak döngölt sárból vagy házi készítésű agyagtéglából vannak; vakolás, meszelés nincs,
(Folytatás a 15. oldalon)
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VÁROSHÁZI HÍREK
A képviselő-testület
2003. december 11-i ülésén történt
– Módosításra került az önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzata,
melyben újból meghatározásra került a
polgármesteri hivatal szervezeti felépítése, valamint ügyfélfogadási rendje. A
2003. évi XXIV. sz., ,,A köz-pénzek
felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények
módosításáról” szóló, ún. ,,Üvegzseb”
törvény által előírt szükséges kiegészítések is megtörténtek a működési szabályzatban (olvasható a 4–6. oldalon).
– Szintén módosításra került ,,A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról” szóló helyi rendelet szociális
étkeztetésére vonatkozó része, amelyben pontosításra és szigorításra kerültek a településen belüli ebédkihordás
feltételei, a Népjóléti Bizottság fokozott feladat- és hatáskörével (olvasható
a 9. oldalon).
– A közoktatási törvény módosítása
által előírt fenntartói kötelezettségünknek eleget téve felülvizsgálatra és
egyben módosításra került az általános
iskola alapító okirata, kiegészítve a
törvény által kötelezően elírt tartalmi
elemekkel és a zeneművészeti oktatással kapcsolatos adatokkal is. Ehhez a
témához kapcsolódóan helyi rendeletben került szabályozásra az alapfokú
művészetoktatás (zeneoktatás) térítési
díja, amely díjak a 2003/2004. éves
tanév II. félévétől lesznek érvényesek
(olvasható a 7–8. oldalon).
– A város vezetése tudomásul vette,
illetve jóváhagyólag elfogadta a 2003.
évi éves pénzügyi tájékoztatóját és a
2004. évre vonatkozó költségvetési
koncepciót.
– Eladásra került a volt Ágasház területe, amelyen a korábbi elképzeléseknek
megfelelően középkori Tematikus Park
létesül.
– A városvezetés tájékoztatót hallhatott
a Német Kisebbségi Önkormányzat,
valamint a polgármesteri hivatal 2003.
éves tevékenységéről.
– Összeállítottuk a képviselő-testület
2004. éves munkatervét (olvasható a 3.
oldalon).
Mezei Orsolya jegyző

Visegrád Város Képviselő-testületének
2004. évi munkaterve
J a nu á r
– Beszámoló a Visegrádi Sportegyesület 2003. évi munkájáról és tájékoztató a
2004. évi önkormányzati támogatás tervezett felhasználásáról
– Önkormányzati bizottságok beszámolója a 2003. évi munkáról
– Visegrádi Rendőrőrs körzeti megbízottjának tájékoztatója a településen
végzett tevékenységről
– Intézkedési terv, Intézményi fejlesztési terv és az önkormányzat minőségirányítási programjának elfogadása az iskolára és az óvodára vonatkozóan
– Pályázat kiírása az általános iskola igazgatói tisztségének betöltésére
Fe b r uá r
– 2004. évi költségvetési rendelet megalkotása (az általános iskola költségvetését Dömös Község Önkormányzatával közösen elfogadva az intézményfenntartó társulás miatt)
– Köztisztviselők teljesítményértékeléséhez irányelvek meghatározása
– Vagyonrendelet felülvizsgálata
M ár c iu s
– 2003. évi zárszámadási rendelet megalkotása, a beszámoló elfogadása
– Közmeghallgatás előkészítése
– Tájékoztatás a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok előkészítéséről
– Beszámoló a Rendőrőrs 2003. évi munkájáról és a közbiztonság helyzetéről
Á pr ilis
– Közmeghallgatás
M áj u s
– Beszámoló az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
2003/2004. tanévi munkájáról
– Beszámoló a Visegrád Városi Óvoda 2003/2004. évi nevelési munkájáról
– Az Áprily Lajos Általános iskola igazgatói tisztségére kiírt pályázat elbírálása
J ú niu s – J úliu s – Au gu sz t us
Nyári szünet
S ze p t e mbe r
– 2004. évi költségvetési rendelet módosítása
– Az általános iskola és az óvoda Pedagógiai, illetve Nevelési Programjának
jóváhagyása
Október
– Beszámoló a 2004. évi Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok rendezvényéről
– Beszámoló a 2004. év I. félévi költségvetési rendelet teljesítéséről
November
– Tájékoztató a költségvetés 3 éves teljesítéséről
– Gyermekjóléti Társulás beszámolója a feladat ellátásáról
December
– 2005. évi költségvetési koncepció
– A képviselő-testület 2005. évi munkatervének maghatározása
– Jegyző tájékoztatója a hivatal éves munkájáról, illetve a körzetközponti
feladatok ellátásáról
– A Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár beszámolója a 2004.
évi tevékenységről
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Visegrád Város Képviselő-testületének

10/ 2003. (XII. 11.) sz. RENDELETE
a 2/1991. (V. 9.) sz. többszörösen módosított
„Szervezeti és Működési Szabályzat” módosításáról
Preambulum
Visegrád Város Önkormányzata az 1990. évi LXV. tv. „A helyi önkormányzatokról” szóló törvény, valamint
az azt módosító 2003. évi XXIV. sz., „A közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról”
szóló törvény 6. §. , 19. §., 25. §. és 37. §. alapján,
valamint a többször módosított 1992. évi 15. sz. „Ügyrend” rendelet hatályon kívül helyezése és egy új Ügyrend megalkotásához szükséges képviselő-testületi iránymutatás meghatározása érdekében áttekinti, felülvizsgálja és a szükséges pontokon módosítja az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban alaprendelet).

Általános rendelkezések
1. §.
(1) Az alaprendelet X. fejezetében az önkormányzat gazdálkodásával összefüggő szabályozásban a 41. §. (3)
bekezdéssel egészül ki az alábbiak szerint:
„Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési
beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni
értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a
szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát,
valamint az említett adatok változásait a 2004. január 1-jétől kezdődően megkötött szerződések estén közzé
kell tenni, a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül.
A közzétételről az önkormányzati szerv nevében szerződést kötő személy gondoskodik.
A közzététel módja
– Visegrádi Hírekben történő megjelenés és
– hirdetőtáblán történő kihirdetés 15 napos kifüggesztéssel és
– Visegrád város honlapján.
A közzétételben szereplő adatokat 5 éven keresztül nyilvános adatként hozzáférhetővé kell tenni.”

2. §.
(1) Az alaprendelet IX. fejezetében a polgármesteri hivatallal összefüggő szabályozásban a 40. §. (3) bekezdés az alábbiak szerint módosul:
(3) a) A polgármesteri hivatal Ügyrendjére vonatkozó a képviselő-testület hatáskörébe tartozó kérdéseket
hivatal belső tagozódása és ügyfélfogadási ideje) a rendelet 8. sz. melléklete tartalmazza.
b) A Városi Gyámhivatal vezetője az 1992. évi XXIII. sz., „A köztisztviselők jogállásáról” szóló törvény 45.
§. (9) bek. C) pontja alapján „főosztályvezető-helyettesi” vezetői besorolási szinthez tartozik.
c) Az ügyrendet – az SZMSZ-ben foglaltak figyelembe vételével – a hivatal vezetője saját jogkörében eljárva
határozza meg, amely a képviselő-testületnek történő bemutatás után lép hatályba.
(2) Az alaprendelet 40. §.-a (4) bekezdéssel egészül ki az alábbiak szerint:
(4) „A helyi önkormányzati feladatot ellátó szerv vagy személy (a továbbiakban együtt: szerv) a feladatkörébe tartozó ügyekben – így különösen az önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és -személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan – köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását.
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Az említett szervek rendszeresen közzé- vagy más módon hozzáférhetővé teszik a tevékenységükkel kapcsolatos legfontosabb – így különösen a hatáskörükre, illetékességükre, szervezeti felépítésükre, szakmai
tevékenységükre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokukban lévő adatfajtákra és a működésükről szóló jogszabályokra, valamint a gazdálkodásukra vonatkozó – adatokat.
E szervek hatáskörében eljáró személyek neve, beosztása vagy besorolása és munkaköre – ha törvény másként nem rendelkezik – bárki számára hozzáférhető, nyilvános adat.
Az említetteknek lehetővé kell tenniük, hogy a kezelésükben lévő közérdekű adatot bárki megismerhesse,
kivéve, ha az adatot törvény alapján az arra jogosult szerv állam- vagy szolgálati titokká nyilvánította, illetve
ha az nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség alapján minősített.”
3. §.
(1) Az alaprendelet II. fejezetében a képviselő-testület munkájával összefüggő szabályozásban a 7. §. (2)
bekezdése az alábbiakkal egészül ki:
,,(2) A választópolgárok – a zárt ülés kivételével – betekinthetnek a képviselő-testület előterjesztésébe és
ülésének jegyzőkönyvébe.”
(2) Az alaprendelet 7. §. (7) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:
(7) A külön törvény szerinti közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét zárt
ülés tartása esetén is biztosítani kell.
Záró rendelkezések
4. §.
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján, azaz 2003. december 11-én lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a többször módosított 1992. évi 15. sz., „Visegrád Város Polgármesteri Hivatalának Ügyrendjé”-ről szóló rendelete.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Visegrád, 2003. december 11.
Hadházy Sándor s. k.
polgármester

Mezei Orsolya s. k.
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént:
Mezei Orsolya s. k.
jegyző

Visegrád, 2003. december 11.

8. sz. melléklet

A polgármesteri hivatal belső tagozódása
Köztisztviselők
Munkáltató: jegyző
Hivatal és Titkárság
Felettes szerv: Pest Megyei Közigazgatási Hivatal

Városi Gyámhivatatal
Felettes szerv: Pest Megyei Gyámhivatal

Vezető: 1 fő
Munkáltatói jogkör: polgármester
Mezei Orsolya jegyző

Vezető: 1 fő
Katonáné Herr Valéria

Titkárság: 2 fő
Herold Mária
Miklós Melinda
Okmányiroda: 3 fő
Vezető: Banka Istvánné
Lángné Variházy Orsolya
Nádor Bernadett
Adócsoport és anyakönyv: 2 fő
Friedrich Istvánné
Vaik Viktorné
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Igazgatási ügyintézés: 1 fő
Zeller Albertné
Városi főépítész: 1 fő
Mártonffy Gábor
Felettes szerv: területi főépítész (Közép-Magyarországi)
Megbízásos, nem köztisztviselő
Munkáltató: polgármester

Műszaki csoport: 3 fő
Szalayné Éliás Ágnes
Tóth Győzőné
Vancsó Géza
Pénzügyi csoport: 3 fő
Vezető: Tóth Istvánné
Babay Irén
Ostermann Béláné

+ Informatikus: 1 fő
Kárpát Zoltán

Munka törvénykönyv hatálya alá tartozó alkalmazottak
Munkáltató: polgármester
+ Fizikai alkalmazottak: 5 fő
+ Hivatalsegéd: 1 fő
Vezető: Schüszterl Károly
Hübler Albertné
Budai Antal
Grósz Mihály
Hajnal László
Izsák József
Közalkalmazotti törvény hatálya alá tartozó alkalmazottak
Munkáltató: polgármester
Szociális gondozó: 1 fő
Heier Józsefné

A polgármesteri hivatal ügyfélfogadásának rendje
A polgármester ügyfélfogadási rendje
csütörtök: 8.00–12.00

A jegyző ügyfélfogadási rendje
szerda: 13.00–16.00

A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE
hétfő:
13.00–16.00
szerda: 8.00–12.00
13.00–16.00
péntek: 8.00–12.00
Az okmányiroda ügyfélfogadási rendje
hétfő:
13.00–16.00
kedd:
8.00–12.00
szerda:
8.00–12.00
13.00–16.00
csütörtök:
8.00–12.00

A városi gyámhivatal ügyfélfogadási rendje
hétfő:
13.00–16.00
szerda:
8.00–12.00
13.00–16.00
péntek:
8.00–12.00 Dunabogdányban!

A városi főépítész ügyfélfogadási rendje
szerda: 9.00–12.00

Köszönjük!

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

A templom mellett felállított karácsonyfa 2003-ban Bolka Lajosné és családja ajándéka volt.
Köszönjük ezt a szép, nagy fenyőt
egész Visegrád nevében!
Hasonlóan köszönet jár Fieszl
József és Eőry Csaba úrnak a fa
kivágásában, ill. felállításában
nyújtott segítségért.
Visegrád Város
Polgármesteri Hivatala

2004. január 1-jétől minden hétfőn 7–15 óra között a GAMESZ udvarában lerakott 5 m3-es konténerbe lehet elhelyezni mindazon hulladékot, melyet a háztartási
szemétszállítás során nem visznek el.
Ez lehet kismennyiségű sitt (törött cserép, törött mosdó, téglatörmelék stb.) vagy
salak és hamu egyaránt.
A konténer igénybevételéért fizetni nem kell!
Kérünk mindenkit, hogy környezetünk tisztasága érdekében ezt a lehetőséget vegye
igénybe, és ne a település különböző kieső területein rakja le a hulladékot!
Megértésüket megköszönve, bízva a további jó együttműködésben, tisztelettel:

Visegrádi Polgármesteri Hivatal
GAMESZ

XX. évfolyam 1. szám
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Visegrád Város Önkormányzata
Képviselő-testülete

11/2003. (XII. 11.) sz. RENDELETE
az alapfokú művészetoktatás intézményi térítési díjainak megállapításáról
Preambulum
Visegrád Város Képviselő-testülete a többször módosított 1993. évi LXXIX. sz., ,,A közoktatásról” szóló
törvény (továbbiakban Ktv.) 115. §. (1) bek. C) pontja, a 116. §. (1) bek. A) pontja, valamint a 117. §. (1)
bek. B, C) pontjai és (2) bek. alapján az alapfokú művészetoktatás intézményi térítési díjakról (tandíjakról)
az alábbi rendeletet alkotja.
1. §.
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola által biztosított alapfokú
művészetoktatást igénybe vevő tanulókra terjed ki.
2. §.
A térítési díj
(1) A képviselő-testület az alapfokú művészetoktatás intézményi térítési díját tanévenként a szakmai feladatra jutó folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának
a) 5–10%-a (a 18 éven aluli tanulók esetében),
b) 15–30%-a (a 18 éven felüli tanulók esetében) között állapíthatja meg, amely összeg magában foglalja
az iskola létesítményeinek és felszereléseinek igénybevételét és használatát is. A térítési díj nem tartalmazza a hangszer-karbantartási hozzájárulás összegét.
(2) A rendelet (1) bek. b) pontja esetén a térítési díj mértéke az 1. §. (3) bek. megállapított összeg kétszerese.
(3) Az (1) bekezdésben foglaltak szerint megállapított alapfokú művészetoktatás intézményi térítési díjait a
rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
(4) Az (1) bekezdés szerinti térítési díjat a fenntartó önkormányzat által meghatározottak szerint – a tanulmányi eredményektől valamint szociális helyzetre való tekintettel – csökkenteni kell. A fenntartó által
meghatározottak keretein belül az iskola igazgatója dönt a díj konkrét összegéről, az érvényesíthető
kedvezményekről, a befizetés módjáról. A fizetési mentesség, illetve kedvezmény együttes összege iskolai szinten nem haladhatja meg a megállapított féléves térítési díjaknak 50%-át.
(5) Az állami gondozottak mentesek a díjfizetési kötelezettség alól.
(6) A 6. és 18. életév betöltésének időpontja tárgyév szeptember 1.
(7) Az általános tanulmányi eredmény megállapításánál – a kiselőképző és az előképző kivételével – a főtárgy és a szolfézs tárgyainak számtani átlagát egy tizedes jegyig kell kiszámítani. Nem kell figyelembe
venni a tizedes törtet abban az esetben, ha az évfolyam óratervében csupán 2 tantárgy szerepel és a tanuló a főtárgyból elégséges osztályzatot kap.
(8) Az a tanuló, aki főtárgyból vagy szolfézsból elégtelen osztályzatot kapott, a térítési díj megállapítása
szempontjából elégtelennek kell tekinteni mindaddig, amíg sikeres javítóvizsgát nem tesz.
(9) A zeneiskola első hangszeres osztályától kezdve minden évfolyamon, a felvett új tanulók az első félévben az I. díjcsoport szerint fizetik a térítési díjat, a második tanévtől már a tanulmányi eredményük
alapján.
(10) A két tanszakos növendékek mindkét helyen az elért tanulmányi eredményük alapján fizetnek térítési
díjat.
(11) A térítési díjat a tanulók tanévkezdéskor, szeptember 1–10-ig, valamint február 1–10-ig kell befizetni.

(12) A térítési díj kivetésére és visszaigazolására, nyilvántartására az iskola köteles a mindenkor hatályos
nyomtatványokat használni.
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(13) Indokolt kimaradás esetén a térítési díj arányosan visszatérítendő. A visszatérítésről az iskola igazgatója jogosult rendelkezni.
(14) A térítési díjakról szóló kimutatásokat 5 évig az iskola igazgatóságának meg kell őrizni.
3. §.
A tandíj
(1) Az alapfokú művészetoktatás 115. §.-ban meghatározottakat meghaladó (heti 6 óra) tanórai foglalkozáson felül, valamint a 22. év feletti tanulóknak tandíjat kell fizetni.
(2) A tandíj mértéke a rendelet 2. §. (3) bek. meghatározott térítési díjak háromszorosa.
4. §.
Záró rendelkezések
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2004. február 1-jétől (az iskolai tanév második félévétől) kell alkalmazni.
(2) A rendeletben nem szabályozott egyéb kérdésekben a Ktv. és a hozzá kapcsolódó jogszabályok vonatkozó előírásait kell alkalmazni.
Visegrád, 2003. december 11.
Hadházy Sándor s. k.
polgármester

Mezei Orsolya s. k.
jegyző
Mezei Orsolya s. k.
jegyző

Kihirdetve: 2003. december 11.

1. sz. melléklet
Díjcsoport

Tanulmányi átlag

Kiselőképzősök (óvodások
és előképzősök

Féléves térítési díj
Térítésidíj-mentes

Hangszeres főtárgy
I. 4,5–5 tanulmányi átlag

jeles

1.500,– Ft

II. 3,5–4 tanulmányi átlag

jó

1.500,– Ft

III. 2,5–3 tanulmányi átlag

közepes

3.000,– Ft

2 tanulmányi átlag

elégséges

4.000,– Ft

V. 1–1,5 tanulmányi átlag

elégtelen

6.000,– Ft

IV.

Szerkesztıségi közlemény!
Többször felvetődött már, hogy az újság minden hónap 10-e körüli megjelenésének érdekében szigorúbban tartsuk
be a kéziratok leadásának határidejét. Most újból arra kérünk mindenkit, hogy közlésre szánt anyagaikat minden hónap 1-jéig lehetőleg gépelve, esetleg floppyn, vagy olvashatóan írva A/4-es papíron juttassák el a művelődési házba,
vagy bármely szerkesztőségi taghoz. Amennyiben ettől az időponttól eltérő leadási határidőt kell alkalmazni, azt mindig előre jelezni fogjuk az újságban.
Megkérünk mindenkit, vegye komolyan ezt a kérést, hiszen amennyiben később hozza az írást, úgy azt csak a következő havi számban tudjuk megjelentetni.
A szerkesztőség

XX. évfolyam 1. szám
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Visegrád Város Önkormányzata
Képviselő-testülete

12/2003. (XII. 11.) sz. RENDELETE
a módosított 4/1998. (V. 1.) sz.,
„A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról” szóló
rendelet módosításáról
Preambulum
Visegrád Város Képviselő-testülete a 4/1998. (V. 1.) sz., „A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról” szóló rendelet (továbbiakban szociális rendelet) IV. fejezetében szabályozott ,,Szociális gondoskodást
nyújtó ellátások” keretein belül meg kívánja változtatni a szociális étkeztetés szabályozását, ennek előmozdítására az alábbi rendelkezéseket hozza.
Általános rendelkezések
1. §.
(1) A szociális rendelet 22. §. (1) bek. a) pontja az alábbiak szerint módosul:
(Szociális étkezetés igénybevételére jogosultak azok, akik:)
a) önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel az étkezést nem képesek biztosítani.
(2) A szociális rendelet 22. §. (3) bek. az alábbiakkal egészül ki:
Azok, akik képesek önmaguk számára az étel elszállítását megoldani, mert saját maguk vagy valamelyik
hozzátartozójuk mozgásképes, de valamilyen okból kifolyólag (pl. távollét, másodállás vállalása stb.) nem
kívánják megoldani, és erre a szociális gondozót kívánják igénybe venni, térítési díjat kötelesek fizetni.
(3) A szociális rendelet 22. §.-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:
Az a személy, aki az étel házhoz szállítását kéri, írásban kell kérelmét az önkormányzathoz benyújtania.
Kérelmüket a Népjóléti Bizottság saját hatáskörben bírálja el.
(4) A szociális rendelet 25. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A térítési díj mértéke alkalmanként első menü esetében 100,– Ft/nap, a további menüadagok után 50,–
Ft/nap.
(5) A szociális rendelet 25. §. (2) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:
Abban az esetben, ha a Népjóléti Bizottság nem tudja egyértelműen eldönteni a kérelem jogosultságát, kikérheti a háziorvos véleményét is.
(6) A szociális rendelet 25. §.-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:
Az így befolyt összeget az önkormányzat a szociális gondozó munkaeszközeinek javítására, megóvására,
korszerűsítésére stb. fordíthatja.
Záró rendelkezések
2. §.
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2004. január 1-jétől kell alkalmazni
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik
(3) A rendeletben nem szabályozott egyéb kérdésekben az Szt. és a Gyvt. vonatkozó előírásait kell alkalmazni.
Visegrád, 2003. december 11.
Hadházy Sándor s. k.
polgármester
Kihirdetve: 2003. december 11.

Mezei Orsolya s. k.
jegyző
Mezei Orsolya s. k.
jegyző
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Kedves Visegrádi Polgárok!

Idısek karácsonya

Szeretném Önöket tájékoztatni a szociális
gondoskodást nyújtó ellátások, ezen belül is a
szociális étkeztetés módosításáról. A Népjóléti
Bizottság 2003. november 24-én tárgyalta,
majd a képviselő-testület elé terjesztette, melyet apróbb módosításokkal fogadtak el. A
módosításra azért volt szükség, mert egyértelműbbé tette, hogy a polgárok milyen feltételek, rászorultság mellett kérhetik ezt a fajta
szolgáltatást.
Nálunk eddig bárki igénybe vehette az ebédkihordást, attól függetlenül, hogy rászorult
volt-e vagy sem! Heier Kati lelkiismeretesen
hordja az ebédet, de bizony, nem könnyű a
feladata, mert többször kell fordulnia ahhoz,
hogy mindenki megkapja az ebédet. A segítségnyújtásnak ezt a fajtáját azért vezettük be,
hogy ténylegesen azoknak segítsünk mindennapi gondjaikban, akik nem képesek valamilyen okból kifolyólag napi egyszeri meleg ételt
magukhoz venni. A törvényben az áll, hogy az
veheti igénybe az ebédkihordást, aki önmaga
vagy eltartottjai részére tartósan vagy átmeneti jelleggel az étkezést nem képes biztosítani. (A tartósan vagy átmeneti jelleggel eddig
nem szerepelt a helyi rendeletben, de a törvényi meghatározásban benne van!)
Kezdetben azonban ezt nem szabályoztuk és
határoztuk meg egyértelműen, hogy kik azok a
személyek, akik törvényileg jogosan igénybe
vehetik az ebédkihordást. Ezért volt erre a
módosításra szükség. Azok a személyek, akik
ezen törvényi meghatározásnak megfelelnek,
természetesen a továbbiakban is ellenszolgáltatás nélkül kapják meg az ebédet. Írásban kell
az önkormányzathoz egy kérelmet beadni, és a
Népjóléti Bizottság dönt annak jogosságáról.
Mi van azonban azokkal a polgárokkal, akik
nem felelnek meg a törvény által meghatározott
kritériumoknak, de ebédkihordásban részesülnek? Nekik is írásban kell kérelmüket benyújtaniuk, és egy jelképes összeget kell fizetniük
ezért a szolgáltatásért, melyet igénybe vesznek.
Ez egy fő ebédadagja után 100 Ft-ot jelent.
Amennyiben egy háztartásban egynél több
adagot kérnek, minden további adag után 50
Ft-ot kell fizetni. Tehát egy háztartásban két
adag után napi 150, három adag után napi 200
Ft-ot stb. kell fizetniük.
Amennyiben a bizottság nem tud egyértelműen dönteni a kérelmek elbírálásában, a háziorvos véleményét kikérheti. Célunk az, hogy
igazságosan legyenek a jogosultságok megítélve.
Vaik Mónika,
a Népjóléti Bizottság elnöke

Az idősek karácsonyát 2003. december 13-án tartottuk meg. 249 fő
részére állítottunk össze csomagokat. A kedves kis műsort, melyet a
mozihelyiségben rendeztünk, az óvodások, az Áprily Lajos Ált. Iskola
tanulói, a Dunakanyar Erdei Iskola diákjai, a Primavera táncegyüttes
tagjai, valamint a Junior Kör szereplői tették színesebbé. Hadházy
Sándor polgármester úr, Kalotai Árpád alpolgármester úr és a képviselő-testület szinte valamennyi tagja is jelen volt.
Polgár Zsoltnak köszönhetően városunk idősebb polgárait idén először egy kis megvendégeléssel fogadhattuk. A szépen feldíszített asztalon finom aprósütemények, gyümölcs és üdítő csábította az érkezőket. Úgy gondolom, ez nagyon szép és kedves gesztus volt, az idősek
nagy örömmel fogadták. Polgár Zsoltnak és dolgozóinak ezúton is
szeretnénk megköszönni a kis megvendégelést.
Szép számmal vettek részt az idősek a műsoron, ez köszönhető volt a
kedvező időjárásnak is. Azok, akik nem tudtak eljönni, a csomagjaikat
még karácsony előtt megkapták. Ehhez nagy segítséget kaptunk a
polgármesteri hivataltól, Heier Józsefné Kati és fia segítségével házhoz szállíttattuk a csomagokat. Idén igyekeztünk egy kicsit eltérőbb
csomagokat összeállítani, másfajta csomagolást próbáltunk ki, remélem, mindenki megelégedésére. Úgy gondolom, hogy nagyon szépek
és ízlésesek voltak a csomagok.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani a műsorban fellépő valamenynyi szereplőnek és az őket felkészítő pedagógusoknak, Polgár Zsoltnak és dolgozóinak a csomagok összeállításában, leszállításában nyújtott segítségért, Mikesy Tamásnak, a művelődési ház igazgatójának,
hogy a helyiséget rendelkezésünkre bocsátotta, és segédkezett a technikai rész lebonyolításában, a képviselő-testület és a bizottságok külsős tagjainak, végül, de nem utolsósorban a polgármesteri hivatal
dolgozóinak.
Vaik Mónika, a Népjóléti Bizottság elnöke

A Népjóléti Bizottság
hírei
A Népjóléti Bizottság 2003. év utolsó ülésére november 24-én került
sor. Az ülésen jelen voltak: Vaik Mónika, bizottsági elnök, Mezei
Anna és Abonyi Géza képviselők, Burgermeister Istvánné külsős tag
és Zeller Albertné előadó, jegyzőkönyvvezető.
A bizottság 1. napirendi pontként átmeneti segélyezési ügyekben
döntött. 1 fő 15.000, 2 fő 10-10.000 és 1 fő 7.000 Ft átmeneti segélyben részesült.
Közgyógyigazolvány méltányosságból 1 fő részére fizettünk be, 1 főt
elutasítottunk, helyette egyszeri alkalommal 7.000 Ft segélyt állapítottunk meg. Rendszeres gyermekvédelmi támogatást 6 gyermek kapott.
2. napirendi pontként a bizottság az idősek karácsonyi megajándékozásának és megünneplésének kérdésében döntött. Bekértünk három
ajánlatot a csomagok tartalmát illetően, a bizottság elvetette ezeket, és
helyettük egy negyedik fajta összeállítást javasolt. A csomagok összeállítására Polgár Zsoltot kérte fel a bizottság.
3. napirendi pontként a szociális helyi rendelet egyes pontjainak módosításával foglalkozott a bizottság. A módosítást a képviselő-testület
elé terjesztettük.
Vaik Mónika,
bizottsági elnök
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Visegrád
éve
Kedves Visegrádiak! Szeretném javasolni, hogy ez az év, a 2004. év
legyen számunkra városunk, Visegrád
éve.
z elmúlt év több területen is
örvendetes változást hozott a
város életében. Megtörténtek az
első lépések. Reméljük, a folyamat az
idén sem törik meg, növekednek a
város bevételei, további fejlesztésekre
lesz lehetőség, jelentkeznek újabb
befektetők, indulnak új beruházások.
A képviselő-testület el van szánva,
hogy megragad minden kedvező lehetőséget, és továbbra is igyekszik új
szemlélettel foglalkozni a reá váró
feladatokkal, legyen az a város szépítése, az idős polgárok segítése, vagy
az intézmények magas színvonalú
működtetése.
Úgy gondolom, hogy most kell, most
van szükség arra, hogy mi, visegrádi
polgárok valamennyien átérezzük azt
a lehetőséget, amelyik itt van előttünk,
megérezzük azt, hogy itt az alkalom,
amikor a város kiléphet a szürkeségből és egy valódi, a réges-régi fényéhez méltó Visegrádot építsünk magunknak.
Hogy pontosan megvilágítsam, hogyan értem, kérem, gondoljanak arra,
hogy Visegrád nem csupán egy átlagos város a magyar települések hosszú
sorában. Gondoljanak a város jelentős
történelmi múltjára, a gyönyörű tájra,
amely körülvesz minket, a hírünkre,
amely az egész országban és KözépEurópában is ismert.
udni és elfogadni kell, hogy
ezekért az előnyökért és kiváltságokért kötelezettségeink vannak. Nem elég csak kimondani, hogy
visegrádi vagyok, és azután elégedetten hallgatni a város szépségét méltató
szavakat. Kiváltságos helyzetünk,
múltunk és környezetünk mellett a
hírünkre idelátogató százezrek is
köteleznek minket az igényességre, a
kiváló teljesítményre, az egyediségre,
a magas színvonalra, a város iránt
elkötelezett gondolkodásmódra. Néhány névvel illusztrálva: dr. Madas
László úr egész visegrádi életútja és
alkotásai, Szőke Mátyás úr nagystílű
palota rekonstrukciója, Zeller Tibor úr
igényesen megvalósított éttermei és
programjai, Scheili Richárd úr egyedi
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stílusú szórakozóhelye, ifj.Cseke
László úr által életre hívott és fenntartott lovagi tornák és hagyományok
képviselik többek között azt a felfogást és színvonalat, amire gondolok.
ermészetesen nem elsősorban a
milliókba kerülő és látványos
épületekről és eseményekről van
szó. Gondolkodásmódról van szó,
amelyet jó lenne átvennünk és megtanulnunk ezektől az emberektől. Nevezetesen, hogy ha már Visegrádra vetett
minket a jó sorsunk, akkor éljünk és
gondolkodjunk ennek megfelelően.
Törődjünk a várossal, adjuk meg
nevének és múltjának a tiszteletet, és
használjuk ki az ebből fakadó lehetőségeket. Ne sajnáljunk tavasszal egy
kis pénzt, vegyünk néhány kiló festéket, és fessük át a már régóta rozsdásodó kerítésünket, tartsunk rendet a
házunk körül a kerítésen kívül is,
tegyünk virágot az ablakba akkor is,
ha nincs kiadó szobánk, szóljunk a
hivatalnak, ha nem tiszta az utca a
házunk előtt, vegyünk részt a város
javát szolgáló rendezvényeken és
munkákon, ha lehetőségünk engedi,
adakozzunk a város szépítését és
gyarapodását szolgáló célok javára. A
legfontosabb azonban, hogy átérezzük: változtatnunk kell az eddigi
szemléletünkön. Mi nem csak élünk
valahol egy városban Magyarországon, mi Visegrádon élünk.
okan talán most csak legyintenek
egyet: „Mit akar ez a pasas?
Visegrád ide vagy oda, eddig is
itt éltem, úgy, mint a szüleim és annak
a szülei, becsületes polgárként tettem
a dolgom, nem piszkáltam senkit,
engem se piszkáljanak ilyesmikkel.
Fizetek adót, abból kell megoldani
ezeket a dolgokat. Különben is egész
normálisan néznek ki az utcáink, sok
helyen örülnének, ha fele ilyen tisztaság lenne, én ezzel meg vagyok elégedve, jó volt ez nekem eddig is, jó
lesz ezután is.” Készséggel megértem
ezt a gondolkodást, de tartok tőle,
hogy a világ, amely körülvesz minket,
és amelytől oly sok minden függ a mi
életünkben is, nem fogja megérteni.
ert mire gondolhat a befektetni szándékozó idegen, amikor
egy olyan kapun lép be a
városháza udvarára, amelyik annyira
kopott, mintha sosem lett volna lefestve? Mire gondolhat az utcán sétáló
nézelődő, amikor évtizede rozsdásodó, idejétmúlt cégtáblát, korhadó
támlájú padot, gazzal benőtt utcai
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kutat, gazdátlan patakmedret, élettelen
parkot lát útja során? Mire gondolhat
a turista, aki képtelen tisztességes
információs lehetőséghez jutni, amikor hétvégén idelátogat? Arra gondolnak talán, hogy az itt élőkben nincs
meg sem az igény, sem az igyekezet
arra, hogy legalább az alapvető dolgokban felnőjenek ahhoz a feladathoz,
amelyet egy ilyen történelmi város
fenntartása és rendben tartása jelent.
Lehetséges, hogy ilyenkor a befektető
elgondolkozik azon, hogy talán másik,
hasonló adottságú, de jobban megbecsült helyet kellene keresnie a pénzének, a turista arra gondol, hogy még
egyszer már nem fog eljönni Visegrádra, a nézelődő meg arra, hogy
nem ajánlja majd úticél gyanánt ezt a
várost ismerőseinek.
z előbb felsorolt néhány hiányosság megszüntetése nem
pénz kérdése, csupán a helynek
és a kornak megfelelő gondolkodásmód, gondosság, törődés szükséges
hozzá. A következményeknek, a befektető, a turista, a nézelődő gondolatainak azonban már pénzben nagyon is
kifejezhető a súlyuk, ha úgy tetszik,
káruk a városra nézve. Az erkölcsi
veszteségről nem is beszélve. Ezt a
kárt el kell, el lehet kerülni. Vegyük
komolyan városunkat és lehetőségeinket. Gondolkozzunk úgy, ahogy egy
„királyi város” lakosaihoz illik. Legyenek igényeink, és tegyük meg, amit
lehet a magunk lehetőségeihez képest
a város felemelkedéséért. Mit is mondott J. F. Kennedy, az Egyesült Államok elnöke a beiktató beszédében?
„Ne azt kérdezzétek, hogy mit tehet
értetek az ország, hanem azt, hogy ti
mit tehettek az országért.” Ennek
szellemében kérem Önt, Kedves Olvasó, hogy fontolja meg az első mondatokban tett javaslatot.
egyen ez az év az Ön számára is
lakóhelyének, Visegrádnak az
éve! Gondolja végig, hogy mit
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tehet, mit tenne Ön ebben az évben
Visegrád fejlődéséért, gyarapodásáért
és képzelje el, hogyan válik ez a város
a törődésnek, a gondos kezeknek, a
megvalósított ötleteknek és terveknek,
a felajánlott adományoknak, mindanynyiunk összefogásának köszönhetően
rövid idő alatt egy pazar, minden
ízében és részletében igazi „királyi
várossá”, újkori megalkotóinak és
lakóinak hasznára és gyönyörűségére.
Abonyi Géza
önkormányzati
képviselő
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Az Áprily Lajos Általános Iskola
hírei
Decemberben is sok izgalmas esemény zajlott iskolánkban. Tanszaki és karácsonyi hangversenyeken mutatkoztak
be a zeneiskolások.
Az 1. és 2. osztályosok Budapesten jártak, ahol a Mezőgazdasági Múzeumba látogattak, és megnézték a „Vitéz
Bátor” c. mesetáncjátékot a Marczibányi Téri Művelődési
Házban.
A 6. osztályosok szép sikert könyvelhettek el a Gyermelyi Tészta Rt. által meghirdetett „Útravaló” pályázaton. A
több mint 350 beérkezett pályázatot megyénként bírálták
el, s Pest megyéből mi lettünk az elsők. A pályázat címe
arra utalt, hogy lakóhelyünkről milyen értékeket vinnénk
útravalóul az Európai Unióba. A pályázat elkészítését
Szigetiné Lőrincz Mária és Mezei Anna gondozta. Díjként
180.000 Ft-ot nyertünk, ami jelentős hozzájárulás lesz az
obergünzburgi táborozáshoz.
December a karácsonyi készülődés jegyében telt. Ajándékok, műsorok, szereplések gazdagították a gyerekek s az
általuk megajándékozottak életét. Szerepeltünk az idősek
otthonában, az idősek karácsonyi ünnepségén a moziban,
betlehemesek járták a város utcáit és intézményeit.
A téli szünetben mindenki élvezte a megérdemelt pihenést, a családi együttlét örömeit.
2004. január 3-án a Pesti Színházban A dzsungel könyve
c. musicalt nézték meg az iskolások és felnőttek.
Az új, 2004-es esztendő reméljük, sikerekben és eredményekben gazdag lesz, melyet jó szívvel kívánunk mi is
mindenkinek.
Mezei Anna igazgató

K ÖSZÖNET
Király Ferenc úrnak és családjának, akik Visegrádra
költözésükkor az Áprily Lajos Általános Iskolának ajándékozták Bösendorfer márkájú zongorájukat zongoraszékkel és metronómmal együtt.
Reméljük, a zeneiskolások szorgalmas tanulással és szép
zongorajátékkal viszonozzák Király úr ajándékát.
Mezei Anna igazgató

MEGHÍVÓ
Az Áprily Lajos Általános Iskola rendezi meg az idei,
a IX.

Fábián Zoltán
mese- és prózamondó versenyt
2004. január 31-én fél 10 órai kezdettel,
melyen a Dunakanyar általános iskolás tanulói három
kategóriában versenyezhetnek.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt, a versenyzők
hozzátartozóit, Fábián Zoltán tisztelőit, a magyar meseés prózairodalom kedvelőit!
A rendezők

Ta nfol y a m-i s me rte tő

2004. január

Számítástechnikai tanfolyamok indulnak 2004 februárjától (megfelelő létszám esetén) az Áprily Lajos Ált. Iskolában a következő modulokból:
1. Számítógép és Internet alapismeretek
55 óra; 24.000 Ft + jegyzet
2. ECDL-vizsgára előkészítő tanfolyam
30 óra; 25.000 Ft + ECDL-vizsgapéldatár (7.000 Ft)
A tanfolyamokat Paulusz József tartja.
Jelentkezni lehet személyesen az Áprily Lajos Ált. Iskolában, vagy a 06 (20) 4243-280-as telefonszámon.
A tanfolyamokkal kapcsolatban 2004. január 20-án
(kedd) 18.00 órai kezdettel megbeszélést tartunk.

Felhívás szárazelemgyűjtésre
Kérünk minden visegrádi lakost és nyaralót, hogy elhasznált, lemerült szárazelemeiket ne dobják a kukákba,
hanem személyesen vagy az Áprily Lajos Ált. Iskolába
járó gyermekek által juttassák el az ott tárolt, kijelölt kukába.
Az elemgyűjtés már évek óta folyamatos, ezzel is szeretnénk környezetünket, egészségünket védeni.
Szatmári Nóra tanítónő
A Mátyás Király Művelődési Ház
szeretettel meghívja Visegrád lakosait
a hónap utolsó péntekein megrendezendő
előadás-sorozat
következő alkalmára, mely
2004. január 30-án (pénteken) 17 órától lesz
a könyvtárban.
Ebben a hónapban
a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódóan

ERDEI IVÁNNAK,
az ELTE tanárának
irodalmi szemelvényekkel és zenével tarkított

előadását
hallgathatják meg

A magyar nyelv humora
címmel.
Mindenkit szeretettel várunk!

Közlemény
A Dunakanyar turizmusának fejlesztésével foglalkozó
Dunakanyar–Pilis Kht. 2003. december 10-én Visegrádon az érintett vállalkozóknak és civil szervezeteknek
turisztikai fórumot tartott.
A fórum célja volt, hogy a térség turisztikai fejlesztése
terén 2004-től induló konkrét együttműködési programokat és finanszírozási lehetőségeket tárjon a jelenlévők elé.
Köszönjük a résztvevőknek, hogy jelenlétükkel megtisztelték fórumunkat!
A Dunakanyar–Pilis Kht. munkatársai
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Köszönet a könyvekért

&

Mit olvassunk?

Az elmúlt évben könyvtárunk állománygyarapodásának és
választékbővülésének három forrása volt: az önkormányzat
által a könyvek és folyóiratok beszerzésére biztosított összeg,
az ez után kapott érdekeltségkövető támogatás és a polgárok
könyvadományai.
A megelőző évekhez hasonlóan körültekintően gazdálkodtunk a könyvbeszerzésre fordítható pénzzel. Az előfizetéses
megrendelések, a könyváruházak, a könyvkiadói klubok és az
antikváriumok által nyújtott lehetőségek jó kihasználásával
10-20-30%-os, esetenként ennél is nagyobb kedvezménnyel
vásároltunk értékes szépirodalmi, valamint szakirányú tudományos, ismeretterjesztő műveket, gyűjteményes munkákat.
Az utóbbiak nem csak az érdeklődő olvasóknak szereznek
örömet. Jól hasznosítják ezeket a könyveket a különböző
tanulmányi versenyek feladatainak megoldásához az általános
iskolások és a dolgozatokra, vizsgákra készülő főiskolás,
egyetemista diákok is.
A lehetséges kedvezményeket jól kihasználó beszerzés több
könyvet, nagyobb választékot eredményez. Azért fontos ez,
mert a fizetőképes kereslethez mérten drága könyvek miatt
városunkban is mindazok, akiknek tanulmányaik vagy munkájuk végzéséhez elengedhetetlenül szükségesek a könyvek,
ill. kedvtelésükhöz igénylik azokat, egyre inkább a könyvtárra
vannak utalva. Ezért az sem közömbös, hogy helyben és
azonnal hozzájuthatnak-e a keresett könyvekhez. Ennek fényében külön is említésre méltó az a tény, hogy könyvtárunk
könyvállománya és választéka évek óta, így tavaly is, az
anyagi lehetőségeinket meghaladóan gyarapodott. Ez azoknak
a polgároknak köszönhető, akik könyveket ajándékoztak
könyvtárunknak: Borsody István, Dubányi Lászlóné,
Gerstmayer Vilmosné, Gróf Péter, Gyulay Kálmánné, Dr.
Hintenberger András, Illés István, Kucsák Gábor, Mikeházi
Szilvia, Mondok Sára, Neiser János, Pándi János, Papp Miklós. Folyóiratokat, amelyekben Visegrádról szóló cikkek
vannak, Dr. Dobos Irma és Valentin Ferencné ajándékoztak.
A könyvtárlátogató olvasók és a leendő olvasók nevében is
megköszönöm az adományokat.
Könyvtárunkban minden korosztály megtalálja az érdeklődési körének, ízlésének megfelelő szépirodalmi, szórakoztató
könyveket, a szakirányú tudományos és ismeretterjesztő mű-
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veket. Új könyveink közül, ízelítőül, szíves figyelmükbe ajánlom az alábbiakat:
Verseskönyv: Wass Albert minden verse; Szépirodalom:
2003-ban Nobel-díjas író, James Maxwell Coetzee: A barbárokra várva, Vaszilij Akszjonov: Moszkvai történet, Paul
Auster: Az illúziók könyve, Paul Coelho: Az alkimista,
Umberto Eco: Baudolino, Nicholas Evans: A suttogó, Helen
Fielding: Bridget Jones naplója I–II., Karinthy Márton: Ördöggörcs. Utazás Karinthyába I–II., Kertész Imre: Felszámolás, Krúdy Gyula: A has ezeregyéjszakája, Arthur Phillips:
Prága, Szabó Magda: Für Elise, Vujity Tvrtko: Pokoli történetek. Különkiadás; Gyermekeknek: Böszörményi Gyula: Gergő és az álomfogók, Gergő és a bűbájketrec, Decsi Imre:
Mesék Mátyás királyról, J. K. Rowling: Harry Potter és a
Főnix rendje, Sarlós Endre: Világhódító Nagy Sándor, Jonathan Swift: Gulliver utazásai, Szabó Lőrinc: Szél hozott, szél
visz el, Szép Ernő: Mátyás király tréfái; Szórakoztató könyvek: Juliette Benzoni, Vavyan Fable, Stephen King, Dean R.
Koontz, Leslie L. Lawrence, Danielle Steel írásai; Tudományos és ismeretterjesztő művek: Dr. Bodnár László: Nemzeti
parkok Észak-Amerikában, Bodrossy Leó: A Balaton regénye, Dörömbözi János: A filozófia története és elmélete I–II.,
Fischer Ferenc: A megosztott világ, Hermann Róbert: 1848–
1849. A szabadságharc hadtörténete, Így működik a harmadik
évezred technikája, Körkép a reneszánszról, Környezet- és
természetvédelmi lexikon A–Z., László József: Mindenkinek
az internetről, Loire menti kastélyok, Magyar Tudománytár
1–4., Mark Lehner: Piramisok nagykönyve, Mindentudás
egyeteme 1., Pálffy István: 222 szó az illemről, Romsics
Ignác: Volt egyszer egy rendszerváltás, Neil Stevenson: A
világ legnagyszerűbb épületeinek ismertetője, Száraz Miklós
György: Magyarország csodái, Várkonyi Nándor: Az írás és a
könyv története.
Könyvtárunk ebben az évben is örömmel fogadja a visegrádi
polgárok és mások könyvadományait, és kérjük, hogy a különböző napilapokban, folyóiratokban Visegrádról megjelent
és a jövőben megjelenő írásokat juttassák el a könyvtárba!
Kellemes és hasznos olvasmányélményeket, jó egészséget,
sikerekben és örömökben gazdag új esztendőt kíván kedves
Mindannyiuknak
Kálazy László
könyvtáros

Még pár mondattal temetınkrıl
Csatlakozni szeretnék Siposné Erzsike néni méltató soraihoz és kéréséhez,
mely hozzánk, az élőkhöz szólt: ,,Az
élők pedig vigyázzanak, hogy temetőnk mindig ilyen tiszta maradjon, és a
kapukról lekerülhessenek a figyelmeztető írások.”
Visegrád temetője fekvésénél fogva
és kedves halottaink hozzátartozóinak
egész évi gondoskodása által valóban
egy gyönyörű virágoskerthez hasonlítható, ahol a látogatók szívesen sétálgatnak, elidőznek a szépen ápolt síroknál, megcsodálva azokat és visszagondolnak az ott nyugvó szeretteikre, akik
szinte megjelennek előttünk úgy, ahogyan ismertük őket. Mindez nagyon

jóleső érzés azok számára, akik gyakran
látogathatják őseik, rokonaik, barátaik
és ismerőseik sírjait.
Szívem mégis szomorú mostanában,
sőt már háborog, mert az utóbbi időben
szinte lépni nem lehet a sok kutyaürüléktől. A kutyák nemcsak az utakat
használják, de a sírhalmokat sem kímélik, ami már igazán sértő és felháborító.
Nem akarjuk a kapura helyezett figyelmeztetéseket szaporítani, így ezúton kérjük a kutyatulajdonosokat,
hogy őket kísérő kutyáikat ne vigyék
be a temetőbe, de ha ez nem megoldható, úgy szedjék össze azok hagyatékait.
Előfordult ez már régebben is, most
azonban az utóbbi hónapokban tűrhe-

tetlen méretekben problémává vált. Két
és fél éve szinte naponta felkeresem
drága szüleim sírját, és igen lehangoló,
hogy legfontosabb a lábam előtt a
földre koncentrálni a temetőbe lépéstől
kezdve.
Úgy gondolom, sokak kérését írtam le
temetőnk áhítatának megőrzése érdekében is – kérjük a kutyatulajdonosokat,
hagyják otthon vagy a kerítésen kívül
négylábú társaikat.
Köszönettel:
Szatmári Nóra

14

VISEGRÁDI HÍREK

2004. január

NEMZETISÉGI OLDALAK – Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat
A 2003. december 18-án megtartott
nemzetiségi est értékelése
Először is engedjék meg, hogy a Német Kisebbségi Önkormányzat nevében egészségben és szeretetben gazdag,
boldog új esztendőt kívánjak a város összes polgárának!
Glückliches Neues Jahr!
Burgermeister Istvánné elnök
Már hagyomány, hogy december 18-án, a nemzetiségi
napon megtartjuk nemzetiségi estünket a Sirály étteremben.
A törvény által előírt éves beszámolóra, az úgynevezett
közmeghallgatásra ekkor került sor, melyet Burger-meister
Istvánné Edit, önkormányzatunk elnöke tartott meg. A
beszámolót lapunkban adjuk közre.
Nagy örömmel tölt el bennünket, hogy rendezvényeinken
a város lakói közül egyre többen vesznek részt.
Ezután egy kis műsorral kedveskedtek a megjelent vendégeknek az Áprily Lajos Ált. Iskola diákjai, az Erdei
Iskola kis csapata, Visegrád város ifjúsági fúvószenekara
és fellépett a német kisebbségi énekkar is.
Mivel már jócskán benne jártunk az adventben, így karácsonyi dallamokat is hallhatott a közönség.

Ezúton szeretnénk megköszönni minden egyes szereplőnek és felkészítő tanárnak a részvételt, az előadást.
Köszönetet szeretnénk mondani a finom pogácsáért, és
mindazoknak, akik tombolatárgyat és felajánlásokat adományoztak önkormányzatunknak.
Az énekkari tagoknak a segítőkész, áldozatos, egész éves
munkát is köszönjük.
Utoljára, de nem utolsósorban szeretnénk köszönetet
mondani a Sirály étterem vezetőjének, Zeller Tibor úrnak
az állandó támogatásért és kis csapatának, hogy most már
évről évre biztosítják nekünk a helyet rendezvényeink
lebonyolításához. A további jó együttműködés reményében köszönet érte.
A jó hangulatért Zeller Tibor alias Mozart Band gondoskodott, amiért ugyancsak köszönetünket fejezzük ki.
Az est vidám hangulatának biztosításában a zónás lányok
is közreműködtek, ugyancsak köszönet jár érte.
A nemzetiségi estről a képek sajnos még nem készültek
el, így az arról szóló fotókat a következő számban közöljük.
Német Kisebbségi Önkormányzat

Tájékoztató Visegrád Német Kisebbségi Önkormányzata
2003. évi tevékenységérıl
A 2002. évi választások utáni munkában Visegrád Német
Kisebbségi Önkormányzata igyekezett a törvényben meghatározott feladatoknak, céloknak eleget tenni.
Mik is ezek a célok?
– A hagyományok felkutatása, őrzése, ápolása
– A kulturális rendezvények szervezése, lebonyolítása
– Más településen élő német kisebbségekkel való kapcsolatteremtés
Első rendezvényünk még 2002. december 18-án volt, amikor megrendeztük a nemzetiségi estet a Sirály étteremben,
ahol felkérésemre Kiss Károlyné megtartotta évi beszámolóját.
2003. évben munkatervünk alapján végeztük munkánkat:
– Februárban megtartottuk a farsangot a tornacsarnokban,
nagy sikerrel.
– Ezt követte a farsangtemetés a Sirály étteremben.
– Húsvét előtt került sor a sajbázásra a Duna-parton. Itt
megvendégeltük az érdeklődőket.
– Ebben az évben is elvégezte csapatunk a húsvét előtti
Kálvária-takarítást.
– Tavasszal fogadtuk testvérvárosunk delegációját, melynek
célja a kapcsolat megújítása volt.
– A Millenniumi kápolna búcsúja is nagyon jól sikerült.
Ezen részt vett a dunabogdányi egyházi énekkar.
– Nagy kihívás volt testvérvárosunk csoportjának fogadása
a palotajátékok idején. Úgy érzem, mindenki megelégedésére
sikerült a programokat összeállítani. A vendégek nagyon jól
érezték magukat. Élményekkel gazdagon távoztak településünkről.

– Nagy feladat volt a három napos Visegrádi Napok rendezvény megszervezése, amit a rév parkolójában tartottunk.
A szervezésben a munka nagy részét Jung Vilmos képviselő
úr végezte, anyagilag is támogatva a rendezvényt. Köszönet
érte. Jó lenne a következő években is folytatni ezt a kezdeményezést.
– Az idei szüreti mulatságot a pincesoron tartottuk meg,
nagy sikerrel. Ez a rendezvény a városnapi eseménysorozat
része volt.
– Énekkarunk és zenekarunk színesebbé, ünnepélyesebbé
tette a Mária-kápolnai búcsú ünnepét. Itt is megvendégeltük a
résztvevőket.
– Így érkeztünk el az év végi, december 18-án tartandó
nemzetiségi est szervezéséhez, melyre szintén lelkesen készülünk, és bízunk a sikerben. Ezt a rendezvényt is a Sirály
étteremben tartjuk. Itt mindjárt meg kell említenem Zeller
Tibor urat, aki szintén sokszor nyújtott és nyújt támogatást
önkormányzatunknak.
Közben látogatást tettünk Békásmegyeren az ottani sváb
közösség meghívására. Énekkarunk szerepelt felkérésre a
Tahitótfalui Napokon is.
2003-ban gyarapítottuk tárgyi eszközeinket is. Sörpadokat
vásároltunk, asztalterítőket varrattunk. Vettünk a zenekarnak
egy dobfelszerelést, és a hangszerek javítását is elvégeztettük.
Hangszerállományunk egy harmonikával is bővült, Rittinger
Tamásné felajánlásának köszönhetően. A harmonika nagy
örömünkre szolgál, mert színesebbé teszi az énekkar előadásait.
(Folytatás a 15. oldalon)

XX. évfolyam 1. szám
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(Folytatás a 14. oldalról)
Az énekkar és a kisebbségi önkormányzat tagjai részére új
nemzetiségi ruhát varrattunk. A leltárba vétel után az érdekeltek átveszik a ruhákat, és reméljük, a december 18-i ünnepségen már ebben léphetnek fel.
Nagyon jó a kapcsolatunk az önkormányzattal, az intézményekkel. Minden segítséget megkapunk munkánkhoz, amit
ezúton is szeretnék megköszönni. Természetesen mi is szívesen segítünk, ha megkeresnek bennünket. Támogatást nyújtottunk egy pedagógusnak nemzetiségi német továbbképzésben való részvételért. A nemzetiségi nap megrendezéséhez is
nyújtunk támogatást. Az óvodásokat is meg szeretnénk lepni
karácsonyra egy-egy német nyelvű mesés- vagy daloskönyvvel.
Pénzeszközeinkkel megpróbáltunk jól gazdálkodni. Költségvetésünket kiegészítették az adományok, amiket szintén
köszönünk. Ki kell emelni Jung Vilmos képviselő és dr.
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Brém György urat, akik nagyobb összegű adományaikkal
segítették munkánkat.
Meg kell említeni a lakosság önzetlen segítségét, akikre
továbbra is számítunk.
Voltak azért nehéz percek is. Az énekkarnak az év elején
nem volt karnagya. Szebeni Imre ugyan vállalta átmeneti
időre az énekkar vezetését, de ez nem jelentett megoldást.
Végül sikerült a munkába bevonni Németh Tamás urat, aki
elvállalta énekkarunk szakmai irányítását.
Zenekarunk szakmai fejlődéséhez nagyon jó lenne, ha a
nagyobb gyermekek nem hagynák abba a zenét, és rendszeresen eljárnának a próbákra. Ebben kérnem kell a szülők és
nagyszülők segítségét. Folyamatosan javítjuk a hangszereket,
melynek költségeit a hangszerhasználati díjból fedezzük.
Tömören ennyit tudok elmondani évi munkánkról.
Köszönöm, hogy meghallgattak.
Burgermeister Istvánné önkormányzati elnök

Rövid hírek
› A Német Kisebbségi Önkormányzat énekkarát az a megtiszteltetés érte, hogy fellépésre december 19-én igényt tartottak a Fővárosi Kórház Gizellatelepi rehabilitációs osztályának orvosai, nővérei és kisegítői, adminisztrációs csoportja, valamint a járóbetegek népes kara.
› A helyi római katolikus templomban a karácsonyi éjféli misén őseink régi, karácsonyi német szent énekeit énekelhettük. Persze, a magyar nyelvű szent énekeket is együtt zengte a kórus a szentmise többi résztvevőjével, hiszen az énekkari
tagok legtöbbjének – ma már – az anyanyelve magyar.
› A Német Kisebbségi Önkormányzat a 2004. évi farsangi ünnepségét február 7-én rendezi a Magyar László tornacsarnokban. A részletes programot az előtte kifüggesztett meghívók ismertetik.
Német Kisebbségi Önkormányzat

Ugandából jelentem…
(Folytatás a 2. oldalról)
kilincset meg sehol sem láttam, helyette reteszt használnak.
Mindenhol pottyantós rendszer, vagyis budi, ami a szükséget
illeti, mosakodni kis elkerített kabinban lavór, bögre és mosószappan segítségével lehet. A mosás – természetesen – kézi, a
főzés agyagból, modernebb változatban vasból készült 5
literes faszén tüzelésű ,,kályhán” történik.
Az ételek egyébként ehetők, de főként laktatók; hízni kezdtem. Sose gondoltam volna, hogy ez pont Afrikában történik
meg velem. Kukoricalisztből készült köret üres bablevessel,
rizs, párolt zöldség, nagyritkán tészta, még ritkábban hal és
ünnepnapokon néhány kocka rágós zsíros disznóhús. Helyi
specialitás a matooke, zöld banán párolva, összetörve. Olyasmi állaga van, mint a félkész krumlipürének. Most éppen esős
évszak van, naponta esik, szerencsére általában éjjelente,
nappal felhős, csöpögős. Október (helyi nyelven Mulukulusabitungotungo) és november (Museenene) épp emiatt a
szöcskék (nseenene) két hónapja. Az utak mentén sötétedés
után magas állványokra tett hordók két sorban, minden hordóban egy-egy fényes vadiúj pléhlemez, az egész szerkezet
több ezer wattal megvilágítva. A környéken lévő összes ízeltlábú összegyűlik a fényre, a szöcskéket zsákba gyűjtik, majd
megszabadulva a lábaitól meg a csápjaitól, saját zsírjában
sütik ki. Igazi ínyencség, de tényleg! Nyáron mindenképpen ki
kell próbálnia mindenkinek!
Még visszatérve az elmaradottságra, vagy mondjuk inkább:
eltérő társadalmi berendezkedésre, néha úgy érzem, olyan
körülmények közé kerültem, mint amilyenek a XI–XII. századi Magyarországon lehettek. Az iskolától nem messze hat-hét
asszony egymástól ötven-hatvan méterre, gyerekkel a hátán
üldögél egy nagy bányagödörben, és kalapáccsal követ tör.

Csak álltam és néztem, hogy ilyen van. A főúttól tábla mutatja, merre kell menni, ha el akarok jutni a varázslóhoz, aki
békésen üldögél a kunyhója előtt, és bármilyen problémára
megoldást nyújt. Százharminc évvel ezelőtt érkeztek az első
keresztény hittérítők Ugandába, a klánokra tagolódó törzsek a
mai napig nagyon erős köteléket jelentenek az emberek között. A családmodell fényévekre van az európaitól; egy olyan
családot sem találtam, amelyik hasonlított volna az otthoniakra. Mindenhol három-négy anya, tizenöt-húsz gyerek egy
családban, akik az anyák között elosztva laknak, tekintet
nélkül a vérvonalra. A férj lánytestvére fontosabb a gyerekek
szempontjából, mint az édesanya. A férj kölcsönbe adja feleségét a látogatónak az éjszakára, a nászéjszakán a menyaszszony nagynénje felügyeli, és szükség esetén segíti(!) a vőlegény tevékenységét (ezeket a szokásokat ma már csak falun
tartják, de jövő hétre van egy meghívásom vidékre). A templomi esküvő előtt van egy hagyományos szertartás is: a férj
rokonsága sokadmagával elmegy a menyasszony apjának
lakására, és a szokásoknak megfelelően megkéri a lány kezét.
Miután az apa elfogadta a lánykérést, ajándékokkal fejezi ki
köszönetét (több zsák cukor, mosópor, kukoricaliszt, bab,
gyümölcsök, több rekesz sör és üdítő, új ünneplőruha a nagynéniknek, bőrönd a költözködő menyasszonynak és az elmaradhatatlan kecske meg borjú).
Rövidre fogva, ilyesmi környezetbe kerültem a nyár vége
óta. Remélem, valamit érzékeltetni tudtam belőle. Sok élmény
vesz itt körül, rengeteg új emberrel ismerkedem meg nap mint
nap, de azt a közösséget, amit otthon hagytam, semmi sem
pótolja.
Remélve, hogy otthon minden rendben van, kívánok Visegrádnak boldog új évet!
Anda
Dávid
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In memoriam Horváth Tamás
Nem hiszem, hogy sok újat lehetne mondani a 2002. évi árvízről, de
most egy szomorú esemény kapcsán mégis fel kell idéznünk az akkori
időket. A 2002-es Szent István-napi ünnepség és a szeptemberi városnapi megemlékezések hangulata teljesen más volt. Fáradt, de boldog
emberek ünnepelték az eseményt, és valljuk be, a városnapon kicsit saját magunkat, várost alkotó polgárok közösségét, akik meg tudták menteni – segítséggel – a települést a pusztító veszedelemtől. És ünnepeltük
az újdonsült barátokat. Azt mondják, a bajban mutatkozik meg, ki az
igazi barát. Ez így volt. A visegrádiak is jobban megismerték egymást,
közelebb kerültek egymáshoz. Kinek-kinek rokonai-ismerősei, idegenek
jöttek, ahogy tudtak, hegyen-völgyön keresztül, segíteni. Sok-sok névtelen barát. Volt két ember, akiknek nagyon sokat köszönhetünk: Horváth Tamás honvéd alezredes, a Magyar Honvédség Savaria Kiképző
Központjának tisztje és Kerti Andor, a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi
Igazgatóság árvízvédelmi osztagvezetője. Gondolom, sokan nem felejtik
el, mikor a hét vége felé, erőnk fogytán milyen örömmel és megnyugvással láttuk a szombathelyi egység megérkezését. Parancsnokuk egy jól
megtermett, határozott fellépésű katona, Horváth Tamás volt, aki már
nyugalmával is erőt adott a további küzdelemhez. Nem véletlen, hiszen
korábbi tiszai árvizek elleni védekező munkáiban is részt vett. A nehéz
napokban csak azt láttuk, hogy tiszt és honvéd minden erejükkel Visegrád megmentéséért dolgoznak a gátakon éjjel-nappal. Később, egy
szusszanásnyi időt kapván figyelhettünk fel arra, hogy érdeklődő, beosztottjai iránt felelőséget érző becsületes, igazi jó katonát vezérelt ide a
sors. A veszély elmúltával arra is volt ideje, hogy a honvédek a pihenés
mellett, ha már Visegrádra kerültek, megismerkedhessenek a királyi
palotával, s más műemlékekkel. Horváth Tamás őszinte, kiváló emberiszakmai kapcsolatot alakított ki a város vezetőivel és a gátakon dolgozó
polgárokkal egyaránt.
A 2002-es szeptemberi városnapi ünnepségen Horváth Tamás nem terepszínű gyakorlóruhában, hanem díszegyenruhában állt feszesen, Kerti Andor mellett, amikor megkapták Visegrád tiszteletbeli polgára címét. Katonás tömörséggel, őszinte szavakkal köszönte meg az elismerést
és azt, hogy együtt dolgozhattunk a nehéz napokban.
A 2003. évi palotajátékon Visegrád vendégeként voltak itt Kerti Andorral, családjuk körében. Érdeklődéssel járták végig a királyi palota
termeit, kiállításait. Horváth Tamás történelmi érdeklődése nem véletlen, hiszen Szombathelyen, antik Savaria emlékezetét felidézve, évek óta
rendeznek egyre nevezetesebb történelmi fesztiválokat, s ennek szervezésében Horváth Tamás is részt vett.
Felemelő érzés volt felidézni a nehéz és dicső napokat és örülni az új
barátoknak. Most elszoruló szívvel kell leírnunk: kiváló barátunk,
Horváth Tamás honvéd alezredes nincs többé. 2003. december 20-án,
45 évesen tragikus hirtelenséggel elhunyt. 2004. január 12-én engesztelő
szentmise után, katonai tiszteletadással helyezik örök nyugalomra
Szombathelyen.
Mit lehet ilyenkor mondani? Szinte lehetetlen lehet enyhíteni a családapa, férj, barát elvesztésének fájdalmát.
Kedves Tamás! Búcsúzunk Tőled, a jó katonától, Visegrád barátjától.
Emlékedet szívünkben mindig megőrizzük. Isten nyugosztaljon.
Gróf Péter
Elhunyt MÉSZÁROS DEZSŐ, a Dunakanyar ismert szobrásza,
Munkácsy-díjas művész.
Temetése Kisorosziban volt, 2003. decemberében.
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LOVAGREND
az ifjúságért, a betegekért,
az öregekért és a tudományért!
Először köszönetet mondunk azoknak,
akik 2003-ban támogattak minket.
A Károly Róbert magyar király által
1326-ban alapított S z e nt Gyö r g y
L ova g r en d et Európa első királyi,
monarchiális rendjeként tartja számon a
nemzetközi tudományos világ.
A lovagrend legfontosabb tevékenységi köre a karitász. Ennek keretében
támogattunk az elmúlt években induló
egyházi iskolákat Budapesten és a
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Lónyán. Áldozatos tagjaink magyar tannyelvű szakközépiskolát és kollégiumot
építettek a Felvidéken, ahol Nyitra
mellett, Felsőbodokon három magyar
község fiatalsága számára teremtettek
lehetőséget továbbtanulásra.
Új templom építését támogattuk jelentős összeggel az Erdélyben lévő
Nyárádszentlászlón és tagjaink több
éves áldozatos munkájának eredményeként építettük újjá a délszláv háború
alatt kiégett egyetlen keresztény templomot Szarajevóban.
Tagjaink rendszeres támogatásban
részesítik a transzplantáció előtt álló
vesebetegeket, és részt vállalunk utógondozásukban. Egri tagjaink a sajóbábonyi gyermekotthon lakóit támogatják rendszeresen. Szeretettel vesszük
körül és többoldalú támogatást nyújtunk a környékünkön lévő öregotthonok
lakóinak.
Tudományos, kulturális és továbbképző munkánk az évenként Esztergomban
és Visegrádon megrendezett ,,KÖZÉPKORI AKADÉMIÁN” teljesedik ki.
Ezen a nyaranként megrendezett továbbképző kurzuson az elcsatolt területeken élő tanítókat, tanárokat és kommunikációs szakembereket látjuk vendégül azért, hogy megismerhessék a
magyar történettudomány legújabb
eredményeit. A konferenciák teljes
költ-ségét a lovagrend viseli. Tíz év
alatt több mint 800 fő vett részt a Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből és a
Délvidékről ezeken a konferenciákon.
Ha Ön is bekapcsolódik jótékonysági és emberbaráti munkánkba,
akkor még hatékonyabban folytathatjuk jószolgálati küldetésünket!

Ezért ajánlja fel az szja 1%-át a
Szent György Lovagrend javára!
Adószámunk: 19183907-1-13
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Közlekedési

szilánkok

Városunk fejlődése még sokáig nem teszi lehetővé, hogy lakói mind
helyben dolgozzanak. Amíg sokuknak csak a környező városokban
vagy a fővárosban nyílik munkalehetősége, érthető, hogy munka után
szeretnének minél hamarabb hazatérni. Másrészt városunk céljai között szerepel, hogy rövid időn belül regionális központtá váljon. Ezért
különösen nagy jelentősége van, hogy a lehető leggyorsabban megközelíthető legyen tömegközlekedési járművekkel is. Ennek ellenére
évről évre tapasztaljuk, hogy egyre kevesebb buszjárat ér el Visegrádig. Évekkel ezelőtt megszűnt a ,,gyorsjárat”, és a helyére került pótviszonylat csak jóval később, 18.40-kor indul Budapestről. Legújabb
veszteségünk az óra-tízes járatok háttérbe szorítása, amelyek rossz
értelemben vett takarékosság okából csak Dunabogdányig járnak;
állítólag olyan indoklással, hogy kevés a visegrádi utas. Mind-ezek
alapján szeretnénk a város vezetésének figyelmét felhívni az ügyben
való háttérbe szorulásunkra, és arra kérni az illetékeseket, hassanak
oda, hogy városunkat megillető megközelítési lehetőségek a jövőben
inkább szaporodjanak.
Más, de ide illő kérdés. Vajon tudomása van-e Visegrád lakóinak
arról, hogy mi a rekord az év eleji áremeléseknél? Nos, elárulom:
95%-os áremelés. Kérdezhetik, hol következett ez be? Szomorú, de
tény, hogy ez is visegrádi ügy. A révátkelés 50%-os mérséklésű jegyének ára emelkedett ily mértékben (100 Ft-ról 195-re!). Mondhatnánk,
nem nagy ügy, olyan sok embert nem érint. Csak éppen a rászorulókat.
Azoktól vesznek el megint, akiknek amúgy is kevés van. Persze indok
van, de nekünk kezd elegünk lenni az indokokból. Mindenesetre kíváncsiak lennénk egy hivatalos magyarázatra…
Minden kedves Olvasónak boldog új évet kívánok.
-grád

Köszönjük!
Köszönetünket fejezzük ki a Visegrádi Polgármesteri Hivatalnak, hogy a
Harangvirág utcában a vízelvezető árkot kitisztították. Az esővíz ezentúl
már akadálytalanul lefolyhat, és nem önti el az utcát, ami korábban gondot
és bosszúságot okozott az itt lakóknak.
A Harangvirág utca lakói

Köszönet!
A polgármesteri hivatal szíves meghívója invitált a mozihelyiségben
megtartandó idősek karácsonyi ünnepére.
Szívet melengető érzés volt a sok idős, mosolygós arcot látni. Emelte az
ünnepséget a visegrádi óvoda bájos műsora, tetézte az Áprily és az Erdei
Iskola remek ének- és táncszáma.
Köszönetet mondok a polgármesteri hivatal minden dolgozójának, amiért szívvel-lélekkel rendezték az ünnepet.
Külön köszönet a Polgármester Úrnak, a kedves, közvetlen, hozzánk
intézett szavaiért, a nívós, értékes csomagért, ami nekünk, kisnyugdíjasoknak gazdag ajándék.
Meglepetés volt az ünnepi, minden jóval terített asztal, ami a belépőt
fogadta. Köszönet érte Polgár Zsolt úrnak!
Végül mindenki mosolyogva, szívében hálával és boldogan hagyta el az
ünnepséget.
Tisztelettel:
Csizmadia Pálné

Polgári köri elızetes
Február 2-án (hétfő) este 6 órakor a Fekete Holló étteremben Tóth Gy.
László politológus-publicista tart előadást az Európai Unióról, Esélyek és
veszélyek címen.
Március 1-jén (hétfő) este 6 órakor ugyanitt Döbrentei Kornél Balassikard díjas költő tart irodalmi előadást a Balassi-év időszerű kérdéseiről.
Visegrádi Polgári Körök

Sinka István:
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ÚJ TÉLBEN
Ült Gál a jászol peremén,
Bagi állott, s állottam én.
Hó volt már az erdők alatt,
s hordta a szél az új havat.
Hó volt a Gál szívében is,
tán az ivó vizében is.
Bagi nálam öregebb is
volt és szomorúbb és szebb is.
Gállal éppen akkor számolt:
két villa és hat rossz hám volt.
Hat rongyos hám hat rossz lóra…
s bámult Bagi ki a hóra,
ki az útra, át a tájon,
s át a magyar pusztaságon.
Messzi új sóhajok lengtek
s szomorúságok izentek.
Vacsorára babot ettünk
s Bagi az új télben eltünt.
(1943)

Magyar László:

Változó idık
A díszek közt megint nem volt ott a fán
a cukormázszerű, jászolos Betlehem-báb.
Pattantak szikrák, a gyertyák ma is égtek,
– mert ki él ma már a jászolos mesékkel –
mozgó világunk korcsra csinálta rég
a kortalanokat; – ma már nem is úgy ég,
lángol a hit (még egy napra se!), mint gyerekként.
A máz, nem máz,
a mese is valós szagú.
A kalács nem A KALÁCS! Nem emlék illatú,
divatos szóval: ,,nosztalgia”-étek,
nem. De hagyjuk az egészet. Már az vétek,
hogy egész éven át öldökölve egymást,
egyetlen napra, vagy hétre ajnározzuk,
ha ajnározzuk egyáltalán, s nem hozzuk
zavarba, azt a – maga se tehet erről –
bűnbánó fának kikiáltott kis fenyőt…
Hol vannak már az elveink, az álmaink,
a vágyaink, és hol már azok az idők,
mikor rend szabta tetteink a kötelezőt
tették alaptételül le, mint követendőt…
Változnak az idők. Belénkoltották,
hogy harcos ,,mák” vannak, s megvívható
,,holnapok”.
A kis fenyő, magatehetetlen, csak nő,
s nem akképp, mint kiválasztott nép, mely erős.
Bálványimádatunk tárgyként csak ledől.
És akarva, vagy akaratlanul marad
támaszként, kinek béke,
kinek vígasz-malaszt.
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SAKKHÍREK
Megalakult a Visegrádi Sportegyesület sakkszakosztálya! Mint
már olvasóinknak is jeleztük, 2003. december 16-án néhány
lelkes sakkbarát a Mátyás Király Művelődési Házban, felelevenítve a régi nevezetes visegrádi sakkélet emlékeit, elhatározta a
sakkszakosztály újraalakítását. Ifj. Zeller Márton sportegyesületi
elnök örömmel üdvözölte a kezdeményezést, és a sportegyesület
nevében megígérte az ,,új” szakosztály támogatását. A szakosztály vezetésével ideiglenesen Gróh Dánielt bízták meg. Terveink
szerint rövidesen minősítési versenyeket szervezünk, hogy egy
kb. 20 fős csapatot tudjunk indítani a 2004–2005. évi megyei II.
osztályú sakkbajnokságban. E versenyek jövőbeni résztvevőit és
minden sakkbarátot várunk minden kedden délután 5 órakor a
művelődési ház kiállító termében, a szakosztály nevében. Már
ebben az évben szeretnénk megkezdeni a sakkot népszerűsítő
gyermekfoglalkozásokat a városi iskolákban. Ezen kívül szeretnénk egy országos versenyt szervezni Schült Antal találmányának népszerűsítésére. Ezt a ,,sakkot” – Sakk Plussz-t – négyen
játszhatják egyszerre és még kisebb sakktudású versenyzők is
sikert érhetnek el a játékban.
Kérjük a sakkbarátokat, vegyenek részt a szakosztály munkájában, és várjuk őket keddenként 5 órakor!
Gróh Dániel

2004. január

INGATLANKÖZVETÍTŐ
IRODA
Különböző árfekvésű eladó

– családi házakat,
– üdülőket,
– telkeket
keres ügyfelei részére

Adásvétel esetén
a szerződést lebonyolítjuk

KÉT-TAKI BT.
Ingatlanközvetítő
2025 Visegrád,

Tisztelt Hirdetőink!

Mátyás király u. 23.

A Visegrádi Hírek hirdetési díjai hosszú évek óta nem változtak. Áraink a hasonló újságok díjaihoz képest is nagyon alacsonyak voltak, ezért a szerkesztőség a tarifák 2004. január 1-jétől
történő megemelése mellett döntött. Azt sem szeretnénk azonban, hogy régi és új, folyamatosan hirdető partnereink aránytalanul kedvezőtlen helyzetbe kerüljenek, ezért e hirdetők részére
kedvezmények igénybe vételét tesszük lehetővé.
2004. január 1-jétől az alábbi hirdetési árak lépnek életbe:

Telefon:

Egy oldal hirdetési díja: 15.000 Ft + áfa
Fél oldal hirdetési díja: 7.500 Ft + áfa
Negyed oldal hirdetési díja: 3.750 Ft + áfa
A kisebb hirdetések arányosan kerülnek kevesebbe.
A magánszemélyek hirdetései továbbra is 50%-kal kerülnek
kevesebbe.
Azon hirdetők, akik legalább 6 hónapon keresztül 1/2 oldalnál
nagyobb terjedelembe hirdetnek, 33%-os kedvezményt kapnak.
Azon hirdetők, akik legalább 3 hónapon keresztül 1/2 oldalnál
nagyobb terjedelembe hirdetnek, vagy legalább 6 hónapon keresztül 1/4 oldal terjedelemben hirdetnek, 25%-os kedvezményt
kapnak.
Azon hirdetők, akik legalább 3 hónapon keresztül 1/4 oldalnál
nagyobb terjedelembe hirdetnek, vagy legalább 6 hónapon keresztül 1/4 oldalnál kisebb terjedelemben hirdetnek, 17%-os
kedvezményt kapnak.
Szerkesztőbizottság

Új tetőszerkezetek építése
Régi tetők átfedése
Tetőtér-beépítés

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

(26) 397-108
06 (30) 9651-410

Ruha, cipő, konyhafelszerelés,
lakástextil,
papír-írószer, kozmetikum,
ajándéktárgy…

KÁOSZ üzletek
Alacsony árakon,
nagy áruválaszték!
KÁOSZ üzletház
Visegrád, Fő u. 104.
Tel: (26) 398-374

KÁOSZ üzlet
Dunabogdány, Kossuth L. u. 94.
Tel: (26) 391-166

Az üzletek nyitva tartási ideje:
hétfő–péntek 9–18 óráig
szombaton–vasárnap 9–12 óráig
Várjuk szeretettel!

XX. évfolyam 1. szám

VISEGRÁDI HÍREK

JANUÁRI PROGRAM
január 9. péntek:
január 10. szombat:
vendég:

Akusztikus blues est
Élı lemezfelvétel a Don Vito-ban
Alex and the Paid Holiday
Bényei Tamás (Hot Jazz Band)

január 16. péntek:
január 17. szombat:

Jazz Banjo Line
TÁTRAI TIBOR
és SZŐCS ANTAL GÁBOR
LATIN

január 23. péntek:
január 24. szombat:

Dr. Walter
Nemzetközi blues est
RIPOFF RASKOLNYIKOV (AUT)
PALERMO BOOGIE GANG (HUN)
ARSENIC ALEX (YUG)

január 30. péntek:
január 31. szombat:

Cornélio Tu Tu Band
Budapest Ragtime Band

február 6. péntek:
február 7. szombat:

Someday Baby
Pege Quartett

Minden vasárnap zongorázik és énekel
a Don Vito pacsirtája, KITTY
A mősorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Asztalfoglalás, rendelésfelvétel: (26) 397-230
Visegrád, Fı u. 83.
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Főbb termékeink:
– Borda parasztkolbász
– Borda nyári turista szalámi
– Borda különleges vastagkolbász
– Borda csemege debreceni
– Borda grillkolbász
– Füstölt áruk – szalonnafélék – házi
zsír
– házi tepertő

Bőséges áruválaszték:
– felvágottak – májasok – disznósajtok
– száraz szalámik – házi sütőkolbász

Marha – sertés – csirke – pulyka
– kacsa – tyúk
Folyamatos árengedményekkel,
udvarias kiszolgálással várjuk
régi és új vásárlóinkat!
Nyitva tartás:

törtök

hétfő
kedd
szerda
7.00–17.00
péntek
szombat

szünnap
7.00–13.00
7.00–17.00
jó parkolási lehetőséggel!
7.00–17.00
7.00–13.00

B O RDA HÚSBO L T D O LG O Z Ó I
Üzletünk a 11-es főút mellett található, csü-

DUNAKANYAR INGATLANCENTRUM
Közvetítı és értékbecslı iroda
Alapította: ZIMÁNYI PÉTER 1996-ban

l Ingyenes számítógépes nyilvántartás, helyszíni értékfelmérés, ingatlanforgalmi tanácsadás!
l Többéves közvetítıi tapasztalat. Színvonalas, korrekt szolgáltatások. Teljes körő ügyintézés!
l Az adásvételi szerzıdést irodánk ügyvédje készíti
(az eladóknak költségmentesen!)
l Fizetıképes ügyfeleink számára eladó lakóházakat, telkeket, nyaralókat keresünk

Leányfalu, Móricz Zsigmond (fı)út 125.
06 - 26 -

381 - 431

Mobil: 06 -

209 - 834 - 796

internet: www.ingatlanok-dunakanyar.hu

Dunakanyar Vagyonvédelem
Biztonsági rendszerek kiépítése
rádiófrekvenciás és telefonos
távfelügyelet biztosításával,

vonuló járőrszolgálattal
Lénárd Péter 06 (20) 9117-775
Csitneki Tibor 06 (20) 9205-424
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(Rittinger Tamás)
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Fábián Zoltán
vallomása
egy rádióinterjú
alapján

Fábián Zoltán
megnyitót mond
egy régi visegrádi
irodalmi rendezvényen

2004. február

A XX. század második felében élünk, amikor
az ember kitört a Föld vonzóköréből, ugyanakkor egyre mélyebben hatol be az élő szervezetek sejtfalai mögé. Mit adhat mindekhez
az irodalom? Az irodalom, amelynek egyetlen
szerszáma van: a szó!? A mindmáig legismeretlenebb, legtöbb titkát rejtő világba nyit
kaput: önmagunkba! A tudomány megváltott
minket az anyagi világ mágiájából. Az irodalom, a művészet ma már nem ráolvasás a
szarvasra, a bölényre és mamutra, vagy
atomreaktorra! Nem kell fölrajzolnunk a
mágikus háromszögeket sem az altamirai
barlangfalra, sem rakétáink hőálló fénytestére. Nem kell varázsigéket mormolnunk és
kiáltoznunk! Számolni kell tudni, jól számolni! De mi van VELÜNK? A költészetnek
egyetlen mágikus tartalma maradt: az EMBER! Meg kell értenünk önmagunkat, meg
kell találnunk önmagunk megismerésének
kútfőit, itt ezen a végtelenbe repített földgolyón. A matematikai képletek kulcsot adnak a
törvényekhez, de a törvényekkel élnem is
tudnom kell!
A költészet a mai ember számára nem mindennapi kenyér, nem mindennapi ital, hanem
minden napi vitamin. Nem kell belőle csak
néhány milligrammnyi, de annyi kell! Mert
enélkül jön a szellemi skorbut, az erkölcsi
beriberi. Az újság, a rádió, a televízió, a mozi
olyan félelmetes mennyiségű szellemi terméket, híranyagot, ismeretanyagot ont, zúdít a
mai emberre, úgy igénybe veszi idegrendszerünket, felfogóképességünket, hogy a költészet csak akkor tud költészet lenni, ha eszencia lesz! Sűrű és tömény! Másképp elvész.
Nyomtalanul széjjeloldódik ebben a mindent
elborító szó-óceánban.
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Visegrádi fiatalok a nagyvilágban

Két hét a Napata-völgyben
Az UNESCO 2003 nyarán a világörökség részévé nyilvánította a mai
Szudán területén fekvő Napatavölgyet. Szudán: egy politikailag – s
ezért minden más szempontból is –
elszigetelt ország. Útikönyvet ne
keressen senki, s jobb híján be kell
érni egy felületes térképpel. Az információk meglehetősen hiányosak és
ellentmondásosak. A hírek rabszolgakereskedelemről,
polgárháborúról,
népirtásról és éhínségről szólnak.
Szudán 1993 óta rajta van a terrorizmust támogató országok listáján. Mi
lehet az, ami a magyar utazót mégis e
vidékre vonzza? Mit rejt a Napatavölgy?
Nem minden szorongás nélkül ültünk fel Budapesten a repülőgépre, és
indultunk el Kairón keresztül
Khartoum felé társaimmal, Gebauer
Szabolccsal és Kersánszky Tamással
a tavalyi év novemberében. Izgalmas
út előtt álltunk, és hiába másfél év
kitartó előkészítő munkája, úgy éreztük, egy teljesen ismeretlen világ felé
repülünk óránként 600 km-es sebességgel. Akármi is vár ránk, csak magunkra számíthatunk – magyar konzulátus már hosszú ideje nincs az
országban.
Mi magyarok – érdekes módon –
különösképp kötődünk e vidékhez.
Ma talán már kevesen tudják, de
Észak-Szudán nagy felfedező-utazója
az az Almásy László, akinek izgalmas
alakját és rejtélyekkel teli életét egy
amerikai filmből, Az angol beteg
című Oscar-díjas alkotásból ismerhette meg az ország – szégyenszemre.
Személyéről saját hazájában évtizedekig alig esett szó, s még az Új
Magyar Lexikon szerkesztői is megfeledkeztek munkásságáról, pedig
felfedezéseivel és utazásaival a maga
idejében lázban tartotta egész Európát. Ő tüntette el a térképről a Szahara utolsó nagy fehér foltját és ő volt
az is, aki kötődésünket e tájhoz még
egy fokkal szorosabbra húzta.
A 30-as évek közepén tudósított egy
Wadi Halfa közelében (szudáni–
egyiptomi határ) lévő Nílus-sziget
különös lakóiról, a magyarábokról,
akik a magyarok leszármazottainak

vallották magukat, még II. Szulejmán
idejéből. A hadifogoly-ként elhurcolt
magyarok határőr-szolgálatot láttak el
a hatalmasra duzzadt Oszmán Birodalom déli határán. Az idők folyamán
aztán keveredtek a berberekkel, de
identitá-sukban megőrizték magyarságukat.

A déli határt a núbiaiak ellen kellett
védeni, akiknek már az egyiptomi
középbirodalom idején is önálló
királyságuk volt ezen a vidéken. Az
ókori egyiptomi birodalom déli határánál kialakult Kush királyság – melyet központjáról Napata Birodalomnak nevez a történetírás – az i. e.
VIII. században jutott történelmi
szerephez. Kr. e. 770-ben az első
napatai uralkodó, Kasta, a királyság
központjából, a Gebel Barkal lábától
indulva elfoglalta Alsó-Núbiát és
Felső-Egyiptomot egészen Thébáig.
Thébában húgát tette meg ,,Amon
isteni kegyeltjének”, ő maga meg
felvette a ,,Felső- és Alsó-Egyiptom
királya” címet. Valójában azonban fia
és utódja Peye (747–716) volt az, aki
elfoglalta a közép- és északegyiptomi hercegségeket, és ezzel ő
lett az egy évszázadig uralkodó XXV.
(núbiai)
dinasztia
megalapítója.
(Gebel Barkal: Núbia szent hegye,
amit még az egyiptomiak is Amon
isten lakhelyeként tartottak számon.)
Peye megvetette Egyiptom fejedelmeit, de múltja és istenei (elsősorban
Amon isten) miatt tisztelte az orszá-

got. A vallási és kulturális szokások
mellett az egyiptomi szimbólumrendszert is átvette, és ennek köszönhetően Peye volt az első uralkodó, aki
piramis formájú síremléket építtetett,
800 évvel azután, hogy

Egyiptomban befejezték az utolsó
királyi piramis építését. A következő
évtizedekben folyamatosan épültek
piramisok a Napata-völgyben, hogy
valóságos vagy szimbolikus nyughelyül szolgáljanak a királyok és hozzátartozóik számára.
A mintegy hatvan kilométeres szakaszon elterülő Nílus-völgy, Napata,
Khartoumtól északra található, a IV.
kataraktánál (vízesésnél). Hosszúra
nyúlt sivatagi utazás után, éjjel érkeztünk meg Karimába, egy kis Nílusparti településre. Olyan valószínűtlen
volt az egész. Fejünkben még ott
lüktettek az elmúlt napok eseményei
és képei. Megérkezés Khartoumba;
találkozás egy Magyar-országon
doktorált szudáni orvossal; a tartózkodási engedélyek, útvonalengedélyek, forgatási engedélyek beszerzése; egy hagyományos arab vacsora;
kirándulás a Nílus hatodik vízesésénél – megannyi élmény, mely közül
egy is elég, hogy idősebb korunkban
legyen mit mesélni, de most itt vagyunk Napatában! Olyas(Folytatás a 7. oldalon)
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VÁROSHÁZI HÍREK
A képviselő-testület
2004. január 29-i ülésén történt
– Beszámolókat, tájékoztatókat hallhatott a városvezetés a Visegrádi Nyugdíjasklub, a Mátyás Király
Művelődési Ház és Könyvtár, Duschák Tamás
rendőr törzszászlós körzeti megbízott, valamint az
önkormányzati bizottságok 2003. éves tevékenységéről.
– Kidolgozták az önkormányzat közoktatási intézményrendszerének (általános iskola és óvoda) működésére vonatkozó minőségirányítási programját,
valamint az ehhez kapcsolódó intézkedési terveket,
amelyeket a közoktatási törvény tavaly évi módosítása tett kötelezővé. A teljes, végleges dokumentumot Dömös Község Önkormányzatával együttesen kell jóváhagyni, az iskolafenntartó társulás
szabályainak megfelelően.
– Intézményvezetői pályázat kiírásáról született döntés az Áprily Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatói álláshelyére, amely felhívást
a Visegrádi Hírek következő számában teszünk
közzé. Az Oktatási Közlönyben történő megjelenéshez szintén szükséges Dömös Község Önkormányzatának jóváhagyása.
– A képviselő-testület kifejezte, hogy nem kíván
csatlakozni a Belügyminisztérium által kidolgozott
,,Közigazgatási Szolgáltatások Korszerűsítési
Programjához“, mivel az abban tervezett változtatások nagymértékben csökkenthetik a helyi önkormányzatok autonómiáját.
– A Visegrád-Duna-part Kft. részben önkormányzati
tulajdonú gazdasági társaság ügyvezetője, Dr.
Koncz Áron úr tájékoztatót tartott a cég működéséről, valamint a Pályázat Előkészítő Alap felé benyújtott pályázat eredménytelenségéről. Szándéknyilatkozat született a további közös munkáról,
annak pontos tartalmának meghatározása jelenleg
még előkészítés alatt áll.
– Esztergom Város Önkormányzata által kezdeményezett ,,Dunakanyar Településfejlesztési Társulás” megszüntetéséhez adták jóváhagyásukat a
képviselők.
Mezei Orsolya
jegyző

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY
Visegrád Város Rendőrőrse
az alábbi telefonszámon érhető el:

06 (30) 567-2821

Fontosabb telefonszámok
Áprily Lajos Általános Iskola
Atlantis Visegrád Club Kft.
Révállomás
Dunakanyar Erdei Iskola
Fogászat
Gázcseretelep
Gyámhivatal
Gyógyszertár
Kórház
Mátyás Király Múzeum
Mátyás Király Művelődési Ház
Okmányiroda
Orvosi rendelő
Óvoda
Pilisi Parkerdő Rt.
Postahivatal
Rk. plébánia
Szociális otthon
Takarékszövetkezet
Temetkezés
Visegrádi Erdészet
Visegrád Város
Polgármesteri Hivatala
MENTŐK
TŰZOLTÓK
RENDŐRSÉG

398-312
398-344
397-430
397-574
06 (30) 9965-968
597-085
398-365
398-022
398-026,
398-252, 597-010
398-128
597-072
397-507
398-130
598-000, 598-133
398-099
398-006
398-368
398-150
390-813
598-080
398-255, 398-090,
398-163
104
105
107

Lakossági tájékoztató
Mint múlt havi számunkban közöltük, 2004. január 1-jétől
minden hétfőn 7–15 óra között a GAMESZ udvarán lerakott
5 m3-es konténerbe lehet elhelyezni mindazon hulladékot,
melyet a háztartási szemétszállítás során nem visznek el. Ez
lehet kismennyiségű sitt (törött cserép, törött mosdó, téglatörmelék stb.) vagy salak és hamu egyaránt.
A konténer igénybevételéért fizetni nem kell!
Kérünk mindenkit, hogy környezetünk tisztasága érdekében
ezt a lehetőséget vegye igénybe, és ne a település különböző
kieső területein rakja le a hulladékot!
Megértésüket megköszönve, bízva a további jó együttműködésben, tisztelettel:
Visegrádi Polgármesteri Hivatal (GAMESZ)

Köszönetnyilvánítás
Egy nagymama köszönetét szeretné kifejezni a Népjóléti
Bizottság tagjainak és elnökének, Vaik Mónikának, az irántunk való megértésért és támogatásért. Egyben köszönetemet
fejezem ki Zeller Katikának is azért a sok segítségért, amit
nyújtott az adminisztrációs dolgokban is. A jó Isten adjon
mindannyiuknak jó egészséget és további munkájukhoz sok
erőt.
Köszönettel egy nagymamától, aki háláját ezen sorokkal
szerette volna kifejezni.
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Tisztelt Olvasó!
A Visegrádi Hírek 2004. januári számában Abonyi Géza képviselő társam azt kéri
a visegrádiaktól, hogy csatlakozzanak
ahhoz a mozgalomhoz, mely Visegrád
tovább szépítését tűzi ki célul.
A képviselő-testület feltett szándéka,
hogy ebben az évben tovább szépíti, csinosítja Visegrád közterületeit. Már folyamatban van a közterületek (utak, járdák, parkok stb.) felmérése, majd egy rangsor
felállítása, ami azt lesz hivatott szolgálni,
hogy – az anyagi lehetőségeink figyelembevételével – e lista alapján fogjuk helyreállítani, kijavítani, megépíteni, széppé
,,varázsolni” közterületeinket.
Sok feladat megoldásához kevés pénz, de
annál több munka szükséges, melyet társadalmi munkával meg lehet oldani. Erre
buzdított képviselő társam, és én is kérem
Önöket, ki-ki a maga módján vegyen részt
ebben a munkában.
Ám sajnos, a közterületek oly mértékben
elhanyagoltak, hogy igen komoly anyagi
ráfordítással tudjuk csak évek alatt helyreállítani.
Körvonalazódott a 2004. évi költségvetés, mely szűkebb lesz az előző évinél, így
kevesebb jut majd ilyen feladatokra is.
Szándékunk szerint a Rév utca szépítését
is tovább akarjuk folytatni, melyet lakosság és civil szervezetek segítségével már el
is kezdtük, hisz karácsonyra a templom
előtti járda részére 4 db korlát ,,babát”
helyeztek ki. 1-1 darabot finanszírozott
Meszárek György, ifj. Zeller Márton, a
Visegrád Turisztikai és Városszépítő
Egyesület, ill. a Visegrádi Vállalkozók
Egyesülete.
Ez csak a kezdet, hisz’ sok ilyen
,,babára” van még szükség, de hiányoznak
a padok, a faverem rácsok és a virágágyások köré telepítendő kerítések.
Amennyiben a Tisztelt Olvasó újra gondolja és anyagi körülményei is megengedik, hogy e kezdeményezéshez csatlakozik,
hajlandó megfinanszírozni egy ,,babát”
vagy egy padot stb., úgy jelentkezzen
Mártonffy Gábornál, Visegrád főépítészénél vagy Meszárek György vállalkozónál.
Reményeink szerint a turista szezon kezdetére már egy rendezettebb város fogja
fogadni az idelátogató idegeneket és a
visegrádiak is jobban fogják magukat
érezni egy szebb városban!
Tisztelettel:
Kovács Gábor képviselő

Félidei mérleg

2004. február

Eredmények
az Áprily Lajos
Általános Iskolában
a tanév felénél
Lezárult a 2003/2004-es tanév első féléve. A legfontosabb statisztikai adatok: tanulói létszám 142 fő, 69 fiú, 73 lány – visegrádi 81,
dömösi 46, pilismaróti 3, dunabogdányi 2, Tahiból 3, Kisorosziból 7
tanuló jár iskolánkba. A félév során iskolánkból nem távozott senki,
érkezett 2 fő.
Az 1. és 2. osztályban nem osztályoztuk a tanulókat, de néhány tanuló megérdemli, hogy név szerint megdicsérjük őket kimagasló eredményükért: Rolinek Rebeka, Szőke Boglárka, Vitéz Valentin 1. osztályosok, Bognár Ferenc, Geréb Dávid, Paulusz Anna, Zeller Rozália 2.
osztályosok. Kitűnő tanulmányi eredményt értek el: Horváth Sára és
Szedlacsek Eszter a 3. osztályból, Dubányi László, Fekete Lídia, Harsányi Fanni a 4. osztályból. A félévi bizonyítványába két tanulónak
három tantárgyból került elégtelen osztályzat. Reméljük, év végéig
sikerül kijavítaniuk.
Kézhez kaptuk a tavaly tanév végi kompetenciamérés értékelését,
melyet a tavalyi 6. osztályban végeztek el az ország összes iskolájában. A matematikai képességek átlag pontértéke 504, a kis városok
diákjainak átlagához (483 pont) képest a mi iskolánk valamivel jobb.
Iskolánk helye a tavalyi sorrendhez képest nem változott. Az olvasásszövegértés eredménye 495 pont, a kis városok átlagánál (482 pont)
ez is valamivel jobb, s ez az érték sem változott az előző évihez képest. A Magyar Kultúra Napjára érdekes feladatot kaptak a diákok:
„Himnusz” éneklési versenyt hirdettünk az osztályok között. Az alsó
tagozatosoknál a 4. osztályé sikerült a legjobban – bár a zsűri és tantestület értékelése alapján az egész alsó tagozat kapott jutalmul egy
plusz kirándulási napot. A felső tagozatban a 7. osztály érdemelte ki
ezt a jutalomnapot szép, tiszta, átélt éneklésével. Minden osztály
lelkiismeretesen készült a megméretésre, és megható volt hallani
igyekezetüket. Reméljük, a következő ünnepségeken már tényleg
mindenki énekelni fogja a Himnuszt. A 6. osztály ünnepi óra keretében emlékezett a Himnusz születéséről.
Magula Tamás 8. osztályos tanuló Vácott vett részt angol nyelvi
versenyen, ahol becsülettel helytállt.
A január 31-én megrendezett Fábián Zoltán mese- és prózamondó
versenyről külön számolunk be.
Mezei Anna
igazgató

TANULÓK – TANÁROK
FELAJÁNLÁSA

EGY KÁRPÁTALJAI ISKOLA
TÁMOGATÁSÁRA
Csatlakozva egy országos felhíváshoz, iskolánk is gyűjtést rendezett
egy határon túli magyar iskola, a beregszászi Bethlen Gábor Magyar
Gimnázium felújításához.
Gyűjtésünk eredményeképpen 26.000 Ft-tal járulunk hozzá a munkálatok elvégzéséhez.
Áprily Lajos Általános Iskola Nevelőtestülete és tanulói
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A IX. FÁBIÁN ZOLTÁN
MESE- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY
(Visegrád, 2004. január 31.)
Január 31-én reggel 9 órától gyülekeztek a Magyar László Tornacsarnokban azok a tanulók és kísérőik, akik a Fábián Zoltán
tiszteletére meghirdetett mese- és prózamondó versenyen mérték
össze tehetségüket. Az idén a következő iskolák képviselték
magukat: Dunabogdány, Kisoroszi, Móricz Zsigmond Általános
Iskola Leányfalu, Géza Fejedelem Általános Iskola Verőce,
Juhász Gyula Általános Iskola Vác, Szentendréről a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola, az Izbégi Általános Iskola, a Templomdombi Általános Iskola, Visegrádról a Dunakanyar Erdei Iskola
és a rendezést vállaló Áprily Lajos Általános Iskola. A 10 iskolából 36 tanuló három kategóriában mondott magyar népmesét
vagy magyar írótól származó mesét, ill. prózát.
A 3–4. osztályosok 13-an voltak: I. hely: Kovács Petra (Leányfalu), II. hely: Szedlacsek Eszter (Áprily), felkészítő: dr. Anda
Istvánné, III. hely: Herr Martin (Dunabogdány) és Thuróczy
László (Vác). Különdíjasok: Berkesi Gergő (Áprily), felkészítő: Szatmári Nóra és Thuróczy András (Vác).
A II. kategóriában az 5–6. osztályosok 15 fővel zajló versenyében a következő eredmények születtek: I. hely: Horváth Orsolya
(Szentendre, II. Rákóczi F. Ált. Isk.), II. hely: Száraz Bence
(Áprily), felkészítő: Szigetiné Lőrincz Mária, III. hely: Lelkes
Péter (Vác, Juhász Gy. Ált. Isk.) és Putnoki László (Vác, Juhász
Gy. Ált. Isk.). Különdíjasok: Fancsali Andrea (Áprily), felkészítő: Szigetiné Lőrincz Mária és Träger Anikó (Dunabogdány).
A III. kategóriában mindössze 8 tanuló versenyzett. A kis létszám oka az is lehetett, hogy a nyolcadikosoknak ezen a napon
bonyolították a közös írásbeli felvételit. A 7–8. osztályosoknak
nem csak a szabadon választott novellát kellett előadniuk, hanem
5 perces felkészülési idő után Fábián Zoltán egy művéből kellett
felolvasniuk. Ez jelentette a nehezebb feladatot, s az összesített
eredmény hozta a következő rangsort: I. hely: Dudás Zsófia
(Verőce), II. hely: Csillag Zsófia (Verőce), III. hely: Pizág Dániel (Leányfalu). Különdíjasok: Berkesi Gabriella (Áprily),
felkészítő: Mezei Anna és Puskás Sándor (Leányfalu).
A verseny szervezése, lebonyolítása zökkenőmentes volt, 14
zsűritag bírálta a gyerekek produkcióit, s az eredményhirdetéskor
jó tanácsokkal látták el a diákokat. Az I. kategória zsűrielnöke
Kertész József erdész, előadóművész, a II. kategóriáé Dr. Havas
Judit előadóművész, a III. kategóriáé Földesdy Gabriella tanárnő
volt, akik a Fábián Zoltán Társaságot képviselték a zsűriben.
Szép számú hallgatósága volt a fellépő gyere-
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keknek: kísérő tanárok, szülők, iskolatársak, Fábián Zoltán
visegrádi és dunabogdányi tisztelői – mintegy 100 fő jelent meg
ezen a szombati rendezvényen. Képviselte magát az önkormányzat az alpolgármester és néhány képviselő jelenlétével. Fábián
Mária a család részéről megilletődött a kis kiállítás láttán, melyen a Fábián Zoltán mese- és prózamondó versenyek „történelme” elevenedett meg 1996-tól 2003-ig. A tornacsarnokban
Fábián Zoltán és Visegrád kapcsolatát dokumentáló képeket,
meghívókat helyeztünk el a kiállítási paravánon. A rendezvény
színvonalas lebonyolításához nyújtott segítséget megköszönöm
ifj. Cseke Lászlónak, Kálazy Lászlónak, Mikesy Tamásnak,
Kárpát Zoltánnak, az Áprily Lajos Általános Iskola minden
dolgozójának. Az I–III. helyezettek a Fábián Zoltán Társaság
3.500–2.500–1.500 Ft-os könyvutalványát vehették át, a különdíjasok könyvjutalma a Pest Megyei Könyvtár, Visegrád Város
Önkormányzata, a Mátyás Király Múzeum, ill. az Áprily Lajos
Általános Iskola ajándéka volt. A zsűri tagjai őszinte örömmel és
tetszéssel fogadták munkájuk „ellenértékeként” az idei, 2004-es
falinaptárt.
Igaz, a „kilencedik” évforduló még nem a „tizedik”, nem kerek
évforduló a verseny történetében, ahhoz mégis nyújt már „történelmi” távlatot, hogy mérleget vonjunk: mit nyújt, mit nyújthat
ez a mozgalom a kezdetektől felvállalt eszmeiségéhez, céljához;
nevezetesen a gyermekek olvasóvá neveléséhez, a magyar irodalom megismeréséhez? Talán a tanulságok levonásával kezdeném.
Adataink hiányosak – bár Fábián Mária minden dokumentumot
rendelkezésünkre bocsátott –, a hiányosság oka talán az, hogy az
évek múlásával már nem történt meg az adatok tényszerű rögzítése. Ebből következően az első tanulság az, hogy minden eseményt dokumentálni kell! Sok munkával realizált a rendelkezésre álló adatok tükrében a kilenc év alatt kb. 15 iskola vett részt a
versenyeken kb. 340 fő tanulóval, ennyi gyermek tehát biztos,
hogy közelebbi kapcsolatba került egy magyar vonatkozású
irodalmi művel. Ez tehát eredmény is és tanulság is. A másik
tanulság ismét az eredmények tükrében értelmezhető igazán.
Azok, akik hivatásszerűen (pl. pedagógusok) foglalkoznak a
tehetséggondozással, jól tudják, hogy a befektetett munka legtöbbször megtérül, de mégsem tükrözi minden esetben vissza a
befektetett munkát. Ezért helyezés hiányában többen elveszítik a
kedvüket a részvételtől, holott önmagában az eseményen való
részvétel is gazdagítja a gyerekeket. Iskolánk minden alkalommal részt vett, s bár egy alkalommal (Szentendréről) egyetlen
díjat sem sikerült szereznünk, az elért eredményekkel elégedettek
lehetünk: négy I. hely, tíz II. hely, három III. hely és tíz különdíj
a kilenc év termése. Reméljük, hogy a prózamondó verseny
folytatódik, s jövőre ismét szép sikerekről számolhatunk be.
Mezei Anna igazgató

Kö s z ö n e t n y i lv á n ít á s
Nagy-nagy köszönettel tartozom a Fábián Zoltán Alapítvány nevében is Visegrádnak, Mezei Annának és csapatának.
A rendezésről és a fogadtatásról csak
felsőfokban beszélhetek. Ünnepélyesség,
meghittség, szívélyesség és zökkenőmentes levezetés jellemezte. Mindenki jól
érezte magát, a versenyzők jól teljesítettek, a zsűri elégedett volt.
A Mezei Annára jellemző hozzáértő és
gondos előkészítő munka része volt az a
kiállítás is, amely a verseny iránt érdeklődők elé tárta Fábián Zoltán és a visegrádiak különösen szép baráti kapcsolatát.

Megható volt látnom a megőrzött régi
felvételeket, meghívókat és idézeteket.
Köszönet a régi barátoknak, a Kálazy
házaspárnak.
Ugyancsak örömmel láthattuk az
1996-ban kezdődő és évről évre folytatódó versenyekről a dokumentumokat,
fotókat, újságcikkeket. Nagy érdeklődést
váltott ki. Reménykeltő dolog látni a
folyamatosságot. Örülök, hogy a modern technikát – a videót – is segítségül
lehetett hívni.
A megnyitó és az egész verseny légköre
Fábián Zoltán szellemiségét tükrözte.
Ezt külön köszönöm a régi barátoknak,
a lelkes és sikeres rendezőknek. Végül
köszönöm az iskoláknak, tanároknak, a

zsűri tagjainak a szíves áldozatkészséget,
a versenyzőknek az aktív részvételt, a jó
felkészülést. Bátorítást kaptunk tőlük
arra, hogy jövőre is találkozzunk.
Köszönettel Fábián Mária Magdolna
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Nagycsoportos dilemmák
Izgalmas időszakot élnek át ezekben a hónapokban a 6-7
éves óvodások szülei. El kell dönteni, iskolába íratják-e,
vagy marad még egy évig az oviban? Felteszik a kérdést
az óvónőnek: iskolaérett a gyermekem?
Nem szeretem ezt a kifejezést, hiszen az iskolába óvodás
gyermek megy, s majd a tanító néni az első, de még inkább a második osztályban eldönti, iskolaérett-e a gyerek.
Mi itt az óvodában úgy szoktuk megfogalmazni:
,,Nagycsoport végére az iskolai élet nehézségeinek elviselésére alkalmas gyermekeket nevelünk.” Nem tanítjuk meg
őket írni-olvasni (majd’ mindegyik gyermek autodidakta
módon megtanul nagycsoportra), de megtanítjuk őket
egymás és a felnőtt tiszteletére, az egymás iránti toleranciára (milyen nehéz dolog nem beleszólni a másik beszédébe, hanem kivárni azt), a nyitottságra, a hibák vállalására.
Nagycsoportban már sokszor elhangzik: Nem én voltam! –
, ha valami olyasmi történik, amiért az óvó néni leállítja a
játékot, tornát, festést, bábozást stb. és halkan-szelíden arra ösztönzi a gyermekeket, merjék vállalni, ha bármi roszszul sül el. Az egyik leghatékonyabb nevelőeszköz az
óvodában a közösség. Ha a gyermekek méltányosságban
élnek, megtanulják az igazságosságot!
Ha érzi, hogy egy-egy hiba vállalása után nem dől össze
a világ, sőt még az óvó néni ilyeneket is mond: Sajnálom,
hogy eltörted a játékot, de örülök neki, hogy vállaltad.
Legközelebb nem sokat gondolkozik sem ő, sem a többi
gyermek, hogy elmondja, ha hibázik.
Az iskolai élet megkezdésére nem elég, ha a gyermek sok
információval rendelkezik, alapvető feltétel, hogy szociálisan is érett legyen, fogadja el és hajtsa végre a felnőttek
utasításait. Ez kiscsoportban ott kezdődik, hogy: Légy szíves, emeld fel a földről a játékot; iskolában: Tegyétek ki a
piros ceruzát a padra.
Az értelmi érettség legalább ilyen fontos egy iskolába
készülő gyermeknek, tudjon elmélyedni a feladatban, legyen kitartása, türelme a munka elvégzéséhez. Jogos igény
az iskolától az értelmi fejlettség megfelelő szintje, életko-
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rának megfelelő tudás a környező világról, az ok–okozati
összefüggések ismerete, viszonyítások stb.
Előfordul, hogy a szülő gondolkodóba esik: ne hagyja-e
még egy évig játszani a gyermekét az óvodában? Ezzel a
kérdéssel is csínján kell bánni, fontos konzultálni az óvónővel, aki gyakran jobban ismeri a kisgyermek képességeit, mint a szülők. Egyszerűen azért, mert a nap nagy részét
ő tölti a kisgyermekkel. 6-7 éves korban a gyermek biológiai érettsége, gondolkodása igényel egyfajta intellektuális
fejlesztést, amit a tanulás jelent. Ennek elodázása csak indokolt esetben célszerű. Nagyon nehéz egy első gyermekét
iskolába engedő szülőnek, hogy ne hasonlítsa kisfiátkislányát a többi gyermekhez. Ez azért nem szerencsés,
mert minden gyermek egyedi tulajdonságokkal, képességekkel rendelkezik. Erősíteni kell benne a jót, gyengíteni a
rosszat. Együtt készülni az új feladatra, hogy az iskolavárás ne szorongással teli időszak, hanem egy új korszak
kezdete, új örömforrás legyen.
Úgy gondolom, a gyerek életének az iskola egy igen jelentős állomása, nagy szüksége lesz szülője támogatására,
segítésére. Azért, hogy érezze ott a padban, ha összecsapnak a hullámok: nem baj, majd anyu (apu) segít. Aztán
majd megerősödik az önbizalma, megtanul az elvárásoknak eleget tenni, de mindig ott kell, hogy érezze a háttérben a segítő szülőt.
Ez a folyamat nem most, az iskolába lépéskor kell, hogy
elkezdődjön, hanem korábban, ott a kiscsoport ablakában,
amikor könnyesen-mosolyogva (vagy csak könnyesen) integet: Ugye, sietsz, ugye nem hagysz itt?
Az iskola kapujában nem illik integetni, nem illik sírni,
de muszáj odasúgni: Ugye, sietsz anyu, ugye, nem hagysz
itt? Csodát tesz ilyenkor egy biztató simogatás, egy
,,Ügyes légy, sietek érted!” Az első hetek, hónapok hozzáállása megalapozza a gyermek további életének minőségét,
így aztán megérik az iskolára, mint alma a fán. Az almának az éréshez napfényre, a gyermeknek megfelelő érzelmi biztonságra van szüksége.
Dobó Istvánné
óvodapedagógus

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND
az ifjúságért, a betegekért, az öregekért és a tudományért!
Először köszönetet mondunk azoknak, akik 2003-ban támogattak
minket.
A Károly Róbert magyar király által 1326-ban alapított Szent
György Lovagrendet Európa első királyi, monarchiális rendjeként tartja számon a nemzetközi tudományos világ.
A lovagrend legfontosabb tevékenységi köre a karitász. Ennek
keretében támogattunk az elmúlt években induló egyházi iskolákat Budapesten és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Lónyán.
Áldozatos tagjaink magyar tannyelvű szakközépiskolát és kollégiumot építettek a Felvidéken, ahol Nyitra mellett, Felsőbodokon három magyar község fiatalsága számára teremtettek
lehetőséget továbbtanulásra.
Új templom építését támogattuk jelentős összeggel az Erdélyben
lévő Nyárádszentlászlón és tagjaink több éves áldozatos munkájának eredményeként építettük újjá a délszláv háború alatt kiégett
egyetlen keresztény templomot Szarajevóban.
Tagjaink rendszeres támogatásban részesítik a transzplantáció
előtt álló vesebetegeket, és részt vállalunk utógondozásukban.
Egri tagjaink a sajóbábonyi gyermekotthon lakóit támogatják

rendszeresen. Szeretettel vesszük körül, és többoldalú támogatást
nyújtunk a környékünkön lévő öregotthonok lakóinak.
Tudományos, kulturális és továbbképző munkánk az évenként
Esztergomban és Visegrádon megrendezett ,,KÖZÉPKORI
AKADÉMIÁN” teljesedik ki. Ezen a nyaranként megrendezett
továbbképző kurzuson az elcsatolt területeken élő tanítókat, tanárokat és kommunikációs szakembereket látjuk vendégül azért,
hogy megismerhessék a magyar történettudomány legújabb
eredményeit. A konferenciák teljes költségét a lovagrend viseli.
Tíz év alatt több mint 800 fő vett részt a Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből és a Délvidékről ezeken a konferenciákon.
Ha Ön is bekapcsolódik jótékonysági és emberbaráti munkánkba, akkor még hatékonyabban folytathatjuk jószolgálati
küldetésünket!
Ezért ajánlja fel az szja 1%-át
a Szent György Lovagrend javára!
Adószámunk: 19183907-1-13
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Két hét a Napata-völgyben
(Folytatás a 2. oldalról)
mi érzés ez, mint amit az első európai
utazók érezhettek, amikor először
Egyiptomban jártak.
A mai Egyiptom zsúfolt. A turizmus
mint fő bevételi forrás, folyamatosan
szedi áldozatait. A turisták egymás lábára lépnek, s tiporják el egymásban
múlt idők örök érvényű mondanivalóján való merengéseinek vágyát és lehetőségét. Széchényi Zsigmondot még
Almásy vitte ki első egyiptomi tartózkodása alkalmával, egy márciusi éjjelen, a sivatag szélén lévő Gízába, hogy
a piramisok tetejéről csodálhassák meg
a csillagos égboltot, és a távolban fekvő
Kairót. Így olvastam egykor és a mai
napig ez a kép él a fejemben, ha piramisokról hallok, pedig azóta kétszer
voltam a nagy piramisoknál. A környék
sűrűn beépítve, rendőrök, árusok és
persze emberek. Rengeteg ember –
köztük én is. Kíváncsian, vágyakozón.
Ma már persze – teljesen érthetően,
biztonsági és műemlékvédelmi okokból
– szó sem lehet róla, hogy valaki is
megmássza, akár csak a legkisebb piramist is és éjjeli kirándulásokhoz javasolt a Nílus-part, mivel Gíza este bezár,
s csak reggel 8-kor nyit ki megint.
Most ugorjunk vissza az időben száz
évet, és képzeljük el, hogy a turizmus
mint iparág még ismeretlen. Európai
utazó csak a legelferdültebb kalandvágyból vagy muszájból van jelen. Az
előbbi valami ismeretlen helyen vagy
az eltűntek listáján, az utóbbi hotelszobájába zárkózva, vagy kényszerű hivatalában. És a helyiek, akik talán láttak
már idegeneket, de nem igen beszéltek

Tárgyszerűen
a révátkelésről
A Visegrádi Hírek előző számában
hangulatkeltő írás jelent meg arról,
hogy a révátkelés 50%-os mérsékletű
jegyeinek ára 100 Ft-ról 195 Ft-ra
emelkedett. Sajnálom, hogy a ,,-grád-”
aláírású szerzőnek elege van az indokokból, így nem tudta korrektül tájékoztatni az olvasót. Ezért amellett,
hogy visegrádi lakosként, képviselőtestületi tagként és a rév üzemeltető tulajdonosaként illő tisztelettel visszautasítom a cikk hangnemét, az árképzésről
a következő tájékoztatást adom:
Az adótörvények 2004. január 1-jén
hatályba lépett módosításával a révátkelés áfája 12-ről 15%-ra emelkedett, a
fogyasztói árkiegészítés viszont radikálisan csökkent. A félárú menetjegy ár-
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még velük. Körülbelül ezt érzi egy
magyar utazó a sivatagban húzódó
Napata-völgyben. A jelenkori képet
csak árnyalni tudja az autó, a telefon és
az elektromos áram. Na és persze, világunk egyik elmaradhatatlan kelléke, a
kóla, mely itt, a sivatag kellős közepén
is megtalálható, igaz, kétszer olyan
,,drágán”, mint Khartoumban, de nagyon megéri, mert a tikkasztó melegben, mikor semmi kedve enni az embernek, a szomjat és az éhséget egyszerre oltja.
Önfeledten adhattuk át magunkat az
élménynek, és dolgozni is nyugodtan
tudtunk, csak ritkán zavartak meg minket kíváncsiskodó gyerekek, vagy az
engedélyeinket ellenőrző, a semmiből
rövid időre felbukkanó katonák. Módszeresen jártuk be a térképünkön megjelölt vagy a helyiek elmondása alapján
megtalált lelőhelyeket. A Nílus jobb
partján fekvő Al Kurru, ahová Kasta,
Peye és a XXV. dinasztia királyai temetkeztek. Gebel Barkal, Amon hegye,
ahol az isten tiszteletére naptemplomot
és több szentélyt emeltek, a tövében álló piramisok alatt, ma is temető húzódik. Nuri, ahol a környék legnagyobb
piramisának maradványait találhatjuk,
feltehetőleg Taharka fáraóét. Piramisaik kisebbek és meredekebb falúak, mint
az Egyiptom területén található társaiké. Némelyik állaga erősen megromlott,
egyiket-másikat betemette a sivatag
homokja, felszínüket kikezdték a homokviharok.
Az utolsó, Napata-völgyben eltemetett
király a Kr. e. IV. század végén hunyt
el. Ezután a Nílus V. és VI. vízesése
közé eső Meroë lett a királyok kedvelt
kiegészítése tavaly 100 Ft volt, idén 55
Ft/db. A kedvezményes havi bérletek
után tavaly mintegy 4200 Ft/db támogatást adott a központi költségvetés, idén
ez 220 Ft/db. Kevesebb, mint az egy útra szóló jegy ára! Az ingyen utazó 65
éven felüliek után pedig egy fillér támogatást sem kapunk az idén.
Ha mindehhez hozzáadjuk az általános költségnövekedést, ami az áremelések miatt jelentkezett, akkor megkapjuk
a menetjegy új árát. A bérletek értékesítését pedig időlegesen, a közlekedési
tárcával történő tárgyalás befejezéséig
felfüggesztettük. Ezek a tények.
Ha az említett cikk szerzője vette volna a fáradságot, és az írás előtt megkeres, akkor elmondhattam volna neki,
hogy a Dunakanyar legolcsóbb viteldíjával működő visegrádi réven egyébként ingyen kelnek át a csoportos prog-
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temetkezési helye, itt kezdték megépíteni piramisaikat. Meroë valószínűleg
már ezt megelőzően is királyi székhely
volt. Meroëba (mai nevén Kabusíya)
érve ,,piramiserdő” fogadja az odaérkezőt. A sírok nagy részét kincskeresők
dúlták fel, a piramisok gránit zárókövét
– mesés kincsek reményében – lerobbantották, még a XIX. században. A
megmaradt és a szudáni egyetem archeológiai intézete által rekonstruált piramisok nyugalmát ma már semmi nem
zavarja. Mi is csak egy fél napot töltöttünk itt. Egy régi vágyam teljesült, mikor felmásztunk az egyik meredek falú
piramis tetejére, s onnan néztünk végig
a végtelen homoktengerbe ágyazódott
piramisok során, és figyeltük, hogyan
süllyed egyre lejjebb nyugaton a nap.
Ami a terroristákat, rabszolgakereskedőket, népirtókat illeti, mi nem
találkoztunk velük. Lehet, hogy csak
rossz körökben mozogtunk. Az északszudániak mindenhol barátként fogadtak minket. Sokszor megtapasztalhattuk, hogy milyen az igazi arab vendégszeretet és bepillantást nyertünk a helyiek mindennapi életébe, vallási szertartásaikba, szokásaikba. Sokat olvastam már róla, de sosem hittem, hogy
valaha a részese leszek. Köszönet érte
arab
vendéglátónknak,
Abdullatif
Gizmallah doktornak és családjának,
akik pártfogásukba vettek minket és
végig segítették expedíciónk munkáját.
Az Abu Ramla* Szahara Expedíció
nevében:
Kálazy András
*Abu Ramla magyarul: A Homok Atyja.
Ezt a nevet adták Almásy Lászlónak a sivataglakó beduinok.

ramra igyekvő helybeliek. Így pl. az iskolai osztályok, a nyugdíjasklub, a hagyományőrző egyesület vagy a mozgáskorlátozott csoport. Nem fizetnek
továbbá a rendőrök, katonák, és a mentőket különjáratban is viteldíj nélkül
szállítjuk. Ezért a jövőben sem várunk
köszönetet, mert természetesnek tartjuk, hogy támogatunk dolgokat.
Jung Vilmos
ügyvezető igazgató,
Atlantis Visegrád Kft.
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1594 májusában
egy életerős, vitéz katona súlyos sebekkel haláltusáját vívta az ostromlott
Esztergom Vízivárosában. Május 19-én sebesült meg török golyóktól, és
május 30-án, 11 napos szenvedés után halt bele sebeibe Balassi Bálint, a
magyar reneszánsz legnagyobb költője, a magyar költészet egyik legnagyobb
alakja.
A török megszállta Esztergom alá május 4-én érkeztek meg a magyar felmentő seregek. Ebben a seregben szolgált Balassi Bálint, akinek Víziváros
ostrománál egy kevésbé átgondolt támadás során ,,Minden két combján általment a golóbis, de csontot és ízet nem sértett. Vesztette az borbély, Mátyás
hercegé, nem akarván szót fogadni az magyar borbélyoknak…” – írja egy
kortárs. A seb elüszkösödött. Hiába volt Balassinak és sok száz társának hősi
halála, hiába szenvedett véres veszteségeket a török is, az 56 napos ostrom
eredmény nélkül zárult.
Az esztergomi ostromnál hősi halált halt költő 450 évvel ezelőtt született
Zólyomban, Kékkő várában. Egész élete megpróbáltatások, csalódások sorozata volt. Hatalmas vagyonnal bíró édesapját ,,felségárulási” pörbe fogják,
ezért Lengyelországba menekül. A rokonság az ifjút vagyonából kiforgatja,
egész életében nincstelen, földönfutó. Szerelmében csalódik, várkapitányi
állást nem kap a bécsi udvarból, vagyonos unokatestvérével kötött házasságát
az egyház semmisnek nyilvánítja.
Ez a hányatott életű költő tehetségével, műveltségével, érzelmeivel, hazaszeretetével messze kimagaslik korának társadalmából. Fényes üstökösként tündököl a nyomorúságos, 3 részre szaggatott haza egén.
Egri katonaként a vitézi élet, a természet szépségének hirdetője:
,,Vitézek! mi lehet ez széles föld felett szebb dolog az végeknél?
……….
Mező jó illatot, az ég szép harmatot ád, ki kedves mindennél.”
Ez az élet szépségeit meglátó és hirdető reneszánsz ember hangja. Mélységes hazaszeretetét az előtte még költészetben le nem írt sorok mutatják be:
,,Ó én édes hazám, te jó Magyarország,
Ki keresztyénségnek viseled paizsát,
Viselsz pogány vérrel festett éles szablyát:
Vitézlő oskola! immár Isten hozzád!”
Vallásos énekei mélységes istenhitet tükröznek:
,,Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam:
Viseld gondomot, vezérld útamot, mert csak rád maradtam.”
Ilyen gyermeki bizalommal, szinte személyes kapcsolattal fordul Istenhez
majd több, mint 300 év elmúltával másik nagy költőnk, Ady Endre. A Bocsásd meg Úristen kezdetű versét Magyarország református templomaiban
istentiszteleten éneklik a gyülekezetek (220. sz. ének).
,,Bocsásd meg Úristen, ifjúságomnak vétkét,
Sok hitetlenségét, undok fertelmességét:
Töröld el rútságát, minden álnokságát,
Könnyebbítsd lelkem terhét.”
Szerelmi költészetének legszebb alkotásait Losonczy Annához írja, akit verseiben Júliának nevez. Csalódott. Anna megözvegyülvén nem nyújtotta kezét
a költőnek. Talán vagyonát féltette, talán visszarettent a bővérű, reneszánsz
férfiről keringő pletykáktól. Ki tudja ma már?
Balassi Bálint élete, költészete a nemzet szinte csodaszámba menő élni akarását tükrözi. A mohácsi vész, az ország 3 részre szakadása, a török megszállás idején felmutat a nemzet egy Balassi Bálintot, Debrecenben, Pápán, Sárospatakon, Mezőtúron kollégiumokat alapít, magyar diákok külföldi egyetemeken tanulnak, és hazatérve terjesztik a kor haladó eszméit. Ma is erőt meríthetünk elődeink életéből. A nemzet mindig akkor talált magára, mikor a
legnagyobb nyomás nehezedett rá.

*
A Visegrádi Polgári Kör meghívására Döbrentei Kornél emlékezik 2004.
március 1-jén hétfői összejövetelünkön Balassi Bálint születésének 450.
évfordulójára a Fekete Holló étteremben.
Cseke Lászlóné

2004. február

,,Reneszánsz dalok
és táncok”
Balassi Bálint születésének 450., halálának
410. évfordulójára invitáltak a Zeneakadémiára január 9-én a Pro Musica Antiqua
Hungarica együttes tagjai. Ez a rendezvény a
Balassi-év nyitó programja volt méltó helyen, a nagy költőhöz méltó előadóművészek
közreműködésével. Sok ismerős köszönthette egymást a Zeneakadémia előterében:
visegrádiak, dömösiek, szentendreiek, esztergomiak. A gyerekek, akik először jártak
ebben az intézményben, ámulva gyönyörködtek az előadóterem pompás enteriőrjében, a
hatalmas orgonában, a zeneterem impozáns
méreteiben.
Harsonások köszöntötték a bevonuló zenészeket, majd Dr. Hegedüs Lóránt, református
püspök méltatta köszöntőjében Balassi Bálint költői nagyságát. Turcsány Péter költő
erre az alkalomra írt verseit olvasta fel, majd
megszólaltak az autentikus, régi hangszereken Balassi megzenésített versei, vagy a kor
hangulatát idéző táncok. Bravúros előadások
kápráztatták el a hallgatóságot. A szünet után
Visegrád város díszpolgára, Cseke László
tartott előadást Balassi Bálint vitéz-ségéről,
majd ismét ének, zene, tánc, vers idézte meg
a reneszánsz kor, a végvári élet romantikáját,
hangulatát. A velünk lévő gyerekek az iskola
zenetanárát, L. Kecskés Andrást ünnepelték,
mi a kollégánkat; az énekesként fellépő
Pálmai Árpádban pedig volt tanítványunkat
köszönthettük; a zenészek között a sok ismerőst, akik a palotajátékok előadóművészeiként ismertek.
Olyan esemény, rendezvény helyszíne volt
tehát ez év január 9-én a Zeneakadémia
nagyterme, amelyhez a közreműködő előadókon keresztül nekünk, visegrádiaknak is
közünk lehetett. A Balassi-év eseményei
folytatódnak, a régi zene szerelmesei élőben
is hallhatják majd az előadott műveket itt,
Visegrádon! Csak ajánlani tudom, hogy
fogadják majd el a Szent György Lovagrend
és a Pro Musica Antiqua Hungarica
Danubiana Egyesület meghívását!
M. A.

Tisztelt Olvasó!
A Dunakanyar Erdei Iskola igazgatójaként
több éve adtam híradásokat az iskoláról.
Ezért érzem úgy, hogy igazgatóként e hasábokon is illő elköszönnöm.
Az elmúlt gazdasági évben kértem előnyugdíjazásomat, amit meg is kaptam. Így a
tanév első félévének lezártával, 2004. január
30-cal a munkaviszonyom az Erdei Iskolában megszűnt.
Mundiné Bocskay Zsuzsanna
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NEMZETISÉGI OLDALAK – Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat

Farsang idején egy régi pinceborozás képeit idézzük fel
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Wenn ich mein Häuslein verkauf…
1. Wenn ich mein Häuslein verkauf,
Dann schreib’ ich mein Vater, ich bin ein Soldat,
Der alles versoffen hat.

4. Wer werden auf meine Leicht gehn?
Der Wein und das Bier, das Klas und das Kschirr,
Frau Wirtin hatscht a no mit mir.

2. Wo kommen mit Saufen hin?
In Himmel hinein, wo der Petrus wird sein,
Dort schenk ich ein Schligowitz ein.

5. Wo werden mei Grabstein stehn?
Dort zwischen zwei Fass, die Kurgel gut naß,
Der heiligste Friedhof ist das.

3. Wer hat uns zum Saufen vofirt?
Der himmlische Wirt, der alles regiert,
Der hat uns zum Saufen vofirt.

6. Was werden auf meinen Grab stehn?
Ein Bradworst und Brot, das khed ein Soldat,
Der alles versoffen hat.
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Képek a Visegrádi Ifjúsági Sziget Egyesület életébıl
Az egyesület alakuló közgyűlése május 22-én volt, melyen az egyesület alapító okirata és céljai elfogadásra
kerültek, és megválasztottuk az elnökségi tagokat. Mivel
az előző egyesülettől átvett dokumentumok a hivatalos
fórumokon rendezésre szorultak, bejegyzésünk a bíróság
által csak július 30-án történt meg. Ezután még egyéb
felmerülő problémák is rendezésre szorultak – tudjuk,
hogy a hivatalos levelezések menyi időt vesznek igénybe –
, csak október 16-án állt módunkban az egyesület saját
bankszámláját megnyitni, ezért az önkormányzati támogatás is csak ezután érkezett meg. A problémák igencsak
megnehezítették és lelassították az előrehaladást, hisz pénz
nélkül szinte semmit nem tudtunk az épületben megvalósítani, rendezésük után pedig közel öt hónap lemaradást
kellett bepótolnunk. Ennek ellenére természetesen ezen
idő alatt sem tétlenkedtünk. Amit elő lehetett állítani társadalmi munkával, ill. adományokból össze lehetett gyűjteni, azt így oldottuk meg. A teljesség igénye nélkül mindenképp szükségesnek tartom megemlíteni néhány támogatónk nevét, akik nélkül csak igen nehezen boldogultunk
volna. Köszönet Zeller Tibornak hogy üléseinkhez helyet
biztosított a Sirály étteremben, Gaál Ervinnek, Zeller Csabinak a víz- és fűtésszerelésért, valamint néhány gép elkészítéséért. Sokat segített még a gépek készítésénél
Schubauer Rudolf és fia Zsolt, Zeller Dani, Jatyel Imre.
A függönyöket, melyek az ablakokat díszítik, Zeller Ferenctől kaptuk, hozzá a karikákat és a csipeszeket a Pfeifer
barkácsbolt biztosította, beszegésükről pedig a Héliosz
varroda gondoskodott. A Mátyás Király Művelődési Ház
textíliákat és porszívót biztosított. A talaj nagy részét
Heier József által hozott szőnyeggel burkoltuk, a bárpult
egyes elemeit Vízkert Péter készítette, a pingpongasztalt
Fieszl Józseftől kaptuk, az internetes szobába pedig az
önkormányzat régi gépeit újította fel Kárpát Zoltán. Végül, de nem utolsó sorban köszönet az önkormányzat és
Scheili Richárd anyagi támogatásáért. Az egyéb munkák
elvégzését pedig szorgos tagtársaimnak köszönöm, akik
nélkül ezt az óriási munkát nem lehetett volna elvégezni.
Vettünk asztali focit, súlyzókat, az általunk gyártott gépekhez, a bútorokhoz alkatrészeket, társasjátékokat és
egyéb sporteszközöket stb.
Visegrád Turisztikai és Városszépítő Egyesületével és az
önkormányzattal közösen szerveztünk egy drogprevenciós programot, melyet 2004-ben folytatni fogunk.
Szerveztünk erdei takarító túrát, részt vettünk a városi
takarító napon, a Kihívás Napja vetélkedő bonyolításában,
ahol kategóriánkban a harmadik helyen végeztünk. Júniusban a gyerekeknek egy kalandjáték túrát szerveztünk és
többször volt számháború az erdőben. Kétszer voltunk
egynapos csónaktúrán, a szigetcsúcson, egy másik alkalommal a Törpe-szigetre ruccantunk el. A Sajón töltött
négy nap felejthetetlen emlékei még mindig elevenen
élnek bennünk éppen úgy, mint a minden október első
hétvégéjén megrendezésre kerülő Mikoviny Sámuel emléktúrán való részvétel, ahol a Tatai-tó leeresztésekor
felduzzasztott patakon lehet leevezni a Dunáig. Szeptemberben a tagoknak egy egész éjszakás éjszakai túrát szerveztünk hajnali szalonnasütéssel és az erdőben alvással.

November végétől beindult a női torna, a hastánc, decembertől elkezdődött a gyerekeknek a dzsesszbalett és már
egy jó ideje az épületben gyakorol a Primavera táncegyüttes. A karácsonyi szünetben jégkorongpartikat rendeztünk
az erdei tavon.
A konditermet június végétől használni lehetett, bár rengeteg dolog hiányzott még, amit az igények bővülése miatt
mára már pótoltunk. Így az év végére – ha nehezen is –
beindult az élet a közösségi házban.
Van internetes szobánk, ahol két gép várja az internetezni vágyókat, a klubszobában lehet társasozni és egy
picurka szoba még a Junior körnek is jutott. A focisták
meccsek után használhatják a két zuhanyzót, amíg nem
lesz más lehetőség. Rengeteg tennivalónk maradt még,
ennek ellenére 2004-ben terveink szerint a kínálat és lehetőségek figyelembevételével minden erőnkkel azon leszünk, hogy rendezvényekkel és egyéb programokkal
bővítsük, színesítsük Visegrád köz-, ill. sportéletét. Az
idei év tervei között szerepel a nemzetközi Tisza-túrához
csatlakozni, egy Rába-túra és érdeklődés mutatkozik egy
vadvízi túrára is. Lesz még vízisí, és az érdeklődők belekóstolhatnak a siklóernyőzés rejtelmeibe. Különböző
sportvetélkedőket szervezünk (pingpong, csocso és szabadtéri kispályás foci), kizárólag amatőröknek. Folyamatban van a kick-boksz edzés szervezése és az idősebbeknek
egy gyógy- és kondicionáló torna beindítása. Télen minden hétvégén madáretető túrákat indítunk.
Kérem a Tisztelt Visegrádiakat, hogy amennyiben módjukban áll egyesületünket bármivel támogatni, tegyék meg,
hogy gyermekeink számára egy olyan helyet tudjunk létesíteni, ahol kreatívan és öntevékenyen tölthetik el szabadidejüket.
Bártfai István
Sinka István:

Szilvafák a hóban…
Fekete szilvafák állottak a hóban,
Bád Anna meg sírva a pitarajtóban.
Sírdogált szép Anna, halk volt a sírása,
mint aki a maga temetőjét ássa.
Zúgott a téli szél, s megfagytak könnyei,
végső sírásának jégtenger-gyöngyei.
Bád Anna szép lány volt, szegényen szeretett,
verte volna Isten, akit megszeretett.
Cseri pusztának volt az a nagygazdagja,
s a gazdag a szegényt mindig cserben hagyja.
Úgy járt Bád Anna is: cserben maradt szegény,
száz csókkal a száján, szégyennel a fején.
Zúgott a téli szél, kiállott a hóba,
kedvese küszöbin a pitarajtóba.
Hó hullott szemére, lelkére holt illat,
s eltűnt az élete, mint ködben a csillag.
Fehérben temették, sokan megsiratták…
s álltak a hóban a fekete szilvafák.
(1946)
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A Mátyás Király Művelődési Ház
szeretettel meghívja Visegrád lakosait
a hónap utolsó péntekein megrendezendő
előadás-sorozata következő alkalmára,
mely

2004. február 27-én (pénteken)
18 órától lesz a könyvtárban.
Ebben a hónapban

Abdul Sálem,
a magyarországi iszlám közösség egyik vezetője

előadását
hallgathatják meg

MI AZ ISZLÁM?
címmel.
Mindenkit szeretettel várunk!

A megbocsátás hete

Mészáros Dezsı
(1923–2003)
Mint már rövid hírként megírtuk, 2003 decemberében, életének 81. évében elhunyt Mészáros Dezső, a
Dunakanyarban élt és alkotott Munkácsy-díjas szobrászművész, a Magyar Köztársaság Érdemrendje Kiskeresztjének tulajdonosa, akit Kisorosziban helyeztek
örök nyugalomra.
Ha Szentendrén vagy Esztergomon átutazunk, láthatjuk sajátos, erőtől duzzadó, különleges megmunkálású impozáns kőalkotásait, vagy a Gizella-telepen
felállított modern kútját.
Beck András, Kisfaludi Stróbl Zsigmond és Pátzay
Pál voltak mesterei a főiskolán. Kiállított Moszkvában, Berlinben, Párizsban, Rómában, de itthon is
számos helyen. Beethovent ábrázoló portréja a Magyar Nemzeti Galériában látható.
A Szentendre és Vidéke c. lap 2003. január 17-i
számában három barát és tisztelő (Deim Pál, Wehner
Tibor és Szakolczay Lajos) köszöntötte 80. születésnapján a művészt. A címek mindegyike Mészáros Dezsőre jellemzően fogalmazott – A kő, mikor éppen
szoborrá válik; Sok nagy kő legyen körülöttem; A
monumentalitások mestere –, hisz az ő igazi világa a
természet, s benne a kövei, amikkel küzd, hogy alkotás
szülessen a keze alatt.
Kőbe faragott alkotásai megmaradnak, csakúgy,
mint alakja, melyet kegyelettel megőriz az utókor: fehér hajjal, viaskodva az anyaggal, kezében az elmaradhatatlan vésővel és kalapáccsal.

A visegrádi könyvtár 2004. február 23–27. között meghirdeti a megbocsátás hetét. Ez azt jelenti, hogy mindenki,
akinek elmaradása van a könyvtárral szemben, ezen a héten
ejnye-bejnye, dorgálás és késedelmi díj nélkül rendezheti
zűrös dolgait. Kérünk tehát mindenkit, hogy akinek lelkiismeret-furdalása van, nézzen utána, valóban van-e nála még
olyan könyvtári könyv, melynek kölcsönzési ideje lejárt, és
ha van, hozza vissza azt, vagy azokat.
Miután valószínűleg rég voltak nálunk, jöjjenek, olvassanak, nézzék meg új könyveinket, folyóiratainkat és kölcsönözzenek.
Várunk szeretettel mindenkit.
Kálazy László könyvtáros

Ingyenes internet
Decemberben sikerült beköttetnünk az internetet a könyvtárba, így januártól mindenki számára ingyenes hozzáférést
biztosítunk. Az első kezdeti időszakban (ez várhatóan fél év)
még könyvtári tagnak sem kell lenni ahhoz, hogy használni
lehessen a gépet. Ha nincs internet lehetősége, és szüksége
van rá munkájához, tanulmányaihoz, vagy ha csak ki akarja
próbálni az internet lehetőségeit, jöjjön el és használja! Miután a gép a könyvtárban lett elhelyezve, így a könyvtár nyitva
tartási idejében várjuk az érdeklődőket.
A Mátyás Király Művelődési Ház meghívására

2004. március 2-án délelőtt 10 órától a moziban

a Dr. Eisenbarth (svájci–magyar)
Vándorszínpad
előadásában

ZAUBERSPIEGEL – VARÁZSTÜKÖR
címmel németül és magyarul kerül színre

Hófehérke történetének átirata,
úgy, ahogy két bohóc vinné azt színre.
Szeretettel várunk kicsiket és nagyokat erre az előadásra,
de elsősorban azokat, akik vagy tudnak németül,
vagy tanulják a nyelvet,
hiszen ez egy jó nyelvi gyakorlat is egyben!
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Tájékoztató a 2003–2004. évi
Szigeti Antal emlék teremlabdarúgó kupa I. fordulójáról
A CSAPATOK HELY EZÉSEI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Név
Real Briganti
Don Vito
Zinger
Bakter Brothers
Pemzli Geng
Doki Team
Silvanus
Green Dewils
TBC-Kősas
Dream Team
Iso Star

Mérkőzés
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Győzelem
8
7
7
6
6
5
3
3
2
1
1

Döntetlen
1
1
0
2
0
3
2
0
0
2
1

31 gól
28 gól
23 gól
22 gól
18 gól
17 gól
17 gól
17 gól
15 gól
15 gól
13 gól
13 gól
12 gól
12 gól
12 gól
11 gól
11 gól
11 gól

(Don Vito)
(Silvanus)
(Pemzli Geng)
(Real Briganti)
(Bakter Brothers)
(Don Vito)
(Silvanus)
(Real Briganti)
(Don Vito)
(Bakter Brothers)
(Doki Team)
(Pemzli Geng)
(Real Briganti)
(Bakter Brothers)
(Doki Team)
(Bakter Brothers)
(TBC-Kősas)
(Zinger)

A csapatok évről évre egyre jobb teljesítményt nyújtanak, színvonalas és izgalmas meccseket játszanak. A szabályokat évek óta folyamatosan próbáljuk a helyi viszonyokhoz igazítani.
Már egy jó ideje nem kizáró ok, ha nem visegrádi valaki,
épp ezért egyre több igazolt játékos jelent meg a csapatok
létszámában. Ezzel elértük, hogy egyre magasabb színvonalúak lettek ugyan a mérkőzések, de sok amatőr játékos
sajnos kiszorult a kupáról. Kárpótlásul azok számára, akik
évek óta nem férnek be a csapatok létszámába, de szívesen
és örömmel fociznának, év közben szervezünk egy amatőr
bajnokságot.
Néhány apró esetet kivéve a sportszerűség és családias
hangulat uralja a kupa légkörét. Sajnos, ennek ellenére
mindig csak ugyan azok a személyek jelennek meg a nézőtéren, pedig jó néhány csapatban gyermekeink, unokáink,
barátaink fociznak és a meccsek nagy része van olyan
izgalmas, mint egy jó mérkőzés a tv-ben.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt hétfőnként 17.40től 21 óráig a tornacsarnokban!
További jó versenyzést és jó szurkolást kíván a
rendezőség

A SORSOLÁS

Pontszám
25
22
21
20
18
18
11
9
6
5
4

Gólkülönbség
62:27
85:43
48:39
58:40
54:41
48:43
56:50
26:51
42:48
22:63
27:82

5. forduló, február 16., hétfő

A GÓLLÖVŐ LISTA ÁLLÁSA
1. Bonifert Tibor
2. Nagy Gábor
3. Balogh Gergő
4. Schubauer Zoltán
5. Szalai Gábor
6. Herr Ferenc
Párkányi Norbert
Kovács Péter
7. Lőrincz Balázs
Ferbert Ádám
8. Salk Tamás
Kreisz Flórián
9. Fehér György
Szalai Péter
Varga László
10. Medgyes Béla
Csepregi Szabolcs
Szedlacsek János

Vereség
1
2
3
2
4
2
5
7
8
7
8

1.
2.
3.
4.
5.

17.40
18.20
19.00
19.40
20.20

Doki Team–Bakter Brothers
TBC-Kősas–Real Briganti
Don Vito–Silvanus
Dream Team–Iso Star
Green Dewils–Zinger
Pihenő: Pemzli Geng

6. forduló, február 23., hétfő
1.
2.
3.
4.
5.

17.40
18.20
19.00
19.40
20.20

Don Vito–Dream Team
Green Dewils–TBC-Kősas
Real Briganti–Iso Star
Doki Team–Zinger
Bakter Brothers–Pemzli Geng
Pihenő: Silvanus

7. forduló, március 1., hétfő
1.
2.
3.
4.
5.

17.40
18.20
19.00
19.40
20.20

Zinger–Bakter Brothers
Iso Star–Pemzli Geng
Don Vito–Real Briganti
TBC-Kősas–Silvanus
Doki Team–Green Dewils
Pihenő: Dream Team

8. forduló, március 8., hétfő
1.
2.
3.
4.
5.

17.40
18.20
19.00
19.40
20.20

Dream Team–Silvanus
Iso Star–Green Dewils
Pemzli Geng–Zinger
Don Vito–TBC-Kősas
Real Briganti–Bakter Brothers
Pihenő: Doki Team

9. forduló, március 17., szerda!!!
1.
2.
3.
4.
5.

17.40
18.20
19.00
19.40
20.20

Pemzli Geng–Don Vito
Zinger–Real Briganti
Iso Star–TBC-Kősas
Doki Team–Silvanus
Dream Team–Green Dewils
Pihenő: Bakter Brothers
(Folytatás a 14. oldalon)
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Egy sikeres tavaszban bízva

A SORSOLÁS

Beszámoló
a Visegrád SE
labdarúgó-szakosztályának
2003. ıszi idényérıl
Az őszi bajnokságban
a serdülő csapat 13 csapatból a 6. helyen,
az ifi csapat
6 csapatból az 5. helyen,
a felnőtt csapat 12 csapatból a 7. helyen zárta
a szezont.
Óriási élmény, hogy Visegrádon immár elkészült a focipálya. Sajnos, ezen a gyönyörű pályán a felnőtt és az ifi
csapat nem a várakozásoknak megfelelően teljesített. A
tavaszi szezonban a játékos keretben változások várhatók.
Érkeznek új tagok, illetve vannak, akik távoznak a csapatból. Az ifi csapatba megpróbálunk minél több tehetséges
játékost beépíteni a serdülő csapatból. A felnőtt csapatba
pedig az ifi keretből is bekerülnek fiatal, jó képességű
játékosok. Minden erővel azon leszünk, hogy a tavaszi
szezonban sokkal jobb eredményt érjünk el. 2004. január
21-től hetenként három edzéssel, hétvégi edzőmeccsekkel
készülünk a tavaszi bajnokságra.
A serdülő csapatnak ez immár a második bajnoksága.
2002 nyarán kezdődtek a visegrádi 10–15 éves (1987–
1992. között születettek) korosztályos fiúk, azaz a ,,serdülők” számára is az edzések, illetve szeptember 7-i kezdéssel a bajnokság is.
Közel két hónap állt rendelkezésre ahhoz, hogy a fiúk
megismerkedjenek a labdarúgás alapjaival. Persze mindenki rendelkezett már bizonyos ismeretekkel, de komoly
edzésen még nem vettek részt; sőt voltak, akik még soha
nem fociztak füves pályán. Ezen előzmények ismeretében
kellett felkészülni egy komoly bajnokságra, ahol a többi
csapat már 2-3 éve közel azonos tagokkal, összeszokottan
focizott.
A fiúk nagyon komolyan, lelkesen, lelkiismeretesen dolgoztak az edzéseken (hetente háromszor), készültek fel a
bajnokságra. Nagyon izgatottan vártuk a kezdést.
Eleinte sajnos, vereségeket szenvedtünk, de később már
többször nyertünk is. A fiúk az eltelt idő alatt egyre jobban
megismerték egymást, összeszoktak.
2003 őszét a 6. helyen zárta a csapat. Ez is bizonyítja,
milyen remek csapattá kovácsolódtak. Rendkívül lelkesek,
lelkiismeretesen járnak az edzésekre és meccsekre. Nagynagy örömünkre szolgál, hogy egyre többen szeretnének
csatlakozni a csapathoz. Külön öröm, hogy nagy részük
visegrádi.
Felmerült az igény, hogy a kisebbeknek is tartsunk foglalkozásokat, ami a 6–10 éves korosztályt jelenti. Megpróbáljuk megszervezni, összeegyeztetni az edzéseket és
bízunk benne, hogy sikerül alkalmat találni a legkisebbekkel való foglalkozásra is.

Hajrá, Visegrád!
Szedlacsek János

(Folytatás a 13. oldalról)

10. forduló, március 22., hétfő
1.
2.
3.
4.
5.

17.00
17.40
18.20
19.00
19.40

Zinger–Iso Star
Bakter Brothers–Dream Team
Silvanus–Real Briganti
Green Dewils–Pemzli Geng
Doki Team–TBC-Kősas
Pihenő: Don Vito

11. forduló, március 29., hétfő
1.
2.
3.
4.
5.

17.40
18.20
19.00
19.40
20.20

Green Dewils–Real Briganti
Doki Team–Don Vito
Iso Star–Bakter Brothers
Silvanus–Zinger
Pemzli Geng–Dream Team
Pihenő: TBC-Kősas

,,VISEGRÁD SPORTJÁÉRT
KÖZALAPÍTVÁNY”
támogatási felhívása
Amennyiben még nem rendelkezett másként, felhívjuk
figyelmét, hogy ebben az évben ismét módjában áll személyi jövedelem adójának 1%-ával támogatni településünk
sportlehetőségeit!
Ebből az összegből támogatni szeretnénk az idősebbeknek, nőknek, fiataloknak szóló sportágakat, pl.: pingpong,
tollas-, röplabda, sí, öregfiúk focija stb., a gyermekek
úszásoktatását, valamint az egészséges életre nevelő táborokat, rendszeresen sportoló baráti csoportokat!
Kérjük, hogy adója 1%-ának számlánkra történő befizetésével járuljon Ön is hozzá, hogy e programot megvalósíthassuk, és Visegrád sportéletét színesíthessük!
Az egészséges élet, valamint gyermekeink lehetőségeinek
bővítése közös célunk kell, hogy legyen!

VISEGRÁD SPORTJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
Adószám: 18666117-1-13
az Alapítvány Kuratóriuma

Köszönettel:

F E BR UÁRI

AKC IÓ V IS E GR ÁDON ,
A HE N T E S BOL T BAN !

Minden szombaton
1.000 Ft feletti vásárlás esetén
10% kedvezmény!

Visegrádi üdülőházba

karbantartót, szobaasszonyt
keresek,
csak a szezonra!
Tel.: 06 (30) 320-3348

XX. évfolyam 2. szám
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Európai fiatalok – Fiatalok Európája
Még 2003 decemberében indult útjára az a projekt,
amely elsődleges célja, hogy 15–25 éves korú fiataloknak európai uniós ismereteket közvetítsen. Mivel a foglalkozások nem a frontális oktatásban alkalmazott előadó–hallgató viszonyra épülnek, a résztvevő fiatalok
válnak főszereplővé, előadóvá. Amellett, hogy a kéthetente szombaton megrendezésre kerülő foglalkozásokon
autentikus szakirodalomból dolgozunk, szerepjátékokra
és egyéb készségfejlesztésre is jut idő. Emellett számos
előadó színesíti a programokat, így az országos szinten
keletkező és legújabb információk is eljutnak a fiatalokhoz. A projekt az Európai Közösség támogatásával
valósul meg.
Január és február hónap témája az EU történetének
feldolgozása. A foglalkozásokat szombatonként 19
órakor a dunabogdányi művelődési ház kistermében
tartjuk.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
További információ a www.dunabogdany.hu honlapon,
ill. Kammerer Zsófia eu-info@dunabogdany.hu,
vagy a 06 (30) 469-0531-es telefonszámon.
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INGATLANKÖZVETÍTŐ
IRODA
Különböző árfekvésű eladó

– családi házakat,
– üdülőket,
– telkeket
keres ügyfelei részére

Adásvétel esetén
a szerződést lebonyolítjuk

KÉT-TAKI BT.
Ingatlanközvetítő
2025 Visegrád,
Mátyás király u. 23.

Telefon:
KEDVEZŐ ÁRAK! KEDVEZŐ ÁRAK!

7 éve a Szigeten
gáz-, víz-, fűtésszerelvény bolt
Tahitótfalu (bent a szigeten), Szabadság út 15.
Kék Duna Szövetkezet udvarán (Váci rév felé)
Házat épít, átalakít, fürdőszobát felújít,
fűtést korszerűsít, szennyvízcsatornát épít?
Keressen minket!

AKCIÓINK:
– RADEL acél lapradiátor listaár –19%;
– radiátor szelepek;
– rézcsövek;
– Dunaferr radiátor.

KEDVEZŐ ÁRAKON:
– fali kombi cirkók (Vaillant, Junkers, Óceán, Hydrotherm
stb.) gázkazánok, tárolós gázvízmelegítők;
– villanybojler (Hajdú, Isea, Elnett) törülközőszárító csőradiátorok (Gorenje, FHL);
– csaptelepek (MOFÉM, KLUDI);
– PVC szennyvíz-csatornacső, -idomok;
– szaniterek (Alföldi, Keramag), mosogatótálcák (Franke,
Teka) szifonok;
– horgany-, réz-, Henco-csövek, idomok, bilincsek, csavarok
stb.
Hívjon: tel./fax: (26) 386-721, 06 (30) 951-5484
Nyitva tartás: h–p 7.30–16.30, szo 7.30–12.00

(26) 397-108
06 (30) 9651-410

Ruha, cipő, konyhafelszerelés,
lakástextil,
papír-írószer, kozmetikum,
ajándéktárgy…

KÁOSZ üzletek
Alacsony árakon,
nagy áruválaszték!
KÁOSZ üzletház
Visegrád, Fő u. 104.
Tel: (26) 398-374

KÁOSZ üzlet
Dunabogdány, Kossuth L. u. 94.
Tel: (26) 391-166

Takarítónőt vagy férfit
keresek sürgősen
folyamatos munkára Visegrádon
Tel.: 06 (30) 495-6135

Az üzletek nyitva tartási ideje:
hétfő–péntek 9–18 óráig
szombaton–vasárnap 9–12 óráig
Várjuk szeretettel!
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FEBRUÁRI PROGRAM
február 6. péntek:
február 7. szombat:

Someday Baby
Pege Quartett

február 13. péntek:
február 14. szombat:

Hot Jazz Band
Jezz Steps

február 20. péntek:
február 21. szombat:

Fritz Jazz Swingers
Farsangi buli
a Menthol zenekarral
Jelmezverseny ajándékokkal
Karaoke

utána:
február 27. péntek:
február 28. szombat:

Lucky Boys
Big daddy (USA)
és Dr. Walter

Minden vasárnap zongorázik és énekel
a Don Vito pacsirtája, KITTY
A mősorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Asztalfoglalás, rendelésfelvétel: (26) 397-230
Visegrád, Fı u. 83.
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Főbb termékeink:
– Borda parasztkolbász
– Borda nyári turista szalámi
– Borda különleges vastagkolbász
– Borda csemege debreceni
– Borda grillkolbász
– Füstölt áruk – szalonnafélék – házi
zsír
– házi tepertő

Bőséges áruválaszték:
– felvágottak – májasok – disznósajtok
– száraz szalámik – házi sütőkolbász

Marha – sertés – csirke – pulyka
– kacsa – tyúk
Folyamatos árengedményekkel,
udvarias kiszolgálással várjuk
régi és új vásárlóinkat!
Nyitva tartás:

törtök

hétfő
kedd
szerda
7.00–17.00
péntek
szombat

szünnap
7.00–13.00
7.00–17.00
jó parkolási lehetőséggel!
7.00–17.00
7.00–13.00

B O RDA HÚSBO L T D O LG O Z Ó I
Üzletünk a 11-es főút mellett található, csüDUNABOGDÁNY, KOSSUTH L. ÚT 40.
Telefon: (26) 390-350

DUNAKANYAR INGATLANCENTRUM
Közvetítı és értékbecslı iroda
Alapította: ZIMÁNYI PÉTER 1996-ban

l Ingyenes számítógépes nyilvántartás, helyszíni értékfelmérés, ingatlanforgalmi tanácsadás!
l Többéves közvetítıi tapasztalat. Színvonalas, korrekt szolgáltatások. Teljes körő ügyintézés!
l Az adásvételi szerzıdést irodánk ügyvédje készíti
(az eladóknak költségmentesen!)
l Fizetıképes ügyfeleink számára eladó lakóházakat, telkeket, nyaralókat keresünk

Leányfalu, Móricz Zsigmond (fı)út 125.
06 - 26 -

381 - 431

Mobil: 06 -

209 - 834 - 796

internet: www.ingatlanok-dunakanyar.hu

Dunakanyar Vagyonvédelem
Biztonsági rendszerek kiépítése
rádiófrekvenciás és telefonos
távfelügyelet biztosításával,

vonuló járőrszolgálattal
Lénárd Péter 06 (20) 9117-775
Csitneki Tibor 06 (20) 9205-424

VISEGRÁDI HÍREK
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala
Megjelenik havonta, 750 példányban
Felelős szerkesztő: Mikesy Tamás
A szerkesztőbizottság tagjai:
Borsody István, Gróf Péter, dr. Gróh Dániel, Jung András,
Kálazy László, Mezei Anna, Mikesy Tamás
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 1587-7477
Tipográfia: Borsody István
Nyomdai munkák: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác

C s at l ak ozz
a c s at l ak o z ás e l ıt t!

KÉPVISELİKET
és ÜZLETI VEZETİKET keresünk
Jelentkezni lehet: 06 (30) 924-3899

RITTINGER TAMÁS

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
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Forradalom és szabadságharc – 1848. MÁRCIUS 15.
Petőfi Sándor

Gyávaság a zsarnoksággal.

A tél halála
Durva zsarnok, jégszivű tél,
Készülj… készülj, a halálra!
Jármodat megunta a föld,
És ledobja valahára;
Szabadság lesz! ím, az ég is
Ide szegődött a földhöz,
Fegyvertárából, a napbul,
Tűznyilakkal rád lövöldöz.
Meg fogsz halni, vad, bitor tél!
Addig él csak minden zsarnok,
Míg magok alattvalói
Szabadságot nem akarnak;
Hogyha egyszer a raboknak
Akaratja ki van mondva,
Összeomlik börtön és lánc,
S elenyészik híre-hamva.
Harcolj, harcolj, föld, a téllel,
Ne félj, megbirod, levágod,
S szabadságodat kivívod,
Tavasz a te szabadságod,
Eljön, eljön a szép tavasz,
S hoz virágokat kebledre,
És szivárványt diadalmi
Koszorúnak a fejedre!
Nézd, amelynek rabja voltál,
A tél maga érzi vesztét,
Dúlt arcán megtört szemébül
Sűrü könnyek omlanak szét.
Hah, ki eddig csupa jég volt,
Most hogy olvad, mily gyáván hal!…
Nem csoda, hiszen testvére a

Szeretettel hívjuk és várjuk
Visegrád polgárait
az 1848–49-es
magyar forradalom
és szabadságharc
156. évfordulója alkalmából
2004. március 15-én, hétfın
17 órakor
a 48-as emlékmőnél rendezendı

ÜNNEPI
MEGE MLÉ KEZÉSRE
Az ünnepi mősort
az Áprily Lajos Ált. Iskola
tanulói adják
Közremőködnek
a visegrádi fiatalok
és a dunabogdányi fúvószenekar
Mindenkit szeretettel hívunk
és várunk,

hogy közösen hajtsunk fejet
történelmünk hıseinek
emléke elıtt!
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Visegrádi fiatalok a nagyvilágban

Madridi beszámoló
Tisztelt visegrádi olvasóközönség, az alábbi sorokban, a
szerkesztőség szíves kérésére és városi újságunk előző
számaiban megjelent világjáró barátaimat követve, az
övékénél szerényebb, ám talán mégis elmesélésre érdemes
utazásomról, féléves madridi ösztöndíjamról számolok be
Önöknek. Egyetemi ösztöndíjjal, az Európai Unió Erasmus-programjában hallgattam egy szemesztert a madridi
egyetemen. Elsősorban nyelvet akartam tanulni, spanyolok
közt lenni néhány hónapig, spanyolul beszélni éjjelnappal, és persze megismerni közelebbről a spanyolok
hétköznapjait. Az ilyen ösztöndíjak legnagyobb előnye
épp az idő, hogy az ember nem csak egy futó benyomást
szerez egy országról, egy városról, nemcsak a kötelező
helyi programon, a múzeumokon, műemlékeken, ilyenolyan nevezetességeken rohan végig, hanem valóban élhet
egy darabig a helyiek közt – a Királyi Palota Madridban
kihagyhatatlan, viszont az ideiglenes albérletemmel szembeni sarki pékség lassan ismerőssé vált állandó reggeli
kavalkádja nincs az útikönyvekben…

A Real Madrid
félelmetes hírű stadionjában, ahol már
annyi remek mérkőzés folyt

Az Erasmus egy, az Európai Unió által finanszírozott
diákcsereprogram, amivel már több visegrádi egyetemista
is tanult külföldön. Ebben a programban az európai egyetemek szerződéseket kötethetnek egymással, hogy egyes
szakjaikon minden félévben fogadják a másik egyetem
néhány diákját. Ezzel elismerik egymás óráit és vizsgáit,
tehát elfogadják a külföldön töltött félévet, mintha csak az
itthoni egyetemen végeztük volna el azt. Az Unió ösztöndíjat fizet a nyertes pályázóknak, és a fogadó egyetemeken
nem kell se tandíjat, se könyvtári díjat fizetni, elvileg tehát
ingyen tanulhatunk külföldön. Azért csak elvileg, mert az
oktatás ugyan valóban ingyenes, de a szállást, az étkezést,
és más egyebeket már saját zsebből kell fizetni. Szerencsére sikerült némi kiegészítő támogatást is elnyernem egy
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közalapítványnál, úgyhogy kényelmesen kijöttem a kapott
pénzekből.
Néhány apróbb problémám adódott persze az ösztöndíjjal. Először is, hogy maga az ösztöndíj pedagógia szakra
szólt, én viszont nem vagyok pedagógia szakos. Ez érdekelt ugyan a legkevésbé, hiszen valamit-valamiért alapon
miért is ne lehetnék én egy féléven át akár pedagógia szakos, ha egyszer Spanyolországban tanulhatok. És, mint
mondtam, a nyelv miatt jelentkeztem elsősorban az ösztöndíjra. Végül aztán nagy megkönnyebbülésemre a spanyol egyetem olyan nagy szabadságot biztosított az órák
megválasztásában, hogy végül magam se tudtam volna
megmondani, hogy milyen szakos is vagyok valójában.
A másik kisebb gondom abból származott, hogy mivel
nem biztosítottak szállást, albérletet kellett keresnem magamnak. Nem egy jó hétig tartó albérlet-keresgélést kíván
magának az ember, ha gyönyörű nagyvárosokba érkezik.
Még semmit nem láttam Madrid fényes nevezetességeiből,
mikor már mintha ismertem volna minden lépcsőházát,
liftjét és főbérlőjét. Viszont rajtam kívül még rengeteg
egyetemista járt ugyanebben a cipőben a félév kezdetén,
spanyolok éppúgy, mint több ezer külföldi ösztöndíjas,
úgyhogy éppannyi esélyem lett volna venezuelaiakkal,
svédekkel, bolgárokkal vagy máltaiakkal lakni, minthogy
végül teljesen véletlenül egy szerencsi sráccal béreltünk
közösen egy lakást. (Amúgy néhány hét alatt vagy egy
tucat magyarral ismerkedtem meg Spanyolországban. Nem
tudom hogyan, egyszerűen itt-ott beléjük futottam. Biztos
Önök is találkoztak már azzal a fura érzéssel, hogy mintha
mindenhol, a világ minden sarkán lennének magyarok…
És mintha ki se lehetne kerülni őket.) Alig egy héttel megérkezésem után sikerült tehát kivennem egy kis, pálmafás
terecskére néző apró lakást egy belvárosszéli, Angyal
Kapujának nevezett csendes negyedben.
És végre elindulhattam bejárni Madridot. Aki járt már
bármilyen mediterrán városban, az ismeri a déli települések napsütéses nyugalmát és esti-éjjeli nyüzsgését. Madrid
viszont évszázados királyi székhelye Spanyolországnak, s
ma több mint négymilliós metropolis. A legráillőbb jelző
talán, hogy gazdag, minden értelemben gazdag város.
Tizenkét metróvonal, harmincnyolc közpark, háromszáz
templom, tizenhat egyetem. Hetvenemeletes felhőkarcolók, hatszázéves paloták. Nem gondoltam volna, hogy egy
ekkora metropolis mennyire „élhető”, kényelmes és tiszta
lehet. Rengeteg zöldterülete van, kisebb-nagyobb parkok,
barokk rózsakertek és kisebb erdők a város közepén. És
ennyi szökőkutat és köztéri szobrot se láttam még sehol.
No meg ennyi apró hangulatos bárt, melyek mindegyikében étkezni is lehet. Mindegyiknek van olcsó déli menüje,
de emellett is lehet mindenféle tengeri herkentyűket vagy
akár sülthurkát enni bármelyikben. És a spanyol bárok
legjobb tulajdonsága, hogy minden pohár sörhöz adnak
valami harapnivalót, úgynevezett ’tapas’-t, ami lehet egy
kis szendvics, tortilla, sültkrumpli, kolbász, olívabogyó,
mogyoró, sültpolip, vagy akármi, de mindenesetre sörözgetve végig lehet kós(Folytatás a 13. oldalon)
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VÁROSHÁZI HÍREK
Dömös Község
és Visegrád Város Képviselő-testületeinek
a 2004. február 25-i együttes ülésén történt
- Módosult az általános iskolai intézményfenntartó társulási megállapodás a dömösi városvezetést terhelő tanulólétszám-arányos közös költségviselésre vonatkozóan. A
társulás kezdete óta, az elmúlt 3 év során felhalmozódott
és ki nem fizetett, cca. 2 M Ft összegű hozzájárulás megfizetésétől eltekint a visegrádi testület. A két testület a jövőben évente előzetes egyeztetést tart a konkrét összegről
mindenkori költségvetési helyzetük figyelembevételével.
- Együttes jóváhagyták az önkormányzat közoktatási intézményrendszerének (általános iskola) működésére vonatkozó minőségirányítási programot, valamint az ehhez
kapcsolódó intézkedési tervet, amelyeket a közoktatási
törvény tavaly évi módosítása tett kötelezővé.
- Az általános iskolai intézményvezetői pályázat kiírását
Dömös Község Önkormányzata jóváhagyta.
- Az általános iskolai alapító okiratának módosítását Dömös Község Önkormányzata jóváhagyta.
- Elfogadták az általános iskola 2004. évi költségvetését.
Visegrád Város Képviselő-testületének
a 2004. február 26-i ülésén történt
- Elfogadták az étkezési térítési díjak megállapításáról
szóló rendeletet, amelyben évente aktuálisan megállapítjuk
a fizetendő étkezési díjat (lásd az 5. oldalon).
- Megkezdődött az önkormányzat és intézményei 2004.
éves költségvetési rendeletének megalkotása. Várhatóan
március hónap első felében a végleges számok kialakulhatnak.
- Kulturális célú közhasznú társaságot (továbbiakban kht.t) alapított Visegrád Város Önkormányzata 100% önkormányzati tulajdonnal, elsősorban a Visegrádi Nemzetközi
Palotajátékok programja megrendezésére, de emellett
egyéb kulturális és idegenforgalmi feladatok ellátására is.
A társaság két ügyvezetője: Dr. Koncz Áron és Lelkes
László.
- Testvérvárosi kapcsolat előkészítéséről döntöttek a városvezetők a bosznia-hercegovinai Visegrad település
megkeresésére válaszolva.
Mezei Orsolya jegyző

LOMTALANÍTÁSI ELŐZETES
Értesítjük Visegrád lakosságát, hogy 2004. április 27én (kedden) LOMTALANÍTÁST szervezünk az alábbi
utcákban: Fő u., Rév u., Nagy L. u., Zách K. u., Mátyás
király u., Pázmány P. u., Török u., Újkert u., Salamontorony u., Temetősor, Rigó u., Malomhegyi u., Széchenyi
u., Csukavölgy, Kilátó u., Rákóczi u., Harangvirág u.,
Sziget u., Vadrózsa u., Duna u., Nap u., Schulek u., Bányatelep.
A fölöslegessé vált holmit (építési törmelék, valamint
veszélyes hulladék: olajoshordó és kanna, akkumulátor,
autógumi, hullámpala, sima pala kivételével) úgy szíveskedjenek kitenni az út szélére, hogy az a közlekedést ne
zavarja!
Visegrád Város Önkormányzata

Visegrád Város Önkormányzata

Képviselő-testülete
1/2004. (II. 26.) sz. rendelete
a gyermekétkeztetési intézményi
térítési díjainak megállapításáról
Visegrád Város Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló, többször módosított
1993. évi III. tv. (továbbiakban Szt.) 114–119. §-ában,
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban Gyvt.)
147–148. §-ában foglaltak alapján a gyermekétkeztetés
intézményi térítési díjairól az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
A rendelet hatálya kiterjed – a Visegrád Város Önkormányzata által önálló konyha működtetésével biztosított –
a településen gyermekétkeztetést igénybevevő általános
iskolára és a visegrádi óvodára, illetve az önkormányzati
és ezen intézmények dolgozóira és külsős személyekre
(amennyiben igénybe veszik).
2. §
(1) A képviselő-testület a gyermekétkeztetés intézményi
térítési díjait az 1. sz. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti térítési díjakból normatív
kedvezményként kell biztosítani a Gyvt. 148. § (5)
bekezdés szerinti kedvezményeket.
3. §
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2004. február 1-jétől kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetésével egyidejűleg a 2/2003. (III.
6.) sz. rendelet hatályát veszti
(3) A rendeletben nem szabályozott egyéb kérdésekben
az Szt. és a Gyvt. vonatkozó előírásait kell alkalmazni.
Visegrád, 2004. február 26.
Hadházy Sándor s. k.
polgármester
Kihirdetve: 2003. február 26.

Mezei Orsolya s. k.
jegyző
Mezei Orsolya s. k.
jegyző

Visegrád Város Képviselı-testülete
az alábbi – 5 M Ft nettó értéket meghaladó –
szerzıdéses kötelezettséget vállalta
Kulturális célú közhasznú társaságot (továbbiakban kht.t) alapít 6 M Ft törzstőke rendelkezésre bocsátásával,
amely 100% önkormányzati tulajdonban van. Célja a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok rendezvény megrendezése, de emellett egyéb kulturális és idegenforgalmi feladatok ellátása is.
(A tájékoztatási kötelezettséget jogszabályi előírás és az
önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata írja
elő.)
Mezei Orsolya jegyző
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Pályázati felhívás
Pócsmegyer Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
7/2004. (I. 27.) Ök. sz. határozata alapján
pályázatot hirdet a pócsmegyeri
Napköziotthonos Óvoda

magasabb vezetői álláshelyének
betöltésére
(2017 Pócsmegyer, Táncsics u. 16.)

Pályázati feltételek:
– felsőfokú óvodapedagógusi iskolai végzettség
és szakképzettség,
– óvodapedagógus munkakörben eltöltött, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– büntetlen előélet.

A pályázat tartalmazza:
– a pályázó eddigi részletes szakmai életrajzát,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a
szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
– az iskolai végzettséget tanúsító okirat hitelesített másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– szakmai gyakorlat igazolását,
– személyes adatai kezelésére vonatkozó nyilatkozatát.
A pócsmegyeri önkormányzat a pályázat iránt
érdeklődők részére – a pályázatuk elkészítéséhez
szükséges tájékoztatást – a polgármesteri hivatal
útján – biztosítja (2017 Pócsmegyer, Hunyadi u.
6., telefon: 06 (26) 395-006).

Egyéb feltételek:
Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, valamint annak végrehajtására kiadott 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet előírásai alapján.
Szolgálati lakás biztosítására nincs lehetőség.
Az állás betöltése: a magasabb vezetői megbízás
határozott időre – 5 évre – szól, 2004. július 1jétől 2009. június 30-ig.

A pályázat beküldési határideje:
Az Oktatási Közlönyben történő megjelenést követő 30 nap.

A pályázat benyújtása:
Cím: Pócsmegyer Község Önkormányzatának
Polgármestere 2017 Pócsmegyer, Hunyadi u. 6.

A pályázat elbírálása:
A pályázat elbírálása során a 277/1997. (XII. 22.)
Kormányrendelet 20. § (2) bekezdésben foglalt
előírás szerint a pályázat kiírója – azonos feltétellel rendelkező pályázók esetén – előnyben részesíti azt, aki rendelkezik pedagógus szakvizsgával.

A pályázat elbírálásának határideje:
A pályázat elbírálására a véleményezési határidő
lejártát követő képviselő-testületi ülésen kerül
sor.

A BIZTONSÁGOS TAVASZ VISEGRÁDON

2004. március

Első ízben szólok a Visegrádi Hírek hasábjain a lakossághoz, így
bemutatkozással kezdeném. Duschák Tamás r. tzls. vagyok 2003.
július 1-jén álltam szolgálatba Visegrádom mint a város körzeti
megbízottja. Rendőri pályafutásom 1996-ban Siófokon kezdődött,
majd több évet szolgáltam és védtem Budapest VI. és VII. kerületében, majd 2001-ben kerültem a Szentendrei Rendőrkapitányságra, munkámat nagyobbrészt közterületen egyenruhás rendőrként
végeztem. Az elmúlt évben munkálkodásom ideje alatt 6 százalékkal csökkent a Visegrádon elkövetett bűncselekmények száma,
ebből azonban csak elenyésző számban követtek el bűncselekményt visegrádi lakosok sérelmére. Azt viszont mindannyian tudjuk, hogy aki volt már bűntett vagy vétség sértettje, annak az az
egy bűnügy is sok, ezért szeretnék megosztani Önökkel néhány jó
tanácsot. Ezek a tavasz közeledtével nyugalmasabbá tehetik az
Önök életét és megkönnyíthetik az én munkámat.
Visegrádon önkormányzati rendelet tiltja az engedély nélküli házaló árusítást. Sajnos, azonban az elmúlt évben is több alkalommal
megjelentek idegen személyek, akik legtöbbször nem csak az portékát szerették volna eladni. Mindamellett, hogy a házaló árusoktól
vásárolni nem a legmegbízhatóbb vásárlás, több veszélyt is rejt
magában egy ilyen esemény. Semmiképpen ne engedjünk be idegent a házunkba, lakásunkba, mert elképzelhető, hogy nemcsak a
bizonytalan minőségű áruval, hanem könnyen rossz emlékekkel is
gazdagodhatunk. A házaló árusítás csak álca. Arra használják fel,
hogy bizalmunkba férkőzve bejussanak otthonunkba, és onnan
kisebb-nagyobb értékeket tulajdonítsanak el. Az árusok sohasem
egyedül járnak, így amíg az egyikük eltereli a házigazda figyelmét,
a másik „visz mindent, amit lehet”. Ha elhagyjuk lakásunkat, házunkat, azt egy percre se hagyjuk nyitva, zárjuk az ajtókat, mert
könnyen áldozattá válhatunk. Nagy segítséget nyújthat a megelőzésben az egymás iránt tanúsított figyelem is. Ha a szomszédban
magatehetetlen, idős ember lakik, próbáljunk odafigyelni néhanapján. A besurranásos lopások sértettjei túlnyomórészt a 65 év feletti
korosztályból kerülnek ki.
Amennyiben gyanús idegen személyeket látnak a városban házról házra járkálni, kérem, értesítsenek a 06-30/567-28-21-es telefonszámon, hogy megelőzhessük a bűncselekményeket.
Duschák Tamás r. tzls. Visegrád körzeti megbízottja
TISZTELT EBTARTÓK!
Az Állategészségügyi Szabályzat 212–216. § és a 81/2002. (IX. 4.)
FVM rendelet előírja az ebek évenkénti kötelező veszettség elleni
védőoltását és az ebek féregtelenítését. A rendelkezés hatálya kiterjed
minden, 3 hónaposnál idősebb kutyára.
Az eboltás helye és ideje:
Visegrád, Városháza, 2004. március 18., 9–12 óráig és 14–16
óráig.
Az eboltás díja 1200,– Ft kutyánként. A féregtelenítés költsége
tablettánként 150,– Ft. Egy féreghajtó tabletta 10 kg-ra elég.
Kérjük, hogy az oltási igazolványt és az értesítőt mindenki hozza
magával. Kérjük továbbá, hogy lehetőleg aprópénz is legyen mindenkinél az adminisztráció elősegítése érdekében.
Kérjük, hogy a kutyákat pórázon vezessék az oltás helyére és az oltás
után se engedjék szabadon.
A veszettség gyógyíthatatlan betegség, mind embernél, mind állatnál!
Az eboltás elmulasztása szabálysértési bírsággal jár.
Dr. Patócs András állatorvos
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Étkeztetési térítési díjak 2004. február 1-jétıl
Intézmény

Óvoda
Iskola
Nyugdíjas
Alkalmazottak
Saját
dolgozó
Vendég

Tízórai

Ebéd

nyersanyagnorma

áfa

nyersössze- anyagsen
norma

40 Ft
51 Ft

6 Ft
8 Ft

46 Ft
59 Ft

Uzsonna

Összesen
rezsi
költség

áfa

összesen

200 Ft
257 Ft

–
–

30 Ft
39 Ft

230 Ft
296 Ft

204 Ft

53 Ft

39 Ft

296 Ft

257 Ft

67 Ft

49 Ft

373 Ft

204 Ft

204 Ft 122 Ft

49 Ft

375 Ft

204 Ft

204 Ft 171 Ft

56 Ft

431 Ft

124 Ft
160 Ft

áfa
19 Ft
24 Ft

nyersössze- anyagsen
norma

áfa

nyersössze- anyagsen
norma

143 Ft
184 Ft

5 Ft
7 Ft

41 Ft
53 Ft

36 Ft
46 Ft

204 Ft

51 Ft

160 Ft

Nyugdíjas térítési díj:
Konyhai dolgozók:
Saját dolgozó:
Vendég:
Fizetendő térítési díj:

46 Ft

nyersanyagnorma + 26% rezsi + 15% áfa
nyersanyagnorma + 26% rezsi + 15% áfa
nyersanyagnorma + 60% rezsi + 15% áfa
nyersanyagnorma + 84% rezsi + 15% áfa


Visegrád, 2004. január 21.

Serczelné Fodor Margit élelmezésvezető

Az étkezési térítési díjakról

TÁJÉKOZTATÁS

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján igénybe vehető kedvezmények:
148. § (5) Gyermekétkeztetés esetén a gyermek és a tanuló nappali rendszerű oktatásban történő részvételéig
a) a rendszeres támogatásban részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át,
b) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési
díj 50%-át,
c) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj
50%-át kedvezményként kell biztosítani [az a)–c) pont a továbbiakban együtt:
normatív kedvezmény].
A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.
(6) Az (5) bekezdés a) pontjában meghatározott óvodás gyermek után az intézményi térítési díj további 50%-át kedvezményként kell biztosítani.
(8) Az (5) bekezdés szerinti normatív kedvezmény megállapításához közös háztartásban élőként kell figyelembe venni
a) a tizennyolc éven aluli,
b) a huszonöt évesnél fiatalabb, közoktatásban nappali rendszerű oktatásban részt
vevő, illetve felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló, valamint
c) az életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermekeket.
A normatív kedvezmény igényléséhez szükséges:
– három vagy több gyermek esetén – Nyilatkozat – kitöltése,
– rendszeres gyermekvédelmi támogatáskor a – Határozat – fénymásolata.
A napközi konyha telefonszáma: 398-100.
Serczelné Fodor Margit
élelmezésvezető

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 2004. március 1jétől a gyermekjóléti szolgálattal kapcsolatos feladatok ellátását a nagymarosi székhelyű
Térségi Gyermekjóléti Szolgálati Tár-sulás képviseletében
Pitz Judit látja el.
Ügyfélfogadása minden héten,
szerdai napokon lesz a művelődési házban 9–13 óráig. A családgondozást ugyanezen napokon du. 13–17 óráig látja el
Visegrádon.
Térségi Gyermekjóléti
Szolgálati Társulás

Közérdekű közlemény
Visegrád Város
Rendőrőrse
az alábbi
telefonszámon
érhető el:

06 (30) 567-2821
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Március 15-e mindannyiunk ünnepe
Mi lehet az oka annak, hogy március 15-én mindig csak mintegy 80–100 ember gyűlik össze az ünnepségre az 1848-as emlékműnél Visegrádon?
Miért nem jön el a lakosság nagy része?
Évente egy alkalommal nincsen erre egy szabad óra, vagy lassan elfelejtenénk nemzeti ünnepeinket ?
Kérdések, amelyek egy újabb kérdést vetnek fel:
Szabad ebbe belenyugodnunk és nem próbálni meg tenni valamit ?
Ez utóbbira könnyű a válasz: nem szabad hagynunk, nem szabad belenyugodnunk.
Mikor a megemlékezők szerény létszámának lehetséges okairól gondolkodtam, az az érzésem támadt, hogy ettől az országtól már régen elvették ezt az ünnepet, és máig még nem adta
vissza senki.
A két világháború között a revizionizmus ütött rá pecsétet, a
szovjet megszállás alatt az internacionalizmus eszméje árnyékolta be és a Tanácsköztársaság kikiáltásának napjával akarták
összemosni ünneplését.
A rendszerváltás óta a politikai pártok erőpróbája lett ez a nap
és már odáig jutottunk, hogy magyart a magyartól megkülönböztet, hogy ki hány napig hordja a nemzetiszínű kokárdát.
Csodálkozhatunk-e ezek után, hogy a lakosság nagy része nem
jön el, hogy tiszta szívvel ünnepeljen?
Egy nép történelmében általában kevés olyan nap van, amely
minden vitán felül állóan az egész nemzet egységét fejezi ki.
Március 15-e a mi nemzetünk számára ilyen nap kell, legyen.
Ha van kor, amelyben szükség van arra, hogy ne felejtsük el
megünnepelni nemzeti ünnepünket, akkor ez a kor most jött el.
Ha valaha is szükség lenne arra, hogy ne felejtsük el, mit jelent
a hazaszeretet, mire voltak képesek a márciusi ifjak, milyen érzés lelkesedni egy nagy cél érdekében, akkor erre most, ebben a
korban van szükség. A multik, az anyagi javak mindenhatósága,
a „Való Világ”-ok korában. Az Európai Uniós csatlakozásunk
előestéjén.
Lehet, hogy sok mindenre nem emlékszünk már, amit tanultunk, de ne szégyelljünk elgondolkodni azon, mit is tudunk az
1848-as forradalomról és szabadságharcról. Keressünk egy történelemkönyvet, vagy egy lexikont és olvassunk bele, mi is történt akkor. Gondoljuk csak meg, hogy mindez valóban megtörtént, nem is olyan messze Visegrádtól, nem is olyan nagyon régen. A mi őseink élték és harcolták meg.
Meg kell adnunk a tiszteletet bátorságuknak. Büszkének kell
lennünk rájuk, és általuk büszkék lehetünk magunkra is, hiszen
egy olyan nemzet tagjai vagyunk, amelynek fiai képesek voltak
harcba szállni a túlerővel szemben a hitükért, a szabadságukért.
Egyszer egy évben fejet kell hajtanunk előttük.
Ünnepeljük meg méltón március 15-ét.
Adjuk meg a módját, amennyire tőlünk telik, mert ez a nap
nemzetünk örök dicsősége.
Jöjjön el mindenki, aki teheti március 15-én az emlékműhöz,
nézze meg a visegrádi ifjúság ünnepi műsorát, énekelje el a
Himnuszt, és hajtsa meg fejét a hősök előtt.
Március 15-e legyen mindannyiunké, legyen minden visegrádi
igaz ünnepe.
Abonyi Géza

Olvasói levél
Címzett:

2004. március

Jung Vilmos ügyvezető igazgató és képviselőtestületi tag,
Atlantis Visegrád Kft.
Tisztelt Igazgató és Képviselő Úr!
A magam és az érdekeltek nevében köszönöm
gyors, pontos tájékoztatását, amelyet a visegrádi
rév menetjegyárainak növekedése ügyében felvetett gondolataimra közzétett. Ebből megtudhattuk – egyebek közt –, hogy a központi költségvetés közel 95%-kal csökkentette a kedvezményes havi bérletek állami támogatását.
Sajnálom, hogy az általam leírtakat Ön félreértette. Nekem nem ez az indoklás okozott (okoz)
problémát. Nekem általában a nyakra-főre bekövetkező áremelések fájnak, és azok nevében
vetettem fel a leírtakat, akik hasonlóan éreznek.
Írásából arra következtetek, hogy Önt személyesen érintőnek vélte gondjaimat. Amennyiben
valóban így volna, sietek leszögezni, erről szó
sincs. Magam is a visegrádi rév rendszeres utasai közé tartozom, és nagyra értékelem az
Ön(ök) munkáját, megragadva az alkalmat,
hogy gratuláljak ahhoz az önzetlen segítségért,
amit a Nagymaros előtt megfeneklő kiránduló
hajó több száz diákjának partra szállításakor
végeztek.
Egyben felhívom a figyelmét a Magyar Nemzet 2004. január 19-i számában megjelent Pilhál
János által írt cikkre, ahol már a Visegrádi Hírek aktuális számának megjelente előtt választ
kaphatott a révközlekedést általánosan érintő
kormányintézkedéssel kapcsolatban a szakmában kialakult véleményekről és helyzetről az érdeklődő olvasó. Eszerint a diákok és nyugdíjasok esetében a váci kompon az egyszeri átkelés
díja 390%-kal, a bérleteiké 335%-kal emelkedett! Magam egyszerű állampolgárként vetettem
papírra kérdéseimet, célom tehát nem volt, és
nem is lehetett – ahogy Ön írja – olvasóim korrekt tájékoztatása.
Megköszönöm türelmét, hogy soraimat elolvasta. További sikeres munkát kívánok, tisztelettel:
-grád
(teljes név és cím a szerkesztőségben)
P. S.: A témában Hadházy Sándor, Visegrád polgármestere és országgyűlési képviselő a szakma és az
utasok érdekében a Parlamentben is felszólalt, bírálva az elhamarkodott és átgondolatlan intézkedéseket!
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I. Országos Mátyás király mesemondó verseny
(2003. február 22.–2004. február 15.)
2003. február 23-án volt Mátyás király születésének 560. évfordulója. A
magyarok egyik legnagyobb királyát
övező dicsfény az elmúlt századokban nemhogy elhomályosult volna,
hanem egyre fényesebben ragyog.
Az alig felcseperedett kisgyermek,
aki még a betűvetést se tanulta meg,
már tudja, hogy Mátyás király igazságos volt, s mire felnövekedik, egyre többet ismer meg a nagy uralkodó
valódi életművéből. Vitathatatlan,
hogy ezt a bennünk, magyarokban
élő csodálatos képet legnagyobb
mértékben a népköltészet táplálja. Se
szeri-se száma a meséknek, legendáknak, tréfáknak, de regények és
történeti munkák is szép számmal őrzik alakját. A krónikaíróknak, történészeknek, festőművészeknek köszönhetően minden más uralkodóénál
jobban ismerjük országépítő munkáját, haditetteit, művészetpártoló tevékenységét; a kort, amelyben élt; gondolkodását, magánéletét; talán még
fizikai adottságait is.
A jeles évforduló alkalmából Kóka
Rozália mesemondó kezdeményezésére 2003. február 22-én, a
Vajdahunyadvárban, ünnepélyes keretek között Országos Mátyás király
mesemondó versenyt alapítottak az
alábbi magánszemélyek és intézmények: Kóka Rozália mesemondó,
Petrás Mária népdalénekes, iparművész; Masszi Péter, a Masszi Könyvkiadó tulajdonosa és Erdei Katalin
ügyvezető igazgató; dr. Szatmári Sarolta, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum főigazgató-helyettese magánemberként és intézménye képviseletében; Szedlacsek Emília, Érd Városi
Művelődési Központ igazgatója magánemberként és intézménye képviseletében; Szőke Mátyás, a Visegrádi
Mátyás Király Múzeum igazgatója
magánemberként és intézménye képviseletében; Kneifel Imre, a székesfehérvári Kodály Zoltán Általános
Iskola és Gimnázium igazgatója magánemberként és iskolája képviseletében; Cseh Tibor és Solymosy Lajos, a Timp Kiadó felelős vezetői
magánemberként és a kiadó képviseletében; Fazakas István, a Fekete Sas
Könyvkiadó vezetője magánemberként és kiadója képviseletében; L.

Kecskés András és a Kecskés együttes.
Az alapítók szándéka és a verseny
célja, hogy a történelemben olyan jelentős szerepet játszó Hunyadiak
alakját népszerűsítse, széles körben
megismertesse. Különösen a Mátyás
királyról fennmaradt, páratlanul gazdag mese- és mondakincset, köztük
számos, feledésbe merült változatot
is.
A versenyfelhívás közzététele után
54 hazai és határainkon túli intézmény, iskolák, könyvtárak, művelődési házak jelentkeztek az elődöntők
megszervezésére. 637 szereplő indult
a versenyen, a meghirdetett négy
korosztályban.
A középdöntők helyszínei:
Topolya, Könyvtár (Vajdaság),
Érd, Városi Művelődési Központ,
Székesfehérvár, Szent István Művelődési Ház,
Budapest, Örmény Kulturális Központ,
Visegrád, Visegrádi Mátyás Király
Múzeum,
Székelyudvarhely, Benedek Elek
Tanítóképző Főiskola,
Kecskemét, Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely,
Sárospatak, a Művelődés Háza.
Az országos döntőbe, melyet 2004.
február 15-én, vasárnap rendeztek
meg a Vajdahunyadvárban, a Magyar
Mezőgazdasági Múzeum dísztermében, 35 versenyző jutott be: 20 hazai,
9 vajdasági, 3 erdélyi, 3 szlovákiai
magyar mesemondó. Az Áprily Lajos
Ált. Iskola két tanulója jutott tovább
a visegrádi középdöntőből az országos megméretésre: Paulusz Anna 2.
és Watzek Luca 6. osztályos tanuló.
Két csoportban versenyeztek a résztvevők, így a mieink a 12 éves korúak
csoportjában.
Paulusz Anna III. helyezést,
Watzek Luca II. helyezést ért el. Az
I. helyezettek a nyár folyamán erdélyi kiránduláson vehetnek részt,
melynek keretében eljutnak Kolozsvárra és Vajdahunyadra.
Színvonalas és szívet melengető
volt ez az országos döntő. Változatos, jó előadókészséggel és sok humorral színezett előadásban gyönyörködhettünk. A határon túliak sa-

ját tájszólása utánozhatatlan ízt adott
mesemondásuknak.
A rendezvényt a Duna Televízió és
a Katolikus Rádió rögzítette, s valószínű, valamikor majd műsorra is tűzik a felvételt.
A VERSENY FOLYTATÓDIK!
Már most meghirdették a II. Országos Mátyás király mesemondó versenyt. Reméljük, hogy ezen már többen részt vesznek majd a környékünkről, innen a Dunakanyarból is!
Már most jelezzük, hogy a második
rendezvényhez rajzpályázat is kapcsolódik!
S hogy ehhez még nagyobb kedvet
ébresszünk, álljon itt a mesemondó
verseny mottója:
,,Mátyás király… Különös, rejtelmes és mégis derűsen és ékesen zengő visszhangja van ennek a két szónak a magyar ember lelkivilágában.
Mintha még ma is inkább a népmese
Hunyadi Mátyása élne bennünk, mint
a történelemé. De csak kevesen tudják, hogy a népmese Mátyása az
igaz.”
(Bajcsy-Zsilinszky Endre)
Mezei Anna
igazgató

Meghívó
Az Áprily Lajos Általános és
Alapfokú Művészeti Iskola ifjú
zeneiskolásai a 2003/2004-es
tanév

hangversenysorozatának
második koncertjét
,,Tavaszköszöntő”
címmel 2004. március 23-án
(kedden) 17 órai kezdettel tartják az iskolában (Visegrád, Rév
u. 2.).
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Az iskola zenetanárai
és növendékei
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SÍTÁBOR A HARGITÁN
733 km… Ennyit kellett megtennünk, hogy Hargita-fürdőre
érkezzünk. Leírva még hosszabbnak tűnik, mint valójában, és
már az odaútról sokat lehetne írni: hogy Kolozsvárott még a
kukák is kék-sárga-piros színben ,,pompáznak”; hogy minden
román gyerek tud annyit magyarul: ,,pénz”; hogy mennyire
más az utak állapota, mikor magyar lakta településekre érünk;
hogy Marosvásárhelyen furcsa érzés volt, mikor kérés nélkül
segítettek a járókelők…

Másnap már neki is álltunk síelni, és síelni tanulni. Az első
nap nehézségeivel a kezdők nagyon jól megbirkóztak, és alig
lehetett délután ,,beparancsolni” őket a szállásra. Következő
nap is a hóeke jegyében telt el, és jó volt látni, hogy – bár
néhányan kicsit fura tartással – mindenki lesiklik a lejtőn, és
áll be a felvonóhoz. Aztán megint siklik, megint felvonózik,
megint siklik… És így tovább, egészen a déli pihenőig. És
ugyanez délután!
Szerdán a csapat nagyobbik része egy egész napos kiránduláson vett részt, amit most csak címszavakban említenék:
Farkaslakán megálltunk Tamási Áron sírjánál, aztán Korondon, Páll fazekas mesternél, utána Parajdon… Voltunk lenn a
sóbányában, az iskolában, és egy nagyon finom ebédre is
vendégül láttak minket. Furcsa volt látni a tablókon, hogy
,,Áprily Lajos Általános Iskola”… Délután továbbmentünk,
és szinte úttalan utakon jutottunk el Bözödújfaluba, oda, amit
17 évvel ezelőtt elárasztottak, és ma egy víztározó van a
helyén… Torokszorító érzés volt belépni a még egyetlen álló
épületbe… egy templomba… és körülötted a víz…
A hátralévő három napban nem szólt másról az ittlétünk,
mint a síelésről – végül is ezért jöttünk. A haladók a nehezebb pályán síeltek, a kezdők pedig már nem csak hóekében
mertek lejönni… Esténként nagy kártya- és szókirakó csaták
helyszíne volt a szállásunk. Utolsó nap síversenyt tartottunk,
és jó volt látni, hogy mindenki élvezi a lesiklás örömét!
25-en voltunk a táborban, ebből 18 gyerek. És 7 olyan, aki
most tanult meg síelni.
Aztán a visszaút… a 733 km… Kicsit messze volt… De
nagyon jó volt!
Köszönet mindazoknak, akik segítsége nélkül nem tudtunk
volna eljutni e csodálatos helyre: Mezei Annának, Visegrád
Város Önkormányzatának, Zeller Tibornak (Sirály étterem),
Sitku Pálnak, Bálint Zsoltnak, Imre Gábornak, Bergmann
Pálnak, Varga Brigittának, Szabó Boglárkának, Holtság
Attilánénak, a táborban résztvevő Szabó és Bene szülőknek,
Bergmann Balázsnak és Bártfai Istvánnak.
Paulusz József

2004. március

Beiratkozás a 2004/2005-ös tanévre
az Áprily Lajos Általános
és Alapfokú Művészeti Iskolába
A beiratkozás időpontja:
2004. március 26. (péntek) 8 órától 15 óráig,
2004. március 29. (hétfő) 8 órától 18 óráig.
A beiratkozás helye:
az iskola igazgatói irodája.
A beiratkozáshoz hozni kell:
– a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
– az óvodai szakvéleményt a gyermek iskolaérettségéről,
– 500 Ft-ot és 1 db igazolványképet a diákigazolványhoz.
A szülők döntése szükséges arról, hogy kívánják-e
gyermeküket a német nemzetiségi nyelv oktatására beíratni.
Szeretettel várja leendő első osztályosait és szüleiket:
az Áprily Lajos Általános Iskola Nevelőtestülete
Tisza Zoltánné
és
Mezei Anna
1. osztály tanító nénije
igazgató

„Varázstükör’’
Március 2-án iskolánk szinte valamennyi tanulója részt
vett a ,,Dr. Eisenbarth” Vándorszínház előadásán. A művelődési ház szervezésében Dunabogdány után Visegrádon is felléptek a svájci társulat tagjai a ,,Zauberspiegel –
Varázstükör” című darabbal.

Játékuk minden tekintetben formabontó volt. Hófehérke
és a hét törpe történetét két pajkos bohóc elevenítette meg,
miközben a varázstükörben időnként megjelent Jakob
Grimm, aki a hiányzó részleteket mesélte el. Különleges
színpadi megoldásokkal kápráztatták el fiatal közönségüket. Volt zene, tánc, pantomim, árny- és bábjáték.
Állandó kapcsolatban maradtak a gyerekekkel, akik szinte együtt éltek a darabbal. Igencsak meglepődtek a gyerekek, amikor a feléledő Hófehérke szájából a közönség
sorai közé repült a ,,mérgezett” alma.
Valamennyiünk számára jó szórakozást és nyelvgyakorlást jelentett a moziban eltöltött óra. Köszönjük a szervezést Mikesy Tamásnak!
Schmidt Péterné
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NEMZETISÉGI OLDAL –
A Német Kisebbségi Énekkar hírei
2004 január második hetében kézhez kaptam egy levelet, amiben pályázati felhívás
volt megfogalmazva. A pályázat lényege: fúvószenekarok, sramli zenekarok, hangszeres
szólisták, énekkarok pályázhatnak Magyarországon gyűjtött német népi anyaggal.
Nagyon jónak tartottam a kezdeményezést,
és úgy gondoltam, megbeszéljük a legközelebbi énekkari próbán. Az énekkari próbán
felolvastam a pályázatot, és mint mindig,
megvitattuk. Voltak, akik ellenezték; úgy érveltek, hogy mi nem vagyunk profi énekkar;
volt, aki azt mondta: próbáljuk meg!
Én is a pályázat mellett döntöttem, hiszen a
pályázati felhívás nem profi énekkaroknak,
zenekaroknak szól, hanem olyanoknak, mint
mi. Többen voltunk, akik mellette szavaztunk, és így elhatároztuk, hogy pályázunk.
Mivel szorított az idő a pályázat benyújtására, így sokkal több időt töltöttünk gyakorlással. Mára a tíz év alatt összegyűjtött repertoárunkból kiválasztottuk azt a 10-12 dalt, amivel pályázni kívántunk. Ezek a dalok részben
visegrádi sváb dalok, részben Magyarországon gyűjtött, Magyarországon élő svábok,
németek dalai.
3-4 dalt harmonika kísérettel énekeltünk. A
hanganyag elkészítésében a Kis-Duna Regionális Televízió szerkesztője, Balázs Csilla és
munkatársa volt segítségünkre. Köszönet érte!
A felvétel ideje alatt jó hangulat érződött az
énekkar tagjain. Igaz, egy kis megilletődöttség is látszott az arcokon, hiszen még ilyen
sohasem történt velünk. Úgy érzem, ez természetes reakció, hiszen a profiknál sem lehet ez
másként. Mindenesetre a pályázati hangfelvétel elkészült, és most várjuk a pályázat eredményét.
A pályázat nem anyagi hozzájárulást biztosít
a tevékenységünkhöz, hanem akik nyernek,
azokat az alapítvány reklámozza, stúdióban
való hanganyag, CD, illetve hangkazetta segítségével.
Köszönöm Németh Tamásnak, énekkarunk
karnagyának és az énekkar tagjainak a megfeszített munkát, hiszen még emellett a farsangi
bálra is készülni kellett.
Remélem, még nagyon sok ilyen jó hangulatú órát töltünk együtt. Köszönöm mindnyájatoknak!
Burgermeister Istvánné Edit
a Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke,
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Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat
az énekkar tagja

Képek a tavalyi kisebbségi estről
A 2003. decemberi kisebbségi esten készült fotókat a januári számban
ígértek alapján most közöljük le:

SAJBÁZÁS!
Közöljük kedves Olvasóinkkal, hogy
április 3-án, szombaton, a Duna-parton
ismét megrendezzük hagyományos
tavaszi programunkat, a
sajbázást.
Bővebb információt a rendezők adnak.

Mindenkit szeretettel várunk a vidám
eseményre!

10

VISEGRÁDI HÍREK

2004. március

Visegrádi rendezvénynaptár 2004. évre
Időpont
Március
2.
15.
20.
21.
23
24.
26.

Program

Helyszín/szervező

Információ

A Dr. Eisenbach svájci–magyar
színtársulat előadása a moziban
Nemzeti ünnep
Ries Zoltán fotóművész kiállítása
a művelődési házban
VFKE színjátszókörének bemutatója
,,Tavaszköszöntő” – zeneiskolások
hangversenye
A KOLOMPOS együttes műsora

mozi/művelődési ház

(26) 398-312

48-as emlékmű
művelődési ház/
művelődési ház
Belvárosi kávézó/VFKE
iskola/Áprily Lajos
Általános Iskola
tornacsarnok/ művelődési
ház–iskola
művelődési ház/ művelődési
ház
cserkészcsapat

(26) 398-312
(26) 398-312

művelődési ház/Junior kör
Duna-part/kisebbségi önkorm.
tornacsarnok/Junior kör
művelődési ház/VFKE
templom, királyi palota/ Szent
György Lovagrend
VFKE
művelődési ház/
művelődési ház

(26) 398-383
(26) 397-267
(26) 398-383
(30) 238-3944
(26) 398-158

Telgárthy-rét

(26) 398-128

Királyi palota/Enteriőr Bt.

(1) 368-68-35

Királyi palota/Enteriőr Bt.

(1) 368-68-35

Görgey-lépcső
Királyi palota/ Szent György
Lovagrend
iskola/Áprily Lajos
Általános Iskola
Visegrád egész területe/ Bártfai
István
Királyi palota/Enteriőr Bt.

(26) 398-312
(26) 398-158

27.

Hónap utolsó péntekein rendezendő
előadás-sorozat
Tavaszi csapattúra

Április
3.
3.
11.
17.
24.

Húsvéti készülődés fűből, fából, virágból
Sajbázás
Nyuszi buli (játékos délután)
,,Az én mesekönyvem” pályázat díjátadása
A Szent György Lovagrend lovagavatása

24.
30.
Május
1.
1.

Kerékpárverseny
Hónap utolsó péntekein rendezendő
előadás-sorozat

25.

Majális
EU-csatlakozási ünnepség
Louis de Bourbon duc d’Anjou
királyi herceg látogatása és fogadása
,,A honfoglalástól Mátyás királyig” címmel történelmi rendezvénysorozat
,,A honfoglalástól Mátyás királyig” címmel történelmi rendezvénysorozat
Koszorúzás Görgey Artúr emléktáblájánál
,,A magyar középkor zenéje”
Jótékonysági gálaest.
Zeneiskolások év végi hangversenye

26.

Kihívás napja

27–28.

,,A honfoglalástól Mátyás királyig” címmel történelmi rendezvénysorozat
Hónap utolsó péntekein rendezendő
előadás-sorozat
Hősök napján koszorúzás a visegrádi
hősi emléktáblánál
Gyermeknap és pünkösd (egész napos
program)

13–14.
20–21.
21.
22.

28.
29.
30.

(30) 238-3944
(26) 398-312
(26) 398-312
(26) 398-128
(26) 398-232

(30) 238-3944
(26) 398-128

(26) 398-312
(30) 2516383
(1) 368-68-35

művelődési ház/
művelődési ház
Szent György Lovagrend

(26) 398-128

Kápolnakert/Junior kör

(26) 398-383

(26) 398-158
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Visegrádi rendezvénynaptár 2004. évre (folytatás)
Időpont
Június
2–4.
6.
8–11.
14 .–
július 4.
24.
25 –27.
Július
3–4.
9–11.
16–21.
24.
31

Program

Helyszín/szervező

Információ

,,A honfoglalástól Mátyás királyig” címmel történelmi rendezvénysorozat
Millenniumi búcsú

Királyi palota/Enteriőr Bt.

(1) 368-68-35

Millenniumi kápolna/ kisebbségi önkormányzat
Királyi palota/Enteriőr Bt.

(26) 397-267

művelődési ház/ Junior kör–
művelődési ház
Duna-part/VFKE
Rév parkoló/kisebbségi
önkorm.

(26) 398-383

,,A honfoglalástól Mátyás királyig” címmel történelmi rendezvénysorozat
Nyári gyermekfoglalkoztató napközis tábor
Szent Iván-éji mulatság
Duna menti svábok hagyományos
találkozója és sörfesztiválja
MVM Duna Mountain Bike Fesztivál
Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok
Csapattábor
Zenés Nyári Esték Visegrádon című
komolyzenei koncertsorozat
Zenés Nyári Esték Visegrádon című
komolyzenei koncertsorozat

Augusztus
7.
Zenés Nyári Esték Visegrádon című
komolyzenei koncertsorozat
14.
Zenés Nyári Esték Visegrádon című
komolyzenei koncertsorozat
19-20.
Nemzeti ünnep
Tűzijáték, bál
Szent István-napi ünnepi műsor
a templomkertben
21.
Zenés Nyári Esték Visegrádon című
komolyzenei koncertsorozat

Duna-part
királyi palota/ polgármesteri
hivatal
cserkészcsapat
plébániatemplom/
művelődési ház
plébániatemplom/ művelődési
ház

(1) 368-68-35

(30) 238-3944
(30) 9218076
(20) 444-4770
(26) 398-255
(26) 398-232
(26) 398-128
(26) 398-128

(26) 398-128
plébániatemplom/
művelődési ház
plébániatemplom/ művelődési (26) 398-128
ház
Duna-part
(26) 398-312
templomkert/
művelődési ház
plébániatemplom/
művelődési ház

(26) 398-128

Duna-part/ horgászegyesület
Mária-kápolna
Királyi palota/ Szent György
Lovagrend
művelődési ház/
művelődési ház

(26) 398-050

Szeptember

1–15.
5.
18.

Horgászverseny (időjárásfüggő)
Mária-napi búcsú
Harsonások válogató versenye

24.

Hónap utolsó péntekein rendezendő
előadás-sorozat
Erdei Iván előadása
Harsonások országos versenye,
eredményhirdetés és díjkiosztás

26.
Október
3.
6.

Idősek napja
Emlékezés az aradi vértanúkra

(26) 398-158
(26) 398-128

Királyi palota/ Szent György
Lovagrend

(26) 398-158

48-as emlékmű

(26) 398-312
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Visegrádi rendezvénynaptár 2004. évre (folytatás)
Időpont

Program

Helyszín/szervező

Információ

16.

Szüreti bál

(26) 398-312

23.
29.

Nemzeti ünnep
Hónap utolsó péntekein rendezendő
előadás-sorozat Erdei Iván előadása
Regösbál és tájnap

kisebbségi önkormányzat/
művelődési ház
mozi
művelődési ház/
művelődési ház
tornacsarnok/ cserkészcsapat
Belvárosi kávézó/VFKE
iskola/ Áprily Lajos
Általános Iskola
művelődési ház/ művelődési
ház
művelődési ház/Junior kör

(30) 238-3944
(26) 398-312

Sirály étterem/ kisebbségi
önkormányzat
művelődési ház/Junior kör
templomkert/Junior kör
VFKE

(26) 397-267

30.

November
7.
VFKE színjátszókörének bemutatója
8–14.
Áprily-hét rendezvényei
26.
27.

Hónap utolsó péntekein rendezendő
előadás-sorozat Erdei Iván előadása
Adventi koszorúkötés

December
5–6.
Mikulás
18.
Kisebbségek napja
18.
19.
22–23.

Ajándékkészítés anyunak-apunak
Karácsonyi vendégség a templomkertben
Betlehemezés

(26) 398-312
(26) 398-128
(26) 398-232

(26) 398-128
(26) 398-383

(26) 398-383
(26) 398-383
(30) 238-3944

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
Az rendezvénynaptár összeállításakor nem tudtuk figyelembe venni a későbbi szervezésű, illetve időszaki programokat,
mint például a gyermekbábszínházi előadások és kiállítások pontos dátumát. Tudjuk, hogy ez a felsorolás nem teljes,
ezért minden hónapban bővítetten és részletesen leírva közöljük az éppen aktuális eseményeket.
Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

VERSEKBEN ÉNEKELT TAVASZVÁRÁS
Áprily Lajos

Áprily Lajos

TAVASZELİI SZÉL

TAVASZI VIZEK

Harsogva zúdul szerteszét
barbár erıd, szelek királya.
A tenger vad lélegzetét
belezúgod a rom-világba.

Zsong a szigetcsúcs barna berke,
a harkály részegen nevet.
Az ifjú nap: Dávid, leverte
a lomha Góliát-telet.

Rohamodtól kıszál reped,
súlyod lereng a mély gyökérhez,
vén testem, míg remegteted,
az ifjú nedvre visszaérez.

Állok a vadvizes tavaszban,
bódít a szagja, mint a bor,
kedvemben egy füttyös kamasz van,
aki voltam valamikor.

Új sarjamat vagy vesztemet
hozod, Hatalmas? Ha akarnád,
tél-nyőtte, torha testemet
egy öleléssel kicsavarnád.

Vizek futnak, jegek ropognak,
dudorászom, kurjongatok –
Lelkemben patakok zuhognak,
patakok, patakok, patakok.
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A Mátyás Király Művelődési Ház
szeretettel meghívja Visegrád lakosságát

Ries Zoltán
fotóművész

Metamorfózis
című

fotókép-kiállításának
megnyitójára,
2004. március 20-án (szombat) 16 órára
a művelődési házba.
A kiállítás 2004. április 10-ig tekinthető meg
a könyvtár nyitva tartása szerint.
Mindenkit szeretettel várunk!
***

A Mátyás Király Művelődési Ház
és az Áprily Lajos Általános Iskola
szeretettel meghívja Visegrád lakosságát
– azon belül is főként a gyerekeket –
2004. március 24-én szerdán 10 órára
a tornacsarnokba, ahol a

KOLOMPOS együttes
Jönnek a huszárok
című,
népzenei betétekkel előadott

műsorára
kerül sor.
Az érdeklődők megismerkedhetnek
a népi hangszerekkel
és a néptánc alaplépéseivel is.
Mindenkit szeretettel várunk.
***

A művelődési ház szeretettel meghívja
Visegrád lakosait
a hónap utolsó péntekein megrendezendő
előadás-sorozat következő alkalmára,
mely 2004. március 26-án (pénteken)
18 órától lesz a könyvtárban.
Ebben a hónapban

Sejk Abdul Basir
é s Abdul Sálem,
a magyarországi muszlim közösség tagjainak

előadását
hallgathatják meg

Az iszlám
címmel.
Mindenkit szeretettel várunk!
***

A Mátyás Király Művelődési Ház
képzőművész köre (batik szakkör)
szeretettel meghívja Visegrád lakosságát

kiállításuk megnyitójára,
melyre 2004. április 2-án pénteken 17 órakor
kerül sor Budapesten, a Biblia Múzeumban
(Ráday utca 28.)
Mindenkit szeretettel várunk!
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Madridi beszámoló
(Folytatás a 2. oldalról)
tolgatni a hispániai gasztronómia teljes választékát. A
spanyol művészet kedvelőinek talán elég, ha csak a
világ egyik leghíresebb múzeumát, a Pradót említem,
óriási El Greco-, Goya- és Velázquez-gyűjteménye van.
A Prado negyedében egy múzeumi sétányt alakítanak
ki, a Thyssen-Bornemissza és a Reina Sofia múzeumokkal, amikben Miró, Dalí és Picasso legjobb képei
közt lehet üldögélni, de a XX. század minden jelentősebb alkotójától gyűjtöttek képeket. És még itt van a
Palacio Real, a királyi palota, fényes szalonjaival és
hatalmas fegyvergyűjteményével. A belvárosban pedig
két ötszázéves monostor is található, melyek a mai
napig működnek, és a késő reneszánsz és a barokk
kimeríthetetlen tárházai. De aki egy kis Egyiptomra
vágyik, elmehet a Debod-templomba, amit az Asszuáni-gát építésekor lebontottak, majd itt egy-az-egyben
felépítettek.
A helyi heti programajánló újság mintegy negyven
múzeumot és hetven galériát ajánl Madridban; talán
nem túlzok, ha azt mondom: a város szinte kimeríthetetlen ilyen értelemben. És akkor még nem beszéltünk a
környék kisebb városairól, Toledo gótikus házairól,
Álcala de Henares hétszázéves egyeteméről és San
Lorenzo del Escorial híres monostoráról.
És ha Spanyolország, akkor bikaviadal! Az őszi fesztivál utolsó corridájára sikerült bejutnom a 22 ezer
férőhelyes madridi arénába. Nem tudom elmondani,
milyen szenvedéllyel teli tud lenni maga a viadal, azt
valószínűleg csak érezni lehet. És ha Madrid, akkor
foci: Real Madrid és Atlético.
Kimentem persze meccsekre; Real-meccsre ugyan
csak feketén lehet jegyet venni, mert a nézők kilencven
százaléka bérletes, de gondolhatják, megéri alkudozni
az üzérekkel. Leírhatatlan, hogy milyen százezer emberrel örülni egy gólnak (vagy éppen szidni a bíró különböző felmenőit), és milyen három méterről élőben
egy Figo- vagy Zidane-csel. Az ilyesmikért nagyon
tudja az ember irigyelni a madridiakat. No meg a délutáni siestákért…
Dobri Imre
egyetemista
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,,Régi hírünk a világban...”
Dietz Ferenc szentendrei olvasónk gyűjtéséből és szívességéből közöljük a Szentendrei és Vidéke Hírlapja 1906. III.
hó 11-es számában megjelent cikket, amely véleményünk szerint igen sok tanulságot tartalmaz mind a tisztségviselők,
mind a polgárok számára.
Reményeink szerint hasonló tartalmú írás mostanában is megjelenik majd városunkról.
Szerkesztőség

Visegrád
Az új burkolattal, fásítással megszépült, a tudni- és látnivalókra utaló,
figyelemfelhívó feliratokkal gazdagodott kisváros otthonos, barátságos,
vendégmarasztaló. A rövidesen elkészülő termálszálló, a fürdési és balneológiai kezelés lehetőségei, a pihenni
és gyógyulni vágyók igényeit is, kielégíti. A fejlődés megállíthatatlan.
Tervezik a 11-es műút mentén az új
városközpont kialakítását, gyönyörű
kilátással a Dunára és Nagymarosra.
Érdekes Endrei Győző cikke. 1906ban készült írásában nagy szeretettel,
rajongással emlékezik Visegrádról:

,,Erről a kedves, hajdan királyok
lakta városról, most kis községről
akarok egyet-mást elmondani. Némelyeknek talán nincs ínyükre,
viszont kedves szolgálatot vélek
cselekedni azok érdekében, akik
erről a kedélyes, most már teljesen
magyar, vendégszerető községről
akarnak néha-néha hírt venni.
Lehet, hogy tollamat veszélyes érdek felszínre hozása vezérli, amenynyiben én ezt a községet kimondhatatlanul szeretem, nem azért, hogy
ottan jól találhatja magát mindenki,
aki egyszer oda kirándul, hanem
igenis azért, mert Visegrád község
mintaközsége Pestvármegyének és
csaknem mindenben vezet.
Igaz, a vármegyének egyszersmind
végvára is, ahonnan feljebb már
Esztergom megyébe érhetünk.

Hogy ez a kis község mindenben
vezet, bizonyítják a következők: az
omladozó királyi várat maga a
király renováltatja, de Visegrád
község érdekeltségéé az érdem,
hogy a község egyetlen utcáján
sorfák, árnyékot adó sorfák alatt
pihenést nyújtó padok állítattak fel,
a forró melegben naponta kétszer
öntözik ottan az utcákat, éjjel jól
világító lámpák szórják a fényt a
Duna vizére, s adnak kellő világítást a kis községnek.
Erélyes és minden jóra kész férfiak állanak a községfejlesztő bizottságban és annak élén.
Csak pár éve, hogy csavargőzös
átkelés biztosítja az érintkezést és a
vasút elérhetését Nagymarossal.
Ha a mi Jellinekünk annak idején
felvezette volna a vasutat odáig,
manapság már a vicinális nem
volna képes a szállítást lebonyolítani. Sem a személy-, sem a teherszállítást, mert a szabad folyón
közlekedő uszály- és személyhajók
sem képesek azt teljesen kielégíteni.
A működés alatt lévő kőbányákban, téglagyárakban nem éppen a
községbeliek, hanem más falusiak is
találnak munkát és a szállítást, és
ez nem éppen a vidékbelieknek, de
egyenesen Visegrád községben
lakóknak egyenes érdeme.
A fővárosból üdülni kirándulók,
soha kedvesebb, felségesebb helyet
nem is kereshettek volna itt Budapest körül, mint Visegrád.
Igaz, hogy a gőzhajók tartják fenn

a kirándulást, de megtehetik azt
Nagymaros felől vasúton is, mert a
közlekedést – mint már említettem –
csavargőzös közvetíti, amely hatpercenként kel át egyik félről a
másikra. Tervbe van véve egy automobiljárat létesítése is, amely
azonban szerintem, nem fizetné ki
magát. Nem akarok e tárgyban
tartott gyűlésről referálni, mert én
azt teljesen kivihetetlennek képzelem, mert a visegrádi kirándulásra
elégnek tartom a hajóközlekedést,
télen úgyis alszik az élet.
Majd ha vasút épül, Héder Lajos
vagy Mecker Károly terve szerint,
akkor egy új élet veszi ottan kezdetét, melynek előnyeiben egész
Budavidék osztozni fog.
Hogy Visegrád vezet ezen a vidéken, azt a következőkkel bizonyíthatjuk: a napokban Riegler József
Ede budapesti nagykereskedő, visegrádi közbirtokos kért telepengedélyt egy vízgyógyintézetnek megépíthetésére. Hisszük, hogy meg is
nyeri, mert ha ez a vízgyógyintézet megépül, akkor Visegrád világvárossá fejlődhetik rövid
évek alatt.
Végzem cikkemet azzal, hogy Visegrád fényben, gazdagságban,
iparban és üdülőhely tekintetében
nem sok idő múlva utoléri a Riviérán gyorsan épült városokat, sőt,
azokon túl is tesz, mert történelmi
múltjánál fogva is jövője van Visegrádnak.”
Dietz Ferenc (Szentendre)

Polgári köri előzetes
A Visegrádi Polgári Körök meghívására április 5-én (hétfőn) 18 órakor Rákay Philip szerkesztő-műsorvezető lesz a vendégünk a Fekete Holló étteremben. E hónapban tervezzük a Gödöllői Kastélymúzeum meglátogatását is, szakvezetéssel.
Május 3-án (hétfőn) 18 órakor Siklósi Beatrix szerkesztőnő látogat el körünkbe. Előadására ugyancsak a jól megszokott
helyen kerül sor.
Az érdeklődőket szeretettel várjuk!
Visegrádi Polgári Körök
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A Dunakanyar Erdei Iskola
téli napjai
A hosszú téli szünet után teljes erőbedobással kezdtük a
2004-es évet az Erdeiben.
Január 22-én a Magyar Kultúra Napja alkalmából házi
szavalóversenyt rendeztünk, ahol a reformkor nagy költőit
idéztük kicsikkel és nagyokkal. Osztályonként 2-3 tanuló
szerepelt egy kötelező és egy szabadon választott költeménnyel, melyeket az iskola tanulói és tanárai hallgattak
végig.
Egy hét múlva egy könnyedebb szórakozás várt ránk:
esett a hó, ezért az egyik délutáni terepgyakorlaton szánkózni és síelni mentünk a Mogyoróhegyre. Igaz, hogy egy
kb. 60 másodperces lecsúszás öröméért 5-ször annyi ideig
kellett gyalogolni hegynek fölfelé – húzva a szánkót –, ám
ez senkit sem tartott vissza attól, hogy a fenn töltött időt
maximálisan kihasználja.
Másnap két tanulónkra komoly megmérettetés várt. Ők a
Fábián Zoltán prózamondó versenyen vettek részt, amit
idén az Áprily Lajos Általános Iskolában rendeztek.
A II. félév egy nagy kihívással indult: megalakítottuk a
diákönkormányzatot! Komoly szavazással döntött a diákság arról, hogy ki legyen a vezetőjük és osztályonkénti
képviselőjük. Két segítő tanárt is választottak maguk mellé. Már az első gyűlésen sok ötletük és kérésük volt, ezért
az idei farsangi bálunk szervezését és lebonyolítását teljesen rájuk bíztuk. Konferáltak, tombolát árultak és sorsoltak, műsorral és ötletes jelmezekkel készültek, dolgoztak a
büfében, és ők díszítették fel a tornatermet, ahol a bulit
tartottuk. Kora délutántól este 8-ig tartott a télűző mulatság. Bár a telet még nem sikerült elkergetni, abban mindenki egyetértett, hogy jövőre is legalább ilyen jó farsangi
bulit kell rendeznünk!
Reméljük, hogy sok új elsőst köszönthetünk majd itt a
jövő tanévben is. Akik eljönnek – 2004. március 9-én
(kedden) 9 órától – a leendő elsős tanító bemutatóórájára,
nemcsak a vidám iskolai percekbe, hanem a szorgos hétköznapokba is betekinthetnek. Ha tetszett és itt szeretnének megtanulni írni, olvasni, számolni, szeretettel várjuk a
gyerekeket és szüleiket is 2004. március 23-án (kedden)
9.30-tól egy játékos foglalkozásra. Bővebb információ
kérhető a Dunakanyar Erdei Általános Iskolában. Tel.:
(26) 397-430
Gerstmayer Beáta–Csörsz Katalin, a DEI tanárai

MEGHÍVÓ
Szeretettel várjuk mindazokat az állatbarát embertársainkat, akik szívesen segítenének a bajbajutott állatok védelmében.
Célkitűzésünk: a Dunakanyar (Leányfalutól Visegrádig
és a Szentendrei-sziget) állatainak és állatvilágának érdekvédelme.
Az ülés helyszíne és időpontja: Leányfalu, Faluház
(Móricz Zs. u. 124.), március 26. (péntek) 18 óra
Zákányi Edit
a Dunakanyar Állatvédő Egyesület nevében
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Sinka István

A SZABADSÁGHOZ
Ragyogj! most már megszülettél,
lelkemnek fele, foglak ím,
s ringatlak, hogy nagyra nőjél
népeknek új búzaföldjein.
Nőjél nagyra, Nap gyermeke,
tükre az égnek, óceán.
S mint a nap az óceánból
néz magára, úgy tekints reám.
Szabadság, ó népek álma,
dalolj! s dallamod én legyek.
Hangod, mint az ősmorajlás
zúgjon. Mint a tűzhányó hegyek.
Hangodat, ha a zsarnokság
hallja: hátrál és jajt dadog.
A zsarnokság mulandó – de
te örök vagy, mint a csillagok.
(1948)

Meghívó
Hagyományainkhoz híven idén is megrendezzük Tavaszváró koncertjeinket. Az est folyamán együttesünk tagjait kamaracsoportokban és nagyzenekari formációban is láthatják
majd
2004. március 20-án (szombaton) 18 órától a nagymarosi művelődési házban és
2004. március 21-én (vasárnap) 18 órától a szobi művelődési házban.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
Belépődíj: 300 Ft.

Kedves Zenebarátok!
Együttesünk a tavasz közeledtével újult erővel kezdte meg a
felkészülést a közelgő zenei szezonra. Nemrégiben elkészült
honlapunk, melyet az érdeklődők a http://www.dkfe.lapja.hu
címen találhatnak meg a világhálón, ahol többek között fellelhetők zenei anyagok, fényképek és sok egyéb érdekesség.
Továbbá örömmel értesítem Önöket, hogy zenekarunk javára a tavalyi évben felajánlott személyi jövedelemadó egy
százalékából együttesünk számlájára közel 500.000 Ft folyt
be. Ezt az összeget új hangszerek vásárlására, zenekari fesztiválokon való megjelenésre használtuk fel. Nagyon szépen
köszönjük minden kedves támogatónknak az eddigi adományokat és kérjük, hogy a jövőben is lehetőségeikhez mérten
segítsék az együttes működését.
Adószámunk: 19180148-1-13
Dunakanyar Fúvósegyüttes
Számlaszámunk, melyre az év folyamán bármikor további
adományaikat várjuk:
OTP Bank Rt. Szobi fiókja
11742269-20501479
Együttesünkkel, koncertjeinkkel kapcsolatban bármilyen
információ a dunakanyarbrass@vnet.hu drótposta címen,
illetve a (27) 370-086-os telefonszámon kapható.
A jövőben szeretnék a zenekar munkájáról rendszeresen
beszámolni Önöknek.
A Dunakanyar Fúvósegyüttes minden tagja nevében tiszteMatus László zenekari titkár
lettel:
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A Visegrádi Ifjúsági Sziget Egyesület közösségi házának
(Sziget u. 5.)
nyitva tartása és a választható programjai
Március 1-jétől hétköznap 16.30–22-ig szeretettel várunk minden
látogatót.
Hétfőn pingpong és asztalifoci-partira várunk minden időset és
fiatalt.
Hétfőn 16.30–17.30-ig súlyzós edzés, kizárólag nőknek a konditeremben (300 Ft/alkalom), igény szerint személyre szabott edzéstervet készítünk.
Kedden 18–19-ig női kondicionáló torna (350 Ft/foglalkozás, havi bérleteseknek kedvezmény). Vezeti: Járásiné Molnár Adrienne.
Kedden 19–20-ig hastánctól válhatnak elbűvölőbbé a női csípők
(300 Ft/foglalkozás), havi bérleteseknek kedvezmény). Vezeti:
Gábris Orsolya, Krucsó Krisztina.
Szerdán pingpong és asztalifoci-partira várunk minden időset és
fiatalt.
Csütörtökön 18–19-ig női kondicionáló torna (350
Ft/foglalkozás, havi bérleteseknek kedvezmény). Vezeti: Cseke
Judit.
Csütörtökön 19–20-ig hastánctól válhatnak elbűvölőbbé női csípők (300 Ft/foglalkozás, havi bérleteseknek kedvezmény). Vezeti:
Gábris Orsolya, Krucsó Krisztina.
Pénteken 16.30–17.30-ig ovis dzsesszbalett, 17.30–18.30-ig
dzsesszbalett, 19–21-ig a Primavera táncegyüttes próbája (mindhárom térítésmentes).
Pénteken 16.30–17.30-ig súlyzós edzés, kizárólag nőknek a
konditeremben (300 Ft/alkalom), igény szerint személyre szabott
edzéstervet készítünk.
Vasárnap 15–17-ig a Primavera táncegyüttes próbája (térítésmentes).
Minden nap két számítógépen lehet internetezni (200 Ft/óra),
csütörtökönként 18–20-ig segítséget nyújtunk az ezt igénylőknek.
A konditerem a teljes nyitva tartás alatt üzemel (2000 Ft/hó, tagságival rendelkezőknek kedvezmény).
Kedd páros hét 18–20-ig társasjáték parti, páratlan héten kártyaparti.
Minden hónap első csütörtökön: helytörténeti-honismereti kör
indul.
Az ifjúsági tagokra a fent említett díjak nem vonatkoznak, a
tagsági díj befizetése ellenében valamennyi programon ingyen,
korlátozás nélkül részt vehetnek.
Negyedévi tagdíj 1000 Ft, az egész évi egyszerre 3400 Ft.
Jelentkezni és érdeklődni a helyszínen vagy a 06 (30) 251-6383as telefonszámon lehet. Megbeszélés szerint a programok időpontja változhat.
Ötleteiteket, észrevételeiteket szívesen fogadjuk!
Visegrádi Ifjúsági Sziget Egyesület

Jelzáloghitel
PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ IRODA
Jövedelemigazolás és kezes nélküli
jelzáloghitel lehetőségeket kínál
meglévő ingatlanokra,
magánszemélyek részére
Telefon: 06 (1) 306-32-16

2004. március

Szezonvégi cserebere!
Kinőtt vagy megunt téli sportfelszereléseidet,
ruháidat csereberélheted, eladhatod 2004.
március 27-én, szombaton délután 16–18
óráig a Visegrádi Ifjúsági Sziget Egyesület
közösségi házában (a volt Sziget utcai ABC
épülete).
Ha nincs kedved csereberélni, vagy nem akarod eladni holmijaidat, a 06 (30) 251-6383-as
telefonszámon, vagy a helyszínen felajánlhatod a Visegrád Sportjáért Közalapítvány
részére, mely a felajánlott eszközökkel szeretné megalapozni, ill. segíteni téli programok
beindítását, szervezését.
Szeretettel várunk mindenkit, és sikeres csereberét kívánunk!
Visegrádi Ifjúsági Sziget Egyesület
Visegrád Sportjáért Közalapítvány

HITEL = DELTA CONCEPT
– szabad felhasználású hitel
4,4%
– támogatott hitel
7,49%
– szoc. pol.
– teljes körű biztosítási ügyintézés
– számlavezetés

Ingatlanközvetítés,
értékbecslés
Tóth Zoltánné Herr Ágnes
2023 Dunabogdány,
Kossuth L. u. 126.
06 (30) 311-9026

VÁSÁR! VÁSÁR! VÁSÁR!
Minden szombaton a visegrádi mozi előterében vásárt tartunk, az alábbi minőségi
árukból:
– belga és török szőnyegek,
– takarók, plüss plédek,
– kész és méteres függönyök,
– pamut ágyneműk, lepedők
(150×200, 210×240),
– törülközők, fürdőlepedők,
– konyharuhák,
– gyermek-, női és férfiruhaneműk,
– gyermek- és felnőtt sport-, munkásés alkalmi cipők,
– zománcos és rozsdamentes edények,
– különböző háztartási cikkek.
Ibolya és Eliza Bt.
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INGATLANKÖZVETÍTŐ
IRODA
Különböző árfekvésű eladó

– családi házakat,
– üdülőket,
– telkeket
keres ügyfelei részére

Adásvétel esetén
a szerződést lebonyolítjuk

KÉT-TAKI BT.
Ingatlanközvetítő
2025 Visegrád,
Mátyás király u. 23.

Telefon:
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KEDVEZŐ ÁRAK! KEDVEZŐ ÁRAK!

7 éve a Szigeten
gáz-, víz-, fűtésszerelvény bolt
Tahitótfalu (bent a szigeten), Szabadság út 15.
Kék Duna Szövetkezet udvarán (Váci rév felé)
Házat épít, átalakít, fürdőszobát felújít,
fűtést korszerűsít, szennyvízcsatornát épít?
Keressen minket!
AKCIÓINK:
– RADEL acél lapradiátor listaár –19%;
– radiátor szelepek;
– rézcsövek;
– Dunaferr radiátor.

KEDVEZŐ ÁRAKON:
– fali kombi cirkók (Vaillant, Junkers, Óceán, Hydrotherm
stb.) gázkazánok, tárolós gázvízmelegítők;
– villanybojler (Hajdú, Isea, Elnett) törülközőszárító csőradiátorok (Gorenje, FHL);
– csaptelepek (MOFÉM, KLUDI);
– PVC szennyvíz-csatornacső, -idomok;
– szaniterek (Alföldi, Keramag), mosogatótálcák (Franke,
Teka) szifonok;
– horgany-, réz-, Henco-csövek, idomok, bilincsek, csavarok
stb.

Hívjon: tel./fax: (26) 386-721, 06 (30) 951-5484
Nyitva tartás: h–p 7.30–16.30, szo 7.30–12.00

(26) 397-108
06 (30) 9651-410

Márciusi akció Visegrádon,
a hentesboltban!
Ruha, cipő, konyhafelszerelés,
lakástextil,
papír-írószer, kozmetikum,
ajándéktárgy…

KÁOSZ üzletek
Alacsony árakon,
nagy áruválaszték!
KÁOSZ üzletház
Visegrád, Fő u. 104.
Tel: (26) 398-374

KÁOSZ üzlet

Minden szombaton
1.000 Ft feletti vásárlás esetén
10% kedvezmény!

Kékvölgy Pilisszentlászlói Waldorf Iskola
Szeretettel várjuk leendő elsőseinket
a 2004. április 3-án 10 órakor tartandó

felvételi beszélgetésen
(2009 Pilisszentlászló, Szabadság tér 3.)
Jelentkezési lapot levélben, faxon vagy e-mail-ben lehet
kérni Hajdu Noémitől [06 (30) 622-7770],
és kérjük legkésőbb március 29-ig kitöltve visszaküldeni.
További információt ezen a telefonszámon,
valamint a 06 (26) 338-603-as számon kaphatnak.

Dunabogdány, Kossuth L. u. 94.
Tel: (26) 391-166

Az üzletek nyitva tartási ideje:
hétfő–péntek 9–18 óráig
szombaton–vasárnap 9–12 óráig
Várjuk szeretettel!

Burkolást
szolid árakkal vállalok

1600 Ft/m2

Telefon:
06 (20) 511-8675
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MÁRCIUSI–ÁPRILISI PROGRAM
március 12. péntek:
március 13. szombat:

Felkai Jam
Táncosokkal farkaló

március 19. péntek:
március 20. szombat:
vendég:

Sonny and the Wild Cows
Pure Blues
Szőcs Gábor
Horváth Misi

március 26. péntek:
március 27. szombat:

Török Ádám és a Mini
Sárga Taxi

április 2. péntek:
április 3. szombat:
utána:
április 9. péntek:
április 16. péntek:
április 17. szombat:

Budapest Ragtime Band
Nagy buli
a Szépülı Városközponttal
Karaoke
Whiteful Jazz Quartett
The Canned Heat
Alex and the Paid Holiday

Minden vasárnap zongorázik és énekel
a Don Vito pacsirtája, KITTY
A mősorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Asztalfoglalás, rendelésfelvétel: (26) 397-230
Visegrád, Fı u. 83.
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VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
XX. évfolyam 4. szám

2004. április

Május elsı vasárnapja: ANYÁK NAPJA
Nagy László:

MÁJUSI
RÓZSA
Elvette tılem a lángot,
szivénél gyermek érik,
járja a bánya-világot,
kormos a lába térdig.
Fürgén csak két szeme gyız a
síkon, meredek dombon.
Nehézkességével ı a
földön lépkedı sólyom.
Éjjelek, nappalok jönnek,
jajgat s mosolyog, mintha
ölében lenne a földnek
minden öröme, kínja.

Anyák napján
sok hálával
és nagy szeretettel köszöntjük
a Visegrádon élı
édesanyákat,
nagymamákat és dédiket,
kívánva Nekik
jó egészséget, sok örömet,
hosszú, boldog életet!

Sápadt az asszonyka, már a
gyermekért csatáz nyíltan,
megveti azt, aki szánja,
szóljatok hozzá vígan.
Kínjai tornyát sikítva
dönti, ha eljön az óra,
s akkor világra virít a
legszebb májusi rózsa.
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2004. április

VÁROSHÁZI HÍREK
Visegrád Város Önkormányzata
Városfejlesztési, Gazdasági
és Idegenforgalmi Bizottságának
beszámolója és felhívása
a visegrádi lakosság részére
A bizottság még az év elején elhatározta, hogy az idei évben megkülönböztetett figyelmet szentel a visegrádi közterületek állapotának javítására. Ennek keretében a bizottság
tagjai személyesen felmérték a közterületek általános állapotát (utcák, járdák burkolata, korlátok, hidak, aluljárók, zöldterületek, utcabútorok, középületek, közparkok, köztéri
díszek stb. állapotát), külön foglalkoztak a tisztaság kérdésével, a patakok, árkok, közkutak kérdésével, valamint a közterületi táblák, feliratok kérdésével.
A bizottság rendszeresen üléseket tart, amelyek alkalmával
az előzetes felmérések alapján összesíti a tennivalókat ezekben a kérdésekben. A munka mai állása szerint két területtel
kapcsolatban fordulunk a lakossághoz:

1. TISZTASÁG
Szeretnénk tájékoztatni a visegrádi lakosságot, hogy a bizottság tagjai a város tisztaságának érdekében a jövőben
felügyelni és ellenőrizni kívánják a képviselő-testület korábbi, köztisztasággal kapcsolatos rendeleteinek betartását.
Felkérünk minden lakost, hogy fokozottan ügyeljen városunk tisztaságára. Kérjük, hogy a járdákat tartsák tisztán.
Kérjük, hogy ne rakják háztartási szemetüket az utcai szemetesekbe. Kérjük, hogy semmilyen hulladékot (még növényit
se!) hordjanak a patakok, árkok szélére. Kérjük, hogy a
tűzifát ne tárolják a közterületen az engedélyezettnél hoszszabb ideig. Kérjük, hogy az újrahasznosítható háztartási
hulladékot a nemrég létesített hulladékgyűjtő szigeteken
található megfelelő feliratú konténerbe dobják ki. Kérjük az
üzletek, szórakozóhelyek tulajdonosait, hogy a bejárathoz
helyezzenek el szeméttárolót, valamint cigarettacsikk-tartót,
és ezeket rendszeresen ürítsék ki.
A bizottság tagjai ellenőrizni fogják a város tisztaságát, és
amennyiben hiányosságot tapasztalnak, meg fogják tenni a
szükséges lépéseket.
2. TÁBLÁK
A különböző információs és eligazító táblák helyzetének
felülvizsgálata alkalmával a bizottság tagjai megállapították,
hogy sok helyen hiányoznak az utcanév- és házszámtáblák,
hiányosak az eligazító táblák, rossz állapotban vannak a
várostérképek. A bizottság elhatározta ezek pótlását és felújítását. Új utcanévtáblák és várostérképek lesznek kihelyezve az arra alkalmas helyeken (hajóállomás, rév, parkoló,
a templom és a delta környéke). Terveink szerint a régi térképtábláknál tetszetősebb formájú, áttekinthetőbb tartalmú
várostérképek kerülnek kihelyezésre. Kérjük, jelentkezzenek
azok a vállalkozások, szálláshelyek, üzletek, vendéglátóhelyek tulajdonosai, akik szeretnék, hogy vállalkozásuk fel
legyen tüntetve a térképen. Szívesen fogadunk lakossági
javaslatokat is az információs táblák, vagy egyéb közterületi
táblák helyével kapcsolatosan is. Mindkét esetben kérjük,
keressék meg Pichler Gabit személyesen, vagy a 398-268-as
telefonszámon 16 óra után.
Városfejlesztési, Gazdasági és Idegenforgalmi Bizottság

Tájékoztató a Közművelődési, Ifjúsági

és Sport Bizottság
2004. évi első negyedévi tevékenységéről
2004. évben eddig háromszor ülésezett bizottságunk.
Első alkalommal elkészítettük éves munkatervünket. Képviselő-testületi ülés napirendjéhez véleményeztük Visegrád
város minőségirányítási programját a közoktatási intézményekre vonatkozóan.
Második ülésünkön megismerkedtünk a gyermekjóléti szolgálatot ellátó nagymarosi kollégákkal, a gyermekjóléti szolgálat ellátására vonatkozó elképzelésükkel. Megvitattuk a város
gyermek- és ifjúságvédelmi helyzetét. Megállapítást nyert,
hogy az intézmények szakszerűen látják el ezt a számukra
kötelező feladatot. Ifjúságvédelmi szempontból a 14 éven
felüliekről való gondoskodás és a nyári időszak jelent problémát. Elsősorban a szülők, családok és a vendéglátóhelyek
felelősségét kell hangsúlyoznunk, de fontos lenne az erre
hivatott szervek gyakoribb ellenőrzésére is. Azt is tudnunk
kell, hogy településünket sem kerülik el a modern világ egészségkárosító, személyiségromboló szenvedélyei, s ezeknek a
veszélyeknek az elhárításában mindenkinek van feladata és
tennivalója. Ezen a bizottsági ülésen véleményeztük a „Közoktatás-fejlesztés 2004–2006. évre” c. testületi anyagot, amit
elfogadásra javasolt a bizottság. A tavalyi évhez hasonlóan
elkészítettük a 2004. évi esemény- és műsornaptárt, amit a
márciusi Visegrádi Hírekben tettünk nyilvánossá. Ennek
kapcsán részletesebben vitattuk meg a nemzeti ünnepek megrendezésének módját.
A legutóbbi bizottsági ülésünket március 22-én tartottuk.
Mivel erre az ülésre olyan fontos téma megvitatását tűztük
napirendre, mint „A német nemzetiségi hagyományok ápolása
az intézményekben, civil szervezetekben”, ezért sok, a témában érintett személyt hívtunk meg. Tiszteletben tartva minden
szervezet önállóságát és kompetenciáját, a célunk az volt,
hogy összegezzük az elért eredményeket, a negatív és pozitív
tapasztalatokat, és közösen gondolkodjunk arról, hogy mit
tehetünk a továbblépés érdekében. Hasznos volt ez a tanácskozás, mert tisztázhattunk olyan kérdéseket, mint pl. a hagyományápolás és az intézményes oktatás szerepe, lehetséges
és szükséges lépések a sváb hagyományok felkutatásában,
rögzítésében és továbbélésében. Mivel a bizottság semmiféle
intézkedési hatáskörrel nem rendelkezik, a tennivalókat
„Ajánlás” formájában közzé tesszük a Visegrádi Hírekben, s
mindenki érdeklődése, feladat- és hatásköre alapján válogathat a teendőkből. Bizottságunk az idén is közreadja pályázati
felhívását az ifjúsági alapból történő támogatásra. Elemezve a
tavalyi pályázat tapasztalatait, némiképp módosítottuk a kiírást, s már most jelezni szeretnénk, hogy az elbíráláskor
szigorúan tartjuk magunkat a kiíráshoz! Egyébként egyöntetű
az a vélemény, hogy az ifjúsági célokra meghatározott keret
nagyban hozzájárult az ifjúsági jellegű programok tartalmi és
formai színesítéséhez, gazdagodásához.
A bizottsági ülésen az óvoda alapító okiratáról tájékozódtunk, valamint az Európai Unióhoz való csatlakozás napjának
(2004. május 1.) megünnepléséről tanácskoztunk. Ez utóbbival kapcsolatban az a vélemény alakult ki, hogy bizottságunk
egy szolid, ünnepi testületi ülés és fogadás megrendezését
ajánlja a képviselő-testületnek.
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Bizottsági üléseink 2004. évben eddig minden esetben határozathozatal-képesek voltak, és köszönjük az érdeklődést, ill.
aktivitást meghívott vendégeinknek is.
Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

A Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
AJÁNLÁSA
a német nemzetiségi hagyományok őrzése,
ápolása témakörben
mindazoknak, akik valamit tenni akarnak,
és tenni tudnak
Fő feladatunk az ÉRTÉKMENTÉS minden területen és
minden témakörben! Legfontosabb színtere ennek a család.
Érezze az idősebb generáció megtisztelő kötelességének
átadni azt az ismeretet, tudást, amit
– a saját családjáról tud (családtörténet, családfakutatás),
– a saját vagy családja által lakott házról tud,
– a saját vagy családtagjai által űzött foglalkozásról, szakmáról tud.
Érdeklődjenek a fiatalok, gyűjtsenek adatokat, tárgyakat és
egyéb dokumentumokat az előbbiekkel kapcsolatosan (iskolák, egyesületek, klubok).
Az intézmények készítsenek projekteket, melyekben egyegy terület komplex feldolgozását vállalják (pl. nevek felkutatása, összegyűjtése, temetői sírkövek feliratai, foglalkozások, szakmák ismertetése, ételek, viselet, szokások).
A Német Kisebbségi Önkormányzat és a Közművelődési,
Ifjúsági és Sport Bizottság vállalja fel az összehangolását és
feldolgozását ennek a gyűjtő munkának. Évente egy alkalom-
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mal térjünk vissza erre a témára, tegyük kézzelfoghatóvá és
ismertté az elképzelések megvalósulását.
Fontos, hogy az elért eredményeket megőrizve tovább fejlődjenek a hagyományápoló közösségek, csoportok. Minden
apró lépés sokat számít!
Aki tud, nyújtson szellemi, fizikai vagy anyagi segítséget,
pl. az óvodában, iskolában táncruhák varratásához, videofelvételek készítéséhez stb.
A modern kommunikációs lehetőséggel (helyi kábeltv) élve
ismertessük, mutassuk be a városunkban élő jelentős számú
nemzetiségi lakosság hagyományait, gyökereit.
Ajánljuk mindezt a következő gondolattal:
Múltunkban a jelenünk – jelenünkben a jövőnk!
Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

LOMTALANÍTÁS!
Értesítjük Visegrád lakosságát, hogy 2004. április
27-én (kedden) LOMTALANÍTÁST szervezünk az
alábbi utcákban: Fő u., Rév u., Nagy L. u., Zách K. u.,
Mátyás király u., Pázmány P. u., Török u., Újkert u.,
Salamon-torony u., Temetősor, Rigó u., Malomhegyi
u., Széchenyi u., Csukavölgy, Kilátó u., Rákóczi u.,
Harangvirág u., Sziget u., Vadrózsa u., Duna u., Nap
u., Schulek u., Bányatelep.
A fölöslegessé vált holmit (építési törmelék, valamint
veszélyes hulladék: olajoshordó és kanna, akkumulátor, autógumi, hullámpala, sima pala kivételével) úgy
szíveskedjenek kitenni az út szélére, hogy az a közlekedést ne zavarja!
Visegrád Város Önkormányzata

Amit a szelektív hulladékgyűjtésről tudni kell
Visegrád városban elkezdődött a szelektív hulladékgyűjtés. Jelenleg három helyen található hulladéksziget: a temetővel
szemben, a CBA mögötti területen és a Rákóczi utcai garázsok mellett.

Mit tegyünk és mit ne a konténerbe?
ENNEK ÖRÜLÜNK…

P
A
P
Í
R
Ü
V
E
G
M
Ű
A
N
Y
A
G

•
•

kartonpapír, kartondoboz
tejes doboz, üdítős doboz (Tetra Pak)

•
•
•
•
•
•

üvegtörmelék
táblás üveg
műanyagpalackok
konzervdobozok
fém italos dobozok
(0,33 és 0,5 literes)

ásványvizes, üdítős
és gyümölcsleves palackok .
(PET palack: PET felirat olvasható
a csomagoláson)

•
•
•
•

Öblítsük ki a palackokat,
a papírcímkét áztassuk le!
Tapossuk laposra, hogy több elférjen!

•

műanyag játékok
elhasznált kerti garnitúrák
nejlon zacskó, szatyor, fólia, PVC
műanyag vegyszeres flakonok (ezek veszélyes hulladékok)
fém italos dobozok

•
•
•
•

újságok, magazinok
füzetek, könyvek
leporelló, csomagoló papírok
prospektusok, szóróanyagok

EZ NEM ODA VALÓ…

A fém és műanyag kapcsokat, fűzőket távolítsuk el!
•
•

boros- és sörösüvegek
befőttes üvegek

Áztassuk le a címkét, mossuk el!
Kupak nélkül dobjuk be!

•

Ha betartjuk ezeket az egyszerű szabályokat, nagymértékben megkönnyítjük a hulladék feldolgozását!
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2004. április

Az ülésteremben történtek

történő támogatás elnyerésére

Tisztelt Olvasó! Szeretném Önt tájékoztatni arról, hogy a visegrádi
önkormányzat 2004. március 5-i testületi ülésén elfogadta az ez évi
költségvetés rendeletét 7 igen és 2 nem szavazattal. (Mivel nem név
szerinti szavazás volt, így neveket most nem tudok közölni!)
Tudni kell azt, hogy mivel a költségvetés ,,rendelet”, így minimum 6
igen szavazat szükséges az elfogadásához. De tudni kell azt is, hogy
ha a testület nem fogadta volna el március 15-ig a költségvetést, úgy a
központi pénzeket nem lehetett volna lehívni, míg el nincs fogadva,
tehát a működés veszélybe került volna. Így talán érthetőbb, hogy
miért csak 2 nem szavazat volt!
Már előre tudtuk, hogy a 2004. évi bevételünk jóval kevesebb lesz,
mint a tavalyi, így tehát mindenre kevesebb fog jutni ebből következően.
Vannak olyan feladatai az önkormányzatnak, melyeket minden körülmények között (legalább az előző évi szinten), de meg kell tartani.
Ennek tükrében testületi megbeszélést tartottunk március 4-én, hogy
alaposan vitassuk meg a tervezetet, alakuljon ki egy közös álláspont.
Ezen a megbeszélésen körvonalazódott egy közös, mindenki számára elfogadható költségvetés, mely az előző évhez képest az intézményeket takarékosabb működésre kényszerítette volna.
A másnapi ülésre ,,találtak” pár millió forintot, így az előző napi
,,megállapodást” felrúgva, nem a fejlesztési alapba került ez a pénz,
hanem a ,,lefaragott” intézményi pénzek pótlásához.
Ezt többen kifogásoltuk, sőt a költségvetés ellen szavaztunk, de sajnos, nem volt elegendő a próbálkozásunk.
Tisztában vagyok azzal, ha szűkösebb a bevételi oldal, akkor szűkösebbnek kell lenni a kiadási oldalnak is, de nem csak egy területen
(például fejlesztés), hanem más területen is szűkíteni kell (például
intézményi kiadások).
Sajnálom, hogy ez így történt, hisz a tavaly elkezdődött fejlesztések
az idei évben minimálisra csökkentek. Már csak abban lehet bízni,
hogy a pályázatokon nyerünk, és tovább folytatódik Visegrád közterületeinek az évtizedek óta háttérbe szoruló felújítása, építése, melyet
– több képviselő társammal együtt – szívügyünknek tekintünk!
Kovács Gábor képviselő

Visegrád Város Önkormányzata pályázatot hirdet
helyi ifjúsági programok, csoportok támogatására.
Pályázhatnak – jogi megkötés nélkül – mindazon
szervezetek, közösségek, magánszemélyek, akik
programjukkal a visegrádi gyermek-ifjúsági korosztály (4–30 év) számára kulturális, szabadidő-, sportprogramok szervezésére vállalkoznak. Nem nyújthat
be pályázatot az önkormányzat által támogatott civil
szervezet, költségvetési szervezet pedig csak az
alapító okiratában rögzített tevékenységi célokon túli
feladat megvalósításához adhat be pályázatot.
A pályázókat arra kérjük röviden fejtsék ki programjuk lényegét (a program tartalmi célja, várható
eredménye, költségvetése, közreműködők, korosztály
stb.), valamint azt a konkrét feladatot, amelynek
anyagi fedezetét az ifjúsági alaptól várják, s ezt
konkrét összeg meghatározásával tegyék. Külön
kérjük, hogy a program megvalósításának kezdeti és
befejező időpontját tartalmazza a pályázat, valamint
azt, hogy máshova is pályáztak-e ezzel a tervvel,
illetve kaptak-e máshonnan támogatást.
Az elnyert összeget nem fordíthatják 20.000 Ft feletti tárgyi eszköz vásárlására. Felhívjuk a pályázók
figyelmét, hogy a pályázati összeg felhasználásáról
tartalmi beszámolót kér a Közművelődési. Ifjúsági és
Sport Bizottság, melynek beadási határideje a pályázatban megjelölt befejezési időponttól számított 30
nap. Ennek hiányában a bizottság az elkövetkezendő
időben kizárja a pályázót a további pályázatokból. A
pályázat előfinanszírozású, ezt azt jelenti, hogy a
döntés után a pályázó hozzájuthat az elnyert összeghez.
A pályázat kiírásával az a fő célunk, hogy az érintett korosztály számára a legoptimálisabb foglalkozások, programok szülessenek meg.
A pályázat elbírálásakor előnyt élveznek azok a
programok, melyek eredeti ötlettel állnak elő.
2004-ben az önkormányzat 500.000 Ft-ot különített
el erre a célra.
A pályázatok benyújtásának határideje:
1. 2004. április 30. (rendelkezésre álló összeg
300.000 Ft)
2. 2004. szeptember 15. (rendelkezésre álló összeg
200.000 Ft)
A pályázatokat a következő címre kérjük beküldeni:
Visegrád Város Önkormányzata
Közművelődési. Ifjúsági és Sport Bizottság
Visegrád Város Önkormányzata

Felhívás
a visegrádi vendéglátós vállalkozókhoz
Mint már Önök előtt is már biztos ismert, a Parlament elfogadta a
2003. évi CXXVII. Törvényt, melynek a 110. (7) és (10) fejezete
2004. augusztus 1-jétől műszakonkénti standolási kötelezettség végrehajtását írja elő minden vendéglátós vállalkozás részére röviditalra,
sörre, borra és pezsgőre.
A szakmát mélyen felháborítja a HACCP bevezetését követő újabb,
komoly adminisztrációs munka terhe.
Ezért a szakmai szervezetek összefogva – komoly, szakmai érvekkel
próbálnak nyomást gyakorolni a kormányzatra annak érdekében, hogy
a rendeletet vonják vissza – tárgyalnak az illetékesekkel.
Nyomatékuk alátámasztása érdekében az érdekképviseleti szervezetek – köztük a Magyar Vendéglátók Ipartestülete – arra kérik a vendéglátósokat –, melyhez csatlakozik a Visegrádi Vállalkozók Egyesülete is –, hogy a világon egyedülálló, a szakma ellehetetlenítését
eredményező rendelet bevezetése ellen
saját érdekében készlet- és választékcsökkenés
végrehajtására kér
minden vendéglátó vállalkozást,
hogy a törvénymódosítási kérelmet nyomatékosabban tudják jelezni a
kormányzat felé.
Kovács Gábor VVE elnök

Pályázati kiírás az ifjúsági alapból

Értesítés
A szemétszállítással kapcsolatban tudatjuk Visegrád lakosaival, hogy amennyiben a hétfő ünnepnapra esik, akkor a kedden esedékes szemétszállítást az Otto Kft. szerdai napon végzi.
Kérjük, értesítésünket figyelemmel kísérni az év
folyamán.
Visegrádi Polgármesteri Hivatal
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Mozaikok
az Áprily Lajos Általános Iskola életébıl
A tavasz első hónapja fölpezsdítette az iskola életét is.
Mozaikszerű képeket villantunk most fel a márciusi eseményekből.

Dobogós helyezést nem kaptunk, de az 1. és a 9. helyezés között (amit én értem el) 5 pont volt a különbség, így
büszkék lehetünk az eredményeinkre.
Szabó Csilla 6. osztályos tanuló

VERSENYEK
„Hazádnak rendületlenül” címmel hirdetett versenyt a
Dunakanyar iskoláinak a zebegényi könyvtár. Kötelező
versként Vörösmarty Mihály Szózat vagy A merengőhöz
c. versét kellett elmondani, valamint egy Móricz-novellát
vagy -regényrészletet. A verseny fő eszmevonalát a címe
is jelzi, elsősorban a hazaszeretet, emberszeretet, a magyar
irodalom szeretete. Az általános iskolás korcsoportban 12
fő versengett és 5 középiskolás szerepelt. A szervezők
kissé elkeseredtek a résztvevők alacsony száma miatt,
mintha a meghirdetett téma nem lenne manapság divatos.
A mi iskolánkra ez bizonyára nem érvényes, hiszen négy
tanulóval jelentünk meg Zebegényben: Cseke András,
Gróf Anikó, Schült Andrea és Száraz Bence 6. osztályosokkal. Gróf Anikó különdíjat kapott, Száraz Bence második helyezést ért el, akinek édesanyját is jutalmazták a
sikeres választásért és felkészítésért. A többieket Szigetiné
Lőrincz Mária készítette fel. Gratulálunk!
Mezei Anna

Puszta Sándor szavalóverseny
Március 20-án, szombaton rendezték meg Leányfalun a
Puszta Sándor szavalóversenyt.
Iskolánkból 6 tanuló vett részt: Vesszős Péter, Cseke Júlia, Vitéz Noémi, Szilágyi Zsófia az 5. osztályból, Czikora
Rita és Berkesi Gabriella a 7. osztályból.
Egy kötelező vers és egy szabadon választott szöveg elmondása volt a tanulók feladata. A kötelező verset Puszta
Sándortól szavalták. A szabadon választott téma Móricz
Zsigmond egy novellája vagy verse. A versenyzők igen
szép számmal szerepeltek. 20 tanuló mérte össze tudását,
bátorságát a környék iskoláiból: Vácról, Szentendréről,
Leányfaluból, Dunabogdányból, Visegrádról. Versenyzőink tisztességesen helytálltak. Ez derült ki a zsűri dicsérő
szavaiból is. Mivel csak az első három szavalót díjazták a
szoros versenyben, mi nem szerepeltünk ezek között.
Oklevelet és ajándékot kaptunk az emlékbizottságtól.
Résztvevő tanulóink dicséretet érdemelnek. Szerencsére
van még lehetőségük, hogy jövőre bizonyítsanak.
Tisza Zoltánné

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny
Március 20-án volt a Simonyi Zsigmond helyesírási verseny megyei fordulója Érden. Ezt a versenyt minden évben, tavasszal rendezik az általános iskolások felső tagozatosainak.
Az iskolai fordulóból négyen: Kovács Eszter, Németh
Petra, Illés Dániel és Szabó Csilla jutottak tovább a megyei döntőbe, amit idén is Érden, a Vörösmarty Gimnáziumban rendeztek.
140-en voltunk. A verseny két fordulóból állt: egy tollbamondás és egy komoly nyelvtani feladatsor. Mindezekre
60 perc állt rendelkezésünkre.

Elsősegélynyújtó verseny
2004. március 26-án iskolánk öt tanulója (Berkesi Gabriella, Czikora Rita, Holtság Ádám, Szűcs Bernadett és
Terék Orsolya) területi elsősegélynyújtó versenyen vett
részt, amit Szentendrén a Barcsay Jenő Általános Iskolában rendeztek meg. A gyerekeknek három színhelyen
kellett bemutatni, hogy hogyan tudnának segíteni bajbajutott embertársaikon. Volt gázmérgezés, égési sérült és
eszméletlen ember, ütőeres vérzés, könyök- és medencesérült. Be kellett mutatniuk a befúvásos lélegeztetést és azt,
hogy hogyan kell súlyos esetekben mentőt hívni. Mindez
próbára tette a gyerekek gyors helyzetfelismerő képességét, ügyességét és elmélyítette együttérzésüket a sérültek
iránt. A 4. állomáson elméleti ismereteikről kellett beszámolniuk. A verseny tehát sokrétű volt, nehéz is, de az
értékeléskor kapott oklevél és ajándékok feledtették az
izgalmakat.
Lelkes Lászlóné

Nemzetiségi „Ki mit tud?”
Az Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége versenyt hirdetett a területén működő nemzetiségi
iskolák számára. A körzeti fordulót Pomázon rendezték
meg március 19-én, amelyen 7 tanuló képviselte iskolánkat. Valamennyien verset mondtak. A Ki mit tudon indultak még prózával, szóló és többszólamú énekkel a gyerekek. A mi kis csapatunkban a 4. osztályból Faluközi Lotti,
Harsányi Fanni, Fekete Lídia és Hermann Emőke mondták
el Áts Erika „Igele-Biegele” című versét. A sok induló
között szépen helytálltak. Az 5–6. osztály szavalói, Veszszős Péter, Gróf Anikó és Németh Petra hibátlanul mondták el a kötelező és szabadon választott verset. Szereplésükkel Anikó és Petra a megyei fordulóba jutottak, amelyet április 7-én Szigetújfalun rendeznek meg.
Schmidt Péterné

KIÁLLÍTÁSOK
Ebben a hónapban két kiállítás is gazdagíthatta a gyerekek tudását. A ásványkiállítást már hagyományosan ilyenkor rendezi meg az esztergomi ásványgyűjtő és bemutató
szakkör. Az idén magyarországi kőzeteket és ásványokat
mutattak be, ezekről tartottak előadást minden osztálynak.
A másik kiállítás „Jókai nyomában Erdélyben” címet viseli. Két tanteremben 16 nagyméretű, tablón gyönyörű fotókon követhettük nyomon Jókai Mór első, 1853-as útját.
Jókai halálának 100. évfordulójára emlékezünk 2004-ben.
Nagy regényírónk több alkalommal járt Erdélyben, mély
benyomást tett rá a táj, az ott élő emberek, a tájhoz fűződő
mondavilág, Erdély történelme. A Jókai Mór nevét viselő
budaörsi művelődési központ minden évben Jókaival
kapcsolatos netes versenyt hirdet középiskolásoknak. A
tavalyi verseny győztesei és a mű-
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velődési központ munkatársai tették meg ezt a Jókai
nyomdokain haladó kirándulást. A fotókat Chrestels János
fotóművész készítette, a kiállítást Birk Edit és Kovács Ferenc rendezte. Tervük szerint ez az anyag vándorkiállításként bebarangolja majd az országot, így most Visegrád
volt az első állomás. Több mint egy hétig volt látható, a
tanulók egy-egy tanítási órán találkozhattak a képekkel. A
kiállítás megnyitójára sok érdeklődő jött iskolánkba, s ez
külön öröm számunkra. S talán érdemes felidézni a megnyitón zárógondolatként megidézett Jókai-sorokat:
,,Minden táj, amelyre léptem, újabb tanúsága volt annak,
hogy miért szeretik az erdélyiek olyan nagyon hazájukat. S
mindenki, akivel találkoztam, férfi, hölgy, még a gyermek
is, meggyőzött afelől, hogy Erdély nem szűnt meg bölcsője lenni minden szépnek és nemesnek.”
Mezei Anna

ZENEI ESEMÉNYEK
Lassan megteremtődnek zeneiskolai hagyományaink is.
Március 5-én hangszerbemutató zenei órát tartottak a zenetanárok és tanítványaik az 1. osztályosoknak, akik a jövő tanévtől majd hangszeres képzésen vehetnek részt. 23án az „Ifjú muzsikusaink” koncertsorozat második hangversenyét „Tavaszköszöntő” címmel rendeztük meg szép
számú hallgatóság előtt. Igazán öröm hallani tanítványaink
produkcióit, s minden egyes alkalom megerősíthet bennünket abban, hogy nem szabad sajnálnunk a művé-

Ismét
számítástechnikai tanfolyamok
indulnak
az Áprily Lajos Általános Iskolában
a következő modulokból:
1. Számítógép és internet alapismeretek
(55 óra, 24.000 Ft+ jegyzet 1.400 Ft)

2. ECDL vizsgára előkészítő tanfolyam
(30 óra, 25.000 Ft+ECDL vizsgapéldatár 7.000 Ft)



Jelentkezni lehet személyesen
az Áprily Lajos Általános Iskolában
vagy a 06 (20) 4243-280-as telefonszámon.
A tanfolyamokkal kapcsolatban
2004. április 16-án 17.00 órai kezdettel

megbeszélést tartunk.
Jelentkezési határidő:
2004. április 18.

2004. április

szetoktatásra pénzt áldozni, mert ez többszörösen megtérül
gyermekeink lelkének, tudásának finomodásában.
Nagy sikerű előadás részesei lehettünk március 24-én a
tornacsarnokban, ahol a Kolompos együttes vidám produkciója okította és szórakoztatta az óvodásokat, valamint
a két iskola tanulóit. Köszönjük a művelődési ház vezetőjének, Mikesy Tamásnak, hogy biztosította számukra ezt a
kiváló programot.
A kiemelt programok mellett természetesen éltük az iskola hétköznapjait. Megtörtént az 1. osztályosok beíratása,
19 első osztályost várunk 2004. szeptemberében, de jelezzük azt is, hogy augusztus végén pótbeíratást is hirdetünk.
Mezei Anna

GRATULÁLUNK
BORSOS SÁNDORNÉ ROZIKA NÉNINEK,
aki kitüntetést vehetett át Magyar Bálint oktatási minisztertıl! Arról már beszámoltunk, hogy Borsos Sándorné
az ötvenedik tanévét tölti, s ez alkalomból vehette át a
Magyar Köztársasági Bronz Érdemkeresztet.
Szárazelem- és papírgyűjtés lesz
az Áprily Lajos Általános Iskolában
április 20-án!

AZ ÓVODA HÍREI
Ebben az évben 14 kisgyermeket írattak be szüleik az iskolába, s az elmúlt időszak a nagycsoportos pedagógusok és
szülők életében éppen ezért volt kiemelt jelentőségű.
El kellett dönteniük, hogy az adott kisgyermek alkalmas-e
az iskolai életre vagy sem? A mi óvodánkban az a gyakorlat,
hogy óvónő és szülők együtt döntenek, mi a legjobb a gyermeknek?
Az ilyen megbeszéléseket a kölcsönös bizalom és megértés
jellemzi, hiszen a gyermek értelmi és érzelmi fejlődésének
sok olyan területe van, melyet zömmel az óvónő vagy csak az
óvónő ismer. Persze, igaz ez fordítva is, amikor a szülő formál olyan véleményt, elképzelést, melyet az óvónő ismer kevésbé (otthoni szokások, nem akarom, nem szeretem…).
A két, illetve a logopédussal együtt hármas véleményt aztán
egyeztetve eldöntik és beíratják a gyermeket az iskolába,
vagy marad még egy évig ovis.
Alakulhat úgy is, hogy nem találkoznak a vélemények.
Ilyenkor a gyermeket a Nevelési Tanácsadóba küldjük, és
megszületik a döntés, melynek joga mindig a szülő kezében
van. Sok évre visszamenőleg nem volt ilyen jellegű probléma
a nagycsoportban.
Szakmai életünk színesedett az elmúlt két hónapban, hiszen
két óvodapedagógus-jelölt is szakmai gyakorlatot folytatott
óvodánkban. Egyikőjük hat hétig; ő utolsó éves hallgató. A
másik jelölt egy hétig volt nálunk; ő most kezdte a főiskolát.
A velük foglalkozó kollégáimnak köszönet a lelkiismeretes
odafigyelésért, segítségért.
A leendő kiscsoportosok beíratása 2004. április 13–16. között lesz. Szeretettel várjuk a kicsiket és szüleiket a délelőtti
órákban!
Dobó Istvánné óvodavezető

XX. évfolyam 4. szám

VISEGRÁDI HÍREK

7

A mővelıdési ház hírei

Meghívó
,,Van egy erő, ami szüléskor eljön a nőkhöz. Nem
kérik, egyszerűen csak elárasztja őket. Összegyűlik,
mint felhő a szemhatáron, átsuhan az égen, és magával hoz egy gyermeket.”
(Sheryl Feldman)

2004. április 20-án (kedden)
du. 4 órakor
a visegrádi
Mátyás Király Művelődési Házban

élménybeszámolóval egybekötött
elıadást tart
Katarzyna Oles,
lengyel bába.
Katarzyna sok évi kórházi gyakorlat után indította
el dél-lengyelországi szülősuliját, amely egy, a születésre és a szülői hivatásra felkészítő tanfolyam.
Emellett otthonszüléseket kísér és szoptatási tanácsadóként is dolgozik.
Ez alkalommal megosztja tapasztalatait minden
érdeklődővel. Az előadás után lehetőség nyílik a kötetlen beszélgetésre.
További információ:
Karaba Ilona
Tel.: (26) 397-249

A Mátyás Király Művelődési Ház
szeretettel meghívja Visegrád lakosságát

Kristóf Andrea
Páratlan
című

rajzkiállításának megnyitójára,
2004. április 24-én (szombat) 17 órára,
a művelődési házba.
A kiállítást Kiss Gabriella nyitja meg.
Ez alkalommal levetítjük
a Páratlan című táncfilmet is.
A kiállítás 2004. május 17-ig tekinthető meg
a könyvtár nyitva tartása szerint.
Mindenkit szeretettel várunk!


A művelődési ház szeretettel meghívja
Visegrád lakosait
a hónap utolsó péntekein megrendezendő
előadás-sorozat következő alkalmára,
mely 2004. április 30-án (pénteken)
18 órától lesz a könyvtárban.
Ebben a hónapban az

Abu Ramla Szahara Expedíció tagjai
(Gebauer Szabolcs,
Kálazy András,
Kersánszky Tamás)
diavetítéssel egybekötött előadást tartanak

Expedíció az égett arcok földjére
(Szudán, Napata-Meroe 2003)
címmel.
Mindenkit szeretettel várunk!


Szeretettel hívunk mindenkit
a Telgárthy-réten rendezendő szokásos

MAJÁLISRA
10 órától a korábbi évek hagyományaihoz hasonlóan
játékos versenyek lesznek, főleg a gyermekek
számára (lepényevés, kötélhúzás, tojásdobás stb.).
Délben a vállalkozó szellemű jelentkezők
természetesen megmászhatják a májusfát.
Reméljük, hogy a gyermekek mellett a felnőtteket is
meg tudjuk mozgatni ezekben a játékokban.
Lesz büfé, és reméljük, jó idő is!
Mindenkit szeretettel várunk!
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Megszorítás és kultúra…
A jó pap is holtig tanul – tartja a
mondás, tehát ez okból is el kell
viselnünk, ha unos-untig mondják
nekünk, szajkózzuk egymásnak:
Visegrád jövője természeti és történeti értékeinek jó értelemben vett
hasznosításában rejlik. Nincsenek
olajmezőink, nehéziparunk, tegyük
gyorsan hozzá: szerencsére. Azt is
fejfájásig hallhattuk már kormányoktól, pártoktól függetlenül az
elmúlt másfél évtizedben, hogy
fejlődésünk egyik záloga a humán
erőforrások jobb kiaknázása, az
oktatás fejlesztése, a műveltség
magasabb szintre helyezése. Az
unióban is, sőt… Széchenyi is
valami ilyesmit mondott, csak
szebben megfogalmazva, saját
korának kihívásaira választ keresve.
Ha mindez világos, nézzük, hogy
állunk a kultúra terén kicsiny városunkban. Visegrád kulturális
kínálatát a civil szervezetek és a
nagy hagyományú intézmények
(általános iskola, múzeum, parkerdőgazdaság stb.) rendezvényein túl
az önkormányzat művelődési házának programjai jelentik. Ezért
vettem a fáradságot és áttanulmányoztam a művelődési ház igazgatójának a képviselő-testület elé
2004 januárjában beterjesztett cca.
30 oldalas beszámolóját. Az olvasó
megnyugtatására közlöm, eltekintek a részletes ismertetéstől, s
mondandómat csak néhány adattal
szeretném alátámasztani.
A kiinduló helyzet közismert:
adott egy 1600 lakosú kis település, ennek megfelelő pénzügyi és
technikai lehetőségekkel. Ugyanakkor történelmi hagyományai
miatt országos, nemzetközi hírnevű
városként ennek megfelelő színvonalú kulturális kínálattal kell helyt
állnia.
És van még egy elvárás: legyenek nagy tömeget szórakoztató
„népünnepélyek” és ismeretterjesztő, tudományos és művészeti rendezvények, előadások, kiállítások
egyaránt. Az arányokat tekintve
vannak véleménykülönbségek, de
ez természetes.

Ha végigtanulmányozzuk a művelődési ház 2003. évi beszámolóját,
újra felidézhetjük az intézmény
által rendezett, szervezett, támogatott programokat: volt bábszínház,
blues fesztivál, Szent Iván-éji tűzugrás, sakkverseny, a városnapi
ünnepség többfajta programmal,
számos képzőművészeti kiállítás,
egy
vendégtárlat
Obergünzburgban. Minden hó
végén ismeretterjesztő előadások
hangzottak el. A ház számos egyesület, szakkör tevékenységének
biztosított hátteret és segítséget. A
nyár egyik legszínvonalasabb rendezvénye a már hagyományos
templomi komolyzenei koncertsorozat, amely nemcsak helybelieknek, hanem az idelátogató turistáknak is szólt.
Hosszasan lehetne még sorolni a
programkínálatot, de nem fárasztom az Olvasót. Többet, szebbet,
jobbat természetesen kívánhatunk,
különösen, ha a feltételek adottak
hozzá. Véleményem szerint a visegrádi művelődési ház programkínálata és kulturális szervező tevékenysége az elmúlt években egyre
gazdagabb és egyre színvonalasabb
lett. Természetesen nem mindenki
gondolkozik így. A furcsa csak az,
hogy a kritikák néha az „átkos
antivilágra” emlékeztető, s ma már
egyszerűen komikus „értelmiségellenes” megfogalmazásokban öltöttek testet, ti.: a művelődési ház
rendezvényein mindig ugyanazok,
egy jól körülhatárolható csoport,
vesznek részt, kvázi nekik rendeződnek a programok. Olyan véleményt is hallottam, hogy a templomi komolyzenei koncerteket
olcsóbban is meg lehetne rendezni.
Őszintén remélem, nem a helyszín,
ti. a templom ,,zavarja” a képet.
Április 2-án, pénteken délután öt
órakor ötvened magammal vettem
részt a budapesti Ráday-kollégium
Biblia Múzeumában rendezett
kiállítás-megnyitón, ahol a G.
Nagy Nóra által művészi és emberi
szeretettel irányított, s legfőképpen
a művelődési ház által támogatott
batikszakkör gyermekeinek bibliai
témájú műveit mutatták be. Lapunk

hasábjain már többször beszámoltunk Nóra néni és gyermekeinek
évek óta tartó művészi sikersorozatáról. Ott álltam, és a bibliai témák
gyermeki-krisztusi szeretettel történt ábrázolásait nézve, megilletődötten hallgattuk a megnyitót,
amelynek zenei részében egy törékeny, kilenc éves kislány magabiztosa furulyázta – tanárnője csellókíséretével – a kedves reneszánsz
dallamokat.
Akik ott voltak (szülők, rokonok,
érdeklődök), úgy hiszem, egy
magasabbrendű, „földöntúli” élményben részesültek. Értő kezek
által irányított, segített gyermekek
adtak számunkra, mindenki számára valami csodát: művészeti alkotást, zenét. Szerintem mindenki
valami hasonlót érzett… Ott álltunk, ,,megszokott és új arcok”.
Mindez nem volt érdekes, nem
érdekes az sem, ki, hol áll politikailag. A kincs közös.
Visegrád önkormányzatát senki
sem képviselte, különösen azok
nem, akik az ún. ,,belterjes rendezvényeket” kifogásolták, és az önkormányzati intézmények közül
ilyen mértékben egyedül csak a
művelődési ház költségvetéséből
– gazdasági? avagy politikai okból
– több millió forint elvonását érték el.
A célegyenesben vagyunk… Van,
aki szakadó verejtékkel és örömtől
sugárzó arccal, csodára várva rohan a Nagy Európa felé. Van, aki
nem kételkedve az unió jövőjében,
de egy kicsit óvatosabban.
Egy biztos: Visegrád nem csak
vurstlikkal, népünnepélyekkel, hanem hagyományainkhoz méltó,
színvonalas kulturális rendezvényekkel, képzett, mind a tudományban, mind a művészetben
járatos, alkotásokra képes jövendő
generációk felnevelésével, segítésével lehet egyenrangú résztvevője
annak a nagy egységnek, kihívásnak és lehetőségnek, amit Európának hívnak.
Gróf Péter
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Ünneprıl – városképi háttérrel
Nagy általánosságban egyetértek a lapunk márciusi
számának 6. oldalán „Március 15-e mindannyiunk ünnepe” c. emelkedett hangú cikkel. Néhány apróságot
szeretnék megjegyezni, mielőtt rátérnék lényegi mondandómra. Valóban elgondolkoztató, hogy a visszanyert politikai szabadság majd másfél évtizede alatt
miként változott hozzáállásunk – jó avagy rossz értelemben – hagyományainkhoz, évfordulóinkhoz, ünnepeinkhez. Tiszteletben tartva mások véleményét, úgy
vélem, históriánk, a jeles évfordulók, az ünnepek tisztelete bennünk van, ezt az érzést nem lehet-lehetett elvenni attól, aki kötődik nemzetéhez, annak hőseihez.
Ezt az érzést, az ünnepi hangulatot nem lehet nagy és
fellengzős szavakkal, „gyűljünk össze, vonuljunk
együtt” típusú, „május 1-jei felhívással felidézni”. A
cikkben leírt fennkölt gondolatok mellett némi értetlenséggel olvastam az alább idézendő marxista brosúra ízű
kitételt: „A két világháború között a revizionizmus ütött
rá pecsétet...”, mármint március 15. ünneplésére. Spongyát rá, ahogy a régiek mondták.
A ünnepről beszélgetve mondta egy kedves ismerősöm, milyen szomorú érzés töltötte el, amikor március
15-én a 11. út felől befordult a felújított, megszépült
Rév utcába, s alig néhány helyen lobogott a nemzeti
zászló. Az új lámpaoszlopok büszkén és magányosan
törtek a magasba. Biztos vagyok benne, hogy e téma
másnak is eszébe jutott, s nem kell sokat várni, hogy

ünnepeinken a Rév utcai lámpaoszlopok is fel legyenek
lobogózva.
Nem végeztem ilyen irányú kutatást, de azt hiszem, a
szabadságharc 100. évfordulójára épült köztéri emlékműből keveset láthatunk Magyarországon. Mi, Visegrádon, évek óta egy egyszerűségében is szép emlékmű
körül gyűlünk össze március 15-én. Az idősebbek még
emlékeznek arra, amikor Bardon Alfréd, a Visegrádhoz
sok szállal kötődött építész műve a templom előtt állt.
Azt hiszem, a mostani tér is méltó ezen alkotáshoz.
Vagy csak méltó lehetne…?! Az emlékmű előtt lévő
néhai kút maradványait megfelelő helyre lehetne vinni,
ill. a kő- és vasszerkezetet ide illő növényzettel el lehetne takarni. Azt hiszem, ízlésesebb zászlórudakat is
el tudnánk képzelni, netán a kőépítmény két oldalán. A
Millenniumi-kápolna a tér egyik ékessége, itt sem feledkezhetünk meg köszönettel megemlékezni azokról,
akik évente többször is rendben tartják környezetét.
Mindez még szebb lehetne, ha az idejétmúlt, erősen
borulékony padokat és az ormótlan, csorba kerek beton
„virágtartókat” sürgősen szebbre cserélnénk.
Az ünnep tisztelet dicső eleink emlékezetének, magunknak, egymásnak, környezetünknek – így együtt,
nagy szavak nélkül.
– gróf –

Idejében? szólunk.
(Közlekedési szilánkok II.)
isegrád idei március 15éje felejthetetlen volt. Isten áldotta tavaszi meleg
és napfény, számítani lehetett rá,
hogy a főváros felől meginduló
autós invázió el fogja érni városunkat. Így is történt. Dél felé
indultam a Kisvillámra. Meglepődve láttam, hogy a Mátyásszobrot elhagyva a Szentendre
felőli sávban 20-asával állnak
egymás mögött az autók és araszolva haladnak, szemmel láthatóan parkolóhelyet keresve.
Ugyanakkor a járdán és az útszélén végig, már a benzinkutat
közelítve állnak a szerencsésebbek.
Visszatérve a Várkertnél hoszszas várakozás után lehetett csak
kihajtani a 11-esre és visszatérni
a városba. Természetesen az
egyetlen valamire való parkoló-

V

hely a kápolnánál már megtelt.
Mivel az autók összevissza álltak, a Fő utca felől keresztülhatolni itt, szintén nem volt egy leányálom.
Amikor a templomig elkészült
az új aszfaltburkolat, visszafojtott lélegzettel vártuk, vajon mi
lesz a sorsa a város legjobban
látogatott útszakaszának a királyi palota előtt. Már tudjuk…
ó ötlet volt a Fő utca
egyirányúsítása, de érthetetlen, hogy a parkoló felőli áthajtást máig sem jelölték ki
útfestéssel, látható jelekkel.
Ennek mielőbbi pótlását az említett hétvégi, vagy ünnepi alkalmak megnövekedett forgalma
teszi indokolttá. Jelenleg az itt
keresztülhajtót egy szép nagy
kátyú fogadja. A parkolási gon-

J

dok megoldása sem lesz könnyű;
javaslatok kellenek.
udomásul kell vennünk,
hogy az új szálloda megnyitásával (és a régiek működésével) városunk állandó lakossága elérte, vagy meghaladta
a 2000 főt! Ezen nem sokat változtat, hogy 400–500 fő csak
egy-két napot tölt nálunk. Az új
szállodától a város felé vezető
,,korzó” igazi dicsőségünk, csodálom azt a vendéget, aki nem
kap kedvet, hogy ezen a tiszta,
sima, rendezett, kivilágított úton
besétáljon a centrumba (!?). Jelkép is lehet ez az út: kis országunk is valahogy így közeledik
Európához: gidres-gödrös, kicsit
szemetes, esetenként homályos
útvonalon. De ezen még lehet
változtatni.

T

grád
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Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat

A farsangi bálról
2004. február 7-én megtartottuk farsangi bálunkat a Magyar László Tornacsarnokban. Nagy lelkesedéssel készültünk, a csarnokot az alkalomhoz illő ünnepi köntösbe
öltöztettük. Fiatalok és idősebbek egyaránt segítettek a
díszítésben, majd másnap a takarításnál is.
Nagy szeretettel vártunk és fogadtunk minden kedves
érdeklődőt, és örömmel tapasztaltuk, hogy rendezvényünk
nagy érdeklődésre tartott számot. A legkisebbektől a legidősebbig minden korosztály képviseltette magát.
Hagyományainkhoz híven a bál első felében kis műsorral
kedveskedtünk vendégeinknek. Újdonságnak számított a
mazsorett csoport Dömösről, akik indulóra táncolva vonultak fel a megnyitóra. Majd a Dunakanyar Erdei Iskola
diákjai mint farsang hercege és hercegnője szóban is köszöntötték a megjelenteket, és megnyitották a bált. Köszönjük nektek és felkészítő tanár néniteknek!
A kis óvodások műsora nagy tetszésnek örvendett. A
műsorhoz illő sváb, bajor ruhában, német mondókákat és
körjátékokat adtak elő. Befejezésül a Hochzeit Marschra
táncoltak; nagyon ügyesen és fegyelmezetten adták elő
produkciójukat, nagyon nagy sikerrel és vastaps kíséretében fejezték be kis műsorukat. Köszönet érte és felkészítő
óvó nénijüknek, Viki és Judit néninek!
Ezután került sor az Áprily Lajos Általános Iskola alsó
tagozatos diákjainak kedves műsorára. Farsanghoz illő
aranyos kis papagájoknak voltak beöltözve, és vidám
zenére táncoltak. Aranyos kis bohóc pofitokról vidámság,
derű, életöröm sugárzott a közönség felé. Nagyon aranyosak és ügyesek voltatok, köszönjük nektek és felkészítő
tanár néniteknek!
Ezt követte a nemzetiségi zenekar műsora. Nagyon bátran, magabiztosan játszanak már, pedig van köztük olyan
diák, aki nemrég került a zenekarba. Köszönjük a szép
előadást, külön köszönet felkészítő karnagyuknak, Ott
Rezsőnek!
A sort a Primavera csoport táncosai folytatták reneszánsz
dallamokra előadott táncokkal. Először a kisebbek, majd a
kibővített tánccsoport. Ahogy néztelek benneteket, a harmónia, az összeszokottság érződött a produkciótokból. A
korhű zene, a ruhátok, sőt a csarnok építészeti stílusa is,
így egységesen hozzájárult, hogy egy pár percre az embert
a régi korok báli hangulatába repítse. Feledve a telet és
várva a tavaszt, hiszen a nevetek is ezt tükrözi: Primavera
= tavasz. Köszönjük nektek és felkészítő tánctanárotoknak, Judit néninek!
Nemzetiségi énekkarunk is fellépett, 2-3 új énekkel,
harmonika kíséretével. Nagy örömmel készültünk, de
sajnos a terem másik felében nem sokat lehetett hallani,
mint ahogy később megtudtuk: nagy volt a zaj. Kár érte,
de lelkesedésünk nem lanyhul, továbbra is nagy örömmel
készülünk rendezvényeinkre. Köszönöm az énekkar tagjainak és karnagyunknak a kitartást!

A mazsorett csoport egy frappáns hangulatfokozó török
tánccal zárta a bál első felét. Nagy érdeklődésre tartottak
számot, nagyon megtapsolták őket. Köszönjük nektek és
felkészítő tánctanárotoknak. Üde foltjai voltatok rendezvényünknek!
A már jól előkészített hangulatot nagymértékben fokozta
a várva várt pilisvörösvári sramli zenekar. A rendezvény
apraja-nagyja táncolt. A felnőtteknek bizony figyelni kellett, nehogy egy kisgyermeknek a lábára lépjenek.
A jó hangulat közepette került sor a számtalan tombolatárgy kisorsolására. Nagyon sok nagy értékű tombolatárgyat, felajánlást kaptunk, aminek mind gazdája akadt.
Nagyon szépen köszönjük a vállalkozóknak, vendéglátósoknak, szállodáknak, rt.-nek, magánszemélyeknek és a
kisebbségi önkormányzatnak a tombolatárgyakat!
A jó hangulat tovább folytatódott, majd a jókedv tetőfokán megtisztelt bennünket a zónás lányok-asszonyok csapata egy kis paródiával, a török idők háremudvarát idézve.
A bevezető szöveget az énekkar egyik tagja olvasta fel,
amit Szőke Mátyás úr, a Mátyás Király Múzeum igazgatója állított össze, emlékeztetve arra, volt olyan idő, amikor
Visegrádon is török hódoltság uralkodott. Felettébb nagy
sikerük volt, már a megjelenésük pillanatában taps és
füttyszó kíséretében táncolták végig produkciójukat.
A hangulatot a zenekar felemelő talpalávalója fokozta,
szinte mindenki táncolt. E jó hangulat közepette fejeztük
be rendezvényünket éjjel 0.45-kor.
Köszönjük a büfében dolgozóknak a gyors és udvarias
kiszolgálást, a sok-sok munkát!
Bálunkat a helyi tv is figyelemmel kísérte és felvette.
Ebből egy szép összeállítást láthattak a helyi tv műsorán
mindazok, akik nem tudtak eljönni rendezvényünkre.
Köszönjük Balázs Csillának és munkatársának!
Sokan kérdezték, miért ilyen korán fejeztük be farsangi
bálunkat? A válaszom az, hogy az önkormányzat tagjai
nagy részének még a bál után sok munkája, tennivalója
volt. Másnap reggel a csarnokot ki kell rámolni, üríteni, a
székeket, asztalokat visszaszállítani, színpadot szétszedni
és elszállítani. Ehhez nagy segítséget kapunk a nagy önkormányzat dolgozóitól, személy szerint Schüszterl Károlytól és csapatától.
Az idén a felmosást a tornacsarnok takarítója vállalta,
nagyon szépen köszönjük!
Vasárnap délben már a focisták vették birtokukba a tornacsarnokot, így addigra mindennel kész kellett, hogy
legyünk.
Reméljük, hogy rendezvényünkkel örömet szereztünk
városunk polgárainak! Szívesen látjuk Önöket máskor is.
Német Kisebbségi Önkormányzat
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Túra
a mesebeli Kristálybarlangban
Kis csapatunk március 14-én vágott neki a Dorog és Esztergom közötti
Nagy-Strázsa-hegyben keletkezett, 253 m tengerszint feletti magasságban
nyíló Sátorkőpusztai-barlang bejárásának. A német hadsereg ellen-őrzése
alatt tevékenykedő kőbányászok 1944-ben bukkantak a sziklafalban robbantások hatására megnyíló repedésre, de ennek ekkor szerencsére nem
tulajdonítottak jelentőséget. Felfedezői, a dorogi Várhidi Károly, Rezső és
társaik két évvel később jutottak be a később barlangként feltárt, kiterjedt
üreghálózatba.
Az akkori felmérések szerint, melyek még ma is helytállóak, a barlang
286 méter hosszúságú és 46 méteres mélységet ér el. A Sátorkőpusztaibarlangot nemzetközileg is a melegvizes barlangképződés prototípusaként
tartják számon. A kutatók úgy vélik, hogy az üreg keletkezése a miocénpliocén korban (10–16 millió évvel ezelőtt) lezajlott vulkanizmus utótevékenységeire vezethető vissza. Ezek szerint a járatrendszer az 1–1,5
millió évvel ezelőtti utóvulkáni működések nyomán alakult ki. A repedések mentén feláramló melegvizes, többnyire kénsavat tartalmazó oldatok
jelentékeny oldómunkát végeztek, és igen különleges, szemet gyönyörködtető képződményekkel díszítették az üreget. A kalcit-, aragonit- és
gipszkristályok változatos hártya-, kéreg-, tű- és oszlopformákban borítják
a barlang falát a talajtól a mennyezetig. A szinte szabályos gömb alakú
,,termecskék”, gömbfülkék már-már mesterséges beavatkozások nyomainak tűnhetnek. Sajnos, mesterséges beavatkozás valóban volt néhány
évtizedig, hisz a barlang a magyar, majd a szovjet hadsereg területén található, ők és a később még jó ideig ellenőrzés nélkül ide látogató,
,,hivatalból” eljáró muzeológusok és turisták a barlang kb. 75%-át széthordták.
A barlang alsóbb részeinek hőmérséklete állandó, 13,1 °C, a felsőbb részeké a külső hőmérséklet alakulásával változik, a relatív páratartalom
95–98%-os.
Túránk rendkívül izgalmas volt, bujkáltunk, kúsztunk, másztunk, a nehezebb szakaszokon kötelek könnyítették meg a továbbhaladásunk. Túravezetőnk elmesélte, hogy a denevéreken kívül más állatok is találhatók
időnként a barlangban, jelenleg három pele telel bent, de velük nem találkoztunk, bár szívesen megnéztük volna, amint – vezetőnk elbeszélése
szerint – a mennyezeten szaladgálnak. Első ránézésre félelmetesnek tűnt a
Benedek Endre-terembe vezető 10 méteres, teljesen függőleges létra, de
mindannyian szerencsésen megmásztuk, és mondhatom, érdemes volt!
Szívesen kortyolgattuk a mélyben csordogáló friss forrás vizét, és csodáltuk a gyönyörű képződményeket, valamint a falakról csüngő, pihenő denevéreket.
A barlangnak van néhány, kizárólag a barlangászok által látogatható
gömbfülkéje, mely egy-egy, kb. 1,5–3 m hosszú és 40 cm átmérőjű járaton
közelíthető meg. Szerencsére bebújhattam az egyik ilyen járaton, mely a
Kristály-terembe vezetett. A szűk járatban való mozgást leginkább a földi
giliszta mozgásához tudnám hasonlítani, az ember folyamatosan attól
retteg, hogy úgy jár, mint amikor Micimackó ki akart bújni a Nyuszi odújából. Amíg be nem jutottam a terembe, azt gondoltam, a nehézségek
miatt nem engedik ide a kíváncsi tekinteteket. Ami viszont bent fogadott,
lenyűgöző volt. Az érintetlen természeti szépségek láttán értettem meg
igazán, miért nem engedik ide a gyűjtögetésre mindig kész turisták hadát.
Élményekkel telve tért haza kis társaságunk. Mindenkinek ajánlani tudom, hogy tekintse meg, járja be Komárom-Esztergom megye egyetlen
idegenforgalmi barlangját.
Bártfai István (VISZE)

Sinka István
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ZENDÜLJ, KICSI ÁG
Zendülj, kicsi ág
velem dalolj,
lám, szállnak a dongók is messzi.
Sietnek. Szárnyukat ereszti a szél…
Csak én nem mehetek!… S csak te.
A sár a sorsunk, s itt ez a folyó!
Ide tapadunk, ez a miénk, ez fáj,
ez nem ereszt el.
Nézz a vizekbe!… Nézek a dongók után nagy
szemekkel.
Mink nem megyünk. Hová is mennénk?
Nincs hely, nincs mező, nincs út,
hol árván futó ballangók ne lennénk.
…Zendülj, kicsi ág, hozz szőke vesszőt!
Ha én a te dalodat hozhatnám – hoznám,
s húlljon ki a nyelvem,
ha
azután
panaszkodnám.
(1937)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A visegrádi Mátyás Király Művelődési
Ház és a Szent György Lovagrend a 2004.
évi Nemzetközi Palotajátékok alkalmából
meghirdeti IV. országos, történelmi kosztümös babakészítő pályázatát. Idén a szervezők
a királyi udvar reneszánsz zenészeinek megidézésére kérik fel a résztvevőket.
A babákat a következő címre küldjék:
Szent György Lovagrend
2025 Visegrád, Fő u. 29.
Mátyás Király Művelődési Ház
2025 Visegrád, Széchenyi u. 11.
Tel.: 06 (26) 398-128
Az elbírálásnál előnyben részesítjük az emberi test arányait követő babákat.
A pályázat határideje: 2004. június 30.
A verseny győzteseit egy szakértő és egy
gyermekekből álló zsűri választja ki, és
magas díjazásban részesíti.
A legszebb babákból a Nemzetközi Palotajátékok idején kiállítást rendezünk.
A babákat megőrizzük, és készítőiknek kívánságukra visszaküldjük. Szívesen vesszük,
ha a babákhoz korabeli környezetet illusztráló tárgyak és berendezések kapcsolódnak
(épületrész, lakrész, bútor, kert stb.).
Ajánlott irodalom:
Képes Krónika. Hasonmás kiadás. Felelős
szerkesztő: Kispéter András. Magyar Helikon, Budapest, 1964. I–II. kötet; Domanovszky Endre: Korok ruhái. Corvina, Budapest, 1979.; Régi magyar öltözködés.
Válogatta, bevezeti: Benyóné dr. Mojzis
Dóra. Magvető, Budapest, 1988.; Nagy
Géza–Nemes Mihály: A magyar viseletek
története. Budapest, 1900.; Károly Róbert
emlékezete. Szerkesztette: Kristó Gyula és
Makk Ferenc. Európa, Budapest, 1988.
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Értékeink…
Sok érték van itt, Visegrádon. Ezen értékek megőrzése,
védelme, közös ügyünk (lenne). Sajnos, úgy veszem észre,
hogy egyre többen vannak, akik úgy gondolják: ami nem
CSAK az enyém, arra nem is kell odafigyelnem, nem kell
vigyáznom rá. Erre az egyik legjobb példa a sportcsarnokunk, pontosabban: a csarnok felszerelése.
Testnevelő tanárként szinte naponta szembesülök azzal
a ténnyel, hogy mennyire romlik a csarnok felszerelésének
állaga. Pedig ha odafigyelnénk rá, még évekig használhatnánk azokat. Arra pedig senki nem gondol (tisztelet a
kivételnek), hogy ezekkel a szerekkel másnap gyerekek
dolgoznak – dolgoznának. Több tornaszerünk is balesetveszélyes lett az utóbbi időben, mondhatni az idétlen rongálások miatt, használhatatlanná váltak.
Szóval, MIÉRT KELL:
– …egy-egy kapott gól után beletalpalni a kapufába
(többször is), esetleg ugyanezen mozdulatsort az ugrószekrényen folytatni? Ezzel sikerült elérni, hogy
már a kaputartó vasak és a kapu merevítő vasai is eltörtek, az ugrószekrény részei már nem tartják meg a
következő fokozatot…;
– … egy teremben bőrlabdával focizni? Azt hiszem, mi
vagyunk az egyetlen csarnok a környéken, ahol lehetőség van rá, hogy ne teremlabdával focizzanak. Ennek meg is van az eredménye: a faburkolatok (balesetveszélyesen) eltörve, a kosárlabdapalánkok leszakítva (rajta a focilabda nyomaival..);
– … kb. 1 méterről (csak úgy…) akkorát rúgni a hálóba,
hogy kiszakadjon?;
– … kapunak használni az ugrószekrényt? Mind a négy
ugrószekrényünkről sikerült lerúgni a tetejét;
– … összecsomózni a mászóköteleket? A 4 felrakott mászókötélről 17 csomót bontottam ki (nem volt könynyű). Ez mire jó?;
– … engedni (Kedves Szakkörvezetők!), hogy a tornaszereket ne a rendeltetésüknek megfelelő célra használják? (kosárlabdával, kézilabdával fociznak, bottal

A sakkszakosztály hírei

Felhívás
minden visegrádi sakkbaráthoz,
sakkozni tudóhoz!
Ígéretünkhöz híven 2004 májusában-júniusában meg
kívánjuk rendezni Visegrád városának minősítő sakkversenyét.
A nevezéseket postán vagy személyesen 2004. április 30-ig kérjük eljuttatni a Visegrádi Hírek szerkesztőségéhez, a Mátyás Király Művelődési Házba.
A jelképes nevezési díj 100 Ft.
A verseny célja, hogy az ősszel induló bajnokság
visegrádi csapatát kialakítsuk.
Eredményes részvételt, sok sikert kíván a
Sakkszakosztály

Foci különlegesség!

ütik a gumilabdákat, csipkedik ki a szőnyegekből a
szivacsot, és (ezt is saját szememmel láttam) egy fahusánggal verni az öltöző ajtaját?) És még lehetne sorolni…
Lehetne sorolni, miért kell évente 20–30 gumilabdát leselejteznem? (Testnevelés órán csak labdavezetésekre, és
dobásokra használjuk – mégis, egy idő után, valamilyen
erőhatásra, kezdenek deformálódni. Néhány erőteljesebb
rúgás, és máris testnevelésre alkalmatlan lesz a gumilabda...). Vagy miért megy egyik napról a másikra tönkre 4
kosárlabda? És arról még nem is beszéltem, hogy nem
csak rongálódnak a szerek, de tűnnek is… (tipikus példa,
hogy majd egy hónap nyomozás után derült ki, hova tűnt 2
tornapadunk… senki nem tudott róla, és bár már tudjuk,
hol van, a mai napig nem került vissza...)
Tisztelt Teremhasználók! Elgondolkodtatok ti már azon,
hogy mi történne, ha az általatok tönkretett felszerelések
valami bajt okoznának? Mondjak példát? Tessék:
– az eltört kapu ráesne (rádőlne) egy gyerekre….
– a szétrúgott kosárlabdapalánk rászakadna egy épp kosárlabdázó tanulóra…
– a tönkretett ugrószekrény szétesik egy ugró gyerek
alatt…
Kell egy tragédia, hogy figyeljünk?! Eddig nem történt.
Ha rajtam múlik, nem is fog, mivel én minden esetben
ellenőrzöm a szerek állapotát. De ez nem megoldás, hisz
egy idő után (sőt néhány esetben már most is) már nem
lesz mit használni!
Én arra nevelem a tanulóimat, hogy vigyázzanak a szerekre, és csak a rendeltetésének megfelelően használják.
Tudom, hogy nem angyalok, de ezek a rongálások nem
testnevelés órán történnek, történtek. A sportcsarnok arra
való, hogy sportoljunk benne. Aki rongálni szeretne, az ne
ide jöjjön! Te este idejössz „szórakozni”, de másnap délelőtt (minden nap) 50–70 gyerek tornázna, sportolna,
játszana. Reméljük, lesz mivel…
Paulusz József

A Visegrádi Sportegyesület
meghívására 2004. május 15-én (vasárnap)

Visegrádon vendégeskedik majd
a Parlament futballcsapata.
Ez alkalomból természetesen
barátságos labdarúgó-mérkőzésre is sor kerül
a két csapat között.
A mérkőzés pontos időpontjáról
és az egyéb tudnivalókról a későbbiekben értesítjük
kedves szurkolóinkat.
Mindenkit szeretettel várunk a mérkőzésre.
Hajrá Visegrád!
VSE vezetősége
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Befejeződött a 2003–2004. évi
Szigeti Antal teremlabdarúgó kupa
Az idei teremkupán 110 focista rúgta a bőrt, és ingerelte
a szurkolótábor kedélyeit hétről hétre. Az izgalmas mérkőzések sokunknak adtak beszéd- és vitatémát hónapokon
keresztül, szinte már mottóvá vált: ,,Ha hétfő, akkor foci!”
De most véget ért, és biztos vagyok benne, hogy sokunknak hiányozni fog még jó ideig.
A díjkiosztó vacsora alkalmával már meg is beszéltük,
hogy a kihívás napja délutánján újra összeállnak a csapatok egy-egy barátságos mérkőzés erejéig, gyarapítva ezzel
Visegrád pontszámait.
Köszönjük a kupa házigazdájának, az Áprily Lajos Általános Iskolának, hogy kedvezményes feltételekkel használhattuk a tornacsarnokot, Eisele Gábor bácsinak, hogy
lelkes házigazdája volt a rendezvénynek. Köszönet Zeller
Tibornak a kellemes környezetért, a finom ételekért,
amellyel évről évre a díjkiosztó ünnepséget támogatja, a
Sirály étterem dolgozóinak, hogy jó hangulatban tudtuk
megtartani az eredményhirdetést és díjkiosztást. Végül
köszönet mindenkinek, aki bármely módon segítette a
csapatokat.

Góllövő lista
1. Bonifert Tibor
2. Nagy Gábor
3. Balogh Gergő

62
50
35

Don Vito
Silvanus
Pemzli Geng

4. Salk Tamás
5. Párkányi Norbert
6. Szalai Gábor
7. Herr Ferenc
8. Schubauer Zoltán
9. Ferbert Ádám
10. Lőrincz Balázs
11. Szabó Miklós
12. Kovács Péter
13. Kreisz Flórián

33
31
30
27
27
25
25
25
24
22

Doki Team
Silvanus
Bakt. Broth.
Don Vito
Real Briganti
Bakt. Broth.
Don Vito
TBC-Kősas
Real Briganti
Pemzli Geng

Csapatok helyezése
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Név
Don Vito
Pemzli Geng
Real Briganti
Zinger
Doki Team
Bakter Brothers
Silvanus
Green Dewils
TBC-Kősas
Iso Star

Győzelem
15
13
12
10
9
9
6
6
5
2

Döntetlen
1
1
2
1
4
3
5
1
0
1

Vereség
3
5
5
8
6
7
7
11
14
16

Pontszám
46
40
38
31
31
30
23
19
15
7

Gólkülönbség
160: 77
100: 75
96: 84
96: 90
97: 76
95: 89
99: 97
54: 84
85:100
60:147
Bártfai István

Dunabogdányban nyíló

szépségszalonba
FODRÁSZ
kolléganő jelentkezését
várom!
Zeller Beáta
Dunabogdány, Béke u. 7.
Tel.: 06 (20) 4964-327

Figyelem!
Kérem azt a becsületes személyt,
aki március 6-án,
szombaton, az esti órákban
a farakás mellett megtalálta

baltámat,
az tegye a kerítésen belül.
Nekem csak ez az egy volt,
családi ereklye,
nagyon hiányzik.
Fázunk. Ha valaki tud róla,
kérem, hívjon:
06 (30) 244-7970
Köszönöm! Jutalmat adok!
Lévai

Burkolást,
csempézést,
kültéri kövezést,
macskakövezést
szolid árakkal

vállalok!
no no n
Telefon:
06 (20) 511-8675
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Pénzpiaci iránytő
Ne gondolja senki, hogy ebben a cikkben pénzpiaci tanácsokat fog kapni, azzal sajnos elárasztanak
bennünket a média és egyéb pénzügyi tanácsadók. Lehet, hogy túl sok információt is kapunk ezzel kapcsolatban. Régebben könnyebb volt a helyzete az ügyfélnek, aki hitelt szeretett volna felvenni, vagy betétjét akarta elhelyezni. Bement a helyi pénzintézetbe, ahol családias hangulatban, kötetlenül elbeszélgettek az ügyféllel, és nem volt sok lehetősége a választásra. Ma szerencsére több pénzintézet és egyéb
pénzügyi intézmény közül választhatunk, de mi alapján tegyük?
Ehhez a nehéz döntéshez szeretnék egy kis iránymutatást, segítséget adni a kedves Lakosságnak.
A hitel felvételénél rendkívül fontos, hogy a kamat mellett nézzük meg az egyéb kondíciókat is, amelyekkel a hitelt nyújtják. Ezek mindenképpen a kamat mellett plusz költséget jelentenek. A kamat helyett
pedig nagyon fontos, hogy a THM-t, a teljes hiteldíjmutatót figyeljük meg (kivéve az építési hiteleknél, mert azoknál nem kötelező közölni). Ezt a mutatót azért találták ki, hogy össze lehessen hasonlítani
különböző pénzintézetek hiteleinek díját, mert ez a felvett hitel egész költségét tartalmazza, és a mutatót
minden pénzintézet egyformán képzi a jogszabályban meghatározott képlet alapján.
Sajnos, megjelennek olyan hirdetések, hogy 0% folyósítási költség mellett adnak hitelt, a hiteldíj mutató viszont 30% körül mozog. Láttam már olyan hirdetést is, amely a hiteldíjmutatót 227–438%-ig hirdeti, ami visszafizetésnél a tőke 2–4-szeresét jelenti.
Tehát, ami még egyszer nagyon fontos, hogy a teljes hiteldíjmutató (THM) nagysága alapján ítéljük meg a kölcsön kondícióit!
Emellett beszéljünk még egy kicsit a deviza alapú hitelekről! Ezeknek az a sajátsága, hogy rendszerint
alacsonyabb kamattal kínálják, mint a hazai hiteleket. Számítani kell azonban arra, hogy miután a hitelt
devizában tartják nyilván, mi pedig forintban fizetünk, a törlesztéseknél, illetve a teljes hitel kifutásánál
mindenképpen az árfolyam-különbözet is megjelenik. Ez a forint erősödésénél kedvező az ügyfélnek, a
forint gyengülésénél viszont kedvezőtlen.
A befektetéseknél nagyon fontos érdeklődni a garanciákról. A pénzintézeteknek kötelező csatlakozni
az OBA (Országos Betétbiztosítási Alap) elnevezésű intézményhez, amely pénzintézetenként garantálja a
betét kifizetését személyenként 3 millió Ft-ig, az EU-s csatlakozás után pedig 6 millió Ft-ig.
Ha nem pénzintézetnél fektetünk be, akkor elengedhetetlen megkérdeznünk, hogy milyen garancia
van arra, hogy pénzünket visszakapjuk csőd esetén. Van-e az intézménynek erre vonatkozóan valami
biztosítása? Van-e az intézménynek egy felügyelete, amely rendszeresen ellenőrzi a biztonságos működését? Mibe helyezi el a befektetett eszközeinket?
Az is nagyon fontos szempont, hogy milyen ígéreteket kapunk arra vonatkozóan, hogy a befektetett
tőkét visszakapjuk. A részvény alapú befektetéseknél előfordulhat ugyanis, hogy az elhelyezett tőkét
sem kapjuk vissza.
Figyelem!
Minél magasabb kamatot ígér valaki egy befektetésre, az általában annál kockázatosabb.
Természetesen, lehet élni az egyéb lehetőségekkel, de előtte alaposan tájékozódjunk! Ezeket az ismereteket nagyon fontosnak tartottam ismertetni Önökkel, hogy a minket elárasztó információözönből
mindenki megalapozottabban tudja kiválasztani a neki megfelelőt, és hogy elkerüljük az esetleges negatív
meglepetéseket.
Rudolf Jánosné,
a
hálózati ügyvezetője
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HITELAKCIÓK
Fogyasztási hitel lakossági ügyfelek részére, halasztott tőketörlesztéssel
Kamata: változó évi 14,5%.
Egyéb díjak a kondíciós lista szerint.
Maximálisan felvehető összeg 3.000.000 Ft.
Maximális futamidő 7 év,
a tőketörlesztést 2 havi késedelemmel kell elkezdeni.
Számlanyitás kötelező.
500.000 Ft-ig akár ingatlanfedezet nélkül is.
Az akció 2004. március 15-től 2004. június 30-ig tart.
Törlesztő részletek
Futamidő (hó)
Kamat. törl.
türelmi idő
36
48
60
alatt/hó*
500.000
6.250
18.600
14.600
12.400
1.000.000
12.500
34.200
29.200
24.700
1.500.000
18.800
55.800
43.800
37.000
2.000.000
25.000
74.300
58.400
49.300
2.500.000
31.250
93.000
73.000
61.600
3.000.000
37.500
111.500
87.600
73.900
* A türelmi idő alatt fizetendő összegek tájékoztató jellegűek. THM: 15,93–16,05%
Összeg
(Ft)

72

84

10.900
21.800
32.600
43.500
54.300
65.200

9.900
19.700
29.600
39.400
49.300
59.100

HITELAKCIÓK
Beruházási és forgóeszközhitel, halasztott tőketörlesztéssel,
kezelési költség mentesen!!!
Kamata: változó évi 15,5%.
Egyéb díjak a kondíciós lista szerint.
Maximálisan felvehető összeg beruházásra 5.000.000 Ft,
forgóeszközre 3.000.000 Ft, a két hitel összevonható.
Maximális futamidő 5 év, türelmi idő a tőketörlesztésre max. 6 hónap.
A vállalkozásnak számlával kell rendelkeznie a kirendeltségnél.
Törlesztő részletek
Futamidő (hó)
Kamat. törl.
türelmi idő
24
36
48
alatt/hó*
1.000.000
13.400
55.000
37.700
29.700
2.000.000
26.700
109.900
75.400
59.400
3.000.000
40.100
164.800
113.100
89.200
4.000.000
53.400
219.700
150.700
118.900
5.000.000
66.800
274.600
188.400
148.600
* A türelmi idő alatt fizetendő összegek tájékoztató jellegűek, 3 havi türelmi idő esetén értendők.
Összeg
(Ft)

Központ:
Dunabogdány, Hajó u. 3. Tel.: (26) 391-079
Kirendeltségeink:
Dunabogdány, Hajó u. 3. Tel.: (26) 391-085
Tahitótfalu, Petőfi S. u. 27. Tel.: (26) 387-187
Visegrád, Rév u. 9. Tel.: (26) 398-150
Pócsmegyer, Ady E. u. 8. Tel.: (26) 395-003
Göd-alsó Göd, Pesti u. 93. Tel.: (27) 345-145,
Göd-felső, Göd, Ady E. u. 8. Tel.: (27) 345-008
Szentendre, Kossuth L. u. 22. Tel.: (26) 311-691
Leányfalu, Móricz Zs. u. 126. Tel.: (26) 381-250
Szigetmonostor, Ady E. u. 4. Tel.: (26) 393-742
Sződ, Dózsa Gy. u. 102. Tel.: (27) 388-519
Sződliget, Dr. Kemény J. u. 30. Tel.: (27) 352-617
Pilismarót, Köztársaság tér 17. Tel.: (33) 508-130
Dömös, Hősök tere 4. Tel.: (33) 482-313

60
25.200
50.400
75.600
101.000
125.900

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
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HIRDETMÉNY
A Magyar Köztársaság Elnöke kitűzte

az Európai Parlament tagjainak
2004. évi választását.
A szavazás napja:

2004. június 13., vasárnap
A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.
A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről
2004. április 16-ig
kapnak értesítést.
A névjegyzék
2004. április 14-től 21-ig
tekinthető meg a Polgármesteri Hivatalban.
A választópolgár személyesen, lakóhelyén szavazhat.
A szavazás napján lakóhelyétől távol lévő választópolgár belföldön igazolással,
külföldön a magyar nagykövetségeken adhatja le szavazatát.
Igazolás kiadását vagy a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt
a lakóhely szerint illetékes jegyzőtől lehet kérni.
A választáson listát ajánlani
2004. május 14-ig
ajánlószelvénnyel lehet, melyet a választópolgárok
az értesítővel együtt kapnak meg.
Egy választópolgár csak egy listát ajánlhat.
A listaállításhoz legalább 20.000 választópolgár ajánlása szükséges.
Szavazni csak egy listára lehet.
Részletes tájékoztatásért
forduljon a Polgármesteri Hivatalban a Választási Irodához!
Választási Iroda
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Visegrádi fiatalok a nagyvilágban

INDIA: az ellentétek világa
Januárban igencsak messzire vetődtem Visegrádtól; férjemmel – kutatói ösztöndíja révén – egy szűk hónapot
tölthettem Indiában. Indiáról korábban csak a hinduizmusra korlátozódó elnagyolt sztereotípiák és félszeg előítéletek éltek bennem. Gandhi személye – Kalmár György és
Gáthy Vera munkái nyomán –, a nyelvi, etnikai és kulturális sokszínűség nyomort árasztó lehelete egyszerre taszítottak és vonzottak... Talán furcsa, de számomra Indiát a
2002-es év európai könyvsikere, Yann Martel „Life of Pi”
c. regénye tette valóságos, élhető közeggé.
Sok időt töltöttünk Delhi könyvtáraiban, ami néha mulatságos és bosszantó helyzetekhez vezetett. Az egyik könyvtárban 1964-es volt a legfrissebb könyv, másutt egerek
rohangáltak, vagy éppenséggel egy 1869-es jogszabály
eredeti, első kiadásáról próbálták velünk elhitetni, hogy
annak szövege mindmáig hatályos...

A tömegközlekedést csak fiatalok veszik igénybe, hiszen
a városi buszok csak a végállomáson állnak meg (s olykor
a piros lámpánál természetesen); a leszállni szándékozónak ordítással kell jeleznie eme késztetését, mire a sofőr
20–30 kilométeres sebességre lassít... Ekkor következik a
salto mortale...

Utcai életkép
India nyers valóságához hozzátartozik az alultáplált emberek tömege és az utcán egyedül élő, a napi túlélésbe
kapaszkodó 4-5 éves (!) gyerekek látványa.
Az indiai ember önzetlen és készséges, segítőkészsége
Jókai XIX. századi világának némely szereplőjét idézi. A
nagy többség nyolcad- vagy éppen huszadmagával él; a
családi és közösségi kapcsolatok felfoghatatlanul erősek.
Egy szép templom
Sok-sok élményről lenne illendő szót ejtenem; az erkélyünket elfoglaló páviánokról, a Taj Mahal nyomasztóan
impozáns épületéről, és az autóúton száguldó tevéről.
Mégis – inkább az emberekről beszélnék. Akik legyenek
hinduk, muzulmánok vagy éppen szikhek, ugyanolyan
érdektelenséget tanúsítanak az élet számunkra fontos dolgai iránt. Az indiai ember legjellemzőbb tulajdonsága,
hogy elégedett, alig tervez, és soha nem irigyli a másét –
kivéve, ha a „Pakisztán által elrabolt indiai területekről”
esik szó... Félelmetes, de napi 50 rúpia (250 forint) jövedelem sokaknak nem csupán az életben maradást, hanem
az azon túli „egzisztenciát”, a társadalomba való betagozódás lehetőségét is jelenti. Egy nylonsátor birtoklása
majdhogynem vagyonossá tesz; egy magyarországi átlagjövedelemmel rendelkező személy akár két-három cselédet
is tarthat.
Az idegen három súlyos hibát követhet el; ha elmulasztja
India dicséretét a helyiek előtt; ha összetéveszt egy szikhet
egy muzulmánnal, s ha nem frissen sült vagy főtt ételt,
illetve forralt italt fogyaszt. Az indiaiak barátságosak,
vendégszeretők, de nem tűrik a kritikát; a külföldiek mind
gazdag amerikai turisták a szemükben – s így is kezelik
őket. Csapatostul követik az idegeneket, mindent árulnak;
lételemük az alkudozás.

Autósztráda Delhiben
A legtöbb külföldi első gondolata India földjén a menekülésszerű távozás; a nyomor riasztó jelei messzire űznek
minden romantikus képzelgést. Először tréfának gondoltuk
a hírt, miszerint az Indiába érkező magyarok jelentős része
már az első napon meggondolja magát... Aztán bennünk is
feltörtek ugyanazok az érzések, ám utólag örülünk, hogy
mégis maradtunk.
Rixer Judit (Szigeti Judit)
és Rixer Ádám
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VÁROSHÁZI HÍREK
Az április 1-jei ülésen történt
A képviselő-testület megbízta az Euro Money Kft.-t, hogy a SAPARD pályázat
keretében, az önkormányzat által meghatározott témájú pályázatokat dolgozza ki.

Az április 15-i ülésen történt
Döntés született az IHM-ITP-18-as számú ,,Helyi közösségek gazdasági versenyképességét és a lakosság életkörülményeit javító önkormányzati informatikai
fejlesztések támogatása” című Informatikai és Hírközlési Minisztérium által kiírt
pályázat benyújtásáról.

Az április 29-i ülésen történt
– Az önkormányzat 2003. évi költségvetési beszámolója című napirendi pont
tárgyalása kezdődött meg, elfogadására várhatóan a következő ülésen kerül sor.
– A képviselő-testület részletes előkészítés és vita után megalkotta a Helyi zajés rezgésvédelmi szabályozásról szóló rendeletét. (A rendelet részletes szövege a
4–7. oldalon olvasható.)
– Díszpolgári cím adományozásáról döntött a testület, Louis de Bourbon duc
d’Anjou királyi herceg részére, aki 2004. május 1. és 5. között látogatást tett Visegrádon a Szent György Lovagrend meghívására, a hajdan volt Anjou-emlékek
megismerésére.
– SAPARD pályázatok benyújtásáról született döntés, a következő témákban:
1. „Fejlesztési terület régészeti feltárása”
2. ,,Ősfák ápolása, karbantartása, Visegrádon”
3. A Nemzeti Kulturális Alap program támogatásának elnyerése érdekében pedig „Középkori városszerkezet régészeti kutatása.” címmel nyújtott be az önkormányzat pályázatot.
– Közterület-használati engedélyt adott ki a testület a Don Vito Pizzéria előtti
területre.
– Pályázat benyújtására került sor a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által közzétett, közforgalmú, közútpótló folyami kompok, révek felújítására szóló
felhívásra a Nagymaros és Visegrád között üzemelő komp- és révátkelés tekintetében. A pályázathoz előírt 30%-os önrészt a révátkelést üzemeltető AtlantisVisegrád Club Kft. biztosítja.
– Ister-Granum Eurorégió Társulás megállapodás megkötését hagyta jóvá a testület, annak érdekében, hogy Esztergom és környékének települései önkormányzati társulásként működjenek.
– A Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórházának felügyelő
tagságába Kalotai Árpád alpolgármestert delegálta a képviselő-testület.
– A testület megbízást adott dr. Kálmán Józsefnek, Dunabogdány község jegyzőjének, hogy Eőryné Mezei Orsolya jegyzőt határozott ideig, 2004. május 10.–
június 30-ig helyettesítse. A jegyző úr szerdai napokon tarja ügyfélfogadását.

2004. április 30-án ÜNNEPI NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSRE
került sor, melyet Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozásának tiszteletére tartott meg a képviselő-testület. Az ülésen a következő határozat került
elfogadásra:

,,Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete örömmel üdvözli
Hazánk Európai Unióhoz történő csatlakozását.
Ezen ünnepi alkalomból elhatározza, hogy a csatlakozás napján Visegrádon élő polgárok neveit díszes oklevélen örökíti meg, amelyet a polgármesteri hivatal dísztermében helyez el.”

Visegrádi Polgárőrség
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Bűnmegelőzési
és Önvédelmi Egyesület
alakult!
Örömmel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy városunkban
2004. május 6-án mindannyiunk
nyugalma és fokozottabb biztonsága érdekében 13 alapító
taggal megalakult a

VISEGRÁDI
POLGÁRŐRSÉG
BŰNMEGELŐZÉSI
ÉS ÖNVÉDELMI
EGYESÜLET.
Az egyesület célja a közösségi
és személyi tulajdon fokozott
védelme, a közbiztonság erősítése, a lakosság biztonságérzetének növelése, nyugalmának
biztosítása, a lakosság és a bűnüldöző szervek között a bizalom
és együttműködés kialakítása.
Kérünk mindenkit, aki szeretne tenni bármit is e célok megvalósításáért akár szolgálattétellel, akár anyagi támogatással,
legyen tagja az egyesületnek.
Ezt a szándékát bárki bejelentheti Kovács Gábornál a Grill
udvarban (Rév utca).
Várjuk jelentkezéseiket!

VÉRADÁS!
2004. május 20-án,
csütörtökön,
12–17 óra között

VÉRADÁS
lesz
a Magyar László
Tornacsarnokban!
Segítsünk
embertársainkon!
A vér életet ment!
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Visegrád Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
3./2004. (IV. 29.) sz.

RENDELETE
a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályozásról
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. §-ában foglaltak, továbbá az 1991. évi
XX. törvény 85. §-ában foglaltak alapján a képviselő-testület a következő rendeletet alkotja:

I.
Általános rendelkezések
1. §
A rendelet területi hatálya kiterjed Visegrád város közigazgatási területére. Rendelkezései minden
természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre vonatkoznak, aki
vagy amely állandó vagy ideiglenes jelleggel a város területén tartózkodik illetve tevékenykedik.
2. §
(1) E rendelet szabályit kell alkalmazni a terület közigazgatási határán belül minden olyan zaj és
rezgésforrásra, amely kellemetlen, zavaró, veszélyeztető vagy károsító hang-, illetve rezgésterhelést
okoz, ill. meghaladja az erre vonatkozó megengedett zajterhelési határértékeket, kivéve a közlekedésből származó zaj és rezgéshatárokat.
(2) Kellemetlen, zavaró, veszélyeztető és károsító mértékű továbbá az a zaj vagy rezgés is, melyre
– a jellegéből adódóan – a határértéket nem lehet előírni, ill. a zaj- vagy rezgésterhelés
azonos körülmények között nem ismételhető meg, de érzékszervi észleléssel megállapíthatóan az
emberek nyugalmát zavarja.
3. §
A rendelet hatálya Visegrád város területén vonatkozik minden kulturális, szórakoztató, kereskedelmi és vendéglátói, üdülési, szabadidő, sport- és más ide sorolható tevékenységek, továbbá helyi
hírközlési és hirdetési, illetve a szabadtéri programok céljára alkalmazott hangosító berendezések
üzemeltetése, illetve hangosítás nélküli hangkibocsátás környezetében, a zajterhelés által érintett
létesítményekben és egyéb helyiségekben lévő zajra terjed ki.

A környezetre vonatkozó
zaj- és rezgésvédelmi követelmények
4. §
(1) Az üzemi létesítményekben folytatott tevékenységből származó külső környezeti zajterhelés
nem haladhatja meg a 8/2002. (III. 22.) KÖM-EüM sz. rendelet I. sz. melléklete szerinti határértéket.
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(2) Az építési munkától származó környezeti zajterhelés nem haladhatja meg a 8/2002. (III. 22.)
KÖM-EüM sz. rendelet 2. sz. melléklete szerinti határértéket.
(3) A zajkibocsátási határérték megállapítását köteles kérni:
a) üzemi létesítmény létesítése, üzembe helyezése, illetőleg üzemi létesítmény felújítása és korszerűsítése esetén a munka megkezdése előtt az építtető,
b) új zajforrás telepítése előtt az üzemeltető,
c) jelentős építési munka esetén a munka megkezdése előtt a (generál) kivitelező,
d) építést nem igénylő, de jelentős zajterhelést előidéző tevékenység megkezdése előtt 30 nappal a
tevékenységért felelős,
e) üzemeltető változás esetén az új üzemeltető (több üzemeltető esetén az üzemeltetők mindegyike) a változást követő 15 napon belül, amennyiben az új üzemeltető nem tekinthető jogutódnak.
5. §
(1) Több zajforrás esetén a zajkibocsátási határértéket üzemeltetőnként kell megállapítani a szabvány szerinti korrekció alkalmazásával.
(2) A zajkibocsátási határérték megállapítására irányuló kérelemtől csak akkor lehet eltekinteni, illetve a kérelem helyett csak akkor szabad a tervezői nyilatkozatot elfogadni a zajterhelési határérték
teljesüléséről, ha a tervezett létesítmény, tevékenység nem minősül környezeti zajforrásnak, azaz a
védendő környezetben egyértelműen nem okoz észlelhető zajt. Nem lehet ilyen esetnek tekinteni, ha
a zajterhelési követelmények teljesítését zajcsökkentési intézkedésekkel érik el.
6. §
A lakó- és középületek helyiségeiben a zaj- és rezgésterhelés nem haladhatja meg a szabvány, ill. a
8/2002. (III. 22.) KÖM-EüM sz. rendelet 4. sz. melléklete szerinti határértéket.
7. §
(1) Tilos 22 és 6 óra között lakóépület udvarán vagy kertjében vagy zajtól védendő homlokzatától
25 m-en belül, vendéglátó egység kerthelyiségében, teraszán szabadtéri zajt keltő tevékenységet
folytatni.
(2) Tilos zajhatással járó hangosító berendezést működtetni és elhelyezni közterülettel érintkező
területre, valamint épületen belüli üzlet portálra, építmény udvarára, kapualjba.

Egyéb rendelkezések
8. §
(1) Az utcai mozgó hangos reklám hangerejét úgy kell beszabályozni, hogy a kívánt figyelemfelkeltő hatás csak a közvetlen környezetben érvényesüljön.
(2) Közterületen zenélni csak nappal 9–22 óra között, erősítő nélkül szabad, ha a közterület használatára előzetesen engedélyt kaptak.
(3) Tilos különösen nagy zajjal járó építési tevékenységet folytatni hétköznap 19–7 óra között, valamint szombaton 18 órától, továbbá vasárnap és ünnepnap egész nap.
(4) Különösen indokolt esetben – rendezvény vagy építési munka esetén, egyedi kérelemre – a képviselő-testület jóváhagyásával – a polgármester felmentést adhat. A felmentés nem mentesít a közterület használati engedély megszerzésének kötelezettsége alól.
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(5) Az önkormányzat által szervezett városi rendezvények a rendelet hatálya alól kivételt képeznek.
9. §
Aki a 7–8. §-ban foglalt rendelkezéseket megszegi, szabálysértést követ el, zajbírsággal (9. függelék) sújtható.

Eljárási szabályok
10. §
(1) Zajforrást tartalmazó létesítmények esetében az építési, fennmaradási engedély, vagy rendeltetési mód megváltoztatására irányuló kérelemhez – 46/1997. (XII. 29.) sz. Korm. rendeletben meghatározott mellékleteken túl – zajvédelmi szakértő által készített zajvédelmi dokumentációt is csatolni
kell. A kérelmet a polgármesteri hivatal műszaki osztály bírálja el.
(2) Hangosító berendezés telepítését, ill. alkalmazását a létesítmény üzemeltetője a telepítést, üzemeltetést megelőzően engedélyeztetni köteles. Az engedély iránti kérelemhez akusztikai, zajvédelmi
szakvéleményt és a jelen rendelet (1) melléklete szerinti zajvédelmi adatlapot is csatolni kell.
(3) A zajforrás üzembe helyezésekor, a tevékenység megkezdésekor a zajkibocsátási határérték, ill.
a szabad térben vagy az épület védendő helyiségeiben érvényes zajterhelési határérték teljesülését az
üzemeltető köteles műszeres mérés alapján készített szakvéleményben, mérési jegyzőkönyvben igazolni.
(4) A működés megkezdése után minden olyan változást, ami a határérték túllépését eredményezheti 15 nappal előbb engedélyeztetni kell a környezetvédelmi hatóságnál.
(5) A zajvédelmi szakvéleménynek és szükség esetén a tervnek bizonyítania kell, hogy a „zajos”
helyiség(ek) és a „védendő” helyiség(ek) közötti épületszerkezet megfelel a szabvány szerinti léghang- és (szükség esetén) lépés hangszigetelési követelményeknek.
(6) Csak zajvédelmi szakértő által készített szakvélemény, jegyzőkönyv fogadható el, melyet a (2)
melléklet előírásai szerint kell elkészíteni.
11. §
(1) Ha az üzemeltető nem tesz eleget a 10. § szerinti hatósági előírásoknak, végrehajtási bírsággal
kell sújtani. Ismételt esetben meg kell tiltani a zajt okozó berendezés működtetését, ill. a tevékenység végzését korlátozni kell, vagy fel kell függeszteni.
(2) Zajkibocsátási határértéket meghaladó zaj okozója zajbírsággal (9. függelék) sújtható.
(3) A polgármesteri hivatal jegyzője – amennyiben feltételezhető, hogy a zajforrás és a szomszédos
helyiség, illetve környezete közötti hangszigetelés nem megfelelő –, az üzemeltetőt az épületen belüli hangszigetelés műszeres vizsgálatára és az erről szóló szakvélemény bemutatására, ezek alapján a
hangszigetelés javítására és az eredmény műszeres méréssel történő igazolására kötelezheti.
12. §
(1) Lakossági panaszbejelentésre a zaj- és rezgésterhelés műszeres vizsgálatát a jegyző is elvégeztetheti.

(2) A műszeres vizsgálatok költségeit, ha a vizsgálatok eredménye a határérték túllépését igazolja,
ill. ha az épület szerkezet vizsgálatoknál nem teljesül a tényleges használati követelmény, azt a zajforrás üzemeltetője köteles viselni. Ezek költségeit a (3) számú melléklet tartalmazza.
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(3) A vizsgálatot az arra jogosult szakértő felkérésével a bejelentő vagy az üzemeltető is elvégeztetheti. Hatósági intézkedésre csak a 2. sz. melléklet szerinti követelményeknek megfelelő szakvélemény fogadható el.
(4) Ha a zaj mértéke nem lépi túl a határértéket, akkor a környezetvédelmi hatóság az eljárást megszünteti.
13. §
(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendeletben hivatkozott, valamint ahhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok – különösen a
218/1999. (XII. 22.) Korm. rendelet, a 12/1983. (V. 12.) MT rendelet, a 8/2002. (III. 22.) KÖM-EüM
rendelet, a 4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet – jelen rendelet függelékét képezik.
Hadházy Sándor s. k.
polgármester

Eőryné Mezei Orsolya s. k.
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént.
Eőryné Mezei Orsolya s. k.
jegyző

Visegrád, 2004. május 5.

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatásul közöljük, hogy a Visegrád-Lepencei Strandfürdőt a visegrádi
lakosok az elmúlt évekhez hasonlóan kedvezményes jeggyel (1100 Ft helyett
750 Ft-ért) látogathatják.
Továbbá előzetes egyeztetés alapján, a helyi iskolák úszásoktatás céljából térítésmentesen vehetik igénybe a strandfürdő szolgáltatásait.
Tisztelettel:
Csentős László
ügyvezető
Quali-Team Consult Kft.
Visegrád, Lepence-völgy
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Tisztelt Visegrádiak!
2004. május 1-je jelentős állomása nemzetünk történelmének: tagjai lettünk az Európai Uniónak. Ez sok vonatkozásban jelent újat társadalmunknak, állampolgárainknak. A csatlakozás nemcsak államegyesülést jelent,
hanem a tudati viszonyokban is jelentős változást kell eredményezzen.
Ilyen tudati viszonynak tekintem a köztulajdonhoz, a társadalmi tulajdonhoz fűződő viszonyunkat is. Ezzel összhangban kell legyen a város önkormányzatának mint a település lakosságát megillető tulajdonnak a kezelésére vonatkozó gondolkodásunk is. Ennek előmozdítása érdekében
szükségesnek tartom az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 12/1993. (XII. 22.)
számú rendeletének a módosítását, melynek érdekében javaslatot
nyújtok be a képviselő-testület elé.
A javaslat szerint pontosítani kívántam az önkormányzat és a képviselőtestület, illetve a képviselő-testület szerveinek és intézményeinek a vagyongazdálkodásra vonatkozó gondosságának tartalmi elemeit, melynek
keretében szükségesnek tartom rögzíteni, hogy a vagyongazdálkodás
során kiemelten kell gondot fordítani az ingatlanvagyon állagának megőrzésére, a befektetések maximális biztonságára annak érdekében, hogy az
önkormányzati vagyon megőrizze értékét, nagyságát, esetleg a befektetések révén gyarapodjon, amely a visegrádi lakosság önkormányzati vagyonát növeli.
A társadalmi fejlődés és a közvagyon kezelésének átláthatósága, értékesítésének jogszerűségéhez fűződő követelmények között jelentős figyelmet kell arra fordítani, hogy a vagyon értékesítésére igazságügyi ingatlanforgalmi szakértő által készített forgalmiérték-becslés készüljön az elidegenítéssel kapcsolatos döntéseket megelőzően. Ugyancsak fontosnak
tartottam, hogy az ingatlanok elidegenítésével kapcsolatos döntésekben
egyfajta fokozatosságot szem előtt tartva, annak nagyságrendje alapján
eltérő képviselői támogatottság legyen szükséges az elidegenítéshez. Ezek
közül különösen fontosnak látom, hogy a 25 millió forint feletti vagyon csak a képviselő-testület egyhangú határozata alapján legyen
elidegeníthető, és 100 millió forint feletti vagyon esetén pedig csak
népszavazással lehessen az ingatlant értékesíteni.
A demokrácia fejlesztése érdekében ugyancsak szükségesnek tartottam,
hogy az egyes döntésekhez a döntéshozatalt megelőzően bizottsági határozatokra legyen szükség. Ezt fontosnak tartom akkor is, ha a korábbi
szabályozás szerint egyszemélyi döntési hatáskörbe tartozó kérdéseket
kell a bizottságnak véleményezni. (Ilyen eset pl. a 20.000–100.000 Ft
beszerzési érték ingó vagyontárgyak selejtezésének, értékesítésének jóváhagyása, amely a rendelet korábbi szövege szerint a polgármester hatáskörébe tartozik.) Az előterjesztésemben ezt úgy javasolom módosítani, hogy
ehhez legyen szükség az önkormányzat egy bizottságának (jelen esetben a
pénzügyi bizottság) előzetes véleményezésére. Ezeknek a bizottsági döntéseknek közbeiktatásával a képviselő-testület, illetve annak egyes bizottságai is beleszólnak a döntésekbe, demokratikusabb lesz az önkormányzás, gyorsabban működik az ellenőrzés, egyes esetekben meg is előzi a
döntést.
Ezeknek a közzétételét azért tartottam fontosnak és időszerűnek, mert az
elmúlt hónapokban többen is szóvá tették, hogy nem hallatja hangját a
Visegrádi Vállalkozók Egyesülete, illetve azok a képviselők, akik a település fejlesztése érdekében többször hallatták már szavukat, és a lakossági
érdekeket képviselve kívánnak változásokat Visegrád közéletében és a
város vezetésében, fejlesztésében egyaránt.
Reményeim szerint a képviselő társaim többsége támogatni fogja e rendelet módosítását, hiszen Visegrád vagyonáról és egyben jövőjéről kell a
jó gazda gondosságával döntenünk!
Tisztelettel:

Kovács Gábor
önkormányzati képviselő,
a VVE elnöke

2004. május

Az én házam
az én váram!
Mindannyiunk szinte legfontosabb érdeke,
hogy a többnyire nehéz munkával megszerzett
vagyonunkat megóvjuk az erre szakosodott
,,jóakarók” károkozásától.
Az év első három hónapjában sajnálatos és
sokak számára felháborító betörések történtek
Visegrádon. A helyszíneken járva az volt a gondolatom, hogy a betörések nagy része megelőzhető lett volna egy kis odafigyeléssel, gondoskodással. Szolgálataim során tapasztaltam, hogy
sajnos a visegrádi házak, lakások és nyaralók
csak kevés százaléka rendelkezik a megfelelő
vagy annál erősebb mechanikai védelemmel a
betörések ellen. Ezek a hibák vonzzák a betörőket.
Bár a rendőriskolákban a sokat megélt-megjárt
nyomozók azt tanítják, hogy Magyarországon
kétféle ingatlan létezik: az egyik, ahova már
betörtek, a másik, ahova még csak ezután fognak
betörni. Ez a rémisztő életszemlélet nagyon is
helyénvaló kis hazánkban, ahol a bűncselekmények közel 60%-a vagyon ellen irányul (lakás-,
ház- vagy nyaralóbetörés). Ennek ellenére van
gyógyír. Megnehezíthetjük a tolvajok dolgát, ha
az otthonunk védelmére szentelünk egy kis
pénzt. Jól tudom, nem kevés pénz, amit így el
lehet költeni, de egy alkalmi betörő számára már
riasztó lehet egy vastag rács az addig védtelennek hitt ablak belső felén. Riasztórendszereket
telepíttetni lakásunkba már nem számít megengedhetetlen luxusnak.
Az egyszeri befektetés már akkor megtérül, ha
sikertelenségre kárhoztatjuk a bűnözőket. Az
értékeinket a lakásban mindig tartsuk elzárva.
Ha nem telik páncélszekrényre, széfre, akkor
különböző helyre rejtsük értékesebb tárgyainkat,
mert ezzel is megnehezíthetjük a betörő dolgát.
Nagyobb mennyiségű készpénzt csak akkor
tartsunk otthon, ha mi is a lakásban tartózkodunk.
Amikor elutazunk, mindig kérjünk meg valakit,
akiben megbízunk, hogy távollétünkben ügyeljen lakásunkra. Ha otthon vagyunk, akkor sem
árt az óvatosság. Egy nyitott ablakon pillanatok
alatt hívatlan vendég érkezhet házunkba, aki
gyorsan és legtöbbször észrevétlenül távozik
pénzünkkel, táskánkkal vagy egyéb értékeinkkel.
A nyár közeledtével egyre többen szellőztetjük
otthonunkat az utcafrontra néző ablakon keresztül. Ez hihetetlenül csábító lehet a besurranó
tolvajnak!
Ha a tanácsaimat – melyeket több oldalon folytathatnék – megfogadják, növelhetik ingatlanjaik
biztonságát, hogy ezzel is visszaszorítsuk a
betörőket városunkból.

Duschák Tamás r.tzls.
visegrádi körzeti megbízott
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Európa felé…?

Hozzászólás egy furcsa megemlékezéshez…

Talán megbocsátják Olvasóim, ha külön felkérés nélkül
néhány szóban szeretném kifejteni nézetemet az Európai
Unióhoz való csatlakozásról,
egy ehhez képest látszólag apró, de amúgy fontos ügy kapcsán.
Mindig is úgy gondoltam,
hogy hazánk egy egységes, a
tagállamok népeinek boldogulását szolgáló európai integrációból ne maradhat ki.
Ugyanakkor komoly fenntartással szemléltem – bármely
oldal politikusáról legyen szó
–, ha felelős közéleti személyek azt a látszatot akarták/akarják kelteni, mely szerint a csatlakozás után a tejjelmézzel folyó Kánaán vár
ránk.
Mi itt, Visegrádon, unosuntalan mondjuk magunknakegymásnak: jövőnk talán legfontosabb záloga a turizmusban rejlő lehetőségek jó értelemben vett kiaknázása. E
fennkölt gondolat jegyében
elsétálhatunk a mozinál található, „üzemen kívül” lévő
pénzváltó automatához.
Nemcsak, hogy nem működik, de úgy hírlik, nem is
akarják működtetni. Ha ez így
van, ez több mint botrányos.
Az idegenforgalmi szezonra
Visegrádon nem lesz korlátlan
pénzváltási lehetőség. Nem
hiszem, hogy el kellene magyarázni, milyen „reklám” ez
az idelátogató hazai és külföldi vendégeink szemében városunkról – a visegrádiak igényeiről nem is beszélve.
Tessék mondani, ez már
Európa?
Ezúton is szeretném felhívni
minden hivatalos és civil
szervezet figyelmét: ezt ne
hagyjuk annyiban. Az „egy
lépést előre, két lépést hátra”
című módszerek ideje már régen lejárt.
– gróf –

Szerkesztőségünkhöz Farkas Márton politikai főtanácsadó „A legbátrabb magyar jogász”
Dr. Zsitvay Tibor, Visegrád díszpolgára (Pozsony, 1884.–Alpnachdorf [Svájc], 1969.)
címmel juttatta el cikkét, amelyet mellékelten közlünk. Igazán örömteli, hogy a településünkért sokat fáradozó visegrádiak között Zsitvay Tibor életútját méltató írást ismertethetünk meg Olvasóinkkal. Örömünkben némi üröm is vegyül az iromány némely megállapítása és aktuálpolitikai felhangja miatt. Sorrendben haladva:
Nem tudunk arról, hogy Zsitvay Tibor Visegrád díszpolgára lenne, bár kétség kívül megérdemelné.
„Az utókor kilátót nevezett el a hajdani igazságügy-miniszterről”: Az „utókor” azon intézményekből, civil szervezetekből áll (Pilisi Parkerdő Rt., Magyar Turista Egyesület stb.),
amelyek anyagi és erkölcsi támogatást nyújtottak a kilátó felújításához és nevének visszaadásához. A kilátót sem 1933-ban, sem 1998-ban nem a volt igazságügy-miniszterről, aki
hivatalát 1932-ig viselte, nevezték el, hanem a Visegrádi Várbizottság egyik alapítójáról, a
Magyar Turista Szövetség elnökéről.
Tudjuk, hogy Zsitvay Tibort 1946-ban koncepciós népbírósági perben nyolcévi fegyházra
ítélték, ezért nyugatra távozott, s emigrációban halt meg. A szerző cikkében a 1946-os per
felülvizsgálatáról így ír: ,,A Legfelsőbb Bíróság 1992-ben törvényességi óvás alapján
Zsitvayt felmentette a Népbíróság ítéletet alól.” Érdemes idézni az 1992-es Legfelsőbb Bírósági Elnökségi Tanácsának határozatból: „Ez az aktuálpolitikai szólamoktól hemzsegő,
eltorzított okfejtés nem csupán jogilag tarthatatlan, hanem annak objektíve semmiféle reális történelmi alapja sincs.” Majd kimondja: ,,A kifejtettekre figyelemmel a Legfelsőbb Bíróság a Be. 290.-ának (1) bekezdése alapján a hivatkozott ítéletek törvénysértő voltát megállapította, azokat a Be. 290. § (3.) bekezdése alapján hatályon kívül helyezte…”
Őszintén sajnálhatjuk, hogy a jelen számunkban közölt emelkedett „rehabilitációs”
hangvételű írás nem 1998-ban, a kilátó újjáavatásával kapcsolatban a Magyar Hírlapban
megjelent gyalázkodó cikkre adott válaszként jelent meg. Idézünk ebből a publicisztikából:
„Mint a Magyar Turista Szövetség tiszteletbeli elnöke, megteremtette azt a légkört, amely
később a legszélsőségesebben különböztetett meg turistát és turistát.”… Alább azt írja a
„kiváló szerző: „Majd eljött 1944, mikor is Zsitvay méltóságos úr elindult egy hosszú túrára, Svájcba, nehogy utolérje a felelősségre vonás.” Nesze neked, Legfelsőbb Bírósági határozat és újságírói etika! (A Legfelsőbb Bíróság 1992-es határozatát és a Magyar Hírlapcikket az érdeklődők elolvashatják a városi könyvtárban.) Milyen kár, hogy ekkor nem olvashattunk ilyen szép sorokat: „Zsitvay Tibor szellemi és politikai öröksége a miénk: minden magyar polgáré, minden visegrádié. Az előbb a szélsőjobb, majd a szélsőbal által üldözött politikusnak nagyon fájt az, hogy hazája – akiért (sic!) annyit tett – száműzetésre
kényszeríti.” (Idézet Farkas Márton cikkéből.) Csak halkan jegyzem meg, ha a Zsitvayt sújtó 1946-os ítélet a szélsőbal általi üldöztetést fémjelzi, miként lehet nevezni azt, ami ebben
az országban 1949 után történt?
A szerző Zsitvay életútját lexikonszerű aprólékossággal követő írásának végén a következőket írja. „Most a holokauszt 60. évfordulóján, hazánk európai uniós csatlakozásának havában emlékezzünk meg Dr. Zsitvay Tibor igazságügy-miniszterről, a legbátrabb magyar
jogászról!”
Ne csak most! Tisztelettel szeretném megjegyezni, mi itt, Visegrádon, nem csak az aktuálpolitikai kurzusok késztetése által szoktunk megemlékezni Zsitvayról. Lapunk hasábjain
több cikk jelent meg róla. Az általa építtetett Görgey-bércnek a Pilisi Parkerdő Rt., a Visegrádi Polgármesteri Hivatal és az MNM Mátyás Király Múzeum közös munkájával történt többszöri rendbehozatalával, a Nagyvillámi kilátó 1998-as újjáavatásával folyamatosan
tisztelgünk egy, a vészkorszak idején is becsületes közéleti személyiség, Visegrád patrónusának emléke előtt. Ha valaki megnézi a királyi palotában az eredeti Herkules-kút maradványait bemutató kiállítást, ott láthatja a Schulek János irányította feltáráson készült fotón
a munkálatok egyik támogatóját, Zsitvay Tibort.
Kétség nem fér hozzá, Zsitvay Tibor megérdemli, hogy emléktábla, köztér, utca viselje
nevét. Ennek ellenére nem kellene elsietni a városunk leendő központjában kialakítandó terek, utcák névadását. Szerencsénkre Visegrádhoz számos jeles történelmi személyiség, író,
művész, tudós kötődik. „Küszködjünk” még egy ideig a bőség zavarával, ápoljuk szellemi
hagyatékukat, emlékezzünk meg róluk méltón, ünnepi hétköznapokon, s ne csak az aktuálpolitika piros betűs napjain.
Gróf Péter
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„A LEGBÁTRABB MAGYAR JOGÁSZ”

Dr. Zsitvay Tibor,
Visegrád díszpolgára
(Pozsony, 1884.–Alpnachdorf [Svájc], 1969.)
Tisztelettel ajánlva Visegrád Város Képviselő-testülete figyelmébe
Az elmúlt hónapban emlékezett az ország a holokauszt és
a magyarországi zsidóság elhurcolásának 60. évfordulójára. A legfőbb közjogi méltóságok – a köztársasági elnök, a
miniszterelnök, és az Országgyűlés elnöke – közös nyilatkozatban ítélték el a náci és nyilas bűntetteket, a magyarországi zsidóság elpusztítását.
Ez kétségkívül szép és nemes gesztus az állam részéről,
de sajnos a tényeken nem változtat. 1944-ben az egész
magyar közigazgatást mozgósították honfitársaink deportálására.
Sokan ellenezték ugyan a polgárok faji alapú diszkriminációját, a Parlament mégis megalkotta a zsidótörvényeket.
E törvények elfogadása ellen egy bátor jogász, Dr.
Zsitvay Tibor tiltakozott a leghevesebben. Életútja vázlatos bemutatásával szeretnék emléket állítani egy kiváló
képességű, tisztességes embernek, aki a háború és a népirtás közepette sem felejtkezett el az alapvető emberierkölcsi normákról.
Zsitvakői Dr. Zsitvay Tibor konzervatív-keresztény politikus volt, katolikus vallású, nemesi származású, 1944-ig a
magyar uralkodó osztály megbecsült tagja. Politikai „ars
poetikája” mégis számos liberális elemet tartalmaz.
Zsitvay számos szálon kötődött Visegrádhoz: ma is áll
villája a városban, leszármazottai és rokonai köztünk élnek. Az utókor kilátót nevezett el a hajdani igazságügy
miniszterről.
Meggyőződésem azonban, hogy elismerése, teljes politikai és erkölcsi rehabilitációja a mai napig nem történt meg, amely a magyar állam és szűkebb értelemben
vett pátriája, Visegrád város feladata!
Zsitvay Tibor 1884. november 10-én született Pozsonyban. Apja, dr. Zsitvay Leó, a budapesti büntető törvényszék első elnöke, 1909-től kúriai tanácselnök. Anyja,
Bischoff Izabella volt. Testvére, Dr. Zsitvay Géza a 30-as
években kúriai bíró, illetve tanácselnök. 1910-ben kötött
házasságot Fleichtinger Margittal.
Gyermekei Zsitvay Katalin és Dr. Zsitvay Leó, aki a 30as években budapesti ügyvédként dolgozott. Veje, Dr.
Szentgyörgyi Lóránt szintén híres jogász volt, a második
világháborúban hadbíró.
Zsitvay Tibor középiskolai tanulmányait Szombathelyen
és a budapesti Markó Utcai Gimnáziumban végezte. Már
fiatal korában felfigyeltek tehetségére: a sportban és a
költészetben is kitüntette magát.
Állam- és jogtudományi doktori oklevelet 1906-ban, illetve 1908-ban szerzett. Ügyvédi szakvizsgát 1909-ben
tett.

Pályafutása során szinte mindvégig praktizáló ügyvéd
volt, 1909 és 1926, valamint 1935 és 1945 között.
1922-ben indult a választásokon: a keresztény Kisgazda-,
Földműves- és Polgári Párt programjával szerzett mandátumot a kecskeméti II. választókerületben. 1920 és 1927
között egykamarás országgyűlés működött hazánkban:
1924-ben dr. Zsitvay Tibor a Nemzetgyűlés második alelnöke lett. 1926-tól ismét országgyűlési képviselő, 1927.
január 31-től 1929. február 5-ig – a Kétkamarás Parlament megalakulásával- a Képviselőház elnöke.
1929-ben Zsitvay Tibor nyitotta meg a Parlamenti Múzeumot.
1929. február 4-én a kormányzó a Bethlen-kormány
igazságügy-miniszterévé nevezte ki. E tárcát később, a
Károlyi-kormányban is, egészen 1932. október 1-jéig
megtartotta. Rangban első volt miniszter társai között:
Károlyi Gyula miniszterelnök számos esetben bízta meg a
miniszterelnök helyettesítésével. Miniszteri tevékenységéhez tartozik többek között a katonai büntetőtörvénykönyvről, a bírói képesítési pótlékról, a kartellekről, és a törvénykezés egyszerűsítéséről szóló törvények
megalkotása. Lehetővé tette az emigrációba kényszerített
szociáldemokrata vezetők – Buchinger Manó, Garami
Ernő, Weltner Jakab – hazatérését. Az ő minisztersége
alatt a biatorbágyi viadukt felrobbantása után ítélték el és
végezték ki a kommunista párt aktivistáit, Sallai Imrét és
Fürst Sándort, miután Zsitvay rendeleti úton bevezette a
statáriális bíráskodást.(1945 után a Népbíróság ezért nyolc
év fegyházra ítélte.)
1930-ban az I. osztályú Magyar Érdemkereszt magas
rangú kitüntetésben részesült. 1936-ban a magyar
királyi titkos tanácsos cím adományozására tartották
méltónak.
Zsitvay Tibor ezt követően országgyűlési képviselőként,
a Képviselőház igazságügyi bizottsága elnökeként egészen
1939-ig segítette a törvényhozás munkáját. Jelentősebb
közéleti-politikai tisztséget a világháború közeledtével – a
magyar politikai élet jobbratolódásával és a német orientáció erősödésével – már nem viselhet. Vajon miért?
Bár tagja volt a politikai elitnek – különösen a két kormányfővel, Bethlen Istvánnal és Teleki Pállal volt bizalmas kapcsolata – a szélsőséges jobboldali erők visszaszorításáért küzdött. Aggodalommal figyelte Hitler 1933-as
hatalomra kerülését és az agresszív német külpolitikát.
Az egyre erősödő hazai antiszemitizmus ellen számos
helyen felszólalt.

XX. évfolyam 5. szám

VISEGRÁDI HÍREK

Politikai hitvallásából az alábbi jelentősebb elemeket
szeretném kiemelni:
1. A vallásszabadság kérdésében Zsitvay az 1568-as
erdélyi (tordai) országgyűlés álláspontján állt. Az
egyházi státusz és a vallási jogegyenlőség érdekében
törvényjavaslatot terjesztett elő az egyházak egyenlő
mértékű földhöz juttatásáról.
2. A közéleti etika ügyében következetességéről tett
tanúbizonyságot akkor, amikor a hatályos jogszabályoknál szigorúbban értelmezte a politikusi összeférhetetlenség kérdését. Amikor a Nemzetgyűlés elnöki
tisztségébe megválasztották, felhagyott ügyvédi tevékenységével és bezárta irodáját.(De még előbb megnyerte a Kassa–Oderbergi vasút magyar alkalmazottainak kártérítési perét a Királyi Kúrián.)
3. Az emberi jogok, az állampolgárok jogegyenlősége, és a faji diszkrimináció elutasítása tekintetében
kortársaihoz képest összehasonlíthatatlanul modernebb és felvilágosultabb nézeteket vallott. 1935 végén
élesen támadta az Imrédy-kormány zsidótörvénytervezetét. A plenáris vita során a következőket mondta: „Ezt a törvényjavaslatot mielőtt idehozták, nyilván
nem látta jogász, nem látta keresztény, de egyáltalán
nem látta emberséges ember sem”. Nem lehet eléggé
hangsúlyozni, hogy milyen bátorság kellett e gondolatok megfogalmazásához és képviseletéhez a Gömbös–
Imrédy-időszakban. Zsitvay politikai státuszát és tekintélyét kockáztatta polgártársai védelmében. S ezt
nem csak szóban tette. Tagja volt a Magyar Szentkereszt Egyesületnek, amely a katolikus hitre áttért, de
az 1939. évi IV. Tc. a második zsidótörvény értelmében zsidónak minősülő hívek érdekvédelmi szervezete
volt. Mint jogász számos esetben nyújtott jogi segítséget az üldözötteknek: megmentette a haláltáborba való
elszállítástól néhai Dr. Weiss Ödön büntető ügyvéd
özvegyét és ügyvéd fiát, ezzel együtt sikerült elérnie,
hogy az ügyben vétkes putnoki főszolgabíró ellen a
belügyminiszter fegyelmi eljárást rendelt el. A püspökladányi zsidó vasúti vendéglőst is megvédte az internálástól, és jogi szankciót eszközölt ki az egri főszolgabíró ellen.
4. A hatalom gyakorlása kérdéskörében a parlamentarizmus feltétlen híve volt. Hevesen tiltakozott az
Imrédy-kormány rendeleti kormányzása ellen, a törvények uralmát, a „ rule of laws-t tartotta fontosnak
mindenek felett.
5. A demokrácia védelmében mind a szélsőjobb, mind
a szélsőbal előretörésétől óvott.
1944. március 19-én az SS bevonult Magyarországra. A
Gestapo listát készített azokról, akiket a németek likvidálni akartak. E proskripciós listán az elsők között szerepelt
Zsitvay neve, hiszen közismert volt náciellenes nézeteiről.
Szerencséjére hű emberei voltak a Csendőrségnél – Visegrádon az őrsparancsnok még 12 évvel minisztersége után
is kegyelmes úrnak szólította –, s így időben tájékoztatták
a veszélyről. Ekkor sokáig bujkált a visegrádi erdőkben,
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majd később Budapest ostroma idején fővárosi rokonainál
keresett menedéket.
A háborút követően dr. Zsitvay Tibort a Népbíróság
előbb két-, majd nyolcévi fegyházra ítélte. Ennek végrehajtását a politikus már nem várta meg, Ausztrián keresztül Svájcba emigrált.
Kezdetben itt is aktív közéleti tevékenységet folytatott,
kapcsolatot tartott a magyar emigráció legjelentősebb
képviselőjével.
1969-ben hunyt el Alpnachdorfban, Svájcban. A visegrádi temetőben helyezték örök nyugalomra.
A Legfelsőbb Bíróság 1992-ben törvényességi óvás alapján Zsitvayt felmentette a Népbíróság ítélete alól.
Zsitvay Tibor szellemi és politikai öröksége a miénk:
minden magyar polgáré, minden visegrádié. Az előbb a
szélsőjobb, majd a szélsőbal által üldözött politikusnak
nagyon fájt az, hogy hazája – akiért annyit tett –
száműzetésre kényszeríti. Persona non grata lett Magyarországon az, aki védte az üldözötteket. Heroikus
küzdelmet folytatott a diktatúrák ellen – talán sokak
szerint szélmalomharcot. Mégis megszólalt, bátran
érvelt akkor, amikor mások hallgattak.
Babitscsal együtt vallotta „Bűnösök közt cinkos, aki
néma”.
Most, a holokauszt 60. évfordulóján, hazánk európai
uniós csatlakozásának havában emlékezzünk meg Dr.
Zsitvay Tibor igazságügy-miniszterről, a legbátrabb magyar jogászról!
Javaslom, hogy az új visegrádi városközpont főterét
az önkormányzat nevezze Zsitvay térnek. A város állíttasson szobrot, illetve emléktáblát „Dr. Zsitvay Tibornak, a legbátrabb magyar jogásznak” felirattal. Ezen
kívül a képviselő-testület foglalja határozatba Zsitvay
érdemeit!
Végezetül Visegrád díszpolgára szavaival köszönök el,
aki hosszú éveken át a Magyar Turisztikai Szövetség elnöki tisztét is betöltötte:
„A természetjárásból megtisztult lélekkel, felfrissült
testtel, emelkedett és megértő szellemmel lakóhelyeikre
visszatérő, emberebbé vált emberek minden alkalommal erkölcsi üdítő hatást sugároznak szét a hétköznapi
környezetükbe. Miközben ők maguk megnemesülnek,
segítenek jobbá tenni a társadalmat is, amelyben élnek.”
Felhasznált irodalom:
Magyarország 1921–1941. – Zsitvay Tibor emlékiratai –
Budapest, 1999.
Magyarország Kormányai (írta Bölöni József) – Budapest, 1987.
A Magyar Országgyűlés Elnökei (írta Jónás Károly és
Villám Judit) – Budapest, 2002.
Farkas Márton
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Mozogjunk évente legalább egyszer!

Kihívás napja
(2004. május 26., szerda)
Örömmel üdvözlünk hazánk, de talán a világ egyik legnagyobb tömegsportrendezvénye, a KIHÍVÁS NAPJA
résztvevői között.
Ez a lakossági sportvetélkedő kiválóan alkalmas a testedzésen túl a résztvevők és a nézők szórakoztatására, a
közösség összekovácsolására; a programba beleférnek a ,,klasszikus” sportágak, népi játékok, tréfás munkavégzések, helyi hagyományok, népszokások is.
Szeretnénk, ha a játékban minél többen vennétek részt.
Legalább ezen az egy napon tegyél valamit egészségedért, hagyd otthon az autót, motorkerékpárt és gyalog,
biciklivel vagy egyéb sporteszközzel menj a munkahelyedre vagy bevásárolni. Út közben jelentkezz be az egyik
állomáson, ezzel is gyarapítsd pontjainkat, ill. nyerhetsz egy vagy akár több ajándékot is a nyereménylapoddal.
Szeretnénk, ha az igazán bőséges választékból kiválasztanátok néhány szimpatikus programot, és részt vennétek rajta családtagjaitokkal.
Itt kell megemlítenünk, hogy az elmúlt két évben kategóriánkban Pest megye legsportosabb települése címet
vívtuk ki magunknak.
Szeretnénk, ha a kiosztott ajándékok az év többi napján is emlékeztetnének az eseményre, és az év más napjain
is sportolásra ösztönöznének mindenkit!

PROGRAMOK:
A TEMPLOMTÓL INDULVA:
0–1.30 óráig éjszakai túra, mókás feladatokkal tarkítva
5–6.30 óráig hajnali vadles
KRESZ-PARK:
10–18.30 óráig biciklis ügyességi pálya, mókás játékok, biciklis és görkoris fogócska, tengó, tollas, kötélhúzás
ÁPRILY-PARK:
8–16 óráig íjászat, célba dobás hajítódárdával, bárddal
és hajítócsillaggal, célba rúgás labdával
MAGYAR LÁSZLÓ TORNACSARNOK:
16–21 óráig 2×15 perces barátságos labdarúgómérkőzések jelentkezés alapján, akár előre megbeszélt
ellenféllel és előre egyeztetett időpontokban is
SZIGET UTCAI IFJÚSÁGI HÁZ:
10–11 óráig kondicionáló gyógytorna nyugdíjasoknak
11–12 óráig baba–mama torna
16–17 óráig ovis torna (dzsesszbalett kicsiknek)
17–18 óráig dzsesszbalett sulisoknak

18–19 óráig kick-box edzés
19–20 óráig női torna
20–21 óráig hastánc

KÁLVÁRIÁN:
18.30–20.30 óráig számháború
RÉVNÉL:
9–20 óráig mókás vetélkedők
17–20.30 óráig 2×15 perces röplabda- és tollas mérkőzések előre vagy a helyszínen jelentkezés alapján
18–20 óráig horgászverseny (a rév és az Apátkúti-patak
torkolata között)
RÉVTŐL INDULVA:
6 órakor biciklivel Lepencére, a strandon úszás, utána
visszabiciklizés egyénileg vagy 7 órakor közösen
16 órakor biciklivel, gördeszkával, görkorival Lepencére, a strandon úszás, mókás vetélkedők és egyéb
vízijátékok, visszabiciklizés 18 órakor közösen

Az intézmények (óvoda, iskolák) Kihívás napi programját az intézmények szervezik.
Minden 15 perces teljesítés után kérj nyereménylapot, ezt a helyszínen vagy otthon töltsd ki, de legkésőbb
20.30 óráig juttasd vissza valamelyik állomásra, hogy 21 órakor a révparkolóban (eső esetén a sörsátorban)
kisorsolhassuk az értékes nyereményeket. A 10 legtöbb nyereménylappal rendelkező személy a sorsoláson túl 1-1
Kihívás napi pólót is kap. A lapok ezen kívül a Szabadidő Sportszövetség központi sorsolásán is részt vesznek.

EZEN A NAPON
AZ ITT LEÍRT PROGRAMOK INGYENESEK!
Jó egészséget és kellemes szórakozást kívánunk!

A szervezők
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Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat

A Német Kisebbségi Énekkar hírei
A Visegrádi Hírek márciusi számában megjelent énekkari hírek további fejleményei: mint már említettem,
hanganyaggal pályáztunk az országos gyűjtésből származó
CD elkészüléséhez. Örömmel tudatom, hogy pályázatunkat elfogadták, és így a visegrádi Német Kisebbségi
Énekkarunk három német dallal az országos CD-n szerepel. Nagy valószínűség szerint pünkösdre elkészül a CD.
Május 30-ra meghívást kaptunk Pécsre, ahol egy kis ünnepség keretében azt a három dalt el is kell énekelnünk.
Remélem, jó és tartalmas kirándulásnak nézünk elébe.
A kirándulásról a későbbi számban számolunk be.
Még egyszer köszönöm a sok munkát.
Burgermeister Istvánné Edit,
a Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke,
az énekkar tagja

Rövid hírek
A tavaly Visegrádon is szereplő Gruppe Friedberg
Jugendkapelle 68 tagú ifjúsági zenekara idén is itt járt
Magyarországon. A zenekar nagy létszámához a
dunabogdányi művelődési házra volt szükség.
Gyönyörű koncertet hallhatott 2004. április 7-én 18
órakor az érdeklődő közönség. Köszönet Zeller Tibornak,
a visegrádi Sirály étterem vezetőjének az ismételt segítségért, amellyel tulajdonképpen a visegrádi közönség szállítását biztosította.

***
Örömmel tudatjuk a lakossággal, hogy Német Kisebbségi Önkormányzatunk egyik felújított rendezvénye –
amely Szebeni Imre nevéhez fűződik – országos érdeklődésre tett szert az idén. A sajbázás gyakorlati bemutatására id. Zeller Márton és Scheili László adtak önzetlen
segítséget, amiért ezúton külön köszönetet mondunk.
Örömmel töltött el mindenkit a sok egyre aktívabb fiatal
és a kitartó közönség lelkes részvétele is.
Rendezvényünket a Kis-Duna Regionális Televízió és
a hírTV is – több ízben – közvetítette. Köszönet a tvcsatornák jó ütemű és logikusan összevágott szerkesztésének is.

***
Felhívjuk a város lakosságának a figyelmét, hogy idén
június 5-én, szombaton 10 órakor lesz az ünnepi mise a
Millenniumi-kápolnánál megtartva.
Az ünnepség keretén belül egy egyházi zenekar, a Német Kisebbségi Énekkar és Zenekar fog műsort adni.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Német Kisebbségi Önkormányzat

Das Mütterlein
Im Grossvaterstuhl sitzt das Mütterlein
Und spinnt den Faden, so seidig und fein,
Und während sie spinnt und die Zeit verrinnt.
Da denkt sie ohn’ End’ an ihr einziges Kind,
Den grossen Jungen so sehnig und schlank,
Der ach in der Fremde nun wandert schon lang,
Und wie sie so sinnet, hält ein ihre Hand,
Sie wischt sich das Aug’, als zehrt drinn ein Brand,
Und während die emsige Hand ihr sinkt,
Ein klarer Tropfen im Schosse ihr blinkt,
Da schallet zum offenen Fenster herein
Ein kräftig: ,,Grüss gott Dich, mein Mütterlein!”
Empor fährt die Mutter, ihr ist wie ein Traum,
Es fasst ja ihr Herze die Wonne kaum,
Und als nun umschlungen sie hält der Sohn,
Da meint sie, sie wäre im Himmel schon.
(H. Volchert-Lietz)
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Nyílt levél
Tisztelt Polgármester Úr!
Tájékoztatom, hogy 2003. december 11-én keltezett és
részemre március hónapban Kovács Gábor önkormányzati
képviselő útján átadott köszönő levelét kézhez vettem, és
az abban foglaltakra az alábbiak szerint válaszolok.
1. Mindenek előtt leszögezni kívánom, hogy a 2002. augusztusi árvíz elleni védekezési küzdelemben szívesen vettem részt, és munkámat természetesen a település lakosságáért, az emberi, kulturális és vagyoni javak védelmében
szívesen tettem. Ez irányú köszönetét Polgármester Úrnak
már nem sokkal az árvíz levonulását követően – Visegrád
többi lakosával együtt – nyugtáztuk.
2. Örömmel vettem azt a tájékoztatást, hogy a Kormány
– ígéretéhez híven – az árvízi védekezésben kiemelkedően
helytálló település lakosságának munkájáért valamilyen ellenszolgáltatást nyújtott.
Sokáig nem rendelkeztünk azzal az információval, hogy
a Kormány az árvíz elleni védekezés során kifejtett tevékenységért, anyagi áldozatokért az önkormányzatnak milyen összegben, formában és feltételek mellett nyújtott támogatást, ill. térítette meg az önkormányzati kiadásokat,
lakossági közreműködést. Sajnos e tekintetben ez a tájékoztatás is kevés információt tartalmaz.
Ha már méltónak tart T. Polgármester Úr a tájékoztatásra, akkor lényegesnek tartom, hogy az ezzel kapcsolatos
tájékoztatás lehetőleg pontos és korrekt legyen, kerülje az
általános megfogalmazásokat, a ködösítést. Pontossághoz
és a korrektséghez hozzátartozónak értem a következőket:
– az egyik, hogy a tájékoztatóból nem derül ki, mekkora
össze volt, amit a Kormány biztosított az árvízi munkálatok ellenértékeként az önkormányzat támogatására,
– a másik pedig az, hogy mennyi volt az az összeg, amit
az önkormányzat fordított az árvízi védekezésre,
– pontosan mikor és milyen célokra fordította az önkormányzat azt az összeget, amelynek a felhasználása érdekében most küldték meg a megállapodást.
A levél tanúsága szerint az önkormányzat 56 millió forint
rendkívüli támogatást biztosított, melyhez a Kormány
ezen összegen belül biztosított személyi jellegű, étkezési,
dologi jellegű támogatást. Amennyiben az 56 millió forint
egészét a Kormány utalta át az önkormányzatnak, akkor
véleményem szerint Polgármester Úr levelében ezt kellett
volna leírni.
A Polgármester Úr levelében írt tájékoztatás tehát nem
volt számomra egyértelmű, és mint utólag kiderült, valóban nem a levél szerinti tartalom volt a teljes igazság.
3. Az árvízi védekezés során mindenkit az árvízi munkákban történő megfelelő helytállás, az erejéhez képest
maximális teljesítmény nyújtásának szándéka, a fenyegető
veszély elhárítása vezérelt, így senki nem vette rossz néven, hogy az ott eltöltött idejét, munkájának intenzitását,
[…] Ezért fordulhatott elő, hogy a nyilvántartásba bekerült olyan kiskorú, aki bár jelen volt, de életkorára tekintettel érdemi munkát nem végezhetett, de viszont kimaradt
olyan személy (pl. sógorom, Zeller Ferenc), aki alkalmazottaival (10 fő) együtt vett részt a munkákban!
4. Tekintettel arra, hogy a köz érdekében végzett védekezési munkából mindenki – így én is – szívesen vállal-
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tunk részt, és az ottani közreműködésünkért senki sem –
így én sem – tart(ok) igényt díjazásra, ezért jó szívvel
ajánlotta fel mindenki – és ajánlom fel én is – a köz érdekében azt az összeget, amelyet az önkormányzat tevékenységünk ellenértékeként elszámolt. Formálisnak tekintem,
hogy ki mekkora összeget kapott, ill. ajánlhatott fel, de
nem tekintem formálisnak, hogy magam dönthessem el
azt, hogy a felajánlást milyen cél megvalósítása érdekében
teszem. Ebbéli jogomat nem kívánom másra átruházni, de
elvárom a képviselő-testület javaslatát.
Érdemi kérdésnek tekintem tehát, hogy aki lemond a részére megállapított térítésről, szabadon rendelkezhessen,
hogy azt milyen célra fordítsa az önkormányzat. E körben
tehát az állampolgárok jogosítványai szélesebb körben
kellett volna érvényesüljenek – már amennyiben a Polgármester Úr nem tekinti az állampolgárok döntési kompetenciáját formálisnak –, pl. a lakosság eldönthette volna,
hogy az önkormányzat költségvetési forrásait bővítő öszszeg milyen célt szolgáljon. Így arról is dönthettem volna,
hogy ezt az összeget akár idős korúak támogatására, segélyezésre, egészségügyi ellátás fejlesztésére, idegenforgalmi és turisztikai célkitűzések megvalósítására fordítsa az
összeget az önkormányzat. Úgy gondolom, hogy ebben az
állampolgárok megkérdezésével még inkább eredményesebb munkát tudott volna végezni az önkormányzat, mert
ki vitatná, hogy a jogaival rendelkezni kívánó rendelkezési
joga (és ezzel maga a demokrácia is) válik formálissá, ha a
jogosult csak egy évvel később írja alá a lemondó nyilatkozatot, mint ahogy annak tartalmáról a képviselő-testület
már korábban döntést hozott?
5. Kérdéses továbbá a formalitás a dátumok vonatkozásában is. A Polgármester Úr levelén 2003. december 11-e
szerepel, melyben kéri, hogy a 2003. október hónapra keltezett megállapodást – a Btk. 276. §-t sértően – 2004.
márciusban írjam alá, amikor azt a pénzt az önkormányzat
már elköltötte, és ennek tényét már rendeletbe foglalta az
előző évi költségvetésének elkészítésekor, ill. módosításakor. Ezzel felvetődött bennem annak a kérdése, hogy ebben az esetben vajon minden a törvényes keretek között
zajlik-e?
Ezen észrevételeimmel nem vitatom, hogy a felajánlott
összeg jó helyre került-e, hasznos fejlesztési beruházásokra, felújítási munkákra fordította az önkormányzat, még
akkor is, ha, mint a lemondó nyilatkozat, ill. szerződés aláírásával a támogatást nyújtó szándéka más formában és elintézési módot követve kívánta (volna) ezen összegek felhasználását biztosítani. Jelezni kívánom azonban, hogy a
részemre számfejtett összeget a Visegrádi Nyugdíjas Klub
támogatására kívánom felajánlani.
Ezen észrevételeimet bízom, hogy a demokrácia további
megszilárdítása és fejlesztése érdekében tett őszinte megnyilvánulásnak tekinti a Polgármester Úr, és nem pusztába
kiáltott szónak tekintve, amolyan hétköznapi kukacoskodásként.
Tisztelettel:
Dr. Szendrői Lajos
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Hírek az Áprily Lajos Általános
és Alapfokú Művészeti Iskolából
Tájékoztatás
Az Áprily Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatói állásra kiírt pályázata május 13-án jár le.
A beérkezett pályázatok és pályázók személyének megismerésére 30 nap áll a tantestület és a szülők rendelkezésére. A tantestület által választott háromfős bizottság
lehetőséget kínál fel a szülőknek a pályázatok megismerésére.
Május 20-án 18 órakor az iskolába várjuk mindazokat, akik kíváncsiak arra, hogyan képzelik el az iskola
jövőjét a vezetői posztra pályázó személyek.
Ezt az alkalmat kínáljuk fel arra is, hogy az iskola
módosított Pedagógiai Programját ismertessük.
Iskolavezetés

Programok, versenyek, események
A tavaszi szünet után új lendülettel kezdtünk az utolsó
két hónap feladatainak ellátásához. Bizony lassan közeledik a tanév vége, s a legfontosabb a tanulás, a tantárgyi
követelmények teljesítése. Emellett a különböző kulturális
programok is megszaporodnak ilyenkor.
Az 1–2. osztályosok Budapestre kirándultak, ahol barlangtúrán és színházlátogatáson vettek részt, a 4. osztályosok az Esztergomi Vármúzeumot tekintették meg. A hónap
kiemelkedő eseménye április 22-e a „Föld napja” volt,
amikor iskolánk tanulói különböző feladatot teljesítettek
környezetünk, földünk védelmében: a Dunakanyar Erdei
Iskola által szervezett versenyen 13 fővel voltunk jelen,
szemétgyűjtési akciót végeztünk a Duna-parton (a sörsátortól az Apátkúti-patakig) és a moziközben. A papírgyűjtés eredménye: összesen 63 mázsa papírt gyűjtöttek a
gyerekek, az osztályok közötti verseny a következőképp
alakult:
1. helyen
2. helyen
Összesen

Gimnázium
2 fő
2 fő
4 fő

1. osztály: 410 kg
2. osztály: 266 kg
3. osztály: 815 kg
4. osztály: 1130 kg (3.)
5. osztály: 1800 kg (1.)
6. osztály: 1400 kg (2.)
7. osztály: 275 kg
8. osztály: 230 kg
Több alkalommal és helyen szerepeltünk április hónapban is. 26-án a nyugdíjas klubban, 29-én Leányfalun, az
idősek otthonában kis anyák napi köszöntő műsorral, 30án az Európai Uniós csatlakozás tiszteletére rendezett
ünnepi testületi ülésen.
30-án Szatmári Nóra tanítványa, a negyedikes Harsányi
Fanni megyei tanulmányi versenyen vett részt, ahol 84%os teljesítményével kb. 180 tanuló közül 10. helyezést ért
el.
Az én mesekönyvem címmel hirdetett meseíró versenyre
8 tanuló jelentkezett iskolánkból, Valentin Virág 3. osztályos tanuló I. helyezett lett kategóriájában.

Tájékoztató a továbbtanulásról
Sikeresen befejeződött az általános felvételi eljárás a
2003/2004-es tanévben. Iskolánkból a 8. osztály végzős
tanulói valamennyien felvételt nyertek az 1., ill. a 2. helyen választott középiskolába. Az eredmények a szülők és
tanulók megfontolt döntését tükrözik.
Tanulságként le kell szögeznünk, hogy a pályaválasztást
időben el kell kezdeni. Meg kell ismerniük a szülőknek és
gyerekeknek a lehetőségeket, el kell menniük a nyílt napokra, tájékozódniuk kell jelentkezés előtt. A tanulmányi
eredményeket 5. osztálytól kezdődően fel kell tüntetni a
jelentkezési lapon, tehát nem elég 7–8. osztályban jó jegyeket szerezni.
A felvett tanulók a középiskola típusai szerint:

Szakközépiskola
6 fő
2 fő
8 fő

6. osztályos gimnáziumba 6 fő jelentkezett, ebből 3 főt
biztosan felvettek, 1 fő még bizonytalan, 2 főt nem vettek
fel.
8. osztályos gimnáziumba 1 fő jelentkezett, nem vették
fel.
Középiskolai tanulmányaikhoz sok sikert kívánunk!

Tanév végi programunk a következőképp alakul
Május 17. Országos kompetenciamérés a 6. és 8. osztályokban (alapvető kompetenciák: matematikai, olvasásszövegértés).
Május második felétől tantárgyi mérések a 3. és 4. osztályokban.
Május 26. Kihívás napja – egészségnevelési és sportnap.

Szakiskola
1 fő
2 fő
3 fő

Összesen
9 fő
6 fő
15 fő

Osztálykirándulások
1–2. osztály: június 11. Esztergom
3. és 5. osztály: június 3–4. Ópusztaszer
6. és 8. osztály: június 7–8. Szilvásvárad
7. osztály: május 22–24. Sümeg
4. osztály: Budapest
Kisoroszi
A tanév utolsó tanítási napja: június 11. (péntek)
Nyolcadik osztály búcsúztatása: június 12. (szombat)
10 órakor
Tanévzáró ünnepély időpontja: június 17. (csütörtök)
17 órakor
(Folytatás a 16. oldalon)
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(Folytatás a 15. oldalról)

MEGHÍVÓ

Zeneiskolások vizsgarendje
Szolfézs vizsgák:
írásbeli: május 27., 28.
szóbeli: június 1., 2.
Hangszeres vizsgák:
6–8. osztály hangszereseinek a kirándulás miatt június 9én 12 órakor. Furulya-, gitár-, rézfúvós vizsga: június 7-én
15 órakor. Gordonka-, zongora-, klarinétvizsga: június 8án 14 órakor.

Az „Ifjú Muzsikusaink” koncertsorozat

TANÉVZÁRÓ HANGVERSENYÉRE
2004. május 25-én 17 órára
az Áprily Lajos Általános és Alapfokú Művészeti
Iskolába.
Mindenkit szeretettel várunk!
Mezei Anna igazgató

Hangszeres felvételi vizsga a 2004/2005-ös tanévre
Az Áprily Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola a következő hangszerek oktatására hirdet felvételt a
2004/2005-ös tanévre: furulya, gordonka, gitár, klarinét, kürt, harsona, tuba.
Zongora tanszakra helyhiány miatt az idén nem veszünk fel új növendéket.
A felvételi alkalmassági vizsga időpontja: 2004. május 27-én 17–18.30 órakor lesz az iskolában.
Elsősorban az idei tanévben előképzős (1. oszt.) tanulókat és szülőket várjuk!
Zenetanárok

A Mátyás Király Mővelıdési Ház hírei
Szeretettel hívunk
mindenkit

Buda
visszavételének
és
Görgey Artúr
halálának
évfordulóján,
2004. május 21-én,
pénteken 16 órakor
a Görgey-lépcsőhöz,
ahol rövid ünnepség
keretében

megkoszorúzzuk
a honvédtábornok emléktábláját.

A művelődési ház
szeretettel meghívja Visegrád lakosságát
– azon belül is főként a gyerekeket –
2004. május 26-án (szerdán) 10 órára

A művelődési ház
szeretettel meghívja Visegrád lakosait
a hónap utolsó péntekein megrendezendő
előadás-sorozat tavaszi utolsó alkalmára,
mely

a moziba, ahol

2004. május 28-án (pénteken)

a Nektár Bábszínház

18 órától lesz a könyvtárban.
Ebben a hónapban

Hamupipıke
című

előadására
kerül sor.
Az előadás érdekessége az,
hogy vetített háttérrel adják elő a műsort.

Merczi Mónika
régész-antropológus,
az esztergomi Balassa Bálint Múzeum
munkatársának
diavetítéssel egybekötött előadását
hallgathatják meg

A belépőjegy ára 250 Ft.

„Se holt, se eleven”
a múlt antropológus szemmel címmel.

Mindenkit szeretettel várunk.

Mindenkit szeretettel várunk!

Gondolatok Európa (?) ürügyén
Állok a város központjához tartozó Duna-parti buszmegállóban. Míg megérkezik a jármű, gyönyörködöm a tavaszi táj szépségeiben: zöldellő hegyek, nyugodt, csendesen folydogáló Duna, virágzó természet. Jól esik a szemnek és a léleknek a megnyugtató panoráma, az oly sokak által irigyelt Dunakanyar látványa.
Hátrafordulok. Jól látom? A nemrég felállított, ízléses buszmegálló ablaka vandál módon betörve. Kinek (kiknek) okoz örömet a már létrehozott, bizonyára nem olcsó alkotás tönkretétele? Azelőtt a szemközti oldalon volt ,,mindennapos” a rongálás,
most ez a védelmet nyújtó kis építmény lett az áldozat. Ki leli örömét az ilyesféle tett elkövetésében? Egy-két sör motivál, vagy
csak úgy ,,brahiból” fanyalodik ilyesmire az elkövető? Jó lenne tudni a választ!
Annyi igyekezet, jó szándék, áldozathozatal tapasztalható, hogy városunk, környezetünk szebb, tetszetősebb legyen! Jó lenne
már ,,felnőni”, ugyanis május 1-jétől már ,,hivatalosan” is Európa részévé váltunk…

Egy visegrádi járókelő: Borsody István
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Táncház az iskolában

Nyári gyermekfoglalkoztató tábor

A tavaly nyári hittantáborban is nagy sikere volt a táncháznak. Akkor fogalmazódott meg az ötlet, hogy jó lenne,
ha folytatása is lehetne. Kedves zenészbarátaink, a Turi
András és Jámbor Rita házaspár szívesen vállalták, hogy
általában havonta egy alkalommal eljönnek Visegrádra.
Az adott hónap ünnepeiről, jeles napjairól, népszokásokról
beszélgetünk, és az ezekhez kapcsolódó népdalokat, táncokat, népi játékokat tanuljuk. A gyerekek megismerhetnek, kipróbálhatnak különböző népi hangszereket: dudát,
furulyákat, dorombot. Rita a prímás, András tanítja a tánclépéseket. Három gyermekük közül a két nagyobb, Zsófi
és Andris besegítenek a zenélésbe és a tánctanításba.

Tisztelettel értesítünk minden érdeklődőt, hogy a Junior kör
és a Mátyás Király Művelődési Ház az idei évre is megszervezi nyári gyermekfoglalkoztató táborát.
Ideje: június 14-től július 2-ig, három hét.
A foglalkozások az eddigiekhez hasonlóan reggel 9 órakor
kezdődnek és 16 óráig tartanak.
Az alkotó foglalkozások mellett több kirándulást is terveztünk a három hétre, így megyünk hajókirándulásra Esztergomba, terveink közt ellátogatunk egy állatparkba, és meglátogatunk egy, még ma is működő úttörőcsapatot. A gyerekek
kívánságára ismét elmegyünk a Kacár-tanyára, Szo-kolyára,
ahol a kenyérsütésen kívül idén nemezelni, kovácsolni és
filcezni fogunk. Bejárjuk ismét a visegrádi hegyeket és természetesen a tábort. A már hagyományos Telgárthy-réti
tábortüzes sátorozással zárjuk.
A gyermekfoglalkoztató napi díja ebéddel: 550,– Ft/fő/nap.
Abban az esetben, ha egy családból két vagy annál több
gyermek jön, 500,– Ft/fő/nap. Az egyéb költségeket a támogatásokból fizetjük. Szeretettel várunk minden érdeklődő
gyermeket!
Információ: a 398-383-as vagy a 20/4479114-es telefonszámokon.
Jelentkezés esetén az alábbi jelentkezési lapot kérjük kitöltve mielőbb Visegrád, Mátyás király u. 27. szám alá a táborvezetőhöz eljuttatni szíveskedjenek.
Találkozó: június 14. hétfő, művelődési ház (Széchenyi u.
11.)
Köszönettel:
Bártfainé Répás Ildikó

Nagyon köszönöm Mikesy Tamás művelődésiházigazgatónak az anyagi támogatást, és Mezei Anna igazgatónőnek, hogy az iskolában helyet ad nekünk.
A következő táncház május 22-én, szombaton délután 4
órakor lesz, amelyre mindenkit szeretettel várunk.
Szabóné Mayer Katalin

Jelentkezési lap
Kérném ……………………………...…………… nevű
gyermekem részére az elhelyezést az alábbi turnusokba:
I. június 14–18-ig,
II. június 21–25-ig,
III. június 28.–július 2-ig.

A Dunakanyar Erdei Iskola hírei
A
Dunakanyar
Erdei Általános
Iskola szeretettel
vár minden érdeklődőt a

MADARAK
ÉS FÁK
NAPJA
alkalmából rendezett kistérségi

RAJZKIÁLLÍTÁSON.
A rajzok az iskola tornatermében
tekinthetők meg
május 10–17-ig
8.00 és 15.30
között.

,,IDİUTAZÁS”
történelmi barangolások Visegrádon
Napközis tábor
a visegrádi Dunakanyar Erdei Iskolában
2004. június 21–25. között
Mi vár rád?
– egy képzeletbeli utazás a XV. századi Magyarországon: szokások, életvitel, étkezés, öltözködés,
építészet, harcászat
– történelmi kirándulás a középkorban, őseink
kultúrájának felfedezése
– a korszak mindennapi életéhez tartozó kézműves
foglalkozások
– és persze vidámság, jókedv, szórakozás
Gyere, várunk szeretettel!
Jelentkezni lehet 2004. június 10-ig
a (26) 397-430-as telefonszámon
vagy az iskolában (Visegrád, Apátkúti-völgy).
Részvételi díj: 13.000 Ft/fő
„Hé, kölyök – a törzs befogad,
tiéd a szabad élet!”

„VÁR A CSAPATÉLET!”
Napközis tábor
a visegrádi Dunakanyar Erdei Iskolában
2004. június 28.–július 2. között
Mi vár rád?
– egy hét csapatélet…
– egy hét a dzsungel törvényei szerint…
– egy hét izgalom, jókedv, próbatétel…
– egy hét a mi dzsungelünkben, ahol lesz még:
jóga, testfestés, maszkkészítés, bunkiépítés,
dobkészítés, tánc, dzsungelpróba…
Gyere, légy szereplője te is a dunakanyari
Dzsungel könyvének!

Jelentkezni lehet 2004. június 10-ig
a (26) 397-430-as telefonszámon
vagy az iskolában (Visegrád, Apátkúti-völgy).
Részvételi díj: 13.000 Ft/fő
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Aki még nem járt
a gödöllői kastélyban, méltán hihette, hogy a bécsi Burg és
Schönbrunn termeiben hasonló nincs Közép-Európában.
Pedig van. Meggyőződtünk április 18-án, hogy a Gödöllőn
látogatható 25 terem vetélkedhet a fentiekkel.
A Visegrádi Polgári Kaszinó szervezésében több mint ötvenen megtekintettük a csodálatosan helyreállított kastélyt és
színházát. Ámultunk. A szakavatott idegenvezetők elmondták, hogy ilyen barokk színház Európában mindössze három
van, és külföldi barokk társulatok szívesen jönnek – akár
díjazás nélkül is – előadást tartani. A korabeli bútorok, selyem tapéták, a színház technikai berendezése, a színfalak,
díszletek mozgatása bámulatra méltó.
A kitűnő közös vendéglői ebéd után folytattuk utunkat a
máriabesnyői kegytemplomba. Szőke Mátyás múzeumigazgató úr részletes történeti és művészettörténeti tájékoztatása
után a kegytemplom belsejének, altemplomának és a
Grassalkovich-család kriptájának megtekintésével fejeztük be
a gazdag programot.

2004. május

Szeretném tudni…
Igen, nagyon szeretném tudni, kinek nem tetszik ez (?),

és helyette szereti látni ezt!

Végezetül a máriabesnyői kapucinus sírkertben leróttuk kegyeletünket a tragikus sorsú magyar miniszterelnök, gróf
Teleki Pál sírjánál.
A sok-sok információt, gazdag és tanulságos programot,
alapos szervezőmunkát mindnyájan hálásan köszönjük Szőke
Mátyás igazgató úrnak és feleségének, Erikának.
Cs. L.

Meghívó
Erdész barátsággal hívjuk Önt és barátait
2004. május 27-én 10 órára Visegrádra,

a Telgárthy-réti
Bertényi Miklós Füvészkertbe
a bemutatóház avatására és egy tavaszi sétára,
ahol bemutatjuk a most már állandóan nyitva tartó kertet.
A kert múltját bemutatja dr. Madas László ny. igazgató.
A házat átadja Zambó Péter, a PP Rt. Vezérigazgatója.
A kis műsort verssel Kertész József erdész barátunk színesíti.
Zenei élményt nyújt a Visegrádi Zenekar.
A sétát Koncz Antal kerületvezető erdész vezeti.
Nyitva tartás:
Szerda, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap 10–17 óráig
Belépőjegyek:
Felnőtt 300 Ft, nyugdíjas 200 Ft, gyerek 150 Ft
(7 év alatt ingyenes)
PP Rt. Visegrádi Erdészet

Szeretném
tudni, kinek van
útban a patakhíd
korlátján a virágláda, benne
friss tavaszi virágokkal és ki
szeret a buszmegálló tetejére
feltett padon üldögélni? Miért
nem tud valaki
örülni annak a
kis szépnek, ami
körülveszi,
és
miért nem tudja
tisztelni mások
munkáját? Félre
ne értse senki!
Nem a saját munkámat sajnálom, bár évek óta a szabadidőm jelentős részét töltöm azzal, hogy ültetem, gondozom
sok más városlakóval együtt a város közterületeinek virágait.
Azok előtt a gyerekek előtt érzem kellemetlenül magam, akik
hisznek abban, hogy jó az, amit csinálunk, ők is csavargás és
sok egyéb más helyett ültetnek, locsolnak, söprögetnek.
Aztán az ilyen vandalizmus után engem kérdeznek. És én
sajnos csak állok, nézek, és nem tudok válaszolni a kérdéseikre, pedig kellene. A Kis herceg története jut eszembe: „amit
megszelídítettél, azért felelősséggel tartozol…” Igen, megpróbáltam őket „beoltani”, de a hétvégi vandálok tevékenységei után, már felelősséget nem vállalhatok azért, hogy
továbbvigyék azt, ami szép, esztétikus. Lehet, egy idő után
már nem tudnak majd hinni a szépben, a saját kezük munkájában, ami rendszeresen romokban hever.
Kérnék mindenkit, de főleg a város fiatalságát, hisz hétvégenként, a nagy rongálások idején a késő esti órákban többnyire ők tartózkodnak az utcákon, szóljanak rá bátran azokra,
akik nem férnek bele a rájuk szabott bőrbe és virágládák
borogatásával, padok emelgetésével bizonygatják „emberességüket”.
Bártfainé Répás Ildikó

XX. évfolyam 5. szám

VISEGRÁDI HÍREK

Az én mesekönyvem
A Visegrádi Fiatalok Klubja Egyesület pályázatot hirdetett általános iskolás gyermekek számára „Az én mesekönyvem” címmel.
A feladat az volt, hogy a pályázók írjanak egy mesét, és tetszés
szerint illusztrálják. 23 pályamunka érkezett Pilismarótról és a két
visegrádi iskolából. Az ünnepélyes eredményhirdetést 2004. május
2-án tartottuk a művelődési ház könyvtárában.
A mesék és rajzok olyan ötletesek és színvonalasak voltak, hogy
a nyertes munkákat a Visegrádi Hírek hasábjain folyamatosan
közöljük. (Technikai okok miatt nem a helyezések, illetve kategóriák sorrendjében.)

Egy kitaposott cipő emlékei
Somos Olivér – II. kategória – 1. díj
(Bozóky Mihály Általános Iskola, Pilismarót)

Réges-régen, mikor még új voltam, mindenki nagyra tartott.
Én voltam a legszebb cipő a szekrényben. És, hogy miért?
Mert én alkalmi cipő voltam. Lakkozott, fekete bőrömön
ragyogtak a fények, a többiek irigykedve néztek rám. Egyedi
darab voltam, „kézi munka”, ezt mindig büszkén mesélte a
gazdám. Csak színházba és különleges alkalmakkor viselt.
Mindig csillogón álltam a legfelső polcon. Ha kosz került
rám, azonnal letakarított. Tehát csupa ünnepből állt az életem.
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ezzel a szép versrészlettel köszöntjük!

İsi ír áldás
Áldott legyen a fény, mely rád világít,
és mely benned van!
Az áldott napfény sugározzon be téged,
és melegítse föl a szívedet,
míg úgy nem lobog, mint kandallók tüze!
Így minden idegen melegedni jöhet hozzád,
és minden barátod is.
Sugározzék szemedből a fény,
mint ablakba állított gyertya fénye,
mely a viharban vándorlókat hívogatja!
Áldott legyen a rád hulló lágy eső!
Hulljanak lelkedre a cseppek,
és csalogassák a virágokat,
hogy illatukkal megteljék a levegő!
De áldott legyen a nagy vihar,
és rázza meg lelkedet,
hogy fényesre és tisztára mossa,
és sok kis tavacskát hagyjon hátra,
mikben megcsillan az ég kékje,
és időnként egy csillag is!
Legyen áldott a Föld, az egész földkerekség,
hogy mindenütt kedvesen fogadjon,
bármerre is vezessen utad!

„Az Úrnak irgalmát örökké éneklem.”
(89. zsoltár)

A Szentendrei Református Gimnázium zsoltár- és népdaléneklési versenyt hirdet.
Célunk, hogy közösen énekeljük zsoltárainkat, népdalainkat, ezért már az is nyertes, aki csak elindul a versenyen
és megtanulja az énekeket.
Szeretnénk, ha minél több általános iskoláskorú fiatal
jelentkezne a településén, a lelkipásztoránál, ahol megkaphatja a verseny anyagát.
Minden település három főt küldhet a gimnáziumba.
A verseny időpontja: 2004. május 28., 14 óra
Helye: Szentendrei Református Gimnázium,
Áprily-terem
Egyéb felvilágosítás:
Lázár Enikő tel./fax: (26) 202-595, 505-257

Egyszer beleléptek velem egy sáros pocsolyába. Ez nem is
lett volna baj, csakhogy kint felejtettek a lábtörlőn. Ekkor egy
koldus felkapott és elrohant velem. Ettől elkeseredtem. Hiányzott a cipőápolótól illatos, meleg szekrényben a megszokott helyem, a többiek irigy pillantásai… Itt esténként görcsös, öreg kezek begyűrtek egy kócos fej alá, és egész éjjel
párnája voltam új gazdámnak. Kerestem társaimat, de pár nap
alatt rájöttem, én vagyok itt cipő egyedül. Először azt találtam a legfárasztóbbnak, hogy minden nap „dolgoznom”
kellett. De új gazdámnak nagyon nagy szüksége volt rám. Ez
változtatott nézetemen. Elhatároztam: utolsó ragasztásomig
szolgálni fogom, védeni a hidegtől, széltől, sártól.
Végül is örültem annak a sáros pocsolyának. Amíg csak
ápolgattak, tisztogattak, azt hittem, gondoskodást kapni a
legjobb dolog a világon. Most már tudom: adni is ugyanolyan
jó, sőt jobb.
VIFIK

Pedagógusainkat és gyermekeinket

Sinka István:

TŐZMAJÁLIS

Nyári réten nagy ibolya-alkonyat
volt, bűvös, már majdnem földöntúli
fény, káprázat, mit a lombnak ad
az ég, mielőtt ezernyi csillag-pipacs gyúl ki.
Szivárványló est volt; virúlt violája.
– Tűzmajális a méla nagy ég alatt –
S úgy búcsúzott, mint a múló nyár, ha
útra küldi már a vándormadarat.
Néztük megbűvölten az óriás eget,
alkonyatnak s egymásnak rabjai.
S olyan volt az óra, mintha új kikelet
lángjából virág és tűz szakadt volna ki.
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2004. május

Sörsátor
műsora
Május 15.
Medison (swing, rock and roll)
Május 22.
Whizz-bang (rock and roll)
Május 29.
Auróra, Nyűg (punk)
Június 5.
Early Times (blues, rockabilly)
Június 12.
Rock in rockcats (botrányos rockabilly)
Június 19.
Elter zenekar (mulatós)
Június 26.
Le Panic
Péntekenként versenyek:
darts, pingpong, snapszer, csocsó, strandröplabda, karaoke

Helye: Visegrád, révkikötő
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INGATLANKÖZVETÍTŐ
IRODA
Különböző árfekvésű eladó

– családi házakat,
– üdülőket,
– telkeket
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
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KEDVEZŐ ÁRAK! KEDVEZŐ ÁRAK!
Ha fontos a jó ár és a bizalom!

GÁZ, VÍZ, FŐTÉS, FÜRDİSZOBA
KISÁRUHÁZ
Tahitótfalu, Szabadság út 15.
(Kék Duna Szövetkezet udvarán)
Akcióink:
RADEL acéllemez lapradiátor listaár –19%
– Minden, áprilisban és májusban vásárolt szaniterhez (WC,
mosdó) vízmelegítő, cirkóhoz ajándékba adjuk a rögzítő
készletet!
– Az ugyanekkor vásárolt kazánhoz és cirkókhoz a programozható termosztát árából 15% kedvezményt adunk!
– Ezenkívül akciós áron van TEKA mosogató, FÉG készülékek
és MORA gáztűzhely!
Megkérdeztük a rendszeresen visszatérő vásárlóinkat, miért
választanak minket?
– ,,Nincs olyan, hogy nincs.” (Hegyesi Attila, Tahi)
– ,,Jó a választék, jó az ár, jó a munkakapcsolat.” (HEBA
THERM Kft., Tahitótfalu)
– ,,Közel van, minden van, a megrendelt áru egy héten belül
elvihető, rendes a kiszolgálás.” (Stabarecz János, Visegrád)
– ,,Bármit keresünk, megtaláljuk, ha nem aznap, akkor másnap!
Bizalommal lehet fordulni, közösen megoldjuk a problémát!”
(Czikora Lajos, Tahi)
– ,,Ön nem akarja kipróbálni?” (Kelemen Kft., Tahitótfalu)

Hívjon! Tel./fax: (26) 386-721, 06 (30) 951-5484
Nyitva tartás: h–p 7.30–17.00, szo 7.30–12.00
KEDVEZŐ ÁRAK! KEDVEZŐ ÁRAK!
Dunabogdányban nyíló

Ruha, cipő, konyhafelszerelés,
lakástextil,
papír-írószer, kozmetikum,
ajándéktárgy…

szépségszalonba
FODRÁSZ
kolléganő jelentkezését várom!

Zel l er Beát a
Dunabogdány, Béke u. 7. Tel.: 06 (20) 4964-327

KÁOSZ üzletek
Alacsony árakon,
nagy áruválaszték!
KÁOSZ üzletház
Visegrád, Fő u. 104.
Tel: (26) 398-374

Burkolást, csempézést,
kültéri kövezést, macskakövezést
szolid árakkal

vállalok!

no no n
Telefon: 06 (20) 511-8675

KÁOSZ üzlet
Dunabogdány, Kossuth L. u. 94.
Tel: (26) 391-166

Az üzletek nyitva tartási ideje:
hétfő–péntek 9–18 óráig
szombaton–vasárnap 9–12 óráig
Várjuk szeretettel!

VILLANYSZERELÉS
VISEGRÁDON
Tel.: 06 (30) 550-6508
Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek azt az
együttérzést, amit Grósz Mihály elvesztése miatt családunk iránt tanúsítottak.
A gyászoló család
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2004. május

MÁJUSI–JÚNIUSI PROGRAM
május 14. péntek:
utána zenél:
május 15. szombat:

Jamie Winchester és Hrutka Róbert
DJ Meda (Egyiptom)
Pure Blues és Szőcs Gábor
Lemezbemutató koncert

május 21. péntek:
május 22. szombat:

Lucky Boys
Bolyki Brothers

május 28. péntek:
május 29. szombat:
május 30. vasárnap:
június 4. péntek:
június 5. szombat:

Tátrai Tibor és Szőcs Antal Gábor
Latin
Táncosokkal Farkaló
Ladánybene 27
Bacardi Koktél Party
Hot Jazz Band
Alex and the Paid Holiday

június 11. péntek:
június 12. szombat:

Budapest Ragtime Band
Jazzsteps

június 18. péntek:
június 19. szombat:

Szépülı Városközpont
Nemzetközi blues est
Ripoff Raskolnyikov (AUT)
Palermo Boogie Gang (HUN)
Arsenic Alex (YUG)

Minden vasárnap zongorázik és énekel
a Don Vito pacsirtája, KITTY
A mősorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Asztalfoglalás, rendelésfelvétel: (26) 397-230
Visegrád, Fı u. 83.
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Főbb termékeink:
– Borda parasztkolbász
– Borda nyári turista szalámi
– Borda különleges vastagkolbász
– Borda csemege debreceni
– Borda grillkolbász
– Füstölt áruk – szalonnafélék – házi
zsír
– házi tepertő

Bőséges áruválaszték:
– felvágottak – májasok – disznósajtok
– száraz szalámik – házi sütőkolbász

Marha – sertés – csirke – pulyka
– kacsa – tyúk
Folyamatos árengedményekkel,
udvarias kiszolgálással várjuk
régi és új vásárlóinkat!
Nyitva tartás:

törtök

hétfő
kedd
szerda
7.00–17.00
péntek
szombat

szünnap
7.00–13.00
7.00–17.00
jó parkolási lehetőséggel!
7.00–17.00
7.00–13.00

B O RDA HÚSBO L T D O LG O Z Ó I
Üzletünk a 11-es főút mellett található, csüDUNABOGDÁNY, KOSSUTH L. ÚT 40.
Telefon: (26) 390-350

DUNAKANYAR INGATLANCENTRUM
Közvetítı és értékbecslı iroda
Alapította: ZIMÁNYI PÉTER 1996-ban

l Ingyenes számítógépes nyilvántartás, helyszíni értékfelmérés, ingatlanforgalmi tanácsadás!
l Többéves közvetítıi tapasztalat. Színvonalas, korrekt szolgáltatások. Teljes körő ügyintézés!
l Az adásvételi szerzıdést irodánk ügyvédje készíti
(az eladóknak költségmentesen!)
l Fizetıképes ügyfeleink számára eladó lakóházakat, telkeket, nyaralókat keresünk

Leányfalu, Móricz Zsigmond (fı)út 125.
06 - 26 -

381 - 431

Mobil: 06 -

209 - 834 - 796

internet: www.ingatlanok-dunakanyar.hu

Dunakanyar Vagyonvédelem
Biztonsági rendszerek kiépítése
rádiófrekvenciás és telefonos
távfelügyelet biztosításával,

vonuló járőrszolgálattal
Lénárd Péter 06 (20) 9117-775
Csitneki Tibor 06 (20) 9205-424
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Az idén is lesznek palotajátékok
Az idén a korábbi évekhez hasonlóan július második hétvégéjén, július
9–11. között rendezzük meg a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékokat. A
már országszerte ismert rendezvényt
1985-ben láthatták először az érdeklődők, így az idén a 20. alkalommal
ad otthont városunk a programnak.
Joggal gondolhatnánk, hogy egy
ilyen nagysikerű és immár tizenkilenc éve zajló rendezvénysorozat
jövője biztos, magától szerveződő,
önjáró folyamat. Ennek ellenére
felreppentek Visegrádon olyan hírek,
hogy nem lesznek palotajátékok az
idén. Volt ugyan egy rövid időszak,
amikor valóban kétséges volt a rendezvény sorsa, de szeretnénk eloszlatni a kételyeket, és mindenkit megnyugtatni, hogy nem szakad meg a
hagyomány.
Az év elején kaptuk a felkérést a
városvezetéstől a szervezésre, melyet
szívesen vállaltunk. Február végén 6
millió forint törzstőkével létrejött a
Pro Visegrád Kht., melynek tulajdonosa a város, és célja első lépésben a
palotajátékok megrendezése.
A munkának nekilátva, elsőként a
rendezvény pénzügyi helyzetét elemeztük. Szembeállítottuk a várható
bevételi oldalt a kiadásokkal. Látva a
nagy hiányt, a legszükségesebb költségekre szorítkozva határoztunk meg
egy minimális kiadási oldalt. Alapvető feltétel volt, hogy a program tartalma és színvonala ne csökkenjen,
megtartva ezzel a rendezvénysorozat
korábbi években kialakított hírét.
Az idei év rendkívül nehéz anyagi
helyzetét az eredményezi, hogy a

korábbiaktól eltérően jelentős állami
támogatással nem számolhatunk. A
támogatási rendszer megváltozásával,
a Széchenyi Turizmusfejlesztési
Program hiányában közel 15 millió
forinttól estünk el. Egyéb források
reményében két pályázaton is indultunk: a hazai Nemzeti Kulturális
Alapprogramon, illetve a Nemzetközi
Visegrád Alap támogatási programján. Javítva a kilátásokat, a hazai
támogatási alapból sikerült 3 millió
forintot elnyerni. Ez azonban még
nem oldotta meg az anyagi nehézségeket. A rendezvény költségvetését a
hiányzó közel 6 millió forintos tátongó lyukkal a városvezetés elé tártuk,
akik képviselő-testületi határozat
keretében a hiányzó összeg felének
pótlásáról döntöttek, biztosítva ezzel
azt, hogy a palotajátékokat meg lehet
rendezni. A fennmaradó összeget
szponzorok bevonásával kell biztosítani.
Az idén a sorban már 20. alkalommal megrendezendő jubileumi Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok biztosítják a folyamatosságot, öregbítik a
rendezvény és a város hírnevét, turisztikailag segítik Visegrád létjogosultságát és lehetőséget, valamint
kikapcsolódást biztosítanak nekünk,
visegrádiaknak is.
A kevés bevétel miatt – ami a korábbi évekének mindössze kb. 60–
70%-a – le kell mondanunk a palotajátékok idején már hagyományosan a
templomnál megrendezett utcabálról.
Mindenkit kérünk, hogy lehetőségéhez mérten segítse a rendezvényt.
Mivel a bevételek legnagyobb része a

jegyeladásból származhat, így különösen fontos, hogy minél többen
jöjjenek el e hétvégén Visegrádra, és
tekintsék meg a játékokat. Hívjuk
rokonainkat, barátainkat és ismerőseinket. Buzdítsuk őket, hogy július
második hétvégéjét töltsék Visegrádon, és látogassanak el hagyományőrző rendezvényünkre. Helyezzük ki
a szórólapokat az éttermekbe, szállodákba, fogadókba, vendégházakba.
Meséljük el vendégeinknek, hogy
milyen jó is az a palotajátékok!
Imádkozzunk közösen a jó időért!
Tegyük rendbe portálunkat, tisztítsuk
meg az utcafrontot, öltöztessük virágdíszbe házunk homlokzatát! Lehetőség van arra, hogy a kht. részére
pénzbeli adományt juttassunk, mely
mind magánszemélyek, mind vállalkozások esetében az adóalapot csökkenti.
Természetesen a visegrádi lakosoknak a lehetőséget, hogy ingyen tekintsék meg a játékokat, a kedvezőtlen helyzet ellenére is biztosítani
kívánjuk. Kérjük Önöket, hogy a
palotajátékok megtekintésére a pénteki napot, július 9-ét irányozzák elő.
Erre a napra szóló tiszteletjegyüket a
korábbi évekhez hasonlóan a könyvtárban vehetik át június 20-tól. A
belépőjegyek ára felnőttek esetében
1.500 Ft, gyermekeknek 1.000 Ft
lesz.
Dolgozzunk együtt a rendezvény
sikeréért, élvezzük együtt július második hétvégéjét!
Eőry Csaba
Dr. Koncz Áron
Lelkes László
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VÁROSHÁZI HÍREK
A 2004. május 20-án tartott
képviselő-testületi ülésen történt
– Elfogadásra került az önkormányzat 2003. évi költségvetési beszámolójáról szóló, 4/2004. (V. 20.) számú rendelet és az arra vonatkozó független könyvvizsgálói jelentés. (A rendeletet lásd a 3–4.
oldalon.)
– Elfogadta a testület az Áprily Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Fellegvár Óvoda 2003/2004-es nevelési évről szóló beszámolóit. A jövőre nézve megbízást adott a képviselőtestület a Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságnak, hogy az
intézményi beszámolókra vonatkozóan dolgozza ki a tartalmi és
formai előírásokat.
– Az önkormányzat legfeljebb 577.400,– Ft mértékben hozzájárul a
K7-es számú termálkút felújításának költségeihez, a Visegrádi Ásványvíz Kft.-vel kötött szerződés szerint.
– Értékesítésre került az önkormányzat tulajdonában lévő öntözőberendezés, tartozékaival együtt.
– Megerősítésre kerültek a Helyi Választási Bizottság tagjai, illetve
póttagjai a 2004. június 13-i Európa Parlamenti választás kapcsán.
– Bruttó 900.000,– Ft-ot biztosított az önkormányzat a Rév utca virágágyásainak szegélyezésére.
– Megkezdődött a Kincstári Vagyoni Igazgatósági tulajdonában lévő
visegrádi ingatlanok megigénylése.
– Elfogadta a képviselő-testület a Pro Visegrád Kht. által előterjesztett költségvetés-tervezetet a 2004. évi Visegrádi Nemzetközi Palotajátékokra vonatkozóan.
– Ajánlattételt fogalmazott meg a testület – a Városfejlesztési Bizottság javaslata alapján – a Löffler-bánya adásvételére vonatkozóan.
Amennyiben az ingatlan eladása megtörténik úgy a vevő-befektető
megkezdi egy szálloda építésének előkészítő munkálatait.
– Címerhasználat engedélyt adott a képviselő-testület a Thermál hotel részére.
– Kitelepedési engedélyt adott a testület a nagy parkoló területére,
2004. június 11-én 19–01 óráig, a Don Vito pizzéria részére.
– Jóváhagyta a testület a Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
javaslatát az Ifjúsági Alap I. félévi összegének felosztására vonatkozóan, az alábbiak szerint:
1. Szent György Lovagrend Apródképzője
49.000,– Ft
2. Junior Kör nyári napközis táborának
Nyíregyháza-Sóstói kirándulására
66.000,– Ft
3. Primavera tánccsoport gyermek- és ifjúsági
tagozatának (ruhákra)
80.000,– Ft
4. 823. Sz. Cserkészcsapat nyári vándortáborához
50.000,– Ft
5. Áprily Lajos Ált. és Alapfokú Művészeti Iskola
7. osztályának a sümegi gyermekvárostromon való
részvételhez (jelmezek, kellékek készítése)
15.000,– Ft
Összesen:
260.000,– Ft
– Elutasította a testület a háziorvos kérelmét, orvosi gépműszer vásárlásra vonatkozóan forráshiány miatt, de az ősz folyamán újratárgyalják a kérelmet.
– Egységes utcanévtáblák megrendelését hagyta jóvá a képviselőtestület a Városfejlesztési, Gazdasági és Idegenforgalmi Bizottság
javaslata alapján.

A Közművelődési, Ifjúsági
és Sport Bizottság munkájáról

Értesítés és tájékoztatás
Értesítem a Tisztelt Választópolgárokat,
hogy június 16-án (szerdán) képviselői fogadónapot tartok az Áprily Lajos Általános és
Alapfokú Művészeti Iskola könyvtárszobájában reggel 8 órától 16 óráig.
***

Tájékoztatom Önöket, Kedves Választóim,
hogy a 2004. évi képviselői tiszteletdíjamból
eddig a következő célokra ajánlottam fel támogatást:
Nyugdíjas klub
20.000,– Ft
Iskolai célok
(kirándulás, kulturális
program támogatására)
40.000,– Ft
Karitatív támogatás
10.000,– Ft
Mezei Anna
önkormányzati képviselő

Kiegészítés a pályázati lehetőségekhez
Az első félév keretösszegéből
januárban került
felhasználásra az iskola
sítábora támogatására
40.000,– Ft
I. félévben felhasznált összeg: 300.000,– Ft
A beérkezett pályázatokat támogatni tudtuk
többé-kevésbé a kért összegnek megfelelően.
Érdeklődéssel várjuk a programok megvalósulásáról szóló beszámolókat!
Az őszi-téli programokra 200.000,– Ft maradt, melyre a pályázatok benyújtását 2004.
szeptember 15-ig várja a Közművelődési,
Ifjúsági és Sport Bizottság.
Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

Tájékoztatás
Mint korábban már hírül adtuk, a GAMESZ
udvarán lehetőség van kis mennyiségű lakossági építési törmelék lerakására. Arra kérünk
mindenkit, hogy ezt a lehetőséget ne használja
fel kommunális szemetének elhelyezésére,
illetve valóban olyan mennyiségű sittet hozzon
be, melynek egyéni szállítása nem gazdaságos.
Továbbra is a hétfői napokon lehet ezt a
szolgáltatást igénybe venni, de különleges
esetben más napokon is rendelkezésre áll a
GAMESZ, de előtte időpontot kell egyeztetni
Schüszterl Károlyjal.
Megértésüket köszönjük.
GAMESZ
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Visegrád Város Képviselő-testületének
4/2003 (V. 20) sz. RENDELETE
a 2003. évi költségvetés teljesítéséről
Visegrád Város Képviselő-testülete az Államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 65. § (1) bek. és a 3/2003.
(III. 6.) sz. ÖK rendelet a 2003. évi költségvetéséről szóló
rendelet teljesítése alapján az alábbi rendeletet alkotja.

Általános rendelkezések
1. §
A képviselő-testület a 2003. évi gazdálkodásáról szóló
beszámolót 531.611 eFt bevétellel és 516.286 eFt kiadással fogadja el az alábbiak szerint:

I. Bevételek forrásonként
1. Működési bevételek
1.1 Intézményi
működési bevétel
71.804
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele
2.1 Helyi adó
99.277
2.2 SZJA
70.849
2.3 Gépjárműadó
4.592
2.4 Egyéb sajátos bev. 3.862
2.5 Bírság, pótlék
2.119

71.804

180.699

3.Felhalmozási és tőkejellegű bevétel
3.1 Ingatlan értékesítés 34.647
3.2 Sajátos felhalm.
tőke
41.130

75.777

4. Támogatások, átvett pénzeszközök
4.1 Normatív tám.
71.172
4.2 Központosított ei. 20.255
4.3 Közokt. fel. tám.
1.960
4.4 Szoc. fel. tám.
2.941
4.5 Céltámogatás
11.200

107.528

5. Pénzügyi befektetések bevételei
5.1 OTP Optima hozam
bev.
75

75

6. Támogatási kölcsönök visszatérülési bevétele
6.1 K. ment. kölcs.
vissza
62

62

7. Véglegesen átvett pénzeszközök
7.1 Műk. pénzeszk. átv.
23.446
7.2 Felhalm. célra átv.
2.204
8. Pénzmaradvány
9. Hitelfelvétel
9.1 Műk. célú hit.

25.650

1.591
9.816
9.816

10. Belföldi értékpapír-bevétel
Összesen:

58.609
531.611

II. Kiadások szakfeladatonként

Működési kiadás
Intézmények működési kiadásai
Dologi
66.526
Személyi
78.936
Járulékok
26.431
Pénzeszk. átadás
8.101
Polgármesteri hivatal
működési kiadásai
dologi
81.565
személyi
71.872
járulékok
21.220
pénzeszk. átadás
12.023

366.674
179.994

186.680

Felhalmozási kiadások
1. Beruházás
37.459
2. Felújítás
59.287
3. Hitelek
19.816
4. Értékpapír
30.000
5. Részvények
3.050

149.612

Összesen:

516.286

2. §
Visegrád Város 2003. évi bevételeinek és kiadásainak
összesítőjét a rendelet 1 számú melléklete alapján hagyja
jóvá.
3. §
Visegrád Város Önkormányzatának bevételeit a rendelet
2. számú melléklete szerint elfogadja.
4. §
Visegrád Város Intézményeinek 2003. évi működési bevételeit előirányzatok és teljesítések tekintetében a rendelet
3. számú melléklete alapján elfogadja.
5. §
Visegrád Város Polgármesteri Hivatalának 2003. évi működési bevételeit a rendelet 4. számú melléklete szerint
jóváhagyja.
6. §
Visegrád Város Intézményeinek 2003. évi működési kiadásait, létszámadatait az előírások és teljesítések szerint a
rendelet 5. számú melléklete alapján elfogadja.
7. §
Visegrád Város Polgármesteri Hivatalának 2003. évi felújítási kiadásait a rendelet 6. számú melléklete szerint
elfogadja.
(Folytatás a 4. oldalon)
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8. §
Visegrád Város Önkormányzatának 2003. évi fejlesztési
kiadásait intézményi bontásban a rendelet 7. számú melléklete alapján hagyja jóvá.

14. §
Visegrád Város Önkormányzatának 2003. évi VAGYONMÉRLEGÉT az előző év nyitó értékeihez viszonyító, a változásokat bemutató táblázatát a rendelet 14. számú
melléklete szerint jóváhagyja.

9. §
Visegrád Város Önkormányzatának 2003. évi működési
célú pénzeszköz átadásának kimutatását a rendelet 8. számú melléklete alapján elfogadja.

15. §
Visegrád Város Önkormányzatának 2003–2006. évi gördülő tervezésének teljesülését bemutató táblát a rendelet
15. számú melléklete alapján elfogadja.

10. §
Visegrád Város Polgármesteri Hivatalának 2003. évi felhalmozási célú pénzeszköz kiadás és pénzügyi befektetés
előirányzata és teljesítésének bemutatását a rendelet 9.
számú melléklete szerint jóváhagyja.

16. §
Visegrád Város Önkormányzatának 2003. évi pénzmaradványát a rendelet 16. számú melléklete szerint fogadja el.

11. §
Visegrád Város Önkormányzatának 2003. évi hiteltörlesztési adatait a rendelet 10. számú melléklete alapján fogadja
el.

17. §
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján 2004. május 20-án lép
hatályba.

12. §
Visegrád Város Polgármesteri Hivatalának készfizető
kezesség vállalásának bemutatását a rendelet 11. számú
melléklete szerint elfogadja.

Visegrád, 2004. V.20.

(Folytatás a 3. oldalról)

13. §
Visegrád Város Önkormányzatának 2003. évi működési és
fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak bemutatását a
rendelet 12. számú melléklete alapján fogadja el.

Záró rendelkezések

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Hadházy Sándor s. k. PH. Eőryné Mezei Orsolya s. k.
polgármester
jegyző
Kihirdetve: 2004. V. 20.

Eőryné Mezei Orsolya
jegyző

FELHÍVÁS!
Tisztelt Termőföld-tulajdonos!
Felhívom figyelmét, hogy ha mezőgazdasági rendeltetésű termőföld ingatlanán építési engedélyköteles építményt
szándékozik létesíteni, az engedélykérelemhez mellékelnie kell a területileg illetékes körzeti földhivatal ,,más célú hasznosítási engedélyét” is! (1994. évi LV. Törvény 46–49. § és 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 17. § alapján)
Mezőgazdasági rendeltetésű területnek minősül minden volt zártkerti és külterületi ingatlan, amelynek a tulajdoni
lapján művelési ágként: szántó, kert, szőlő, gyümölcsös, rét, legelő szerepel. Ugyancsak engedélyköteles a belterületi,
de egy hektárnál nagyobb mezőgazdasági terület.
Más célú hasznosításnak minősül minden olyan létesítmény és tevékenység, amely a művelési ág szerinti mezőgazdasági hasznosítást tartósan vagy véglegesen nem teszi lehetővé, tehát annak időleges vagy végleges igénybevételével
jár.
A földhivatali engedély beszerzésének elmulasztása esetén az 1994. évi LV. Termőföld törvény 50–51. § alapján a
területileg illetékes földhivatalnak el kell rendelnie az eredeti állapot helyreállítását, amely alól indokolt esetben a
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium adhat felmentést a földvédelmi járulék és a járulék háromszorosát
kitevő földvédelmi bírság kiszabása mellett.
Kérjük, hogy a témát érintő ügyeit saját érdekében körültekintően intézze. Ha bizonytalan, hogy Önre a Termőföld
törvény hivatkozott paragrafusai vonatkoznak-e, a körzeti földhivatalok mezőgazdászai készséggel adnak felvilágosítást.
Budapest, 2004. április 26.
Pest Megyei Földhivatal vezetője
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Villamossal az unióba
Egyet már mindenképpen nyertünk az európai uniós csatlakozással: végre vannak zászlók a Rév utcában. Nem volt
könnyű dolog elérni, több testületi és bizottsági ülés foglalkozott a kérdéssel, tervegyeztetések, komoly viták,
konfliktusok, faxok, levelek, budapesti utak, tárgyalások,
utolsó pillanatnyi tűzoltómunka árán, de lobognak a zászlók, közöttük az Európai Unió lobogói, amelyek hirdetik,
hogy Visegrád immár az unió teljes jogú városa.
Papíron legalább is így fest a dolog. A gyakorlati életben
ahhoz, hogy „egyenrangú” uniós tagokká váljunk, először
is el kell döntenünk, hogy tényleg szeretnénk-e úgy élni,
mint tőlünk nyugatra olyan sokan. Valóban szeretnénk
„könnyebben” élni, szebb és tisztább környezetben lakni,
kevésbé önpusztító módon, kisebb rohanásban, módosabban, kultúráltabban élni? Szeretnénk-e igazi, jó hangulatú
városi bulikon részt venni, szeretnénk-e összetartó, nagy
dolgokat véghez vivő közösséghez tartozni? Szeretnénk-e
büszkék lenni városunkra, amelyet mi magunk tettünk
széppé? Szeretnénk-e, ha gyermekeink jövője itt, helyben
is biztosítva lehetne?
Micsoda buta kérdések ezek! – mondhatná erre a Tisztelt
Olvasó. Persze, hogy szeretnénk, ki az a bolond, aki erre
nemet mond, hiszen ezért léptünk be az unióba. Na, ha így
van, ha tényleg szeretnénk, akkor tudomásul kell vennünk,
hogy ezeknek a céloknak az elérése nem megy magától.
Ennek ára van, ezért fizetni kell, ezért tenni kell, ezért
változtatni kell. Azokat a városokat és falvakat, melyeket
Ausztriában, Németországban, vagy bárhol NyugatEurópában irigykedve nézünk, szinte egytől-egyig igen jó
szervezettség, átgondolt vezetés, lakosait törvénytisztelő
és fegyelmezett polgári viselkedés jellemzi. Nem isteníteni
akarom a „nyugatot”, ott is ugyanúgy gyarló emberek
élnek, és valószínűleg nagy részben annak köszönhetik
jelenlegi, hozzánk képest előnyös helyzetüket, hogy volt
szabadságuk és idejük megszervezni életüket, mialatt
Európa keleti felének országai velünk együtt több mint
negyven évig gazdasági és társadalmi vakvágányon álltak.
Manapság pedig nemhogy negyven, de négy év lemaradás
is végzetes lehet országok, országrészek számára. De
visszatérve Visegrádhoz és a feltett költőinek mondható
kérdések megválaszolásához, úgy gondolom, két alapvető
lehetőség közül választhatunk mi, visegrádi polgárok: Az
egyik lehetőség az, hogy azt mondjuk, hogy nem érdekel,
nem fizetünk semmiféle árat, nem vállaljuk a változással
járó gondokat. Hiszen, ha gondokkal jár, ha eddigi életmódunk változtatásával jár, akkor ilyen áron nem akarunk
jobban, nem akarunk másképpen élni. Nekünk ez a jelenlegi életforma tetszik, a jelenlegi Visegrád, az óvatos változások, a langyos víz, ez jó nekünk. Előbb vagy utóbb
úgyis eljutunk majd oda, ahol azok állnak. Az, hogy itt
élünk a Dunakanyar legszebb településén, elég ahhoz,
hogy különösebb megerőltetés nélkül elvegetáljunk. Jönnek ide vállalkozók és befektetők, majd ők kihasználják a
lehetőségeket, majd felépítik az éttermeket és szállodákat,
amelyek adójából majd futja megjavíttatni az utcáinkat,
megoldani azokat a dolgokat, amelyekkel nekünk terhes
foglalkozni. Addig is beérjük látszatintézkedésekkel, alibi
cselekvésekkel, hagyjuk, hogy adottságainkat mások hasz-

nálják ki, hagyjuk magunkat az orrunknál fogva vezetni.
Ez történt eddig, és történik a mai napig Visegrádon. Ha a
város lakóinak többsége erre vágyik, akkor ezt tiszteletben
kell tartani. Akkor azoknak, akik így gondolkodnak, tovább nem is érdemes olvasni ezt a cikket.
A másik út, amikor azt mondjuk: hajlandóak vagyunk
„fizetni” a jobb életért. Hajlandóak vagyunk tenni körülményeink, városunk javára, gyermekeink boldogulása
érdekében. Vállaljuk a konfliktusokat, feltesszük a kérdéseket, városunk felelős vezetőinek, és ha nem megfelelőek,
akkor nem fogadjuk el a válaszokat.
Néhány feltenni való kérdés a példának okáért:
Milyen lépéseket tettek a város vezetői az elmúlt években annak érdekében, hogy kihasználják a város adottságait és kamatoztassák azt a lakók javára? Milyen koncepció mentén fejleszti a turisztikai vonzerőt a város vezetése?
Miért nincs átgondolt, időben ütemezett fejlesztési és
karbantartási terv a közterületek ápolására, tisztántartására?
Vagy csak a legutóbbi közmeghallgatásra utalva:
Miért nincs közzétéve a lakosság számára egy következő
árvíz esetén követendő intézkedési és cselekvési terv?
Milyen lépések történtek, ha történtek egyáltalán az
Apátkúti-patak medrének helyreállításának érdekében az
elmúlt években?
Miért nincsenek már rendbe téve a platánsor életveszélyessé vált fái?
A további feltehető kérdések száma még betölthetne egy
oldalt, hiszen a polgármesteri hivatal működésétől, a városi ingatlanjaink állapotán keresztül a városszéli szeméttelepekig még számtalan tisztázandó probléma van. A
lényeg nem is az, hogy vég nélkül soroljuk a gondokat,
aztán, mint aki jól végezte dolgát, csöndben maradunk, és
újra csak hagyjuk, hogy ne történjék semmi előrelépés. Itt
az ideje megtanulnunk, amit tőlünk nyugatra már régen
tudnak: egy város vagy falu lakossága nem azért választ
polgármestert és képviselőket, hogy meg legyen a létszám
a képviselő-testület ülésén, és legyen kinek előre köszönni
az utcán.
A választott vezetőknek nemhogy dolgozni kell, de
eredményeket kell tudniuk felmutatni. Önként vállalták a
tisztüket, és a lakosság nem csak bizalmával tisztelte meg
őket, de fizet is munkájukért.
Visegrádon egy-egy képviselő (köztük jómagam is) közel
százezer forintba, az alpolgármester több mint negyedmillió forintba, a polgármester több mint félmillió forintba, a
hivatal működése sok millió forintba kerül havonta a
visegrádi lakosoknak. Úgy gondolom, hogy ennyi pénzért
valódi, hatékony, eredményes, „európai” munkát kellene
végezni. És ha nincs eredmény, nincs intézkedés, nincs
előrehaladás, akkor a Tisztelt Lakosságnak nem belenyugodni kell, nem magában morgolódni, nem hónapokat,
éveket várni, hanem a törvények ke(Folytatás a 6. oldalon)
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Villamossal az unióba
(Folytatáa az 5. oldalról)
retein belül érvényesíteni kell jogos elvárásait. Képviselőn
keresztül, beadványban, újságcikkben, lemondatás kezdeményezésével.
Az éremnek persze van másik oldala is, amely a lakosságra érvényes: a törvénytisztelő polgári magatartás. Az,
hogy engedély nélkül építkezek, közterületre viszem a
szemetemet, hogy megkerülöm a helyi rendeleteket, ha az
érdekem úgy diktálja; ezek nem az Európa felé vezető
úton megtehető lépések. Mondhatnák erre, hogy mindenki
annyira szegi meg a törvényt, amennyire megengedik neki.
Ebben nagy igazság van, főleg akkor, ha belegondolunk
azokba a kölcsönös előnyökbe, amelyek a „hatalom”
(értsd: városvezetés) és a polgárok közötti viszonyban
adódhatnak: „Én nem piszkállak Téged, amiért nem jelented be a fizető vendégedet, Te se piszkálj engem, amiért
kátyúsak az utak”. Ugye, nem kell részleteznem, hogy ez
az elvtelen, kéz kezet mos módszer mennyire káros a város egésze, lakóinak többsége számára?
Mindenesetre én úgy gondolom, hogy a visegrádi lakosság túlnyomó többsége nemcsak törvénytisztelő polgár, de
kiváló ismerője és alkalmazója azoknak az íratlan etikai
szabályoknak, amelyeket egy közösség életében illik betartani. Pontosan az ő érdekükben, a város egészséges fejlődése érdekében alapvető szükség van arra, hogy a hivatal a város hatósági erejével lépjen fel kivétel nélkül mindenkivel szemben, aki ennek a kis közösségnek a szabályait megszegi. Felkérni kell, figyelmeztetni kell, és ha
nem használ, akkor bírságolni kell. Ez is hozzátartozik a
fejlődéshez, még ha kellemetlen is.
Tudom, hogy sokak számára nem mindenben szimpatikusak a fentebb leírt sorok, de meggyőződésem, hogy nekünk az Európai Unióba nem a túlzott tekintélytiszteleten,
a konfliktusok megkerülésén, a kiváráson, az önzésen, a
szűk csoportérdekek képviseletén keresztül vezet az út.

2004. június

Semmit sem adnak ingyen. Az európai uniós jövőnk érdekében magunknak is meg kell tudnunk változni, meg
kell tennünk az eddig halogatott lépéseket. Nekünk nincs
rá negyven évünk, hogy szépen építgessük és szervezgessük magunknak a várost. Az uniós tagsággal megnőnek a
lehetőségek, de csak ott, ahol a fejekben és a karokban
megvan a fogadókészség. Biztos nem lenne jó látni, ahogy
amíg a körülöttünk lévő települések gyarapodnak és fejlődnek, mi páratlan adottságainkkal körülvéve még két év
múlva is az első, valahogy is kinéző városi tájékoztató kiadvány szerkesztésével bíbelődünk.
Igen rosszul éreztem magam a bőrömben, amikor meghallottam, mit mondott egy közeli település egyik vezetője
a hallgatóságának: „Ha nekünk csak egy fél Salamontornyunk lenne, már régen villamosok járnának az utcáinkon.” Természetesen túlzó a megállapítás, de kétségtelenül
van alapja, amennyiben még pártatlan szakértők is úgy
nyilatkoztak az elmúlt években, hogy Visegrádon enyhén
szólva nincsenek kellően hasznosítva a történelmi és természeti értékek. Talán én is sötétebb képet festettem eddigi soraimmal városunk állapotáról és viszonyairól, mint illene. Mint a képviselő-testület egyik tagja természetesen
én is felelősséggel tartozom minden elhalasztott esélyért,
ki nem használt lehetőségért, minden el nem küldött felszólító levélért.
Az elmúlt másfél évben volt idő, amikor a jelenleginél
sokkal optimistábban láttam a helyzetet. Úgy tűnt, hogy elindul a fejlődés. Sajnos, számtalan dologban csalódnom
kellett. Ez a másfél év a képviselői tisztségben mindenképpen tanulságos volt. Megmutatta, hogy a városvezetés
minden szintjén lehetne sokkal, de sokkal elkötelezettebben és eredményesebben dolgozni.
Szándék kérdése.
De minek is törné magát bármelyik vezetője ennek a városnak, amíg a lakosságnak így is jó.
Addig menjenek csak mások azzal a villamossal.
Abonyi Géza képviselő

NEMZETISÉGI OLDALAK – Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat
Egy pécsi útról…
Örömmel értesítjük mindazokat, akik érdeklődnek a
Német Kisebbségi Önkormányzat kulturális tevékenysége
iránt, hogy énekkarunk, hozzátartozóik és néhány kedves
vendég 2004. május 30-án Pécsett járt. A kb. 50 utas autóbusszal tette meg a hosszú utat és úgy útközben, mint a
helyszínen nagyon jól érezte magát. Az utazásra azért került sor, mert a helyi szervezők egy Kisebbségi Fesztivált
rendeztek. Itt különböző együttesek mutatták be betanult
számaikat – mindnyájunk nagy gyönyörűségére. Köszönjük a házigazdáknak a fellépés lehetőségét, a megvendégelést és a pontos lebonyolítást.
Mi Pécsett csak első ízben jártunk. Kötelességünknek
éreztük, hogy azok hívását, akik nekünk a CD lemezt készítették, elfogadjuk. Felemelő érzést jelentett a templomok és múzeumok látogatása is, melynek színvonalát
Pichler Gabriella rutinos idegenvezetése csak emelte. Köszönjük, Gabi! Ám mindenkinek és mindent meg kell köszönnünk. A résztvevők már az indulásnál mutatott fe-

gyelmezett összetartását – a remek idegenvezetésen kívül
–, az autóbusz-vezető figyelmességét és a szervezőink maximális igyekezetét. Úgy, hogy ennek a napnak a pontos
indulás, a jó szereplés és a pontos érkezés lettek a jellemzői.
Nagyon nagy élményt jelentett a társegyüttesek műsorának végigfigyelése is. Tanultunk belőle, amelynek előbb
vagy utóbb hasznát vesszük. Habár ezek a ,,homogén”
együttesek olyan előnnyel rendelkeznek, melyek számunkra alig-alig behozhatók.
Köszönjük karnagyunk türelmét is. És azt, hogy hangszerével a hazafelé úton a ,,spontán mulatozásunkat” is segítette. Énekünkbe való bekapcsolódásával a ,,hozzánk tartozást” erősítette.
Az egész fellépés egy hosszú, fárasztó, de boldog hazatéréssel záródott.
Német Kisebbségi Önkormányzat
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A zenekar hírei
Zenekarunk 2004. május 15-én már ötödik alkalommal kapott meghívást, és vett részt a Pomázi Zenekari Találkozón.
Idén az 1750-ben épült pomázi Teleki–Wattay-kastély adott
otthont a rendezvénynek, amit gyönyörű környezetben, kellemes napsütéses napon nyolc zenekar részvételével rendeztek meg.
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Meghívó / Einladung
Szeretettel meghívjuk Önt
és kedves Családját

a Duna Menti Németek
Kulturális Fesztiváljára,
melyet

2004. június 25–27-én

A zenekar 2002-ben, a pincesoron

A fúvószenekarok színvonalas műsoraikkal tették színesebbé ezt a kellemes hangulatú szombat délutáni rendezvényt, és
az idelátogató, fúvószene iránt érdeklődők is egy jó zenei
program részesei lehettek.
Zenekarunk előadásában polkákat és modern zenekari feldolgozásokat adott elő. A találkozót követően zenekarunk
Visegrádon a Rév utcában térzenét adott, majd a Grill Udvar
étteremben egy ,,délutáni” ebéddel zárta a napot.
**************************************
*

Zum Kindertag…

rendezünk meg.
Helyszíne
a visegrádi rév parkolója.
Az ünnepséget árusok, snapszliverseny,
főzőverseny, lufieregetés,
tűzijáték és hajókirándulás színesíti.
A versenyekre nevezés a helyszínen.
Külön köszönetet mondunk mindazoknak,
akik segítettek
a rendezvény megszervezésében,
zavartalan bonyolításában.
PROGRAM
Június 25., péntek:

17.00 Felvonulás a söröskocsival / Megnyitóbeszéd
18.00–19.30 Visegrádi énekkar, zenekar
19.30 Szendehelyi énekkar
20.00 Kismarosi tánccsoport
21.00 Stayer zenekar (Grazból) / Bál hajnalig
Június 26., szombat:

16.00 Felvonulás söröskocsival
16.20 Budapesti gyermektánccsoport
17.00 Taksonyi tánccsoport
17.30 Schmidt Péter harmonikaművész
18.30 Dunabogdányi fúvósok
19.00 Berkenyei tánccsoport, zenekar /
Lufieregetés
19.30 Nagybörzsönyi énekkar
20.00 Mondschein Kapelle Piliscsabáról /
Bál hajnalig
***

Napközben hajókirándulás élőzenével
Sváb főzőverseny
Snapszliverseny, este tűzijáték
Június 27., vasárnap

16.00 Dunakanyar fúvós együttes
16.30 Visegrádi mazsorettek
17.00 Alsógallai tánccsoport, zenekar, énekkar
19.00 Bál estig
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Az Áprily Lajos Általános
és Alapfokú Művészeti Iskola
hírei
A monori tanulmányi verseny
Már régen erre a versenyre készültem.
Április 30-án 7.15-kor indultunk el a tanulmányi verseny színhelyére, Monorra. Buda felé
mentünk, ott a Petőfi hídon keltünk át, hogy
Pestre kerüljünk. Ezután a repülőtér mellett
haladtunk el. Először Vecsésen, majd Üllőn
utaztunk át, és így értünk Monorra. Bementünk
anyukámmal és Nóra nénivel a Kossuth Lajos
Általános Iskolába, ahol először a 22-es, majd az
5-ös terembe kellett menni, a regisztráció és a
csoportba beosztás után, amin én a kék tulipán
csoportba kerültem. Ebbe a csoportba 24 gyerek
került még rajtam kívül. 5 különböző teremben
dolgoztak a gyerekek a feladatlapon. 2×4 lapot
kellett kitölteni, és erre 2×45 percet kaptunk,
ami között 15 perc szünet volt. Elmentünk ebédelni, múzeumba és fagyizni is. Ezután jó sok
szabad időnk volt. Mindenki kapott egy ajándékcsomagot, aminek tartalma: 1 db Szivárvány
újság, 1 db elemlámpa, 1 db bögre, 1 db órarend,
1 db könyvjelző és 1 db toll volt. Az eredményhirdetés következett. 148 gyerekből én a 10.
helyezést értem el. Az emléklapot sem lehet
kifelejteni az ajándékokból. Ez után a sok esemény után hazajöhettünk Visegrádra.
Nagyon örülök, hogy ilyen eredményt értem el.
Harsányi Fanni
4. osztályos tanuló

Sümegen ostromoltuk a várat
Kilencedik alkalommal rendezték meg Sümegen az Országos Gyermek Várostromot. Az idén
mi, hetedikesek neveztünk be a versenyre.
A program az osztálykirándulásunk 3. napján,
május 24-én zajlott.
A verseny több részből állt. Voltak feladatok,
melyekre már otthon felkészülhettünk (híres
személyiségekről, történelmi eseményekről
olvastunk), hogy a szellemi totó kérdéseire jól
válaszoljunk. Az íjászat, csatabárd- és
csatacsillagdobás nem volt könnyű feladat, ott
nem arattunk nagy sikert, de az ebédünkre fél
pont híján a maximumot kaptuk! A felvonuláson
mindenki megcsodálta a lovagi öltözetünket. Az
ország különböző részéről több mint 600 gyerek
vett részt ezen az eseményen.
Sajnos, nem kerültünk be a díjazottak közé, de
nem is a győzelem, hanem a részvétel a fontos!
Sok szép élménnyel gazdagodva s egy kicsit
fáradtan érkeztünk vissza Visegrádra.
Biztos, hogy jövőre is elmegyünk!
A 7. osztályosok

2004. június

Visszatértek az Anjouk Visegrádra
Bizonyára sokakat meglep a hír, de igaz. Az Anjou–Bourbon királyi ház
egyenesági tagja és kísérete – néhány napra – valóban visszatért Visegrádra. A sors különös játéka, hogy Bourbon Lajos Anjou királyi herceg 2004.
május 1-jét, azt a napot választotta magyarországi látogatásának időpontjául, amikor hazánk visszatért Európába, ahová államalapító királyunk,
Szent István óta tartozunk.

Lajos Anjou királyi herceg a Máltai Lovagrend öltözetében (jobbra)

A magas vendéget és kíséretét, Aynard, duc de Clermont Tannerre herceget, a Versailles-ban székelő Anjou Intézet elnökét és gróf Daniel de
Pradel de Lamaze urat az Anjou Intézet tudományos igazgatóját a Ferihegyi repülőtéren Hadházy Sándor országgyűlési képviselő, városunk polgármestere, lovag Szőke Mátyás, a Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás
Király Múzeum igazgatója, a Szent György Lovagrend nagypriorja és
lovag Cseke László, a Szent György Lovagrend kancellárja fogadta.
A magas vendégek magyarországi látogatását Erdős André úr, a Magyar
Köztársaság párizsi nagykövete készítette elő. Május 2-án a nap szentmisével kezdődött. Utána a vendégek megtekintették a Fellegvárat, ahol
1323-tól a királyi udvarház megépítéséig, 1330-ig Anjou Károly Róbert
tartózkodott. Innen a lakótoronyba látogattak a vendégek. A Szent György
Lovagrend magisztrátusa itt iktatta be Lajos Anjou királyi herceget a
lovagrend nagymesteri tisztségébe. A ceremóniát lovagi torna követte. A
délutáni programot a királyi palota helyreállított részeinek megtekintése
töltötte ki. A palota lovagtermében újabb ünnepség keretében polgármester úr itt adta át a képviselő-testület által adományozott díszpolgári oklevelet. Ezt követően a királyi herceg egy hársfát ültetett el a palota díszkertjében a látogatás emlékére.
Május 3-át a vendégek Budapesten töltötték. A városházi fogadás után
Szabó Géza őrkanonok úr vezetésével a helyreállított Szent Istvánbazilikát keresték fel, ahol tisztelegtek a Szent Jobb előtt. Az Országházban rendezett ebéd után a Parlament alelnöke mutatta be a gyönyörű épületet, ahol a kupolacsarnokban tisztelegtek vendégeink a Szent Korona
előtt. A Várnegyed megtekintése után őeminenciája Dr. Erdő Péter bíboros, prímás-érsek, az Úri utcai palotában adott fogadást a vendégek tiszteletére.
Az utolsó nap, május 4-e Esztergom megtekintésével telt el. A város
polgármesterének fogadása után excellenciás Dr. Kiss-Rigó László püspök úr mutatta be az érseki palotát, a Keresztény Múzeum kiállítási termeit, a Bazilikát és az Egyházművészeti Gyűjteményt.
Május 5-én reggel a Ferihegyi repülőtéren búcsúztunk a vendégektől,
akik gazdag élményekkel tértek vissza Párizsba.
Cseke László
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...úgy érzem, kezd hatni...

N

em tudom, ismerik-e ezt a
viccet:
Két háborús veterán találkozik
a háború után 60 évvel. Nagyon
megörülnek egymásnak, majd az
ölelések után megkérdi az egyik
a másiktól:
– Mondd, Pistám, emlékszel,
milyen sok brómos teát itattak
velünk a fronton, hogy ne maceráljuk a helyi lányokat?
– Emlékszem Janikám.
– No, úgy érzem, kezd hatni.
A tréfát félre téve, időnként én
is úgy érzem, mostanában kezd
hatni az a jó ideje sulykolt rádiós-televíziós-közéleti kampány,
mely szerint hallgass és tolerálj.
Ha valaki beszél, akkor megbélyegzik, tehát inkább hallgat az
ember, hiszen őt úgysem tolerálja senki. Ennek hatására az emberek elfordulnak a közélettől,
bezárkóznak, és megpróbálják
átmenteni legalább kis családjukban a békét és a jókedvet.
Remélem, rosszul érzékelem, de
mintha kevesebben járnának el
szórakozni, kevesebben veszik
igénybe azokat a lehetőségeket,
melyek szórakozást, kikapcsolódást, igényes kultúrát közvetítenek számukra. Pedig szerintem
ezek a fórumok fontosak, és
nemcsak akkor, ha valami miatt
érdekeltek vagyunk benne.
zt sokan kihasználják, hiszen, ha az emberek nem
figyelnek, nem gondolkoznak,
úgy érzik, ehhez semmi közük,
akkor azt lehet csinálni, amit
akarnak.
Sajnos, odafigyelés hiányában
ez a jelenség úgy tűnik, itt, Visegrádon is felütheti a fejét.
Elmondok egy történetet, és kérem, senki se vegye ezt két intézmény közti háborúnak, még
kevésbé a két intézmény vezetője
közti viszálynak. Nyomatékosan
hangsúlyozom, nem erről van
szó, hanem elvekről, demokrati-

E

kus gyakorlatról és ennek mellőzéséről, mely rossz irányba viszi
az önkormányzat munkáját, és
tekintélyén csorbát ejt.
Történt ugyanis, hogy a művelődési ház három oldalas (hangsúlyozottan vázlatos, szóban kiegészítésre szoruló) beszámolóját nem fogadta el a testület egy
igen cifrára sikeredett testületi
beszámoló alkalmával. Abonyi
Géza határozottan kifejtette,
hogy mostantól a testület elvárja
az intézményvezetőktől, hogy
részletesen és komolyan számoljanak be munkájukról, épp olyan
komolyan, amilyen komolyan
veszik ők is feladatukat. (Ez a
nézet helyes is, vitázni nem lehet
vele.) Nézetét osztotta több képviselő is, így végül a testület nem
fogadta el a beszámolót, átdolgozásra visszaadta azt. (Volt
olyan érv is, hogy egy jó beszámoló lobbizás az intézmény jobb
költségvetése mellett; hogy ez
mennyire így van, erről majd
máskor írok.) Később a mintegy
harminc oldalra bővített változatot már sűrű kritikák záporában
elfogadták.
Ez volt januárban.
ájusban az óvoda következett sorra. A szintén
vázlatos beszámolót (én
úgy gondolom ezt is, jó volt, hiszen én sem írtam másmilyet),
melynek pedagógiai tartalmi része fél oldal volt, minden vita és
kérdés nélkül elfogadta a képviselő-testület. Tette ezt úgy, hogy
a napirend elején Mezei Anna
felhívta a képviselők figyelmét
arra, hogy a beszámolók alkalmával úgy tűnik, kettős mércével
mér a testület: az egyik intézményvezetőnek más elvárásoknak kell megfelelnie, mint a másiknak.
avasolta továbbá, hogy dolgozzanak ki egy szempontrendszert, mely alapján minden vezető egységes elvárásoknak kell, hogy eleget tegyen az

M

J

éves beszámoló elkészítésekor.
Ezt el is fogadta a testület egyetlen ellenszavazattal, éppen Abonyi Gézáéval, aki korábban a beszámolók alapos kidolgozottságának igényére hívta fel a figyelmet.
gy látszik, ekkor már ez
nem volt olyan fontos, mint
korábban. Mint írtam, a testület elfogadta az óvoda beszámolóját, amivel újra csendesen
és halkan, de újra ugyanazt a
kettős mércét alkalmazta, mint
korábban. Nem is az döbbentett
meg, hogy a hangos kisebbség
így tett, hanem az, hogy a többség végül is minden esetben
hagyta, hogy érvényesüljön ez az
antidemokratikus eljárás.
Hála Istennek, nem mindenki
gondolta így, mert az igazsághoz
az is hozzátartozik, hogy Mezei
Anna és Vaik Mónika minden
esetben (más esetekben is) következetesen kiállt az egyenlő
elbánás és elbírálás szabálya
mellett.
Úgy érzem, jobban oda kell figyelnünk tetteinkre, döntéseinkre. De ugyanúgy oda kell figyelnünk mások tetteire, döntéseire
is, különösképpen azokéra, akik
meghatározóak városunk életében. Lehet, hogy lassan már
minden elvárásnak megfelelünk,
NATO-konpatibilisek vagyunk,
Euro-konform a minket körülvevő világ, csak egyre távolodunk
egy olyan világtól, mely igen
egyszerű emberi és isteni parancsokra épül.
gyre inkább úgy érzem,
vissza kell térni az alapokhoz, ha úgy érezzük, tudjuk, mi a jó, akkor közvetítenünk
is kell azt. Nem szabad hallgatni,
és át kell törni az érdektelenség
falát. Remélem, mások is így
gondolják, és akkor – ha csak
egy lépést is –, előrébb megyünk.

Ú

E

Mikesy Tamás,
a Mátyás Király Művelődési Ház
vezetője
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Az én mesekönyvem

A KISMADÁR
Laposán Dávid – I. kategória – III. díj
(Áprily Lajos Általános Iskola, Visegrád)

Egyszer volt, hol nem volt, egy szép nyári napon történt.
Az erdő állatai örültek a nap melegének. Mindenki megtalálta a neki való szórakozást, vagy munkát. A méhecskék
gyűjtötték a virágokról a virágport. A vaddisznó sétára
vitte kicsinyeit. Őz és szarvas is elindultak a patakhoz,
mert megszomjaztak a nagy hőségben. A kisebb állatok,
mint például nyúlék is, hűsöltek a bokrokban. Vakondék
ki se dugták az orrukat.

2004. június

MEGHÍVÓ
A Visegrádi Fiatalok Klubja Egyesület
a tavalyi évhez hasonlóan idén is megrendezi

Szent Iván-éji mulatságát.
Időpont: 2004. június 24., csütörtök.
Helyszín: a révparkoló alatti Duna-part.
PROGRAM:
20.00 Tűzrakás
21.00 A máglya meggyújtása dobszó mellett,
utána az ünnephez kapcsolódó műsor,
hagyományok felelevenítése.
21.30 Népzenei koncertek, majd körtánc,
tűzugrás és almasütés
Hajnalig tánc és mulatság.
Mindenkit szeretettel várunk!

Zenés Nyári Esték
Visegrádon – ismét!

Nagyon erősen tűzött a nap, és az állatok nehezen bírták.
A kismadár is egyre távolodott a fészektől és olyan meszszire repült, hogy eltévedt. Az eső hirtelen esni kezdett, de
ő csak rémülten repkedett tovább. Nagyon félt, mert az idő
egyre viharosabbá vált, és nagyon elázott, elfáradt. Szegénykére ráesett egy letört faág, és lezuhant a madárka. Az
eső nagyon lassan elállt. A madárka ott feküdt a fűben, de
nem bírt felszállni. Szerencséjére, arra mentek nyúlék, és
gyorsan megfogták, hazacipelték. Az odújuk a közelben
volt. Nyuszi mama, mindjárt ahogy hazaértek, megszárítgatta, és betakarta. A kismadár ott maradt éjszakára is,
mert besötétedett, és még gyenge volt. Reggel a napocska
besütött az odúba, és a madárka is erőre kapott. Nyusziék
nagyon megörültek ennek.
A kismadár megköszönte, hogy megmentették az életét,
és elbúcsúztak egymástól. Szerencséjére megtalálta a
hazafelé vezető utat. A madár mama nagyon megörült,
amikor a kismadár berepült a fészekbe.

Idén immár 5. alkalommal rendezzük meg a Zenés Nyári Esték Visegrádon című komolyzenei
koncertsorozatot.
Előzetesként most csak az időpontokat és a fellépőket közöljük, a júliusi Visegrádi Hírekben
részletesen közöljük a műsort és az egyéb tudnivalókat is.
2004. július 24. szombat, 19 óra
Az Ister fúvósegyüttes koncertje
2004. július 31. szombat, 19 óra
Rozsár Brigitta zongoraművész
és Németh Norbert trombitaművész
koncertje
2004. augusztus 7. szombat, 19 óra
Tálas Ernőnek,
a Svéd Állami Operaház
magánénekesének koncertje
orgonakísérettel
2004. augusztus 14. szombat, 19 óra
A Talamba ütősegyüttes fellépése
2004. augusztus 21. szombat, 19 óra
A Hortus Musicus énekegyüttes
hangversenye
Színhely:
a visegrádi római katolikus templom.
A belépés díjtalan!
Minden zenekedvelőt szeretettel várunk!
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Szeretettel meghívjuk Önt
és kedves családját

GRÓH JÁNOS
festımővész

kiállításának megnyitójára,
mely a Régi Szentendrei Mővésztelep
kiállítótermében lesz
(Szentendre, Bogdányi út)

2004. június 15-én (kedden) 17 órakor.
A kiállítást megnyitja
Kodolányi Gyula
A képek július 5-ig tekinthetık meg.
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Sinka István

SZÉPÍTİ JÚNIUSHOZ
Ne szépíts engem Június,
ne szépíts, nyár: szeplıtlen orcám.
İszi halálszag van itt… Bús
kis kezedet magyar sír
nyújtsd csak ki: ím most érintsd hozzám.
Elhullanék ıszi ködben
én, ki a napon itt melengek.
Vagyunk ezren, talán többen,
kiket még levágnak, s majd
fekszünk sorban: csudaszép rendek.
Forró volnék én, nem hideg,
mégis már csak az ısznek kellek.
Ne szépíts nyár, minek? Kinek?
Ne szépíts, Június… Óh!
szebbek, kik a halálba mennek.
(1958)

Tájékoztató
Már az európai csatlakozás előtt megalakult az IsterGranum Eurorégió. Ez az az Euro-régió, melynek tagja
Visegrád is. Esztergomot és a környékén mintegy 30 kmes sugarú körben található településeket foglalja magába
Magyarországon és Szlovákiában.
Tavaly szeptember óta adják ki a régió napilapját, a
Hídlapot. Most megújult formában és szerkesztéssel áll az
olvasók szolgálatába ez az újság. Tájékozódhatunk belőle
a térséget érintő döntésekről, tervekről, elképzelésekről.
Megismerhetjük a térség rendezvényeit, szolgáltatásait is.
Ezzel az írással is fel kívánjuk hívni a visegrádi lakosok
figyelmét erre az újságra. Keressék az újságárusító helyeken, és ha tetszik és tehetik, vásárolják rendszeresen, vagy
fizessék elő.

Tenisztanfolyam
indul
Visegrádon,
7–14 éves gyerekeknek,
2–4 fős csoportokban.
Érdeklődni lehet
a 06 (30) 306-0516-os telefonszámon

Köszönetnyilvánítás
Hálás köszönetünket fejezzük ki
azért az együttérzésükért, amit

Szerkesztıségi közlemény
Mint olvashatták, májusi számunkban közöltük Farkas
Márton írását Zsitvay Tiborról. Ehhez a cikkhez kapcsolódóan közölt egy írást Gróf Péter is. Sajnálatos szerkesztési
hiba folytán ez utóbbi cikk megelőzte azt az írást, melyhez
kapcsolódott. Ez nemcsak logikailag hibás, de helytelen is.
Eljárásunk nem volt szándékos, ezért tévedésünkért levélben is bocsánatot kértünk a szerzőtől, de itt is megkövetjük őt ezért a hibáért.
Egyúttal megköszönjük Farkas Mártonnak, hogy eljuttatta a könyvtár számára annak a jegyzőkönyvnek a másolatát, mely arról tanúskodik, hogy Visegrád Község Képviselő-testülete 1937. június 26-án Zsitvay Tibor díszpolgárává választotta. Aki szeretné megnézni ezt az iratot, megteheti azt a könyvtárban.
Szerkesztőség

HÁZI LÁSZLÓ
elvesztése miatt családunk iránt tanúsítottak.
A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket szeretnénk kifejezni
mindazoknak,
akik férjem,

HEGEDŐS MIKLÓS
elhalálozása miatt mély fájdalmunkban
együttérzésüket fejezték ki.
Felesége, fia és a gyászoló család
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2004. június

Sörsátor
műsora
Június 12.
Rock in rockcats (rockabilly)
Június 19.
Elter zenekar (mulatós)
Június 26.
Le Panic (punk)
Július 3.
Clippers (rock and roll)
Július 9.
Fürge róka lába (punk)
Július 10.
Whizz bang (rock and roll)
Július 11.
Dj Kő (a Dunakanyar legjobb lemezlovasa)
Karaoke
Péntekenként versenyek:
darts, pingpong, snapszer, csocsó, strandröplabda, karaoke

Helye: Visegrád, révkikötő
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INGATLANKÖZVETÍTŐ
IRODA
Különböző árfekvésű eladó

– családi házakat,
– üdülőket,
– telkeket
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

Ruha, cipő, konyhafelszerelés,
lakástextil,
papír-írószer, kozmetikum,
ajándéktárgy…

KÁOSZ üzletek
Alacsony árakon,
nagy áruválaszték!
KÁOSZ üzletház
Visegrád, Fő u. 104.
Tel: (26) 398-374

KÁOSZ üzlet
Dunabogdány, Kossuth L. u. 94.
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KEDVEZŐ ÁRAK! KEDVEZŐ ÁRAK!
Ha fontos a jó ár és a bizalom!

GÁZ, VÍZ, FŐTÉS, FÜRDİSZOBA
KISÁRUHÁZ
Tahitótfalu, Szabadság út 15.
(Kék Duna Szövetkezet udvarán)
Akcióink:
RADEL acéllemez lapradiátor listaár –19%
– Minden, júniusban és júliusban vásárolt szaniterhez (WC,
mosdó) vízmelegítő, cirkóhoz ajándékba adjuk a rögzítő
készletet!
– Az ugyanekkor vásárolt kazánhoz és cirkókhoz a programozható termosztát árából 15% kedvezményt adunk!
– Ezenkívül akciós áron van TEKA mosogató, TEKA készülékek, FÉG készülékek és MORA gáztűzhely!
Megkérdeztük a rendszeresen visszatérő vásárlóinkat, miért
választanak minket?
– ,,Nincs olyan, hogy nincs.” (Hegyesi Attila, Tahi)
– ,,Jó a választék, jó az ár, jó a munkakapcsolat.” (HEBA
THERM Kft., Tahitótfalu)
– ,,Közel van, minden van, a megrendelt áru egy héten belül
elvihető, rendes a kiszolgálás.” (Stabarecz János, Visegrád)
– ,,Bármit keresünk, megtaláljuk, ha nem aznap, akkor másnap!
Bizalommal lehet fordulni, közösen megoldjuk a problémát!”
(Czikora Lajos, Tahi)
– ,,Ön nem akarja kipróbálni?” (Kelemen Kft., Tahitótfalu)

Hívjon! Tel./fax: (26) 386-721, 06 (30) 951-5484
Nyitva tartás: h–p 7.30–17.00, szo 7.30–12.00
KEDVEZŐ ÁRAK! KEDVEZŐ ÁRAK!

VILLANYSZERELÉS
VISEGRÁDON
Tel.: 06 (30) 550-6508

Megnyílt

a Siluette szépségszalon
Fodrászat [06 (30) 227-3021]
Kozmetika [06 (30) 238-8501]
Infraszauna
Ergoline turbó szolárium
Svédmasszázs, gyógymasszázs
Manikűr, pedikűr
Műkörömépítés

hétfő–péntek 9–18 óráig
szombaton–vasárnap 9–12 óráig

Szalon telefonszáma:
06 (30) 850-2960
Sok szeretettel várjuk,
nézzen be hozzánk!
2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos u. 206.

Várjuk szeretettel!

(Fridrich autószerelő-műhely mellett)

Tel: (26) 391-166

Az üzletek nyitva tartási ideje:
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2004. június

JÚNIUSI–JÚLIUSI PROGRAM
június 11. péntek:
június 12. szombat:

Budapest Ragtime Band
Jazzsteps

június 18. péntek:
június 19. szombat:

Szépülı Városközpont
Nemzetközi blues est
Ripoff Raskolnyikov (AUT)
Palermo Boogie Gang (HUN)
Arsenic Alex (YUG)

június 25. péntek:
június 26. szombat:

Pege Aladár Quartett
Sípos F. Tamás és zenekara

július 2. péntek:
július 3. szombat:
július 9. péntek:
július 10. szombat:
július 16. péntek:

Török Ádám és a Mini
Mystery Gang
Táncosokkal Farkaló
Karaoke buli
Magyar Atom

Minden vasárnap zongorázik és énekel
a Don Vito pacsirtája, KITTY
A mősorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Asztalfoglalás, rendelésfelvétel: (26) 397-230
Visegrád, Fı u. 83.
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Borda Húsfeldolgozó termékei
– házi paraszt-, páros-, csípős és lókolbász
– különleges bélbe töltött vastagkolbász
– turista és fokhagymás felvágott
– mindig friss sütőkolbász

Füstölt áruk:
– csülök, kolozsvári szalonna, sonka,
tarja, karaj stb.
Szalonnafélék, házi zsír,
szeletelhető Borda májas
Itt a nyár, a grillszezon! A hónap terméke
a Borda csemege debreceni
és a grillkolbász! Főzve-sütve is kiváló!
890 Ft helyett 790 Ft!

További termékek:
friss hentesáru, hurka, disznósajt, sertés-,
marhahús, csirke, pulyka, tyúk, kakas
kapható
Többféle vecsési savanyúság, házi tészták,
konzerváruk, fűszerek, üdítőitalok,
ásványvíz

Nyitva tartás:
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat

szünnap
7.00–13.00
7.00–17.00
7.00–17.00
7.00–17.00
7.00–13.00

Sodex ho Pass étkezési utalványok is
beválthatók!
A 11-es főút mellett jó parkolási lehetőséggel,
udvarias kiszolgálással várjuk
minden Kedves Vásárlónkat!
Dunabogdány, Kossuth L. út 40. Tel.: 390-350

DUNAKANYAR INGATLANCENTRUM
Közvetítı és értékbecslı iroda
Alapította: ZIMÁNYI PÉTER 1996-ban

l Ingyenes számítógépes nyilvántartás, helyszíni értékfelmérés, ingatlanforgalmi tanácsadás!
l Többéves közvetítıi tapasztalat. Színvonalas, korrekt szolgáltatások. Teljes körő ügyintézés!
l Az adásvételi szerzıdést irodánk ügyvédje készíti
(az eladóknak költségmentesen!)
l Fizetıképes ügyfeleink számára eladó lakóházakat, telkeket, nyaralókat keresünk

Leányfalu, Móricz Zsigmond (fı)út 125.
06 - 26 -

381 - 431

Mobil: 06 -

209 - 834 - 796

Dunakanyar Vagyonvédelem
Biztonsági rendszerek kiépítése
rádiófrekvenciás és telefonos
távfelügyelet biztosításával,

vonuló járőrszolgálattal
Lénárd Péter 06 (20) 9117-775
Csitneki Tibor 06 (20) 9205-424

internet: www.ingatlanok-dunakanyar.hu
VISEGRÁDI HÍREK
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala
Megjelenik havonta, 750 példányban
Felelős szerkesztő: Mikesy Tamás
A szerkesztőbizottság tagjai:
Borsody István, Gróf Péter, dr. Gróh Dániel, Jung András,
Kálazy László, Mezei Anna, Mikesy Tamás
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 1587-7477
Tipográfia: Borsody István
Nyomdai munkák: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác

Az ország már csatlakozott…
…most Ön is csatlakozhat
egy európai színvonalú céghez!
KÉPVISELİKET
és ÜZLETI VEZETİT
KERESÜNK.
Jelentkezni lehet: 06 (30) 924-3899
RITTINGER TAMÁS

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
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Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok
Az Úr 2004. esztendejében, július havának második hetében, 9-10-11. napján fényes ünnepség veszi kezdetét a
visegrádi királyi palotában. A magyarok királya, Károly, vendégül látja a csehek királyát és ennek fiát, a morva
herceget, a lengyelek királyát, bajvívó vitézeiket és díszes kíséretüket. Érkezik még számtalan nemes Magyarországból és más országokból, hogy tanúi lehessenek a királyok találkozójának és a lovagi tornának. Mint azt a
heroldok már jó előre kihirdették, a tornán a legnemesebb, legvitézebb bajvívók vesznek részt, melyre a magyarok vitéz és bölcs királya, Károly és gyönyörű városa, Visegrád szeretettel vár minden érdeklődőt.

Első nap:
2004. JÚLIUS 9.,
PÉNTEK
9.30 Királyi menet: Visegrád város Fő
utcáján a katolikus templomtól a királyi
palotáig. A színpompás menetben
látható a cseh király és fia, a morva
herceg, bajvívó vitézeikkel, a lengyel
király lovagjai élén, a magyarok királya
főrangú emberei kíséretében, címeres
fegyverzetben. A menetet kíséri hazai
és külhoni előkelők, lovagok, katonák
sokasága.
Királyi palota lovagi tornapálya:
10.30–12.00 Lovagi torna: a torna
során több száz lovag küzd meg Csehországból, Bajorországból, Itáliából,
Lengyelországból, Felvidékről egymással és a magyar király Szent Györgylovagjaival. A hadijátékokat lovas és
gyalogos íjászok nyitják meg, akik
nyilak záporát zúdítják az ellenségre. A
királyi solymászok, a gyönyörű udvarhölgyek, a számszeríjászok, itáliai
zászlósok, lovas bemutatók és más

látványosságok szórakoztatják a királyokat és a nagyszámú nézősereget.
Főherold: lovag Papp János színművész.
13.00–14.00 Íjászverseny: a versenyben csak korhű fegyverzettel és ruhában lehet részt venni.
14.00–15.00 Középkori labdajátékverseny, melynek keretében két csapat
faütőkkel próbálja meg a bőrlabdát az
ellenfél kapujába juttatni.
15.00–16.30 Lovagi torna (lásd a pénteki programnál).

Második nap:
2004. JÚLIUS 10.,
SZOMBAT
9.30 Királyi menet (lásd a pénteki
programnál).
Királyi palota lovagi tornapálya:
10.30–12.00 Lovagi torna (lásd a pénteki programnál).
12.30–13.30 Lovagi hétpróba, melynek
keretében híres magyar sportolók és
laikus társaik mérik össze tudásukat

úszásban, futásban, íjászatban, falrafutásban, birkózásban, lándzsavetésben
és lovaglásban. Az első helyezett díja
egy hátasló.
14.00–15.30 Lovagi torna (lásd a pénteki programnál).
16.00–16.30 Toldi-verseny.
17.00–18.30 Lovagi torna (lásd a pénteki programnál).

Harmadik nap:
2004. JÚLIUS 11.,
VASÁRNAP
9.30 Királyi menet (lásd a pénteki
programnál).
Királyi palota lovagi tornapálya:
10.30–12.00 Lovagi torna (lásd a pénteki programnál).
12.30–13.30 Íjászverseny.
14.00–15.30 Lovagi torna (lásd a pénteki programnál).
15.30–16.30 II. Visegrádi Erősember
Fesztivál – Strabag Kupa.
17.00–18.30 Lovagi torna (lásd a pénteki programnál).

Állandó programok
Középkori vásár, régi mesterségek bemutatója a királyi palota előtt a Fő utcán. / Középkori gyerekjátszóház és kézműves foglalkozások a palota előtti parkban. / A palota főbejáratával szemben XIV–XV. századi katonai tábor, ahol a sátrakban megtekinthető a kor fegyverzete, viselete. A táborban ki lehet próbálni a lovaglást, íjászatot, lándzsavetést, csatacsillagdobást. / A
parkszínpadon vásári komédiák, történelmi táncbemutatók, régizenei koncertek várják egész nap az érdeklődőket. / A királyi
palotában középkori babakiállítás és vásár. / A Salamon-toronynál a várudvar színpadán régizenei koncertek, trubadúrverseny,
szerelmi hétpróba, vásári komédiák szórakoztatják a közönséget. / A Fellegvárban középkori ostromszer-bemutató, Szent
Korona-kiállítás és a királytalálkozót bemutató panoptikum fogadja a látogatót.
A belépőket a helyszínen lehet megvásárolni, az előadások kezdetéig. / A felnőtt jegy 1500 Ft, a gyerekjegy pedig 1000 Ft.
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Visegrádi fiatalok a nagyvilágban

SVÉDASZTAL
A szerkesztőség egyik tagjának felkérésére örömmel csatlakozom a Visegrádi fiatalok a nagyvilágban c. sorozathoz, és az alábbiakban szeretném leírni
tapasztalataimat és élményeimet egy
távoli országról. Az eddigi beszámolóktól eltérően nem egy déli, hanem
egy északi országról, Svédországról
szeretnék kicsit mesélni. Én mint vendégdiák kerültem az uppsalai egyetemre még két éve, s azóta is itt tanulok.
Az uppsalai egyetem észak legrégibb
egyeteme és több mint 30 ezer diák
tanul itt, s így a város vérkeringésének
központja. Maga az intézmény több
száz éves hagyományokkal rendelkezik,
a diákéletet az ún. ,,nation”-ok, diákklubok határozzák meg, amelyekből 13
van. Minden ilyen klub az ország egy
bizonyos részéről érkezett diákokat
foglalja magába, pl. a fővárosiaknak
külön klubjuk van, s ezeknek saját
épületük van, amiben könyvtár, étterem, rendezvényterem, kocsma stb.
foglalnak helyet. Minden ünnepet a
tájegységnek megfelelő szokások szerint ülnek meg, s gyakran rendeznek
bálokat, amelyekre belépni csak nagyestélyiben és frakkban lehet. Az ember
sznobnak gondolná ezeket a szokásokat, ha nem tudná, hogy nagyon régi
hagyományai vannak itt az egyetemi
ünneplésnek.
Az oktatási rendszer egyik nagy előnye, hogy senki sem köteles egy bizonyos szakra jelentkezni, a kurzusokat
különállóan is el lehet végezni tandíjmentesen, így például többször láttam
már 50 év körüli felnőtteket, akik elvégeztek egy féléves jogi kurzust, csak
mert érdekelte őket, de nem jelentkeztek volna az 5 éves képzésre. Így az
ember belekóstolhat mindenbe egy
kicsit, ami érdekli, esetleg egy negyedéves közgazdaságtan kurzus után felvehet akár művészettörténetet vagy biológiát is. Uppsalában ezért nehezen lehet
találni olyan embert, aki ne került volna
valamilyen kapcsolatba az egyetemmel.
Uppsala egyébként Svédország negyedik legnagyobb városa, itt alapították az
első svéd keresztény érsekséget, de
viking kori sírdombjairól is nevezetes,
illetve itt található Észak legnagyobb
dómja.
Svédországról egyébként az embernek
elsősorban nem a pompás régi kastélyok vagy templomok jutnak eszébe,
nem is csoda, hiszen történelmi műem-

lék kevesebb van, mint más európai
országokban, ez alól talán csak a főváros, Stockholm és Uppsala a kivétel,
más tájakon csak szerény földesúri
kastélyokat vagy kisebb viking kori
emlékeket lehet találni.
Svédországnak legnagyobb vonzereje
azonban a természeti szépségekben
rejlik. A hatalmas tavak és fenyőerdők
tényleg lenyűgözőek, árasztják magukból a nyugalmat. Egyedül a szélsőséges
időjáráshoz nehéz hozzászokni, hiszen
a tél október közepétől április elejéig
tart, a nappalok nagyon rövidek és nem
ritka a –25 fokos hideg sem. A svédek
azt szokták mondogatni, hogy az sem
lepi meg őket, ha nyárközép napján,
június végén esik a hó. Nyárközép
napja az egyik legnagyobb ünnep Svédországban, ez a leghosszabb nap az
évben, és a ,,fehér” éjszakák tényleg
megváltást jelentenek a téli sötétség
után. A svéd emberek nagyon megbecsülik a természetet és környezetüket,
feltűnően nagy a tisztaság, általános
családi program a gombaszedés vagy az
erdei kirándulás, és nagyon sok svédnek van vidéki háza az északi hegyekben vagy valamelyik tó partján. Az
erdei állatok is sokkal jobban hozzá
vannak szokva az emberek közelségéhez, nem ritkán a városokban is feltűnnek, és még a forgalmas utakon is
magukat egyáltalán nem zavartatva
futkosnak át, ezért az ember mindenhol
jávorszarvasokra figyelmeztető táblát
lát, ami szinte már Svédország egyik
jelképévé vált.
A svéd emberek a délebbre élő európaiakhoz képest sokkal nyugodtabbak,
nem csoda, hogy az átlagéletkor itt az
egyik legmagasabb a világon. Számomra az volt a szokatlan, hogy például az
áruházban nem keresik, hogy melyik
pénztárnál van a legkisebb sor, hanem
beállnak egybe, és azt szó nélkül kivárják. Őket még az sem lepi meg, ha a
sorszámkiadó automatáknál sorba kell
állni.
A főváros, Stockholm, szigeteken
fekszik, és méltón érdemelte ki az
,,Észak Velencéje” nevet. Az óváros
kivételes látványosság, magas épületeivel és szűk utcáival egy kis szigeten
terül el a Mälaren-tó közepén. Itt található az egyik királyi kastély is, a másik,
a királyi család rezidenciája a Világörökség
részévé
nyilvánított
drottningholmi kastélyban van a város-

on kívül, ugyancsak a tó partján. A
város egyik legérdekesebb látnivalója a
Vasa Múzeum, ahol egy kora XVII.
századi hajót lehet megnézni, amit a
harmincéves háború alatt építtetett II.
Adolf Gusztáv, és az addigi korok
legnagyobb hajójának számított, de
első kifutása alkalmával pár száz méter
megtétele után felborult és elsüllyedt.
1961-ben emelték ki a szinte teljesen
épen maradt hajótestet, restaurálták és
köré múzeumot építettek.
Ugyancsak kihagyhatatlan egy hajótúra a Mälaren-tó és a tenger találkozásánál elterülő szigetvilágba, illetve a
városháza megtekintése, ahol minden
évben a Nobel-díjakat szokták kiosztani.
Remélem, sikerült felkeltenem érdeklődésüket Svédország iránt. Ugyan
beszámolóm nem bővelkedik az egzotikumokban, de azt garantálhatom,
hogy ha valaki nyugalomra és kikapcsolódásra vágyik, ennél az országnál
kevés megfelelőbb helyet találhatna.
Abonyi Balázs

Tájékoztató
Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a
közúti közlekedési nyilvántartásról
szóló 1999. évi LXXXIV. Törvény
módosítása 2004. július 1-jei hatállyal a körzetközponti feladatokat ellátó települési önkormányzati
jegyzők hatáskörébe rendeli a parkolási igazolványok kiadásával,
nyilvántartásával, meghosszabbításával, visszavonásával, cseréjével,
pótlásával összefüggő feladatokat.
A mozgásukban korlátozott személyek parkolási igazolványának
új típusúra történő cseréjét 2004.
december 31-ig van lehetőség elvégezni.
Kérjük Önöket, hogy a cseréhez
kapcsolódó kérelmeket a nyári
szabadságolásra való tekintettel
szeptembertől kezdjék meg.
Okmányiroda
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VÁROSHÁZI HÍREK
A 2004. június 3-án tartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről
– Elfogadásra került Visegrád Város Önkormányzatának az óvoda konyhabővítés és tetőfelújítása tárgyában benyújtott CEDE pályázatot.
– A testület engedélyezte Visegrád város címeres zászlajának a kihelyezését.
– Visegrád város szúnyoggyérítésre maximum 300 ezer forintot biztosít.
A 2004. június 17-én tartott képviselő-testületi ülésről
– Elfogadásra került a Dunakanyari és Kistérségi Társulásról szóló megállapodás.
– Visegrád város testülete a Nagymarost és Visegrádot összekötő drótkötélpálya indítványát elutasította.
– A Visegrád-Várkertből a Nagyvillámba irányuló drótkötélpálya indítványát a testület elnapolta.
– Bártfai István képviselő tájékoztatást kért az uniós pályázatai lehetőségekről, amellyel a képviselő-testület egyetértett.
A 2004. június 24-én tartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről
– Az iskolaigazgatói pályázat elbírálását a képviselő-testület levette a
napirendről, mivel a meghallgatásról szóló meghívót a posta nem kézbesítette időben.
– A képviselő-testület támogatja a Duna–Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodásban való részvételt.
– A testület engedélyezte Visegrád város címerhasználatát a polgárőrségnek.

Tájékoztató
A környezet és a természet védelme, terhelésének mérséklése, megóvására való ösztönzése, valamint a környezet- és természetvédelem költségvetési forrásainak biztosítása érdekében alkotta meg az Országgyűlés a
2003. évi LXXXIX. Törvényt.
A törvény célja, hogy elősegítse a környezetbe történő anyag- vagy
energia-kibocsátás csökkentését, a környezet és a természet megóvása
érdekében a leghatékonyabb megoldások alkalmazását, valamint az állami
és a környezethasználók közötti arányos teherviselést.
Talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és a helyi vízgazdálkodási hatóság, illetve vízjogi engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz.
A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 120 Ft/m3.
A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt menynyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan, arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.
A kibocsátó díjfizetési kötelezettségéről évente a tárgyévet követő év
március 31-ig tesz bevallást.
A talajterhelési díjra vonatkozó rendelkezések 2004. július 1-jén lépnek
hatályba. A helyi önkormányzat a szennyvíz-elhelyezéshez kapcsolódó
talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatást és eljárási szabályokat
rendeletben állapítja meg.
Mindezek figyelembevételével felhívjuk azon visegrádi ingatlantulajdonosok figyelmét, ahol az ingatlanaik előtt a szennyvízcsatorna-hálózatot
kiépítették, és még nem csatlakoztak arra, a legrövidebb időn belül ezt
tegyék meg, megkímélve magukat a többlet kiadásoktól, a természetet és a
lakókörnyezetükben élőket pedig az esetleges károsodástól.
A szükséges nyomtatványok a bekötéshez a polgármesteri hivatalban
rendelkezésre állnak.
Visegrádi Polgármesteri Hivatal

Az eredménytelen
iskolaigazgatói pályázathoz
Mint leköszönő iskolaigazgató, s mint a
Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
elnöke, a következőket szeretném hozzáfűzni
a június 30-án történt testületi döntéshez.
Bizottságunk állásfoglalásából idézek, melyet a képviselő-testület tagjai előzetesen
megkaptak:
,,A bizottság – mivel nem hívta meg a pályázókat – kizárólag az írásos anyag alapján
alakította ki véleményét, rábízva ezzel a
döntést a képviselők egyéni felelősségére.
Egy szempontsort fogadtunk el, melyet a
bizottság elnöke, Mezei Anna szakirodalom
alapján állított össze, ezt a szempontsort a
képviselők is megkapták.
A Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság úgy véli, hogy az iskolai pályázat előkészítő bizottság korrekt, pontos munkát végzett, az általuk készített értékelést, a jegyzőkönyvek tartalmát mindenképpen átgondolásra javasolja a képviselő-testület felé.
A pályázatok alapján a képviselő-testület
nyugodt szívvel dönthet a leendő iskolaigazgató személyét illetően. Természetesen a
személyes meghallgatás új szempontokat is
felvethet. Véleményünk szerint akkor jár el
helyesen a képviselő-testület, ha döntésénél
maximálisan figyelembe veszi a véleményezésre kötelezettek javaslatát, mi szerint:
Áprily Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestülete (ÁLÁAMI)
Schmidt Péterné
ÁLÁAMI alkalmazotti közössége
Schmidt Péterné
ÁLÁAMI szülői közössége Schmidt Péterné
Német Kisebbségi Önkormányzat
Schmidt Péterné.”
A 30-án született döntést a képviselő-testület
az én ellenszavazatommal titkos szavazással
hozta meg, melynek eredménye a következő:
1 érvénytelen szavazat, 1 szavazat Sotkó
Dénesnek, 2 szavazat Schmidt Péternének, 4
szavazat Jékely Endrénének.
Őszintén sajnálom, hogy a gondos és korrekt
szakmai előkészítő munka ellenére a pályázat elbírálása eredménytelen maradt, és nem
sikerült az Áprily Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola élére öt évre szólóan
igazgatót választani. A pályázóknak ezúton
is köszönöm a tartalmas, értékes elképzeléseiket az iskola jövőjét illetően, s külön köszönöm Schmidt Péternének, hogy a 2004/2005ös tanévre felvállalta az iskola igazgatását,
hogy a gyerekek és szülők megnyugtatása
érdekében ne legyen törés az iskola működésében.
Mezei Anna
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Villamossal az unióba – a Vágy Villamosával
Be kell vallanom, nem az én ötletem volt, hogy interjút készítsek Hadházy Sándorral, de jó gondolatnak tartottam, hiszen a
2002-es önkormányzati választások óta Visegrád polgármesterével nem szerepelt ilyen beszélgetés az újságban, noha elég sok
víz folyt le azóta a Dunán. Először is arra kértem, értékelje a
választások óta eltelt időt.
– Arra kell visszagondolnunk, hogy 2002 őszén ki, milyen elképzeléssel állt elő, azt hogy tudta megfogalmazni, és milyen
erőket tudott emellé csoportosítani. A választások előtt több
választási program jelent meg. Az általunk, csapatmunkával
elkészített, választási programból négy évre szóló ciklusprogramot, állítottunk össze. A korábbi anyaghoz képest apróbb finomítások voltak, de komoly eltérések nincsenek benne. A ciklusprogramot a képviselő-testület elé terjesztettem, több héten keresztül tárgyaltuk, de komoly észrevételek, javaslatok, kiegészítések a vita során nem érkeztek ezzel kapcsolatban azon képviselők
részéről, akik a választási program kidolgozásában nem vettek
részt. Ennek ellenére a javaslatot éppen hogy csak megszavazta a
testület, mert a választáson úgymond riválisként indult képviselők nem fogadták el. A benne foglaltakat jónak tartották, de
olyan elvi kitételeik voltak, miszerint ők tervnek szerették volna
nevezni ezt az anyagot program helyett. A vita során is elmondtam, hogy számomra nagyon fontos az elnevezés, hisz a terv
valami képlékeny massza, amit vagy megvalósítunk, vagy nem, a
program viszont egy célkitűzés, melyet a képviselő-testületnek
négy év alatt véghez kell vinnie. Úgy gondolom, a ciklusprogram
a mai napig megállja a helyét. Magától értetődik, hogy 4 év alatt
új helyzetek, új lehetőségek adódnak, ezeket megvitatva, értékelve a programot ki lehet egészíteni. Összefoglalva, a kiinduló állás
az, hogy a már említett képviselőcsoport nem fogadta el ezt a
programot és az elmúlt másfél év sajnálatos tapasztalata az, hogy
nem is szándékoznak ennek megvalósítása mellé állni, ezt sikerre
vinni, mert soha nem érezték és most sem érzik magukénak. Ez
pedig súlyos kérdés, mert ha valaki valamit csak nyögve nyelősen vagy egyáltalán nem akar megvalósítani, akkor mindig azt
keresi, mikor kell tartózkodnia vagy ellene szavaznia. Nem szerencsés a lakossági döntéssel szembe menni. A választások a
politikai-emberi szimpátián és egyéb kérdéseken túl arról szóltak,
hogy a lakosság e mellé a program mellé állt, ebben látott fantáziát, ezt kívánta megvalósíttatni. Ha a lakosság többsége így
döntött, akkor – úgy gondolom- kötelességünk a program célkitűzéseinek megvalósításán dolgozni, még ha ez teljes mértékben
nem is vihető véghez.
Az eredeti célokat nem adtuk fel, ma is azon dolgozunk, hogy
ez megvalósuljon. Szeretnék néhány elemet ebből kiemelni:
Megvalósult a Rév utca, Nagy Lajos király utca átépítése, kábelek földbe helyezése, ma már nem is emlékeznek az emberek,
hogy annak idején mennyire elcsúfította a városközpont látványát
a sok kábel. Ezt a rendezett képet kapják a helyiek és az ide
látogatók egyaránt. Sok vita volt ugyan a járdaburkolat kapcsán,
de végül is ebben a döntésben mindenki egységesen részt vett. A
kivitelezést helyi vállalkozó végezte, a fák és virágok kiültetése
is megtörtént, szeretnénk az idén az utcabútorokat, padokat
kihelyezni. Ha ez elkészül, a munkákat a palota irányába szeretnénk folytatni.
Egy másik elem, a tornacsarnok mögött kialakítandó új városközpont kérdése, már egy kicsit problémásabbnak bizonyult. Ezt
a munkát a fennálló jogszabályok értelmében régészeti feltárással
kellett kezdeni, melyet nemcsak pályázati, hanem önkormányzati
keretből is támogatni kellett. Ezen összeg odaítélésében a képviselő-testület igencsak vonakodott. Jelenleg ott tartunk, hogy a
Nemzeti Kulturális Alapprogram 5 millió Ft-os keretéből és
önkormányzati forrásból szeretnénk a régészeti munkákat az idén
lezárni, s ezzel megnyílhat az út a beruházások előtt. Hangsúlyo-

zom, itt egy többmilliárdos beruházásról van szó, ezért olyan
konstrukción dolgozunk, amely a finanszírozási kérdést leveszi
az önkormányzat válláról helyi vállalkozókat bevonásával. Reményeink szerint néhány hónapon belül konkrétumokkal is elő
tudunk állni.
Itt szeretném megjegyezni, hogy a másik oldal képviselői kezdetektől fogva már az elvi koncepciót is hevesen támadták. Nem
is az a gond önmagában, hogy azt mondják, hogy ezzel nem
értünk egyet, de akkor azt is meg kéne mondani, hogy hogyan,
vagy hogy ehelyett mit tegyünk. Természetesen úgy is lehet
hátráltatni a munkát, hogy mindig csak azt mondjuk, hogy ez így
nem jó, nem tetszik.
Mondok egy másik példát arra, hogy mennyire nem partnerek a
másik oldal képviselői: megterveztettük a Rév utca, Fő utca,
Mátyás-szobor, 11-es út határolta városrész jövőképét. Ez sem
volt jó természetesen. A főépítész úr hetekig faggatta az ódzkodó
képviselőket, kérte, írják le, mi az elképzelésük, véleményük.
Gyakorlatilag ez sem történt meg. Tehát úgy is lehet hátráltatni a
dolgokat, hogy a ránk kiszabott munkát nem végezzük el.
A múlt havi számunkban Abonyi Géza kissé más álláspontot
képviselt, mint a fent leírtak, sőt konkrét kérdéseket és hibákat
sorolt fel.
– Térjünk át a múlt hónapban megjelent írásra, ebből idézek:
„… a jelenlegi Visegrád, az óvatos változások, a langyos víz, ez
jó nekünk.” Az óvatos változásnak igenis híve vagyok. Nem
lehet hebrencs módján nekiállni egy város fejlesztésének. Szét
kell nézni, hova jutottak a környékbeli települések és ehhez
képest Visegrád hogy néz ki. Én úgy gondolom, óvatos, de
egészséges fejlődési pályán van a város. Úgy látom, csak Visegrádon érzékelhető egyenes irányú fejlődés, a többi település
stagnál, Szentendre is a lemaradás jeleit mutatja. Itt van az új
szálloda esete. Emlékszem, hogy a régi testületben is ültek, de a
mostaniban is ülnek olyan képviselők, akik azt keresték, hol lehet
keresztbe tenni ennek a szállodának. Ugyanakkor az nagyon jó
volna, ha befizetné nekünk azt a 60-80 millió forintot évente. Hát
ez így nem megy. El kell dönteni, hogy mit akarunk, az önkormányzatnak milyen szerepe van abban, hogy az üzletmenet jól
menjen, így az adóját befizethesse a szálló. Ha folyamatosan
támadjuk, az a város kasszájának árt. Tehát ezt a kérdést tisztába
kell tenni: jó-e Visegrádnak a szálloda vagy nem jó. Ezt a gondolatmenetet folytatva el kell dönteni, hogy idejövő vállalkozót
akadályozzuk, el akarjuk üldözni, vagy itt akarjuk tartani az
adójával együtt, azért, hogy a város is előrébb jusson. Ha itt
folyamatos áskálódás, feljelentés, rossz szándékú intézkedések
történnek, az nemcsak a vállalkozónak, hanem a településnek is
árt. Minden vállalkozó felé egy mércével kell mérni, nincs olyan,
hogy kedvenc vállalkozó. Ezek a fő kérdések.
Vegyük a lepencei strand ügyét. Amikor ez kipattant, azt mondták, ez egy év alatt lezongorázható. Ehelyett még az első érdemi
lépés nem történt meg a bíróságon. Közben a fürdő nem fejlődik,
sőt romlik a műszaki állapota, értékét veszti. Jó ez nekünk? Ne
feledjük, a választások alkalmával volt egy helyi népszavazás,
amely kötelezte az önkormányzatot a strand kérdésének rendezésére. A népszavazás döntésének végrehajtását az Abonyi Gézáék
mind a mai napig szabotálják. Nem hajlandók tárgyalni, nem
hajlandók közös megegyezéssel megkeresni a megoldást. A mai
napig mindent megtesznek annak érdekében, hogy az ügy
nehogy megoldódjon, hanem húzzák, mint a rétes-
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avagy „ha nagyapámnak kereke lett volna, villamos lett volna…”
tésztát. Ez felháborító számomra. A helyi népakarattal ellent
mennek. Ezekről sajnos nem tud a közvélemény. Kérdem, jó ez
nekünk? A jelenlegi rendezetlen, pusztuló, perspektíva nélküli
állapot a jó, amikor például még vízforgató berendezés építésére
sem adhatunk engedélyt, sőt semmilyen építési engedélyt vagy
hatósági hozzájárulást nem adhatunk ki a strandnak, mert per
alatt állunk, s egyre rosszabb a pozíciónk. Hát ez lenne a langyos
víz Abonyi Gézának?
„…hagyjuk magunkat az orrunknál fogva vezetni.” Szeretném
megtudni, mire gondol a képviselő úr. Nagyon szívesen kiállok
bármilyen vitára, vitassuk meg nyilvánosan!
„... hagyjuk, hogy adottságainkat mások használják ki” – Hát
ilyen a világon nincsen. Van olyan visegrádi kezdeményezés,
amire azt mondtuk volna, hogy szó sem lehet róla? Az a helyzet,
hogy van Visegrádon néhány olyan vállalkozó, akik jó üzletemberek és dolgoznak is, ezzel vállalkozásaikat sikerre viszik. Tehát
a lehetőség megvan, csak őket sokan irigykedve nézik. A lehetőség most is nyitott mindenki előtt. Várjuk a visegrádi vállalkozókat, akik a városközpontban üzleteket nyitnának, szolgáltatásokat
nyújtanának, és szeretnénk számukra kedvező feltételeket biztosítani. Viszont ha nincs helyi erő, akkor meg kell teremteni azokat a feltételeket, amitől működőképes marad a város.
Abonyi Géza az írásában, amikor a „másik út” lehetőségét vázolja fel, konkrétumokat nem említ, gyakorlatilag üres frázisokkal dobálózik.
„Milyen lépéseket tettek a város vezetői az elmúlt években annak érdekében, hogy kihasználják a város adottságait és kamatoztassák azt a lakók javára? Milyen koncepció mentén fejleszti a
turisztikai vonzerőt a város vezetése?” Tessék kimenni az utcára,
és tessék megnézni! Ilyen koncepciókat tartalmaz a ciklusprogram, a fejlesztési koncepció, a rendezési terv. A lehetőséget
teremtjük meg a fejlődésre. A városnak ez a feladata: a lehetőségek biztosítása. Ilyen koncepció alapján épült az új szálloda, és
szeretnénk, ha még több épülne, még több munkahely teremtődne. Így készült el a Rév utca, így kellene a lepencei strandot is
kezelni, és nem elszabotálni a dolgot. Várnánk a civil szervezetek kezdeményezéseit, akár a Turisztikai Egyesület részéről. Itt
kell megemlíteni azt, hogy az elmúlt év végén Bánó László megkeresett, és az ez évi költségvetés tervezésekor letett egy javaslatot, hogy az ágasházi parkoló és a mozi köz közötti területet
rendbe tenné, ehhez kért 300.000 Ft segítséget. Ezt a pénzt nem
voltak hajlandók, hogy megszavazni. A történet attól lesz kerek,
hogy a testület egy része javaslatára a fejlesztési pénzeket egy
közös kalapba vonták, aminek a felosztása a mai napig nem
történt meg. Ülünk a pénzen és nem történik semmi, ám ennek
nem a polgármester az oka, hanem pontosan Abonyi Géza és
köre tehet róla. A turisztikával kapcsolatban pedig csak annyit,
ha jól emlékszem, Abonyi Géza volt az egyetlen képviselő, aki
azt javasolta a testületnek, hogy idén, 2004-ben ne rendezzük
meg a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékokat. Igaz, hogy a palotajátékok megrendezésével kapcsolatban nehézségek merültek
fel, a problémákat meg kell oldani, pont a turizmus érdekében, és
nem első szóra feladni terveinket, egy országos hírű, 20 éves
múltra visszatekintő rendezvény lebonyolítását.
„Miért nincs átgondolt, időben ütemezett fejlesztési és karbantartási terv a közterületek ápolására, tisztántartására?” Van kérem. Schüszterl Karcsiék ezt csinálják, csak kevesen vannak, és
iszonyú sok a munka, mert minden zöld terület hozzánk tartozik
a Duna-parti 52 hektártól kezdve a fellegvári útig. Nagyon sok
terület tulajdona nem is hozzánk tartozik, mégis nekünk kell
karbantartani, hiszen a mi szemünket szúrja, ha rendetlen. Ők
végzik a közterületi szemétgyűjtők heti kétszeres ürítését. Elképesztő nagy munkát végeznek, és igen becsületesen. Öten vannak
pusztán, és nincs igazi partnerük ebben, mert azt nem tekintem

partnerségnek, hogy elkérik a pénzt az önkormányzattól a turisztikai egyesület részéről virágokra és egyebekre, kihelyezik, és
aztán ott hagyják. Ez nekünk nem segítség. Nem locsolják, nem
gondozzák, nem csinálnak vele semmit.
„Miért nincs közzétéve a lakosság számára egy következő árvíz
esetén követendő intézkedési és cselekvési terv?” Az intézkedési
terv elkészült. Két részből áll. Az egyik része az árvíz esetén
szükséges intézkedéseket foglalja magában, melyre az önkormányzatnak kell felkészülnie. Ezt a tervet fölösleges lenne részletesen közzétenni, de polgármesteri hivatalban bárki megtekintheti. A másik része a jelenlegi rendszer megerősítése, átépítésére
tesz javaslatot. Ennek pénzügyi fedezetére a költségvetés előterjesztésekor javaslatot tettem. Csakhogy ezt pont ők nem szavazták meg. Az árvédelmi kérdésekben az önkormányzat mint polgárvédelmi hatóság játszik szerepet, és kiépítettük a polgárvédelmi rendszert. Az ebbe bevont személyek mindegyike tudja a
feladatát.
„Milyen lépések történtek […] az Apátkúti-patak medrének
helyreállításának érdekében az elmúlt években?” Sikertelenül
pályáztunk a meder rendbetételére, ami valójában a Pomázi Vízi
Társulat feladata lenne, de neki sincs rá pénze. De bocsánatot
kérek, a költségvetés tervezése során lett volna lehetőség az
ehhez szükséges források biztosítására, mégsem nyújtottak be
erre vonatkozó javaslatot. És még egyszer megjegyzem, hogy a
fejlesztési alap az ő hibájukból a mai napig nincsen felosztva. Én
mindenesetre intézkedtem a saját hatáskörömben, hogy a Fő utcai
és a Széchenyi utcai két híd közötti szakaszt kitakarítsák és a
legszükségesebb burkolat-megerősítést elvégezzék.
„Miért nincsenek már rendbe téve a platánsor életveszélyessé
vált fái?” Egyrészt készült felmérés, másrészt pályázunk rá,
harmadrészt a képviselő-testület bármikor dönthet róla. A rendbetétel elő van készítve, tudjuk, mennyibe kerül, csak a megfelelő forrásokat kell biztosítani. Tessék dönteni!
„Egy város vagy falu lakossága nem azért választ polgármestert
és képviselőket, hogy meg legyen a létszám.” Egyetértek. De úgy
gondolom, hogy a képviselők egy része nagyon nagy munkát
végez, mindenki azt csinálja, amihez ért.
A képviselők tiszteletdíjával az az álláspontom, hogy minden
elvégzett munkáért fizetség jár. Ha Abonyi Géza ezzel a munkával nincs megelégedve, akkor nyújtsa be javaslatát a testületnek a
képviselői munka hatékonyabbá tételére, vagy ezen pénzek másként történő elosztására. A képviselő-testület saját hatáskörében
döntött a saját juttatásairól. Tudomásom szerint amúgy egyedül
Mezei Anna képviselő tette közzé a Visegrádi Hírekben, hogy
közcélra ajánlja fel tiszteletdíját.
És még egy dolog: a képviselők a forrásteremtéssel nem nagyon
foglalkoznak, azzal, hogy miből jön be a bevétel. Azt várják,
hogy a polgármester hozza a pénzt, hogy legyen mit szétosztaniuk. A finanszírozás két oldalból tevődik össze, csak akkor tudunk
valamit elkölteni, ha előbb előteremtettük a forrásait.
Furcsának tartom azt az elvet, hogy Abonyii Géza a közös sikereket magára vállalja, a kudarcokért pedig a polgármester és a
másik oldal a hibás. Azt hiszem, igaz a régi mondás, „mindenki a
maga portája előtt seperjen”. Ugyanígy minden polgármesternek,
minden városvezetésnek a saját falujában kell okosnak lennie.
Tanácsot én is tudok adni, akár Budapestnek is, sőt New Yorkkal
kapcsolatban is lenne néhány ötletem…
(Az interjút Mikesy Tamás készítette)
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Az Áprily Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola hírei

Befejezıdött a 2003/2004-es tanév
2004. június 17-én tanévzáró ünnepélyünkkel véget ért a
2003/2004-es tanév. Ilyenkor összegzésképp számba veszszük, mi minden történt, hogyan sikerült teljesítenünk vállalt feladatainkat. A tanév legfontosabb eseményeiről beszámoltunk már az újság hasábjain, most igazán az év végi
eredményekről tájékoztatom olvasóinkat. Az iskola tanulói
létszáma 140 fő volt, a tanév során elköltözés miatt volt
csupán változás. Fiúk száma 69, lányoké 71. A tanulók
megoszlása lakóhely szerint: visegrádi 80, dömösi 44,
pilismaróti 4, Tahiból jár 3, dunabogdányi 2, Kisorosziból
jár 7 tanuló. Az egy főre jutó mulasztás 8,2 nap. 183 tanítási napot teljesítettünk. Szóbeli értékelést kaptak az első
és második osztályos tanulók.
Általános tantárgyi dicséretben részesült: Bognár Ferenc, Geréb Dávid, Paulusz Anna, Zeller Rozália a második osztályból, kitűnő tanulmányi eredményt ért el Horváth Sára, Szedlacsek Eszter 3. o., Berkesi Gergő, Harsányi Fanni 4. o., Gróf Anikó 6. osztályos tanulók. Jeles a
bizonyítványa a következő tanulóknak: Berki Bence, Imre
Gergő, Valentin Virág 3. o., Fekete Lídia, Herman Emőke,
Vesszős Bence 4. o., Csehi Tamás, Imre Zsófia 5. o.,
Karaba Márta, Szabó Csilla 6. oszt.
Sajnos bukás is előfordult, 2 tanuló 3 tantárgyból javítóvizsgát köteles tenni. 127 tanuló (90%) tanulja iskolánkban a német nemzetiségi nyelvet, második idegen nyelvként az angolt 4. osztálytól 66 tanuló tanulja (64%).
Az étkezést igénybe vevők száma 71 fő (50%), a napközis, tanulószobai ellátásban részesülők száma 53 fő (37%).
Az idei tanévben sokat léptünk előre az informatikai ok-

tatás területén, iskolánk megfelelő számú és minőségű
számítógépparkkal, Internet-hozzáféréssel rendelkezik. A
számítástechnika tantárgyszerű oktatása a 4. osztálytól 6.
osztályig fakultatív formában, a 7–8. osztályban kötelező
jelleggel működik.
Nagy segítséget jelentett egész tanévben a logopédiai fejlesztés biztosítása. 22 tanulóval rendszeresen foglalkozott
a logopédus, aminek érzékelhető eredménye született a
tanév végére. Sok segítséget kaptunk a tanév során társintézményektől, szülőktől, civil szervezetektől, vállalkozóktól, magánszemélyektől. Ezúton szeretném mindenkinek
megköszönni az erkölcsi, anyagi támogatást, közreműködést, segítséget. Meggyőződésem, hogy e nélkül nem lehetett volna olyan színvonalon biztosítani az iskola működését, amilyen szinten ebben a tanévben is sikerült. Jelentős
az a támogatás, amit az önkormányzat biztosított. Iskolánkban az alapfokú művészetoktatás a zenei tagozattal
működik, s ez még jelentős beruházásokat igényel, de a
művészetoktatás áldásos eredményét és hatását már most
érzékelhetjük tanulóinknál. Igyekeztünk ebben az évben is
pályázatokkal kiegészíteni lehetőségeinket, többek között
a hangszer vásárlás területén.
A tanévet megnyugtatóan sikerült lezárnunk. A tanév végi kompetencia- és egyéb mérések eredményeiről, majd
csak az értékelés után, a következő tanévben tudunk beszámolni.
A nyári szünidőre minden kedves diákunknak, szüleinek,
a nevelőtestületnek jó pihenést és kikapcsolódást kívánok.
Mezei Anna
igazgató

A Fellegvár Óvoda hírei
Május végén befejeződött a nevelési év, ami azt jelenti, hogy a Pedagógiai Programunkban megfogalmazott céljainkat, feladatainkat teljesítettük.
A nagycsoportosok ,,A szomorú
királylány” c. mesejelenettel, énekkel, verssel búcsúztak az óvodától,
az óvó és dajka néniktől. Igen szoros
a kötődés, hiszen van kisgyermek,
aki négy évig volt óvodás, de a többség is több mint három évig. Nagy
izgalommal várták az ,,itt alvást”,
mert akárhány évig is óvodás valaki,
éjszaka csak egyetlenegyszer, nagycsoportban aludhat itt.
Előfordul, hogy az ovis éjszakai
alvás az első elszakadás otthonról,
de az immár négy éves hagyományra
visszatekintő ,,oviéj” minden kisgyermeknek óriási élmény. Általában szombatra virradóra alszanak itt,

az őket három évig óvó-védő felnőttekkel együtt.
Az este és éjszaka óriási felelősséget ró a felnőttekre, de minden évben vállaljuk, hiszen más szituációban szokatlan feladatok megoldásában látjuk ugyanazokat a gyermekeket, akikkel három évig minden nap
együtt voltunk.
Szeretném megköszönni az óvodában dolgozó felnőttek felelősségteljes, tartalmas, jó kedvű egész évi
munkáját.
A nyári élet is feladatokkal, tudatosan tervezett elfoglaltságokkal telik.
Bár összevont csoportokban dolgozunk (a szabadságolások miatt), a
gyermekek élményhez juttatása az
éppen dolgozó felnőttek feladata.
Egy hétre előre megtervezett szobai
és szabadidős játékok várják a
gyermekeket, ami attól is élmény,

hogy az eddig a más csoportban járó
felnőttekkel és gyermekekkel játszanak együtt. Élünk a környezet adta
lehetőségekkel – Duna-part, füves
park, hegyoldal stb., ahol a visegrádi
ovisok a nyarat tölthetik.
A nyári szünet július 26-tól augusztus 23-ig között tart. Augusztus 24én (kedden) szeretettel várjuk a régi
és új ovisokat!
Kellemes pihenést, sok együtt játszást kívánok az ovisoknak és szüleiknek; jó pihenést munkatársaimnak
is!
Dobó Istvánné
óvodavezető
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Komoly reményekre jogosít

A zeneiskoláról – az év végén
Örömmel teszek eleget a felkérésnek, hogy írjak néhány sort az Áprily
Iskola művészetoktatási programjának idei tanévéről.
Az iskolában az alapfokú művészeti
képzés a zeneművészet ágazatban folyik. A 2003/04-es tanév volt immáron a harmadik év, amikor a gyerekek
szolfézs elméleti tárgyat tanultak és a
második év, hogy a választott hangszerük megszólaltatásának technikájába és a komolyzene sokszínűségébe, sokoldalúságába mélyedtek el. Az
időintervallum alól kivételt képez a
zongora tanszak, hiszen Visegrádon a
magas színvonalon oktatott zongoratanulásra már hosszú évek óta van lehetőség.
Hangszeres tanszakaink: furulya, gitár, gordonka, klarinét, trombita és
zongora.
Zenetanáraink: Debreceniné Csereklye Dóra (szolfézs, klarinét, furulya),
Kis Judit (zongora), Vass Henrietta
(gordonka, furulya, kamarazene),
Bonifert Antal (rézfúvós, furulya), L.
Kecskés András (gitár), Ott Rezső
(zenekari előkészítő).
Idén a zeneoktatás-programban 71
gyermek vett részt, hangszeren 40-en
tanultak. A hangszeres órákon túl a
növendékeknek a kötelező tárgyuk a
szolfézs. Lehetőség van választható
tárgyként kamarazene-tanulásra, ill. a
fúvós hangszeren tanuló növendé-

keknél a minél előbbi zenekari előkészítő tárgy felvételére. Célunk, hogy a
gyermekek mihamarabb bekapcsolódjanak a helyi nemzetiségi zenekar
munkájába.
Sok-sok örömünk volt az idei tanévben. Bár versenyeken nem vettünk
részt – néha pihenésre is szükség van!
–, szervezett koncertlátogatásaink
sem voltak, ellenben annál több saját
rendezésű tanszaki, ill. növendékhangversenyünk volt. A városban
meghirdetett ,,Ifjú muzsikusaink”
koncertsorozat mindhárom alkalma
fülledt levegőjű, ,,teltházas” nézőterű
iskolai helyszínnel zajlott.
A helyi idősek otthonában háromszor, a nyugdíjas klubban kétszer léptek fel a gyerekek. ,,Turnékról” is beszámolhatok. Zongoristáink három
ízben jártak Nagymaroson. Furulyásaink, csellistáink és gitárosaink Leányfalun adtak hangversenyt, Budapesten pedig Nóra néni batik szakkörös ,,gyermekeinek” kiállítás-megnyitóján két tehetséges furulyásunk
lépett fel.
Jó volt látni a gyerekeket a színpadon, ahogy néha remegő lábakkal, ujjakkal, de művészi mozdulatokkal adják elő megtanult darabjaikat, és jó
volt hallani, hogy mennyit képesek
fejlődni egy-egy ,,megmérettetés” alkalmai között.

Általánosságban mondhatom, hogy
a gyerekek szeretnek szerepelni. Egy
kedves pillanat köszön vissza, mikor
is aznap Leányfalura készültünk,
hogy koncertet adjunk. Egy kislány
fogta a krétát és a táblára hatalmas
betűkkel, mondhatni büszke betűkkel
írta fel a következőt: Leányfalura megyek koncertezni…..aláírás. Kis idő
elteltével arra lettem figyelmes, hogy
a neve mellett ákombákom betűkkel
még sok-sok más név is ott díszeleg.
Egy tanárnak ez igen kedves emlék!
Úgy vélem, megemlíteni érdemes
azoknak a tanulóknak a nevét, akik az
idei tanévben dicséretben részesültek.
Kimagasló zenei tanulmányaikért,
szorgalmukért: Zeller Rozália furulya
tárgyból, Horváth Sára furulya és
szolfézs tárgyból, Galszter Beáta furulya és szolfézs tárgyból, Szedlacsek
Boglárka furulya tárgyból, Fekete Lídia gordonka és szolfézs tárgyból,
Fabi Eszter klarinét tárgyból, Csímár
Kamilla zongora tárgyból, Csímár Péter zongora tárgyból.
Legyen ez számukra ily módon is
dicséret, s egyben biztatás is, hogy
szorgalmuk és kitartásuk ne lankadjon, kis zenész társaik számára pedig
példa érték!
Vass Henrietta
zenetanár

Gazdag volt a programkínálat

A gyermektáborozásról
Idén ismét újult erővel indult az ,,Ildi-tábor”. Az iskola befejeztével három hétig különböző programokon, kirándulásokon vehettünk részt.
Első héten két napra Tárnokra utaztunk, ahol a Zrínyi Ilona úttörőcsapat várt minket, kisebb meglepetéssel készültek, és este, a tábortűz mellett együtt énekeltünk.
Másnap délelőtt Martonvásárra utaztunk, ahol megnéztük a Beethoven és az Óvoda Múzeumot. Ezen a
héten készítettünk pizzát, mécsest és pénteken a
Telgárthy-réten saját készítésű babgulyást ettünk.
A második héten ismét sok érdekes dolgot készítettünk: fakanálbábút készítettünk, majd pénteken ismét
a Telgárthy-rétre sétáltunk, ahol paprikás krumplit

főztünk, és papírcsónakokat hajtogattunk, amit utána a
patakon vízre engedtünk.
Saját készítésű pólóban Nyíregyházára intercity-vel
utaztunk két napra. Első nap megnéztük az állatparkot, ahol nekünk a jegesmedve tetszett a legjobban. A
második nap a falumúzeumot látogattuk meg.
A harmadik héten a tavalyihoz hasonlóan Szokolyára utaztunk, ahol ismét kenyeret sütöttünk, és újdonságképpen szőttünk. Ezen a héten palacsintát sütöttünk, és illatosítókat készítettünk. Csütörtökön pedig a Telgárthy-réten aludtunk záró programként.
Köszönjük az élményekben gazdag három hét programját, remélve, hogy jövőre ismét találkozunk!
A tábor egyik segítője: Galszter Anita
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Tanulmányi kirándulások a 4., 5., 6. osztályban
Az esztergomi kirándulásról

Budapestre kirándultunk

Busszal mentünk Esztergomba. Nóra néni már az
elején figyelmeztetett minket, hogy a múzeumokban
nem szabad beszélgetni, semmihez se nyúljunk, de
mindent olvassunk el, és jól figyeljünk.
Útközben megnéztük a Ferences Gimnáziumot, a
Ferences és a Belvárosi templomot. Végigsétáltunk
a Kis-Duna partján a Vízivárosig. A vároldalon
láttuk Balassi Bálint szobrát is. Mivel a Vármúzeum
csak 10 órakor nyitott, előtte a Bazilika tövében
ettünk. Hamarosan bemehettünk. Megnéztük a régi
pénzeket, érméket, kardokat, festményeket, fegyvereket is. Egy teremben üveglapon járkálhattunk,
alatta a régi falakat mutatták, olyan volt, mint egy
várpince. Szent István király szobáját is megtekinthettük, amely nagyon régi. Egy teremben kövek,
márványok voltak, köztük a Visegrádi Királyi Palotából is.
A Szent Tamás-hegyen keresztül mentünk a végállomásra. Megnéztük a kálvária stációit, és gyönyörködtünk a kilátásban.
Nagyon szép volt ez a nap.
Pávai Alexa 4. oszt.

A tanítás utolsó hetében Budapestre utaztunk. Elsőnek a Hősök
terén szálltunk ki. Megnéztük a millenniumi szobrot, melyet
1896-ban kezdtek építeni. A közepén 36 m magas kőoszlop van:
tetején Gábor arkangyal, lent Árpád és a hét vezér. Közben 14
magyar uralkodó szobrát láttuk. Átsétáltunk a Széchenyiszigetre, ahol a Mezőgazdasági Múzeumot néztük meg. Előtte
van Anonymus szobra, aki III. Béla király jegyzetelője volt.
Mellette a jáki templom mását láttuk, melyben az oltárképet
Mattioni Eszter készítette. A múzeumban bemutatták, hogy milyen volt a mezőgazdasági élet régen. Volt halászat, vadászat,
borászat, állattenyésztés és erdőgazdálkodás. Láttuk Géza fejedelem és István király életmódját is.
Ezután utunk a Planetáriumba tartott, ahol az Életünk bolygója,
a Föld c. filmet láttuk. Nagyon érdekes volt. Mutatott egy időbeli
utazást a múltban a Napról és körpályájáról.
Utoljára a Csodák palotájába érkeztünk. Itt mindenféle érdekes
játékot próbálhattunk ki. Volt kristálygömb, cirkuszi bicikli, de
akadt olyan is, hogy egy forgó szobában egymásnak kellett gurítani a labdát.
A sok élmény után rossz érzés volt hazamenni.
Szabó Alex 4. oszt.

Látogatás Kisorosziban

Ópusztaszeri
kirándulásunkról

Busszal és révvel mentünk Kisorosziba, ahol először a polgármester úr felesége mutatta be gazdaságukat. Elsőnek a két lovat, Pedrót és Frászt láthattuk. Mindkettő nagyon szép volt. Ezután egy anyakocát, majd a már serdülő malacokat. Teheneket
néztünk, melyeket nemsokára kihajtottak a legelőre.
Baromfiakat és kis libákat, galambokat és kutyákat
figyelhettünk meg. Zsuzsa néni mindent részletesen
elmagyarázott, és megkínált friss tejecskével is.
A templom megtekintése előtt egy háztáji kertet
mutatott be Károly bácsi. Sokféle zöldséget és gyümölcsöt termel. A katolikus templom megtekintése
után elsétáltunk a mezőgazdasági gépekhez a falu
végére. 18 érdekes nagy gép közül a kombájnra
emlékszem legjobban, melynek kétféle vágóasztala
is volt.
Sietnünk kellett a révhez, de Gerstmayer István
készített fényképet ott is rólunk.
Szívesen emlékszem erre a napra.
Köszönetet mondunk Kalász István plébános úrnak,
hogy segített megszervezni ezt a környezetismereti
kirándulást Kisorosziba, ahol a tantárgyi ismereteinket az életben, a valóságban is láthattuk; Molnár
Csaba polgármester úrnak és feleségének, akik igazi
házigazdaként fogadtak bennünket, lehetővé tették
saját gazdaságuk és a mezőgazdasági gépparkjuk
megtekintését is, és minden kedves kisoroszi lakosnak, aki barátságosan fogadott.

Pávai Alexa 4. oszt.

,,Árpád apánk, ne féltsd ősi nemzeted, / Nem vész az el, ha eddig el nem veszett” – énekeltük lelkesen az autóbuszban, miközben osztályunk, az 5. Osztály, Szimeth Judit néni osztályfőnökünk vezetésével kirándult Ópusztaszerre. Útközben megálltunk
Kecskeméten, és a városháza csodálatos harangjátékában gyönyörködtünk, majd megnéztük azt a szép barokk templomot,
melyről Dankó Pista zeneszerző írta: ,,Megkondult a kecskeméti
öreg templom nagy harangja.”
Ópusztaszer nevezetes hely. Itt ejtették ,,szerét” annak honfoglaló őseink, hogy első törvénykező gyűlésüket megtartsák. Ennek
a gyűlésnek a feltételezett helyén emelték 1896-ban, a millennium évében a hatalmas Árpád-emlékművet.
Gyönyörködtünk a falumúzeum tárgyi emlékeiben, és a Csete
György alkotta ,,templomok erdejében”. Nekem legjobban a
Feszty-körkép tetszett. Hatalmas méreteivel, mozgalmasságával,
központi Árpád vezér alakjával ámulatba ejtett bennünket. Kisteleken aludtunk, de nem sokat. Kellemes beszélgetésekkel telt el
az éjszaka nagyobbik fele, bár a szállás kényelmes, szép volt.
Hazafelé tartva a szegedi Móra Ferenc Múzeum gazdag anyagában gyönyörködhettünk. Megnéztük a városkép jellegzetességét, a két tornyú neoromán stílusú dómot, a Fogadalmi templomot. A dóm előterében a kis román stílusú tornyot, a Szent Dömötör-templom tornyát csodáltuk meg. Áthaladtunk a Hősök
kapuján, a hatalmas katonaszobrok alatt.
Még annyi sok szépet láttunk, hogy felsorolni sem tudom! Ez
nagyszerű kirándulás volt! Köszönjük iskolánknak, osztályfőnökünknek!
Cseke Júlia 5. oszt.
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az Áprily Lajos Általános Iskolában
A mi osztálykirándulásunk
Elindultunk az iskolából reggel 7 órakor Szilvásvárad felé, ahol a Lipica szállóban foglaltunk szobákat. Útközben
sok helyen voltunk, és érdekes dolgokat láttunk.
Elsőnek Parádon álltunk meg, ahol az üveggyárat látogattuk meg. Egy idegenvezető segítségével megismertük
az üveggyártás fortélyait. Azután a kocsimúzeumba tértünk be, majd folytattuk utunkat Egerbe, ahol először a
nagy hőség miatt a strandon hűtöttük le magunkat. Utána
egyik osztálytársunk nagymamája a Szépasszony-völgyben
vendégül látott minket.
Késő délután megkerestük a szállásunkat Szilvásváradon.
Mivel már mindenki éhes volt, ezért megvacsoráztunk.
Vacsora után éjszakai vadlesre mentünk, ahol egy erdész
kísért minket. Ott egy bátorságpróba is várt ránk, ahol az
volt a feladat, hogy kettesével, elemlámpa nélkül az erdőbe be lehetett menni, s itt Józsi bácsi riogatott minket.
Ezzel az éjszaka nem ért véget, ugyanis két fiú álmatlanságban szenvedett, ezért úgy gondolták, hogy az I. emeleti
erkélyen átmászva meglátogatják a lányokat.

Ám Ili néni résen volt és ,,gyengéd” szóval visszakísérte
őket saját szobájukba. A hajnal már csendben telt.
Reggel, ébredés után reggeliztünk, majd kisvasúttal elmentünk az ősember barlangjáig. A visszafelé vezető utat
gyalog tettük meg, és megtekintettük a Szalajka-völgyi Fátyol-vízesést, ahol pisztrángtenyésztéssel is foglalkoznak.
Innen még elmentünk Bélapátfalvára, a ciszterci apátság
templomába, ahol egy idős bácsi elmesélte az apátság történetét. Ott nem időztünk sokáig, mert siettünk tovább az
egri csillagvizsgálóba. Utána az egri dómot néztük meg.
Ezek után egy nagyon finom ebéd várt ránk egy gyorsétteremben. Az ebéd végeztével felmentünk a minaretbe, majd
fél órát lehetett nézelődni. A buszon, Visegrád felé a vidám felnőttek dalban mesélték el az éjszakai
,,erkélyjelenetet”, amin két ember kivételével mindenki
nagyon jól szórakozott.
A sok élmény színessé tette az osztálykirándulásunkat, és
nagyon jól éreztük magunkat. Sajnos, nagyon hamar véget
ért, de reméljük, jövőre is legalább ilyen jó lesz.
Mohácsi Dávid és Illés Dani 6. oszt.

Az én mesekönyvem

A falu története
Hajdu Gábor – III. kategória – I. díj
(Bozóky Mihály Általános Iskola, Pilismarót)
Január 1-je van. Szép napra ébredt mindenki,
jókedvű volt a falu népe is. Amíg nem jött ide
Pilismarótra rossz hírrel a Csuka. A Csuka elmondta Békának, hogy nagy árvíz lesz, mert
az Alpokban olvad a hó.
Megkérte Békát, mondja el mindenkinek,
hogy készülődjenek az árvízre. Béka elmondta
Fülesnek, Füles elmondta az Őznek. Őz elmondta a Polgármesternek. A Polgármester
összehívta a falu népét. Cselekednünk kell!
Felkiált a medve:
– Csináljunk gátakat! Másnap reggel elkezdték a gátakat építeni. Már félig el is készültek
a gátak. Éjfél körül majdnem elérte a gátakat a
víz. Füles éjféltájban megnézte a gátakat, kiabálni kezdett:
– Mindjárt elönt a víz minket! Nyomban el- meghalt? Csótány nem hiszi el, hogy meghalt. Egy perc után a csuka
kezdték tovább építeni a gátakat, öt percig megérkezett Pilismarótra. Benézett a családjához, egy fél óra után eláradt a folyó, utána meg szép lassan leapadt. ment a barátaihoz, elmesélte, hogy mi volt vele az árvízkor: – Amikor
Megmenekültünk! Hurrá-hurrá! – kiáltott Fü- jött a nagy árvíz, elsodort engem Leányfaluig, és kiúsztam a partra.
les. A Menyét odaszól a Csótánynak:
Meglátott engem egy sündisznó, azt hitte, hogy meghaltam és ottha– Van egy rossz hírem neked, a Csuka bará- gyott a parton. Nem messze van egy erdei patak, odáig elkúsztam, és
tod elhunyt. Egy hónappal később beszélget a az erdei patakon végig fölfelé úsztam. Egy napig úsztam, és találtam
Nyúl, a Róka és a Csótány arról, hogy itt van egy falut, megálltam pihenni. Magányosan egy hónapig úsztam, nem
mindjárt a Húsvét. A Nyúl elmondta, hogy kit láttam falut, nem láttam állatokat. Csak fákat láttam. De láttam egy fofog meglocsolni, és a többiek is elmondták. lyót, ami odavezet Pilismarótra. Hazafelé mentem Pilismarótra.
Utána elkezdtek beszélgetni a Csukáról, hogy
Estefelé bulit szerveztek s Csukának.
vajon mi lehet vele, vajon tényleg
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NEMZETISÉGI OLDAL – Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat

Egy szenzációs hétvége…
Egy szenzációs hétvégéről
számolhatunk be az immár hagyományossá váló, június 25–
27-én megrendezett, Duna Menti Németek Kulturális Fesztiváljának lebonyolítása nyomán. A
fesztivál színhelye a visegrádi
rév parkolója volt. Igen, az iskolaév befejezésével
az egész országban fesztiválok megrendezésével kezdik a
nyári vakáció beindulását. A cél a magyarországi gazdag
nemzetiségi folklór idegenforgalmi propagálása.
Visegrádnak igen gazdag a kulturális hagyománya, úm. a
lovagrend által patronált palotajátékok évi megrendezése,
a Német Kisebbségi Önkormányzat hagyományos farsangi, nyár eleji, őszi és karácsony előtti rendezvényei, a
művelődési ház rendezvényei és a civil szervezetek alkalmi rendezvényei. Tehát úgy érezzük, hogy Visegrád kulturális programjai éves szinten beteltek. Ha az oktatási intézmények ízlésesen megrendezett programjait is figyelembe vesszük, akkor szinte már több műsor nem is férne
bele a repertoárunkba. Mindenesetre megköszönjük a
képviselő-testületnek, hogy a település eme jelentős nyári
fesztiváljának megrendezését a Német Kisebbségi Önkormányzatra bízta, és rendezvényünket jelentős pénzösszeggel támogatta.
Külön meg kell köszönni Jung Vilmos képviselőnek –
meglátszik a vendéglátóipari főiskolai végzettség – széles
körű és magas színvonalú szervező munkáját, de jelentős
segítséget nyújtottak a Magyarországi Ifjú Németek SzöK Ö SZÖ N ET NY ILV ÁNÍT ÁS

vetsége, a Visegrád Ásványvíz Palackozó, a Visegrádi
Német Nemzetiségi Énekkar pénzbeli és fizikai segítséggel is. Szólni kell még – nem utolsó sorban – a Visegrád
Város Polgármesteri Hivatala fizikai dolgozóinak gyakorlati és szakmai segítségéről is. És köszönet mindazoknak,
akik véletlenül kimaradtak volna a felsorolásból.
Kiemelten megköszönjük az összes vendégszereplő részvételét, akik gyönyörű nemzetiségi ruháikban, jól felkészülten, műsorukkal a rendezvényt színesítették, emelték
színvonalát. Megjelentek a zárt közösségek csoportjai,
néhány település szélesebb körből szerveződött. Abban
közösen megegyeztünk, hogy maga Visegrád a történelmi
hátterével és a rév körüli lehetőségeivel egy ilyen nagy
rendezvény komoly háttere lehet.
Ami a szervezést illeti, a műsor nagyszerűen bonyolódott. Az előadások ,,olajozottan” peregtek, a zenekarok
meg játszottak. Pezsgett a ,,táncparkett” még a többi nemzetiségek talpa alatt is. Persze mindig vannak vis maior
esetek is, amelyről a rendezők nem tehetnek. Ilyenek pl. az
időjárási viszonyok, elromlik a falut körbejáró söröskocsi,
egy-egy szereplő vagy fellépő csoport saját hibáján kívül
nem tud eljönni, vagy technikai okok miatt nem jön össze
a műsorszámuk. Ám mindig vannak új műsorszámok,
melyek a helyükre lépnek és jól sikerülnek, mint pl. a
snapszliverseny, a tűzijáték, lufieregetés stb.
Mindenesetre, a változó időjárás miatti kellemetlenségek
ellenére a NKÖ–Atlantis közös fesztiválja jól vizsgázott,
és ezt a helyi lakosság nevében megköszönjük, és várunk
mindenkit a jövő évi fesztiválunkra is.
Visegrádi
Német Kisebbségi Önkormányzat

Snapszliverseny
a sörsátorban

A Visegrádi Német Kisebbségi Önkormányzat, valamint a magam nevében megköszönöm mindazoknak a segítségét, akik a Duna menti
svábok immár hagyománnyá vált találkozójának és sörfesztiváljának
A Visegrádi III. Sörfesztiválnak részeként sikeresen
sikeres lebonyolítását támogatták. Remélem, jövőre ugyanilyen jó hangulatú rendezvényen láthatjuk vendégül barátainkat és ismerőseinket! rendeztük meg – első ízben – a snapszliversenyt a
sörsátorban. A megméretésre nyolcan neveztek be, és
Jung Vilmos

Visegrád egy régi ábrázoláson

úgy a versenyzők, mint az érdeklődő vendégek (kibicek) – és maguk a rendezők is – egy jó hangulatú,
kulturált versenynek lehettek részesei.
A drámai küzdelmeket sem nélkülöző versenyen emlékezetes marad a Magyar László–Kovács Gyula, az
Abonyi Géza–Kósa Dénes és magát, az 1–2. helyet
eldöntő Kósa Dénes–Kovács Gyula parti.
A verseny végeredménye: 1. Kósa Dénes, 2. Kovács
Gyula, 3. Magyar László, 4. Abonyi Géza.
Az értékes díjakban részesülő 1–4. helyezett versenyzőknek gratulálunk a sikeres szereplésükhöz, valamint
megköszönjük Fridrich Istvánnak, Gerstmayer Mártonnak, Zeller Imrének és Zeller Jenőnek a versenyen való
részvételüket.
Izsák Józsefné Irénke,
Bergmann Istvánné Kati,
Szebeni Imre
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Móricz Zsigmond nyomában – Szatmárban
A Dunakanyarban élő pedagógus nyugdíjasok idén a
125 éve született nagy magyar író, Móricz Zsigmond tiszteletére rendezett országos megemlékezés helyszínére,
Tiszacsécsére utaztak. Amint reméltük, ez a kirándulás is
számos maradandó élményt nyújtott a felnőtteknek, meg a
velük utazó négy visegrádi diáknak is.

A sztár diákjaink társaságában

Messzi van Tiszacsécse, s míg odaértünk, számos szép
látnivalóban gyönyörködhettünk. A tiszadobi Andrássykastélynál volt első megállónk. A szép parkkal körülvett, 4
bejáratú, 12 tornyú, 52 szobás, 365 ablakos szép épület
mindannyiunknak tetszett. Meglepetésre találkoztunk Oláh
Ibolyával, a Megasztár 2. helyezettjével, aki kész-séggel
adott autogramot. Majd Nyíregyháza belvárosában tettünk
kellemes sétát, a parkban álló Váci Mihály-szobor előtt
Gróf Anikó szavalta el a költő Még nem elég! c. versét. A
nyírségi tájban gyönyörködve érkeztünk Vajára, ahol a
felújított, gazdag berendezésű Vay Ádám Múzeumot tekintettük meg. Jóformán ocsúdni sem volt időnk, amikor
egy kis szatmári faluba, Penyigére értünk. Itt a helytörténeti gyűjtemény megtekintésére került sor egy nagyon
rokonszenves, lelkes tanítónő kalauzolása mellett. A szatmári vendégszeretet kifejezéseképp apró kis figyelmességgel leptek meg. A szilva hazájában jártunk, s csakhamar Fehérgyarmatra értünk. A finom szatmári töltött káposzta elfogyasztása után esti városi séta következett,
hogy a gazdag élményektől telve térjünk nyugovóra.
A másnapi program központi részét a tiszacsécsei országos ünnepi megnyitó adta. A fehérre meszelt Móricz
Zsigmond-emlékház nyitva állt a látogatók előtt, ahova
belépve a látogatót különös érzés fogta el, hisz minden a
nagy íróra emlékeztetett: a szobaberendezés, a használati
tárgyak, a fotók. Az ünnepség a református templomban
kezdődött istentisztelettel, majd leleplezték a templom
falán elhelyezett, az író keresztelésére utaló szép emléktáblát. Az ünnepség folytatódott, ám tovább kellett utaznunk Szatmárcsekére. A különleges, csónak alakú fejfák
csak itt találhatók a világon. A temetőben a Kölcseysíremléknél Gróf Anikó elszavalta, majd csoportunk elénekelte nemzeti imádságunkat. Ezt követően nagy költőnk, Kölcsey Ferenc emlékmúzeumát tekintettük meg,
majd bőséges ebéd következett, szatmári ízekkel. Ám

nemcsak ezen élmények adtak maradandót, hanem a természet is: a túristvándi vízimalom zúgását már messziről
hallottuk – szinte Petőfi Sándor társaságában érezhettük
magunkat. Nagy érdeklődéssel néztük a működő malmot,
majd a faluban a Móricz-ház megkoszorúzása következett.
Gróf Anikó harmadszor is nagy sikert aratott a felnőttek
körében a szépen elmondott, megható Móricz-novellával.
Rendezett portájú, virágos falvakon át értünk vissza az
otthont adó Fehérgyarmatra, hogy az élményeket egy kis
szilvórium mellett megbeszéljük.
Utazásunk záró napján a mátészalkai múzeumot ejtettük
útba, ahol kedves, vendégszerető fogadtatásban volt részünk. Az udvaron kocsik, hintók, szánok egyedülálló
gyűjteménye tárult elénk, belül gazdag néprajzi kiállítási
anyaggal. Hazafelé még a nyírbátori református teremtemplomnál álltunk meg, hogy a harangtoronyba felmerészkedve a szelíd tájban gyönyörködhessünk. Ezután a
lelkész a templomról adott rövid ismertetőt. Következő
állomásunk Máriapócs volt. Itt megnéztük a nevezetes
kéttornyú kegytemplomot a Könnyező Szűz Mária kegyképével, és emléktárgyak vásárlására is nyílt mód. S ha
már erre jártunk, Nagykállóban rövid időt szakítottunk
arra, hogy az Ínségdombra felmenjünk, s széttekintsünk az
egykori Kállay-birtokon.

A Móricz-emlékház belseje

Mindenki jól érezte magát a háromnapos kiránduláson.
Az ,,öregek” – Béni bácsi és Lajos bácsi – sok-sok hasznos és érdekes tudnivalóval, ismerettel látták el a busz
utasait, kellő humorral fűszerezve a mondandót, a fiatalok
– a visegrádi gyerekek – pedig aktív szereplésükkel, jó
magaviseletükkel a csoport elismerését vívták ki. Bence
ügyes rajza a résztvevők aláírásával a szervező, Béni bácsi
,,jutalma” lett. S hogy szerencsésen, épségben hazaértünk
a kellemes útról, az sofőrünknek, Miklósnak az érdeme. A
kirándulás fő tanulsága, hogy Móriczra érdemes odafigyelni, könyveit kézbe venni, olvasni. Nem csak a jubileum évében, de máskor is. Biztatásként Lajos bácsi felajánlotta, hogy készséggel tart beszámolót Móriczról az iskolánkban is.
Borsody István
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Orgonaszentelés Visegrádon
,,Az igaznak
emlékezete áldott.”
(Péld 10,7)

In memoriam

PÁNDI JÁNOS
(1921–2004)
Nehéz elhinni a
szomorú valóságot:
Nagytiszteletű
Úr,
sokunk kedves János
Bácsija
megtért
Mennyei Urához.
Olvasóink többször
olvashatták
tartalmas, szívből jövő
írásait lapunk hasábjain.
Gondoljunk
csak vissza a börtönidők megríkató élményét megörökítő
történeteire vagy ünnepi eszmefuttatásaira, akár legutóbb, a templom alapkőletétele alkalmával közölt
örömüzenetére, az olvasóban Róla egy mély hitű, Istenben bízó férfiú arca alakult ki.
70 legfeljebb 80 esztendő, ami egy ember számára
megadatik. Neki csaknem 83 év jutott: teli örömmel,
gonddal, szeretettel, de mindig Urára tekintve – a hit ereje által.
Hisszük, hogy élete nemcsak megszomorodott családja
számára volt áldás, hanem mindenkinek, aki Vele kapcsolatba került: legyen az szomszéd, utcabéli, városlakó,
barát vagy ismerős.
A megbékélés embere volt. Ha az ökumenikus imahét
alkalmaira tekintünk vissza, boldogan szolgált katolikus
hittestvérei között. Prédikátor lényéből derű áradt, bölcs
szavait jó volt hallgatni, társaságában az ember felüdült.
Hűsége végigkísérte: végig megtartotta református hitét, magyarságát, nevelve nemzedékeket szépre, jóra,
szeretetre, hitre, szolgálva végig nehéz hűségben.
Sokat kaptunk Tőle. Önzetlenül, örömmel adott a rá
sugárzott szeretetből, viszonzást nem várva.
Amikor osztozunk szeretteivel a veszteségben, mégis a
reménység töltse be a szívünket, mert élni csak így volt
érdemes: a harcot megharcolva, a futást elvégezve, a hitet megtartva.
Hisszük, hogy az örök élet koronája eltétetett Számára.
Őrizze álmát szeretett szülőfaluja földje!
Legyen emléke áldott!
A Visegrádi Hírek szerkesztősége nevében:
Borsody István

Szívből jövő öröm, jóleső érzés, amikor a kis harmónium
helyett a szentmisék áhítatát, felemelő szépségét egy nagyszerűbb zenei élményt nyújtó új orgonával sikerül kiteljesíteni.
Szép példája az önzetlen összetartásnak, hogy a római katolikus vallás híveinek örömében nemcsak eszmeileg, de gyakorlatban, tevőlegesen is osztoztak más felekezetek tagjai és
anyagilag hozzájárultak a templom orgonájának kiépítéséhez.
Dietz Ferenc

„1911. június 24-én szép ünnepség volt Visegrádon. Ekkor szentelték fel az új orgonát. Jellegzetes a dologban,
miszerint ezen orgona közadakozásból jött létre s minden
felekezet hozzájárult a költségek fedezéséhez.
Emelte az ünnepséget a templom védszentjének tiszteletére tartott búcsú is. Az ünnepség délelőtt fél 10 órakor vette
kezdetét, az orgona szentelésével Pechatsek Arthur doroghi
plébános kerületi esperes, Götz Sándor nyugdíjas plébános,
Tornyai Ferenc mányi, Prágai József kisoroszi plébánosok,
Borbás Sándor nagymarosi káplán és Schoket Ödön helybeli adminisztrátor segédletével végezte a szentelést, mit aztán
nagymise követett, melyen a helybeli énekkar Milhoffer
Lajos kántortanító vezetésével Czerny nagymiséjét adta elő
nagyhatással. Délben bankett volt, melyen a község intelligenciája a közreműködőkkel együtt részt vett. Délután 4
órakor a templomban az orgona javára hangverseny volt,
melyen
közreműködtek:
Hofler
Mártonné
urnő,
Schmidthauer Lajos orgonaművész, dr. Kresz Károly orgonaművész, Karácsonyi István, br. Bornemissza Béla és
Milhoffer Lajos. A hangverseny belépti díjjal volt
Felülfizetések: Latinovits-család, Spáth József 17-17, dr.
Hoffmann Oszkár, Riegler J. E., Brém György, dr. Kepessy
József 10-10, özv. Schmied Jánosné 9, Rock Antal 8,
Schaffer Antal, Busa Béla 5-5, özv. Daláry Sándorné,
Turnböck Károlyné, Kunetz Oszkár, Gyulay Kálmán, Návay
Lenke 4-4, Fest Vilmos, Hoesel Károloyné, N. N., N. N.,
Papp József család, br. Bornemissza Béláné, Lang Károlyné, dr. Marek József, Szurány Gyula 2-2, Melsz Mihályné,
N. N., Tóth István, Csipek János, N. N., Papp József, dr.
Ligeti Ármin 1-1 Korona.” (Szentendre és Vidéke 1911.
VII. 2. II. évf. 27.)

Sinka István: SZÁMADÁS NYÁR KÖZEPÉN
Ceruzával okoskodom:
termett kilenc kereszt rozsom.
Búzából volt tizenhárom:
bár ne élnék a világon!
Él az ember jó remánnyel:
tengeri lesz két szekérrel.
Igen: volt még két zsák árpa.
Azt a végrehajtó látta.
Verte is a kamra-ajtót –
na, volt is ám!… Volt, ami volt.
Amit kapott, gyorsan kapta,
itt is maradt a kalapja.
Az ám: van még szál öl kender.
És hogyha számol az ember:
pereghet télen az orsó.
…S lesz még két vékányi borsó.
És ha még tovább számolok:
egész ősszel fuvarozok.
S ha a lovak közé vágok,
elhúzatom a világot. (1948)
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A Zenés Nyári Esték Visegrádon 2004.
hangversenysorozat részletes programja
JÚLIUS 24. SZOMBAT, 19 ÓRA,
királyi palota díszudvara
(rossz idő esetén
római katolikus templom)

Ister fúvós-kamaraegyüttes
koncertje
Művészeti vezető:
SCHWARTZ JÓZSEF

F. Schubert: Ave Maria
Vas Gábor: Békezsoltár (Bicskey Dániel verse)
G. Nordqvist: Dávid 23. zsoltára
Horváth László: Ave Maria
Erich J. Wolff: Marienruf
G. Wennerberg: 24. zsoltár

AUGUSZTUS 14. SZOMBAT, 19 ÓRA,
római katolikus templom

Műsoron:

A Talamba ütőegyüttes
koncertje

L. v. Beethoven: Rondino
Charles Gounod: Petite Symphonie

Előadók:

Szünet
Richard Strauss: Esz-Dúr Serenade op. 7.
Gordon Jacob: Old Wine in New Bottles

JÚLIUS 31. SZOMBAT, 19 ÓRA,
római katolikus templom

Rozsár Brigitta orgonaművész
és

Németh Norbert trombitaművész
koncertje
Műsoron:
M. A. Charpentier: Prelude from ,,Te Deum”
G. F. Händel: Concerto in F-major
R. B. Fitzgerald: English Suite
J. S. Bach: Trio Nr. 10.
A. Vivaldi–J. S. Bach: Concerto d-minor
G. F. Händel: Trombitaverseny c-moll

AUGUSZTUS 7. SZOMBAT, 19 ÓRA,
római katolikus templom

Tálas Ernő,
a Stockholmi Királyi Operaház tenorjának

hangversenye
Műsoron:
J. S. Bach: Jesu, dir sei Dank – a 142. sz. kantátából
G. F. Händel: Ária a Rinaldo c. operából
G. F. Händel: Ária a Xerxes c. operából
L. v. Beethoven: Isten dicsősége
(Czövek István fordítása)

Grünvald László, Kiss István, Nagy Tamás,
Szitha Miklós és Zombor Levente

Műsoron:
Nigel Westlake: Omphalo Centric Lecture
Astor Piazzola: Tango suite (részlet)
J. S. Bach: Wohltemperiertes Klavier I-es kötet,
D-dúr fúga
Steve Reich: Nagoya Marimbas
Koos Terpsta: Music for wooden shoes
M. Ravel: Pavane egy infánsnő halálára
Grünvald László: Barátság
Grünvald László: Kövek játéka
Afrikai tradicionális kalimbazene
Emmanuel Selourne: Martian tribes
Grünvald László: Chicken swing
J. S. Bach: d-moll kettősverseny
Mark Glenworth: Blues for Gilbert

AUGUSZTUS 21. SZOMBAT, 19 ÓRA,
római katolikus templom

A Hortus Musicus Singers
koncertje
Tagjai:
Mackó Mónika szoprán, Dőry Éva mezzo,
Rada Márta alt, Fűri Gábor tenor, Bogár Imre basszus,
Tóth Gábor zongora, Nagy Sándor dob

Művészeti vezető:
BOGÁR IMRE
Műsoron:
Antonio Vivaldi: G-dúr concerto No 3. Op. 3.
J. S. Bach: h-moll szvit BMV 1047.
A belépés díjtalan!
Minden zenekedvelőt szeretettel várunk!
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,,Kistérségi értékeink”
(egész napos nyári–ıszi turisztikai programok a Dunakanyarban
családok, csoportok és egyéni érdeklıdık számára)
Míg tavaly csak újságírók, idegenforgalmi szakemberek kaphattak ízelítőt a Dunakanyar római kori emlékeit bemutató
izgalmas programból, idén már a széles nagyközönséget is várják a szervezők. Az idénynyitó kirándulást követően újabb
és újabb korok és témák várják a nagyérdeműt. Megelevenednek az Árpád-házi vadászkastélyok, kolostorromok, várak,
királyi paloták, bepillantást nyerhetünk a Dunakanyar jobb partján élő németajkúak életébe, feltárul a térségben élő szlovákok, szerbek, horvátok, dalmátok múltja és jelene, valamint megismerkedhetünk a Pilis és a Visegrádi-hegység természeti értékeivel.
A térség turizmusának fejlesztésével foglalkozó Dunakanyar–Pilis Kht. kezdeményezésére és szervezésében a Dunakanyar természeti, történelmi és kulturális értékeit bemutató kirándulásokra júniustól szeptemberig kerül sor.
A Dunakanyar–Pilis Kht. az adott témát, kort legjobban ismerő helyi, illetve országos szakértőket kérte fel immár második éve a programsorozat lebonyolítására. A programok további előnye, hogy megfizethető áron, szórakoztató, élményszerű formában adnak át hasznosítható tudást gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt, ezért egyének, családok és
iskolák számára egyaránt ajánlott. A látnivalókról folyamatosan tájékoztatást adnak, illetve kérdések tehetők fel íróknak,
művészeknek, régészeknek, településkutatóknak, tanároknak, témavezetőknek.
Az egyes programokba kerékpáros és autós érdeklődők szakaszonként is bekapcsolódhatnak. A programsorozatot a
Nemzeti Kulturális Alapprogram elismeri és támogatja!
Információ: 06 (26) 312-437 (Dánosné Pillér Judit)

Július 10.
Irodalmi értékeink a Dunakanyarban
Irodalmi kávéház, kishajón utazva, Szentendrétől Visegrádig. Költőkről, írókról saját műveikről kihangosítva beszélget Gyurkovics Tibor és Szakonyi Károly.
10.00 50 fős kishajó indul a szentendrei belvárosi hajóállomásról.
11.00 Kikötés Leányfalun. Séta a Móricz-házhoz és vissza
a hajóra.
12.00 Továbbutazás Visegrádra.
13.00 Kikötés. Tisztelgés Áprily Lajos és Cseres Tibor
sírja előtt.
14.00 Indulás Visegrádról.
16.00 Érkezés Szentendrére.
A kishajón kávéházi fogyasztás: tea, kávé, aprósütemény,
szendvics.

Július 24.
Kistérségünk kisnemzetiségei
(szlovákok, szerbek, horvátok, dalmátok)
Pilisszentkereszttől Pomázon és Szentendrén át Pilisszentlászlóig, különjárati autóbusszal.
Szakértők: Elsik Vilmosné, Eredics Gábor, Pistyur Imre.
9.00 Indulás Pomáz HÉV-, autóbusz-állomástól.
9.30 Pilisszentkereszti tájház és hősi emlékmű megtekintése.
10.00 Továbbutazás Pomázig.
10.30 A Wattay–Teleky-kastély megtekintése (jelen és
jövő). Délszláv népzene a Söndörgő együttes előadásában.
12.00 Továbbutazás Szentendrére.
12.15 A Szerb Ortodox Egyházművészeti Múzeum értékes
gyűjteményének és a Szaborna püspöki székesegyház
megtekintése.
13.15 Továbbutazás Pilisszentlászlóra.
13.30 Jellegzetes szlovák ebéd a Kis Rigó étteremben.

14.30 A falu kis kápolnájának és különlegesen szép fekvésű templomának megtekintése. A szentlászlói Nefelejcs
asszonykórus szlovák és magyar dalos köszöntője.
15.30 Visszaindulás autóbusszal a Pilisi Parkerdő zárt
útján Dömörkapun át Szentendrére.
16.30 Érkezés Pomáz HÉV-állomáshoz.

Július 31.
Királyok útja (lovas és gyalogos túra)
Amikor Magyarország középkori fénykorát élte, a királyok
nemcsak kocsin, hintón közlekedtek, de gyakran ültek
lóhátra udvartartásukkal együtt és lovagoltak Visegrádról
a hegyeken keresztül Budára.
Anjou Károly Róbert és fia, Nagy Lajos, Luxemburgi
Zsigmond, Mátyás király, a két Jagelló: Ulászló és a szerencsétlenül járt II. Lajos sokszor használták a hegyi, erdei
utat. Több oka is lehetett a ,,Királyok útja” kiválasztásának, kialakításának, amelyre most lovas és gyalogos túrát
kedvelőket invitálunk.
Tervezett útvonal:
Visegrád, alsó vagy felsővár – Nagyvillámi-nyereg – Kisoroszi vadászház – Sós-hegy – Sóstói-rét – Őr-hegy –
Vízverési-rét – Urak asztala északi oldala – Szakadás –
Apátkúti-völgy – Vaskapui-rét – Pilisszentlászló – Sikáros
– Szent-kút – Pilisszentkereszt, klastrom – Szántói-nyereg
– Hosszú-hegy – Csobánkai-nyereg – Kevélyek alja –
Fehér-hegy – Solymár, Mátyás-hegy – Hideg-kút, Vadaskerti-hegy, Mátyás király emlékmű, Oroszlán-szikla, Görgey út végi parkoló (tovább az egykori vadászkastélyhoz
már nem lehet lóháton eljutni).
Lovas turisztikai szempontból járható út:
Visegrádtól az indulás Mogyoró-hegy, Mócsai-tanya lehet.
Az eredeti útvonal tovább követhető a Vízverési-rétig,
innen az ,,országos kéken” Pap-rétig. Itt kis pihenő és
fogadás a vadászháznál. Tovább Pilisszentlászlóra, majd
Sikárosra. Itt, szép környezetben, 2 ágyas, fürdő-
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szobás fél panziós szálláslehetőség 12 fő részére. A lovak
is elhelyezhetők. Tovább, mint az eredeti útvonal, vagy
rövidítve a Tölgyiknek, Lomhegyi-nyergen keresztül Csobánkára. Innen az út ugyanaz, mint az eredeti. Solymár
térségében könnyű ebéd. A Görgey út végéről a lovasokat
kis busszal, a lovakat lószállítóval lehet elszállítani.

Augusztus 7.
A Dunakanyar jobb part
német ajkú lakossága
Budakalásztól Dunabogdányig a megőrzött emlékek, tárgyak, sorsok nyomában. Katona Erika, Knáb Mihály, Ott
Rezső segítségével.
9.00 Találkozás a budakalászi Faluháznál. A kalásziak
emlékei. Betelepülésük, kitelepítésük története. Értékőrző
tevékenységük.

15

10.00 Indulás különbusszal Szentendrére.
10.30 Séta Szentendre belvárosában. Szentendrei sváb
emlékek megtekintése.
11.30 Tovább autóbusszal a Szabadtéri Néprajzi Múzeumig (Skanzen).
11.45 A Kisalföld, Tolna, Baranya németségének átmentett népi építészete. Ebéd.
14.00 A hegyen keresztül Visegrádra. Az ,,eredetföldre”
(Ulm) emlékező új, kültéri falfestmény megtekintése.
14.30 Tovább autóbusszal Dunabogdányba.
15.00 Bogdányi sváb gyűjtemény megtekintése. Tisztelgés
a dunabogdányi kitelepítés emlékművénél. Majd a megmaradás jelenét bizonyítva: a Bogdányi Sváb Zenekar
koncertje a római katolikus templomban.
17.00 Érkezés Budakalászra.
(A programismertetést jövő havi számunkban folytatjuk.)

Az első arany megvan!

A Don Vito
a III. Sörolimpia bajnoka lett!
Június 11-én az ország több étterme, kocsmája, sörözője versengett a Dreher Napköztársaság első
konzulátusa cím elnyeréséért. Mi,
visegrádiak, második alkalommal
,,küzdöttünk” e címért. 2003-ban
csak másodikok lettünk, igaz, az a
rendezvény később sok bonyodalmat okozott.
A tanulságokat levonva fogtunk
hozzá az idei sörolimpia megrendezéséhez. Az a cél vezetett bennünket, hogy egy jó hangulatú estet
szervezzünk, színvonalas szórakoztató zenével, neves vendégekkel és
természetesen finom, hűs, frissen
csapolt sörrel. A Don Vito mellett
többen csatasorba álltak, a Belvárosi Kávézó, a Szent György-lovagok,
a visegrádi fiatalok és sok-sok önkéntes segítő.
Úgy gondolom, sikerült megfelelő
helyszínt is választanunk, a nagy
parkoló teljes mértékben megfelelt
igényeinknek, bőven volt hely a
színpadnak, a nagy sátornak, a kis
pavilonoknak, sörasztaloknak és
sörpadoknak, s nem utolsó sorban a
mintegy 2000 embernek, akik pénteken apait-anyait beleadva küzdöttek a győzelemért.
A 21 órakor kezdődő versenyt
megelőzte a traktorfelvonulás, ami
Scheili Pali ötletének köszönhetően
fantasztikus volt. A zetorokon, pótkocsikon játszó zenekarok végigvonulva a város utcáin, mindenkinek

vidámságot, mosolyt varázsoltak az
arcára.
Fricska volt ez a pesti puccos
,,Parádé” felvonulásokkal szemben.
20.30-tól az Irigy Hónaljmirigy
fellépése szórakoztatta a közönséget, főtt az üstökben a finom marhapörkölt, hogy megalapozza a 21
órakor induló ,,ivóversenyt”.
A kivetítőn nyomon követhettük a
verseny állását, közben a zenekarok
egymást váltották a színpadon: a
világhírű Budapest Ragtime Band, a
rock and roll szerelmeseinek játszó
Rock in Rock Cats együttes, visegrádi és dunabogdányi, szent-endrei
fiatalokból álló együttesek léptek
fel. Szigorú pontozók ellenőrizték a
sörcsapokat.
A verseny zárása előtti percek voltak a legizgalmasabbak, mert úgy
tűnt, hogy a gödiek elorozzák előlünk a győzelmet. Az Irigy Hónaljmirigy biztatására mindenki még
egyszer nekiveselkedett, s a finisben
sikerült megszerezni a győzelmet!
Mindenki örömmámorban úszott,
amiben biztos szerepe volt az elfogyasztott sörnek, de talán még nagyobb annak, hogy VISEGRÁD
nyert! Igen, talán egy ilyen eseménynek, laza programnak is lehet
közösségteremtő ereje.
Köszönöm a visegrádiaknak és a
környékbelieknek, hogy eljöttek,
örülök, hogy jó hangulatot tudtunk

teremteni, ahol mindenki jól érezhette magát, egy kicsit kizökkenhetett a hétköznapok gondjaiból.
Lehet, hogy felmerül valakiben az
a gondolat, hogy milyen snassz
dolog sörivásban versengeni (2500
liter sör fogyott el), meg talán az is,
hogy ez üzlet. A Dreher Sörgyár a
magyar söripar egyik zászlóshajója.
A XIX. században Dreher Antal
alapította, s ekkor indult meg Magyarországon a nagyipari jellegű
sörgyártás.
A sör egészséges ital – persze,
megfelelő mértékű fogyasztás esetén. A sörolimpiák nem titkolt célja
a sörfogyasztás kultúrájának emelése, a csapolt sör népszerűsítése. S
ha ezt egy jó hangulatú, vidám este
keretében tehetjük, akkor talán nem
is ártunk senkinek vele.
Én büszke vagyok, hogy a Don
Vito Pizzériának, egy visegrádi
étteremnek sikerült megnyernie ezt
a sörolimpiát, örülök annak, hogy
másoknak is jókedvet, örömet tudtam nyújtani Visegrádon, június 11én.
Remélem, hogy jövőre ugyanenynyien vagy még többen tudunk majd
eltölteni egy jó hangulatú, vidám
estét, hiszen a rang most már kötelez!
Riki
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INGATLANKÖZVETÍTŐ
IRODA
Különböző árfekvésű eladó

– családi házakat,
– üdülőket,
– telkeket
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

Ruha, cipő, konyhafelszerelés,
lakástextil,
papír-írószer, kozmetikum,
ajándéktárgy…

2004. július

KEDVEZŐ ÁRAK! KEDVEZŐ ÁRAK!
7 éve a Szigeten

Kelemen Kft.

GÁZ, VÍZ, FŐTÉS, SZERELVÉNY BOLT
Tahitótfalu, Szabadság út 15. (bent a szigeten,
a Kék Duna Szövetkezet udvarán, a váci rév felé)
Akcióink:
RADEL acél lapradiátor listaár –19%
– Minden nálunk vásárolt termékhez (WC, mosdó, bojler, cirkó)
ajándékba adjuk a rögzítő készletet!
– Ha júliusban vásárol cirkót és kazánt, a programozható termosztát árából 15% kedvezményt kap!
– Teka és Franke mosogatók, konyhai beépíthető készülékek,
Móra gáztűzhely!
– Vaillant Pro kéményes 24 kW kombi 163.000,–, turbós
199.000,–
– Renova Star kéményes 24 kW kombi 114.000,–, turbós
137.000,–
– Hajdú villanybojler 120 l 35.600,–
– Termomax PAB ECO 3 v 100 l-es tárolóval 269.000,–
– Dominox szett inox elektr. sütő + gázfőzőlap + páraelszívó
117.900,– (Franke ajánlásával) stb.
Kedvező áron:
– Alföldi szaniterek, Kludi, Mofém, Grohe, Hansgrohe csaptelepek, akryl kádak, zuhanytálcák, zuhanykabinok (Ravak,
Sanplast)
– Keringető szivattyúk (Grundfoss 25/60 21.800,– Halm [német]
19.800,–)

Hívjon! Tel./fax: (26) 386-721, 06 (30) 951-5484
Nyitva tartás: h–p 7.30–17.00, szo 7.30–12.00
KEDVEZŐ ÁRAK! KEDVEZŐ ÁRAK!

VILLANYSZERELÉS
VISEGRÁDON
Tel.: 06 (30) 550-6508

KÁOSZ üzletek
Alacsony árakon,
nagy áruválaszték!

Megnyílt! Megnyílt! Megnyílt!

Tel: (26) 398-374

Új üzletvezetéssel, új kínálattal,
a leányfalui
Horváth Cukrászda
közkedvelt, széles választékával
megnyílt

KÁOSZ üzlet

a Videó Presszó és Cukrászda

KÁOSZ üzletház
Visegrád, Fő u. 104.

Dunabogdány, Kossuth L. u. 94.
Tel: (26) 391-166

Az üzletek nyitva tartási ideje:
hétfő–péntek 9–18 óráig
szombaton–vasárnap 9–12 óráig
Várjuk szeretettel!

Szeretettel várjuk
kedves Vendégeinket!

***
Horváth és Fia Kft.
2635 Vámosmikola,
Dózsa Gy. u. 53.
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Sörsátor
műsora
Július 9.
Fürgerókalábak (punk)
Július 10.
Whizz Bang (rock and roll)
Július 11.
Dj Kő (fergeteges disco party)
Július 17.
Tűzkerék (rock)
Július 24.
Pedrofon (rock and roll)
Július 31.
Elter zenekar (mulatós)
Augusztus 7.
Nyűg, Psychorror (punk)
Péntekenként versenyek:
darts, pingpong, snapszer, csocsó, strandröplabda, karaoke

Helye: Visegrád, révkikötő
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JÚLIUSI–AUGUSZTUSI PROGRAM
július 9. péntek:
július 10. szombat:

Táncosokkal Farkaló
UTCABÁL a városközpontban
a Don Vito és a Belvárosi Kávézó
szervezésében
20.00 MÉZ
21.00 Szaxi Maxi Music Band
22.30 Irigy Hónaljmirigy
23.00 Szépülı Városközpont
22.00 órától a Don Vitóban
Karaoke buli

július 17. szombat:

Latin
Tátrai Tibor és Szőcs Antal Gábor

július 24. szombat:

Fekete hétvége
a Don Vitóban
amerikai fekete zenekarok
fellépésével
Big Daddy Wilson (USA)
Kenny Carr and the Tigers (USA)

július 30. péntek:
július 31. szombat:

Felkai Jam
Jeff & the Wild Slivovitz (Italia)

július 23. péntek:

augusztus 7. szombat:

augusztus 14. szombat:

Visegrádi Négyek blues estje
Ferenczi Gyuri (magyar)
Slawek Wierzcholski (lengyel)
Charlie Karel Slavik (cseh)
Branislav Tedla (szlovák)
Élı koncert Komár Lacival
és a Sárga Taxival

Minden vasárnap zongorázik és énekel
a Don Vito pacsirtája, KITTY
A mősorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Asztalfoglalás, rendelésfelvétel: (26) 397-230
Visegrád, Fı u. 83.
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A Borda Húsfeldolgozó termékei
– Borda paraszt-, páros-, vastag-, lókolbász,
– turista, fokhagymás felvágott,
– szalonnafélék,
– házi zsír,
– füstölt áruk,
– szeletelhető Borda májas.

JÚLIUS HÓNAPBAN
A BORDA SÜTŐKOLBÁSZ
890 FT HELYETT 790 FT,
A BORDA TURISTA FELVÁGOTT
990 FT HELYETT 850 FT-OS
KEDVEZMÉNYES ÁRON KAPHATÓ!
További termékek:
friss hentesáru, hurka, disznósajt,
sertés-, marhahús, csirke, pulyka, tyúk, kakas
kapható.
Vecsési savanyúság, házi tészták,
konzerváruk, fűszerek, üdítők,
különleges ecetek.

Nyitva tartás:
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat

szünnap
7.00–13.00
7.00–17.00
7.00–17.00
7.00–17.00
7.00–13.00

Sodex ho Pass étkezési utalványok
beválthatók!
A 11-es főút mellett jó parkolási lehetőséggel,
udvarias kiszolgálással várjuk
minden Kedves Vásárlónkat!
Dunabogdány, Kossuth L. út 40. Tel.: 390-350

DUNAKANYAR INGATLANCENTRUM
Közvetítı és értékbecslı iroda
Alapította: ZIMÁNYI PÉTER 1996-ban

l Ingyenes számítógépes nyilvántartás, helyszíni értékfelmérés, ingatlanforgalmi tanácsadás!
l Többéves közvetítıi tapasztalat. Színvonalas, korrekt szolgáltatások. Teljes körő ügyintézés!
l Az adásvételi szerzıdést irodánk ügyvédje készíti
(az eladóknak költségmentesen!)
l Fizetıképes ügyfeleink számára eladó lakóházakat, telkeket, nyaralókat keresünk

Leányfalu, Móricz Zsigmond (fı)út 125.
06 - 26 -

381 - 431

Mobil: 06 -

209 - 834 - 796

Dunakanyar Vagyonvédelem
Biztonsági rendszerek kiépítése
rádiófrekvenciás és telefonos
távfelügyelet biztosításával,

vonuló járőrszolgálattal
Lénárd Péter 06 (20) 9117-775
Csitneki Tibor 06 (20) 9205-424

internet: www.ingatlanok-dunakanyar.hu
VISEGRÁDI HÍREK
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala
Megjelenik havonta, 750 példányban
Felelős szerkesztő: Mikesy Tamás
A szerkesztőbizottság tagjai:
Borsody István, Gróf Péter, dr. Gróh Dániel, Jung András,
Kálazy László, Mezei Anna, Mikesy Tamás
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 1587-7477
Tipográfia: Borsody István
Nyomdai munkák: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác

Az ország már csatlakozott…
…most Ön is csatlakozhat
egy európai színvonalú céghez!
KÉPVISELİKET
és ÜZLETI VEZETİT
KERESÜNK.
Jelentkezni lehet: 06 (30) 924-3899
RITTINGER TAMÁS

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
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Szeretettel hívjuk Visegrád város minden polgárát

Áprily Lajos:

SZENT ISTVÁN-NAPI
ÜNNEPSÉGÜNKRE,

KALÁCS, KEDDI KALÁCS

melynek tervezett programja a következı:

2004. AUGUSZTUS 19., CSÜTÖRTÖK

20.00 A VPOP fúvószenekarának gálakoncertje
A mősorban népszerő dalok, operettés musicalrészletek csendülnek fel
Helyszín:
Duna-part, Szigeti Antal kopjafájának környéke
(a koncertet rossz idı esetén is megtartjuk
a tornacsarnokban)

21.20 Tőzijáték a Duna felett
Nagymaros és Visegrád városok közös rendezésében
Kezdés közvetlen a koncert után

21.45 Utcabál
Helyszín:
Sirály étterem terasza és parkolója
Sramli- és tánczenével várunk mindenkit
Kötelezı fogyasztás és belépı nincs!

2004. AUGUSZTUS 20., PÉNTEK

8.30 Ünnepi szentmise

a plébániatemplomban
9.30 Ünnepi mősor
Megemlékezünk Szent István királyról
és a magyar államiságról

Már szombat este megsütötte
anyám. És reggel már adott.
Az aranya besugarazta
a harangos vasárnapot.
Vasárnap estig nem fogyott el,
fénye áthullt az ünnepen.
Még hétfın is jutott belıle.
És kedden is. De csak nekem.
Ma sem tudom, hol rejtegette,
melyik fiókból jött elı,
de olyan áldott volt az íze,
olyan hétköznap-szentelı.
Az asztalkendıbıl kibukkant
szép sárga fénnyel: Itt vagyok.
Nagy árnyékok, fekete gondok,
még várjatok, maradjatok.
Igénytelen polgár-kalács volt,
olyan egyszerő, mint falum.
És mégis úgy megnıtt azóta,
mint úrvacsora-szimbolum.

Ezt követıen kenyérszentelés lesz
A prózai és zenés mőveket felsorakoztató mősorban
fellép Fehér László tárogatón,
énekel az egyházközség kórusa,
valamint esztergomi diákszínjátszók szerepelnek

Száguldó évek távolából
megérzem néha jószagát:
a tőzhely tájáról elindul
s betölt szivet, betölt szobát.

Helyszín:

Lelki kenyér ínség-idıkben,
verıfényes vigasztalás…
Pedig tudom: a keze föld már.
És nincsen több keddi kalács.

templomkert, Árpád-házi Szent Margit szobra
mögötti rész
Mindenkit szeretettel várunk!
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VÁROSHÁZI ÉS EGYÉB HIVATALOS HÍREK
Visegrád Város Képviselő-testülete június 30-i zárt ülésén döntött abban, hogy az Áprily Lajos Általános és
Alapfokú Művészeti Iskola igazgatóját, titkos szavazással
választja meg, a tisztségére pályázó személyek közül.
A nyílt ülésen a testület Schmidt Péternét bízta meg az
Áprily Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
igazgatói feladatainak ellátására. A megbízatás időpontja l
év. Kezdete 2004. augusztus l.
Az önkormányzat 5/2004. (VII. 2.) számú rendeletével
elfogadta Visegrád Város Helyi Építési Szabályzatát. (A
rendelet terjedelme miatt a szabályzatot a Visegrádi Hírek
hasábjain nem tudjuk megjelentetni, az megtekinthető a
polgármesteri hivatalban.) A rendelet 2004. július l-jével
lép hatályba.
A leírtakon felül a testület elfogadta a W A L D Z E L L
Turisztikai Ingatlanhasznosító és Forgalmazó Kft. támogatási szerződését.

A képviselő-testület július 8-i
rendkívüli ülésén
megbízta a Magyarok Európában Európáért Alapítványt,
hogy a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok 2004. évi
rendezvényének megszervezésével kapcsolatban biztosítson a szakmai alapprogramban résztvevő fellépők, művészek számára szállítást, étkeztetést és szállásuk biztosítását.

A képviselő-testület július 29-én
megtartott ülésén
– hozzájárulását adta OTP-hitel felvételéhez az óvoda és
konyha felújításának finanszírozásához (kiegészítés a
megnyert támogatáshoz), valamint az ásatási és pincepartfal költségeinek (önerő) biztosítására;
– az előterjesztés alapján elfogadta a Fellegvár Óvoda
felújításának és bővítésének pénzügyi finanszírozását;
– a fejlesztési alap terhére 800.000 Ft-ot biztosított az
általános iskola 2004–2005-ös tanévre szükséges felújításokra és eszközvásárlásra;
– 100.000 Ft keretösszeget biztosított a visegrádi prospektus betétlapjainak költségére;
– megrendelte a Transformusic Kft. készítésében Visegrád városáról szóló referencia filmet, melynek költségeit maximum 100.000 forintban biztosítja;
– a 2002. évi dunai árvíz személyi költségeinek elszámolásával kapcsolatos adminisztrációs hibából adódó
537.600 forint visszafizetését elfogadta, a Belügyminisztérium „vis maior” számlájára;
– a testület a templom előtti kereszteződésben kihelyezendő korlátozó bábúk finanszírozására 200.000 forintot biztosított a költségvetés fejlesztési alapjának terhére;
– Scheili Pál és Visnyovszky András vállalkozók részére
a 2004. július 31-i rendezvényekre 23 óráig adott felmentést a helyi szabályozásoktól eltérően.

ÉRTESÍTÉS
Értesítem kedves Betegeimet, hogy

a gyógyszertár
szabadság miatt
2004. augusztus 16. és 27. között
zárva tart.
Kérem Önöket, hogy gyógyszereikről
előre gondoskodjanak.
Megértésüket köszönöm.
Robicsek Katalin
gyógyszerész

Fontos tudnivalók
az Áprily Lajos Általános
és Alapfokú
Művészeti Iskolával
kapcsolatban

Tankönyvekkel kapcsolatos
információk
Ingyenes tankönyvellátásban részesül:
a) a tartósan beteg vagy fogyatékos (minden iskola, valamennyi évfolyamán),
b) a három vagy többgyermekes családban élő (minden
iskola, valamennyi évfolyamán),
c) az egyedül álló szülő által nevelt (minden iskola, valamennyi évfolyamán),
d) a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő (az általános iskola 1–8. évfolyamán).
Az ingyenességhez igazolni kell a családi pótlékot.
Összege igazolható bármilyen módon (bérjegyzék,
számlakivonat, postai utalvány). Az igénylés jogszerűségéért a szülő felelős.

Tankönyvvásárlás
időpontja
2004. augusztus 30-án 8–12 óráig
13–17 óráig,
augusztus 31-én 8–12 óráig.

Iskolai ügyelet
2004. augusztus 12-én 8–12 óráig,
2004. augusztus 23-tól
minden nap 8–12 óráig

Tanévnyitó ünnepély
2004. augusztus 31-én (kedden)
17 órakor
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Sikeres palotajátékok
Az idén 20. alkalommal került megrendezésre városunk legnemesebb
rendezvénye, a nagy közkedveltségnek örvendő Visegrádi Nemzetközi
Palotajátékok.
Amikor július 7-én, szerdán a rendezvény lebonyolításában részt vevő
kis csapattal bevonultunk a lovagi
tornapálya akkor még élettelen terére,
arról mentek a találgatások, hogy
vajon milyen idő várható a hét végére. Jékely Bandi azt vélte hallani,
hogy közel 40 fok lesz a mindhárom
napon, míg ifj. Cseke László váltig
állította, hogy a Játékok számára
legoptimálisabb időt, kellemes 25
fokos, borongós, esőmentes napokat
ígértek. A meteorológusok jóslata
ugyan széles skálán mozgott, nekünk
az idővel mégis szerencsénk volt.
A péntek délelőtti, első királyi menet indulásakor néhány esőcsepp
jelezte, van miért aggódnunk. De
aztán egészen pontosan 4 csepp után,
merthogy számoltuk, kitisztult az ég
és egy közel 3/4-ig telt lelátó előtt,
ami péntek délelőtt nagyon jónak
számít, kezdetét vette a visegrádi
palotajátékok.
Töretlen jó idő, olykor még kánikulai meleg kísérte végig a hétvégét,
majd vasárnap este az utolsó előadás
kezdetét követően szemerkélni kezdett az eső. Az utolsó előadás második felét esőben „játszotta” végig
több mint 500 vitéz olyan lelkesedéssel, hogy a lelátókat esernyő hiányában sem hagyta el senki. Sőt, állva
tapsolt a nézősereg, mikor a torna
végén a szereplők egy emberként
dobálták a magasba ifj. Cseke Lász-

lót. Bennünket csak úgy, mint a lelátók valamennyi tagját mélységesen
átjárt annak a hihetetlen összetartásnak és a középkori hagyományok
tiszteletének és szeretetének az érzése, ami a „mi” visegrádi palotajátékunkat oly különlegessé teszi.
Köszönet ezért valamennyi szereplőnek, a Magyarok Európában Európáért Alapítványnak és a Szent
György Lovagrendnek, első helyen és
újfent megemlítve ifj. Cseke László
nemes személyét.
Ez úton szeretnénk köszönetet mondani Visegrád teljes lakossága nevében városunk vezetésének, hogy
képviselő-testületi döntésük értelmében lehetővé tették a rendezvénysorozat folyamatosságát. Mint azt a
Visegrádi Hírek júniusi számában
már írtuk, a rendkívül nehéz anyagi
helyzettel küzdő palotajátékoknak a
város költségvetéséből 3 millió forint
támogatást szavazott meg. Ez adott
erőt nekünk arra, hogy folytassuk a
játékok szervezését a kiadási oldal
legszigorúbb megszorításai és a várható bevételek növelése mellett, dacolva azzal a ténnyel, hogy egészen
július elejéig idén minden hétvégét
eső áztatott, így a magasra tervezett
jegyértékesítési bevétel ingatag lábakon állt.
Köszönhetően a rendezvény megfelelő szintű beharangozásának és a
szerencsés időjárásnak, a tavalyi, igen
sikeresnek mondható jegyértékesítéshez közeli, összesen 10.700 értékesített jegyből származó bevétel a rendezvény anyagi bizonytalanságát
eloszlatta. Sőt a palotajátékok tá-

mogatására szánt 3 millió forint sem
került felhasználásra, annak csupán
egy töredéke.
Köszönet illeti a Bánó László nevével fémjelzett Utilis Kft.-t, valamint a
Viagora Kft.-t, akik anyagi terheket
vállalva hozzájárultak a rendezvény
sikerességéhez.
Külön köszönet Mikesy Tamásnak,
aki a korábbi években szerzett tapasztalatát önzetlenül adta át, segítve
munkánkat. Hajdu András fáradhatatlanul igazgatta a rossz, balesetvédelmi szempontból veszélyes helyen álló
árusokat és segített a rendezvény
zökkenőmentes lebonyolításában. A
Visegrádi Fiatalok Klubja kimagaslóan és precízen teljesített a rendezői
feladatokban. Schüsterl Károly és
csapata derekasan állt helyt a műszaki
háttérmunkákban és a terület tisztántartásában.
Köszönet továbbá immár név nélkül
mindazoknak, akik részt vettek a
játékokban, segítették a szervezést és
a lebonyolítást.
Végül, de nem utolsó sorban köszönet Önöknek, kedves visegrádi Lakosok, akik türelmükkel, látogatókkal
szembeni kedvességükkel, portáljuk
rendbetételével vagy pusztán a lovagi
torna megtekintésével aktívan vették
ki részüket egy nemes cél elérése
érdekében.
Éljen Visegrád!
Eő r y Csab a
K o nc z Ár o n
Le lke s Lá sz ló

Pócsmegyer Község Önkormányzata pályázatot hirdet a pócsmegyeri Napköziotthonos Óvoda

óvodapedagógusi álláshelyének betöltésére
Munkakezdés: 2004. szeptember 1.
Pályázati feltételek:
felsőfokú óvodapedagógusi szakképzettség, büntetlen előélet.
Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján.
A pályázat tartalmazza: a pályázó önéletrajzát,
iskolai végzettséget tanúsító okirat hitelesített másolatát,
három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
személyes adatai kezelésére vonatkozó nyilatkozatát.
A pályázat beküldési határideje: az Oktatási Közlönyben történő megjelenést követő 30 nap.
A pályázat benyújtási helye: Napköziotthonos Óvoda 2017 Pócsmegyer, Táncsics u. 16.
Elbírálási határidő: a beküldési határidő leteltét követő 5 munkanap.

4

VISEGRÁDI HÍREK

5. visegrádi
városnapi
rendezvénysorozat
(Lapzártáig az alábbi programajánlat érkezett
a szerkesztőséghez)
Szeptember 3., péntek
Rendezvények helyszíne:
Visegrád, pincesor
18.00–24.00 Pinceavató
– Szüreti játékok a gyermekeknek
– Szőlőkoszorú-árverés
Szeptember 4., szombat
Rendezvény helyszíne:
Visegrád, sörsátor, révkikötő
Programok 13 órától:
13.00 Főzőverseny a sörsátornál, értékes díjakkal
– Mazsorettek felvonulása
A sörsátornál felállított színpadon:
– Fellép a visegrádi énekkar és fúvós zenekar
Zenés programok:
– Török tánc, reneszánsz tánc, western tánc, diszkótánc
bemutatók
– Hastáncosok
– Főzőverseny eredményhirdetése
– Vásári árusok egész nap
Szeptember 5., vasárnap
Rendezvény helyszíne:
Visegrád, királyi palota előkertje és Duna-öböl
8.00 Horgászverseny a visegrádi öbölben
10.00 Szentmise a Mária-kápolnánál
A palota előkertjében:
– Megvendégelés a palotával szemben
– Íjászverseny értékes díjakkal (a program részletezve
is!)
– Bemutatók a régi kézműves mesterségekből
– Középkori gyermekjátékok, gyermekfoglalkoztatók
– Szent György Lovagrend lovagi tornabemutatója
– Primavera táncegyüttes műsora
– Halászléfőzés (önköltségi áron megvásárolható)
17.00–17.30 Íjászverseny eredményhirdetése
– Horgászverseny eredményhirdetése
17.30–18.30 Palotalátogatás (az új kiállítások
bemutatása)

2004. augusztus

Gyermek íjászverseny
Az 5. visegrádi városnapi rendezvénysorozat alkalmából gyermek íjászversenyt rendezünk a királyi palotával szemben, a ,,gyermek
játszókertben”.
A versenyen bárki részt vehet – 14 éves korig. Az indulni szándékozók tradicionális
reflex, illetve long-bow íjakkal és csak fa
nyílvesszővel lőhetnek (minimum 3 db!).
A verseny időpontja: 2004. szeptember 5.,
vasárnap, 13 óra.
A korcsoportok felosztása:
I. korcsoport: 8 évesig,
II. korcsoport: 8–11 évesig,
III. korcsoport: 11–14 évesig.
A lányok, illetve fiúk nem lesznek külön
választva!
A nevezés díjtalan!
Nevezni lehet 13 órától 13.30-ig!
Díjazás: korcsoportonként az első 3-3 helyezett értékes tárgyjutalmakat kap!
Várjuk azokat a gyerekeket is, akiknek nincs
saját felszerelésük, de szeretnék kipróbálni,
mire képesek.
Mindenkinek jó szórakozást kívánnak a
szervezők

Közélet

Tisztelt Polgármester Úr!
Az elmúlt számban megjelenő riportban a
rólam és társaimról Ön által elmondottak a
valótlanságok, igazságtalanságok és tudatlanságból fakadó vádaskodások halmaza.
Sajnálom, hogy a riport személyeskedő, rágalmazó hangnemével sikerült Polgármester
Úrnak újra behoznia Visegrádra a magyar
nagypolitikát jellemző lejárató stílust.
A magam részéről nem kívánok bővebben
reagálni a leírtakra.
Kivéve a turisztikai egyesületre és a virágok gondozásának hiányára utaló mondatait.
Ha Polgármester Úr vette volna a fáradságot,
és csak egyszer is körbement volna az idén a
városában, akkor látta volna, hogy a kiültetett
virágok mindenhol szépek és gondozottak.
Azoknak a visegrádi lakosoknak a nevében,
akik ellenszolgáltatás nélkül nap nap után
locsolják és gondozzák a közterületek virágait, évről évre lefestik a padokat és korlátokat,
felseprik a szemetet, elvárom, hogy a munkájukat semmibe vevő kijelentéséért kérjen
nyilvánosan bocsánatot tőlük!
Tisztelettel:
Abonyi Géza képviselő
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Közélet

…milyen villamos … kinek a nagyapja…?!
Kedves Sándor! Kedves Polgármester Úr!
Csak néhány szóban szeretnék ahhoz az interjúhoz szólni, melyet Te adtál az előző számban a Visegrádi Híreknek.
Elmondom, nem volt könnyű tollat fognom, mert egyáltalán nem értem, hogy milyen cél alapján kerültek interjúba ezek a gondolatok. A legnagyobb problémám, hogy a
leírtaknak alig van igazságtartalma. Az idétlen cím alapján
(nem gondolom, hogy Te ilyen badarságot kitaláltál volna)
előbb csak szenvedtem, de aztán el kezdtem nevetni, s
valahogy ezután az egész olyan komolytalanná vált...
Ott kezdtem el nevetni, amikor arról nyilatkozol, hogy a
másik oldal megakadályozza a jó döntéseket, a munkát…
stb.
Tisztázni kell, hogy a másik oldal – amely persze nem
közös fényképpel indult a választáson, s persze azóta is
gyakran nem egyformán szavaznak, ha más-más véleményen vannak – összesen három-négy főből áll. A testületnek tíz tagja van! Hát hogyan tudná érvényesíteni a másik
oldal az akaratát a hat fős egyik oldallal szemben…?!
Kiragadnék csak úgy futtából néhány gondolatot.
A ciklusprogram. Ha e sorok írója ezen a gyűlésen jelen
van, elfogadásra sem kerül. Azért, mert irreális elképzeléseket senki sem szívesen szavaz meg, de legalább is a
másik oldal nem. A program a következő négy évre hat–
hétszázmilliós kiadást tervez a fejlesztésekre, s e mellett
az intézmények fenntartását, üzemeltetését. A költségvetésbe – Te is tudod – semmit sem tudtunk betervezni ez
évben sem (nemcsak tavaly) az úgynevezett ciklusprogramra. Az egyik baj tehát, hogy ennyit nem tudunk összehozni, de a másik baj az, hogy ezt elsősorban a városközpont fejlesztésére, témaparkra, a volt ágasház és a nagy
parkoló, s egyéb, elsősorban az elmondottakhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztésekre kellene fordítani. Olyanokra tehát, amelyek a visegrádiak fejlődését, az ő területük fejlesztését legfeljebb áttételesen érintené.
Legutóbb is mi volt a vitánk lényege: szerinted a fölösleges milliókat a községközpontba kellene fordítani mindet,
s nem kátyúzásra… meg ilyenekre…, ellentétben az általunk szorgalmazott útjavításokkal, járdajavításokkal, a
közterületek rendbetételével… stb.
A Rév utca. Bizony megszépült. Hogy ilyen lett, azért
van, mert az úgynevezett másik oldal minden kisebbnagyobb ellenállás ellenére hajtotta az ügyet. Nem ijedt
meg akkor sem, amikor innen-onnan a költségvetésből e
pár embernek kellett összeszedni a rávalót, mert a költségvetésben erre nem volt semmi sem tervezve… És valóban
szép, de mi ettől is jobbra szerettük volna. Sajnos a hivatal
érintett alkalmazottja elszúrta a kövek méretét, majd a
szakmai ellenőrzést is. S persze most is már két hónapja
rimánkodunk, hogy a garanciális, vagy ha szükséges, az
azon túli hibák legyenek kijavítva: a víz ne a fal felé folyjék, ne legyen tócsagyűjtő, a nyomós kút járdarésze is
készüljön el, a szegélyt pótolni kell, a feljött köveket viszsza kell rakni, újra meg kell söpörni, a teherautóval tönkretett bejárati részt meg kell csináltatni… stb. Az általam
felvetett speciális misungba fektetés elvetésre került, mert

további néhány milliót jelentett volna kiadásként. Igaz,
akkor jobban járható lett volna, még szebb lett volna,
tartósabb lett volna, hiszen ez nekünk készült elsősorban
és legalább ötven évre…
A régészeti feltárásra a múlt évben több millió forintot
költöttünk a saját költségvetésünkből éppen azért, hogy a
városközponttal kapcsolatos elképzelések elindulhassanak.
Ebben az évben az önkormányzat nyert ötmillió forintot az
államtól – erre a célra –, de csak úgy, hogy további ötmilliót a saját költségvetésünkből mellé tettünk! És persze
ennek utána hiába kértük, hogy a munkák pályáztatva
legyenek, és lehetőleg visegrádiakkal dolgoztassunk – nem
így történt.
Én azt mondom, hogy a környező települések fejlődéséről is elmondható, hogy hasonló a miénkhez: van, amiben
jobbak, mint mi és van, amiben lemaradtak.
Az új szállodát is említed mint nagy lehetőséget, mely
nagy bevételt hoz az önkormányzatnak. De ha 80 milliót
írsz, akkor miért a harmadát terveztük a költségvetésben?
Azért, mert a szálloda igazgatója a levelében csupán a 20
milliót ígérte, amikor a 30%-os kihasználtságot prognosztizálta erre az évre.
A strand-ügy. Egyáltalán nem akarjuk kikerülni a bírósági határozatot. Megvárjuk, még akkor is, ha veszítünk.
Egyébként az egyik oldal ezt is eldönthette volna többségi
alapon, ha akarja. Mert volt itt szavazógépszerű döntés,
mikor 99 éves szerződést szavazott meg a Visegrádi Ásványvíz cégnek, s egyszerre újra odaajándékoztuk a
Castrum Kft.-nek is 99 évre a vízhasznosítás jogát… És
ráadásul ez egy olyan kút, amely először a kft.-nek adja a
vizet… és az önkormányzatnak megtartott kis tömegű
vízkontingens soha sem kerül felhasználásra és nem fordítva… Kohn és Grün – az ismert vicchez hasonlóan –
erre is azt tudná mondani, hogy: ügyes. Igen, ezeket a
szerződéseket egyes jogi értelmezések szerint – vagyis,
hogy az önkormányzatok saját vagyonuk bérbeadásával
lényegesen kevesebb évre köthetnek csupán szerződést –
újra meg kell vizsgálni.
Beszélhetnénk még arról is, hogy mikor szereztél az elmúlt két év távlatában egyáltalán valamilyen külön pénzt
az önkormányzatnak, meg arról is, hogy a Városfejlesztési
Bizottság már szerzett, meg éppen folyamatban van egy
további szerzés is. Ebben dolgozik az úgynevezett másik
oldal, amely bizottságot – mellesleg – pár hónapja, a közmeghallgatáson még agyondicsérted…
Megszakítom magam, mert nekem már ez is sok!…
Lehet, hogy most – az európai választások után – el kell
indítani a választási kampányt a 2006-os választásokra?…
Legyen meg a két tábor?… Sőt! A másik ne is legyen?…
Ha így lenne, nagy kár lenne településünkre nézve. Azért
is, mert nálunk a másik oldal politikailag nem
(Folytatás a 6. oldalon)
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(Folytatás az 5. oldalról)
egységes, de egyben biztosan egységesek Visegrádon sokan, hogy a város sokoldalú összetett fejlődését, fejlesztését szeretnék elérni. Szeretnék érezni, hogy választott vezetői, elöljárói (akik nem kevés fizetést kapnak megbízásukhoz) valóságos gazdái lennének a településnek.
Lehet az is, hogy ez az interjú nem is a másik oldalnak
szólt, hanem az egyiknek. Az utóbbi időben volt kis öszszevisszaság a szavazásukban. Egyet említek: csak az nem
volt tiszta az iskolai igazgatói választáskor, hogy az egyik
oldal mit is akar…, meg kire adta szavazatát…
Szeretném, ha a választási kampány folyamata nem len-

2004. augusztus

ne durva, azzal együtt sem, hogy persze mindenképpen
őszinte maradna! Számomra nem kérdéses, hogy az interjúval elindult a kampány, mert biztos vagyok abban, hogy
több oldalról többen is bekapcsolódnak és kifejtik véleményüket, álláspontjukat. Ha nem rontjuk el, városunk
életébe ez sok jót is hozhat az elkövetkezendő két évre,
sőt, az aztán következő időszakra is!
Mi ketten együtt már sokszor támogattuk egymást a közösség érdekében, bár köztudott, hogy nem vagyunk azonos oldalon. Azt mondom továbbra is: a közérdek az első!
Tisztelettel:
Kiss Károly

Nem tetszett
Nem tetszett a polgármester úr nyilatkozata az újságban. Ezért gondoltam,
hogy néhány kérdésben illő válaszolni a
felvetésekre. Fontosnak tartom, hogy
ragaszkodjunk a tényekhez. Már csak
azért is, hogy ne tévesszük meg szándékosan a lakosságot. Ezért fontos,
hogy visszaemlékezzünk néhány eseményre.
Először is megjegyezni kívánom,
hogy nem csak azokról a konkrét döntésekből áll a képviselők tevékenysége,
hogy néhány polgármesteri előterjesztést elfogadjanak. Számos alkalommal
történt ilyen, de azokról nem szólt a
cikk. Ha az előterjesztést a település
számára jónak tartjuk, akkor az előterjesztőtől függetlenül megszavazzuk.
Azok is, akiket a polgármester úr a cikkében azzal vádol, hogy szabotálják a
konstruktív munkát.
Fontos kérdésnek tartom a Duna-part
fejlesztését. Az előző testület idején
sokáig volt napirenden a Siemens Kft.vel kötött szerződés. Hol van már a tavalyi hó, hol vannak már a korábbi ötletek, gondolatok, megállapodások?
Nem adta át a kincstár a területeket,
mert még mindig rendezetlenek a terület tulajdoni viszonyai. Persze lehet,
hogy más okai vannak. Ennek ellenére
már 36 millió forintot költöttünk a terület feltöltési munkáira. Ez egyelőre meg
nem térülő beruházásnak látszik, mert
nem tudjuk, hogy mikor lesz a terület
valóban hasznosítható, megtörténik-e a
tulajdonba adás? Nem szavaztuk meg a
100 millió forint további részének hitelfelvételét. Így is évi 10 millió forint
visszafizetést kell teljesíteni az önkormányzatnak. Talán nem cselekedtünk
helyesen? A hitel felvételekor az ingatlan vagyonunk jelentős részére vezették
rá a – hitel biztosítékaként – a jelzálogot, amiről talán kevesen is tudnak.
Ugyancsak fontos ennél a témánál,
hogy az önkormányzat egy közös kft.-t

alapított a Duna-part közös fejlesztésére. Ez elsősorban pályázatok benyújtására jött létre. Nem nyertünk, így a társaság meg is szűnt. Erről azért akartam
írni, mert végre visegrádi fiatalok kaphattak lehetőséget, és nem mindig a
polgármester által javasolt idegenek,
mint a Castrum vagy a palotajátékokat
rendező Interszezon Kft. (Itt kívánom
megjegyezni, hogy ez év március 4-i
testületi ülésen törölte az önkormányzat
4 millió forint behajthatatlan tartozását,
mely összegből az Interszezon 2,5 millióval tartozott!)
Ez utóbbi rendezvény szervezője végül is ugyancsak a Koncz Áron, Lelkes
László, Eőry Csaba által alkotott csoport lehetett.
Polgármester úr korábban nagy támogatója volt annak, hogy a visegrádi palotajátékokat gazdasági társaság rendezze meg. Ez a gazdasági társaság
nem visegrádi tulajdonban állt hosszú
éveken keresztül. Akkor, amikor annak
lehetősége vetődött fel, hogy visegrádi
fiatalokból szerveződő gazdasági társaságot alapítson az önkormányzat. Akkor már korántsem követett el mindent
annak érdekében, hogy ez a lehetőség
minél gyorsabban létrejöjjön, és pont a
polgármester interjúja szerinti újságcikkben Abonyi Géza és csoportjaként
említett képviselők voltak azok, akiknek nyomására az önkormányzat létrehozta, megalakította a visegrádi fiatalokkal azt a közhasznú társaságot, mely
egyébként véleményem szerint megfelelő módon, színvonalon és remélhetőleg jó gazdasági eredménnyel zárva
szervezte, rendezte meg a Visegrádi
Nemzetközi Palotajátékokat.
Megszavaztuk és támogattuk az iskolaudvar felújítására vonatkozó képviselő-testületi döntést. Sajnos, akkor is
megvezettek bennünket. Az akkori előterjesztésben sem kaptunk pontos tájékoztatást – ahogy a lakosság sem – a

kormánytámogatás pontos összegéről
és a felhasználhatóság módjáról.
Az iskolaigazgató-választásról nem a
polgármester írt, de a két írás együttesen érdemel választ. Nos, aki figyelmesen olvasta Mezei Anna cikkét, észrevehette, hogy Schmidt Péterné összesen
két szavazatot kapott. Bennünket, a
másik oldalon ülő képviselőket pedig a
10 fős testületből legfeljebb 5 fős
,,ellenzék”-nek lehet tekinteni. Ebből
pedig az következik, hogy legfeljebb a
cikk írója és még egy, a polgármester
hű társa támogatta.
Nekünk az volt a véleményünk – és
kérdezzék meg a tantestület több tagját,
akikkel beszéltünk –, hogy a jelöltek
közül Schmidt Péterné lenne talán a
legalkalmasabb erre a posztra, de előbb
egy-két évre bízzuk meg a vezetésre,
majd utána, ha bizonyítja rátermettségét, jöhet a középtávú kinevezés.
Megvalósult a Rév utca–Nagy Lajos
király utca átépítése, amelyhez a Városfejlesztési Bizottság végezte a munka
(szervezés, előkészítés) nagy részét.
Kár lenne ezt egy ember érdemének tekinteni, ráadásul úgy, hogy az az ember
a 2003. évi költségvetés előterjesztésében egy forintot se épített be e munkára, mert az ő véleménye szerint a járdát
csak ,,foltozza” vissza a beruházó.
Szerencsére az ,,egyik oldalon” ülő
képviselők többsége sem tartotta ezt
jónak. Tehát kollektív döntés volt. Elismerem: voltak hibái is, jócskán félre
is vezettek bennünket a burkolati kő
minőségével stb. Elmondhatom, hogy
a hibákat próbáljuk kijavítani többkevesebb sikerrel.
(Folytatás a 7. oldalon)
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A másfél milliárdos önkormányzati
támogatást (melyet két év alatt kellett
volna biztosítani a költségvetésünkből
– megjegyzem, hogy Visegrádnak egy
éves teljes költségvetése nem éri el a
600 millió forintot –), tehát ilyen feltétellel vállaljuk a strandhoz barlangfürdő hozzáépítését. Persze, hogy nem
szavaztuk meg! És azért sem, mert biztos elfelejtette polgármester úr, hogy a
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strand jelenleg nem az önkormányzat
tulajdona. Vagy a megépítés után ezt is
adjuk el úgy, mint a strandot?
Kiemeltem egy pár témát, amit nem
szavaztunk meg, és továbbra sem szavazunk meg, ha az nem Visegrád érdekeit szolgálja, ill. hátrányosan érintené.
Polgármester úr cikkében – bár csak
Abonyi Gézát említette nevén –, de beleértett engem is, és azokat a képviselőket, akik nem láthatók azon a cso-

Megjelent egy újságcikk
Nem is oly régen – még a közmeghallgatáson – agyon
dicsérte a polgármester a Településfejlesztési Bizottság
tagjait. Nevezetesen azokat, akiket most Abonyi Géza és
társaiként a fejlődés kerékkötőinek jelölt meg. Mi ez a
nagy pálfordulás? Nem más, mint az, hogy megkezdődtek
a választási harcok Visegrádon. Legalábbis ilyen tartalmú
a polgármester úr újságcikke. Miközben értékelte az elmúlt
két évet, alapvetően éllel támadta azokat az önkormányzati
képviselőket, akik nem a polgármester által vezetett választási listáján közösen, vele együtt indultak és lettek tagjai a képviselő-testületnek.
Sokat gondolkodtam, hogy mi volt a polgármester úr Villamossal az unióba… című cikkének kiváltó körülménye,
és mit akar elérni a polgármester a cikkel? Két ilyen körülményt találtam. Az egyik, hogy feltehetően országos
kérdésről lehet szó, miszerint az a párt, amelynek tagja, a
legutóbbi (EU) választási eredmények birtokában erősíteni
kívánja pozícióit, és ezért került a cikk az országos politika
uszályába, hogy azzal összhangban és befolyásoltan próbáljon meg a helyi közéletben is erősödni, és fellépni
azokkal szemben, akik bármilyen módon ellenszegülnek.
Különösen azokkal a gondolatokkal szemben, amelyek országos politikusok indíttatásában jelentkeznek. És ez már a
2006-os választások előszele. Tette úgy, hogy próbálja elültetni a bizalmatlanság gondolatát azokkal szemben, akik
mernek olyan döntések mellett szavazni, melyek nem a
szolgalelkűséget erősítik. Tette akkor, amikor a másként
gondolkodó képviselők messze elkerültek minden országos
pártküzdelmet, és nem tették az országos politikai pártok
csatározásának színterévé a helyi közéletet, módszereik áldozatává a helyi lakosságot. Ez sikerülne továbbra is, ha
ebben mindenki egyetértene. Ezt kellett volna elérni a nyugalmas közélet érdekében. Az egyetértéshez kell azonban a
polgármester is. Nem érzem az egyet-értést, ha valaki az
érdekek összehangolása, az ellentétek egyeztetésekben történő feloldása helyett azt a megoldást keresi, hogy milyen
módszerekkel játszhatja ki a másikat, vagy pestiesen szólva, hogyan tudná lenyomni, akinek más a véleménye. Miért választotta ezt a megoldást? Talán azért, mert nem sikerül saját álláspontját, akaratát, esetleg érdekeinek érvényesítését mindig keresztül vinni. Ezek alapján felvetődik
bennem a kérdés: a polgármesternek miért jó, ha nem tudja
megteremteni az egységet a képviselő-testületben? Mert
van, akit sikertelenség esetén támadni lehet, koncként dobni a lakosság elé. Mennyivel könnyebb ez, mint érvelni,
meggyőzni a másként gondolkodókat, akik a megfelelően
alátámasztott gondolatok támogatását könnyebben vállal-
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portképen, mely a választás előestéjén
kerültek a postaládába. Ezt én emelt
fővel vállalom, mert mindig a település
érdekében cselekszem és döntök. Az
egyes döntéseknél pedig nem azt kérdezem, hogy miért jó ez nekem vagy a
barátomnak, hanem az a fontos, hogy
miért jó az Visegrád városnak.
Tisztelettel:
Kovács Gábor
képviselő

nák. Hányszor próbálta ezt megtenni, csak úgy, minden
hátsó szándék nélkül? Ez persze időigényes tevékenység,
de mi tudomásul vesszük, hogy az országos és regionális
ügyek sajnos elveszik az idejét, ezért ez már jó szándék
esetén is nehezen teljesülhet.
A másik körülmény a Löffler-bánya értékesítése kapcsán
kialakult helyzet, amiről már most annyit talán tudnia kell
a lakosságnak, annak ellenére, hogy a polgármester úr eddig még nem tartotta fontosnak ezt közzé tenni. Ő hozott a
befektetőtől a 13.000 m2 alapterületű ingatlanra értékesítési ajánlatot, ami a ,,polgári oldal” által összeállított 38 millió forintos értékeléssel szemben 56 milliós bevétel lett
volna, ami így nagyon jó sikertörténet. Ezt követően azonban – okulva a strand eladása körüli eltérő álláspontokból
– a jelen újságcikkben támadott képviselők, különösen a
Településfejlesztési Bizottság tagjai azt mondták, hogy ez
az ár alacsony, magasabb áron kell értékesíteni, és erre vonatkozóan a bizottság folytatta le az egyeztető tárgyalásokat a potenciális vevővel. Ennek eredményeként az 56 millió forintos megállapodás helyett közel 100 millió forint
összegű vételárban sikerült megállapodni.
Sajnálattal hallottam, hogy amikor a polgármester úr erről tudomást szerzett, akkor rögtön elrohant. Azóta sem lehet tudni annak okát, hogy miért kellett ezen megütközni,
hogy sikerült 40 millió forinttal a polgármester által tervezett üzletnél jobb üzletet kötni. Elgondolkodtató, hogy miért ütközik meg azon a polgármester, ha mások jobb üzletet hoznak a településnek. Alapos volt a bizottság tagjainak
véleménye, hogy Visegrád jelent akkora értéket, hogy egy
magasabb áron történő értékesítés nem fogja a befektetőket
elüldözni, ellenkezőleg: az ide érkező vállalkozók is szembe fognak nézni azzal, hogy Visegrádnak milyen értékei
vannak. A vállalkozó nem ment el. A vállalkozó azzal a
döntéssel, hogy elfogadta ezt a lényegesen magasabb vételárat, azt bizonyítja, hogy igenis lehet Visegrád értékeit
értékelni. Visegrád értékei felértékelődtek. Visegrád olyan
hely, ahol egy strand, egy ingatlan nem biztos, hogy annyit
ér, mint amennyiért a polgármester úr el akarja adni! Elismeréssel kell megjegyeznem, szerencsés döntésnek tartom,
hogy az önkormányzat bizottsága és tagjai vették kezükbe
ezt az ügyet, mert szerencsésebbnek tartják, hogy egy ilyen
fontos és jelentős összegű döntésnél már az előkészítés
során is egy bizottság, tehát
(Folytatás a 8. oldalon)
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(Folytatás a 7. oldalról)
több ember tárgyaljon. A korrupció megelőzése érdekében
pontosan ezt kell tenni, mert ezt kívánja a város érdeke. Ki
az, aki nem így látja?
A polgármester korábban másik oldalról, most Abonyi
Géza és társairól ír. Ki a másik oldal? Mit akar és miért
kényszerül másik oldalnak lenni? Nos, azok a képviselők,
akik mernek másként gondolkodni. Azok, akik nem teszik
fel a kezüket szolgai módon minden előterjesztésre. Ha
van ilyen, akkor van másik oldal. Mikor? Akkor, ha olyan
előterjesztés kerül a képviselő-testület elé, amelyik nem
minden elemében szolgálja Visegrád érdekét. Mert nem
csak a nagy fehér főnöknek lehet mindig igaza.
A visegrádi önkormányzatról nagyon hosszú időn keresztül az volt a helyi lakosok jelentős számának véleménye,
hogy ,,bólogató Jánosok” ülnek a képviselő-testületben. A
2002-es választásokon olyan – többnyire új – képviselőjelöltek kerültek a testületbe (mindössze Hadházy Sándor és
Kalotai Árpád maradt meg a régi 10 fős testületből), akiknek korábban önkormányzati irányító pozíciójuk nem volt,
és így megfelelő tapasztalattal sem rendelkeztek. Ami
tehát azt jelenti, hogy nyolc olyan új ember került a helyi
önkormányzat irányító testületébe, akik tiszta lappal kezdtek munkájukhoz.
Elég sok nehézséget és szervezési munkát jelentett tehát,
hogy a képviselő-testület megkezdhesse a működését. A
kezdeti nehézségeken sikerült is túljutni. Ezt az időszakot
talán kár is lenne bármilyen módon bírálni. Nem is célom.
A testület összetételében történt változás eredményeként
talán az országos helyzethez hasonlóan erőegyensúly alakult ki a képviselő-testületben, vagyis komollyá vált a
hivatali munka, a testület életének, irányításának ellenőrzése. Ennek oka pedig pontosan az, hogy ellentétes vélemények esetén olyan helyzet is kialakulhat, hogy döntés
csak kompromisszummal hozható meg. Ez pedig a társadalmi közmegegyezés fontos alappillére. Nagy hibának
tartanám, ha ez nem így lenne. Ez az eredmény pedig pont
a lakosság elmúlt 10–12 évi véleményének, elvárásának
alapján ma sikerként könyvelhető el. Ne legyen ugyanis a
helyi közhatalom sem valakinek, vagy valakiknek a kiváltsága. Ne mehessen át közakarati döntést képviselő képviselő-testületi határozatként olyan elképzelés, ami nem
tükrözi Visegrád teljességének véleményét. A többségnél
is jobb a teljesség.
Az a helyzet tehát, hogy a polgármestert feltétlenül támogató képviselők és azok a képviselők, akik kritikával
illetik a polgármester előterjesztéseit, egyensúlyban vannak a képviselő-testületben, biztosítja a lakosság érdekeinek megfelelő képviseletét.
Úgy gondolom, ez eddig sem és ezután sem fogja döntésképtelen helyzetbe hozni az önkormányzatot. Már csak
azért sem, mert az elmúlt két év tapasztalatai alapvetően
ezt bizonyítják. A képviselő-testület biztosította az önkormányzat működésének folyamatosságát, és az összes
fontos kérdésben meghozta azokat a határozatokat, amelyek szükségesek voltak. A legtöbb esetben még az is
megtörtént, hogy egyhangú szavazással hozták meg ezeket
a döntéseket. Nem értem tehát a polgármester úr kirohanását Abonyi Géza személye ellen, ill. azon képviselők ellen
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sem, akik teljes jóhiszeműséggel, jó akarattal, a város
érdekeit szem előtt tartva szavaztak, hoztak meg döntéseket. Mindezt nem tekinthetem másnak, csak olyan lejáratásnak, olyan üzenetnek, hogy nincs a képviselőtestületben helye olyan képviselőnek, aki másként gondolkodik, mint a polgármester úr. Támadja azokat, akik Visegrádon vállalkozóként civil szervezeti vezetőként itt élnek
és dolgoznak, a hétköznapok apró munkája során teszik a
dolgukat.
A cikk szerint ,,A népszavazás döntésének végrehajtását
Abonyi Gézáék mind a mai napig szabotálják. A mai napig
mindent megtesznek annak érdekében, hogy az ügy nehogy megoldódjon, hanem húzzák, mint a rétes tésztát. Ez
felháborító számomra.” Engem is felháborítana, ha így
lenne, de mindketten tudjuk, hogy nem így van.
Polgármester Úr! Ön nem mond igazat! Mivel a közvélemény nem tud ezekről a dolgokról, így kénytelen vagyok
e tájékoztatást megadni én, bár a polgármester úr is megtehette volna, hiszen a periratokról ő is épp úgy kell tudjon, mint én. A perben az első késedelmet az önkormányzat követte el. A népszavazás szerinti keresetet csak 5
hónappal később nyújtották be, az első tárgyalás elhalasztásához pedig hozzájárulásukat adták, ami további 3 hónapos késedelmet jelentett. A bírósági keresethez nem mellékeltek egy szakértői véleményt, amelyet pedig megtehettek volna. Ez újabb néhány hónap késedelem volt. A
Castrum ellenkérelmére egy ízben nem válaszoltak, ami
ismét az önkormányzatnak róható fel, és amelyre érdemi
és írásos választ ismét csak én küldtem. Jelenleg már túl
vagyunk a szakértői helyszíni szemlén és akár a következő
tárgyaláson, lehet is ítélet. Feltéve, hogy nem kell új szakértői véleményt készíteni. A megegyezés érdekében pedig
emlékeztetni szeretném, hogy még az előző testület működésének idején született egy egyezségi ajánlat, melynek
kidolgozásában Abonyi Géza is részt vett. Mi is volt ez?
Lehet, hogy csak a jegyzőkönyveket kell megnézni. Ha ez
nem sikerül – szerintem –, Abonyi Géza vagy Kovács
Gábor szívesen megismétli. Ha kérdése van, miért nem
keresi meg az illetékest? Mert nem bízott meg saját képviselőtársában! Kiss Károly már az alakuló ülést követően
előterjesztette, hogy folytassa munkáját a strand bizottság
a megegyezés érdekében. Miért nem támogatta Polgármester Úr ezt a javaslatot? Ha támogatta volna, lett volna
olyan ad hoc (eseti) bizottság, amelyik ezt a kérdést kidolgozhatta volna részleteiben is. Sajnálatos módon először
megteremtette a támadási felületet, majd utána támadott is.
Megjegyzem csak, hogy a bizottságok alakulásakor a
Fidesz képviselője által vezetett és támogatott képviselői
listán hat képviselője volt a testületnek, míg a nem ugyanezen a listán mandátumot szerzett képviselők száma csak
négy. Ez az arány pedig a polgármester úr minden akaratának többségi támogatásával biztosított szabad utat a
döntéshez. Akkor mit terjesztett elő megegyezés érdekében, a strand ügyében? Sajnos semmit. Így aztán végképp
nem értem, miért támadja akár Abonyi Gézát, akár mást.
Besároznak! Ugyan már, besározni csak azt lehet, akire a
sár rátapad.
dr. Szendrői Lajos
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Civilek szövetsége
Visegrádért
Hosszas előkészületek után egy újabb civil szervezet
alakult Visegrádon 2004. június 2-án. Az egyesület neve:
Visegrádi Szövetség a Nyilvánosságért és a Demokráciáért. Röviden: Visegrádi Szövetség.
Az egyesület tevékenységét a céljai és az alapelvei jól
jellemzik, ezért ezeket itt szeretnénk teljes egészében megjelentetni, természetesen mindenek előtt azért, mert szeretnénk, ha minél többen csatlakoznának – tagként vagy
pártoló tagként – szövetségünk tevékenységéhez.

2. §
Az egyesület céljai és alapelve
(1) Az egyesület céljai
– Visegrád város fejlődésének elősegítése, kapcsolatainak ápolása és szélesítése. A városnak a már meglévő
létesítményeivel és jövőbeni fejlesztésével kapcsolatos propaganda tevékenység belföldön és külföldön
egy-aránt.
– A közösség érdekében kifejtett önzetlen társadalmi
munka, helyi közérdekű tevékenység.
– Hozzájárulni ahhoz, hogy a közösség vezetői, Visegrád Város Képviselő-testülete a legjobb döntéseket,
határozatokat tudják meghozni a közösség számára:
beleértve a terület gazdasági fejlesztését, stratégiáját
is.
– A közösséget érintő minden fontos döntéshez, valamint a döntések hatásának értékeléséhez a demokrácia
minden formájának felhasználásával a nyilvános

ság biztosítása. Pl.: fórumok, rendszeresen megjelenő
újság és más keretek között.
– Más civil és kulturális szervezetekkel, önszerveződő
csoportokkal, egyesületekkel együttműködés kialakítása, közös programok szervezése.

(2) Alapelvek
– A Visegrádi Szövetségnek tagja lehet minden természetes személy, tekintet nélkül ideológiájára, vallására, etnikai és párt hovatartozására, ha elveiben elítéli a
szélsőséges nézeteket és cselekedeteket, s mindenféle
polgárellenes erőszakosságot, lelki és fizikai kényszert.
– A szövetségnek más civil és társadalmi szervezetek is
tagjai lehetnek.
A Pest Megyei Bíróság már nyilvántartásba vette a Visegrádi Szövetséget, így a tartalmi munka is elkezdődhet.
Terveinkben szerepel, hogy rendszeresen megjelenünk a
Visegrádi Hírek hasábjain információinkkal. Így a szerkesztőség munkáját is segíteni tudjuk. Számos programról
is beszélgettünk már az elnökségben, melyeket azután,
hogy a közgyűlés megtárgyalta és elfogadta, az újságban is
megjelentetünk.
A szövetséget – az elkövetkezendő két évben – a Pichler
Gabriella, Takács Istvánné (elnökhelyettes), Farkas Márton (titkár), Hasenberg István, Kiss Károly (elnök) személyekből álló elnökség koordinálja.
Kiss Károly

BRAVÓ!
Az augusztus 1-jén rendezett Balaton-átúszó bajnokságon
a Révfülöp–Balatonboglár közötti 5,2 km-es távolságot
Tóth Józsefné visegrádi hölgy
2 óra 35 perc alatt teljesítette,
öregbítve városunk jó hírnevét.
Ezúton is gratulálunk a szép sportteljesítményhez!

Szemét-ügy
Én már nem is emlékszem, hányszor
írtam már le ezeket a sorokat, de újra
és újra megkérnek rá, mert semmi
sem változik.
Visegrád köztisztasága egyhelyben
topog. Hiába a GAMESZ munkája,
hiába a kérő szó. A szemét és a sitt
továbbra is teherautó számra kerül ki
az erdőszélre, patakpartra, Dunapartra. A lakosság teletömi az utcai
kukákat (persze, így nem kell OTTOs zsákot venni). Van már

szelektív hulladékgyűjtő konténer is
több, a műanyag palack máshol foglalja a helyet. Meg van adva a zsákos
szemétszállítás ideje, de csak máskor
kerülnek ki a zsákok, így tartalmukat
a kutyák kiborogatják, a szél szétfújja.
Sorolhatnám a példákat; nekem is
sorolták, akik ezzel dolgoznak, de
minek. Kérték, írjam meg, hogy a lakosság tartsa be a rendet. Megírom.
De mégis, mi lenne, egyszer csak

viccből kipróbálni, milyen egy olyan
városban élni, ahol nincsenek ilyen
problémák, ahol a szemét ott van,
ahol lennie kell. Lehet, hogy az emberek közérzete egész más lenne.
Sokkal jobb. Próbáljuk ki!
Mielőtt sokan megharagudnának
rám, leszögezem, erre az írásra fokozottan igaz: „Akinek nem inge, ne
vegye magára.”
Megbízóim nevében:
Mikesy Tamás
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TÁMAD A PARLAGFŐ
Hazánkban az 1920-as évektől kezdve alakult ki a parlagfű
élőhelye, a déli térségből kiindulva fokozatosan terjedve a
Balaton környékén, Pest megyében, illetve a Duna felső
folyásánál. Az 1970-es évek közepétől már a Hortobágy, az
Északi-középhegység, ill. az Alpok alja egyes területeinek
kivételével az egész országban fellelhető. Legfertőzöttebb
területek a délnyugati megyék, a Balaton és Budapest környéke, valamint az Alföld és a Kisalföld egyes körzetei.
Az 1992-es gyomfelvételezés alapján a hazánkban előforduló gyomok közül leggyakoribb a parlagfű. Az allergén
pollen levegőben előforduló mennyisége időjárásfüggő. A
szennyezés fő oka a lakókörnyezet elhanyagolása, ápolatlansága, ill. a mezőgazdasági művelésre szánt földek parlagon
hagyása, a nem megfelelő mértékű gyommentesítés.
Magyarországon a parlagfű mintegy 4 millió hektár területen fordul elő, ezen belül a gyommal erősen fertőzött területek nagysága meghaladja a 700 ezer hektárt.
Magyarországon is fokozatosan emelkedik a parlagfű virágpora okozta allergiás megbetegedések száma.
Az allergia kialakulásában több tényező is szerepet játszik,
mint pl. az örökletes hajlam, az életmód, az allergiát kiváltó
faktor jelenléte (pl. parlagfű), de a betegség kialakulásában
nagy szerepe van a környezeti tényezőknek, a környezetszennyezésnek is.
Az allergia a szervezet védekező rendszerének kóros túlműködése, amikor a számára veszélytelen anyagokra is úgy
reagál, mintha azok károsak lennének. Tünetei igen sokfélék
lehetnek, melyek közül legismertebb az allergiás nátha vagy
más néven szénanátha, mely erős orrfolyással, tüsszögéssel,
orr- és szemviszketéssel, ill. könnyezéssel jár.
A pollen allergia jelentkezhet szezonális allergiás nátha,
kötőhártya-gyulladás, súlyosabb esetben asztma formájában.
Hazánkban az allergiában szenvedők száma a lakosság közel 30%-ára becsülhető, a nyilvántartott asztmás betegek
száma pedig meghaladja a 120 ezret.
A parlagfű allergizáló hatását okozta tünetekért négy különböző ágenst tesznek felelőssé:
1. A parlagfűmentesítés időszakában virágzó fűfélék által
kiszóródott pollen megtapad a parlagfű szőrökkel borított
szárán és levelén, belégzés útján július elején ezért a fűfélék pollenje okoz tüneteket.
2. A parlagfű növényi szőrei mechanikailag enyhén irritálhatják a bőrt.
3. A parlagfű szára és levele tartalmaz antigént.
4. A fészkesek családjában elterjedt vegyületcsoport – a
szeszkviterpének – okozhatnak bőr irritációt. A vegyület
fotóaktivitása miatt a napsugárzás hatására fokozódnak a
tünetek (fotokontakt ekcéma). Ez a vegyületcsoport a parlagfű mellett megtalálható a kamillában, eperben, majoránnában, rozmaringban, levendulában, citromban, narancsban, borsban, zellerben, csalánban és még több száz
növényfajban, melyekkel mindennapi tevékenységünk során érintkezünk.
A kellemetlen tüneteket és súlyosabb esetben asztmát okozó
megbetegedést kiváltó parlagfű rendkívül veszélyes gyomnövény. Veszélyessége abban rejlik, hogy tömegesen fordul elő,
igen elterjedt és egyetlen növény képes rendkívül sok (akár 8

milliárd) virágporszemet termelni. Virágzása az időjárástól
függően általában júliustól október végéig tart. Az egy éves
növény 20–150 cm magas, felálló szárú, rendszerint dúsan
elágazó és terebélyes. A levelek színe sötétzöld. A porzós
virágok a hajtás csúcsán találhatók, és a lecsüngő sárga virágok apró csészékre hasonlítanak. Megtalálható a szántó- és
parlagföldeken kívül az útszéleken, kertekben, parkokban,
árkokban, építkezéseken. A mi területünk is erősen fertőzött
terület.
Irtása leghatásosabb a tavaszi megjelenés kezdetétől a virágzásáig, hogy megakadályozzuk a virágpor termelődését, a
magvak beérését. Leghatékonyabb mód a gyökérrel együtt
történő kihúzás a növény fejlődésének korai szakaszában, ill.
tömeges előfordulás esetén a rendszeres kaszálás (évente
legalább 3–5 alkalommal).
A lakókörnyezet pollenterheltségének jelentős csökkentésén
túl a parlagfű-mentesítésnek komoly környezeti nevelési
értéke van, melyet minél fiatalabb korban kell elkezdeni. Az
alsós korosztályok esetében több figyelmet kell szánni a
vizualizálásra, a képi memória fejlesztésére. A parlagfű felismerésében pótolhatatlan szerepe van az iskolai parlagfűmentesítési akcióknak, az iskolai oktatás-nevelésnek és ezen
keresztül a pedagógusoknak.
Mindazért, hogy a fiatalok az egészséget értékként lássák,
hogy a környezetszennyezés, a táplálkozás, a helytelen életmód mind befolyásolhatja az allergiás betegségek előfordulását, mely a 21. század népbetegségének tekinthető.
A diákokkal végeztetett mentesítés szigorúan június elejéig, a parlagfű virágzása előtt (!), kesztyűben (!) hajtható
végre. Fűallergiások a mentesítésben nem vehetnek részt
(!).
A Nemzeti Környezet-egészségügyi Akció Program célul
tűzte ki az egészséget támogató környezet kialakításának
elősegítését megelőző rendszer működtetésével.
– Ez az iskolás tanulók biológiai allergénekkel kapcsolatos
ismereteinek felmérésével, az oktató-nevelő módszerek
hatékony végzésével.
– Felhívás a parlagfű-mentesítésre: a parlagfű-mentesítő hét
(június utolsó hete) megszervezése.
– A földtulajdonosok, bérlők buzdítása felhívások, szóróanyagok, ismeretterjesztő előadások keretében a folyamatos gyommentesítésre az ÁNTSZ közreműködésével.
– Gyors és gyakori információ-továbbítás, a pollenhelyzet
aktuális és várható alakulásának előrejelzése és ennek
közzététele a meteorológiai jelentés részeként.
Az egészségügyi és gazdasági szempontból (munkakiesés,
táppénz, egészségkárosodás) jelentős problémát okozó allergén gyomnövény hatékony irtásában társadalmi összefogásra
van szükség.
Kérjük, hogy az egészségesebb környezetért tenni akaró
közösségek és egyének együttesen lépjenek fel az egészségkárosító allergén gyomnövények visszaszorítása érdekében.
Dr. Homor Zsuzsanna
mb. városi tisztifőorvos
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Zenés Nyári Esték hátralévı programja
Augusztus 14. szombat, 19 óra,
római katolikus templom

A TALAMBA ÜTŐEGYÜTTES
KONCERTJE
Előadók
Grünvald László, Kiss István, Nagy Tamás, Szitha Miklós
és Zombor Levente
Műsoron
Nigel Westlake: Omphalo Centric Lecture
Astor Piazzola: Tango suite (részlet)
Johann Sebastian Bach: Wohltemperiertes Klavier I-es kötet, D-dúr fúga
Steve Reich: Nagoya Marimbas
Koos Terpsta: Music for wooden shoes
Maurice Ravel: Pavane egy infánsnő halálára
Grünvald László: Barátság
Grünvald László: Kövek játéka
Afrikai tradicionális kalimbazene
Emmanuel Selourne: Martian tribes
Grünvald László: Chicken swing
Johann Sebastian Bach: d-moll kettősverseny
Mark Glenworth: Blues for Gilbert
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Meghívó
A visegrádi
Mátyás Király
Művelődési Ház
tisztelettel meghívja
a város lakosságát

SZAMOSKÖZI ANTAL
természetfestı

2004. szeptember 4-én
(szombaton) 16 órakor
megnyíló
kiállítására
A kiállítás
2004. szeptember 20-ig
tekinthető meg
a könyvtár nyitva tartása
szerint

Augusztus 21. szombat, 19 óra,
római katolikus templom

A HORTUS MUSICUS SINGERS
KONCERTJE
Tagjai
Mackó Mónika szoprán, Dőry Éva mezzo, Rada Márta alt, Fűri Gábor tenor,
Bogár Imre basszus, Tóth Gábor zongora, Nagy Sándor dob
Művészeti vezető
BOGÁR IMRE
Műsoron
Antonio Vivaldi: G-dúr concerto
No. 3., Op. 3.
Johann Sebastian Bach: h-moll szvit BMV 1047
Augusztus 28. szombat, 19 óra,
királyi palota díszudvara
(rossz idő esetén római katolikus templom)

ISTER FÚVÓS-KAMARAEGYÜTTES
KONCERTJE
Művészeti vezető
SCHWARTZ JÓZSEF
Műsoron
Ludwig v. Beethoven: Rondino
Charles Gounod: Petite Symphonie
– Szünet –
Richard Strauss: Es-dúr Serenade Op.7.
Gordon Jacob: Old Wine in New Bottles

Sinka István

Nyári tánc
virágporban
Esküllő mezején
bondoraszó mellett
táncrakelt hét legény
s bő gatyájuk lengett.
Hét pusztai legény,
mind katonasorban,
nagy csizmájuk dobbant
sárga virágporban.
Táncoltak szilajon,
s mindegyik nagyra nőtt,
mintha be a földbe
taposnák az időt.
Nyár volt még, s amikor
vége lett a nyárnak,
vitték őket Bécsnek,
vitték őket Grácnak.
Elköszönt mind, mint a
távozó falevél,
– a bondorán meg csak
sírt a szél, sírt a szél.
(1947)
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Miért nem rendez idén városnapi rendezvényt
a mővelıdési ház?

K

ét hónappal ezelőtt egy fél
mondat erejéig már említettem, hogy a költségvetés tárgyalásánál mi jutott osztályrészül a művelődési háznak. Röviden: a beterjesztett költségvetésének mint-egy egynegyedét vonta
el a testület. Persze, most megkérdezheti bárki, miért éppen most
írom meg mind-ezt? A válasz nagyon egyszerű. Egyrészt a nagyközönség számára valószínűleg most
lesz leginkább látható-érzékelhető,
hogy ez mit jelent. Ugyanis a döntés következtében a művelődési
ház többek között nem rendezheti
meg a már négy éves hagyománynyal bíró városnapi rendezvényeket. Másrészt most már teljesen
nyilvánvaló, hogy a moziban és a
művelődési házban idén sem lesz
semmilyen felújítás, fejlesztés.
Tavaly még minden egész másképp nézett ki. A művelődési házban fűtés-korszerűsítés volt, a rendezvények fejlődtek. Emlékezzünk
a Ghymes vagy a KFT koncertre,
de több kis változás is volt, melyek
nem voltak ilyen látványosak, de
előre vitték településünket. A ciklusprogram pedig garantálta ezt a
fejlődést.
Ezzel szemben az idei költségvetés elfogadásánál már más irányba mentek a dolgok. Volt olyan
képviselő, aki azt mondta, minden
rendben van a művelődési házban,
de legalább 1,5 milliót el kell vonni
a háztól. Az indoklás elmaradt.
Más hosszasan bírálta a művelődési házat, és minden elvonást támogatott. Egy harmadik képviselő a
megbízási díjakat (ezek szolgálnak
a szakkörvezetők, előadók, időnként a fellépő zenészek díjazására)
akarta csökkenteni, aztán ennél is
tovább ment, de ezt már nem támogatta a testület. Összességében
tehát elvontak 238 eFt megbízási
díjat (182 eFt + 56 eFt ennek a
járulékai), 315 eFt áramkiadást,
900 eFt-ot a városnapoktól és en-

nek 100 eFt áfa részét. Ez
1.553.000 Ft. Tehát a terv teljesült.
Így tehát megszűnt a városnapi
rendezvény, de kevesebbet tudunk
költeni a többi kisebb rendezvényekre is.

A

legfájóbb természetesen a
szakmai munkától elvont
pénz volt, de minden ellenérv hiába való volt, úgy döntött
a testület, hogy a fejlesztési, felújítási pénzeket egy közös kalapba
teszi, melyből fontossági sorrendben adnak vissza az intézményekhez. Ezt a munkát a városfejlesztési
bizottságnak kellett volna elvégeznie egy hónapon belül az ígéret
szerint. Most július vége van, döntés nincs és ennek megfelelő a pénz
visszaadás is. Ez a mi intézményünket tekintve 3 millió 750 ezer
forint. Az összes intézmény közül a
legtöbb.
Itt szeretném megemlíteni, hogy
egyedül a művelődési háznál nem
voltak komolyabb felújítási, karbantartási munkák (kivéve az említett fűtést) eddig. Összességében
tehát több mint 5 millió 300 ezer
forinttal kaptunk kevesebbet az
előterjesztettnél.

T

ehát itt tartunk. Az elmúlt
12 évben az önkormányzat
nem állt ki különösebben a
rendezvények mellett, értem ez
alatt például azt, hogy nem lobbiztak a pályázataink mellett. De
csendben mellettünk álltak soha
nem gátoltak, a költségvetést lassan
emelgették, be-beemeltek egy-egy
újabb eseményt. Lassú, de biztos
fejlődés volt ebben a tekintetben.
Időnként túl lassú, de saját keretből
ennyire futotta.
Most viszont fordult a kocka.
Az előbb említettnél gyorsabban és
határozottabban leépítjük az eddigi
eredményeket. Nincs városnapi
rendezvény, felmerült a zenés nyári
esték kurtítása is, sőt még az is

megfogalmazódott egy röpke gondolat erejéig, hogy ne legyen palotajátékok.
n épp az ellenkező stratégiát
választottam volna, ha komolyan gondoljuk a turizmus, kulturális turizmus fejlődését.
A képviselő-testület viszont ezt az
utat választotta szinte egyhangúlag.
Csak Mezei Anna és Vaik Mónika
nem fogadta el ezt a tervet, és szavazott ellene.

É

Az élet megy tovább, ha egy ablakot becsuknak, ki kell nyitni egy
ajtót. Idén pont ezért megpróbálkozunk egy új eseménnyel, jelesül a
tavalyi augusztus 19-i tűzijáték
megrendezésekor már megállapodtunk a nagymarosiakkal, hogy idén
is rendezünk tűzijátékot, és előtte
jelenleg talán az ország legjobb
koncertfúvós együttese ad egy vízi
koncertet. Ha az időjárás és a vízállás nem szól közbe, akkor a Dunaparton, Szigeti Antal kopjafája
közelében a VPOP zenekara ad
gálakoncertet. (A részletes program
olvasható az első oldalon.)
De térjünk vissza az eredeti témához! Tudomásul kell venni,
hogy ilyen környezetben kell dolgozni és kész. De biztos, hogy jó út
az is, hogy az ingatlanjaink teljesen
leértékelődnek, tönkre mennek? A
mozi annyira beázik, hogy eső után
a színpadon és környékén bokáig
ér a víz. A bizottság látta, nem
történt semmi. A művelődési házban sok hasonló probléma van: a
tető rozoga, a padló beszakadva, a
terasz beázik stb. Most már rég
nem az a tét, hogy előrébb vigyük
ezeket az ingatlanokat, a kultúrált
használata is kérdéses olykor. Talán egyszer másként lesz.

A

ddig is kérem, jöjjenek el
rendezvényeinkre; reméljük, azok színvonala feledteti a fent leírtakat.
Mikesy Tamás,
a művelődési ház vezetője
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Minek van, ha még sincs?

Mit ér egy bank, ha a neve: OTP?
Röviden: semmit, hosszabban semmit sem. Felháborító
ugyanis, amit ez a reklámok szerint magas szakmai színvonalon szolgáltató cég művel itt Visegrádon. Én, sajnos –
mint a mozi üzemeltetője – végig szenvedtem a helyi
bankautomata telepítését, újra telepítését, és minden kínt,
ami ezzel a géppel járt. Annyit céget hazudni még nem
láttam, mint jelesül az OTP hazudott ezzel a géppel kapcsolatban.
Azt javaslom, most ne menjünk vissza a régmúltba, bár
már akkor is adódtak érdekes fejlemények. Nézzük csak az
idei évet: volt egy betörés kísérlet (a gépet meg sem karcolták). Több hónapi hallgatás után felhívnak az OTP-től,
hogy most hallják, mi történt. Miután kint volt a rendőrség, a Group 4 biztonsági szolgálat, a vonuló vagyonvédelmi cég, azt állítják, nekik senki sem szólt az eseményről (az sem tűnt fel, hogy bevitték a gépből a benne levő
pénzt). Azt a kiírást, mely szerint a bank azzal hálálja meg
a nála számlát vezetők bizalmát, hogy nem indítja újra a
gépet, a polgármesteri hivatal emberével leszedetik a képernyőről. Ezután gyors intézkedést ígérnek, majd kiderítik,
nem jó a gép biztonsági rendszere. Újabb hallgatási hullám.
A palotajátékok előtt csütörtökön és pénteken lóhalálában megjavították a gépet (a dolgozók szerint legfelülről
szóltak, hogy a palotajátékokra mennie kell a gépnek).
Ment is szombat-vasárnap. Hétfőn már nem. Újra leállították, pedig már az az ok sem állja meg a helyét, hogy nem
jó a biztonsági rendszere.
Arról nem is beszélve, hogy amikor működik a gép, az
OTP pénzt kér az önkormányzattól a helyi polgárok adójából arra hivatkozva, hogy veszteséges az üzemeltetés. Én
sokat vagyok ott, tudom, mennyire keresett a gép. Nem
volt olyan tavaszi-nyári hétvége (sokszor előfordult hét
közben is), hogy ki ne fogyott volna a pénz belőle. Én nem
vagyok illetékes személy ilyen szempontból, de az OTP
egyik főosztályvezetője is úgy tudja, rendkívül keresett és
jó hasznot hozó gép volt a visegrádi. Akkor miért is kérnek plusz pénzt?
A kicsikért tették

Miért nem lehet pénzautomatája Visegrádnak? Kinek az
érdeke ez? Erre mondják, valami bűzlik Dániában. (Az
OTP esetében: Niemandiában.)
Nemcsak a visegrádiak nem tudják kivenni fizetésüket,
így járnak a környékbeli település lakói is. A turizmusról
ne is beszéljünk. Nagy „reklám” ez nekünk!
Én már javasoltam, hogy át kellene gondolni ezt a helyzetet. Miért kell Visegrád város önkormányzatának egy
ilyen banknál vezetnie a számláját? Nem kellene egy olyan
céget választani, aki szolgáltat (automatát üzemeltet) az
ügyfelei részére, és nemcsak a hasznot húzza-nyúzza le
róluk? Az önkormányzati számlával együtt természetesen
az a több száz lakossági számla is átkerülhetne ahhoz az új
bankhoz, melyet az önkormányzat nyitott dolgozói részére. Azt gondolom, automatikusan a környék lakosságának
jó része is pénzintézetet váltana, hiszen így megspórolhatná a pénzfelvételkor jelentkező magas tranzakciós költséget. Sőt tovább megyek: nyugodt szívvel fel lehetne szólítani a környékbeli vállalkozókat, önkormányzatokat, gondolják át az OTP-hez fűződő viszonyukat.
Kérem a város vezetőit, gondolják ezt végig. Piacgazdaság van. Sok önkormányzat szakított már az OTP-vel,
tehát van más pénzintézet is, mely tud olyan szolgáltatásokat nyújtani, mely megfelel egy hivatalnak is. A lakosokat
pedig kérem, ha tehetik, kerüljék az OTP szolgáltatásait.
Lesz még Visegrád OTP-mentes, bankautomatával rendelkező város!
Mikesy Tamás
Két héttel a fent leírtak után (július 29-én) láttam, hogy a
Takarékszövetkezet felismerve a helyzetet, beüzemelte a saját
bankautomatáját. ÉLJEN! Őszintén mondom, hogy örülök
ennek, sőt ezután még igazabb az, amit fent leírtam. Úgy
látszik, nekik megéri ez a szolgáltatás. Nekünk meg szükségünk van egy éjjel-nappali gépre. Legyen a Takarékszövetkezet a mi bankunk! Ja, és remélem az önkormányzat ezen túl
egyetlen fillért sem utal át az OTP-nek gépüzemeltetésre.

Köszönet
a csúszdáért!
Tavaly a gáz bevezetésekor kikerült a helyéről a művelődési ház kertjében
álló, amúgy eléggé viharvert csúszda. Gondoltuk, jó lenne egy új, egy szép, de
hát nem igazán futotta rá.
Akkor Illés Zoltán megígérte, ha lesz elég ideje, készít egyet nekünk, ajándékba.
Mint az a fotón láthatják, az ígéret valóra vált, és a csúszda áll; sőt szebb lett,
mint ahogy terveztük.
Ajándékba kaptuk, nemcsak Zolitól, de az egész Illés családtól, hiszen épp
eleget dolgozott rajta Pista bácsi és Paulus néni is.
A gyerekek nevében is még egyszer nagyon köszönjük!
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Kedves barátainknál jártunk…
– 2004. július 22. és 25. között testvérvárosunkban,
Obergünzburgban jártunk –

Obergünzburg
erwartet heute Gäste
Besuch aus Visegrad
Obergünzburg (hk).
Es ist unsere vornehme Aufgabe in einem vereinten
Europa die bestehenden Kontakte weiterhin zu pflegen
und auszubauen, ja vielleicht neue Ziele zu finden, wie wir
die Partnerschaft Visegrad/Obergünzburg noch intensiver
gestalten können, so Obergünzburgs Bürger-meister Herbert Schmid in seiner Einladung an die ungarischen
Freunde.

Empfang
im Rathaus
Mit einem Empfang im Rathaus beginnt am heutigen
Donnerstag, 22. Juli, um 18 Uhr der viertägige Aufenthalt
der ungarischen Gäste aus der Partnerstadt Visegrad in
Obergünzburg. Am Freitag steht ein Ganztagesausflug in
die Allgäuer Alpen nach Oberstdorf/Birgsau auf dem
Programm, während tags darauf am Samstag, 24. Juli, eine
Fahrt zu einen Einkaufsbummel nach Kempten vorgesehen
und nachmittags die Besichtigung der Basilika in
Ottobeuren geplant ist. Mit einen deutsch-ungarischen
Grillfest bei Schreyögg soll der Abend ausklingen. Als
erholsamer ,,Familientag” ist Sonntag, 25. Juli,
vorgesehen, dem sich in der ,,Gfällmühle” ein
Abschiedsabend mit Essen anschließt.

Jugend von Visegrad
eingeladen
Auch Pfarrer Johannes Huber von der Pfarrei St. Martin
Obergünzburg hat in gleichem Zuge die Jugend von
Visegrad schon jetzt zum Weltjugendstag 2005 in Köln
für vier Tage nach Obergünzburg eingeladen.
Die Pfarrei möchte gemeinsam mit den jungen
Menschen aus Visegrad und Obergünzburg vom 11. Bis
15. August 2005 ,,Tage der Begegnung” veranstalten, um
sich kennen zu lernen und auch die Schönheiten des
Allgäus zu erleben, bevor dann die Zentralveranstaltung
des Weltjugendstag in Köln stattfindet, zu der sich die
Jugend der Welt im August des nächsten Jahres trifft.

A fő szervezők csapata

Igen, már vártak minket. A fenti fotón látható urak
voltak a főszervezők. Nekik köszönjük meg először
azt a rengeteg fárasztó munkát, amely kintlétünk
kényelmét biztosította. Nekik és segítőiknek.
Nem könnyű egy ilyen, részben turista-, részben
tanulmányi utat megszervezni. Még akkor sem, ha a
háttérben megbízható és szerető szívű – fogadó –
házigazdák állnak.
És persze, minden rendezvény felett féltőn és óvón
ott őrködött a testvérváros polgármesterének a híre
is. Mert barátaink komolyan gondolják ezt a kapcsolatot.
Ennek megfelelően, pontosan tartották a kitűzött
programokat is. És, örömmel számolhatunk be róla,
nekünk is sikerült pontosnak lennünk.
Érdemes is volt, mert szép német tájakkal ismerkedhettünk meg, és szívünkhöz közelálló műsoros
esteken vehettünk részt, ahol újra vidám szórakozást
nyújtott Albert Brunner és ,,zenekara” is.
A Schreyögg-féle grill parti és a ,,Gfällmühle”
magyar vendéglőben megtartott búcsúest örökre
emlékezetes marad. Az ,,inspirációnkra” felújított
német műsorszámok is jól szórakoztatták még a
,,kívülről beszivárgó” és vidámságra vágyó nézőközönséget is.
Az alábbi képekkel is szeretnénk kultúrprogramunk
néhány jellegzetes mozzanatát rögzíteni. Vidám és
tartalmas programjainkat pedig szeretnénk a testvérvárosunknak megköszönni.

Visegrádi
Német Kisebbségi Önkormányzat
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Fogadás

A táncegyüttes műsora

Búcsúest

Búcsúzás a busznál
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Napközis tábor
a Dunakanyar Erdei Iskolában
Idén első alkalommal próbálkoztunk nyári tábor szervezésével, figyelembe véve szülők és gyerekek közös
igényét: a hosszú nyári szünet alatt legalább két hétre
nemcsak biztonságot, de szórakozást és elfoglaltságot
is biztosítani az általános iskolás tanulók számára. Esztergomtól Leányfaluig a Dunakanyarból, helyi ismeretségek révén pedig az ország távolabbi pontjairól is
érkeztek 7 és 14 év közötti gyerekek a táborba, összesen 41-en.

Együtt a dzsungelben

A jó időnek köszönhetően az egész hetet a szabadban
tölthették mint igazi dzsungellakók, közel a természethez. Persze, kézműves foglalkozásokból ezen a héten
sem volt hiány, készíthettek dobot, fagyöngyökből,
bőrből nyakláncot és a tánchoz fűszoknyát. A záró
programon festett arccal, fűszoknyában, ékszerekkel
díszítve várták szüleiket.
Elmélyült munka a táborban

Az első héten (június 21–25.) történelmi időutazásra
hívtuk a gyerekeket a XV. századba. Az öt nap programja tematikusan épült fel úgy, hogy az új információkat azonnal gyakorlatban is megtapasztalhassák, feldolgozhassák a gyerekek. A kiállításon látott tárgyakat
agyagból elkészíthették, az épületek jellegzetes díszítőelemeit felrajzolhatták a kartondobozokból épített várra, megismerhették a palota lakóinak életmódját és
Visegrád régóta féltve őrzött természeti értékeit. Kicsit
kipróbálhatták a fegyvereket, néhány játékot, és korabeli családi címerekkel ékesített díszoklevelet készítettek merített papírból. Végül pedig a hét folyamán hallott mesékből, mondákból válogatva rövid jeleneteket
adtak elő szüleiknek az általuk készített jelmezek, eszközök segítségével, és a látott-hallott érdekességekből
összeállított feladatlap kérdéseire is válaszoltak.
A második hét (június 28.–július 2.) a Dzsungel könyve jegyében telt, és a csapattá kovácsolódást, az egymásra és a természet erőire utaltság megtapasztalását
tűzte ki célul. A százlábú, akinek csak a feje látott, csak
úgy tudta elvezetni társait az erdőben, ha a többiek
hallgattak rá, bíztak benne. A dzsungelpróbát csak az a
csapat tudta kiállni, akinek tagjai segítették egymást, a
hét elején tanult afrikai tánc és a díszes, óriási Dzsungel könyve csak úgy sikerülhetett, hogy mindenki hozzátett valamit abból, amiben ő volt a jobb. A gyerekek
minden napot jógázással kezdtek, és utána vettek részt
a programokon.

Fűszoknyások tánca

Ennyit röviden erről a két hétről, amin a tanév végi
fáradtság ellenére szinte az egész tantestület teljes erőbedobással dolgozott. Megérte! Jó volt látni a gyerekeket, ahogy az idő rövidsége ellenére, egymásnak még
szinte ismeretlenül játszottak és dolgoztak, mintha
mindig egy csapat lettek volna.
Köszönet mindenkinek, aki segített nekünk a tábor
megszervezésében, lebonyolításában.
Reméljük, ez a rövid kis ízelítő kedvet csinált szülőnek, gyereknek egyaránt, és jövőre Visegrádról is több
gyerek jön majd táborunkba!
Gerstmayer Bea
táborszervező
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Napközis tábori emlékek
Sajnos, már csak emlék az a kellemes három hét, melyet
a nyári gyermekfoglalkoztató táborban együtt töltöttünk a
gyerekekkel. De azt gondolom, mint emlék, még sokáig
megmarad mindannyiunk számára, hiszen rengeteg élményben volt részünk ez idő alatt.

Esti énekszó a tábortűz mellett

Az első héten kis lámpásokat készítettünk, pizzát sütöttünk. Köszönjük a konyhás néniknek, hogy segítettek
megsütni a pizzát. Kirándultunk a Telgárthy-rétre, és nem
utolsó sorban vendégségben voltunk a tárnoki Zrínyi Ilona
úttörőcsapatnál. Este óriási tábortüzet raktak nekünk, és
Miklós bácsi gitárral kísérte a közös éneklést. Az iskola
egyik tantermében aludtunk, és másnap innen indultunk
Martonvásárra, ahol a Beethoven-emlékházat és az Óvoda
Múzeumot néztük meg. Nagyon érdekes volt, jókat mosolyogtak a gyerekek, amikor bemutatták nekik a hajdani
óvodák felszerelési tárgyait, volt, amiről ránézésre ki sem
tudták találni, micsoda.
Budapesten metróval közlekedtünk, ami azért volt rendkívüli, mert volt néhány gyerek a csapatban, aki még sosem utazott ilyen járművön. Nagyon fegyelmezetten és
egymásra odafigyelve vették az ide-oda átszállás „akadályait”.

A medve is szeret fürödni

A második héten fakanál figurákat készítettünk, majd
pólókat festettünk magunknak a nagy útra, így szerdán
„egyenruhában” indulhattunk Nyíregyháza felé. Intercityvel 3 óra alatt érkeztünk meg, és a szálláshely elfoglalása után bevetettük magunkat az állatparkba. Itt a legnagyobb élményt azt gondolom, mindenkinek a jegesmedve
látványa nyújtotta; nekem is elállt néhány pillanatra a
lélegzetem. Az óriási méretű üvegfalú medencében úszkáló robosztus méretű állat látványa ugyanis lenyűgöző volt,
mint ahogy az a sajnos meg nem örökített pillanat is, mikor az egyik kisgyerek az üvegfalra tette a tenyerét, belülről a „maci” többször akkora hatalmas mancsa tapadt az
üvegre, és mindezt csak egyetlen üvegtábla választotta el
egymástól. A papagájok, a fehér tigris, a lepkeház, az
oroszlán, a majmok, a simogatható zsiráfok mellett feledhetetlen élmény még az emberi fejlődést bemutató barlangmúzeum, ami viaszfiguráival, hangulatával valóban
néhány pillanatra „visszavarázsolja” a látogatót. Az esténket egy csoda jó játszótéren töltöttük, majd másnap a falumúzeumot néztük meg. A gyerekek tetszését leginkább
az 50-es éveket idéző iskola nyerte el. Élményekkel telve
szálltunk vonatra délután.
A harmadik héten palacsintát sütöttünk, és a gyerekek
kívánságára visszamentünk a tavalyi évről megkedvelt
szokolyai Kacár-tanyára. Délelőtt dagasztás és az elmaradhatatlan kenyérsütés után egy több órás délutáni méta
parti következett, és a szabadon legelésző birkák kergetése, akik néha rávetették magukat csomagjainkra és vittek,
amit értek. Szerencsére semmiben nem tettek kárt, viszont
jó móka volt a kergetésük. Másnap délelőtt nemezeltek a
gyerekek, és kora délután úgy búcsúztak a házigazdától,
hogy jövőre ismét találkozunk. Ezt követően már csak a
Telgárthy-réti táborzáró maradt, amit – mint minden évben
eddig – kicsit elvert az eső, de ettől a sült csirke pompás
volt, a tábortűz óriási és gyönyörű, meg persze az éjszakai
bátorságpróba sem maradt el. Köszönet érte Bártfai Istvánnak és köszönet Valentin Péter apukának is, aki gitározott nekünk a közös énekléshez, emelve a hangulatot.
Ennyi fért három hétbe és a végszó ugyan az lett, mint
eddig bármikor. Jövőre ismét találkozunk, és új élményekkel töltünk együtt újabb gyönyörű három hetet. A táborban
résztvevő gyermekek átlagos létszáma 22 fő volt.
Köszönettel tartozunk a Mátyás Király Művelődési Háznak, az UTILIS Kft.-nek, Kalotai Árpádnak, Fieszl Józsefnek, Zeller Mártonnak, Honti Józsefnek, a Pilisi Parkerdő Rt.-nek, a Don Vito pizzériának, a VIFA-nak, az
Atlantis Kft.-nek, Vaik Mónikának, a KÁOSZ üzletnek, a
turisztikai egyesületnek, Polgár Zsoltnak, Illés Istvánnénak, Bártfai Istvánnak, a Paulusz, a Dányi és a Farkas
családnak, akik támogatásukkal lehetővé tették a gyermekeknek az utazásokat. Köszönet még a Visegrádi Ásványvíz Kft.-nek, akiktől vizet kaptunk, a Sirály étteremnek, a
Silvanus Hotelnek és a City Busznak, akik utazásaink
alkalmával Budapestre és onnan hazaszállítottak bennünket.
Bártfainé Répás Ildikó
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DUNA-PARTY SÖRSÁTOR-VERSENYEK
EREDMÉNYEI
Július 10.
FŐZŐVERSENY

Július 23.
PINGPONGVERSENY

1. helyezett:
Ormándi Jánosné
Gerstmayer Márton

1. helyezett:
Kósa Dénes

2. helyezett:
Harmathné Tóth Ildikó
Szabó Jánosné
Harmath Vivien
Gyuricza Ivett
Újhelyi Mária

2. helyezett:
Paiss László
3. helyezett:
Kohári Gábor (Nyűg)

3. helyezett:
Paiss László
id. Visnyovszky András

Július 30.
CSOCSÓVERSENY

Augusztus 6.
SNAPSZERVERSENY

1. helyezett páros:
Kósa Szabolcs
Németh János

1. helyezett:
Kósa Dénes

2. helyezett páros:
Balogh István
Versegi János
3. helyezett páros:
Gerstmayer Anita
Bognár Lívia
Résztvevők:
Balogh István
Bognár Lívia
Buza Imre
Gerstmayer Anita
Gyurcsik Ferenc
Hernádi Máté
Kárpát Zoltán
Koller Tamás
Koller Vica
Kormos József
Kósa Dénes
Kósa Szabolcs
Kőrösi Fehér Emese
Németh János
Várnai Adrienn
Várnai József
Versegi János
Visnyovszky András

2. helyezett:
Kovács Gyula
3. helyezett:
Gerstmayer Márton
Résztvevők:
Dudás László
Gerstmayer Márton
Kósa Dénes
Kovács Gyula
Magyar László
Rácz Bertalan
Serczel Gusztáv
Szedlacsek János
Túri József
Visnyovszky András
Vogel Péter
id. Zeller Imre

A nyerteseknek és helyezetteknek
ezúton is gratulálunk!
Jó versenyt és kellemes kikapcsolódást
kívánunk továbbra is!

XX. évfolyam 8. szám

VISEGRÁDI HÍREK

19

,,Kistérségi értékeink”
(egész napos nyári–ıszi turisztikai programok
a Dunakanyarban
családok, csoportok és egyéni érdeklıdık számára)
Augusztus 14.
A Pilis és a Visegrádi-hegység értékei
Csúcsról csúcsra. Különjáratú autóbusszal és gyalog. Pilistető, Dobogókő, Prédikálószék.
Papp Miklós, Kertész József, Peták István szakvezetésével.
9.00 órakor indulás Szentendre autóbusz-pályaudvarról
különbusszal.
9.00 Kétbükkfa-nyereg, Pilis-tető. Gyalogtúra. Útközben
az erdőgazdálkodás új, természet közeli módszerei a
környék legszebb bükkösében. A 757 m magas Pilistető kilátása és szigorúan védett növényei. Turista
emlékmúzeum, különleges földtani értékek a
Thirring-sziklák körúton. Gyalogtúra. Erős lábbeli
javasolt ezen az egy órás túrán!
13.30 Ebéd az Eötvös turistaházban.
14.30 Továbbutazás a PP Rt. zárt útján a Királykútinyeregig.
15.00 Gyalogosan a Prédikálószék 640 m magas kilátópontjáig. Mitől Dunakanyar a Dunakanyar? A látvány ad erre választ.
17.00 Visszaindulás Dömörkapun át.
17.30 Érkezés Szentendrére, a HÉV-állomáshoz.

Augusztus 28.
Geológiai barangolások
Földrajzi kialakulás, megszilárdult kőzetek. Természetes
üregek. Barlangjárás. Felhagyott és működő bányák.
Hegységszerkezet és emberi tevékenység bemutatása.
Szakértők: Orsovai Imre geológus, egyetemi tanár, Kugler
István bányamérnök, bányaigazgató, Schaller István barlangkutató.
8.45 Találkozó a szentendrei Volán–HÉV-pályaudvaron.
9.00 Indulás különjárattal Dömörkapuhoz.
9.15 Hegységünket alakító természeti erők és emberi tényezők. Orsovai Imre geológus és Kugler István bányamérnök előadásai a Bükkös-patak áttörésénél és a
felhagyott andezitbánya udvarában.
10.15 Indulás busszal a dorogi Sátorkő-pusztához. Vulkáni alakzatok közül az üledékes képződmények közé.
11.00 Barlangjárás a gipsz és aragonit kristályok világában 10 °C-on, nehéz terepen. A Benedek Endre Barlangkutató Egyesület munkatársainak segítségével.
13.00 Indulás busszal Dunabogdányba. Hegységek kerülése.
14.00 Könnyű ebéd (kőleves).
15.00 Indulás busszal kistérségünk egyetlen, ma is működő kőbányájába, a Csódi-hegyre. Kugler István beszámolója a lakkolit bánya szerepéről, jelentőségéről. Orsovai Imre kőzetismertetése a gránátos biotitamfiból andezit ásványi csodáiról.

16.30 Indulás autóbusszal Szentendrére.
17.00 Tervezett érkezés a Volán–HÉV-pályaudvarhoz.

Szeptember 4.
Térségünk vízrajza
Források, patakok, völgyek, szurdokok. A Duna. Csak
tiszta forrásvíz-kortyolás, gyaloglás, hajózás.
Szakértők: Tóth Imre forráskutató (Szegedi egyetem), dr.
Dobos Irma balneológus, Jánvári István ny. hajóskapitány.
8.45 Gyülekezés a szentendrei Volán–HÉV-pályaudvarnál.
9.00 Indulás különjárattal a Sztaravoda-forráshoz.
9.15 Környékünk legrégebben foglalt forrásának története.
A Visegrádi-hegység gazdag forrásainak ismertetése
Tóth Imre egyetemi tanár által.
10.00 Indulás busszal a Bükkös-patak menti Kárpátforráshoz.
10.30 Forrásaink, élővizeink tisztaságának biológiai vizsgálatairól. Tájékoztató beszámolót tart dr. Homor
Zsuzsa, az ÁNTSZ Szentendrei Intézet főorvosa.
11.30 Tovább busszal Visegrád-Lepencéig.
12.00 Felszín alatti mélységi víz feltárásának lehetőségei,
értékei térségünkben. Dr. Dobos Irma EuroGeológus,
hidrogeológus
szakértő
előadása
Lepencén. Ő tervezte és irányította a strandfürdő
termálgyógyvizének feltárását, kistérségünk egyetlen, palackokba zárt ásványvizét.
13.00 Ebéd.
14.00 Busszal tovább az Apátkúti-völgybe, a Kaán Károly-forráshoz.
14.15 Tisztelgés Kaán Károly emléke előtt. Az örökkön
tiszta forrásból kortyolás. Az Apátkúti-patak élővilága, állatai, mikroszkopikus vizsgálata.
16.00 Indulás busszal a visegrádi hajóállomáshoz.
16.30 Menetrend szerinti hajóval Szentendrére a Dunán.
Útközben a dunai hajózás történetéről, az ember dunai kapcsolatairól kötetlen beszélgetés Jánvári István
ny. hajóskapitánnyal.
17.45 Érkezés Szentendre hajóállomásra.
A Kistérségi értékeink c. kirándulás-sorozatra a Kistérségi Programirodán lehet jelentkezni (2000 Szentendre,
Duna-korzó 18. I. emelet. Telefon (26) 505-404, Fax: (26)
312-437, E-mail: info@dunakanyar-pilis.hu).
Információ: 06 (26) 312-437 (Dánosné Pillér Judit)
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Az én mesekönyvem

A VÖRÖS NYAKÖRVES KIS BÉKA
Horváth Viktória – I. kategória – II. díj
(Bozóky Mihály Általános Iskola, Pilismarót)
Volt egyszer egy szegény, púpos
asszony, aki mindig betegeskedett.
Nem volt senkije, csak egy fia.
A fiú szeretett volna iskolába járni,
de a tanító azt mondta az anyjának:
– Mit csinálnál a fiad nélkül, hiszen
csak ő tud neked kenyérrevalót keresni? Meg hát miből is fizetnéd a
tanulmányait?
Ebben bizony, bármily szomorú is,
volt igaz. Így hát a fiú otthon maradt

az anyukájával.
Volt egy kis kunyhójuk az erdő szélén. A fiú minden nap kiment az erdőbe fát gyűjteni. A gallyat, rőzsét
hazavitte tüzelőnek, a szépjét eladta a
városban. Aztán lement a patakhoz,
szép nagy halakat fogott, s azokat is
eladta. Valahányszor az erdőben járt,
mindig ott ült egy kis béka, a nyakában vörös nyakörv díszelgett. Kedvesen nézett a fiúra, s végig ott ugrált
körülötte, míg fát gyűjtött. Ha horgászni ment a patakhoz, a kis béka ott
is megjelent, játszadozott a vízben,
lebukott, felbukott s elégedetten ugrándozott az üldögélő fiú körül.
Egy napon, ahogy a fiú a patakhoz
ment, nem jött elő a béka. Kereste a
legény, hol lehet. Hát ott reszketett
egy rekettyebokor tövében. Ahogy a
fiú felnézett, látta, hogy egy nagy
csőrű madár készül lecsapni a békácskára. Fölemelte a kis békát, az

ingébe rejtette s hazavitte. Mikor az
anyja meglátta, erőst elcsodálkozott.
– Miért hoztál haza egy békát az
erdőről, mikor nálunk is számtalan
van belőle? – kérdezte.
– Ó, anyukám, hidd el, ez egészen
más, mint a többi béka! Azzal elmesélte, hogyan várta őt nap mint nap a
vörös nyakörves kis béka az erdőben,
hogyan ugrált, játszadozott körülötte.
– Hát jó, ha ennyire a szívedhez
nőtt, akkor itt tartjuk – felelte az
anyja. Vidd ki a kertbe, s gondoskodj
róla megfelelően!
Délután az asszony a rongyosládában kutatott, ahol foltozáshoz
való régi anyagdarabokat tartott, s
talált benne egy zacskót tele pénzzel.
Ámulva mutatta a fiának, s el nem
tudta képzelni, hogyan kerültek a
tallérok a ládába.
– Bizony, én úgy gondolom, ez a
pénz a mienk, hiszen nem loptuk!
Vedd el e felét, menj a városba, iratkozz be az iskolába s kezdj el szorgalmasan tanulni! Így hát a fiú útnak
indult. Míg ő távol volt, az anyja
törődött a kis békával. Ebédkor, vacsorakor mindig odaültette maga
mellé a székbe. Mikor a fiúnak elfogyott a pénze, üzent az anyjának,
hogy hazajön. Egy szép reggel aztán
tényleg betoppan. A kis béka örömében úgy ugrált körülötte, majd a lábáról is leverte. Egyik nap aztán levelet
kaptak a városból. Az állt benne,
hogy öröm vár rájuk, csak be kell
utazniuk s átvenniük a pénzt. Álló
nap gondolkoztak, kitől örökölhették
volna, de bizony senki sem jutott az
eszükbe. Akkor az anyja azt mondta:
– Lehet, hogy ez a kedves béka hozott ránk szerencsét! Menjünk, vegyük át a pénzt.
Mikor megkapták a pénzt. A fiú azt
mondta az anyjának:
– Nagyon szeretnék tanulni anyám!
Ha beleegyeznél, újra beiratkoznék az
iskolába.
– Jó, jó. Legyen úgy, ahogy te akarod! – felelte az anyja. Megérdemled,
mert olyan jó fiam vagy. A fiú elköszönt, s elindult. De távolról mindig
írt levelet. Esküdni lehetett volna rá,

hogy a kis béka tudta, a fiú mikor ír
levelet, mert előtte ugrándozott örömében.
Egy szép reggel megjött maga a fiú.
– Adjon Isten édesanyám! – köszönt
be az ajtón. Most már nem hagylak
egyedül. Annyit tanultam, hogy a
tudományommal tisztes pénzt kereshetek.
Az anyja úgy megörült, hogy csak
ennyit tudott mondani:
– Ünnepi ebédet főzök annak örömére, hogy újra itthon vagy. Megterítette az asztalt. Egy terítéket magának, egyet a fiának, de nem feledkezett meg a kis békáról sem. Annak is
odakészítette a tányérkáját. Miközben
bekanalazta a levest, gyönyörű lánnyá
változott, hogy szebbet még a világ
nem látott, s így szólt az ámulóbámuló fiúhoz:
– Én voltam a királynő a békák között, és észrevettem milyen jó gyermek vagy s milyen jól bánsz az anyukáddal. Ezért megkérdezem, akarsz-e
engem feleségül venni? Akarta a
legény, hogyne akarta volna, hiszen
az első pillantásra beleszeretett a
világszép leányba. De nem volt egy
fityingje sem, mire nősüljön? Így hát
becsülettel azt válaszolta:
– Nem vehetlek el, hisz a tanulásomra költöttük a pénzünket.
– Ó, csak ennyi baj legyen! Én
olyan gazdag vagyok, hogy elég kettőnknek is. El is határozták, hogy
mihamarabb összeházasodnak. Ki is
tűzték az esküvő napját. Mire az
esküvőről hazaértek, gyönyörű palota
állt a ház helyén. A szakácsok sürögtek-forogtak a konyhában, s megrendezték a díszvacsorát.
A díszvacsora után megbeszélték,
hogy a fiú anyjának vesznek, vagy
építenek egy szép kis házikót. Az
asszony megköszönte a kis házikót és
sok boldogságot kívánt. Pár év múlva
családot alapítottak. Így hát lett egy
kislányuk és egy fiúk. Azóta boldogan éltek, míg meg nem haltak.
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Áprily Lajos és Nemes Nagy Ágnes
,,Én győlöletre nem születtem”
Gróh Gáspárnak a Magyar Naplóban megjelent tanulmányával emlékezünk az 1967. augusztus 6-án elhunyt jeles költőre

Valójában nem tudom, milyen ember volt Áprily Lajos.
Annyit tudok, hogy milyennek láttam, akkor, úgy kilenctíz évesen, amikor láthattam. A gyerekszem nem csal, de a
kései visszaemlékező, különösen ha irodalmár fajta, szívesen kipótolja később szerzett ismereteivel a fogyatékoshomályos képet, s aztán már maga is elhiszi, hogy az az
eredeti emlék.
A magam mentségére azt mondhatom: mindaz, amit
utóbb Áprilyról és Áprilytól olvastam, a bennem élő, valahai képet erősítette meg.
Akkor Visegrádon jártam iskolába, s egyik osztálytársam
szüleihez, akik egyúttal szomszédaink is voltak, gyakran
tért be Lajos bácsi, mert hiszen csak így beszéltek róla.
Ráadásul egyik osztálytársam is Áprily-unoka volt, a mögöttem lévő padban ült, s éppen az említett szomszédosztálytárshoz ment tanítás után, amíg aztán nem jött az a
busz, amelyikkel hazament Szentgyörgy-pusztára, ahogyan
a ma Áprily-völgynek nevezett kis települést – néhány
házból állt akkor csupán – hívták. Egyszer, félig-meddig
elszökve otthonról, egy elmaradt iskolai kirándulás helyett, bejelentés nélkül távozva, átgyalogoltunk
Szentgyörgypusztára.
A ház éppen olyan volt, mint amilyennek elképzelni lehet, pontosabban, ha jól emlékszem, a házak, mert mintha
kertjükben nem egy épület lett volna. Nagy kert, szinte az
erdő folytatása, terméskő falak. S barátom megmutatta
nekem a völgy alján csörgedező patakocska elrekesztett
részében azt a pisztrángot, amely, ki tudja, miként keveredett oda, s nagyapjának – ma már tudom – a valahai erdélyi vizek üzenetét hozta.
A gyerekbarátság hátterében Lajos bácsi köztulajdonnak
számított. Utóbb persze kiderült, csak én éreztem így.
Mert az unokájának valódi nagyapja volt, s a másik osztálytárs (és testvérei) inkább tartottak tőle. Én viszont,
mert szerettem a verseket, roppant mód tiszteltem: egy
költő az én szememben kivételes tekintélynek számított.
Talán még valamilyen értelemben példaképnek is tekintettem, pedig igazán nem az a jelenség volt, aki az ilyen korú
gyerekek szívét megdobogtatja. De hát én akkor, azt hiszem, nagyon magányos voltam, s szerettem is magányos
lenni. Biztosan lehetett oka annak, hogy ebben a tiszteletbeli nagyapában mintha testvér-lelket éreztem volna.
Amit láthattam, az egy nagyon rendben tartott, sima arcú,
kicsit időtlenül, egyszerűen és akkori szemünkkel nézve
talán kissé kopottasan is, egy korábbi kor ízlése szerint
öltözött öregember volt. Talán kicsit titokzatos, mert
mindezzel együtt mégis különleges sugárzású figura. Én
úgy éreztem, szép, bár nem tudom megmagyarázni, hogy
juthat ilyen egy kilencéves gyerek eszébe. Pedig igenis
szép volt, belülről sugárzóan: ősz hajával, párás őszi égkék szemével mintha valami nem evilági jóság küldötte
lett volna.
Arra nem emlékszem, mit mondott, nyilván azt, amit az
ilyen gyerekeknek szokás volt annak idején. De máig
elevenen él bennem a hangja színe, az a szelídség, béke,
szeretet, ami szinte tapinthatóan valóságos volt körülötte, s

ami most is ilyen tömören jelen van, ahogyan felidézem
magamban, de valójában talán nem is idézem fel, mert
mintha azóta is velem lenne. Gyerektársaságomban azonban volt, akit elriasztott az a mód, ahogyan ő hozzánk
közelített: közel hajolt és úgy fogta meg kezünk vagy
vállunk, mintha valami zsákmányt ragadott volna meg.
Engem ez akkor nem zavart: azt hittem, ez is hozzátartozik
a költők mint rendkívüli lények általános viselkedéséhez,
és így egyenesen megtiszteltetésnek vettem. Azt hiszem,
hogy akkortájt legközelebbi családtagjaimon kívül nem is
nagyon éreztem magamhoz mást ilyen kö-zelállónak, már
csak abból adódóan is, hogy gyerekkorában az emberhez
többnyire csak családtagjai állnak közel. S talán emiatt él
bennem ilyen elevenen tovább.
Jó volt tehát látni és ebbe az aurába kerülni. De, így utólag úgy érzem, hogy személye a pótolhatatlanság értelmében talán mégsem volt igazán fontos, mert pontosan
ugyanezt sugározza költészete, prózai írásai, sőt – főként,
ha Turgenyev átültetésére gondolok –, még a műfordításai
is.
Az is igaz, hogy olyan pillanatomban láthattam, amikor
mintha minden fölerősödött volna bennem. Kikerültem a
szűkebb családból, nagyanyámmal éltem, kiszabadultam
Budapestről, s akkor Visegrád még valódi falu volt, lovakkal, tyúkokkal, rengeteg cinegével, igazi Duna-parttal,
tavasszal a barkásodó fűzbokrokkal, a barkák virágporán
zümmögő méhek hadával, az egész ébredő természettel,
simogatóan meleg áprilissal, földszaggal, a faluba lopódzó
erdővel, őzekkel, szarvasokkal. Vagyis csupa olyasmit
kínált nekem az a visegrádi fél év, amit az Áprilyköltészet, s persze hogy beleszerettem – mindkettőbe.
Az emberbe és a verseibe, amiket nem is éreztem igazán
versnek, hanem valami olyasminek, mintha valaki az én
legbensőbb titkaimat mondaná el nekem, ügyelve, hogy
zavarba ne hozzon ezzel a leleplezéssel. Lélekben olyan
volt ez, mintha nem valaki, egy távoli és közeli ember, a
költő Áprily s a fel-feltünedező, kabátját karjára vető,
széles karimájú kalapot viselő Lajos bácsi írta volna ezeket a verseket, hanem bennem születtek volna meg. No
persze a versek mitológiai-metafizikai rétegét nem érthettem. Amit viszont fölfogtam belőle, az elemi élményemmé
vált.
S aztán visszakerültem Budapestre, a félévnyi édenkerti
jutalomutazás emlékével, de a versek velem jöttek. Így
utólag azt is mondhatom, külön érdemük, hogy minden
intellektuális engedmény nélkül egy kilenc-tíz éves gyereket is megszólítanak.
Egy-két év múlva a rádióból hallottam halála hírét. Csak
egy elemes rádiónk volt a villany nélküli nyaralóban, szerencsére a sötétben nem kellett szégyellnem megrendülésemet, amit szüleim-testvéreim aligha érthettek volna meg,
hiszen sosem beszéltem nekik az én visegrádi titkaimról.
(Folytatás a 22. oldalon)
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(Folytatás a 21. oldalról)
Hogy a történelem miként gázolt át Áprily ifjúkorán,
nem kell magyarázni. Nemcsak Trianon, melynek az
enyedi sziget bizonyos ideig és mértékig tompította hatását, hanem mindenek előtt a háború: az elvesztett barátok,
a tengernyi olcsón elfecsérelt élet, a halál diadala. Mindez
önmagában is elegendő ahhoz, hogy érzékeny lélek ki nem
heverhető melankóliába essen, s valami olyan közeget
keressen magának, ahol a szűkebb világ fölé emelkedhet.
Áprily számára magától értetődött a menekvés: a természet számára nem élmény volt, hanem közeg. Azt gondolom, Áprily lényében, költészetében a természet felé fordulás saját emberi természetéből következett, s a külső
történet, a közösségi és személyes tragédiák nem kiváltották, hanem csak elmélyítették, erősítették ezt a tendenciát.
Hiszen ott volt mindehhez a húszas évek napi valósága.
A magyarságnak, a magyar értelmiségnek, a kisebbségi
sorsba szakadt magyar költőnek nemzeti tragédia után,
nyomorúságos anyagi viszonyok között, nemzeti és emberi
létében megalázva, szüntelen kiszolgáltatottságban kellett
élhető életet teremteni. Ott volt a magára hagyatott, létformáját vesztett Erdély, amelyben ekkor tombolt a
könyvkiadási láz, hiszen mindenki meg akarta menteni.
Olyan feladat volt ez, amit nem egy elégiára hangolt költőre szabtak.
Özönlöttek a hazafias ódák, a még egyszer fellobbantott
millenniumi pátoszban próbált kapaszkodót keresni az
elárvult nemzet, miközben hűségesküre kötelezte az új
hatalom mindazokat, akik meg akarták őrizni állami állásukat. S emiatt elsősorban az értelmiség menekült Magyarországra. Erdélyben tehát irodalmat is kellett alapítani. Tehetség volt elég. Nemcsak a nemzeti küldetést elvállaló, a magyarságba lelket verő Reményik Sándorra gondolok, s talán nem is igazán őrá. Inkább a készülődő Dsida
Jenőre, a hazatérő Kuncz Aladárra, s legfőképp a fáradhatatlan szervező Kós Károlyra, akinek Áprily e korszaka
összefoglaló jelentésű versét, a Tetőnt ajánlotta.
Az egyik legfőbb veszélyt erre az alakuló irodalomra a jó
szándékú, nemes küldetést teljesítő, ám esztétikai-művészi
érték teremtésére képtelen dilettantizmus jelentette. A
legnagyobb szükség olyan csalhatatlan formaérzékű, a
művészi igényességből semmiféle magasabb nemzeti célra
hivatkozva sem engedő alkotókra volt, mint Áprily. S
ennek megfelelően hamarosan mintaképpé és mércévé
vált. Ezzel pedig öntudatlanul is történelmi tettet hajtott
végre: az erdélyi magyar költészet jelentős részben általa
nem egyszerűen a hely adta szűkös lehetőségek jegyében
bontakozott ki, hanem időtálló alapra épült: az európai
kultúrára, illetve az azt mértékének tekintő modern és
klasszikus magyar költői hagyományra. Vörösmartyra és
Aranyra, Petőfire és Adyra, Babitsra, Kosztolányira.
Áprily nem kerülhette el, hogy szerkesztőként kimaradjon az irodalmi életből, de sosem szerette azt. Szemérmes,
visszahúzódó, szemlélődő alkata kifejezetten hátráltatta
ebben a tevékenységben, ahogyan minőségigénye is. De
csinálta, mert nem tehetett mást.
És közben építette költészetét, amelyben egészen önmaga
lehetett.
Ez a költészet csupa szelíd lemondás, a fájdalom gyönyörűséges opálja borít benne mindent. Korán kialakul a
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jellegzetes Áprily vers-nyelv, jambikus lüktetésével, finom
rímeivel, természetességével. Olyan hangon szól, amely a
magyar vers-zenéhez szokott fül számára máig nagyon
régről ismerős. Talán leginkább Aranytól, Vajdától, s
aztán Babitstól, Juhász Gyulától, Kosztolányitól. Nem a
dörgedelmes szavak sodrásával, hanem ezzel a kedves
otthoniassággal magyar. Képeivel, jelképeivel, szimbolikájával, tájaival. Sokáig elsősorban talán erdélyi táj, erdélyi ecsettel – de Áprily túl is néz ezen. Az ember tája ez, a
visszahódított kesernyés éden. Mert az Isten megbocsáthatott ugyan az ellene lázadóknak, de a tudás szomorúsága
mindörökre az emberrel maradt.
Áprily volt az első jelentős költő, aki Erdélyből Magyarországra települt. Érdekes módon, nem ítélték el ezért:
olyan erkölcsi tekintélye volt, hogy elfogadták döntését.
Budapesten a Baár-Madas Gimnázium igazgatója lett, így
lehetett Nemes Nagy Ágnes irodalomtanára. Nemes Nagy
Ágnest ugyan alapvetően más verstípus művelőjeként
szokta elkönyvelni az irodalomtörténet, ő mégis sokszor
beszélt és írt arról, hogy számára Áprily mindig is olyan
nagy költő maradt, aki döntő impulzusokat adott költészetének kibontásához. Emberként, világképével, értékrendjével meghatározó példakép volt, de talán még a poétikában is. Vallomása, tanulmányai indokolják, hogy Áprily
költészetét másként is, a Nemes Nagy Ágnes művére figyelve is szemügyre vegyük.
S valóban: az, amit tárgyias költészetnek neveznek, bizony ott van az Áprily-versvilágban is. Általában nem
teljes költeményekben, de gyakran több strófán keresztül.
Nemcsak a költői ideál és hatások közösségét fedezhetjük
itt fel (különösen Babits és Rilke az, aki mindkettőjük
nagy igézete), hanem az emberi alkat rokonságát is. Áprily
számára a természeti elemek jelentik a tárgyat, azokban
jeleníti meg magát, mert magáról nem szeret beszélni.
Nemes Nagy Ágnes lényegében ugyanezt teszi, természeti
és más tárgyakra figyel. A saját, a múlandó és esetleges
személyiség sors-jelentéktelenségének tudása, s a Teremtés iránti alázat fejeződik ki ebben, s nem irodalmi minták,
divatok követése. A teremtett világ – és ebbe az ember is
beletartozik! – egységére figyelve bőven akad alkalom a
szemérmesen őrzött titkok kimondására.
Nemes Nagy Ágnes egyik legfontosabb verse a Között
címet viseli. Arról szól, ha szólhat egyáltalán egy vers
másként is elmondható dolgokról, hogy létünk lényege
szerint nem ragadható meg, csak határaival, s mindig valami ,,között” vagyunk. Nemcsak mindig: mindenben.
Ennek a köztes térnek (és időnek) a kitöltése volna a létezés, a feladatunk. Áprily annyi mást közt az Antigone
című versében határozta meg a legpontosabban önmagát:
,,Én gyűlöletre nem születtem / és itt szeretni nem lehet” –
írja. Között érzi magát ő is, csak lágyabban, többeknek
hozzáférhetőbben fejezi ki magát. És ha az abszolút szeretet nem is adatik meg a halandónak, a szeretet szeretetét
nem lehet elvitatni tőle. Között van tehát, de van hová
fordulnia.
Gróh Gáspár
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Búcsúzás
2004. július 1-jén, 21 óra 15 perckor –
93 éves korában – a mennyország széles,
virágos országútján – szentségekkel ellátva, elment Édesapám, a ,,falubelieknek” SCHANDL BÉLA bácsi.
Temetése július 4-én 15 órakor volt a
szépen gondozott visegrádi temetőben.
Onnan búcsúztatták azok, akik szerették
Őt, és azok is, akiket Ő szeretett. Mert
,,született jó ember” volt, Ő mindenkit
egyformán szeretett. Szerette a legközelebbi hozzátartozóit, orvosait, ápolóit és
volt munkaadóit, valamint munkatársait.
Szerette a ,,falu” egész lakosságát. Miközben – most már égi magasságból –
meghatódva hallgatta az énekkar németül is újonnan betanult szép énekét –
amelyet mi, hozzátartozói is hálásan köszönünk –, szeretettel nézhetett le az égi
szférákból Obtrizsáli Feri bácsira, aki
hosszú-hosszú évekig szeretettel gondoskodott a szórakoztatásáról, és az utolsó
korty vizet is ő hozta a szegény nagybetegnek.
De biztosan csordultig volt még a megfáradt szíve, egyik legjobb barátjának, Scheili Laci bácsinak és
kedves feleségének, valamint Szikriszt Józsi bácsinak a születésnapi köszöntőjével is.
Ha lehetséges volna, szeretettel búcsúzna mindenkitől, akik elkísérték utolsó útjára. Aztán ígéretet tenne
mindenkinek, akik látták Őt – egyenes testtartással ,,szülőfaluja” utcáin sétálni –, hogy róluk sem fog
megfeledkezni. Egyik legutolsó fotóját azért tesszük közzé, hogy akik valamilyen oknál fogva nem látták
Őt az utolsó éveiben, azok is szeretettel emlékezhessenek reá. Mi, a legközelebbi hozzátartozói, szeretettel
adjuk közre azt a kedvenc énekét, melyet az Őt ,,megelőző” édesanyánknak oly sokszor elénekelt:

Mädchen warum bist…
Mädchen warum bist den du so traurig,
Warum hast den dus geweint,
Weil mein Schatzerl muss abreisen,
Abschied nahmen mit gebracht.

Blaue Auglein blonde Haare
Haben mich zur falsche Lieb gebracht
Der nicht glaubt der sol’s erfahren
Was die erste Liebe heist.

Draussen singen schön die Vöglein
Wohl in den grünen Wald allein,
Wo sich zwei verliebte müssen scheiden
Zwischen Laub und grünen Gras.

Die erste Liebe ist die beste
Die zweite brennt nicht mehr so heis
//: E wie glücklich ist das Mädtigen,
Die von Kheiner Lieb nichts weis. ://

Júliusban búcsúztunk

IFJ. NAGY PÉTERNÉ
tagunktól.
Nyugodjék békében!
Nyugdíjas Klub
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KEDVEZŐ ÁRAK! KEDVEZŐ ÁRAK!

INGATLANKÖZVETÍTŐ
IRODA
Különböző árfekvésű eladó

– családi házakat,
– üdülőket,
– telkeket
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

7 éve a Szigeten

Kelemen Kft.

GÁZ, VÍZ, FŐTÉS, SZERELVÉNY BOLT
Tahitótfalu, Szabadság út 15. (bent a szigeten,
a Kék Duna Szövetkezet udvarán, a váci rév felé)
Akcióink:
RADEL acél lapradiátor listaár –19%
– Minden nálunk vásárolt termékhez (WC, mosdó, bojler, cirkó)
ajándékba adjuk a rögzítő készletet!
– Ha júliusban vásárol cirkót és kazánt, a programozható termosztát árából 15% kedvezményt kap!
– Teka és Franke mosogatók, konyhai beépíthető készülékek,
Móra gáztűzhely!
– Vaillant Pro kéményes 24 kW kombi 163.000,–, turbós
199.000,–
– Renova Star kéményes 24 kW kombi 114.000,–, turbós
137.000,–
– Hajdú villanybojler 120 l 35.600,–
– Termomax PAB ECO 3 v 100 l-es tárolóval 269.000,–
– Dominox szett inox elektr. sütő + gázfőzőlap + páraelszívó
117.900,– (Franke ajánlásával) stb.
Kedvező áron:
– Alföldi szaniterek, Kludi, Mofém, Grohe, Hansgrohe csaptelepek, akryl kádak, zuhanytálcák, zuhanykabinok (Ravak,
Sanplast)
– Keringető szivattyúk (Grundfoss 25/60 21.800,– Halm [német]
19.800,–)

Hívjon! Tel./fax: (26) 386-721, 06 (30) 951-5484
Nyitva tartás: h–p 7.30–17.00, szo 7.30–12.00
KEDVEZŐ ÁRAK! KEDVEZŐ ÁRAK!

Ruha, cipő, konyhafelszerelés,
lakástextil,
papír-írószer, kozmetikum,
ajándéktárgy…

KÁOSZ üzletek
Alacsony árakon,
nagy áruválaszték!
KÁOSZ üzletház
Visegrád, Fő u. 104.
Tel: (26) 398-374

KÁOSZ üzlet
Dunabogdány, Kossuth L. u. 94.
Tel: (26) 391-166

Az üzletek nyitva tartási ideje:
hétfő–péntek 9–18 óráig
szombaton–vasárnap 9–12 óráig
Várjuk szeretettel!

VILLANYSZERELÉS
VISEGRÁDON
Tel.: 06 (30) 550-6508
Pócsmegyer Község Önkormányzata

értékesíteni kívánja
Surány IV. társégében fekvő Fácános utcai (hrsz. 2415, 2416)
2500 m2 nagyságú

ingatlanát.
Elektromos hálózatra csatlakozási lehetőség a telek előtt.
Vezetékes gáz bekötése megoldható.
Vízellátottság: egyénileg kivitelezett kúttal.
Telefonhálózat elérhetősége 50 m-re.
Kábeltelevízió-hálózat kiépítés alatt.
Az ingatlan vételára 10 millió forint.
Érdeklődni ügyfélfogadási napokon a polgármesteri hivatalban
(Pócsmegyer, Hunyadi u. 6.),
telefonon 06 (26) 395-006, 395-735 számon
Takács József műszaki előadónál lehet.

KÖLTÖZÉS MIATT ELADÓ!!!
– 50 q utánfutó,
– Opel Vectra 2.01 vonóhorgos, napfénytetős,
tíz éves személygépkocsi,
– Új, garanciás ruhaszárítógép,
– Női-férfi kerékpár,
– Honda dió motorkerékpár,
– Kondi fekvőpad
Tel.: 06 (30) 968-3142
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Sörsátor
műsora
Augusztus 14.

Medison
Augusztus 19.

Pedrofon
Augusztus 20.

Főnix
Augusztus 21.

Tir Punk
Augusztus 28.

Rock in Rock Cats
Szeptember 4.

Kispál és a Borz
Tűzkerék
Jire Five
Az Ifjúsági Club és a Duna-Party Sörsátor rendezésével
Szeptember 11.

Le Panic
Szeptember 18.

Stirlitz
Péntekenként versenyek:
darts, pingpong, snapszer, csocsó, strandröplabda, karaoke
Helye: Visegrád, révkikötő
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AUGUSZTUSI PROGRAM
augusztus 7. szombat:

augusztus 14. szombat:

Visegrádi Négyek blues estje
Ferenczi Gyuri (magyar)
Slawek Wierzcholski (lengyel)
Charlie Karel Slavik (cseh)
Branislav Tedla (szlovák)
Élı koncert Komár Lacival
és a Sárga Taxival

augusztus 21. szombat:

Jazzattak (Svájc)
Tom Becks (USA)
Török Ádám
Hot Jazz Band

augusztus 28. szombat:

Rock In Rock Cats

augusztus 20. péntek:

Minden vasárnap zongorázik és énekel
a Don Vito pacsirtája, KITTY
A mősorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Asztalfoglalás, rendelésfelvétel: (26) 397-230
Visegrád, Fı u. 83.
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A Borda Húsfeldolgozó termékei
– Borda paraszt-, páros-, vastag-, lókolbász,
– turista, fokhagymás felvágott,
– szalonnafélék,
– házi zsír,
– füstölt áruk,
– szeletelhető Borda májas.

AUGUSZTUS HÓNAPBAN
A BORDA FÜSTÖLTKOLBÁSZOK
– PARASZT-, PÁROS-, CSÍPŐSÉS LÓKOLBÁSZ –
990 FT HELYETT 890 FT-OS
KEDVEZMÉNYES ÁRON KAPHATÓK!
További termékek:
friss hentesáru, hurka, disznósajt,
sertés-, marhahús, csirke, pulyka, tyúk, kakas
kapható.
Vecsési savanyúság, házi tészták,
konzerváruk, fűszerek, üdítők,
különleges ecetek.

Nyitva tartás:
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat

szünnap
7.00–13.00
7.00–17.00
7.00–17.00
7.00–17.00
7.00–13.00

Sodex ho Pass és Enni kék
étkezési utalványok beválthatók!
A 11-es főút mellett jó parkolási lehetőséggel,
udvarias kiszolgálással várjuk
minden Kedves Vásárlónkat!
Dunabogdány, Kossuth L. út 40. Tel.: 390-350

DUNAKANYAR INGATLANCENTRUM
Közvetítı és értékbecslı iroda
Alapította: ZIMÁNYI PÉTER 1996-ban

l Ingyenes számítógépes nyilvántartás, helyszíni értékfelmérés, ingatlanforgalmi tanácsadás!
l Többéves közvetítıi tapasztalat. Színvonalas, korrekt szolgáltatások. Teljes körő ügyintézés!
l Az adásvételi szerzıdést irodánk ügyvédje készíti
(az eladóknak költségmentesen!)
l Fizetıképes ügyfeleink számára eladó lakóházakat, telkeket, nyaralókat keresünk

Leányfalu, Móricz Zsigmond (fı)út 125.
06 - 26 -

381 - 431

Mobil: 06 -

209 - 834 - 796

Dunakanyar Vagyonvédelem
Biztonsági rendszerek kiépítése
rádiófrekvenciás és telefonos
távfelügyelet biztosításával,

vonuló járőrszolgálattal
Lénárd Péter 06 (20) 9117-775
Csitneki Tibor 06 (20) 9205-424

internet: www.ingatlanok-dunakanyar.hu
VISEGRÁDI HÍREK
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala
Megjelenik havonta, 750 példányban
Felelős szerkesztő: Mikesy Tamás
A szerkesztőbizottság tagjai:
Borsody István, Gróf Péter, dr. Gróh Dániel, Jung András,
Kálazy László, Mezei Anna, Mikesy Tamás
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 1587-7477
Tipográfia: Borsody István
Nyomdai munkák: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác

Az ország már csatlakozott…
…most Ön is csatlakozhat
egy európai színvonalú céghez!
KÉPVISELİKET
és ÜZLETI VEZETİT
KERESÜNK.
Jelentkezni lehet: 06 (30) 924-3899
RITTINGER TAMÁS

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
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Két évfordulóra
Az 1870–90-es évek különösen sokat adtak irodalmunknak, hisz a Nyugat nagy nemzedéke ezekben az években született. 2004-ben két nagy prózaírónkra, Móricz Zsigmondra és Móra Ferencre emlékezünk, születésük 125. évfordulója alkalmából. Móricz 1879. július 2-án, Móra pedig 17-én jött a világra.
Ha a Légy jó mindhaláligra, az
Erdély trilógiára, a Sáraranyra,
az Úri murira, a Nem élhetek
muzsikaszó nélkülre, a Rokonokra, az Árvácskára, az Életem regényére, A fáklyára, A míg új a
szerelemre, a Forró mezőkre, a
Kivilágos kivirradtigra, Az Isten
háta mögöttre, a Pillangóra, A
boldog emberre vagy a Rózsa
Sándorra gondolunk, az az írói
arckép villan elénk, aki a Hét
krajcár c. novellájával üstökösként csapódott a XX. századi
magyar irodalom legkiválóbbjai
sorába. Írói pályája gazdag novellákban, drámákban, tanulmányokban, riportokban és mesékben is.
Hősei nagy indulatokkal emelkedni, sorsukból kitörni
vágynak. A társadalom minden rétegéből merít szereplőt,
írói tematikája is gazdag. Stílusa a naturalizmustól a kritikai realizmusig fejlődik, az élet sötét és világos oldalát is
bemutatva.
Hozzánk, a Dunakanyarban élőkhöz, a Leányfaluhoz
kötődése folytán különösen közel állhat. Szinte minden
róla szól a kedves üdülőfaluban: a háza, a múzeum, a
főutca, s a róla elnevezett intézmények is.

Móra Ferenc is az Alföldről
indult, újságíróként, hogy majd a
magyar próza igazi mesterévé
váljon. Szegedre kerülése után
újságíró, majd könyvtáros. Itt
indul gazdag írói pályája: a Négy
apának egy leánya, a Kincskereső kis ködmön, a Dióbél királyfi,
a Rab ember fiai, a Hannibál
feltámadása, az Ének a búzamezőkről, az Aranykoporsó – mindmind remekmű. Emellett meséket ír, iskolai olvasókönyvsorozatot is szerkeszt.
Rengeteget dolgozott, hisz hírlapírói, szépírói és könyvtárosi
munkája mellett régészként is
jelentős szerepet vállal Szegeden.
Líraiság, nyelvművészet, az igazságért való harc, humor –
mely mosolyra és könnyre fakaszt – jellemzi írásművészetét.
Nevét Szegeden több emlék őrzi: utca, emléktábla, szobor – többek között az ő nevét viselő múzeum is.
Illő, hogy két nagy írónkra ne csak ezen évfordulón emlékezzünk, mert igazán úgy élnek tovább, ha műveiket
mind többen megismerjük és olvassuk. Hisz egy alkotóművész számára ez lehet a legnagyobb elismerés.
B. I.

Meghívó
Az 18491849-ben Aradon kivégzett
kivégzett 13 vértanú tábornokra emlékezünk
2004. október 66-án, szerdán 17 órakor a 4848-as szobor
szobornál.
Az ünnepi mősort az Áprily Lajos Általános Iskola diákjai adják.
Az emlékünnepségre városunk minden lakóját szere
szeretettel hívjuk és várjuk.
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V Á R O SH Á ZI H Í R EK
A képviselő-testület augusztus 12-i ülésén történt
– A „Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendeletet, a
„Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendeletet,
a „Rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról”
szóló rendeletet, valamint a „Helyi állattartás szabályairól” szóló
rendeleteket módosította a testület.
– Elfogadásra került a Pro Visegrád Kht. beszámolója a 2004.
évi palotajátékok megrendezéséről.
– Kiírásra került a 2005. évi „Bursa Hungarica” tanulmányi
ösztöndíj pályázat (adatlapok a 3. és 4. oldalon).
– A testület ismételten megbízást adott dr. Kálmán Józsefnek,
Dunabogdány Község jegyzőjének, hogy Eőryné Mezei Orsolya
jegyzőt, az aljegyző kinevezésének időpontjáig helyettesítse.
Egyúttal kiírásra került az aljegyzői pályázat. A jegyző úr minden héten szerdai napokon tart ügyfélfogadást a polgármesteri
hivatalban.
– A városnapi rendezvényeken átadásra kerülő kitüntetések
odaítéléséről döntött a testület.
– Visnyovszky András vállalkozó részére az 2004. augusztus
14-i, sörsátorban tartandó rendezvényre 23 óráig adott felmentést a helyi szabályozásoktól eltérően.
– Abonyi Géza képviselő indítványozta, hogy a parlagfű elleni
védekezés érdekében a hivatal tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Az augusztus 16-i rendkívüli ülésen történt
– Elfogadásra került a Pro Visegrád Kht. „Egyszerűsített
előtársasági beszámolója”, valamint könyvvizsgálói jelentése.

HIRDETMÉNY
Értesítjük a város lakosságát, hogy a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Felügyeleti Igazgatóságának Budapesti Regionális
Irodája 450/2184/2004. Számú határozatával Visegrád történelmi részeinek és tájképi környezetének, az alább körülírt területrészét a kihirdetéstől számított egy évi időtartamra ideiglenes
műemléki védelem alá helyezte, mint műemlékvédelmi területet:
A határ a 11. sz. közút szélétõl, a 087/7 hrsz-ú üdülő ÉK-i
sarkától indul és D-i irányba halad e telken át és a 092, I084
hrsz-ú telkek K-i szélén, majd átvág a 1083, 0125/20, 0132,
0135, 0136/6, 0139/9 0136/7 hrsz-ú földrészleteken a 0131
hrsz-ú közútig.
Innen az út szélén húzódik a 0329 hrsz-ú ingatlanig, ahol Dre fordulva a 0329, 0331, 457-462 hrsz-ú telkek szélén vezet,
majd átvágva a Mátyás király úton (hrsz 425) az Apátkútipatak (hrsz 378/4) mentén ér a 333 hrsz-ú ingatlanig.
Majd DK-i irányba folytatódik a 333-331 és 325 hrsz-ú telkek, a 971 hrsz-ú kilátó út, a 303-302 hrsz-ú telkek, valamint a
244/2 és 1S8 hrsz-ú árkok szélén.
Itt É-ra fordul és a Fõ u. 96–68 sz. ingatlanok hátsó telekhatára és az Apátkúti-patak (hrsz 347) vonalán ér a Dunáig.
Innen ismét É-i irányt véve a Duna (hrsz OS6) Ny-i szélén
halad, majd átszelve a 11. sz. közutat (065 hrsz) éri eI a kiindulási pontot (087/7 hrsz ÉK-i sarok).
Tájékoztatjuk az érintett tulajdonosokat arról, hogy a műemléki jelentőségű területen a telekalakításhoz, az építési és bontási
munkák engedélyezéséhez a hivatal szakhatósági hozzájárulása
is szükséges.
Jegyző
Visegrád Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

PÁLYÁZATOT HIRDET
ALJEGYZŐI ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE
Pályázati feltételek
– államigazgatási főiskolai vagy állam- és jogtudományi
egyetemi végzettség,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– büntetlen előélet,
– legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat.
(A pályázat elbírálásánál előnyben részesül a többéves vezetői gyakorlattal rendelkező pályázó)
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó
– rövid szakmai elképzelését a hivatal vezetésével kapcsolatban,
– mellékletként a részletes szakmai önéletrajzát, képzettséget
tanúsító okirat másolatát (az eredeti okirat meghíváskor
történő bemutatásával), 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítványát.
A pályázat benyújtásának határideje a Belügyi Közlönyben
történő megjelenéstől számított 30 napon belül.
Cím: Visegrád Város Polgármestere, 2025 Visegrád, Fő u.
81. Tel.: (26) 398-255
A pályázat elbírálásának határideje a benyújtási határidőt
követő 30 napon belül. Az állás a pályázatok elbírálása után
azonnal betölthető.
Bérezés a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény alapján.
A kinevezett jegyző tartós távollétének ideje alatt a felvételt
nyert aljegyző önállóan kell, hogy vezesse a hivatalt.
Az önkormányzat szolgálati lakást jelenleg nem tud biztosítani.
A pályázatot tartalmazó zárt borítékra kérjük ráírni:
,,Aljegyzői pályázat”.

Közlemény
A Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság az Ifjúsági
Alapra kiírt pályázatának határidejét meghosszabbítja.
Az új határidő: 2004. szeptember 30.
Felosztható összeg: 200.000,– Ft.

LOM TALANÍT ÁS!!!
Értesítjük Visegrád lakosságát, hogy 2004. október 12-én
(kedden) LOMTALANÍTÁST szervezünk az alábbi utcákban: Fő u., Rév u., Nagy L. u., Zách K. u., Mátyás király u.,
Pázmány P. u., Török u., Újkert u., Salamontorony u., Temetősor, Rigó u., Malomhegyi u., Széchenyi u., Csukavölgy,
Kilátó u., Rákóczi u., Harangvirág u., Sziget u., Vadrózsa u.,
Duna u., Nap u., Schulek u., Bányatelep.
A fölöslegessé vált holmit (építési törmelék, valamint veszélyes hulladék: olajoshordó és kanna, akkumulátor, autógumi,
hullámpala, sima pala kivételével) úgy szíveskedjenek kitenni
az út szélére, hogy az a közlekedést ne zavarja!
A lomtalanításkor tegyék ki a már nem használatos kerek
kukákat, ezeket is elviszik! Visegrád Város Önkormányzata

KÖZLEMÉNY!
Tudatjuk a város lakóival, hogy Otto szemetes zsákokat
lehet vásárolni az alábbi helyeken:
Takács Erzsébet vegyes élelmiszerbolt (,,Kormos” bolt,
Mátyás király út 8.),
Pfeifer barkácsbolt (Újtelep).
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,,A” típusú pályázati kiírás ajánlott szövege (letölthető a http://www.bursa.hu internet címről)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Visegrád Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttműködve a 2005. 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 a felsőoktatásról
szóló 1993. évi LXXX. törvényben meghatározott képzési
időn, ill. – az egyetemi és főiskolai hallgatók által fizetendő díjakról és térítésekről, valamint a részükre nyújtható
támogatásokról szóló 51/2002. (III. 26.) Korm. rendelet 5.
§.-ában meghatározott keretek között – a felsőoktatási
intézmény Szabályzatában meghatározott határidőn belül
állami felsőoktatási intézményben, 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.
A 12/2001. (IV. 28.) OM rendelet értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a rendvédelmi és
katonai felsőoktatási intézmények hallgatói.
Figyelem!
– A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú
szakképzésben részt vevő tanulók nem jogosultak a
Bursa Hungarica ösztöndíjra.
– A PhD képzésben résztvevők nem felelnek meg a
pályázati kiírás feltételeinek.
– Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók
nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.
– Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2004. szeptemberében
tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is.
– 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 2004/2005. 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 (2004/2005. tanév második, ill. a
2005/2006. tanév első féléve).
Az ösztöndíj folyósításának kezdete: 2005. március.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott
pályázó hallgatói jogviszonya a 2004/2005. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak.
Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott
az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell
pályázni.

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 hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon, a pályázó által aláírva,
egy példányban kell benyújtani.
A pályázat benyújtási határideje 2004. október 22.
A pályázat kötelező melléklete a polgármesteri hivatalban,
továbbá az interneten a http://www.bursa.hu cím alatt
hozzáférhető, és 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
–…
A pályázat eredménye nyilvános: a pályázó pályázata
benyújtásával hozzájárul a pályázat eredményének, ill. 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 az
OM Alapkezelő Felsőoktatási Pályázatok Osztályának, ill.
az önkormányzat(ok)nak tájékoztatást nyújtson.
A települési önkormányzat saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat.
A települési önkormányzat az általa támogatásban részesített ösztöndíjasok listáit 2004. november 24-ig az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb
módon hozza nyilvánosságra.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel
nem élhet.
A Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról
bővebb felvilágosítás kapható
a http://www.bursa.hu internet címen.
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,,B” típusú pályázati kiírás ajánlott szövege (letölthető a http://www.bursa.hu internet címről)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Visegrád Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttműködve a 2005. évre ezennel kiírja
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó
lakóhellyel rendelkező hátrányos szociális helyzetű fiatalok (a 2004/2005. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló
középiskolások, ill. felsőfokú diplomával nem rendelkező,
felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek) jelentkezhetnek, akik a 2005/2006. tanévtől kezdődően állami felsőoktatási intézményben, ill. az Oktatási
Minisztérium és az intézmények közötti megállapodás
alapján nem állami felsőoktatási intézményben folyó nappali tagozatos, államilag finanszírozott első alapképzésben, vagy első akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú
szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2005-ben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2005/2006. tanévben ténylegesen megkezdik.
Figyelem!
– A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú
szakképzésben részt vevő tanulók nem jogosultak a
Bursa Hungarica ösztöndíjra.
– A 12/2001. (IV. 28.) OM rendelet értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a rendvédelmi és
katonai felsőoktatási intézmények hallgatói.
Az ösztöndíj időtartama 3×10 hónap, azaz hat egymást
követő tanulmányi félév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2005/2006. tanév
első féléve.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, államilag finanszírozott hallgatója a felsőoktatási intézménynek.
A támogatott pályázók szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer felülvizsgálja. Az önkormányzat
két tanulmányi félévenként jogosult a megítélt ösztöndíj
visszavonására, ha az ösztöndíjas szociális rászorultsága
már nem áll fenn, vagy a szociális rászorultság évenkénti
felülvizsgálatánál az önkormányzattal nem működik
együtt. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi
félévtől ható hatállyal hozható meg.
A települési önkormányzat határozatban rendelkezhet a
támogatás visszavonásáról abban az esetben, ha a támogatásban részesített pályázó 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 hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon, a pályázó által aláírva,
egy példányban kell benyújtani.
A pályázat benyújtási határideje 2004. október 22.
A pályázó 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
–…
A pályázat eredménye nyilvános: a pályázó pályázata
benyújtásával hozzájárul a pályázat eredményének, ill. a
pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak
az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő nyilvánosságra hozatalához.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy
a felsőoktatási intézménybe történő felvételi vizsgája
eredményéről az Országos Felsőoktatási Felvételi Iroda a
Felsőoktatási Pályázatok Osztályának, ill. az önkormányzat(ok) számára tájékoztatást nyújtson.
A pályázó írásban köteles 2005. augusztus 31-ig az OM
Alapkezelő Felsőoktatási Pályázatok Osztálya részére
bejelenteni, hogy a 2005/2006. tanévben melyik felsőoktatási intézményben (az intézmény, kar és
szak/szakpár teljes nevének pontos megjelölésével)
kezdi meg tanulmányait. Az írásbeli értesítés elmulasztása esetén az ösztöndíjas az ösztöndíj folyósításából
kizárható.
Amennyiben a ,,B” típusú pályázat során támogatásban
részesülő ösztöndíjas a támogatás időtartama alatt sikeresen pályázik ,,A” típusú ösztöndíjra, ,,B” típusú ösztöndíját automatikusan elveszti.
A települési önkormányzat saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat.
A települési önkormányzat az általa támogatásban részesített ösztöndíjasok listáit 2004. november 24-ig az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb
módon hozza nyilvánosságra.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel
nem élhet.
A Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról
bővebb felvilágosítás kapható
a http://www.bursa.hu internet címen.
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Nem várok tovább
2004. június 23.-én az alábbi levelet intéztem a polgármester úrhoz:
Tisztelt Polgármester Úr!
Amint azt előzetesen jeleztem, indítványozom testületi megbeszélés kitűzését és megtartását az alábbi témakörökben:
1. Lepencei strand
– a bírósági tárgyalás állása
– továbblépési lehetőségek megtárgyalása
– a már kifizetett vételár részlettel kapcsolatos álláspont tisztázása
2. K-7 hévízkút szerződései
– a szerződés egyes pontjainak értelmezése
– a rendelkezésünkre álló vízmennyiség hasznosítási lehetőségei
3. A városközpont megvalósításának helyzete
4. Tájékozódás az árvízvédelmi és katasztrófavédelmi tervről, valamint nyilvánosságra hozásukról
5. Az Apátkúti-patak meder-helyreállítási lehetőségei
6. A templomépítkezés helyzete
7. A közterület-rehabilitáció felgyorsítási lehetőségei
8. Új bankautomata elhelyezési lehetőségének megteremtése
Tisztelettel kérem a testületi megbeszélés legkésőbb július hónap végéig történő megszervezését.
Visegrád, 2004. június 23.
Köszönettel:
Abonyi Géza
képviselő
A polgármester úr előtte is, akkor is és azóta is kitért a
kérés teljesítése alól, azzal az indokkal, hogy az a jogász,
aki az önkormányzat részéről a strand ügyében eljár, nem
ér rá, és nem tud eljönni a megbeszélésre, és nélküle nem
tudjuk megbeszélni a felvetett kérdéseket.
Több mint két hónapot vártam türelmesen. A nyári szabadságok dacára a képviselő-testület legalább öt alkalommal ülésezett az elmúlt két hónapban, de a kért testületi
megbeszélés csak nem jött létre. Most a nyilvánosság előtt
szeretnék a fentiekkel kapcsolatban néhány gondolatot
felvetni, hátha a következő számban a lakosság is és a
képviselők is választ kapnak a kérdéseikre:
Lepencei strand
Mindenki minél előbb rendezni akarja a kérdést, még
sem mozdult előre az ügy. Miért nem lép polgármester úr?
Évek óta itt van nálunk a vételárból már kifizetett 50 millió forint. Valamennyit kamatozik, de véteknek tartom,
hogy közben sokkal magasabb kamatteherrel hiteleket
veszünk fel fejlesztéseinkhez. Így csak herdáljuk a város
pénzét. Azért, mert valaki egyszer kimondta, hogy ehhez a
pénzhez nem szabad nyúlnunk, mert hátha vissza kell adni,
ha a bírósági döntés visszajuttatja a strandot a városnak?
Először is lehet, hogy a bíróság úgy dönt, hogy érvényes
volt az adásvétel. Akkor egy csomó idő és pénz veszendőbe ment. Ha pedig a javunkra fog dönteni, és visszakapjuk
a strandot, és közben elköltöttük ezt a pénzt, hitelt még
akkor is fel tudunk, amiből visszafizetjük a vételár előleget. Véleményem szerint már régen be kellett volna ruháznunk, vagy jóval nagyobb haszonnal forgatnunk ezt az
összeget a város javára, ugyanúgy ahogyan a strand jelenlegi tulajdonosa is jobbnál jobb szezonokat zár egy olyan
stranddal, amelynek ki sem kellett fizetnie a vételárát.

A K-7 hévízkút szerződései
Év közben, az egyik testületi ülésen, mint derült égből a
villámcsapás jött, hogy a kút karbantartásáért több mint
félmillió forintot kell a városnak kifizetnie. Nem hittem a
szememnek. Egy kút karbantartásáért fizetünk, amiből mi
egy deci vizet nem termelünk ki, mivel eladtuk 99 évre a
vízkitermelés jogát. Értik ezt? Kikértem a polgármester úr
által letárgyalt és a már fentebb említett jogász által készített szerződést, és valóban az van benne, hogy nekünk is
be kell szállni a karbantartásba. Ez az egyik dolog, amiről
jó lett volna elbeszélgetnünk ebben a témában. A másik,
hogy a városnak 50.000 m3 nagyságú vízkitermelési és
értékesítési lehetősége van évente a szerződések szerint.
Ezt a mennyiséget értékesíthetnénk, és nem kevés bevételt
jelentene. Tudomásom szerint semmilyen lépés nem történt ebben az ügyben a polgármester úr részéről, és jó
lenne tudni, hogy miért nem. A kórház, mint nagy felhasználó, miért a Castrumtól veszi milliókért a vizet, és miért
nem tőlünk. A harmadik, amiért újratárgyalásra javasolom
a kúttal kapcsolatos szerződéseket, az a 99 éves időszak.
Egyszerűen nincs joga hozzá senkinek, hogy a gyerekei,
unokái, dédunokái jövőjét kiárulja. A vizet a jövőkutatók
minden más természeti kincs elé helyezik a fontossági
sorban, az elkövetkező években. Nem véletlen, hogy az
összes nagy magyar ásványvíz-kitermelő és palackozó cég
már külföldi kézben van. A víz néhány évtized múlva
kincset fog érni. Nagyon remélem, hogy ezen a ponton a
megkötött szerződések jogilag támadhatóak, hiszen a
koncessziós törvény is csak maximum 35 évet engedélyez
ilyen esetekre.
Városközpont
Tavaly novemberben, azaz közel egy éve született meg a
(Folytatás a 6. oldalon)
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(Folytatás az 5. oldalról)
testületben az az elképzelés, hogy hívjunk össze hozzáértő
és elkötelezett visegrádi lakosokat, és egy tanácskozáson
fogalmazzuk meg, hogy milyen jellegű és funkciójú városközpontot lenne jó megvalósítani a közeljövőben. Ezt
szántuk az első lépésnek azon az úton, amelyen aztán a lakossági egyeztetések, tervpályázati kiírások és egyéb
szakhatósági dolgok következnek. Sajnálattal kell közölnöm, hogy az eltelt közel egy év nem volt elég a polgármester úr részére a találkozó megszervezésére. Még mindig nem tudjuk, milyen városközpontot szeretnének a visegrádiak. Miért hagyjuk eltelni a hónapokat? Így valóban
soha nem lesz semmi Visegrádon!
Árvízvédelem
A dolog el lett intézve a polgármester úr részéről azzal,
hogy van árvízvédelmi tervünk, és aki akarja, megnézheti
a hivatalban. Rendben van, de én arra is kíváncsi lennék,
hogy azok a szerkezetek és anyagok, amelyekkel például
az aluljárókat zárnánk le egy árvíz esetén, megvannak és
működnek-e? A múltkori nagy árvíz alkalmával, ha jól
emlékszem úgy kezdődött a lakossági védekezés, hogy
azokat az aluljárókat kellett homokzsákkal eltorlaszolni,
amelyeknek egyébként meg lett volna a módja könnyűszerrel elzárni, csak éppen hanyagság miatt nem működtek
a szerkezetek és nem volt kéznél a megfelelő anyag. Most
hogyan állunk ezzel a kérdéssel? Mindamellett én úgy vélem, hogy nem lenne haszontalan a Visegrádi Hírekben
közzétenni azt a bizonyos árvízvédelmi és katasztrófavédelmi tervet, mert úgy gondolom, a lakosság nagy részét
bizonyára érdekelné, hogy mi a teendője veszély esetén.
Apátkúti-patak
Szerettem volna a megbeszélés alkalmával megkérdezni,
hogy milyen tárgyalások, milyen levélváltások voltak ebben az ügyben a polgármester úr részéről a patakkal kapcsolatosan a Pomázi Vízi Társulattal. Felmerült-e közös
pályázat lehetősége? Ugye, azt nem gondolja komolyan a
polgármester úr, hogy a város a jelenlegi költségvetésével
pályázat és támogatás nélkül neki tudna állni ennek a több
tízmilliós munkának? A cél érdekében tárgyalni, pályázni,
dolgozni kellene, méghozzá polgármesteri szinten.
Templomépítkezés
Mint közismert, az előző testület „ingyen és bérmentve”
átadta a Deltában fekvő városi területet a református egyháznak templomépítés céljára. Nincs jogom bírálni döntésüket, lelkük rajta. Az épület el is jutott egy félkész ál-
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lapotba és amint hallottam, elfogyott a pénz, az egyház
nem tudja folytatni az építkezést. Meg szeretném kérdezni
a polgármester urat, hogy ő mit tud erről az egészről.
Meddig fog ez így állni? Lehet, hogy évtizedekig. Mik a
kilátások? Lehet, hogy tárgyalni kellene a terület visszavételéről, hiszen nem valósul meg az a cél, amire a város átadta a területet! Meddig várjunk egyáltalán? Régen a gyerekek rendszeresen fociztak azon a területen. Most nincs
egy hely a városban, ahol ezt megtehetik, hiszen a nagy
focipálya erre a „grundfocira” nem alkalmas. Foglalkozike egyáltalán ezekkel a kérdésekkel a hivatalból valaki?
Közterület rehabilitáció
Itt úgy gondolom, hogy félreértjük egymást. Amikor én
olyan tervről beszélek, amely a közterületek karbantartásával és fejlesztésével kapcsolatos, nem arra gondolok,
amit a polgármester úr állít, mármint hogy van ilyen terv,
hiszen Schüszterl Karcsiék mindig tudják, hol kell a füvet
lenyírni. Én olyan ütemtervről beszélek, amely évre és hónapra lebontva tartalmazza azokat az elvégzendő munkákat és fejlesztéseket, amely alapján tervezhetően, költségekkel kalkulálhatóan és számon kérhetően lehet dolgozni
és fejleszteni a közterületeinket. Ilyen tervek nincsenek, és
jó lenne, ha minél előbb készülnének. Erről kellene beszélnünk és nem másról.
Új bankautomata
Hála Istennek, ez a kérdés azóta már megoldódott, amennyire én tudom, Kovács Gábor képviselő úr közbenjárása révén.
Tisztel Olvasó! Köszönöm a türelmét, amellyel végigolvasta ezt a cikket. A két hónapos levéllel csak azt szerettem volna illusztrálni, hogy amit a polgármester úr az
„óvatos változás híveként” tesz, az az esetek többségében
nem egyéb közönyösségnél vagy időhúzásnál. A helyzet az,
hogy a képviselő-testületben vagyunk néhányan képviselők, akik gyorsabb fejlődést, gyorsabb ügyintézést és reagálást szeretnének az eddigieknél. Úgy véljük, hogy a polgármester úr kevés időt és törődést szán Visegrádnak, és
továbbra sem igazi gazdája a városnak. Nagyon nagy dolog lenne, ha ez a helyzet pozitív irányba tudna változni,
de amíg a dolgok csak továbbra is úgy haladnak előre,
ahogy eddig az elmúlt tizennégy év folyamán, én azt gondolom, hogy ezt mi, a „másik oldal” képviselői, a város
érdekeit szem előtt tartva nem fogjuk továbbra sem szó
nélkül hagyni.
Abonyi Géza
képviselő

Tisztelt Olvasó!
A közelmúltban megalakult Visegrádi Szövetség a következő hónaptól riportsorozatot indít Tíz kérdés – tíz felelet címmel.
Olyan embereket szólaltatunk meg, akik itt a városban élnek, vagy kötődnek Visegrádhoz. A kérdések a város fejlődésével, kultúrával kapcsolatosak, de kíváncsiak vagyunk arra is, hogy hogyan vannak a lakosok megelégedve pl. a hivatali ügyintézéssel, az
üzletek ellátottságával, a biztonsággal stb. Válogatás nélkül szólítunk meg embereket, de szívesen vennénk, ha önként is jelentkeznének riportalanyok, akik névvel együtt vállalják véleményüket.
Ebben az esetben jelentkezni lehet: Takács Istvánnénál, a (26) 397-108-as telefonszámon.
Takács Istvánné (VSZ)
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Szolgalelkőség vagy
demokrácia
Nem sokkal a 2002-es választások
után, 2003. januárjától kisebb-nagyobb
kihagyásokkal, de szinte hónapról hónapra jelentek meg írások a VH hasábjain, melyekben néhány képviselő a polgármestert és képviselő társait bíráló és
támadó cikket jelentetett meg. Többször
gondoltam, hogy reagálok a leírtakra, de
végül mégis visszatartott ettől az a meggyőződésem, hogy a működő demokrácia egyik fontos kontrollja a nyilvánosság, a különböző vélemények, álláspontok közreadása. ,,Válaszom” tehát
elsősorban informatív jellegű írások
közreadása volt. Az augusztusi számban
közölt cikkáradatban viszont többen is
név szerint, vagy utalásszerűen ,,hírbe
hoztak”, így most már erkölcsi kötelességemnek érzem, hogy reagáljak a
,,sárdobálásra”, mert ellentétben az
egyik írás szerzőjével, nekem az a véleményem, hogy a sár valamilyen mértékig mégis csak megtapad azon, akit
megdobálnak, ha nem mossa le magáról.
Határozottan visszautasítom azokat a
jelzőket, melyeket mint ,,az egyik oldal
képviselője”, mint a ,,polgármesterrel
közös fényképen” indult képviselőre vonatkoztattak írói: ,,szolgalelkűség”,
,,szavazógép”, ,,meg legyen a létszám a
testületi üléseken, és legyen kinek előre
köszönni az utcán.” (Megjegyzem, hogy
ez utóbbit elvárom, de egészen más okból, mint írója gondolja.) Én Visegrád
szavazókorú polgárait önálló, mérlegelni
és dönteni képes felnőtt embereknek tekintem, akik – akár közös fényképes,
akár egyéni szórólapos, akár vendéglátással, netán virágajándékkal egybekapcsolt gyűléseken ért hatások, vélemények, információk alapján választották
meg elöljáróikat – mindenképpen önállóan voksoltak a választáson. Ugyanígy
elvárhatom talán, hogy ezt rólam – és
képviselő társaimról is – feltételezze
mindenki! Vagy az föl se merül a bírálókban, hogy elképzelhető ,,szolgalelkűség” nélkül is azonos vélemény? Ez
csak azoknál a képviselőknél lehetséges,
,,akik mernek másként gondolkodni”?
Egyébként a közélettől nem idegen, ha
az azonos gondolkodású, bizonyos kérdésekben egyet értő emberek együttesen
lépnek fel, képviselik álláspontjukat.
Miért baj ez? (Tudomásom szerint a
,,másik” oldal informálisan gyakran
egyezteti álláspontját, hisz a cikkekben
is gyakran használják a többes szám első
személyt.) Érdekes módon az ,,egyik” és
,,másik” oldal arányát is különbözőképpen ítélik meg a cikkek szerzői. Idézem:
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,,… több fontos városi ügyben sok
esetben mennyire különbözőek az álláspontok a testületen belül, és sokszor
csak a nyilvánvaló létszámfölény birtokában lehet ,,átvinni” a testületen egy
határozatot, vagy rendeletet.” (VH 2003.
7. sz.)
,,Tisztázni kell, hogy a másik oldal –
amely persze nem közös fényképpel indult a választáson, s persze azóta is
gyakran nem egyformán szavaznak, ha
más-más véleményen vannak – összesen
három-négy főből áll. A testületnek tíz
tagja van! Hát hogyan tudná érvényesíteni a másik oldal a hat fős egyik oldallal szemben…” (VH 2004. 8. sz.)
,,Bennünket, a másik oldalon ülő képviselőket pedig a 10 fős testületből legfeljebb 5 fős ,,ellenzéknek” lehet tekinteni.” (VH 2004. 8. sz.)
,,Az a helyzet tehát, hogy a polgármestert feltétlenül támogató képviselők és
azok a képviselők, akik kritikával illetik
a polgármester előterjesztését, egyensúlyban vannak a képviselő-testületben,
bizonyítja a lakosság érdekeinek megfelelő képviseletét.” (VH 2004. 8. sz.)
Akkor hogy is áll ez a létszámarány? A
közös fényképen a jelenlegi testületből
valóban négy képviselő szerepel a polgármesterrel. De – ha jól emlékszem –
nem minden témában és kérdésben szavazott ez a csoport sem egységesen, pl. a
művelődési ház beszámolója és költségvetése kérdésében. Tehát nem értem.
Ugye, azt senki sem gondolja komolyan,
hogy a képviselők aszerint hozzák meg
egyéni döntésüket, hogy melyik oldalon
állnak? Sok esetben szükség van a
kompromisszumra, de ne higgye senki
azt, hogy az úgymond ,,jó” döntések
csak a ,,másik oldalnak”, míg a felelőtlen ,,hazárd” döntések csak az ,,egyik
oldalnak” köszönhetők. Emlékezetem
szerint még egyetlen fontos kérdésben
sem tértünk ki a név szerinti szavazás
kezdeményezése elől, ami egyértelművé
teszi a felelősségvállalás tényét. (Ennyit
a ,,szavazógép” működéséről.) Nem hiszem, hogy arról lenne szó, hogy Visegrád
Város
Képviselő-testülete
,,bólogató Jánosokból” állna, vagy hogy
a polgármester urat és támogatóit más
érdekek mozgatnának, mint a város boldogulásáért való ténykedés. A döntések
viták és vélemények kereszttüzében, de
mégis csak a kollektív bölcsesség alapján születnek! Lehet, hogy nem mindig a
legjobb döntéseket hozzuk; lehet, hogy
még alaposabban kellene előkészíteni a
döntések meghozatalát; lehet, hogy minden képviselőnek jobban kellene élni
azzal a lehetőséggel, hogy ha a bizottsá-
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gi ülésekről is értesülünk, akkor ezeken
részt is kellene venni akkor is, ha nem a
saját bizottságunkról van szó. (Megjegyzem, hogy én ,,vendégként” már minden
bizottság egy-egy ülésén részt vettem.)
Munkahelyi elfoglaltsága ezt nem mindenkinek teszi lehetővé – ezt megértem,
de akkor ne épp olyan kérdésekben nyilatkozzanak, aminek sem a bizottsági
előkészítő munkájában, sem a döntéshozatalában nem vettek részt! S ezzel elérkeztem ahhoz a témához, amiben személyesen is érintett lettem – az iskola igazgatója kinevezésének körülményeihez.
Két képviselő társam így kommentálja
a történteket:
,,Az utóbbi időben volt kis összeviszszaság a szavazásukban. Egyet említek:
csak az nem volt tiszta az iskolai igazgatói választáskor, hogy az egyik oldal mit
is akar… meg kire adta szavazatát…”
(VH 2004. 8. sz.)
,,Nos, aki figyelmesen olvasta Mezei
Anna cikkét, észrevette, hogy Schmidt
Péterné összesen két szavazatot kapott.
Bennünket, a másik oldalon ülő képviselőket pedig a 10 fős testületből legfeljebb 5 fős ,,ellenzéknek” lehet tekinteni.
Ebből pedig az következik, hogy legfeljebb a cikk írója, és még egy, a polgármester hű társa támogatta.” (VH 2004.
8. sz.)
Most akkor miről is van szó? Hogyan
támadhatott zavar az egyik oldal szavazásakor, ha ,,szavazógép” működik?
Vagy ez most az az eset, hogy a kibicnek
semmi sem drága? Vagy, ha más eredmény születik, akkor már ismét a
,,szavazógép” működését lehetne felhánytorgatni? Miért nem a nyílt szavazás mellett álltak ki képviselő társaim?!
Cui prodest?
Lezárom gondolatmenetemet. Nem kívánok reagálni a politikai megjegyzésekre. Írásomat elsősorban személyi indítékból, de az értelmes közélet érdekében
teszem közzé. Zárom egy ,,másik oldalt”
felvállaló képviselő társam mondatával:
,,Bátran ki merem jelenteni, hogy
igyekvő, tevékeny képviselő-testülete
van Visegrádnak.” (VH 2003. 6. sz.)
Remélem, hogy szerzője is úgy gondolta, hogy ezt mindkét oldalra értelmezni lehet.
Mezei Anna képviselő
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Tanévkezdés az Áprily Lajos
Általános és Alapfokú
Művészeti Iskolában
Kellemesen hosszú vakáció után augusztus 31-én tanévnyitó ünnepélyünkön köszöntöttük iskolánk tanulóit,
köztük a legifjabbakat, az első osztályosokat. Idén 20
kisgyermek kezdi felfedezni a betűk és számok titkait –
ezen az úton Zsuzsa tanító néni (Tisza Zoltánné) kíséri
őket.
Az osztálylétszámok változtak a tanév végéhez képest,
több osztályba érkeztek új tanulók.
2. osztály
12 fő osztályfőnök: Scheili Éva
3. osztály
19 fő
„ : Pálmainé Vas Zsuzsa
4. osztály
24 fő
„ : dr. Anda Istvánné
5. osztály
16 fő
„ : Jeneiné Vörös Margit
6. osztály
19 fő
„ : Szomoryné Szimeth Judit
7. osztály
23 fő
„ : Szigetiné Lőrincz Mária
8. osztály
13 fő
„ : Hábel József
Napközis és tanulószobai csoportokba sokan jelentkeztek. Az 1–2. osztály csoportját Borsos Sándornétól
Izsák Veronika vette át. Rozika néni hitoktatóként továbbra is találkozik a gyerekekkel.
Új kollégát köszönthetünk a felső tagozatban is, Jeneiné Vörös Margitot. Történelem-magyar szakos tanárként
dolgozik majd és az 5. osztály osztályfőnöke is egyben,
a könyvtár vezetését is elvállalta.
Zeneoktatásunkat folyamatosan fejlesztjük – szolfézs
órák ellátását Hajdu Mónika tanárnőre bíztuk. Az énekórákat 4–8. osztályban átvette, és az énekkart vezeti.
Milyen változásokat hoz a tanév a tanítás-tanulás tekintetében? A kormány módosította a Nemzeti Alaptantervet, bevezetése a 2004/2005-ös tanévtől az 1. osztálytól fokozatosan történik. Tartalmában a leglényegesebb
változást a lexikális tudás jelentőségének csökkenése és
a képesség-, készségfejlesztés előtérbe kerülése. Több
időt fordíthatunk majd gyakorlásra, ismétlésre.
A tanítási órák hossza ismét 45 perc lett; kérjük a szülőket az átállás okozta problémákat fogadják megértéssel. Továbbra is lehetőség van a délutáni foglalkozások,
zeneiskolai órák esetén a napközi, ill. tanulószoba
igénybevételére. Az étkezési befizetések módja megváltozott, év végén minden szülőhöz eljuttattuk Serczelné
Fodor Margit tájékoztatóját.
A tanév rendjéről: A tanév szorgalmi időszaka: szept.
1-jétől június 15-ig tart, az első félév 2005. január 21-ig
tart.
Jelentkezési határidő a középiskolába: február 18-ig.
Szünetek: Őszi szünet: november 2–5. (október 29.–
november 8.)
Téli szünet: december 20–31. (december 19.–január
3.)
Tavaszi szünet: március 24–29. (március 23–30.)
A szeptember 20–21-én tartandó összevont (majd ezt
követő osztályszülői) értekezleten szeretettel várjuk a
Szülőket, hogy éves terveinkről beszélgessünk.
Schmidt Péterné
igazgató

Búcsú helyett

2004. szeptember

Tanévnyitó ünnepélyünkön megköszöntük Mezei Anna igazgatónő
21 éves vezetői és 33 éves pedagógusi munkáját. Megköszöntük, de
nem búcsúztunk el – tapasztalataira továbbra is számítunk. Úgy gondoljuk, energikus, gyermekszerető, szépre-jóra érzékeny egyéniségével a jövőben segíti az Áprily Lajos Általános és Alapfokú Művészeti
Iskola értékeinek megőrzését, nevelőmunkánkat.
Kedves Panni!
Tudjuk és átérezzük, nehéz elszakadni a gyerekektől, de vigasztaljon a tudat, valamennyi tanítványod úgy gondolhat rád, mint a
Köszöntő c. vers részlete is sugallja:
„Aranyágacskán függtünk mindahányan:
tanító nénink volt az aranyág,
ő viselt gondot ránk az iskolában,
ő nemcsak tanító volt, de jóbarát.”
Mint vezetőtársad és utódod, szeretettel ajánlom Áprily versét:
Enyedi diákok
Aludtak a lányok,
Virágszedni jártak
ébredtek a kertek,
csuda pázsitokra,
hajnali szép lengedezett,
illatozott a kezükben
mikor útrakeltek.
a vadnárcisz csokra …
Korán útrakeltek,
arany napot leltek,
fény zsongott a szivükben is,
attól énekeltek.

Hívó hegyek útját
most egyedül járom.
Elmaradtak a fiaim,
kicsi lányom, párom.

Hat napjuk a gondé,
hetedik: vasárnap,
akkor dallal nekivágtak
a szabad határnak.

Néma völgy előttem
s nagy, komor hegy-élek.
S ahogy megyek, hátam mögött
megzúdul az ének.

Erdők elrejtették,
völgyek befogadták,
érces fiatal dalukat
Érchegyek zúgatták.

Ezerhangú kórus
nyomomon jő lassan,
aztán felszáll s tovább szól a
sugaras magasban.

Szárnya volt a hangnak,
ahogy szállt mögöttem,
szárnya volt a kedvemnek is,
bennük gyönyörködtem.

Zengetik a sziklák,
zsongatják a rétek.
Régi, kedves, hű csapatok,
tudom, ti kisértek.

Sokan elmaradtak,
Kisértek a zúgó
sokan búcsút vettek,
világ-zivatarban,
de helyükre régi dallal
lélektelen vad időkben
mindig újak jöttek.
lélek van a dalban.
Halljátok-e hangom,
mikor elkiáltom:
Daloljatok csak, sok ezer
enyedi diákom!

A búcsúztatás ünnepélyes pillanata
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Búcsú és köszönet
2004. augusztus 31-én a 2004/2005ös tanév tanévnyitó ünnepélyén kedves
megemlékezés keretében vehettem búcsút az Áprily Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskolától: a tanulóktól,
szülőktől, nevelőtársaimtól. Jelen voltak mindazok, akik hosszú pályafutásom során segítőim voltak, volt tanítványaim, a város elöljárói, családtagok
és én sem tudom igazán felsorolni,
hogy ki mindenki. Az ünnepségem elmondott köszönő gondolataimat, a jövőnek szóló üzenetemet szeretném a
Visegrádi Hírek hasábjain közzétenni,
hogy ezáltal azokhoz is eljussanak köszönő soraim, akik nem vettek részt
ezen az ünnepségen.
Egyúttal szeretném megköszönni az
iskola igazgatójának, Schmidt Péternének és munkatársainak ezt a kultúrált és
elegáns, s mégis szívhez szólóan megható ünnepséget! Kívánom, hogy ez a
lélek és szív továbbiakban is jellemezze
az iskola minden megnyilvánulását.
Ehhez kívánok a továbbiakban is sok
sikert az Áprily Lajos Általános és
Alapfokú Művészeti Iskolának.
Mezei Anna
ny. iskolaigazgató
Ez a 2004. évi tanévnyitó ünnepély
számomra egy kicsit másról szól, mint az
eddigiek, mert nem az év nyitását hozza,
hanem egy hosszú igazgatói pályafutás
befejezését. Köszönöm a méltató és köszöntő gondolatokat, köszönöm, hogy így
élték meg diákként, szülőként, kollégaként
33 éves tanári, 21 éves igazgatói működésemet. Így kimondva is sok a 33 év,
mégis olyan, mintha most ezzel a tanévnyitó ünnepéllyel kezdődött volna minden. Csak akkor még többnyire ismeretlen arcok fogadtak, most pedig már az
akkori gyermekek gyermekei, unokái állnak az iskolások soraiban. Úgy hiszem,
minden ember életében jelentős állomás,
amikor befejezi aktív munkáséletét, de
egy pedagógus életében még jelentősebb,
hisz gyökeres életmódváltást eredményez.
Természetesen én is átgondoltam egy
kicsit ezt a 33 évet, s ha minden nem is
villan most fel emlékezetemben, az biztos,
hogy a mérleg serpenyőjében többet
nyomnak a szép, felemelő emlékek, az
eredményes küzdelmek. Hisz nem kívánhat senki nagyobb elismerést a munkájáért, mint azt, ha látja boldogulni, hivatásában sikert elérni azokat, akik keze alatt
nőttek fel, akiknek szellemi, erkölcsi gyarapodásához hozzájárult, netalán példát
mutatott nekik, segített kételyeiket eloszlatni.
Hiszem és vallom: a nevelés a legszebb
hivatás és feladat, s ha valaki ezt választ-

ja, akkor a legszentebb kötelessége is,
hogy ennek áldozza életének jelentős részét. S ha emellé még azt a plusz feladatot
is felvállalja, hogy irányítsa egy település
iskoláját, még inkább elkötelezett kell legyen, mert olyan bizalmat kapott, amivel
nem szabad visszaélnie. Nekem ez jutott
osztályrészemül, s én igyekeztem megfelelni a magasra tett mércének.
Ha ez sikerült, akkor azt sok mindennek
és mindenkinek köszönhetem: elsősorban
– legfőbb lelki és szellemi irányítónak, a
Jóistennek,
– köszönhetem a családomnak, azoknak
is, akik már a sírban nyugodnak és azoknak, akik most is szeretetükkel, erejükkel
és optimizmusukkal erősítenek,
– köszönhetem a munkatársaimnak, nevelőtársaimnak, mindazoknak, akikkel
együtt dolgoztam, vezetőtársaimnak, az
iskolatitkárnak és a technikai dolgozóknak, akik mindig partnerek voltak jóban
és rosszban egyaránt, a nehézségekben
mindig átvállaltak valami többletet, s a
sikereket igazából mindig nekik köszönhettem,
– az óvodai és konyhai munkatársaknak,
– köszönet illeti azt a felnőtt közösséget,
szülőket, Visegrád polgárait, civil szervezeteket, a társintézményeket, akik mindig
őszinte érdeklődést, segítőkészséget nyilvánítottak az iskola felé
– megköszönöm mindkét egyház lelkipásztorainak, hogy tiszteletben tartották
az iskola önállóságát, s ugyanakkor mindent megtettek a gyerekek lelki-erkölcsi
gazdagodásáért,
– köszönöm a Jékely család kitüntető
bizalmát és közreműködését, amivel segítették, hogy iskolánk névadót és példaképet választhatott Áprily Lajos személyében,
– s végül, de nem utolsó sorban köszönet illeti az iskolafenntartót, a rendszerváltozásig a nagyközségi tanácsot, majd
az önkormányzatot, mert mindkét közigazgatási hatósággal sikerült az iskola
érdekében jól működő kapcsolatot kialakítani és fenntartani.
Az eltelt 21 évben az tudott igazán erőt
adni, hogy élvezhettem az előbb felsoroltak bizalmát, segítségét. A korszak, amiben tevékenykedtem, ellentmondásos, értékválságos időszaka a magyar történelemnek, a magyar társadalomnak. Úgy
vélem, a visegrádi iskolát, a visegrádi
gyermekeket sikerült megkímélni a viharoktól, nem váltak áldozataivá az egyéni
érdek- vagy pártharcoknak. A biztos értékrend, ami útjelző cölöpökként irányt
mutatott, mindig a névadó költő szellemisége, költői, pedagógusi hitvallása, amit
én is magaménak vallok:

„Hiszek Arany János igazságában:
embernek lenni mindig, minden körülményben. Hiszem, hogy a nemzetáruláson
kívül az emberárulás is Dante legmélyebb
pokolbugyrába való bűn.”
Ezt a hitvallást kívánom, hogy tovább
éltesse az Áprily Lajos Általános Iskola
új igazgatója, ez legyen ennek az iskolának az irányadó eszmeisége, s ebben a
szellemben nevelődjön minden kisgyermek, aki itt kezdi meg és folytatja tanulmányait.
Köszönöm ezt a hosszú ideig tartó bizalmat mindenkinek és ígérem, hogy az
Áprily Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola ezután is számíthat rám,
segítek, amiben kérik, és amiben tudok.
Egy jelképes ajándékot szeretnék itt
hagyni az iskolának, egy szobrocskát,
amit a mostani parajdi táborozásunkról
hoztam. A készítője Bíró Mihály, naiv fafaragó művész, aki egy egyszerű, teljesen
iskolázatlan 80 év körüli szénégető bácsi.
Emlékeztessen ez a szobrocska egy kicsit rám is, de legfőképp arra, ami az iskola hivatása és feladata: a tudás megszerettetése és az ember tisztelete, mindaz, amit iskolánk mottójául választottunk:
„Figyeld a Dunán elfutó hajókat
és valld: az óra gyorsan illan el.
De amíg élsz, a múlt, a dal s az erdő
és az örök vágy emberré emel.”
Végül felkötök egy szalagot – mint ballagó véndiák – az iskola zászlójára.

Számítástechnikai
tanfolyam
Számítástechnikai tanfolyam indul
2004. szeptember 27-től (megfelelő
létszám esetén) az Áprily Lajos Általános Iskolában a következő modulból:
SZÁMÍTÓGÉP ÉS INTERNET
ALAPISMERETEK

Tanfolyam időtartama: 55 óra
Tanfolyam ára: 24.000 Ft + jegyzet
(1400 Ft)
Jelentkezni személyesen vagy telefonon az iskolában, illetve a 06 (20)
4243-280-as telefonszámon lehet.
A tanfolyamokkal kapcsolatban
2004. szeptember 24-én 17 órai kezdettel megbeszélést tartunk az Áprily
Lajos Általános Iskolában.
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A Fellegvár Óvoda hírei
Július végén elkezdték a konyha épületének korszerűsítését, ezért
az év elején kívülről kissé rendezetlen körülmények között tudtuk
fogadni az ovisokat. Az óvodába lépve azonban a biztonságos,
otthonos légkört érezhették a régi és új ovisok, hiszen a dajka és
óvó nénik augusztus 24-re tiszta, rendezett csoportszobákkal várták
a gyermekeket. Az óvoda személyi állományában változás nem
történt. A három csoporttal 9 felnőtt foglalkozik, és heti két alkalommal fejlesztő-logopédus látja el a gyermekeket. Jelenleg 56
kisgyermek jár az óvodába, de a kiscsoport létszáma folyamatosan
növekszik, ahogy a gyermekek a 3. életévüket betöltik.
Ebben a nevelési évben a testnevelés, testi nevelés a kiemelt témánk. Fokozott figyelmet fordítunk a gyermekek mozgáskultúrájára, rendszeres, irányított ,,mozgatásukra”, a szomatikus neveléssel
kapcsolatos teendőkre. Szükség van rá, hiszen kevés gyermek
gyalogol, kirándul rendszeresen, és ha már 3–6 éves korban megszerettetjük velük a mozgást, később már igényükké válik.
Igen nagy örömünkre szolgált az a szülői visszajelzés, hogy több
tájékoztatást szeretnének kapni gyermekeikről. Természetesen mi
ezt úgy gondoljuk, hogy a gyermek–óvónő–szülő kapcsolat mélyítésével próbálunk eleget tenni ennek az elvárásnak. Elképzelésünk
szerint minden tevékenységünkbe (játék, mese, ének, ábrázolás…)
betekintést engedünk úgy, hogy egy-egy alkalommal a szülők megnézhetik, hogy tornázunk, énekelünk, bábozunk… S így folyamatában láthatják gyermekeik fejlődését. Megfogalmaztuk értékrendünket, erkölcsi igényeinket kifejező mottónkat, mely magába
foglalja a kiscsoportos gyermek szoros ragaszkodásától a nagycsoportosok önállóvá válásáig tartó folyamot, s azt a különbséget, ami
egy-egy gyermek között van, természetesen az eltérő fejlődési szint
miatt.
A Fellegvár Óvoda mottója:
,,Hogy elérd a felleget,
fogom a kezed,
ha mered,
elengedheted!”
Dobó Istvánné
óvodavezető

A MÁTYÁS KIRÁLY
MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
Felhívás
Még meg sem jelenet az új, 2005. évi visegrádi
naptár, mégis arra kérünk mindenkit, gondoljon
előre egy évet. Felvetődött ugyanis az a gondolat,
hogy 2006-ra egy visegrádi kerteket bemutató naptárral álljunk elő. Ehhez viszont az kell, hogy egy
teljes éven át, ősztől őszig kutassuk és fotózzuk
azokat a szebbnél szebb kerteket, melyek itt találhatók a környezetünkben. Ha sikerül megfelelő menynyiségű és minőségű képanyagot összegyűjteni,
akkor egy év múlva egy szakavatott zsűri válogatná
ki azokat a fotókat, melyek aztán a naptárakat díszítené. A szerencsés „nyerteseket” jutalomban részesítjük. A kertek aranykora a tavasz és a nyár, de
gondoljunk arra, hogy szükségünk lesz téli és őszi
képekre is. Kérünk mindenkit, segítse munkánkat,
fotózza le, vagy szóljon, ha lát megörökítésre méltó
kertet. Jó volna, ha a képekből egyértelműen kiderülne, hogy Visegrádon készültek, tehát olyan részlet vagy háttér lenne látható a fotón, mely beazonosíthatóvá teszi a helyszínt. Ha valaki olyan fotót
készít, mely nem a saját kertjét, vagy közteret ábrázol, kérjük, kérje meg a kert tulajdonosát, engedje
meg a közlést.
Jó fotózást, és ezzel együtt sok szép élményt kívánva várjuk a képeket a művelődési házba.
Mikesy Tamás
A művelődési ház szeretettel meghívja
Visegrád lakosait a hónap utolsó péntekein
megrendezendő előadás-sorozat
őszi első alkalmára, mely
2004. szeptember 24-én (pénteken)
18 órától lesz a könyvtárban.
Ebben a hónapban

Réthey Prikkel Lajos
diaképes előadását

FENG SHUI,
az élet sója

hallgathatják meg

Móricz Zsigmond élete
és emlékezete

A Heni
avagy

címmel.
Mindenkit szeretettel várunk!

az egészség és az élettér kapcsolata
címmel

ismeretterjesztő előadás
megtartására kerül sor,
az országos turné keretén belül
Visegrádon, a művelődési házban.
Időpont:
2004. szeptember 30. csütörtök, 17 óra
Az előadó az A Heni-FENG SHUI megalkotója
Az előadás belépődíjmentes,
melyről a www.heni.hu honlapon tájékozódhatnak.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Helyreigazítás
.

Előző számunkban a Sikeres palotajátékok című
cikkünkben egy mondatot tévesen jelentettünk meg,
ezért elnézést kérünk szerzőktől. A mondat helyesen, a kéziratnak megfelelően így hangzik:
„Jékely Endre fáradhatatlanul igazgatta a rossz,
balesetvédelmi szempontból veszélyes helyen álló
árusokat, és segített a rendezvény zökkenőmentes
lebonyolításában.”
A tévedésért még egyszer elnézést kérünk.
Szerkesztőség
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NEMZETISÉGI OLDAL – Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat
Híradás egy örömteli rendezvényről

A kis doktor

Örömmel értesítjük kulturális tevékenységünket figyelemmel kísérő olvasóinkat, hogy 2004. augusztus 2-án 20
órakor a Sirály étteremben az USÁ-ból (Ohio állam) érkezett sváb tánccsoporttal nemzetiségi énekkarunk közös
műsoros esten vett részt. A közös mulatságba a helyben
vendégeskedő német vacsoravendégek is bekapcsolódtak.
Ezért elmondhatjuk, hogy három országból szerepeltünk
és mégis egy nyelven szórakoztunk.
A nemzetközi egyetértésnek egy nagyon szép példáját
láthattuk.

Dédanyáink leánykori népviselete

,,Meine liebe Frau Grete, was soll ich nur mit Ihnen
machen, Sie werden ja von Woche zu Woche schwerer!
Ich muss Sie in’s Bad schicken!”
,,Kedves Grete asszony, mit csináljak én magával,
Ön hétről hétre súlyosabb lesz!
Úgy látszik, hogy fürdőbe kell beutalnom!”

Egy vidám történet
A Német Kisebbségi Önkormányzat énekkarához ez év
augusztus hónapjában egy különleges kérés érkezett.
Pfeifer Ferenc helyi vállalkozó jelezte, hogy a családi háza
területén kiásott ,,gödröt” PINCÉVÉ kívánja ,,előléptetni”.
Nagy ,,szertartást” helyezett kilátásba, és ehhez kérte az
énekkar segítségét. Szerencsére – Szebeni Imre és Jung
Endre révén – az énekkarunkban hajlam a zenére, táncra
és a mókára mindig jelen van, és ezért nyugodtan vállalkozhattunk eljövendő ,,pincemesterünk” barlangjának a
felavatására, ill. ,,pincévé” való előléptetésére. Egy kis
előtájékozódás után kapott is a leendő pincetulajdonos egy
olyan ,,műsort” tőlünk, hogy – ne csodálkozzon rajta senki
– ha ezek után Visegrád városát alápincézi a borivó lakosság: sváb énekek magyarra fordítva, külön erre az alkalomra írt dalok megkomponálása. Egyszóval ,,megy ez
nekünk”, ennek a régi összeszokott csapatnak. Tehát szállt
az ének, gördülékenyen ment a ,,ceremónia” és játszottak a
legkülönbözőbb zenekarok. És pergett a tánc és folyt a
bor.
Azóta
beszélhetünk
Pfeifer-pincéről.
N. K. Ö.
Der kleiner Doktor

A Német Kisebbségi Önkormányzat
2004. október 9-én, szombaton 17 órától
rendezi meg hagyományos

szüreti bálját
a tornacsarnokban.
17 órától műsorokkal, előadásokkal várjuk
az érdeklődőket, majd éjfélig tart a bál.
A zenét a solymári
Donautaller zenekar szolgáltatja.
Természetesen lesz büfé,
mustkóstolás és szőlőkorona-árverés is.
A hagyományoknak megfelelően
10 órakor tombolahúzás.
Mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk!
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,,Az ısök kincsével álmodtam azon az éjszakán”

Köszönet!

– Kincslelők –

Augusztus 14-én reggel a Móra Ferenc
dédunokájával készített riportot hallgattam
a rádióban, amit érdemes volt meghallgatni.
A dédunoka elmondta, hogy Szegeden
milyen érdekesen emlékeztek meg Móra
Ferenc 125. születésnapjáról. A művelődési
intézményben, hallgatóság előtt önként
jelentkezők egyenként öt perces felolvasást
tartottak, amikor is az általuk legkedvesebbnek tartott írását olvasták fel. A polgármester kezdte a felolvasást, őt követték
újságírók és más értelmiségiek, de bárki
csatlakozhatott, aki kedvet kapott ehhez az
érdekes műsorhoz. Amíg jelentkező volt,
addig tartott a műsor, a hallgatóság is időnként változott.
Örömmel hallgattam ezt a riportot, mert
előtte való napon szeretetvendégségben
voltunk az erdei iskolában, ahol kisiskolás
gyermekek Móra Ferenc emlékének jegyében örvendeztettek meg bennünket műsorukkal. A Kincskereső kisködmönt adták
elő korabeli ruhákban olyan szépen, természetesen, hogy az ember szeméből kicsordult a könny. Az élményhez még hozzájárult a csodás környezet, a füves udvar, a
mélyben csacsogó patak.
Mindezért az élményért köszönetet mondunk Papp Kornéliának, aki a tábor vezetője és a szentendrei püspökmajori óvoda
óvónője. Köszönetet mondunk a kedves
vendéglátásért Kornéliának, valamint férjének, Kertész Józsefnek, továbbá a gyermekeikkel közösen ott táborozó kedves szülőknek is a szeretetteljes fogadtatásért és az
igen finom vacsoráért. Emlékezetünkben
még sokáig megmarad ez a szép élmény.
Végezetül, de nem utolsó sorban köszönet
illeti Farkas Józsefet is, hogy szíves volt
kocsijával kivinni bennünket a táborhelyre.
Ezt a köszönetet Móra Ferenc igaz szavaival zárom: ,,A Föld beteg, a Föld remeg, a
Föld vonaglik az eszeveszett emberiség
alatt”, mégis töretlenül bízom az emberi
jóságban.
A nyugdíjas klub nevében:
Horváth Margit klubvezető

Valamikor réges-régen az óra és a Nap egytestvérek voltak, az égen a Nap
mérte az időt, és a Földre a Nap szorgalmát az óra rajzolta. A baj azzal kezdődött, hogy dobozokba zárták és zsebre tették az időt… A Nap megharagudott, és egyedül hagyta az embereket. Az emberek pedig a csuklójukra szerelt
Napot egyre szaporábban kezdték nézegetni, furcsa célokért rohantak reggel
héttől este nyolcig. Fáradtak és túlhajszoltak lettek, és a minden-napok (gyalog) galoppjában egyre kevésbé jutott eszükbe, hogy a Nappal próbáljanak
kibékülni…
Megsúgom, nekünk, harmincunknak sikerült megenyhítenünk a Napot! Pedig nem mentünk érte messzi vándorútra, akiket magunkkal vittünk, nem
(mind) voltak régi jó barátaink, és nem találtunk ki új technikát a Nap meghódítására. Egyszerűen csak vezetett minket valaki, akinek már máskor is
(idén tizenkettedszerre) sikerült. Na, nem is olyan ördöngös a dolog, csupán
arról van szó, hogy az óvó néni elvitt minket táborozni. Nemcsak a gyerekeket vitte, akiket egész évben dédelgetett és tanítgatott erre-arra, hanem szüleiket és testvéreiket is. Akikkel évek óta minden reggel és délután elfutottunk
egymás mellett, de alig-alig álltunk meg egy-egy rövid beszélgetésre.
A mese a táborban a felnőtteknek is kijárt. Meséltek a Pilis és Visegrád erdei, mert volt, aki tolmácsolja nyelvüket, és akinek a kövek már máskor is
megszólaltak; mesélt az Apátkúti-patak, mert a gyerekek rábírták, és meséltek
ételeink, foglalkozásaink, mert az óvó néni tudta, hogy Móra Ferenc Kincskereső kisködmönét nemcsak szóval, de tevékenységekkel is érdemes megjeleníteni. Amíg a lányok virágszőnyeget szőttek, a fiúk bányászlámpát készítettek fából kis mécsessel, hogy legyen, ami az esti tábortűz után is világít, amikor a mi kis égi bányánk felé igyekeztünk. Sötétedés után ugyan-is elbóklásztunk az erdei iskola feletti tó partjára, és onnan lestük a csillagokat. Az augusztusi ég alatt a gyerekek alig győzték számlálni, hány és mekkora fényívet
rajzolnak a tündérek az égre. Készült nemezsapka, hogy a kis Gergőt ne csak
a ködmön melegítse. Körtemuzsika, bár nem volt kérdés, hogy meg fog-e
szólalni: a tizenéves nagyobbak és a három–hat éves óvodások olyan összhangban éltek ezekben a napokban, hogy öröm volt nézni. Ácsoltunk sámlit,
hogy a kis bicebócának legyen mire ülnie az iskolában. És mivel az égbelátót
(kaleidoszkópot) mindenki megérdemelte, el is készítettük magunknak. Ettünk bundás gombócot (héjában főtt krumpli), amiről kiderült, hogy csak úgy
magában, vékonyra szelt lilahagymával is milyen úri vacsora. S nem volt
olyan közösen főzött étel, ami az amúgy kényes ízlésű gyerekeknek vagy
felnőtteknek ne lett volna úri lakoma. Este a tűz mellett volt időnk az elmúlt
és a következő nap eseményeit számba venni, énekelni és zenélni, mulatozni.
Rájöttünk, nem is lehetett az olyan nagyon rossz, hogy a nagy családok, szegényebb vidékeken akár több család is, régen egyetlen szobában éltek: a
gyerekek este mindig anyjukhoz bújhattak, s nem kellett szüléjüket kérlelni,
hogy ,,anya, csak egy percre bújj mellém”. A nap egyetlen ritmusra járt: a
természet és a vele összhangban élő emberek szabályai szerint. Csak öt és
félszer fordult meg a Föld a Nap körül, de ennek a kis társaságnak ez volt az
egész világ!
Kezdődik az iskola, a mindennapok őrlőgépezete is egyre kevesebb szuszszanást hagy. Próbálom felvenni a fordulatszámot, újra megszokni az időgép
utasításait. Kelj fel, ébreszd őket is, készíts tízórait (szeptembertől már a
harmadik éhes szájnak is), mostak fogat? Mindent bepakoltak? Tornazsák?
Ki viszi a zeneiskolába őket? És ki hozza haza? Drágám, kivitted a kocsiba a
táskákat? Öt perc múlva ott kell lenniük; a HÉV három perc múlva indul…
Abban az öt napban egy másik világban éltünk, és nemcsak a könyvben leltük
meg azt a kincset, amiről az író is beszél. Most még annyira idegen, ami az év
többi napján az embernek fel sem tűnik. Hogy ,,Kék eget nem lát, madarat
nem hall, nap nem süti, harmat nem hűsöli.”
,,ji”

Sinka István:

SZÜRET TÁJÁN
Hó-homlokú lányok hordták a gerezdet
s szemükben csillag s forró mellükön nap
égett
és erjedni készült
a vérré váló must; akkor
anyám csontjain én sebet nyitottam,
hogy végre, végre láthassa az orcám,
s hogy símogathasson kis szeptembercsillagot.
(1933)
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BIBLIAI BÖNGÉSZŐ
HITTANTÁBOR
(Kisoroszi, 2004.)
Az elmúlt tanévben is – az előző évekhez hasonlóan –
bibliai böngésző csapatunk, a Szent Erzsébet Rózsái, hónapról hónapra beküldte A Szív katolikus újság kérdéseire
a megfejtéseket, és az összesítés után az alsó és felső tagozatos kategóriában első, a középiskolás kategóriában második helyezést ért el.
Amikor augusztus 3-án újra összegyűltünk, nagyon örültek a gyerekek a szép eredményeknek. Most azonban
táborozni indultunk, immár harmadik alkalommal Kisorosziba. Néhány új gyerek is csatlakozott a csapathoz, így
huszonhárom gyerek, valamint négy felnőtt – Bene Évi,
Budai Zsuzsi, a férjem és én – volt a létszám.
Ezúton is szeretném megköszönni nekik, hogy a tábor
megszervezésében és lebonyolításában segítettek, és mindenben számíthattam rájuk.
A sátorverés után a templomba mentünk, és rövid ima és
éneklés után megkezdődött a táborozás. Idén az öt legnagyobb Árpád-házi szenttel (Szent István, Szent Imre, Szent
László, Szent Erzsébet és Szent Margit) foglalkoztunk
egy-egy napon. A gyerekek – öt, a szentekről elnevezett
csoportba osztva – a megadott kérdések alapján dolgozták
fel a szentek életét: Mikor élt?; Kik voltak a rokonai?;
Miért tekintjük példaképünknek?; Milyen legendákat
ismerünk róluk?
A mondákat az aznap felelős csoport játszotta el röviden.
Egy-egy szentírási részt is ki kellett keresni, majd kifejteni, hogy hogyan kapcsolódik az adott szent életéhez, a
kérdésekre pedig közösen meghallgattuk a válaszokat.
Megrajzoltuk az Árpád-ház családfáját, amelyen a csapatok elhelyezték a szentek képeit. Összeszámoltuk: csak az
Árpád-ház tizennégy szentet és boldogot adott a hazának
és az egyháznak! Van, kikre felnéznünk, van, kikről példát
vennünk!
A napi program mindig reggeli tornával kezdődött, ezalatt az aznap ügyeletes csoport segített a reggeli elkészítésében. Még evés előtt kihúztuk egymás nevét, és aznap
őrá kellett egy kicsit jobban odafigyelni, kedveskedni neki,
az ,,őrangyala” lenni. Az esti tábortűznél pedig mindenki
megtippelte, ki volt az ő ,,őrangyala”. Az első napokban
még nehezen ment ez a játék, nem volt könnyű kitalálni,
hogy hogyan lehetne neki kedveskedni, és odafigyelés
kellett ahhoz is, hogy ezeket az apróságokat észrevegyük.
A harmadik naptól már belejöttünk, majdnem mindenki
kitalálta, ki volt a pártfogója. Reggeli után Istent dicsőítő
dalokat énekeltünk, és régi énekeket tanultunk a Boldogasszonyról és a szentekről.
Kézműves foglalkozásokon pólót festettünk, gyapjúból
labdákat, képeket, medálokat, hajpántokat nemezeltünk,
amiben Mészárosné Anikó segített. Gyöngyöztünk, rézlemezből és színes fonalakból karkötőket készítettünk.
Az ebéd utáni szabad időben mindenki lazíthatott, ez jó
alkalom volt a beszélgetésre, egymás jobb megismerésére
és a kézműves munka befejezésére is. Délutánonként a
szigetcsúcsra mentünk, ahol megmártóztunk a Duna hűs

hullámaiban, és a parton játszottunk. A sportpályán mindenki megtanult métázni, és még azok is nagy örömmel
játszották, akik eleinte be sem akartak állni.
Péntek délután zenész barátaink, a Jámbor Rita és Turi
András házaspár táncházat rendezett, népdalokat, játékokat tanultunk, és megismerkedtünk a gardon nevű népi
hangszerrel is.
Szántai Lajos koronakutató a Szent Koronáról, a koronázás történetéről és szokásairól tartott előadást a gyerekek
számára is érdekes, érthető módon.

A tábor résztvevői vidáman mosolyognak
a saját festésű pólókban

Szombat délután vetélkedőt rendeztünk a táborban tanultakról, a csapatok jól emlékeztek a hallottakra. Az esti
tábortűznél is sok éneket tanultunk, Bene Balázs gitárral
kísérte a vidám énekszót.
Vasárnap délelőtt tábort bontottunk, a szentmise és ebéd
után sok-sok élménnyel gazdagodva tértünk haza azzal az
elhatározással, hogy jövőre újra együtt táborozunk.
Szeptembertől folytatjuk böngésző összejöveteleinket és
a táncházat, melyekre minden gyereket szeretettel várunk.
Megköszönöm Kalász atyának az anyagi támogatást, s
hogy idén is rendelkezésünkre bocsátotta a kisoroszi plébániát, a Hitoktatási Felügyelőségnek, hogy fedezte a
költségek egy részét, és Dr. Brém Györgynek, aki a mi
táborozásunkon kívül a cserkészeket is adományával segítette. A szülőknek is köszönöm a finom süteményeket és
gyümölcsöket.
A táborozásról készült fényképeket a templom előterében
meg lehet tekinteni.
Szabóné Mayer Katalin
táborvezető
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Utánunk az özönvíz
A nyári esőzések és hideg miatt kétszer kellett módosítanunk a csónaktúra indulását. Az állandó vízállás- és időjárásfigyelés sem jósolt semmi jót. A múlt évben a Rábán ilyenkor
már szinte lehetetlenné tette a közlekedést a vízhiány.
Július elejére azonban végre kezdett kedvezővé válni a vízállás, ezért úgy döntöttem: 17-én indulás. Mikor 18 fős kis
csapatunk elindult a Hernád-túrára, még mindig felhős volt
az ég, de délben már ragyogó napsütésben szállhattunk vízre
Abaújváron, ahol megnéztük még a helyi történeti múzeumot
és a felújítás alatt lévő XIII. századi templomot.
Az első nap igencsak próbára tette kormányosaink ügyességét. A folyó sekély, de szokatlanul gyors és kanyargós, partjai
vadregényesek, a bedőlt fák kerülgetése és a patakbefolyások
sodrása miatt egy pillanatra sem unatkozhattunk. A kormányosainkat az évek óta velünk túrázó fiatalokból és felnőttekből válogattam, így a harcedzett „kapitányok” mindegyike derekasan kiállta a próbát, és magabiztosan kormányozta a hajóját. Kb. 15 km evezés után, a Szartos-patak
befolyásánál vertünk tábort, míg a töltött káposzta elkészült,
a kisebb gyerekek a bővizű patak sodrásában pancsolhattak, a
nagyobbak tábort vertek, fát gyűjtöttek, és jött az elmaradhatatlan kalandjáték. A második napunkon változó vizeken
eveztünk, hol sekély és szinte álló, hol pedig újra sebes és
kanyargós részekhez értünk, de érezhetővé vált, hogy túl
vagyunk a nehezén. A bennünket körülvevő természet csodálatos volt. Ha behúztuk az evezőket és nem csobbant a víz, a
csend szinte búgott, a parton sétálgató gólyákat egyáltalán
nem zavarta, hogy tőlük 4-5 méterre evezgetünk, a vízbe dőlt
korhadt fákon pompás kis virágos kertek alakultak ki. A
néhol 3 méteres függőleges partfal üregeiből százával röpködtek felettünk a parti fecskék. Néhány részen mindkét
vízpart szinte dzsungelre emlékeztető volt.

Aznap Vizsolyon vertünk tábort, a kicsiknek szintén jó fürdőhelyet találtunk, a nagyok pedig egy iszapos részen egész
estét betöltő sárdagasztást rendeztek maguknak. A végére –
különösebb túlzás nélkül állíthatom – az anyjuk sem ismert
volna rájuk. Mint tudjuk, itt nyomtatták az első teljes, magyar
nyelvű Bibliát. Sajnos a kiállítást az esti órákban már nem
tudtuk megtekinteni. Harmadik nap kicsit csendesebb vízre
értünk, sőt a vízátemelők közelében már majdnem állóvízen
eveztünk, ami kicsit lassította a haladást. Már a második
vízátemelőn is túl voltunk, kb. 30 km-t tettünk meg és nem
volt kikötésre, táborverésre alkalmas partszakasz. Ezek a

lassú, széles, sekély részek viszont alkalmasak voltak vízi
csatára, új kormányosok képzésére. A combig érő vízben
még a kis óvodásunk is leckét kapott a kormányzás tudományából. A késő délutáni órákban a szél is nehezítette a dolgunkat, már többször felhívtam a minket kísérő autó vezetőjét, aki végre alkalmas helyet talált a kikötésre. Telefonon
nehéz volt pontosan meghatározni, milyen messze vagyunk
tőle, de tudtam, már csak néhány kilométer lehet a mai célig,
aztán egy kanyar után, integető alakra lettem figyelmes.
Kiskinizsen fantasztikus táborhelyre leltünk, a nagyfiúk
örömére kötélugráló, a kisebbekére pedig sekély, homokos
part és játszótér volt. Este a helybeli fiatalok kb. 50 méterre
tőlünk diszkót szerveztek maguknak, amit kénytelenek voltunk mi is végighallgatni.

A reggeli felkelés a zajos éjszaka, no meg az előző napi
komoly teljesítmény miatt kicsit csúszott, és meglehetősen
elcsigázott volt a társaság. Ezért mindenki meglepetésére és
persze örömére úgy döntöttem, nem megyünk tovább, és
egész napos pihenés, fürdőzés következik. Megismerkedtünk
néhány helybeli fiatallal, akik a kötéllel való vízbe lendülés
különböző trükkjeit mutatták be. Mivel kis társaim nem tudták megunni az ugrálást, így egész nap velük kellett lennem,
hogy folyamatosan vigyázhassak rájuk. Így ez a nap számomra is pihenéssel és szórakozással telt, de ezt a „terhet”, hogy
egy ilyen csodálatos helyen együtt fürdőzhessek kis barátaimmal, még sokszor szeretném vállalni.
Estére mindegyikünk megtanult néhány új mutatványt.
Az ötödik napon ismét megküzdöttünk egy átemelővel és
hihetetlenül kanyargós vízre értünk, meg is jegyezte valamelyik srác: – Vágjuk le a kanyarokat gyalog. A folyó keskeny
volt, sekély, sok felhalmozott hordalékkal, ami ismét próbára
tette kormányosainkat. Egy ilyen kanyar után hatalmas szürkemarhacsordát pillantottunk meg. Amint a vízben fürdőztek,
láthatóan nem zavartatták magukat érkezésünktől – mi annál
inkább –, a komor, tekintélyt parancsoló állatok láttán a lehető legnagyobb ívben igyekeztünk elkerülni őket.
Délutánra eleredt az eső, kikötésre alkalmas helyet sehol
nem láttunk, hideg lett a szél és kerülgetett bennünket egy
vihar, mikor is elénk tárult egy „oázis” a dzsungelben, frissen
nyírt zöld gyeppel, csónakkikötővel. Első gondolat: megyünk

XX. évfolyam 9. szám

VISEGRÁDI HÍREK

tovább, hisz ez magánterület és az autó kb. 5 km-el lejjebb
már talált egy alkalmas kikötőt.

Második gondolat: meg kell kérdezni, hátha mégis beengednek, hisz itt a vihar. Még szerencse, hogy a második
gondolat volt az erősebb. A házigazda készségesen beengedett bennünket, a kertben főzőhely és egy jókora kerti „szaletli” is a miénk lehetett, ahová épp az utolsó pillanatba értünk, mielőtt kitört volna a vihar. Telefonáltam a sofőrnek,
keresse az Árvai-tanyát, mert innen nem mozdulunk egy
tapodtat sem. Egy óra múlva azonban kisütött a nap, a homokos talaj elszívta a vizet, felvertük sátrainkat, megfőtt a vacsora, és nagyon jól éreztük magunkat. A megérkezett sofőr
örömére a tábor kiváló horgászparadicsomnak bizonyult, és
még a legkisebbek is fogtak néhány halat, a nagyobbak az
elmaradhatatlan kalandjátékukat játszották. Mint kiderült, a
házigazda itt egy vízi kemping kialakítását tervezi a későbbiekben. Szükség is lesz rá, mert kikötésre alkalmas partrész
nagyon kevés van. Utolsó napunkon fürdőztünk, játszottunk,
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aztán búcsúzóul, délután még megtettünk 5 km-t Ócsalánosig, ahol élményekkel telve, szép barnára sülve szálltunk
kocsiba, és vettük az irányt hazafelé.
Hazaérkezésünk után néhány nappal döbbenettel néztem a
televízióban a Hernád áradásáról szóló jelentéseket, alig
hittem a szememnek, és szinte elképzelhetetlen volt számomra, hogy néhány nap alatt ekkora változás történjen. Hisz a
folyón megtett kb. 95 km alatt szinte sehol nem volt 30 méternél szélesebb a víz, és alig lehetett olyan részt találni, ahol
egy felnőtt úszhatna anélkül, hogy leérjen a lába. A kiöntött
települések nagy részén megfordultunk, néhány partján táboroztunk is, némelyike a vízparttól legalább 300 méterre volt,
Kiskinizs pl. az átlagos vízszint felett 4-5 m-rel magasabban
helyezkedik el, ezért döbbenten és ámulva figyeltem a tudósításokat, amint a segítőkész, kedves emberek, akikkel utunk
folyamán találkoztunk, egyik napról a másikra hajléktalanná
válhattak.
Szerencsések voltunk, a szeszélyes folyócska nekünk örömet okozott, időnk meleg és napos volt, a túránk a vihar
kitörése előtt egy nappal véget ért, másnak néhány nap múlva
balszerencsét hozott. A Hernád nagyon szép és izgalmas
folyócska, mindenkinek ajánlom, aki szeret evezni és kedveli
a nomád túrákat, de kellő gyakorlat hiányában senki ne vágjon neki!
Külön kérésre idén még lesz egy nosztalgia túránk a hat
évvel ezelőtt elsőként velünk tartó evezősöknek, október 2-án
részt veszünk a Tatai-tó leeresztésén, ahol egy patakon lehet
lejönni Neszmélyig, ezzel búcsúzva minden évben a vízi
élettől. Jövőre a Rábán és a Zagyván fogunk túrázni, tavasztól úszni, evezni és a vízi szabályokra tanítjuk az érdeklődő
gyerekeket, és természetesen ismét lesznek rövid túráink is.
VISEGRÁDI SPORT EGYESÜLET
TÚRA- ÉS SZABADIDŐ SZAKOSZTÁLY
BÁRTFAI ISTVÁN

VI-PA tábor 2004. – Erdélyben és Gyimesben
Az Áprily Lajos Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola idén is megszervezte a
parajdi testvériskolával közös táborát. A
már kialakított szokásrend alapján 2004ben a parajdiak fogadtak bennünket.
Sajnos a tábor előkészítése – több ok
miatt – nem a legkörültekintőbben történt, így a tanév végén elindult szervezéssel mindössze nyolc tanuló jelentkezett és vett részt velem az augusztus 20–
29. közötti táborozáson. A résztvevő
nyolc tanuló: Bíró István, Farkas József,
Gróf Anikó, Németh Petra, Száraz Bence, Szűcs Bernadett, Vesszős Bence és
Vesszős Péter. Az alacsony létszám
miatt nem vettünk igénybe különjáratú
autóbuszt, de így is csak mi voltunk
utasai a 20-án este Visegrádról induló
menetrend szerinti járatnak. Az éjszakai
utazás újszerű volt, a határon való várakozás miatt csak reggel 9 óra körül
érkeztünk Parajdra. Épp a falunapok
kétnapos rendezvénysorozatába csöppentünk. Jómagam kötelességemnek
éreztem, hogy a délelőtti ünnepi prog-

ramon is részt vegyek, melynek keretében ökumenikus szertartással felavatták
a világháborúkban elesett parajdi katonai és civil hősök emléktábláját, valamint a felújított és Hadnagy Gáborról
elnevezett helytörténeti múzeumot. Az
esti utcabálon már több tanulóval találkoztam, akik a fogadó család gyermekeivel, szüleivel együtt szórakoztak. Vasárnap fúvós zenekarok felvonulása és
hangversenye volt a program. Hallgatva
a zenebarátokat arra gondoltam, akár a
mi fúvós zenekarunk is felléphetne
jövőre ezen a falunapi rendezvényen.
Délután már Gyimesbe vitt minket az
autóbusz 23 főre növelve létszámunkat.
Természetesen jöttek a vendéglátó gyerekek, a Cseresnyés és Veres házaspár,
Kelemen Magdi óvó néni, és egy budapesti építész, Mariann néni. Csíkszereda,
a csíksomlyói templom megtekintése
után Gyimes felé vettük az útirányt. A
gyönyörű Gyimes ismét lenyűgözött! Ez
a vidék gyötrelmes, nehéz munkával
biztosítja az ott élőknek a megélhetést, a

gyimesi csángók falvai, portái mégis
tiszták, rendezettek. Az itt élő magyarság talán a legnehezebben tudja megőrizni nyelvét, kultúráját. (Talán csak a
moldvai csángók helyzete rosszabb
náluk.) Hidegségben kaptunk szállást és
mondhatom, hogy a Csángó panzió
minden kényes igényt kielégített: fürdőszobás, színes tv-vel felszerelt szobák,
bográcsozási lehetőség, nagy füves
udvar és az udvar végében folyó Hidegség-patak. Este játékos ismerkedési est
után mindenki pihenőre tért, voltak
ugyan, akik nehezen tudtak csak elaludni. A finom reggeli után Gyimesbükkre
vettük az útirányt, útközben megcsodáltuk a monarchia idején épült határőrlaktanyákat, melyekben most a román hadsereg katonái laknak. Deáky András
nyugalmazott iskolaigazgató szívélyesen
fogadott bennünket panziója teraszán. S
ismét – a már tőle megszokott lelkese-
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déssel beszélt szeretett népéről, annak
kultúrájáról, szokásairól. Sokszor elhangzott mondatai talán gyermekeink
agyába és szívébe is belevésődnek: „Jól
jegyezzétek meg gyerekek! Először tudd
meg, hogy te ki vagy, kihez tartozol, mi
a te nemzetséged, és ezt tudatosítsd,
ápold és büszkén vállald! Aztán ennek
birtokában fogadd el a másikat, tiszteld,
de várd el tőle, hogy az is fogadjon el és
tiszteljen téged!”
Magdi óvó néni gyönyörű csángó dalokat énekelt, egyet mi is megtanultunk
tőle. Lelkiekben feltöltődve másztunk
fel az ezeréves határhoz a Rákóczivárhoz, illetve annak romjaihoz, bekukkantottunk a nagyon rossz állapotban
lévő vámház ablakán és felsétáltunk a
temetőbe, ahol egy 200 éves templomot
néztünk meg, s a szinte csak magyar
neveket megörökítő sírokat. Visszatérve
Hidegségbe, a finom ebéd után először
„hidat vertünk” a folyón, hogy átkelve
megmásszunk egy kb. 1000 m magas
hegyet. Erre csak a bátrabbak vállalkoztak, de a hegy tetejéről körülnézve minden fáradságért kárpótolt bennünket a
látvány. Upi (Veres Árpád Péter) irányításával paprikás krumpli (vagy ahogy ott
mondják: pityókatokány) főzésébe kezdtünk, s valamikor késő este jót vacsoráztunk saját főztünkből. Rövid játék, a nap
értékelése után ez az éjszaka már nyugodtabban és csendesebben zajlott.
Másnap ismét Csíkszereda érintésével
tovább utaztunk, és a Nyergestetőn
tartottunk pihenőt. A nyergestetői emlékoszlop a Csíki-havasok legismertebb
emlékműve. A Kozmás–kászoni út legmagasabb pontján (875 m) mint a hazaszeretet örökérvényű jelképe áll. Az
1848–49-es szabadságharc utolsó székelyföldi csatájának színhelye. Itt vívott
élethalálharcot Tuzson János honvédőrnagy kis létszámú csapatával 1849.
augusztus 1-jén a túlerőben lévő orosz–
osztrák sereggel. A csata sorsát árulás
pecsételte meg, a védők hősi halált
haltak. Az emlékműnél egy felnőtt magyar csoporttal találkoztunk, ők is szeretettel hallgatták, amikor Veres Fruzsina
elmondta Kányádi Sándor Nyerges-tető
c. versét, Magdi néni ismét énekelt egy
szép népdalt, majd ágakból mi is összekötöztünk (Száraz Bence bőrszíjával)
egy kis keresztet, és letűztük a többi
jelkép közé a nyergestetői tömegsíron.
Kézdivásárhely volt utunk következő
állomása. Kevés időt tölthettünk, de így
is megcsodáltuk főterét. A teret kisiparosok kétszintes házai övezik, mögöttük
az országban egyedülálló 73 udvartérrel.
A múzeumban a céhes iparról tanulhat-
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tunk a látottak és idegenvezetőnk előadása alapján, majd megnéztük a szintén
különleges babamúzeumot. Kézdivásárhelyről utunk Alsócsernátonba vezetett. A Haszmann kúriában a család
egyik leszármazottja fogadott bennünket, aki gyermekeinket először a jó
modorra oktatta ki (,,Vedd ki a zsebedből a kezed!” stb.), majd nagy szeretettel
és lelkesedéssel mutatta be Erdély egyik
leggazdagabb és legszebb magyar népművészeti gyűjteményét. Ez a kúria arról
is nevezetes, hogy Jókai Mór itt szállt
meg első erdélyi útja alkalmából. Kis
ajándékkal, jókívánságokkal ellátva
hagytuk el Alsócsernátont, s utaztunk
lassan hazafelé. Székelyudvarhelyt is
megnéztük, de az este közeledtével
sajnos arra már nem maradt időnk, hogy
Szejkefürdőnél és Farkaslakán megálljunk. Észre se vettük, hogy táborozásunk ötödik napjához érkeztünk. Szerdára kissé beborult az idő, így a tervezett
strandolás helyett a sóbányába ereszkedtünk le. S ezután következett a csúcspont: délután autóbusz vitt minket a 15ös kilométerkőig, onnan pedig felgyalogoltunk a szintén kb. 1000 méter magas
Bogdánba. Meg kell jegyezzem, hogy
erről a helyről korábbi útjaink során is
sokat lelkendeztünk, sok kalandot éltünk
itt meg, de most igazán meglepődtünk a
tapasztalt változásokon: gyönyörűen
felújított és komfortosított menedékház
várt bennünket. A csomagszállítás ugyan
akadozott egy kicsit (elfogyott az üzemanyag a terepjáróban), így aztán a sült
krumpli vacsoránk kissé későn készült
el, de a tábortűz és a létszámban ismét
gyarapodott csapatok műsora vidám
hangulatot teremtett. Sajnos felhős volt
az égbolt, így az éjszakai csillagvizsgálás elmaradt. Másnap még többen lettünk, mert fellátogattak hozzánk a vendéglátó családok, tavalyi táborozók.
Délelőtt nagy túrát tettek a gyerekek,
addig Rózsika néni és Icu néni elkészítette a finom ebédet; paszulylevest csülökkel és pánkót (bableves és fánk). Az
ebéd elfogyasztása után került sor a
vetélkedőre. A már meglévő csapatok
most céhekké alakultak, céhindulót
kellett írniuk, majd különböző érdekes
feladatokban kellett számot adniuk
mindarról, amit az elmúlt napokban
láttak. Az előző szerepléseket is értékelve végül is a Kalaposok céhe győzött,
megelőzve a Kovácsok, ill. Csizmadiák
céhét. Szép volt, jó volt ismét Bogdánban! Talán érdemes lenne egyszer egy
sítábort is kipróbálni!
Táborozásunkból már csak néhány nap
maradt. Pénteken Korondra mentünk

2004. szeptember
vásárolni, majd délután Szovátára, ahol
az időjárás miatt nem került sor fürdőzésre, csak sétára. Szombaton délelőttre
fakultatív programot hirdettünk: aki
akart pihent, aki akart, eljött Magdi
nénivel Bíró Mihály naiv fafaragóhoz,
aki megmutatta nekünk gyűjteményét,
mesélt a szénégetők nehéz életéről,
citerázott nekünk. Utána megnéztük
Parajd legöregebb házát berendezésével
együtt, ami mint élő, ma is lakott ház
mutatta meg a régi parajdiak életkörülményeit. Délután a gyerekek maguk
szervezték meg programjukat, mi, a két
iskolaigazgató pedig Csíkszeredába
kirándultunk, hogy részt vegyünk a
Szent György Lovagrend lovagavatásán
és az erdélyi priorátus megalapításán.
Meglepődtek a visegrádi ismerősök, a
Cseke család tagjai, az ismerős lovagok,
de bizonyára jól esett nekik, hogy otthoni és helyi ismerősök is megtisztelték
jelenlétükkel ezt a fontos eseményt.
Vasárnap katolikus szentmisén vettünk
részt, ahol külön is köszöntött bennünket az atya. Ezután az Áprily-emlékházban tartott előadást Csiki Zoltán
tanár úr, megnéztük az Áprily-relikviákat, elhelyeztük az új emlékkövön
koszorúnkat. A búcsúebédet a Krisztina
étteremben fogyasztottuk el, és este 7
órakor már a buszt vártuk, reménykedve,
hogy ismét a mikrobusz szállít majd
haza bennünket. S bár minden kívánságunk így teljesülne: ahogy mentünk, úgy
jöttünk haza is. Mivel a határnál gyorsabban jutottunk át, már kora reggel
hazaérkeztünk fáradtan, álmosan, de
élményekkel gazdagon.
A legnagyobb öröm számomra az,
hogy nem maradt ki ez az év sem! Igaz,
hogy kevesen voltunk, és tanévkezdés
közelsége miatt segítő kísérőm se volt,
de bízom benne, hogy a résztvevők
tovább viszik a VI-PA táborok jó hírét,
remélem, hogy sikerül és érdemesnek
tartják egyre többen az iskolai kapcsolatot kiszélesíteni, kibővíteni a két település kapcsolatára. Sok közös vonás, sikeres együttműködési lehetőség rejlik
Parajd és Visegrád között: idegenforgalom, gyógyturizmus. Rajtunk áll, hogy a
gyerekek között most már több mint egy
évtizede kivirágzott barátságot tovább
építsük, szélesítsük.
Mezei Anna ny. iskolaigazgató

XX. évfolyam 9. szám

VISEGRÁDI HÍREK

17

Egy új cikksorozat kezdete

A siker
az agyban kezdıdik
A kilencvenes években agytrénerek
egy csoportja megalapította a Hatékony és Eredményes Tanulásért
Alapítványt, melynek célja hatékony
tanulási módszerek kifejlesztése, az
agykutatás legújabb eredményeinek
elterjesztése, gyakorlati alkalmazása
az oktatás és a képzés bármely területén. A cikk szerzői majd’ tíz éve
dolgoznak az alapítvány gyermekre,
felnőttre egyaránt érvényes céljainak
megvalósításán.
Tevékenységük
során Visegrádon is több tucatszor
alkalmazták eredményesen a módszert.
Cikksorozatunkban a módszert és
az elért eredményeket szeretnék
megismertetni a lap olvasóival. Elsőként az elméleti háttérrel foglalkozunk.
Mint a címben írtuk, a siker az agyban kezdődik. Ezért a sikerért nagyon sokat tehetünk agytréninggel,
mely legmagasabb szintű működésünkre, a tudatunkra hat. Ez a tréning
lendületben
tart,
öngyógyító,
relaxáló, energetizáló hatást fejt ki.
Megtépázott testi-lelki-szellemi állapotunkat helyreállítja, ha mindez a
helyén van, a meglévőnél magasabb
szintre emeli. Mindehhez energiára,
életerőre van szükség, melyet a leggyorsabban,
legeredményesebben
agytréninggel lehet a felszínre hozni.
E nélkül az életerő nélkül állandóan
neki kell feszülni a fel-adatoknak.
Nem tudunk ellazulni, olyan relaxált
meditatív állapotba kerülni, hogy
elengedjük gondjainkat, kikapcsoljuk, pihentessük agyunkat. Erre jellemző állapotot tapasztalhatunk az
állandóan tevékenykedő, alvásproblémákkal küszködő felnőtteknél,
illetve a tanulási, viselkedési problémákkal a környezetüket terhelő gyerekeknél.
Az agytréning a fény és a hang ősi
relaxáló erejét ötvözi a komputeres
csúcstechnika tudományával. A fény
és a színek játékos természete ősidők
óta lenyűgözi az embereket. Ma is
csodálatot vált ki az égbolton feltűnő
szivárvány, a lobogó tűz látványa is
nagy hatással van ránk. Saul zaklatott

elméjét Dávid, a parittyás pásztorfiú
csillapította saját dalainak éneklésével, hárfajátékával. A sámánok is
zenével gyógyítottak. A zene képes
áthidalni különbségeket, közelebb
hoz bennünket egymáshoz.
Ma egészen másként élünk, mint
évszázadokkal ezelőtt. Az információ
szédült tempóban árad felénk, egyre
jobban telítődünk ettől. – Megáll az
ész!
Mára elvesztettük meditációs gyökereinket, csak kevesen ismerünk
relaxációs technikákat. E nélkül
pedig nem tudjuk megtisztítani magunkat a káros stressztől. Romlik
alvásunk minősége, szervezetünk
öngyógyítása, memóriánk sem a régi,
csökken kreativitásunk és munkateljesítményünk.
Az ember roppant fontos tulajdonsága, hogy a kihívásokra megkeresse
a megfelelő, általa fellelhető legjobb
választ. A NASA szakembereinek
köszönhetően ma már egy fényhang
készülék segítségével fokozhatjuk
tudatunk tevékenységét. Amíg az
agytréner készülék hat, elménk lecsillapodik, felszínre kerülhet energiánk,
feldolgozhatjuk, majd elengedhetjük
nyomasztó
terheinket.
Agyunk
relaxált állapotban összerendezi,
megnyugtatja elménket. Az így megszerzett harmóniában tudatunk újjászervezi működését. Amikor ezt a
harmóniát tartóssá tesszük, ismét
kreatívan gondolkodhatunk, s számunkra előnyös döntéseket hozhatunk. Ellenkező esetben mi magunk
válhatunk fejlődésünk akadályává.
Az agytréner módszer lényege a
frekvenciában, a rezgésben van. A
fényt és a hangot használjuk fel a
harmónia megteremtésére. A fényhang módszer az agytréning során
olyan információkhoz juttat, melyekkel egyfajta éber, de álomszerű állapotba kerülve a legbiztosabban oldhatjuk a felgyülemlett feszültséget.
Amikor rosszul érezzük magunkat,
megbetegszünk, rosszul teljesítünk, a
megfelelő frekvenciák hiányoznak
agyunk optimális működéséhez. Ha
megfelelő agytornával begyakoroltat-

juk a helyes frekvenciákat, az agy
saját működési hibáinak javításába
kezd, létrehozza a hiányzó idegi
kapcsolatot. Amikor az idegsejtek
közötti kapcsolatok megvalósulnak,
helyreáll a megbomlott harmónia.
Újra jól érezzük magunkat a bőrünkben.
Megfelelő tréninggel az intelligenciahányadosunk (IQ) is növelhető,
mert a régebbi, hibás agyműködés
miatt az addig kevesebb ingert kapott
területeket is munkára fogjuk. Így
javítható a tanulási képesség is, amire egész életünk során szükségünk
van. Ez a tevékenység nem szűkíthető le az iskoláztatásunk idejére. A ma
emberének rendelkeznie kell az életen át tartó tanulás képességével, ha
nem akar lemaradni. Hatékonyabbá
tehetjük gondolkodásunkat, koncentrációs képességünket, javíthatjuk
memóriánkat (rövid távú, hosszú
távú).
Időnként el kell végeznünk a szellemi
nagytakarítást
elménkben.
Rendszeresen meg kell állnunk, elcsendesedve
megszabadíthatjuk
elménket mindattól, ami úton-útfélen
ránk zúdul. Az elme kontrollálásának
legősibb módjai a különböző meditációs gyakorlatok. Kizárólag meditatív állapotban szabadulhatunk meg a
feszültségektől, és állíthatunk fel
sorrendet tennivalóink között. Ez az
állapot kolostori környezetben, hoszszú, évekig tartó gyakorlással is
megszerezhető. A ma emberének
azonban naponta legfeljebb percei
vannak arra, hogy összeszedje magát.
Ezeket a perceket használhatjuk ki
relaxációs programok beiktatására, és
ezzel megőrizhetjük mentális egészségünket.
Minden más bekövetkezik, érdemeink szerint.
dr. Anda Istvánné
és
dr. Lelkes Lászlóné
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Az én mesekönyvem

A tavasz és az ısz
Watzek Luca – II. kategória – III. díj
(Áprily Lajos Általános Iskola, Visegrád)

Valamikor egészen régen, amikor
még a Föld nagyon fiatal volt, és
még az erdei manók ébresztgették a
virágokat, a fák leveleit sárgították,
gyümölcseit érlelték, akkoriban
csak két évszak volt: a nyár és a tél.
A két évszak váltakozását az döntötte el, hogy a Holdsárkány legyőzte a Napfőnixet.

Abban az időben Bars volt az erdő
vezére. Nagy gondja volt, mert a
Holdsárkány minden párviadalon
győzött, ezért már régóta a fagyos
tél kitartóan uralkodott. Bars összehívta az erdő tanácsát, ahol minden
lény legokosabbja képviselte fajtáját. Már hosszú ideje tartott a tanácskozás, de nem született döntés,

csak arról állapodtak meg, hogy
valakinek le kell győznie a sárkányt.
Keresték, ki az, aki szembe mer
szállni a sárkánnyal, de ereje miatt
mindenki rettegett tőle. Végül Bars
arra a döntésre jutott, hogy elmegy
a bölcs Izidorhoz, a borzhoz, akit az
egész erdőben a legbölcsebbnek
tartottak.

Izidor annyit mondott:
– Magad, Uram, ha nincs szolgád!
Még segítségképpen elárulta azt,
hogy a sárkány gyenge pontja az,
hogy kihúzzák az egyetlen ezüst
hajszálát. Bars hazament. Elhatározta, hogy elindul megkeresni a
sárkányt, és legyőzi. Másnap útnak
indult. Páncélt, kardot, sem más

fegyvert nem vitt magával, mert
nem akarta a sárkányt megölni,
csak elkergetni egy időre. Sokáig
vándorolt. Az úton onnan érezte,
hogy hol
a sárkány, hogy minél közelebb
került hozzá, annál hidegebb lett.
Mikor aztán megpillantotta a sárkányt, az rátámadott, és jégfogait
csattogtatta. A lehelete is dermesztő
volt.
Hiába acsarkodott, Bars egy óvatlan pillanatban mögé került, felugrott a hátára. Akárhogy is próbálta
magáról levetni a szörnyeteg, Bars
kitépte az egyetlen ezüst hajszálát.
A vad sárkány hirtelen mély álomba merült, a fagyos föld fölengedett. Virágokat nyitott a lágy napsugár. Ez azért történt, mert Bars a
sárkányt csak elaltatta, de nem ölte
meg. Ha az ezüst hajszála újra kinő,
ismét tél lesz.
A sárkány békét kötött a főnixszel, és együtt megalkották a tavaszt, a csendes felmelegedést, és a
nyár utáni lassú lehűlést, az őszt.
A két új évszak gondozóját is
megbízták: az Egyszarvút és a
Griffmadarat. Helyre állt a rend.
Sok év után a négy szövetséges
Bars emlékére megteremtette az
embert, az új elmét.
Az idő múlásával elfelejtettük
őket, de még mindig ügyelnek a
rendre. Ha figyelsz, hallhatod őket,
mert futáruk a szél.
W. L.

Petőfi Sándor:

SZEPTEMBER VÉGÉN
Még nyílnak a völgyben a kerti virágok,
Még zöldel a nyárfa az ablak előtt,
De látod amottan a téli világot?
Már hó takará el a bérci tetőt.
Még ifju szivemben a lángsugarú nyár
S még benne virít az egész kikelet,
De íme, sötét hajam őszbe vegyűl már,
A tél dere már megüté fejemet.

Elhull a virág, eliramlik az élet…
Ülj, hitvesem, ülj az ölembe ide!
Ki most fejedet kebelemre tevéd le,
Holnap nem omolsz-e sirom fölibe?
Oh mondd: ha előbb halok el, tetemimre
Könnyezve borítasz-e szemfödelet?
S rábírhat-e majdan egy ifju szerelme,
Hogy elhagyod érte az én nevemet?

Ha eldobod egykor az özvegyi fátyolt,
Fejfámra sötét lobogóul akaszd,
Én feljövök érte a síri világból
Az éj közepén, s oda leviszem azt,
Letörleni véle könyűimet érted,
Ki könnyeden elfeledéd hivedet,
S e szív sebeit bekötözni, ki téged
Még akkor is, ott is, örökre szeret!
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Helyi
politika
az antalli
örökség
jegyében

A kupa kezdete.
2004. október 18. (hétfő) 17óra.
Nevezési díj:
20.000,– Ft
Nevezés határideje:
2004. október 10.
Sorsolás:
2004. október 10., 19 óra tornacsarnok.
Érdeklődni és a nevezést befizetni:
Bártfai István 398-383,
Eisele Gábor 397-204.

Szabályok:
– nevezni max. 10 főt lehet, ebből igazolt legfeljebb 3 fő;
– alsó korhatár 14. év;
– a játékban 4+1 fő, min. 3+1 fő vehet részt, a csere korlátlan;
– a nevezésen fel kell tüntetni az igazolt játékost, a kapust, valamint a csapatkapitányt, ill. annak telefonszámát;
– 18 év alattiak, a felnőtt csapatban nem játszó, valamint a 40 év feletti játékosok, ill. a kapus, nem számít igazoltnak;
– csapatonként a pályán egyszerre legfeljebb csak 2 igazolt játékos tartózkodhat;
– NB-s labdarúgók nem játszhatnak a kupán;
– kirúgás esetén az ellenfél köteles 3 m-re állni;
– a hazaadott labdához a kapus csak lábbal érhet, kivéve, ha a hazaadás fejjel
történt, amennyiben a hazaadott labdát a kapus kijuttatja az alapvonalon túlra,
szögletrúgás következik, egyéb esetben a kapusról nincs szöglet;
– a középkezdésből rúgott gól is számít;
– becsúszás, talpalás, a bíróval vitatkozás kiállítással jár;
– akit 2×2, vagy 5 percre kiállítanak, a következő mérkőzésen nem játszhat;
– durva, sportszerűtlen viselkedés, rendbontás, szándékos rongálás eltiltást eredményezhet, melyről egy erre a célra alakult bizottság dönt;
– ki nem állás esetén 0:0 gólarány, 3 pont a másik csapaté;
– amennyiben egy csapat 2× nem áll ki, kizárjuk a bajnokságból, ezzel minden
velük játszott eredmény automatikusan törlődik;
– azt a játékost, aki hamis adatokkal nevez, eltiltjuk a játéktól és a csapattól 3
pontot levonunk, akár játszott az illető játékos, akár nem;
– győzelem 3 pont, döntetlen 1-1 pont, vereség 0 pont;
– a csapatok egységes öltözékben jelenjenek meg;
– óvási díj 2000 Ft;
– a helyezések eldöntése pontszám, egymás elleni eredmény, gólarány, ill. a több
rúgott gól alapján történik.

Kizárólag visegrádi lakosokból, vagy a kizárólag amatőr játékosokból álló csapatok között 2×
×5.000,– Ft-ot sorsolunk ki, a legfiatalabb játékosokból álló csapat 10.000,– Ft kedvezményt kap.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt hétfőnként 17 órai kezdettel
a tornacsarnokba!
Izgalmas meccseket, jó szurkolást és jó szórakozást kívánunk mindenkinek!
Bártfai István

2004. augusztus 6-án a visegrádi
Reneszánsz étteremben megalakult az MDF visegrádi alapszervezete. Az alakuló ülésen részt
vett Manninger Gábor, az MDF
Pest megyei alelnöke és frakcióvezetője, valamint dr. Dragon Pál,
a Szentendrei Városi és a Pest
Megyei Önkormányzat képviselője, az MDF Országos Választmányának tagja.
Az MDF visegrádi jelenléte
azért is jelentős, mert Antall József miniszterelnök 1991-ben a
visegrádi királyi palotában írta alá
a lengyel és cseh állam vezetőivel
az együttműködési megállapodást.
Azóta a ,,visegrádi országok”
kifejezés politikai fogalomtárunk
szerves része lett.
Városunkban az MDF kb. 5%-os
támogatottságot ért el a 2004.
június 13-i EP-választáson, amely
nagymértékben ösztönözte az önálló alapszervezet megalakítását.
Célunk, hogy mérsékelt hangnemben, konzervatív értékek mentén a helyi közélet hatékony formálói legyünk. Ennek érdekében
együttműködésre törekszünk a
helyi önkormányzattal, valamint a
civil szervezetekkel.
Kérünk minden egykori és új
MDF-szimpatizánst, hogy csatlakozzon hozzánk!
Formáljuk közösen a helyi politikát a tisztesség és a politikai
kultúráltság jegyében!
Tisztelettel:
Farkas Márton
elnök
MDF visegrádi alapszervezete
Levélcím:
2025 Visegrád,
Doboskert u. 2.
Mobil:
06 (70) 361-3345
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Városnapi
gyermek íjászverseny
A városnapi gyermek íjászverseny mindannyiunk örömére zökkenőmentesen és jó hangulatban zajlott le. A
visegrádi gyerekeken kívül a környező településekről is
érkeztek a versenyen indulni szándékozók. Ám olyan
gyerekek is akadtak szép számmal, akik csak szerették
volna kipróbálni az íjászatot, mert saját felszerelésük
nincs. Az ő vágyuk is teljesült, kedvükre lövöldözhettek a
gyakorló céltáblára.
Három korcsoportban 26-an indultak a versenyen, és
példás fegyelemmel, felkészültséggel bizonyították, hogy a
játékosság mellett komolyan küzdenek a dicsőségért és a
díjakért.
Az alábbi eredmények születtek:

I. korcsoport:
1. Ormai Balázs (Dunabogdány – 7 éves)
2. Láng Szabolcs (Dunabogdány – 7 éves)
3. Németh Liza (Dunabogdány – 8 éves)

II. korcsoport:
1. Zerinváry Lőrinc (Tahitótfalu – 9 éves)
2. Mészáros Péter (Visegrád – 10 éves)
3. Czvikovszky Sebestyén (Visegrád – 10 éves)

III. korcsoport:
1. Gyurján Zoltán (Visegrád – 13 éves)
2. Tóth Ákos (Tahitótfalu – 11 éves)
3. Tóth Ferenc (Visegrád – 13 éves)
Az első három helyezett íjat, tegezt, nyílvesszőket, valamint érmet, emléklapot, ajándék nyílhegyet kapott. A
díjakat Szőke Mátyás, a Mátyás Király Múzeum igazgatója adta át. A többi résztvevő sem tért haza üres kézzel, ők
kovácsoltvas nyílhegyet és emléklapot kaptak.
Köszönet illeti Bánó Lászlót, aki a díjak anyagi hátterét
biztosította, és ezzel a verseny színvonalát, rangját nagymértékben emelte. Köszönjük Rolinek Jánosnak a kovácsoltvas nyílhegyeket. Az emléklapokat Juhász Tünde
készítette, akinek ezúton is köszönöm a verseny lebonyolításában vállalt szervező, rendező munkáját.
Az íjászpálya biztonságossá tételében nagy segítséget
nyújtott Eőry Csaba, Ferbert Mihály, Hajdú András. Köszönöm az önzetlen hozzáállásukat és segítőkészségüket.
Tisztelettel és köszönettel tartozom Szőke Mátyásnak,
aki az íjászverseny megrendezésére felkért, és biztosította
a helyszínt számunkra.
A résztvevő gyerekek és szüleik nevében:
Bergmann Pál

EZ ITT
AZ ÖN HIRDETÉSÉNEK
A HELYE!
HIRDESSEN
A VISEGRÁDI HÍREKBEN !
AZ ÁLLANDÓ HIRDETŐK

KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜLNEK!
A KÖRNYÉK
LEGKEDVEZŐBB HIRDETÉSI TARIFÁJA!

VEGYE IGÉNYBE EZT A LEHETŐSÉGET!

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
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48 éve történt

1956-ra emlékezünk…
Kiss Benedek

Faludy György

Októberi vers

1956. november
Az ég mint kormos, csillagtalan kürtő,
a lápföld sík és pőre.
Vagy százan vánszorgunk a Fertő mellett
és igyekszünk előre.

Októberi fiúk, hogy sírtam én,
amikor ökleltek benneteket
páncélos orrszarvúk! Testeteket
dobtátok a barbár horda elé.
Októberi fiúk: öcsétek voltam,
nagy szemem égett, mint benzinpalack.
A tehetetlen düh súlya alatt
hogy sírtam, Istenem, hogy fuldokoltam!
Októberi fiúk, ősz van megint,
őszben őszülve magam bolyongok.
Vadszőlőlugas! sátradba omlok
kisírni magamat újra megint.

Mellettem kövér, szovjet tiszt civilben,
rumszag árad belőle.
Egy gyermek sír. Patakon gázolunk át,
s nem leszünk nedves tőle.
Majd: osztrák lámpák, mentőkocsik, szendvics,
mosolygó, piszkosszőke
járőr. Mögöttünk puskaszó, sötétség,
remények temetője.
Furcsa haza. Az ember fellélegzik,
mikor kiér belőle.

MEGHÍVÓ
Szeretettel hívjuk és várjuk városunk minden polgárát
az 19561956-os forradalom és szabadságharc emlékére rendezendı

ÜNNEPSÉGRE,
melyet 2004. október 2323-án (szombaton) 17 órakor rendezünk a moziban
Beszédet mond:

Hadházy Sándor polgármester,
majd az Áprily Lajos Általános Iskola tanulói zenészenés-verses összeállításával

tisztelgünk a forradalom és áldozatai emléke elıtt
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Magyarok Burgenlandban
(1. rész)
A trianoni békeszerződésben elszakított területeink közül
talán a legkevesebb szó a nyugati határvidékről esett. Moson,
Sopron és Vas vármegye nyugati szegélyét, mintegy 4000
km2-t 1920-ban Trianonban a nagyhatalmi diktátum kimetszette a történelmi Magyarország területéből, és Ausztriához
csatolta. Hogy mennyire ésszerűtlen, minden logikát megcsúfoló volt az I. világháborút követő békeszerződés, mi sem
bizonyítja jobban, mint az az eljárás, melyben a vesztes
Ausztriától elvették Dél-Tirolt, és a csak félig-meddig győztesnek elismert Olaszországhoz csatolták, ugyanakkor a vesztes Magyarország területéből kárpótolták a szintén legyőzött
Ausztriát. A megjutalmazott Olaszországtól ezzel egyidejűleg
elvettek jelentős adriai területeket Isztriában, amely területet
az újonnan megalakuló Jugoszláviához csatolták. Mintha egy
őrült keze húzgálta volna a határokat Európa testén, ide-oda
dobálva, más országhatárok mögé kényszerítve a népeket.

Magyar tájház Alsóőrön – étkezőrészlet
Számtalan erődítmény őrzi a törökellenes háborúk emlékét
(15–17. sz.). A terület ugyanis Őrvidék néven védte a Habsburg-birodalom belső területeit.

Magyar tájház Alsóőrön – hálószoba

Burgenland a térképen
A tőlünk elvett terület Burgenland néven lett Ausztria új
tartománya. Eredetileg Sopron és még hét község is átkerült
volna Ausztriához, ezt azonban a népfölkeléssel kikényszerített népszavazás megakadályozta. (Sopron: Civitas
fidelissima, a hűség városa.)
Burgenland magyarul azt jelenti: ,,a várak tartománya”. Területén több vár és várkastély található, melyet előkelő magyar családok építettek. A legszebbek közel feküsznek a
jelenlegi magyar határhoz, Fraknó és Léka vára. Ez utóbbit
még a hatalmas magyar történelmi címer ékesíti. A tökéletesen rendben tartott vár lovagtermével, a várudvar középkori
életképével felejthetetlen látványt nyújt. Károly Róbert királyunk közreműködött építésében (14. sz.). Modernebb vár
Borostyánkő vára, az eredeti tulajdonos leszármazottainak
birtokában van, az Almássy grófok szállodaként működtetik.

Nem a középkorból maradt fenn. Az első Árpád-házi királyaink telepítettek ide magyarokat, székelyeket, kunokat,
besenyőket az ország védelmére, és kiváltságokkal ruházták
fel őket. Legjelentősebb magyar lakta települések ma
Pullendorf (Pulyafalva), Oberwart (Felsőőr) és Unterwart
(Alsóőr). A magyar lakosság összlétszáma kb. 10 ezerre
tehető. Burgenland egyéb területein az eredeti magyar lakosság nagyobb része az évtizedek folyamán beolvadt. Felsőőr
és Alsóőr lakossága nemességet is kapott a középkorban. A
házak oromfalán még ma is lehet látni a tulajdonos monogramja mellett az N betűt, amely ezt a rangot van hivatva
hirdetni. Burgenland ,,fővárosa” Eisenstadt (Kismarton)
számtalan magyar emléke mellett (Esterházy-kastély, melynek hosszú ideig lakója volt az ,,udvari karmester”, Josef
Haydn) természetesen a zömmel magyarok lakta települések
keltik fel az odalátogató magyarok érdeklődését. (Folytatjuk)
Cseke Lászlóné
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Városházi hírek
A képviselő-testület
szeptember 16-i ülésén történt
– Elfogadásra került a „Talajterhelési díjról” szóló, valamint a „Közterület felügyelet szervezetéről és feladatairól” szóló rendelet (lásd a Mellékletben).
– 1 fő közterület-felügyelői státus létrehozásáról döntött
a testület 2004. október 1-jétől.
– Elfogadásra került az önkormányzat 2004. évi I. félévi
költségvetési beszámolója.
– Biztosításra került a művészetoktatás feladatainak ellátásához szükséges igazgató helyettesi munkakör pénzügyi feltétele.
– Elfogadta a testület a Fellegvár Óvoda pedagógiai és
minőségirányítási programját.
– Hozzájárult a testület a városközpont ötletpályázatának
kiírásához a CBA és nagy parkoló közötti területre.
– Elhatározta a testület, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő, Visegrád, Temetősor 2. szám alatti (476
hrsz-ú) ingatlant, értékesíti.
– A mozi új szabvány szerinti hangleolvasó berendezés
cseréjére vonatkozó pályázathoz szükséges 375.000
forint önrészt biztosította a testület.
– 200.000 forint keretösszeget határozott meg a testület a
moziszékek cseréjére és annak járulékos költségeire.
– A templom kereszteződésében, a kisbolt előtti járdaszakaszra kihelyezendő 10-12 db műkő poller (kőbaba) megrendeléséről született döntés.
– 1.000.000 forintos keretösszeget biztosít az önkormányzat a település terültén lévő utak kátyúzására,
mely a Többcélú Kistérségi Társulás által elnyert, Visegrádot megillető összeggel kiegészíthető. A részletek
kidolgozásával a Városfejlesztési Bizottságot bízta
meg a testület.
– Megrendelésre került az Apátkúti-patak tisztítása, a
helyi vállalkozóktól beérkezett ajánlat alapján.
– A következő visegrádi ingatlanok elővásárlási jogáról
mondott le az önkormányzat: 110/1 hrsz, 333 hrsz, 15
hrsz.
– A testület elutasította a Visegrádi Szövetség 50.000
forint összegű támogatási kérelmét.

Ismét a temetırıl…
Tavaly egy kedves olvasónk írásában kérte, hogy a temetőnk tisztaságára, rendjére nagyobb figyelmet kellene
fordítani. Sajnos, az írás süket fülekre talált. Városunk
temetőjében, ahol szeretteink, ismerőseink nyugszanak,
állandósult az ebek által termelt piszok, sokan ott sétáltatják kutyájukat, és nem gondoskodnak az állatok által ott
hagyott piszokról. A bekerítetlen részeknél mindenféle
állat szabadon bejárhat – bizonyára kóbor állatok is –, így
szinte állandósul a fent leírt szomorú jelenség.
Nyomatékosan kérünk mindenkit, tegyen a temető rendjéért, tisztaságáért, hisz az kegyeleti hely, ott nincs helye
állatnak, piszoknak, szemétnek!
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A Magyar Nemzeti Bank
5000 forintos ezüst emlékérméje
a visegrádi várról
2004-ben a Magyar Nemzeti Bank ,,Magyarország várai” elnevezéssel új emlékérme sorozatot bocsát ki,
amelynek első tagja a visegrádi várat ábrázolja. Az 5000
forintos címletű ezüst emlékérmét 2004. szeptember 28-án
mutatták be ünnepélyes keretek között Visegrádon.

A legendás múltú visegrádi vár számos pályaművet ihletett meg. A beadott tervek díszítőmotívumai között szerepelt reneszánsz oszlop, a visegrádi vár látképe, a
,,Visegrádi Madonna”, illetve a jól ismert oroszlános kút
is. A zsűri választása a Kiss György tervezőművész által
megálmodott emlékérmére esett. A győztes emlékérme
előlapjának szélén köriratban fent a ,,MAGYAR KÖZTÁRSASÁG”, lent a ,,FORINT” felirat olvasható. Az
emlékérme szélén bal oldalon, a ,,2004” verési évszám,
jobb oldalon pedig a ,,BP.” verdejel található. A felső
körirat alatt, középen a visegrádi vár részének, az ún.
Salamon-toronynak látképe látható, háttérben a Dunakanyarral. A látkép alatt az ,,5000” értékjelzés, alatta Kiss
György tervezőművész mesterjegye található. Az emlékérme hátlapjának felső kétharmadában a visegrádi vár
látképe jelenik meg. Az alsó harmadban vízszintes sorokban egymás alatt a ,,VISEGRÁDI”, a ,,VÁR” felirat és
Kiss György tervezőművész mesterjegye olvasható.
Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült,
súlya 31,46 gramm, átmérője 38,61 mm, széle recézett. Az
emlékérme 8000 példányban készül, és megvásárolható a
Magyar Pénzverő Rt. székhelyén és az MNB Látogatóközpontjában üzemelő érmeboltjában, illetve a kibocsátás
színhelyén, az MNM Visegrádi Mátyás Király Múzeumban.
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TISZTELETTEL KÖSZÖNTJÜK VISEGRÁD
Visegrád Város
Díszpolgára:

KALÁSZ ISTVÁN
Kalász István érseki tanácsos, címzetes prépost,
esperes, ahogy mindannyian ismerjük és tiszteljük,
Visegrád plébánosa. 1943. január 17-én született
Balassagyarmaton. A teológiai főiskola elvégzése
után 1966. június 19-én szentelték pappá Esztergomban. Első munkahelyeként 1967-ben került Visegrádra, s egy rövid tardosbányai megszakítástól
eltekintve, 37 éve végzi papi hivatását városunkban.
Akik ismerik, tudják: szerény ember, aki a templomon kívül nem szokott nyilvánosan szerepelni.
Ennek ellenére, amennyire ideje engedi, minden
közéleti, kulturális rendezvényen jelen van, híveivel
nemcsak a templomban, hanem az utcán, családi
körben, iskolában is tartja a kapcsolatot. Velünk van,
lelki támaszunk a bölcsőtől a koporsóig.
A mai világban, amikor a fiatalság nevelése nehezebb és fontosabb feladat, mint bármikor, Kalász
István iskolai hitoktatóként, a visegrádi iskola tantestületével együttműködve hosszú évek óta gondoskodik a felnövő nemzedék erkölcsi neveléséről az iskolában, sportban, hittantáborokban.
A református testvéregyházzal az ökumenikus
gondolat jegyében nyitott, szívélyes kapcsolatot tart
fenn.
Lelkipásztori munkájának legutóbbi elismerése
és visegrádi híveinek felemelő lelki élménye volt,
amikor ez év június 4-én Erdő Péter, hazánk bíborosérseke bérmálta a Kalász atya által felkészített visegrádi fiatalokat.
Amikor Kalász István plébános úrnak további
lelkipásztori szolgálatához erőt és jó egészséget
kívánunk, szeretnénk felidézni a 60. születésnapja
alkalmával az egyik köszöntőben elhangzott, mind a
papnak, mind a gyülekezetnek szóló jókívánságokat:
,,Kössön össze sok párt – sírig hűségre,
Hintsen keresztvizet minél több csöppség
fejére,
Nyiladozó kis szívek lángját hevítse,
S az ifjúságot jó útra segítse.
Idősnek, betegnek nyújtson vigasztalást,
Didergő léleknek – jó szava – legyen
meleg palást.
S ha elérkezik éltünk végórája
– és Urunk elszólít –
Utolsó utunkon – kísérjen – könyörgő imája.”

Visegrád Város

Pro Urbe díjasa:

SCHANDL LAJOS
Schandl Lajost keveseknek kell bemutatni, hiszen születése, 1938. július 29. óta Visegrádon él, három év kivételével itt
is dolgozott. Általános iskolai tanulmányai után Szegeden
szerzett erdésztechnikusi képesítést 1957-ben. Ettől kezdve az
erdő, az erdészeti munka töltötte ki életét nyugdíjba vonulásáig. 1957 és 1960 között a Nagymarosi Erdészetnél gyakornok,
majd kerületvezető erdész. 1960. november 17-től 1998-ban
bekövetkezett nyugdíjaztatásáig 41 éven át a Pilisi Parkerdőgazdaságnál dolgozott fahasználati főelőadó, ágazatvezető,
majd parkerdő-gazdálkodási főelőadó munkakörökben.
Schandl Lajos életének hivatali munkája mellett másik
meghatározó része a közösség és szülőhely érdekében kifejtett
társadalmi munka, amelyet 1963 óta 24 évig tanácstagként,
nyolc éven át képviselőként, az oktatási, idegenforgalmi,
településellátási, népjóléti bizottságok tagjaként és vezetőjeként végzett. Társadalmi munkájáért több kitüntetésben részesült. 1994 és 2002 között a Visegrádi Német Kisebbségi Önkormányzat képviselőjeként dolgozott. Ebben a minőségében
tagja volt a Visegrádi Hírek szerkesztőbizottságának is.
Milyen kevésnek tűnik több mint 40 év szakmai és közéleti
munka a száraz adatok felsorolásának tükrében! E mögött ott
van egy ember, Visegrád elmúlt évtizedeinek közismert, megbecsült alakja. Schandl Lajos személyében megindítóan egyesül a 200 éves sváb ősök munkaszeretetének, otthonteremtő
kitartásának nemes hagyománya, hazánk és a magyarság történelméhez való kötődéssel, a másokért, a közérdekért való tenni
akarással. Példamutató, ahogy Visegrád közelmúltbéli, sajnálatos közéleti acsarkodásai közepette megőrizte erkölcsi tartását, nyugalmát, senkit igaztalanul meg nem bántva. A visegrádi
németség hagyományainak ápolásában nemcsak újságcikkeivel, a kisebbségi önkormányzat tisztségviselőjeként, a nemzetiségi énekkar aktív tagjaként vette ki részét, hanem örömmel
segítette a visegrádi fiatalok helytörténeti gyűjtőmozgalmát,
kiállításainak szervezését.
Aki ismeri, tudja, hogy a nehéz, de szép erdei-erdészeti
munka résztvevőiről számos történet, humoros anekdota keringett közszájon. A szó elszáll, az írás megmarad – gondolta
Schandl Lajos, s ennek eredményeképpen több kötetben írta le,
tette közkinccsé 4 évtizedes munkája során átélt és az idősebbektől hallott élményeit. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, milyen fontos ez az elkövetkező generációk számára, hogy legalább ily módon megismerhessék eleik életét, munkáját és víg
kedélyét. Tudjuk, írói tarsolyában lapul még néhány
,,madárlátta” kézirat. Most, amikor Visegrád város elismerését
átadjuk, őszinte szívből kívánjuk, hogy Lajos bácsi jó egészségben, sokáig örvendeztessen meg bennünket kedves történeteivel és könyveivel.
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VÁROSA 2004. ÉVI KITÜNTETETTJEIT!
Visegrád Város
Tiszteletbeli Polgára:

ZELLER TIBOR
Zeller Tibor 1955. január 19-én született. Az általános iskola elvégzése
után a budapesti Fazekas Mihály Gimnázium matematika szakán folytatta
tanulmányait. A Pénzügyi és Számviteli Főiskola belkereskedelmi szakán
szerzett diplomát, majd katonai szolgálatának letöltése után 1978-ban a Pannónia Szálloda és Vendéglátóipari Vállalat visegrádi Silvanus Szállodájában
kezdett dolgozni mint üzletvezető-helyettes. 1980-ban a 750 fős Siófok étteremnek, majd a Silvanus Szálloda éttermének vezetője. 1981 és 1983 között a
leányfalui Gyöngyszem éttermet irányította. Eközben elvégezte a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola kiegészítő vendéglátó szakát, angol és
német nyelvből tett nyelvvizsgát.
Több mint húsz éve meghatározó alakja Visegrád turisztikai életének.
1983 tavaszától bérelte a Sirály éttermet, amelynek 1993-tól tulajdonosa.
Sokan emlékeznek még a hullámpalás ,,nylon csárdára”, amiből Zeller Tibor
építészetileg tetszetős, színvonalas éttermet teremtett. 1994-ben hozta létre a
Visegrád Tours Utazási Irodát, amely nagymértékben ellátja a városi információs iroda szerepét is. 1996-ban megvásárolta a Vár éttermet, s megépíttette az egyedi ízlésű és hangulatú Reneszánsz éttermet. Ehhez kapcsolódva
városunkban elsőként szervezett olyan idegenforgalmi programokat, amelyek
a történelmi hagyományokra és adottságokra alapozva együtt kínálják vendégeinek a Salamon-toronyban a középkori hadijáték-bemutatót, a műemlék
múzeumi kiállítóhelyen Visegrád történetét, régészeti emlékeit bemutató
tárlatok megtekintését és gasztronómiai örömöket a Reneszánsz étteremben.
E programok sikere mindenki számára megmutatta, hogy vállalkozói merészséggel, alapos szervezéssel és színvonalas szolgáltatással egyszerre lehet
gazdaságilag virágzó üzletet teremteni, és Visegrád turisztikai hírnevét öregbíteni.
Zeller Tibor 1999–2001 között felépíttette a Visegrád Hotelt, majd a műemlékileg felújított királyi palotában bérelt helyiségben hangulatos kávézót
nyitott.
Zeller Tibort – mint igazi vendéglátóst – a legritkábban vezetői íróasztala
mögött lehet megtalálni. Nap mint nap reggeltől estig vendégei körében láthatjuk, buszokat irányítva, középkori köpenyben németül, angolul invitálva a
lovagi tornára vagy a terített asztalhoz az idelátogató közönséget.
Úgy gondoljuk, eddigi életpályája, szakmai sikerei – egy szálloda, két étterem, egy kávézó – létrehozása és a vendégek megelégedésére történő működtetése már elegendő a városunk részéről történő elismeréséhez.
Hölgyeim és Uraim! Szakmai kvalitásai mellett Zeller Tibort nem véletlenül tartják visegrádi polgárnak – remélem, a bogdányiakat nem bántjuk meg
ezzel! –, mivel felsorolni is nehéz, hány helyi szervezetet, programot segített
önzetlenül. Szinte az egész város közönsége ott szórakozott a Sirályban rendezett utcabálokon, német kisebbségi rendezvényeken. Nagylelkűen támogatta az iskolai kirándulásokat, vendégül látta Visegrád külföldi vendégeit.
Reméljük és kívánjuk, hogy Zeller Tibor sokáig folytathassa magas színvonalú szakmai tevékenységét, ahol az üzleti sikerek együtt járnak Visegrád
turisztikai vonzerejének további növelésével.

Immár hagyomány,

hogy a szeptemberi
városnapi
ünnepség keretében
kerülhet sor
a Visegrád Város Díszpolgára,
a Visegrád Város Pro Urbe
díjasa
és
a Visegrád Város
Tiszteletbeli Polgára
kitüntetı címek
átadására.
Idén is éltünk a lehetıséggel,
hogy
a kitüntetı címek átadásakor
elhangzott laudációkat
Olvasóinkkal is
megismertessük,
és a becses személyekrıl
azok is bıvebben tudjanak,
akik valamilyen oknál fogva
az ünnepségen nem vehettek
részt.
A Visegrádi Hírek
szerkesztıbizottsága
valamennyiünk nevében
ezúton is gratulál
a szép elismeréshez,
és kíván mindhármuknak
jó egészséget,
a köz szolgálatához
további eredményes
és hasznos
munkálkodást,
áldozatos szolgálatot!
Jó dolog,
ha a közért
tenni akaró és tudó
emberek
valamennyiünk bizalmát,
szeretetét és elismerését
élvezhetik!
Köszönet nekik!
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A Magyar Köztársaság Igazságügyminisztere
IM/KGF/2004/TÁM/1760/2.
Farkas Márton úr titkár
Visegrádi Szövetség a Demokráciáért
Egyesület
2025 Visegrád,
Doboskert u. 2.
Tisztelt Titkár Úr!
Ezúton is szeretném kifejezni az Igazságügyi Minisztérium köszönetét a Visegrádi Szövetség a Demokráciáért
Egyesületnek azért, hogy emléktáblát kíván elhelyezni Dr. Zsitvay Tibor volt
igazságügy-miniszter tiszteletére.
Ami az Ön levelében említett anyagi támogatást illeti, a minisztérium 200.000
Ft-ot tud e célra fordítani. Ennek átutalásához azonban a Kormány engedélyére
van szükség, mivel az Államháztartásról
szóló törvény – az un. ,,Üvegzseb” csomag elfogadása óta – csak ezzel a feltétellel teszi lehetővé a minisztérium számára társadalmi szervezet, egyesület támogatását. Az engedélyezés tárgyában
előterjesztést nyújtunk be a Kormányhoz, melynek elfogadása után Önök részére az összeg átutalására intézkedünk.
Az Egyesület további munkájához sok
sikert kívánunk.
Budapest, 2004. szeptember 17.
Üdvözlettel:
Dr. Bárándy Péter

MEGHÍVÓ
A ZSITVAYEMLÉKTÁBLA
AVATÁSÁRA
Tisztelt Visegrádi Polgárok!
A Visegrádi Szövetség a Demokráciáért Egyesület 2004. november 13án, szombaton 15 órakor egy emléktábla felavatásával emlékezik meg
a 120 évvel ezelőtt született dr.
Zsitvay Tibor igazságügy-miniszterről, Visegrád díszpolgáráról.
Helyszín: a Fő u. 17. szám alatt lévő, volt Zsitvay-villa előtti tér, a Mátyás-szoborral szemben.
Az emléktábla avatásán várhatóan
részt vesznek az Országgyűlés, a
Kormány, valamint a Pest Megyei
Önkormányzat vezetői, képviselői is.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Visegrádi Szövetség

2004. október

Válasz templomépítkezés ügyében
Abonyi Géza képviselı úrnak
Igaz ugyan, hogy e tárgykörben Hadházy Sándor polgármester úr volt a megszólított, de mégis a visegrádi református egyház életéről, munkájáról és jövőképéről
volt szó. Mint a gyülekezet felelős vezetője, hivatalból illik felelnem a kérdésekre.
Megjegyzem, hogy a Visegrádi Hírek (VH) 2003. júliustól decemberig terjedő
számaiban sorozatban olvashatók a református egyház történetének dokumentumai.
Eszerint ,,2001. augusztus 2-án Visegrád Város Képviselő-testületének 73/2001.
sz. határozata kimondta, hogy a 165. hrsz-ú ingatlanon református templom megvalósításával egyetért. Az 1 millió forint jelképes összegért eladásra kerülő ingatlant kizárólag templom építésére lehet felhasználni.” (VH 2003. dec. 2. old.) Eszerint tehát nem ,,ingyen és bérmentve”, hanem mindenki által ismert módon 1 millió forint jelképes összegért vette meg az egyház a szóban forgó területet.
,,Nincs jogom bírálni döntésüket, lelkük rajta” – olvasható a cikk 2. mondataként. Fontosak a tények, de fontosak érzelmeink is. Képviselő Úrnak tökéletesen
igaza van. Az előző testület az OMH és a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának szakvéleménye alapján döntött egyfelől. Másfelől pedig – bár ez eddig nem
volt ismert – az ökumené és a megbékélés jegyében döntött lélek szerint jól. Egy
régi sérelem sebei gyógyultak be. 1938-ban már összegyűlt egy tekintélyes pénzösszeg telekvásárlásra és templomépítésre. Azonban az akkori római katolikus
egyházvezetés minden módon akadályozta tervünket. A református egyház nem
tudott telket vásárolni Visegrádon templomépítés céljára, mert mindenki elállt eladási szándékától. Egyedül a református Afra György egyházfi házának megvétele
volt lehetséges, aki elköltözött Kisorosziba. Erről rövid tudósítás szól csupán:
,,Először telek vásárlásán gondolkodtak. Ettől elálltak, amikor Afra György hajlandó volt saját házát eladni. A Zách Klára köz 9. sz. alatti házat az egyház megvette 4000 pengőért.” (VH 2003. szept. 2. old.) 60 év távlatából nincs jelentősége
a régmúlt dolgoknak – vélik sokan. Mégis mint a református közösség vezetője,
úgy érzem, hogy a képviselő-testület döntése nem csupán helyes döntés volt, hanem lelkiképpen is útmutató az egész város közössége számára.
A következőkben az anyagiakról olvashattunk, miszerint ,,azt lehet hallani, hogy
elfogyott a pénz.” Ez részben igaz is. Maradt még pár milliónk, de az kevés volt
ahhoz, hogy az ács- és tetőfedő munkálatokat kifizethessük. Az eddig megkapott
20 millió forint+áfa erre nem elegendő. A további mondatok a református egyház
megszégyenülését vetítik előre: ,,Meddig fog ez így állni? Lehet, hogy tárgyalni
kellene a terület visszavételéről, hiszen nem valósul meg a cél, amire a város adta
a területet!” Nos, itt hiányolom én Képviselő Úr nyitottságát, miszerint fel sem
merült kérdései között az a gondolat, netán miben segíthetne a vallási kisebbségnek a képviselő-testület?! Nos, rögtön megnyugtatom, hogy nem kérünk pénzt.
Megnyugtatom Képviselő Urat arról is, hogy ismerem a Biblia ide vonatkozó tanítását: ,,… ki az közületek, aki tornyot akar építeni és nem ül le előbb és nem számítja ki a költséget, hogy telik-e mindenre a befejezésig? Nehogy gúnyolni kezdje
mindenki, aki látja és ezt mondja: Ez az ember építkezni kezdett, de nem tudta befejezni.” (Lukács 14,28–30.) Tehát az építkezés kezdetén Semjén Zsolt helyettes
államtitkárnál és Balog Zoltán főtanácsadónál küldöttségben járva, terveinket ismertetve 50–60 millió forint támogatást kértünk a miniszterelnök úr egyházi alap
keretéből. Erre ígéretet is kaptunk. Hadházy Sándor polgármester úr felajánlotta
az önkormányzat segítségét építési telek kijelölésére. (VH 2003. dec. 2. old.) Nos,
az építési telket megkaptuk. Hálás köszönet érte. Pénzbeli segítségnyújtásra az
önkormányzat részéről nem volt ígéret, nem is kérünk. Azonban az erre az évre
betervezett anyagi segítség csak hosszas utánjárás, új szerződés megkötése után
csak most érkezett meg. Most áll tehát csak módunkban az, hogy utófinanszírozási
szerződés szerint keressünk vállalkozót a további építkezésre. Tisztában vagyunk
azzal is, hogy az elhúzódó építkezés drágább, de az előttünk lévő akadályokat
meggyőzve (dunai árvíz miatti feltöltés, kormányváltások, pénzügyi megszorító
intézkedések stb.) reméljük, hogy jövőre elkészül a református templom Visegrádon.
Vörös Ákos
református lelkipásztor

XX. évfolyam 10. szám
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Abonyi Géza képviselő úrnak, a református templom ügyében
Tisztelt Képviselő Úr!
Bölcsen állapítja meg cikke elején, hogy
,,nincs joga bírálni” a képviselő-testület
döntését a református templom építési telkével kapcsolatban. Így igaz, valóban
nincs, tehát kérjük, mellőzze a bírálatot.
Legfőképpen azért, mert nem áll, hogy
,,ingyen és bérmentve” kapta meg a telket
gyülekezetünk. Valójában – a telek értékét
tekintve jelképes összeget – 1 millió forintot fizettünk érte. Lélekszámunk és a kicsi
gyülekezet anyagi helyzete alapján döntse
el Ön, nagyobb terhet elbírtunk

volna-e? ,,Lelkük rajta” (mármint a képviselő-testületén) – írja Ön. Hitünk szerint
minden fórumon kiállja a képviselők döntése az igaz ügy próbáját.
,,Az épület félkész állapotban van, elfogyott a pénz” – folytatja eszmefuttatását –
és megfeledkezik arról, hogy időközben
kormányváltás volt, és egy más ideológia
szerint intézkedő kormány nem tartotta
magára nézve kötelezőnek az elődje alatt
megindult munka folytatását, és a megígért anyagi támogatás folyósítását. Egyházunk erőfeszítése nyomán azonban a

A VISEGRÁDI SZÖVETSÉG HÍREI
Október 15-én, pénteken 13 órától, a délután folyamán társadalmi munkára várjuk Visegrád város állandó és nem állandó lakosait.
Tervünk a város Budapest felőli kőkapujától a dunabogdányi
helységjelző tábláig az út menti terület megtisztítása a parlagfűtől, behajló ágaktól, szükség szerint eldobott út menti szemét eltávolítása stb. Mind-összesen négy órai munkára kérjük Önöket.
Kesztyűt, műanyag zsákokat és egyéb eszközöket az önkormányzat biztosít részünkre. A hulladék elszállítását részben az önkormányzat, részben a PEMÁK területi részlege biztosítja.
Megjegyzendő, hogy a PEMÁK – egyeztetésünk alapján – szintén ezen a napon, illetve előző nap végzi az út menti kaszálást és
takarítást a területen.
Fontos, hogy csak azok jöjjenek a társadalmi munkára, akik a
parlagfűpollenre nem érzékenyek! Természetesen csak felnőtteket várunk.
November 5-én, pénteken 18 órától közgyűlést tart a Visegrádi Szövetség, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Helyszín: a városi művelődési ház.
November 13-án, szombaton 15 órától Zsitvay-emléktábla
avatása (a meghívó szerint).
Közgyűlésünk szeptemberben elfogadta munkatervét. A teljesség igénye nélkül, de néhány tervezett programunkról, elképzelt feladatunkról szeretnénk Önöket tájékoztatni.
– Tervünk, hogy a város civil szervezetei között együttműködést kezdeményezünk létrehozni, mely jól szolgálná az
anyagi lehetőségek, a szervezői, a végrehajtói munkák kon-

Tíz kérdés –
tíz felelet
Az előző havi újságban jeleztük, hogy
riportsorozatot indítunk a fenti címmel.
Elsőként Dr. Madas Lászlót, a város első
díszpolgárát kérdeztük meg. A tíz kérdésre az alábbi összefoglaló választ kaptuk:
1. Ki van-e Ön szerint használva Visegrád természeti adottsága?
2. Ha Önre lenne bízva, mit fejlesztene, illetve változtatna Visegrádon?
3. Ismeri-e az új városközpont tervét?
Ön milyen városközpontot képzel el?
4. Meg van-e elégedve a város külső
megjelenésével, utcáival, tereivel? Mit javasolna a szépülés érdekében?
5. Mi a véleménye az újjá született Rév
utcáról?

pénz biztosítva van, így nem kell Önnek
évtizedekig várni templomunk befejezésére. 500 éves történetünk pedig bennünket,
magyar reformátusokat megtanított a türelemre. A részünkre kiszabott határidőn belül állni fog a templom, nem kerül sor sem
a telek visszavételére, sem az újbóli grundosítására.
Végül sajnálom, hogy Ön ilyen ügyet,
mint Isten házának építése, lövészároknak
tekint, amelyből bátran lehet lövöldözni
önkormányzatunk vezetőjére.
Cseke Lászlóné

centrálását egy-egy közösségi, a település lakosságát érintő
kulturális, szabadidős és szórakoztató program megvalósításában. Szolgálná tehát egy-egy szervezet programjának
megvalósítását is, de a közösen szervezett bál vagy mulatság, a hazánkba, vagy külföldre szervezett közös kirándulás,
kulturális találkozók stb. tehetnék konkréttá az együttműködést.
– A turisztikai egyesülettel közösen szeretnénk megszervezni
a ,,Szép ház – szép kert” (vagy udvar) mozgalmat, amely
díjat minden évben kiosztanánk.
– Az előzőhöz kapcsolódóan is ,,virágmag és virágcsemete
börzét” szervezünk.
– A környezetvédelem fokozására minden használható ötletet
elfogadunk, de a szelektív hulladék propagálására, a parlagfű irtására magunk is folyamatosan visszatérünk.
– Az Európai Unióba lépésünk első évfordulójának megünneplésére szeretnénk a civil szervezetek és az intézmények felé kezdeményezni.
– Ugyanígy szükségesnek tartjuk a gyermeknap közös megszervezését.
– Hosszabb távon tervünk (legalább) egy Áprily Lajosemlékszoba létrehozása és a ,,működtetés” megszervezése.
Programunk nem lezárt, sőt változtatható. Minden ötletnek
nagyon örülünk. Akkor pedig különösen, ha az ötletadók a szervezésre, a megvalósításra is vállalkoznak.
Nyitottak vagyunk. Azokra is szeretnénk számítani, akik nem
tagjai a szövetségnek.
Kiss Károly
(VSZ)

6. Mi a véleménye a közbiztonságról,
valamint a város közlekedési és parkolási
rendjéről? Van-e javaslata ezzel kapcsolatban?
7. Hogyan van megelégedve a hivatali
ügyintézéssel? (pl. okmányiroda, posta,
önkormányzat)
8. Meg van-e elégedve a város kulturális és egyéb rendezvényeivel? Van-e javaslata a későbbiekre?
9. Mi a véleménye a városban tevékenykedő civil szervezetekről, tagja-e valamelyiknek?
10. Tudná-e segíteni a Visegrádi Szövetség munkáját a város fejlődése érdekében?
A válaszlevél mellékelve.
Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket
őszinte válaszaival.

További jó egészséget kívánunk.
Takács Istvánné (VSZ)
Tisztelt Asszonyom!
A feltett kérdéseire kívánok válaszolni.
– Szerény véleményem szerint a hivatali
szervek, a civil szervezetek, az itt működő
vállalkozások és a lakosság között nem
jött létre alkotó együttműködés. Ennek
híján nincs sok remény a város felfelé
ívelő fejlődésére. Ilyen készség megteremtésén fáradozzunk!
Visegrád, 2004. szept. 26.
Üdvözli
Dr. Madas László
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2004. október

Dunakanyar Erdei Iskola hírei

Környezetvédelem
XXI. századi módon
A 2004/2005-ös tanévben ezzel a
címmel indította útjára a Dunakanyar
Erdei Általános Iskola hulladékgazdálkodással kapcsolatos átfogó programját. Az idei tanévben még nagyobb hangsúlyt kívánunk helyezni a
környezettudatos életmód gyakorlati
megvalósítására.
Nem titkolt szándékunk, hogy ebbe
Visegrád város lakosságát is bevonjuk, hiszen a környezetvédelem terén
eredményt csak együttműködéssel
lehet elérni.

gyobb hangsúlyt fog kapni. Az alumínium italdobozokat korlátlan mértékben és minőségromlás nélkül lehet
feldolgozni. Ezek összegyűjtése
nagymértékben csökkenti a hulladéklerakók terhelését, és javul a közterületek esztétikai minősége is. Nem
utolsósorban az újrahasznosítással
kíméljük
nyersanyagkészleteinket,
mérsékeljük az energiahordozók
felhasználását.

„Az okos ember nem szemetel,
a többieknek pedig tilos!”
XXI. századivá akkor válik a környezetvédelmünk, ha az emberek
megértik és gyakorlatba ültetik a fenti
gondolatot, s törekednek arra, hogy
életmódjuk során minél kevésbé
terheljék környezetüket.
Farkasné Polgár Izabella ,
a DEI környezeti nevelője
A Mátyás Király
Művelődési Ház
szeretettel meghívja
Visegrád lakosait
a hónap utolsó péntekein
megrendezendő
előadás-sorozat
következő alkalmára,
mely
2004. október 29-én
(pénteken)
18 órától lesz
a könyvtárban.
Ebben a hónapban

Papp Györgyi
színművésznő

elıadóestjét
Iskolánk csatlakozott az AluFánt
mozgalomhoz, amely a fém italdobozok újrahasznosítását segíti a dobozok gyűjtésével és azok préselésével.
Kérjük Önöket, hogy az üdítős és
sörös dobozokat szíveskedjenek
eljuttatni a Dunakanyar Erdei Iskolába, ahol AluFánt akciócsoportunk
folyamatosan szelektálja, és préseli a
dobozokat!
Mindannyiunk közös érdeke, hogy
egy idegenforgalmi helyhez méltó
környezeti állapotokat tudjunk megteremteni és fenntartani.
Mivel az európai uniós csatlakozás
után, az uniós előírás teljesítéséhez
2005 végére a csomagolási hulladékok 50%-át újrahasznosítani kell, a
szelektív hulladékgyűjtés egyre na-

Szeptember 28-án az „Erdők Hete”
keretében rendeztük meg a takarítási
napunkat.
Minden
évben
a
Telgárthy-rét és a Pilisi Parkerdő Rt.
székháza közötti patakszakaszt tisztítjuk meg.
Azt tapasztaltuk, hogy folyamatosan
csökken a kidobált szemét mennyisége, és eltűntek a nagy méretű hulladékok (pl. fémtárgyak, nejlonok). Ez
a lakosság pozitív hozzáállásának
köszönhető.
A Telgárthy-rét környékén és az
erdei szakaszokon viszont egyértelműen a kirándulók hagyják ott léptennyomon a természetbe nem illő anyagokat.
Számukra és s a hasonló gondolkodású természetjárók számára megszívlelendő lenne egy mondat, amit
Pilisszentivánon helyeztek ki az erdőben lelkes természetvédők:

hallgathatják meg

Sohase mond…
címmel,
mely egy nő életútja
versekben, prózákkal,
kuplékkal, sanzonokkal
és egyéb dalokkal,
mindez
humorral fűszerezve.
Zongorán kísér:
Pozsár Andi,
az előadást
Csík Csaba
rendezte.
Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!

XX. évfolyam 10. szám

VISEGRÁDI HÍREK

9

Adni jó!

VÁSÁR AZ ÓVODÁBAN

Az életben hányszor, de hányszor kívánja az ember: Bárcsak lenne
kicsit több pénzem! Aztán számtalanszor szembesülünk azzal, hogy
nálunk sokkal rosszabb körülmények között is élnek emberek, és
ilyenkor felötlik bennünk, vajon nem tudnánk-e segíteni valamilyen
módon a másikon? Aztán ez legtöbbször elcsendesül bennünk, majd
elfelejtődik.
Visszaemlékszem, milyen sokszor gyűjtöttünk már, hogy megsegítsük bajbajutott embertársainkat. Nagyon helyesen. Ezeket a gyűjtéseket legtöbbször valamilyen természeti vagy társadalmi katasztrófa
váltotta ki. Ilyenkor mindig hasznos dolgokat gyűjtenek össze a szervezők. Olyan dolgokat, melyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a
mindennapi élet normalizálódjon, tovább menjen.
De mi van akkor, ha nincs katasztrófa? Ilyenkor ritkábban gondolunk
a nélkülözésben élőkre.
Egy barátom idén misszióba ment Kárpátaljára. Élményei, elbeszélései szegénységről, elesettségről szólnak. Az élet alapvető dolgai lassan
már megvannak, de gyakran nem futja az ünnepek szebbé, gondtalanabbá tételére.
Nem lehet-e ezen egy picit enyhíteni, legalább okozni egy kis örömöt? Szerintem lehet. Jó alkalom lehet a karácsony. Mondhatják: Hol
van az még? Itt van már, hamarabb eljön, mint gondolnánk. Ezért
néhányan arra gondoltunk, mi lenne, ha most nem „hasznos” dolgokat
gyűjtenénk, hanem „szépeket”. Csupa olyat, amit én is, más is örömmel látna a karácsonyfa alatt. Hány olyan játék hever a lakásokban
használatlanul, amit megvettünk, szép is, jó is, de valahogy mégse
nyerte meg a gyerek tetszését. Hány olyan plüss állatka van a gyermekes családokban, amelyek újak, szinte nem is játszott vele a gyerek, és
polcra kerültek. Hány olyan könyv fekszik a polcokon, melyből kettő
van otthon, és ezért az egyik fölösleges. Sorolhatnánk a példákat, de
gondolom, mindenki érti, mire gondolok. Mi mindent kap az ember
ajándékba! Sokszor többet a kelleténél. Ezek a tárgyak új életre kelhetnek, jó célt szolgálhatnak újra. Állítsuk őket csatasorba, és itt nem
használt ruhákat kérünk, hanem olyasmit, melyek megfelelnek és
felhasználhatóak karácsonyi ajándék céljára.
Néhány barátommal vállalkozunk arra, hogy ezeket a tárgyakat öszszegyűjtjük, és kijuttatjuk Kárpátaljára. Természetesen minden adományt továbbítunk, a magyar misszió pedig gondoskodik arról, hogy
valóban a legjobb helyre jusson el.
Visegrádon a művelődési házba várjuk az adományokat, november
20-ig.
Segítségüket köszönjük.
Mikesy Tamás

Ilyenkor ősszel óvodánkban hagyománya van annak, hogy a nagycsoportosok kis műsorral kedveskednek a kisebb ovisoknak. Az elmúlt évben őszünnepnek nevezték, mi most idén pedig vásárt rendeztünk, amely néhány hétre elfoglaltságot, készülődést
jelentett a nagyok számára. A gyerekek a palotajátékokon ízelítőt kaptak abból, hogy milyen egy vásári
forgatag; jó néhányan jártak már a váci vásárban is,
illetve piacon vásároltak. Beszélgettünk arról, hogy
az igazi vásárban az árus kínálja a portékát, a vevő
alkuszik az árból és másképp történik a vásárlás,
mint a nagy bevásárló központokban. Verseket,
mondókákat kerestünk, ezek közül a gyerekek választhattak aszerint, hogy ki mit szeretne árulni.
Rengeteg új fogalmat kellett megmagyarázni, ami a
szókincsüket gyarapította. Az igazi előkészületek
akkor kezdődtek, amikor a baromfiárus ketrecét
kellett elkészítenünk. Ehhez már a családok is segítettek. Az apukák előszedték a féltve őrzött kisméretű barkács eszközeiket: kalapácsot, kisfűrészt, csiszoló papírt. Reggelre asztalosműhellyé vált a nagycsoport. A gyerekek csiszolták, a vonalak mentén elfűrészelték a léceket, majd az óvó nénikkel összeszögelték azokat. A hangos kopácsolásra a szomszéd csoport is felfigyelt, mert állandóan átkukucskáltak,
várták, hogy mikor leszünk készen. Kicsit kidőltbedőlt lett a ketrec, de mi nagyon büszkék voltunk rá.
Perecet is készítettünk só-liszt gyurmából, nyakláncot fűztünk tésztából, tálakat kasírozunk csirizből,
képeket ragasztottunk magokból, hogy legyen mit
árulnunk a vásárban .A nagymamák igazi pereccel is
megleptek bennünket. Ekkor már nagyon izgatott
volt az óvoda apraja-nagyja, alig várták, hogy eljöhessenek a vásárba. Igen ám, de pénz is kell a vásárláshoz! A sokféle pénznév közül a gyerekek a fityinget választották fizetőeszközül. Így a névhez méltóan
kartonpapírból elkészültek hamar az 1 fityingesek is.
Ezeket a meghívóhoz mellékeltük a többi ovis számára. A nagy napon berendeztük a vásárt, a gyerekek
mellényt vettek fel, a fiúk kalapot, a lányok kendőt
kaptak. Ügyesen elmondták a sok-sok vidám verset,
mondókát. Még lóvásári alku is szerepelt a versek
között. A pereces harsogva kínálta az árut, a „gatyamadzagárus” büszkén járta körbe a vásárt. Olcsó
János boltjában minden 7-ért volt kapható. A kis
műsor után a kikiáltó jelt adott, és megkezdődött az
igazi vásári forgatag. A nagyok árultak, a többiek
vásároltak. A vevők nagyon megnézték, hogy mire
adják ki az 1 fityingüket. Minden gyerek hazavihetett
egy kis vásárfiát. Az igazi öröm számunkra az volt,
amikor a gyerekek azt mondták, hogy ez volt a legjobb nap az oviban! A szülőket sem szeretnénk kihagyni ebből a sok jóból, ezért meghívjuk őket is
egyik délután, ezzel a kis versikével:

Néhány szó az internetről
Először arra gondoltam, hogy egy felháborodott cikket írok a kábelen keresztül nyújtott internet szolgáltatásról. Tettem volna ezt ezért,
mert heteken át nem volt szolgáltatás, vagy ha volt, akkor is harmat
gyenge. Fizetni pedig majdnem mindenki fizetett, a pénzt pedig szó
nélkül bezsebelte a szolgáltató. Az önkormányzat mint a cég társtulajdonosa, nem tett semmit a lakosok védelmében.
Felháborodott cikket mégsem írhatok – mert mint írtam –, nem
mindenki fizetett, ugyanis a művelődési ház nem fizetett. Néhány
levél és pengevágás után az a megállapodás született (más megoldás
nem lévén), hogy a szolgáltatás hibátlan helyreállításáig nem kell
fizetnünk. Remélem, mielőbb fel kell nekünk is adni a csekket, de
addig is mindenkit arra bíztatok, álljon ki a saját érdekében. Nem
normális ugyanis az, hogy egy nem működő szolgáltatásért fizetni
kell; én azt gondolom a szerződés mely megköttetett mindkét felet
kötelezi.
Mikesy Tamás

Azt fütyüli a rigó: / Itt lesz vásár, halihó! / Apa, anya
gyere el, / Kis csemetéd szerepel. / Lesz itt móka, kacagás, / Alma-, pereceladás. / A portéka nem lesz drága /
Egy fitying csupán az ára. / A végén egy kis mulatás: /
Cipősarok koptatás.
Kőhalmi Ágnes–Gyurián Mária nagycsop. óvónők
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NEMZETISÉGI OLDALAK – Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat
Pinceavató Pfeiferéknél

Intelmek
a pincetulajdonosnak

Fogadalomtétel

Pincemesterré avatás

A ceremóniamester
fogadja
a vendégeket

A bíró
és bíróné
,,jelentést tesz”
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Az oklevél
átadása

Újtelepi asszonyok
köszöntik
a pincemestert

Az elmúlt tíz év pincemestereinek egy része…
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Az én mesekönyvem

Manókaland
Valentin Virág – I. kategória – I. díj
(Áprily Lajos Általános Iskola Visegrád)
Egy szép, zöld erdőben élt Szaffi
öccsével, Tomival és nagypapájával.
Szaffiék minden nap játszottak az
erdőben. A nagypapájuk mindig a
lelkükre kötötte, hogy ne menjenek
messzire, de egyszer megszegték a
szabályt.
– Nézd Tomi, gyönyörű virágok
vannak arra!

– Nem tudom, de a virágokból jött.
Óvatosan széthúzom a szirmait. Ez
egy manó! – szólt Szaffi ijedten.
– Ti meg óriások vagytok! Váá! Segítség!
– Várj, ne félj ki manó, hát nem látod, hogy ugyanúgy nézünk ki?
– Hát persze, minden embernek van
egy manó hasonmása, te kis buta –

Útközben elmesélte, hogy a manók
és a kisördögök között már régóta tart
az átváltoztatás verseny, a végeredményt az erdő tündére dönti majd el.
Közben meg is érkeztek. Búcsúzóul a
gyerekek megígérték, hogy meglátogatják a manólányt. Otthon mindent
elmeséltek a nagypapának, aki el is
hitte, meg nem is a történetet, de
örült, hogy épségben látja az unokáit.
Szaffi és Tomi betartották a szavukat, és meglátogatták Bíborkát. Képzeljétek, éppen akkor változtatták
vissza kisördögből manóvá! Hirtelen
nagy fényesség támadt, és megjelent
az erdő tündére. Kihirdette, hogy
döntetlen a verseny a manók és a
kisördögök között. Ettől fogva futásban és fűszálhajlításban mérték össze
az erejüket.
Itt a vége, fuss el véle!

Sinka István

İSZ FALUVÉGEN

– De Szaffi, az már túl messze van,
itt az ösvény is véget ér. Ott még
soha, de soha nem járt senki.
– Tomi, de olyan szép a táj, ne félj,
visszatalálunk. Gyere, fogd meg a
kezem!
– De én akkor is félek. Nagypapa
azt mondta, hogy erre kisördögök
tanyáznak.
– Ez butaság! Na, gyere, segíts,
szedjünk egy szép csokrot a nagypapának.
– Hát jó, de Szaffi, ha eltévedünk,
az a te hibád lesz!
A gyerekek csak szedték a virágokat, és észre sem vették, milyen meszszire jutottak.
– Nézd, Tomi, ez a legszebb virág!
– Gyorsan szedd le, és menjünk haza, Szaffi!
– Hám! – hallatszott egy ásító hang.
– Mi volt ez? – kérdezte Tomi.

szólt a manó, és bemutatkozott:
– Szia, én Bíborka vagyok.
– Tomi, gyere, nézd! – mondta
Szaffi.
– Egy manó! Jé! De manók nem léteznek. Ez biztos annak a kisördögnek a műve, akiről nagypapa mesélt.
– Jaj, én éppen előlük bújtam el,
kisördöggé akarnak változtatni! –
mondta Bíborka.
– De hiszen ez szörnyű! – mondták
a gyerekek.
– Ez igaz, de mi meg manóvá szoktuk változtatni őket. Ez meg szerintük
szörnyű – vélekedett a manólány.
– Te Szaffi! A nagypapa nem aggódik értünk? – kérdezte Tomi.
– Jaj, tényleg, nekünk haza kell
mennünk! De vajon mennyi ideje
lehetünk itt, és milyen messze jöttünk? – aggodalmaskodott Szaffi is.
– Persze, majd én mutatom az utat –
mondta a manó.

Őszi eperfa öreg lombjai közt
bújkál az idő, sárgító szél zörög.
A kislányra anyja melegebb kendőt
köt,
és messze megy az ég, s közel jön
a köd.
Veri a szél az északi ablakot,
szürkébe öltözködik a kék halom.
A szeles nagy házsoron múló napfény
ragyog
s a kerti félszer beteg, vén, sánta rom.
Kis öregasszonyok pamutszoknyában
ülnek
körbe-karéjba, kezük közt kakas,
kit boldogtalan kappanná herűlnek;
véres a késük, a cérnájuk avas.
Elpihen a kert már fáradt soványan,
szép színeit jövőre félre rakja,
s a birsalma megkopott bársonyában
fénylik; saját magát fényesre
símogatja.
(1966)
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Október 31: a reformáció emlékünnepe

,,Magyarország teljesen elvész…”
A reformáció lutheri, kálvini és unitárius meghonosulása
1514-ben kitört a Dózsa-féle parasztlázadás. Az ország népe
hitében megfogyatkozott, jólétét és békéjét dúló pártoskodások,
a főpapok magaviselete, az egyházi élet elhanyagolása előkészítették a talajt a reformációra.
Már a mohácsi vész előtt, a németekkel való szoros szellemi és
kereskedelmi összeköttetések révén, főként a németek által lakott
városainkban, de vidéken is kezdtek terjedni Luther tanai. Budán, az ország fővárosában II. Lajos felesége, Mária királyné
környezetében, nagyműveltségű és előkelő emberek, többen az
elsők között csatlakoztak a reformációhoz. A királyné egyházi
énekeket is írt, amelyeket Luther átvett énekeskönyvébe, ily
módon bevitte azokat a német lutheri gyülekezetek templomaiba.
Corvin János őrgróf vidéki birtokain szabad teret engedett a
reformáció terjedésének. A németajkú városokban Szepesben,
Abaúj és Sáros megyékben, a bányavidékeken Gömörben, Zólyomban, majd a határ mentén Sopronban, Pozsonyban hódított
teret a reformáció.
A főpapság erőszakosan igyekezett a reformáció terjedését
meggátolni. 1521-ben az esztergomi érsekprímás a szószékről
hirdetteti ki a reformációt tiltó pápai bullákat. Az 1523-as és
1525-ös országgyűléseken olyan végzéseket hoztak, hogy a
reformáció híveit elfogatással, hivatalvesztéssel, jószágelkobzással, fejvesztéssel és megégetéssel kell sújtani. De hiába. 1522ben Magyarországról megérkeztek az első tanuló ifjak Wittenbergbe, hogy személyesen tanuljanak Luther Mártontól. És ettől
kezdve szakadatlanul özönlött a magyar ifjúság a reformáció
eredendő színhelyére. Luthernek magas szellemisége, szónoki
készsége, s nem utolsó sorban behízelgő dallamú énekei és saját
zsoltárírásai megkapó erővel hatottak a magyar ifjakra.
Szulejmán szultán I. Ferenc francia királlyal szövetkezett, és
óriási sereggel indult Magyarország ellen. Átkelve a Dráván,
Mohácsig nyomultak elő, és itt ütközött meg a szultán a magyarokkal 1526. augusztus 29-én. A vereség megsemmisítő volt:
hazánkra nézve a vesztes csata nemzeti katasztrófa lett. Meghalt
a király, az esztergomi és kalocsai érsek, a győri, pécsi, boszniai,
csanádi és nagyváradi püspökök, sok főúr, egyszóval a nemzet
színe-virága. A győztes török seregek végigpusztították a szerencsétlen országot. Sok falut felégettek, vagy teljesen elpusztítottak, lakóikat kardélre hányták vagy fogolyként magukkal hurcolták. Vidékek lettek néptelenné. Alig maradt meg a lakosság fele.
Egész Európa megrendült. Megrémültek a mohamedán áramlattól, amely megdöntéssel fenyegetheti a nyugati műveltséget és
a kereszténységet. Rómában a bíborosi konzisztórium jegyzőkönyvében annak az aggodalomnak adtak kifejezést, hogy
,,Magyarország teljesen elvész, pedig ez az ország volt a kereszténység legbiztosabb védőbástyája a borzasztó török faj ellen.”
Az ország azonban Isten irgalmas kegyelméből nem veszett el.
A gondviselés úgy intézte, hogy Szulejmán semmi őrséget nem
hagyott hátra az országban, hanem a kisázsiai lázadások hírére
sietve elhagyta az országot. Ebben a feldúlt országban a megmaradást jelentette a reformáció! A füstölgő romok, a nemzeti
temető felett csodás fénnyel gyúlt ki az evangélium világossága.
A reformátorok a vigasztalás, bátorítás és megtérés igéit hirdették az elcsüggedt és hitét vesztett nemzetnek. Már az 1530-as
években nagytekintélyű főurakat és családokat találni a reformáció támogatói között. Ez utóbbiak között voltak a Forgách-,
Balassa-, Bocskay-, Bánffy-, Rákóczi-, Zrínyi-, Lórántffy- stb.
családok, akik saját költségükön a főként Wittenbergben tanuló
ifjakat támogatták, de a saját gyermekeiket is kiküldték tanulni a
protestáns egyház leendő tanítóinak és papjainak. A magyar
köznemesség szintén a reformáció támogatója lett. A mohácsi
vész után a városi polgárság is nagy buzgalommal állt az evangélium hívei közé. Sőt, a várkatonaság között is terjedt a protestáns

szellemiség. 1561-ben az egri várkatonaság beadványban kérte I.
Ferdinándot: protestáns hitük szerint engedje imádni az Istent.
És lám, Ferdinánd nem merte a kérelmet visszautasítani.
Közben a török látva a gyenge és pártoskodó ország civakodását, elkezdte a déli részeket elfoglalni, mi több, 1541-ben Budát
is elfoglalta. Az ország három részre szakadt. A magyar királyság uralkodója Pozsonyban I. Ferdinánd, Gyulafehérvár az erdélyi fejedelemség központja János Zsigmonddal, a török hódoltság területén a török szultán uralkodott Budán. Ekkor már a
reformáció feltartóztathatatlanul terjedt mind a három országrészben.
Kálvin már 1529 előtt kezdett kikerülni a pápaság sötétségéből,
amikor is olvasta Luther írásait. 1541-ben megszervezte a református egyház alapját képező négy szolgálatot: a lelkipásztori, a
tanítói, a presbiteri és a diakóniai szolgálatot. 1559-ben az Akadémia megalapításával Genfet Kálvin a francia nyelvű reformáció központjává tette. Mindenfelől özönlöttek oda a diákok.
Kálvin ezt írta: ,,Küldjetek faágakat, s mi nyilakat küldünk viszsza.”
A reformáció helvét irányzatának legnagyobb hazai szervező
tehetsége Debrecen lángeszű reformátora, Melius Juhász Péter
volt, akit magyar Kálvinnak is neveznek. Ő hívta egybe 1567ben a debreceni zsinatot, amely elfogadta a már Európa szerte
elterjedt II. Helvét Hitvallást, és ennek alapján szögezték le
hitelveiket, főként a fellépő unitarizmussal szemben. Sorban
alakultak a református egyházkerületek. Erdélyben is megalakult
az egyházkerület, amely azonban hosszú, heves harcot vívott az
unitarizmussal, amelynek élete végén János Zsigmond fejedelem
is hívei közé szegődött.
1562-ben indultak meg a magyar ifjak a genfi egyetemre, ennek
révén ismerkedtek meg a kálvini tanításokkal, valamint Béza
Tódorral, akinek jelentős hatása volt a magyar reformációra. A
követők (Szegedi Kis István, Melius Juhász Péter, Károli Gáspár, a magyar nyelvű Biblia fordítója, Paksy Mihály, Thury
Mátyás debreceni tanár) révén a református vallás rövid idő alatt
elterjedt.
Az antitrinitárius (szentháromság-tagadó), később unitáriusnak
nevezett reformirányzat különösen Erdélyben terjedt el. Mivel a
lutheri és kálvini tanok térhódítottak, a reformáció kényszerűségének eredőjeként, létrejött a legtisztultabb kereszténység, ahol
már az ész a vallás normája és nem kívánatos semmi egyéb, ami
a józan értelem ítéletével nem egyezik meg: Dávid Ferenc, Hunyadi Demeter püspökök, de különösen János Zsigmond fejedelem, Békés Gáspár kancellár és Blandrata György udvari orvosának buzgólkodása és pártfogása következtében.
Így hatotta át a reformáció három iránya az egész országot, és
lett a protestantizmus regeneráló és állandó nemzetfenntartó erő.
A reformáció emelte föl a mohácsi nagy veszedelem után a
magyar nemzetet arra a szellemi és műveltségi szintre, hogy
minden megpróbáltatása dacára, bármikor beilleszkedhet a
kultúrnemzetek közösségébe. És ma is a reformáció igyekszik
fölrázni kábultságából a népet és önteni bele hitet, reményt.
Lelkipásztoraink többsége ma is kész az evangéliumért, a magyarságért a legnagyobb önfeláldozásra, akár a mártíromság
elszenvedésére, hogy a haza és a nemzet el ne vesszen!
Dr. Simon József (Vác)
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2004. október

Október 1: Az idősek világnapja –

ez alkalomból az alábbi verssel köszöntjük városunk
időseit, és kívánunk nekik békés öregséget, jó egészséget, sok szeretetet!

Élet vagy halál
Uram, ma lettem nyolcvanéves,
Túl gyorsan múltak el az évek.
Még oly sokat szeretnék tenni,
Úgy szeretnék nyolcvanegy lenni!

És hogyha ezt már megengedted,
S ezt a lépést értem megtetted,
Neked már úgyis mind egyre megy:
Könnyen lehetnék kilencvenegy…

A pár kis tervem, mi még lenne,
Ha tán több időt igényelne,
S egy év nem lenne elegendő,
Add, hogy hadd legyek nyolcvankettő.

Minden szemérmet félreteszek,
Hogyha még egyet kérdezhetek,
Tudom, ez a kor hajmeresztő,
De hadd legyek kilencvenkettő.

Jó lenne még sokat utazni,
Újabb helyeket látogatni.
Halálom perce még tán várhat,
Megérhetném a nyolcvanhármat?

Úgy megszoktam az életemet,
És hátha lesz még, ki megszeret,
Ki pótolná elvesztett párom,
Ha lehetnék kilencvenhárom.

Uram, Te látod a világot,
Gyorsan jönnek a változások.
Ha nem sürgős, hogy magadhoz végy,
Esetleg lehetnék nyolcvannégy.

Addigra már reszket a kezem,
De ha még helyén lesz az eszem,
A magas kortól én nem félek,
Megadod a kilencvennégyet?

És ahogy a technika halad,
Sok újat lát, ki élve marad,
Még oly sok minden ideköthet,
Úgy örülnék a nyolcvanötnek!

A korra nincsen szabadalom,
Számításom megtalálhatom,
Ha őrködsz egészségem fölött,
Akkor lehetnék kilencvenöt.

Az emberiség sokat tehet,
A világ oly csodás hely lehet,
Jó annak, aki itt maradhat,
Nem olyan sok az a nyolcvanhat!

Manapság már hallani olyat,
Emberekről készül másolat.
Ezt talán én is megvárhatom,
Segíts át a kilencvenhaton.

Tudom, Uram, hogy sokat kértem,
Hisz oly szép lehet fenn az égben,
S én mégis arról tervezgetek,
Hogy érjem meg a nyolcvanhetet.

Ha még hirtelen meg nem halok,
Kis vagyonkámmal rendben vagyok,
Elég lesz talán még egy évig,
Kihúzhatnám kilencvenhétig?

Elfáradok a hosszú úton,
El is kések majd sokszor – tudom.
Tudasd velem, ha meggondoltad,
Betöltöm-é a nyolcvannyolcat?

Hála Neked, nagy a családunk,
Még pár dédunokát is várunk,
Láthatnám őket? – ugye, azt mondtad:
Megadod a kilencvennyolcat.

Addigra már oly sokat láttam,
Emlékeimet regisztráltam,
Mily nagy kár lenne, ha elmennék,
Mielőtt nyolcvankilenc lennék.

Sok évet kaptam, nem egy-kettőt,
Megköszönöm a sok esztendőt.
És még kérem – tán el sem hiszed,
A kilencvenkilencediket.

Már igazán csak egyet kérek:
Uram, ne vedd szemtelenségnek,
Éveim száma kerek lehet,
Ha meglátnám a kilencvenet.

Még egy év és akkor valóban
A népek azt mondhatják rólam:
,,Ez aztán igen szép kort ért meg,
Hisz tegnapelőtt volt száz éves!”
Uram, az életet Te adod,
Úgy veszed el, amint akarod.
Nem is zavarlak többet Téged,
Ne vedd komolyan, amit kérek –
Csak beszélgetni vágytam véled.
Szakály Éva (Anglia)
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A siker az agyban
kezdıdik (2. rész)
Előző cikkünkben a meditáció, a
relaxáció jelentőségéről írtunk. Most
nézzük meg, mi történik agyunkban
különböző időpontokban, helyzetekben.
Induljunk ki abból, hogy a nap 24
órájából nyolcat alvással, a többit
ébren töltjük el. Már régen elszakadt
az ember a biológiai ritmus által
diktált alvás–ébrenlét, éjszaka–nappal
váltakozásának a Nap járásához alkalmazkodó idejétől. Az elektromosság feltalálásával elkezdődött egy
helytelen gyakorlat, bár mindenki
tudja, hogy az éjfél előtti alvás a
legpihentetőbb. Meg tudjuk-e valósítani, hogy elalvás előtt lezárjuk az
eltelt napot gondolatban, vagy egy
kicsit olvasgassunk? Ez lenne a jó
bevezető ahhoz, hogy az éjszakai
pihenés alatt megtörténjen számos
folyamat ahhoz, hogy a következő
napot kipihenten, regenerálódva
kezdjük. Tehát akkor indulunk neki
jól az éjszakának, ha agyunk a napi
pörgésről fokozatosan áll át, csendesedik le az elalvást megelőző alfa
agyhullámokra. Ezek a hullámok
napközben is jelen vannak agyunkban, amikor a stresszre kell válaszolni, toleránsnak kell lenni (tudjuk,
hogy ezen a területen nagy különbség
van ember és ember között), az iskolában a megtanult anyagot ezen a
frekvencián tudjuk elővenni, a döntéshozás is itt történik. Ha napközben
sérülés érte, kioltódott ez a hullám, itt
újratermelődik.
Ha egyszerűen belezuhanunk az
álomba, kimarad ez a fázis, és egyre
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rosszabbul működünk ezen a területen. Egy idő után már nem is emlékszünk arra, hogy milyenek voltunk
eredendően. Ha környezetünk megfogalmazza a kérdést: „Mi történt veled, olyan furcsa vagy?” – barátaink
eltávolodnak tőlünk, mi haragszunk a
világra, akkor ez az alfa frekvenciánk
hiányáról tudat bennünket.
Abban az esetben, ha a jó alváshoz
vezető lépést sikerült megtennünk,
ezután következik egy téta hullámhosszon eltöltött idő, aztán pedig a
másfél óra hosszáig tartó delta hullámsáv. Itt töltődik szervezetünk
energiával, itt és csak itt tud regenerálódni.
Minden éjjel négyszer érjük el a regenerálódás szintjét. Sorrendben a
következő történik: először az emésztés regenerálódik, ha hagyjuk (korán
elfogyasztott vacsora segíti a szervezetünkbe kódolt programot). Ezt
követi a keringés és a szív regenerálódása. A kiválasztás a harmadik és
végül a méregtelenítés fejezi be a sort
(délelőtt a napi folyadékszükséglet
nagyobbik részének elfogyasztása
segíti a tisztító folyamatot).
Amikor befejeződik egy mélyalvási
szakasz, ha jól alszunk, különféle
álmokat látunk. Nagyon sok felfedező
álmában kapta meg kérdéseire a választ (a benzolgyűrű szerkezetére
például álmában kapott választ Kekulé). Az álmokkal az ősi kultúrákban
sokat foglalkoztak, a természethez
közel élő népek életében még ma is
nagy szerepet játszik az álmok értelmezése. Önismeretünkben segít,
hiszen minden álmunk szimbolikus
formában rólunk szól. Az álom na-

Köszönetnyilvánítás
Szeretnénk köszönetünket kifejezni mint nagyszülők a
mérhetetlen segítségért, megértésért a Népjóléti Bizottság
elnökének, az egész testületnek, valamint a gyámhivatal vezetőjének, Katonáné Herr Valikának a mérhetetlen türelméért,
megértéséért és a vele együttműködő előadónak, aki Zellerné
Katika. Köszönet nekik! Ugyanígy a családgondozónak, Pitz
Juditnak, aki megpróbált közös nevezőt találni velünk. (Azt
hiszem, sikerült.) Köszönet a visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola igazgatójának, aki nagy szeretettel vette át unokánkat. Remélem, jól fogja magát érezni és talál új barátokat.
Bízom benne, hogy a többi tanár is megpróbál segíteni neki a
tanulásban. Egyben köszönet a tanároknak is.
Nagyon-nagyon jól esik az a sok-sok segítség és vigasztalás,
amit kapunk az olykor nehéz időkben. Bízunk a jó Isten segítségében, hogy megvilágosítja gyermekem lelkét és nem a

gyon fontos pszichénk karbantartása
szempontjából, ugyanis álmunkban
rendeződnek az előző nap történései,
illetve álmaink segítenek a következő
napok feladatainak megoldásában. A
hullámhossz, amin álmodunk, egyéb
fontossággal is bír. Éjszaka, amíg
álmodunk, agyunk azt a frekvenciát
tartja edzésben, amelyiken a megtanulandó anyagot rögzítjük, memorizáljuk. Ilyen előkészítéssel másnap a
tanulás gyötrő munka helyett örömforrássá válhat.
Az utolsó álom után, melyre sokszor
egészen tisztán emlékszünk, elérkeztünk a reggeli felébredéshez. Ha az
éjszaka történései a korábban említett
sorrendben játszódnak le, szép lassan
jutunk el az éberség szintjéig. Frissen
ébredünk, indulhat a munka, a tanulás.
Az itt leírtak egy ideális állapotot
mutatnak be. Ettől természetesen
sokszor eltérhetünk anélkül, hogy
következményekkel járna. Bizonyos
számú eltérés után azonban jönnek a
problémák. Iskoláskorú gyermekeknél viselkedésproblémák, a tanulási
teljesítmény csökkenése észlelhető.
Felnőtt korban az életnek erről a
területéről nincs intézményi visszajelzés, az első jelzésekkel az orvosi
rendelőben jelentkezünk valamilyen
betegség formájában.
Sorozatunk következő részében arról írunk, hogy mit tehetünk éjszakai
nyugodalmunk érdekében, hogyan
javíthatjuk agyunk nappali teljesítményét.
Dr. Anda Istvánné
és
Dr. Lelkes Lászlóné

rosszat, hanem a jót is meg fogja látni az édesanyjában. Nemcsak a gyámot és nemcsak a nevelőszülőt látja bennünk.
Egy nagymama és az ő élete párja, aki mindig segít

Ui.: A szeretetről egy pár mondatban. A szeretet olyan
kincs, amit nem vagyonban, pénzben mérnek. Olykor a szeretet szinte fáj. Hiszen ezt a dolgot az ember a szívében érzi. A
szeretet minden gondon-bajon átsegít. És ha a szeretet nem
talál viszonzásra, a lélek mélyéig tud fájni. Megszüli az édesanya gyermekeit, élete és egészsége árán felneveli. Majd
felnőnek és megvetik, lenézik. Szíve meghasad az unokájáért,
és nem láthatja. A gyermek nem tehet a szülők viselkedéséről.
Köszönöm Istennek, hogy nevelhettük-nevelhetjük unokánkat. Reméljük, egyszer hálásabb lesz, mint édesanyjuk. Egy
nagymama írása és gondolatai ezek. Köszönet érte.
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ASZTROLÓGIA
kezdő asztrológia tanfolyam indul
október 21-én.
A tanfolyam egymásra épülő, féléves szemeszterekből áll, amelyek során elsajátítható a horoszkópok felállítása és értelmezése.
A tanfolyam minimum 5 fő jelentkezésével indul. Az órákat a visegrádi Mátyás Király Művelődési Házban, kéthetente, csütörtök délutánonként
18 órától rendezzük meg. (Az időpont közös megegyezés alapján esetleg módosítható.)
A tanfolyam tematikája:

A horoszkóp elemeinek részletes megismerése (a
12 állatövi jegy, bolygók, fényszögek, házak).
A személyes horoszkópelemzés alapvető elvei.
A jegyek elemi és minőségi felosztása.
Alapszintű horoszkópértelmezés.
Jelentkezési határidő:

2004. október 20.
Jelentkezni és információt kérni az alábbi telefonszámokon lehet Szabó Katalinnál a 06 (70)
209-5587 és a művelődési házban 06 (26) 398128.
A tanfolyam díja:

2004. október

Nyitva hétköznap 9–17-ig
Tel.: (26) 397-165

ANIMÁCIÓS FILMRAJZOLÓ
tanfolyam indul
a Pannónia Filmstúdióban
– A tanfolyam hossza 8 hónap.
– Tantárgyak: fázisrajzolás, kulcsrajzolás, vetítéssel
egybekötött filmtörténet, filmtechnika, számítógépes program használata.
– Felvételi vizsga nincs, korhatár nélkül bárki jelentkezhet.
– Rajzfilmrendezők oktatnak, akik egyúttal az Iparművészeti Egyetem tanárai.
Egyetemi felvételinél plusz pontot jelenthet a tanfolyam elvégzése.
Cégünk óriási szakmai gyakorlata (több mint ötven
éves múlt), világsikert aratott filmjeink (Oscar-díj) a
minőségi garancia az oktatás színvonalára.
Jelentkezés:

PANNÓNIA FILM KFT.
1035 Budapest, Kerék u. 80.
Tel.: 06 (1) 250-0194/149, 151.

3000 Ft/hó, amit a hónap első óráján lehet befizetni.

Visegrádon
Rév utcában révbe ér,
ha hozzánk mindig betér!!!

IRKAFIRKA
PAPÍR- ÉS AJÁNDÉKBOLT
VISEGRÁD
– Írószer-, papíráru (füzetek 20 Ft-tól)
– Nyomtatványok, bélyegzők készíttetése
– Fotó és digitális filmelőhívás (3 nap alatt kedvező áron) már 935 Ft/tekercs-től!
– Kodak, Agfa, Fotolab filmek 520 Ft-tól!
– Duracell elemek nagy választékban!
– Fénymásolás, faxolás, CD, floppy és DVD-k
– Képeslapok már 20 Ft-tól
– Ajándéktárgyak
– Mobil feltöltőkártyák, telecard kártya belföldi
(ingyenes behívószámmal!) és nemzetközi hívásokhoz
Szeretettel várjuk Kedves Vásárlóinkat!
2025 Visegrád, Rév u. 5.

gyönyörő panorámával
rendelkezı

hét szoba összkomfortos
lakás
(panzió)
a Thermál Szálló mellett
teljes berendezéssel együtt

kiadó, bérbeadó!
Érdeklıdni lehet:
06 (30) 520-3554-es telefonon

Ez az Ön hirdetésének a helye!
Hirdessen a Visegrádi Hírekben!
Az állandó hirdetık
kedvezményt kapnak!
A környék legkedvezıbb
hirdetési tarifái!

Vegye igénybe
ezt a kedvezı lehetıséget!

XX. évfolyam 10. szám
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INGATLANKÖZVETÍTŐ
IRODA
Különböző árfekvésű eladó

– családi házakat,
– üdülőket,
– telkeket
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

Ruha, cipő, konyhafelszerelés,
lakástextil,
papír-írószer, kozmetikum,
ajándéktárgy…

KÁOSZ üzletek
Alacsony árakon,
nagy áruválaszték!
KÁOSZ üzletház
Visegrád, Fő u. 104.
Tel: (26) 398-374

KÁOSZ üzlet
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KEDVEZŐ ÁRAK! KEDVEZŐ ÁRAK!
7 éve a Szigeten

Kelemen Kft.

GÁZ, VÍZ, FŐTÉS, SZERELVÉNY BOLT
Tahitótfalu, Szabadság út 15.
(bent a szigeten,
a Kék Duna Szövetkezet udvarán, a váci rév felé)
Akcióink:
RADEL acél lapradiátor listaár –19%
– Minden nálunk vásárolt termékhez (WC, mosdó, bojler, cirkó)
ajándékba adjuk a rögzítő készletet!
– Ha júliusban vásárol cirkót és kazánt, a programozható termosztát árából 15% kedvezményt kap!
– Teka és Franke mosogatók, konyhai beépíthető készülékek,
Móra gáztűzhely!
– Vaillant Pro kéményes 24 kW kombi 163.000,–, turbós
199.000,–
– Renova Star kéményes 24 kW kombi 114.000,–, turbós
137.000,–
– Hajdú villanybojler 120 l 35.600,–
– Termomax PAB ECO 3 v 100 l-es tárolóval 269.000,–
– Dominox szett inox elektr. sütő + gázfőzőlap + páraelszívó
117.900,– (Franke ajánlásával) stb.
Kedvező áron:
– Alföldi szaniterek, Kludi, Mofém, Grohe, Hansgrohe csaptelepek, akryl kádak, zuhanytálcák, zuhanykabinok (Ravak,
Sanplast)
– Keringető szivattyúk (Grundfoss 25/60 21.800,– Halm [német]
19.800,–)
Hívjon! Tel./fax: (26) 386-721, 06 (30) 951-5484
Nyitva tartás: h–p 7.30–17.00, szo 7.30–12.00
KEDVEZŐ ÁRAK! KEDVEZŐ ÁRAK!

VILLANYSZERELÉS
Balogh István
Tel.: 06 (30) 550-6508

Csoportkísérőket keresünk
a hamarosan megnyíló visegrádi

canopy pálya üzemeltetéséhez
Alpinista képesítés, sportmúlt előnyt jelent
a felvételnél
Jelentkezni lehet
a 06 (30) 246-3381 vagy a 06 (26) 398-332-es számon

Járási Gábor

Dunabogdány, Kossuth L. u. 94.
Tel: (26) 391-166

Köszönjük mindazoknak, akik

Az üzletek nyitva tartási ideje:

SACELOTTI GYÖRGYÖT

hétfő–péntek 9–18 óráig
szombaton–vasárnap 9–12 óráig

2004. 09. 17-én utolsó útjára elkísérték,
és fájdalmunkban osztoztak

Várjuk szeretettel!

A gyászoló család
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OKTÓBERI–NOVEMBERI PROGRAM
október 1. péntek:
október 2. szombat:

Ramazzuri
Tomy Schneider (Németország)

október 8. péntek:
október 9. szombat:

Felkai Jam
Szépülı Városközpont

október 15. péntek:
október 16. szombat:
utána:

Hot Jazz Band
Sipos F. Tamás és zenekara
Karaoke

október 22. péntek:
október 23. szombat:

Virga Negra
Táncosokkal Farkalók

október 29. péntek:
október 30. szombat:

Dr. Valter
Budapest Ragtime Band

november 5. péntek:
november 6. szombat:

Lucky Boys
Full Playback

november 12. péntek:

Latin (Tátrai Tibor
és Szőcs Antal Gábor)
Sárga Taxi

november 13. szombat:

Minden vasárnap zongorázik és énekel
a Don Vito pacsirtája, KITTY
A mősorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Asztalfoglalás, rendelésfelvétel: (26) 397-230
Visegrád, Fı u. 83.
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A Borda Húsfeldolgozó termékei
– Borda paraszt-, páros-, vastag-, lókolbász,
– turista, fokhagymás felvágott,
– szalonnafélék,
– házi zsír,
– füstölt áruk,
– szeletelhető Borda májas.

OKTÓBER HÓNAPBAN
A BORDA CSEMEGE DEBRECENI
790 FT-OS, A BORDA
HÁZI SÜTŐKOLBÁSZ 790 FT-OS
KEDVEZMÉNYES ÁRON KAPHATÓ!
További termékek:
friss hentesáru, hurka, disznósajt,
sertés-, marhahús, csirke, pulyka, tyúk, kakas
kapható.
Vecsési savanyúság, házi tészták,
konzerváruk, fűszerek, üdítők,
különleges ecetek.

Nyitva tartás:
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat

szünnap
7.00–13.00
7.00–17.00
7.00–17.00
7.00–17.00
7.00–13.00

Sodex ho Pass és Enni kék
étkezési utalványok beválthatók!
A 11-es főút mellett jó parkolási lehetőséggel,
udvarias kiszolgálással várjuk
minden Kedves Vásárlónkat!
Dunabogdány, Kossuth L. út 40. Tel.: 390-350

DUNAKANYAR INGATLANCENTRUM
Közvetítı és értékbecslı iroda
Alapította: ZIMÁNYI PÉTER 1996-ban

l Ingyenes számítógépes nyilvántartás, helyszíni értékfelmérés, ingatlanforgalmi tanácsadás!
l Többéves közvetítıi tapasztalat. Színvonalas, korrekt szolgáltatások. Teljes körő ügyintézés!
l Az adásvételi szerzıdést irodánk ügyvédje készíti
(az eladóknak költségmentesen!)
l Fizetıképes ügyfeleink számára eladó lakóházakat, telkeket, nyaralókat keresünk

Leányfalu, Móricz Zsigmond (fı)út 125.
06 - 26 -

381 - 431

Mobil: 06 -

209 - 834 - 796

Dunakanyar Vagyonvédelem
Biztonsági rendszerek kiépítése
rádiófrekvenciás és telefonos
távfelügyelet biztosításával,

vonuló járőrszolgálattal
Lénárd Péter 06 (20) 9117-775
Csitneki Tibor 06 (20) 9205-424

internet: www.ingatlanok-dunakanyar.hu
VISEGRÁDI HÍREK
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala
Megjelenik havonta, 750 példányban
Felelős szerkesztő: Mikesy Tamás
A szerkesztőbizottság tagjai:
Borsody István, Gróf Péter, dr. Gróh Dániel, Jung András,
Kálazy László, Mezei Anna, Mikesy Tamás
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 1587-7477
Tipográfia: Borsody István
Nyomdai munkák: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác

Nyomatékosan kérjük a cikkírókat
és hirdetni szándékozókat, hogy az

1-jei lapzártát vegyék komolyan!
1-je után leadott cikkekkel csak úgy tudunk számolni
a lap tervezésekor, ha elıre jelzik az 1-2 napos késést!
Tekintettel arra, hogy a lap terjedelme az utóbbi idıben
bıvült, a szerkesztınek és a nyomdának is több idı kell
az elıállításhoz. Megértésüket köszönjük!
Szerkesztıbizottság

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
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NYITOGATÓ
Schmidt Péternével, az Áprily Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola megbízott igazgatónőjével
Rég jelentkeztünk ezzel a rovatunkkal, és most, hogy két hónap eltelt az idei tanévből, időszerű tapasztalatairól, terveiről,
elképzeléseiről, valamint az Áprily-hétről kérdezni az Áprily Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola megbízott igazgatóját.

– Mit jelent számodra, hogy megbízásod egy évre szól?
Természetesen nem egy évre vonatkoztak pályázatomban megjelölt céljaim, így sokszor érzem korlátozó hatását. Arra
utalnék például, hogy közvetlen munkatársaim is csak erre az időszakra vállalták megbízatásukat. Jövőre vonatkozó ötleteikre, javaslataikra csak feltételes módban tudok válaszolni: ha így marad, akkor ez a körülmény nem befolyásolja mindennapi hangulatomat, optimizmusom kollégáim bizalmából táplálkozik. A munkájukat felelősséggel végző, egymásra figyelő,
jó pedagógus közösség irányítja tanulóink fejlődését.
– Milyen változásokat tervezel?
Az Áprily Lajos Általános Iskola hagyományait általánosan elismerik, jó hírnévnek örvend a környéken. Tanulói létszámunk jelenleg 149 fő, még Leányfaluról és Esztergomból is járnak hozzánk gyerekek. A jó színvonal megtartása már magában is komoly feladat, állandó odafigyelést igényel.
Igazgatóhelyettesként Mezei Anna mellett hét évig megtapasztalhattam a vezetés jó és kevésbé jó oldalát. Tudomásul kellett vennünk, hogy az adminisztratív feladatok mennyi időt vesznek el a tényleges nevelő-oktató munkától. Szeretném, ha
jobb munkamegosztással több figyelmet tudnék fordítani kollégáim munkájának megismerésére, szakmai anyagok olvasására, új pedagógiai elvek, módszerek megismerésére, kipróbálására.
Valódi partnerkapcsolatot szeretnék kiépíteni a szülőkkel. Részükről is megfogalmazódott ez az igény első találkozónkon,
amelyen az osztályszülői munkaközösségek képviselői voltak jelen.
Nemcsak megfelelni akarunk az elvárásoknak, hanem önmagunkkal szemben is megfogalmazzuk ezeket.
Feltesszük a kérdést, mit tudunk még nyújtani, mitől más a mi iskolánk?
A válaszainkban
– az alapfokú művészetoktatás tanulásának,
– a nemzetiségi német nyelv és népviselet megismerésének,
– a logopédiai fejlesztésnek,
– és a magas színvonalú informatikaoktatásnak a lehetősége fogalmazódik meg elsősorban.
Mindezen területek fejlesztése elképzelhetetlen az önkormányzat támogatása nélkül, ezért törekszem arra, hogy a képviselőket meggyőzzem: érdemes az iskolára áldozni. Nagyon örülök, hogy a módosított pedagógiai program elfogadásakor
megszavazta a képviselő-testület a programban megjelölt osztálykirándulások, színházlátogatások, erdei iskolai táborozás,
projekthét támogatását. Ennek jelentőségét akkor fogják a szülők, a gyerekek megérteni, ha a tanév végén minden gyerek
,,ingyen” mehet ezekre a programokra.
Továbbra is szeretném megőrizni jó kapcsolataimat a város intézményeivel (Mátyás Király Múzeum, Mátyás Király Művelődési Ház), szervezeteivel, elsősorban a Német Kisebbségi Önkormányzattal.
– Novemberben Áprily Lajos, az iskola névadójának születésnapjára emlékezünk. Hogy készültök az idei Áprily-hétre?
Kiemelt helyen szerepelt a tanév tervezése során az ,,Áprily-hét”. Sokszor még véget sem értek a programok, már megszületik az ötlet, ami köré a következő év ,,Áprily-hete” szerveződik. Így volt ez tavaly is, amikor figyelmünk Áprily Lajos
pedagógiai célú nyugat-európai utazása felé fordult. Prózai írásait tartalmazó kötetében, az ,,Álom egy könyvtárról” címűben található úti jegyzetekben beszámol a meglátogatott iskolákban folyó tanításról, de írásai egyben hű képet festenek a II.
világháború előtti Európáról is.
(Folytatás a 8. oldalon)
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Magyarok Burgenlandban
(2. rész)
A 955-ös Lech mezei vereség után (ismert a kalandozó magyarok németföldi súlyos veresége, Lehel és Bulcsú törzsfőnökök kivégzése) az ország nyugati területének védelmére
túlnyomó részt székely határvédőket telepítettek be Árpádházi királyaink. A székely határvédők feladatát ma is nevében
őrzi néhány település: Alsólövő (Unterschützen), Felsőlövő
(Oberschützen), Alsóőr (Unterwart), Felsőőr (Oberwart). A
török háborúk befejezésekor német és horvát telepesek érkeztek az elnéptelenedett területekre, de néhány település (Alsóőr, Felsőőr, Felsőpulya) továbbra is megőrizte magyar település jellegét.

német” lakosság ide telepítésének helyet készítsenek, de a
háború alakulása a tervet keresztülhúzta.
1945 után a burgenlandi magyarságot szinte hermetikusan
elzárták az anyaországtól; a magyar kultúrkörtől teljesen
elszakítva kellett megőrizniük magyarságukat. Iskoláikat
kétnyelvűvé alakították át, és a hatóságok nagy óvatossággal
bár, de figyelték a magyar kisebbség tevékenységét. Ezekben
az évtizedekben az egyházak bizonyultak a magyar identitás
megőrzőjének. Ahogyan a jó pásztor összegyűjti és óvja nyáját, úgy őrizték a magyar kisebbség kulturális sajátosságait.

Az alsóőri római katolikus plébánia
Galambos Ferenc Irénusz atyával

,,Magyar” határszentelő körmeneten
Alsóőr lakossága

A 20. század első felében az egyházi iskolákban (szinte
mindegyik alsó fokú oktatási intézményt az egyházak tartották fenn) kizárólag magyar nyelvű oktatás folyt. 1938 után
(Anschluss) tervként felmerült a magyar lakosság Ukrajnába
való telepítésének megkezdése, hogy Dél-Tirolból a ,,nagy-

1968 hozott fordulatot a magyarság életébe: megalakult a
Burgenlandi Magyar Kultúregyesület, és napjainkban is ez a
szervezet látja el a magyar népcsoport kizárólagos képviseletét az osztrák hatóságok előtt.
Cseke Lászlóné

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

PÁLYÁZATOT HIRDET ALJEGYZŐI ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE
Pályázati feltételek
államigazgatási főiskolai vagy állam- és jogtudományi egyetemi végzettség, jogi vagy közigazgatási szakvizsga, büntetlen
előélet, legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat. (A pályázat elbírálásánál előnyben részesül a több éves vezetői gyakorlattal
rendelkező pályázó.)

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó
rövid szakmai elképzelését a hivatal vezetésével kapcsolatban, mellékletként a részletes szakmai önéletrajzát, képzettséget
tanúsító okirat másolatát (az eredeti okirat meghíváskor történő bemutatásával), 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát.
A pályázat benyújtásának határideje a Belügyi Közlönyben történő megjelenéstől számított 30 napon belül.
Cím: Visegrád Város Polgármestere, 2025 Visegrád, Fő u. 81. Tel.: (26) 398-255.
A pályázat elbírálásának határideje a benyújtási határidőt követő 30 napon belül. Az állás a pályázatok elbírálása után azonnal betölthető.
Bérezés a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény alapján.
A kinevezett jegyző tartós távollétének ideje alatt a felvételt nyert aljegyző önállóan kell, hogy vezesse a hivatalt.
Az önkormányzat szolgálati lakást jelenleg nem tud biztosítani.
A pályázatot tartalmazó zárt borítékra kérjük ráírni: ,,Aljegyzői pályázat”.
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Magyarok Burgenlandban
(2. rész)
A 955-ös Lech mezei vereség után (ismert a kalandozó magyarok németföldi súlyos veresége, Lehel és Bulcsú törzsfőnökök kivégzése) az ország nyugati területének védelmére
túlnyomó részt székely határvédőket telepítettek be Árpádházi királyaink. A székely határvédők feladatát ma is nevében
őrzi néhány település: Alsólövő (Unterschützen), Felsőlövő
(Oberschützen), Alsóőr (Unterwart), Felsőőr (Oberwart). A
török háborúk befejezésekor német és horvát telepesek érkeztek az elnéptelenedett területekre, de néhány település (Alsóőr, Felsőőr, Felsőpulya) továbbra is megőrizte magyar település jellegét.

német” lakosság ide telepítésének helyet készítsenek, de a
háború alakulása a tervet keresztülhúzta.
1945 után a burgenlandi magyarságot szinte hermetikusan
elzárták az anyaországtól; a magyar kultúrkörtől teljesen
elszakítva kellett megőrizniük magyarságukat. Iskoláikat
kétnyelvűvé alakították át, és a hatóságok nagy óvatossággal
bár, de figyelték a magyar kisebbség tevékenységét. Ezekben
az évtizedekben az egyházak bizonyultak a magyar identitás
megőrzőjének. Ahogyan a jó pásztor összegyűjti és óvja nyáját, úgy őrizték a magyar kisebbség kulturális sajátosságait.

Az alsóőri római katolikus plébánia
Galambos Ferenc Irénusz atyával

,,Magyar” határszentelő körmeneten
Alsóőr lakossága

A 20. század első felében az egyházi iskolákban (szinte
mindegyik alsó fokú oktatási intézményt az egyházak tartották fenn) kizárólag magyar nyelvű oktatás folyt. 1938 után
(Anschluss) tervként felmerült a magyar lakosság Ukrajnába
való telepítésének megkezdése, hogy Dél-Tirolból a ,,nagy-

1968 hozott fordulatot a magyarság életébe: megalakult a
Burgenlandi Magyar Kultúregyesület, és napjainkban is ez a
szervezet látja el a magyar népcsoport kizárólagos képviseletét az osztrák hatóságok előtt.
Cseke Lászlóné

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

PÁLYÁZATOT HIRDET ALJEGYZŐI ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE
Pályázati feltételek
államigazgatási főiskolai vagy állam- és jogtudományi egyetemi végzettség, jogi vagy közigazgatási szakvizsga, büntetlen
előélet, legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat. (A pályázat elbírálásánál előnyben részesül a több éves vezetői gyakorlattal
rendelkező pályázó.)

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó
rövid szakmai elképzelését a hivatal vezetésével kapcsolatban, mellékletként a részletes szakmai önéletrajzát, képzettséget
tanúsító okirat másolatát (az eredeti okirat meghíváskor történő bemutatásával), 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát.
A pályázat benyújtásának határideje a Belügyi Közlönyben történő megjelenéstől számított 30 napon belül.
Cím: Visegrád Város Polgármestere, 2025 Visegrád, Fő u. 81. Tel.: (26) 398-255.
A pályázat elbírálásának határideje a benyújtási határidőt követő 30 napon belül. Az állás a pályázatok elbírálása után azonnal betölthető.
Bérezés a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény alapján.
A kinevezett jegyző tartós távollétének ideje alatt a felvételt nyert aljegyző önállóan kell, hogy vezesse a hivatalt.
Az önkormányzat szolgálati lakást jelenleg nem tud biztosítani.
A pályázatot tartalmazó zárt borítékra kérjük ráírni: ,,Aljegyzői pályázat”.
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Városházi hírek
A képviselő-testület október 7-i ülésén történt

A képviselő-testület október 28-i ülésén történt

– A városközpont ötletpályázat bíráló bizottságába egy
póttagot delegál.
– A testület a bíráló bizottság díjazására tett javaslatot, és
a pályázatra vonatkozó felhívás szövegét elfogadta.
– A képviselő-testület elfogadta az ötletpályázatra vonatkozó pályázati felhívás szövegét.
– A testület elfogadta az Áprily Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai programját
– Elfogadásra került az Áprily Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai programja, az alapító okirat módosítása, a minőségirányítási program, valamint a zeneművészeti ágra vonatkozó alapeszközjegyzék.
– A testület elfogadta a közalkalmazottak egyszeri, 6%os kereset-kiegészítését.
– Elfogadásra került a Fellegvár Óvoda konyha hitelfelvételével kapcsolatos határozat módosítása.
– A Duna–Vértes Köze Hulladékgazdálkodási Társulás
alapító okiratát a testület elfogadta.
– A testület elfogadta a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzat Településfejlesztési Társulás hulladékgazdálkodási tervét.
– Elfogadásra került a Pest Megyei Önkormányzattal való társulás az értelmi fogyatékos gyerekek oktatására
vonatkozóan.
– A testület 200 ezer forintot biztosít a fejlesztési keret
terhére a mozi WC-k vizesblokkjainak felújításához.
– Döntöttek a Polgár bolt és a Sziget utca közötti járdaépítésről, és ehhez 400 ezer forintot biztosít a fejlesztési alap terhére.
– A testület plusz 180eft biztosított a felmérésből kimaradt kátyúzáshoz.
– A testület 10.000 Ft-ot biztosít a focikupához (a legfiatalabb csapat részére) az ifjúsági pályázati alap terhére.

– A testület eredménytelennek nyilvánította az aljegyzői
pályázatot, ezért új aljegyzői pályázatot ír ki (lásd a 2.
oldalon).
– Elfogadásra került az Áprily Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola kötelező eszköz- és felszerelésekre vonatkozó beszerzési ütemterve és az osztályfőnöki pótlék megállapítása.
– A testület tudomásul vette, hogy az Áprily Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola egy dolgozójának
a jubileumi jutalmát nem tervezte be az intézmény, így
azt az egyéb megtakarításokból fizeti ki.
– A Fő u. 78–79 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásával kapcsolatban a testület felhatalmazta a városfejlesztési bizottságot a további egyeztető tárgyalások lebonyolítására.
– A testület elfogadta ,,Az intézményi beszámolók elkészítéséhez” kidolgozott szempontrendszer-ajánlást.
– A testület elfogadta a közművelődési bizottság javaslatát az Ifjúsági Alap felosztására (lásd a 4. oldalon).
– A testület támogatja a nagymarosi vízirendészeti rendőrőrs őrsparancsnoki beosztásába Máté Tamás r. hadnagy kinevezését.
– A testület megszavazta további 7 db vadkörtefa vásárlását a Rév utca fásításának befejezéséhez.
– A testület meghatározta a 2005. évi Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok új helyszínét, amely az „Ágasházi”
nagyparkoló és a KRESZ-park területe.
– A testület úgy döntött, hogy a Zsitvay-emléktáblaavatáson az önkormányzat hivatalosan nem vesz részt.
– A testület hozzájárult ahhoz, hogy a polgárőrség székhelye a rendőrség épületébe (Fő utca 57.) legyen bejegyezve.

A Közművelődési, Ifjúsági
és Sport Bizottság üléséről
Bizottságunk október 20-án ülésezett, ahol a következő
napirendeket tárgyalta:
1. Tájékoztatást hallgatott meg a Visegrádi Fiatalok
Klubja Egyesület tevékenységéről Koller Péter és Vitézné Gerstmayer Beáta előterjesztésében. Az egyesület vezetői az elmúlt év programjairól, saját klubtagjaiknak, a város fiataljainak, illetve a város teljes lakosságának nyújtott rendezvényeiről számoltak be. Külön
kitértek az önkormányzattól kapott 500.000 Ft felhasználására (Szent Iván-napi tűzugrás, gyermekeknek
kiírt pályázat, városnapi rendezvények), elmondták
elképzeléseiket a klubhelyiség felújításáról, tájékoztattak a különböző intézményekkel, civil szervezetekkel
való együttműködésükről. A Közművelődési Bizottság kérte egy rövid írásbeli összegzés eljuttatását, melyet a Visegrádi Hírekben is közreadunk. A bizottság
nevében ezúton szeretném megköszönni a fiatalok

közreműködését a városi rendezvények, ünnepek, kulturális programok lebonyolításában.
Megjegyzés: A másik két ifjúsági szervezet – a cserkészek és a Visegrád Sziget Ifjúsági Egyesület – tájékoztatását időhiány és halasztási kérelem miatt legközelebbi bizottsági ülésünkön tűzzük napirendre.
2. Bizottságunk a képviselő-testületnek megvitatásra és
elfogadásra ajánlotta ,,Az intézményi beszámolók elkészítéséhez” kidolgozott szempontrendszerét. A bizottsági elnök által elkészített anyagot testületi ülés
napirendjeként vitatta meg a képviselő-testület.
3. Az Ifjúsági Alapra érkezett pályázatokat az alábbi
táblázat alapján javasolta a képviselő-testület felé elfogadásra (lásd a 4. oldalon):
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(Folytatás a 3. oldalról)
Pályázó szervezet
Primavera tánccsoport

Pályázati cél
1. Történelmi
táncjáték
zenei anyagának elkészítéséhez honorárium
2. Az utánpótláscsoport (12
gyermek) részére ruhák
készítése keringő és csárdás táncokhoz
Gyermektáncház és népi
Szabóné Mayer Katalin
játékok tanításához foglalkozásvezetők tiszteletdíjára
(havi egy alkalommal)
Kézműves foglalkozásokhoz
Junior kör
alapanyagok, kellékek vásárlása
Áprily Lajos Általános és Téli sítábor szervezése
Alapfokú Művészeti Iskola Ausztriában (18 gyermek
részére) 2005. január
Összesen:
3. Egyebekben röviden foglalkoztunk az őszi időszak
ünnepségeinek megrendezésével.
Október 23: nemzeti ünnep megrendezése a Mátyás
Király Művelődési Ház és az Áprily Lajos Általános
és Alapfokú Művészeti Iskola vállalt feladata.
A Zsitvay Tibor-emléktábla avatása a Visegrádi Szö-

A Közművelődési, Ifjúsági
és Sport Bizottság közleménye és kérése
Bizottságunkhoz eljuttatott állampolgári ötlet és javaslat alapján a közeljövőben foglalkozni kívánunk városunk megőrzendő tárgyi, szellemi, személyi értékeinek
feltérképezésével.
Kérjük mindazokat, akik ehhez az összetett és sok irányú munkához szakmai vagy személyes késztetést éreznek, jelezzék részvételi szándékukat a bizottság elnökének vagy bármelyik tagjának.
Jelentkezésüket 2004. november 30-ig várjuk.
Mezei Anna
képviselő

MEGHÍVÓ
Tisztelettel hívok minden visegrádi érdeklődőt a következő képviselői beszámolómra.
A gyűlésre hívom képviselő társaimat is. Témaként –
mindenek előtt – a város 2005. évi költségvetéséhez
szeretnénk a javaslatokat, véleményeket összegyűjteni,
hogy ezeket figyelembe vegyük.
Számítok érdeklődésükre 2004. november 23-án,
kedden 18 órától a művelődési házban.
Kiss Károly
képviselő

Kért összeg
50.000 Ft

Javasolt összeg
25.000 Ft

50.000 Ft

45.000 Ft

65.000 Ft

35.600 Ft

60.000 Ft
(márciusig felhasználható
havi 10.000 Ft-os mértékben)
30.000 Ft

50.000 Ft

40.000 Ft

250.600 Ft

200.000 Ft

vetség kezdeményezésére és szervezésében 2004. november 13-án kerül lebonyolításra.
Áprily-hét időpontja: november 14–21., az iskola
programja alapján.
Mezei Anna
Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke

KÖZLEMÉNY!
Új szolgáltatással várja november 25-étől az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Pest Megyei
Intézete (Budapest III., Váradi Sándor u. 15.) a megye
lakóit: központi ügyfélszolgálati iroda nyílik. Péntek kivételével a hét minden munkanapján személyesen és telefonon is az érdeklődők rendelkezésére állnak, akár tájékoztatást igényelnek, akár közérdekű panaszbejelentést tesznek, akár hivatali ügyintézéshez van szükségük formanyomtatványokra.
A központi ügyfélszolgálati iroda a városiakkal együtt
fogadja a térségek közegészségügyi viszonyait (parlagfű,
erdő, vízminőség, veszélyes hulladékok tárolása stb.)
érintő bejelentéseket, szakszerű tanácsadással segítséget
nyújt a tisztiorvosi hozzájáruláshoz kötött építési engedélyek intézéséhez. Szervezi a bizonyos munkakörökhöz
jogszabályban kötelezően előírt szakoktatásokat és vizsgáztatásokat, például az élelmiszer-forgalmazással foglalkozók és vendéglátók számára. Természetesen mindezt a
helyi, városi intézetekben is meg lehet tenni, ahol érdemi
ügyintézés történik.
A központi ügyfélszolgálat levelezési címe: 1300 Budapest, Postafiók 61. Telefonszáma: 06 (1) 2502-110 és a
230-as mellék. A szolgálat vezetője, Rózsahegyi István
e-mail-en is elérhető a rozsahegyi@pest.antsz.hu címen,
helyettese, Stefkovics Judit pedig a
stefkovicsj@pest.antsz.hu címen található
Pest Megye Önkormányzatának Hivatala
1052 Budapest, Városház u. 7.

XX. évfolyam 11. szám
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Tisztelt Cseke Lászlóné! Tisztelt Lelkipásztor Úr!
Kérem, ne vegyék rossz néven, hogy
egyszerre válaszolok mindkettőjüknek, mivel azonosan kaptam észrevételüket arra, hogy fel szeretném vetni
a református templomépítés leállásával kialakult helyzetet a képviselőtestület előtt.
Mindenekelőtt elnézést kérek téves
közlésemért, amelyet az alábbiak
szerint szeretnék pontosítani: az építési telekhez a református közösség
nem ingyen jutott hozzá, azért egymillió forintot fizetett.
Mint korábban írtam, testületi megbeszélés összehívását kértem a polgármester úrtól, a cikkemben felsorolt
témákban, köztük a templomépítkezés ügyében is. Szerettem volna tájékoztatást kapni, és szerettem volna
tolmácsolni azokat az észrevételeket,
amelyekkel visegrádi lakosok engem
mint egyik képvise-

lőjüket keresnek meg, és kérik közbenjárásomat. A templom építkezését
sok visegrádi érdeklődése kísérte.
Több lakossági kérdés és vélemény
jutott el hozzám, amelyet szerettem
volna tolmácsolni a képviselő-testület
előtt. A testületi megbeszélés összehívására mindeddig nem került sor.
Amennyiben sor kerül tárgyalásukra,
úgy a Visegrádi Hírek hasábjain tájékoztatni fogom a lakosságot a felvetett kérdésekkel kapcsolatban.
A dolognak ugyanakkor van egy
másik oldala is.
Szeretném leszögezni, hogy a legkisebb mértékben sem volt szándékomban a református közösséget megbántani. Ugyanakkor én nem tudom a
képviselői tisztemet másképp felfogni, mint hogy úgy kell tekintenem a
város javaira, mint olyan értékre,
amelyet 1700 visegrádi

bízott rám, és amelyre jobban kell
vigyáznom, mint a sajátomra. Ennek
következtében én nem adtam volna el
ezt a területet sem a református közösségnek, sem másnak, mint ahogy
más esetben nem adtam volna el a
város strandját sem, és nem adtam
volna el a város vízkitermelés jogát
sem. Ez a felfogásom nincs összefüggésben a hittel, az egyházzal, a polgármesterrel, senkivel. Ez a vállalt
tisztséggel és a belső meggyőződéssel
van összefüggésben.
Mindenesetre, ha már így alakult,
csak csatlakozni tudok Vörös Ákos
lelkipásztor úr cikkének utolsó sorához: „…reméljük, hogy jövőre elkészül a református templom Visegrádon.”
Tisztelettel
Abonyi Géza
képviselő

Közeleg az influenzajárványok idıszaka
Olyan hónapok következnek, melyek alatt sok légúti
megbetegedés fordul elő körülírt területeken és országos
viszonylatban is, a lakosság körében szétszórtan vagy
halmozottan, esetleg kifejezetten járványos formában.
A klasszikus világjárványok kórokozói közül az influenzavírusok A és B típusai maradtak azok, melyek évről
évre, világszerte a legnagyobb számú megbetegedést
okozzák.
Egyéb légúti fertőzések kórokozóihoz hasonlóan az influenzavírusok is a köhögéskor, tüsszögéskor és beszéd
alatt keletkező légúti váladékcseppecskék révén terjednek (cseppfertőzés).
Klinikai szempontból fontos különbség az influenza és
egyéb légúti megbetegedések között, hogy az influenza
kezdeti tünetei közül a hurutos tünetek hiányoznak. Hirtelen kezdet, magas láz, erős levertség és izomfájdalmak
a jellemzőek.
A gertőzés megelőzésének egyetlen hatékony módja az
időben elvégzett védőoltás.
Valamennyi oltóanyag a jelenleg előforduló mindkét influenza A és B típusba tartozó törzseket tartalmazza.
A védőoltás mindenkinek ajánlott, de különösen fontos,
hogy védőoltásban részesüljenek azon személyek, akiknél
alapbetegségük, bizonyos gyógykezelésük vagy életkoruk
miatt súlyos lefolyású, sőt életveszélyes lehet egy influenzafertőzés.
A védőoltás az idős emberek körében a kórházi felvételek számát 25–39%-kal, az összhalálozási gyakoriságot
közel 50%-kal csökkenti.
A legutóbbi járványban kizárólag oltatlan, döntően az
idősebb korosztályhoz tartozó személy esetében volt végzetes az influenzafertőzés.

A Magyarországon forgalomban lévő influenzavakcinák
kizárólag inaktivált vírust vagy annak csupán egy meghatározott részét tartalmazzák, így nem okozhat influenzás
megbetegedést.
Október végétől a háziorvosoknál az oltóanyag rendelkezésre áll azok számára, akik térítésmentes oltásokra
igényjogosultak. Így elsősorban:
1. – Életkoruktól függetlenül idült szív-, keringési,
légzőszervi, vese- és anyagcsere- (cukorbetegség)
betegségben szenvedők,
– rosszindulatú daganatos vagy csökkent immunitással
rendelkező személyek,
– szociális otthonokban, öregek otthonában, egészségügyi intézményben huzamos ideig ápolt személyek,
– 60 évesnél idősebb személyek egészségi állapotuktól
függetlenül,
– tartós szalicilátkezelésben részesülő gyermekek.
2. – Kórházakban és alapellátásban dolgozó egészségügyi személyzet,
– szociális intézményben azok a dolgozók, akik az
ápoltakkal kapcsolatba kerülnek,
– a fenti egyes csoportba soroltak otthoni ellátását biztosító személyek.
Azok számára, akik nem tartoznak a térítésmentes oltásra
jogosultak körébe, a gyógyszertárakban 5 különböző gyártású influenza elleni oltóanyag kerül forgalmazásra, melyet
orvosi vényre 50%-os TB-hozzájárulással lehet igénybe
venni.
Ne bízzuk a véletlenre!
Dr. Homor Zsuzsanna
mb. városi tisztifőorvos
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Mi is történt valójában?
– avagy ebből az ügyből ne legyen X-akta –
Az utóbbi időszak eseményei késztettek arra, hogy tollat ragadjak, és nyilvánosságra hozzam azokat a dolgokat,
melyek a német kisebbség belső életében történtek. Nem vagyunk hajlandók
csöndben tűrni, mert úgy gondoljuk,
néhány dolgot érdemes világosan látni.
Azt már a legelején le szeretnénk szögezni, és reméljük, mindenki számára
nyilvánvaló, hogy a német kisebbség
NEM POLITIZÁL! Politikamentes!
Így alakult meg tíz éve a Német Kisebbségi Önkormányzat. Szépen fejlődött, lett énekkara, fúvós zenekara,
testvérvárosa; nem felejtve el persze azt
a rengeteg és fáradságos munkát, melyet
a mindenkori vezetőség és a város lelkes polgárai nyújtottak minden egyes
rendezvény alkalmából. Szerveztek,
bonyolítottak, énekeltek, fújtak, kirándultak, a sváb hagyományokat felkutatták, megőrizték, és ápolják mindezt
nagy lelkesedéssel.
Igen ám, de történt, hogy a 2002-es
választások alkalmával bizonyos emberek megfeledkeztek arról, hogy a német
kisebbség NEM POLITIZÁL! Kiss
Károly, az énekkar akkori vezetője,
2002-ben polgármester- és képviselőjelöltként is indult a választásokon. Mint
minden jelölt, Kiss Károly is kihirdette,
mikor és hol tartja kampánybeszédét.
Remélte, hogy az énekkar tagjai mellette fognak voksolni! Nem is lenne ezzel
semmi gond, de az énekkari tagok nem
mentek el, nem voltak kíváncsiak választási kampányára, nem neki adták le
kopogtató cédulájukat, ezért az utolsó
percben visszalépett. Ennek feleségével
együtt hangot is adott, aki akkor a Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke
volt. Úgy érzeték, az énekkari tagok
elfordultak tőlük, és ezért mélyen meg
is sértődtek. Kissné sem indult a kisebbségi választásokon mint képviselő.
Talán azt hitték, a kisebbség mégsem
politikamentes?
De kérdezzük: hol élünk, hogy számon
kérjük a másikat, megkérdőjelezzük
tetteit, kérdőre vonjuk, miért adta másra
voksát?
Ez lenne a nagy demokrácia, vagy pedig a múlt szelleméből maradt még meg
valami, amit egyesek nem képesek
elfelejteni, nem képesek továbblépni?
Vagy talán azért történtek így a dolgok,
mert Kiss Károly politikai nézeteivel
nem mindenki értett és ért egyet?

A történteket egyszerűen nem tudták
elfogadni, és úgy döntöttek, cserbenhagyják a német kisebbséget és az
énekkart is. Otthagytak csapot-papot.
Indokuk az volt, ők nem tudnak egy
ilyen közösségben tovább dolgozni,
ahol nem kapták meg a nekik járó bizalmat. Tehát mégiscsak megjelent a
politika!!! Nem tudták kettéválasztani a kisebbséget és a politikai életet!
Tény: hogy a német kisebbség nehéz
helyzetbe került, de kár lett volna veszni
hagyni mindazt, amit sok év alatt a
város polgárai megteremtettek, felépítettek.
A Német Kisebbségi Önkormányzat
munkája nehezen indult; sok gonddal
kellett szembenézni.
Tény: Kiss Károlyné, sértettségéből
adódóan még egy telefonszámot sem
volt hajlandó az új vezetőség rendelkezésére bocsátani, amit nyolc év alatt a
Német Kisebbségi Önkormányzat mindenkori vezetőségi tagjai közösen öszszegyűjtöttek; indokolta mindezt azzal:
elég ügyesek vagyunk, szerezzük meg
úgy a dolgokat, ahogy tudjuk. Az új
testület elkezdett dolgozni, fáradságot
nem ismerve, megszervezte és lebonyolította a rendezvényeket, ha lehet mondani, nagyobb sikerrel, mint előtte.
Tény: olyan emberek is szívesen eljöttek a rendezvényekre, akik eddig valamilyen oknál fogva távol maradtak.
Többen is jöttek el, jól érezték magukat.
Tény: ismét szorosabb lett a nyugdíjas
klubbal, és a testvérvárossal a kapcsolat,
amely szinte tönkremenni látszott!
Tény: az énekkar megmaradt, új karvezetőt szereztünk, új tagokkal bővült,
egy CD is megjelent!
Tény: a Német Kisebbségi Önkormányzat tagjai azonnal felajánlották
tiszteletdíjukat az önkormányzatnak!
Nem csak a korábbi vezetők tették ezt,
hanem a mostaniak is. Ezt csak azért
említem, mert egyesek szájából hamis
mondatok hangzottak el. Gondolom,
nem voltak tisztában a tényekkel!
Tény: többször megbántottak embereket (ugye, itt nem kell felsorolnunk az
énekkari tagok nevét), valaki ezt lenyeli,
valaki nem. A kedélyek azonban lecsillapodtak, az új karnagy jól bevált, az
énekkar átvészelte a nehéz, bizonytalan
időszakot.
Eljött 2004. szeptembere, és a Kiss
házaspár múltbéli sérelmein látszólag
felülemelkedve, mintha mi sem történt

volna, egyszer csak megjelent az egyik
énekkari próbán. Azt hiszem, a tagok
nem ellenezték volna a helyzetet, és
elfeledték volna azokat a hajdani problémákat, melyeket a Kiss házaspár
hirtelen távozása okozott – végül is a
nehéz időszak csak még jobban összekovácsolta őket, és különben is el tudják választani az éneklést a politikától –,
egy bocsánatkérés azonban kijárt volna
tőlük. Jó lett volna, ha a próba elején
Kissék pár mondatban tisztázzák a
helyzetet, de nem így történt. Ezért az
éneklés után Burgi Eda volt kénytelen
felállni és elmondani, hogy korábbi
viselkedésük miatt a tagok nagy része
NEM KÍVÁNJA a jelenlétüket. Egyszer már felborították az énekkar életét,
és senki nem szeretné, ha ez újra megismétlődne. Az énekkar tagjai különböző politikai nézetet vallanak, de abban
egyetértenek, hogy jó együtt lenni,
énekelni, kirándulni, és a város számára
a sok rendezvényt megszervezni. Mert
sokat dolgoznak, legyen szó farsangi
vagy szüreti bálról, pinceavatóról vagy
egyházi eseményekről. Nem lehet azt
mondani, hogy az egyik többet tesz,
mint a másik, mindenki akkora részt
vesz ki a munkából, amit helyzete, kora,
családja, elfoglaltsága megenged. S
mindezt önzetlenül teszi, nem vár külön
meghívót, dicséretet. Miután bocsánatkérés nem történt, egyenesebb volt,
hogy Eda, a kisebbség vezetőjeként,
nehéz kötelességének eleget téve, minden indulattól mentesen közölte
Kissékkel a tényeket. Még ekkor sem
lett volna késő tisztázni a dolgokat, Kiss
Károly azonban sértődötten elrohant, és
neje tarsolyából is csak annyira tellett,
hogy felhánytorgassa a múlt politikai
sérelmeit, a meg nem kapott kopogtató
cédulákat emlegetve. Úgy látszik, vannak olyan emberek, akik vastag arcbőrrel születtek, és nem értenek a szóból!
Kis város vagyunk, de nem Kissváros. Miért kell viszályt szítani ott,
ahol ilyen kevesen élünk? Miért kell
szétdúlni a jól működő közösségeket?
Az emberek, a közösség javát kellene
szem előtt tartanunk, nem pedig önös
érdekeinket. Meddig kísért még Visegrádon a rossz szomszédság török szelleme?
Burgermeister Istvánné
Vaik Mónika
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Egy követendı modellrıl

Idısek falva

K

evesen tudják, hogy az ügyvédi munkám során nemcsak
büntető- és polgári ügyekkel
foglalkozom, hanem rászorultak
gondnokaként is látok el feladatokat, amelyek során kerültem kapcsolatba olyan elesett és gondoskodást igénylő emberekkel, akiknek
sorsára bármikor, bármelyikünk
kerülhet. Sokáig nem is gondolunk
erre, éljük hétköznapjainkat, telikmúlik az idő. Aztán lassan felnőnek
a gyerekek, kirepülnek az önálló
életbe, és családot alapítanak, sokszor más településre költözve. Mi
pedig megöregszünk.
i lesz velünk? Hogyan telnek időskori napjaink?
Magunkra maradunk, vagy
lesznek segítőink? Sokan teszik fel
maguknak a kérdést, akik idős napjaikra egyedül maradnak. Mindenkit érhet baleset, de az idő múlásával, a korral járó természetes öregedés okán is bekövetkezhet olyan
szellemi hanyatlás, hogy hozzátartozói hiányában korábbi életét és
életmódját megváltoztatni kényszerül. Ilyen esetekben a társadalmunk
gondoskodik az egyénekről. A
szociális ellátó rendszer részét
képezik a nyugat-európai mintára
épülő idősek otthonai. Ezek közül
ismerkedtem meg egyikkel az elmúlt hetekben.
z idős és a fogyatékos embereket több éve szolgáló épületegyüttes ötletét az Ausztriában és Hollandiában is elterjedt
rendszer adta. Ez a rendszer nemcsak az idősek otthonának megépítését, hanem a 21. századnak megfelelő, az ember korától független,
teljes értékű fizikai-szellemi élethez
szükséges,
mindenre
kiterjedő
infra-struktúrának a létrehozását
feltételezi. A teljes szociális infrastruktúrája magában foglalja az
orvosi rendelőket, fizikoterápiás
terméket és szolgáltatásokat, tornatermeket, imatermeket, foglalkoztató helyiségeket, uszodát, internetes
könyvtárat, éttermeket, büfét, cukrászdát, postát stb. A díszített kert,
állatkert, a hobbikertek, a szökőkutak, sétáló-utak és pihenőhelyek az

M

A

igényesen kialakított parkban emelik a komplexum színvonalát. Az
intézményben folyamatosan kiállításokat szerveznek, kulturális és
szórakoztató rendezvények, színi
előadások kerülnek megrendezésre,
csoportos kirándulásokat szerveznek. Az idős emberekből alakult
énekkar nemcsak az otthonban lép
fel, de másutt is szívesen látják
őket.
z épületegyüttes mindegyikében fürdőszobás, teraszos,
tv- és telefoncsatlakozóval,
konyhapulttal és egyben nővérhívóval ellátott, egy- és kétszobás (ettől
függően kisebb és nagyobb alapterülettel), előtérrel, fürdőszobával
rendelkező, egy- vagy kétszemélyes, saját igényük, ízlésük szerint
berendezhető önálló lakrészek találhatók. A lakrészek egymástól
izoláltak, mindegyik egy kis otthon,
ahol nyitott, kötetlen, egyéni és
teljes életre van lehetőség. A látogatók, barátok, rokonok fogadása, a
szabad kijárás mindenkor biztosított. Az intézmény biztosítja, hogy
a beköltözők kedvenc háziállata
előzetes egyeztetés után tovább is a
gazdájával maradhasson.
bentlakók életkori sajátosságainak megfelelőek a folyosók szélessége, a küszöbök
mellőzése, a kapaszkodók és a
liftek. A komfortos életvitelt és a
teljes ellátást szolgálja a 24 órás
nővérszolgálat, az általános és
szakorvosi ellátás, valamint a
gyógytornász, a napi ötszöri étkezés, igény szerinti gyógyélelmezés
igénybevételével,
a
személyes
használatú ruhaneműk mosása,
vasalása, a kamerás biztonsági, tűzés füstjelző rendszer, a 24 órás
portaszolgálat, az uszoda – ahol
úszó- és pihenőmedence, szauna,
masszázs, szolárium, pezsgőfürdő
üzemel – fizikai rehabilitációt
igénylő idősek számára épült, de
bárki igénybe veheti. Az uszodában
mozgáskorlátozottak részére betegemelő is készült. A segítségre szoruló lakók uszodai rehabilitációját
képzett szakemberek végzik. A
mozgásterapeuták az uszoda adta

A

A

lehetőségeket kihasználva rendszeres gyógyfoglalkozásokat szerveznek.
z egyik épületben vak és
gyengén látók, az Alzheimerkórban
szenvedők,
dementálódott idősek ápolásagondozása speciális épületben történik. A ház kettő, jól elkülönített
egységből áll. A két külön szinten
élő csoport egymást nem zavarja. A
kert speciális igény szerint került
kialakításra, esztétikai funkciója
mellett a biztonságot és a pihenést
egyaránt lehetővé teszi. A beteg
idősek – biztonságuk érdekében –
nem tudnak felügyelet nélkül eltávozni. A látásfogyatékkal élők a
tájékozódásban kapnak segítséget
házon belül és kívül, hogy önálló
életüket élhessék. A kisebb település nagyságú intézményrendszerben
a napközben tartózkodásra alkalmas közös helyiségek száma lehetőséget ad arra, hogy a lakók –
érdeklődésük alapján – több kis
csoportra szerveződhessenek, így
mindenki megtalálhatja a vele azonos érdeklődésű társait, kevesebb
az idős emberek közötti időnként
kialakuló konfliktushelyzet, anélkül, hogy ezzel elkülönítenék az
egyes érdeklődési körök szerinti
csoportokat.
endkívül nagy figyelmet
fordít az intézmény a személyzet kiválasztására. A
mosoly és a jókedv, az idősek iránti
tisztelet, az állandó segítségnyújtási
készség – a speciális szakemberekből is álló, magas szintű szakmai
munkát biztosító személyzet kiválasztásakor – alapvető követelménynek számít.
ikkemet nem a reklám kedvéért adom közre. Azt szeretném vele érzékeltetni, hogy a
politikai tevékenységen kívül is van
élet, élettér, tevékenység, gondoskodás más emberekről.
iztos, hogy sokunknak a környezetében él olyan idős
ember, aki gondoskodásra
szorul, vagy olyan, aki gondoskodik valakiről. Utóbbiak nap mint
nap, energiát nem kímélve nagy-

A

R

C

B

nagy türelemmel végzik ezt a munkát. Köszönet érte.
Dr. Szendrői Lajos
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(Folytatás az 1. oldalról)
Az általa felkeresett tíz országról gyűjtenek és dolgoznak fel ismereteket projekt módszer segítségével a felsős osztályok.
Az írások témája a kisebbeknek nehezen érthető lett volna, így ők Áprily gyermekkorával foglalkoztak. Érdeklődésüket
Parajdnak, a csodás gyermekévek színhelyének megismerésére irányítottuk. Valamennyien megismerték Áprily verses meséjét, a ,,Pele-ütő Dénkó”-t. Rajzpályázatot hirdettünk az öt jelenetből álló vidám történet illusztrációjára.
A hét programjai között sport és a felnőtteknek szóló előadás, beszélgetés is szerepel. Szeretnénk Áprily Lajos emlékét az
idei Áprily-héttel méltóképpen őrizni.
Bízom benne, hogy ,,versei” nem halnak meg, és lesz, aki még tudni fogja, sorsának mennyi furcsa titka volt. Hisszük,
amit ,,Vallomás” című versében ír:
,,De túl romon, ha perce jön csodáknak,
a mély megkondul, mintha vallana,
s a bolt alól harangtisztán kicsendül
s magasra száll az ember dallama!”
– Köszönöm a beszélgetést! Jó munkát kívánok vezetői munkádhoz!
Mikesy Tamás

A tanévnyitó óta történt
az Áprily Lajos Általános és Alapfokú Mővészeti Iskolában
Eseménydús két hónap telt el a tanévnyitó óta.
Pedagógus kollégáim már hozzászokhattak ahhoz, hogy
nincsenek úgynevezett „nyugalmas” időszakok az iskolában,
de a kis elsősök számára emlékezetesek lesznek ezek a hetek.
Lassan hozzászoknak az iskolai élethez, a feladatokhoz, amit
Zsuzsa néni, Vera néni türelemmel, szeretettel segít.
A felsőbb éveseknek a mindennapos tanulás mellett is sok
elvárásnak kell megfelelniük. Délutánonként zenét tanulnak,
emellett sokféle szakköri lehetőség közül is választanak.
Szakköreink: játékos tesi, floorball, számítástechnika, internet, angol, honismereti, matematika, alsós rajz, tűzzománc,
levelezős matematika, természetjáró, irodalmi, énekkar.
Nyolcadikosaink a továbbtanulásra készülnek, ellátogatnak
a középiskolák nyílt napjaira, ismerkednek a lehetőségekkel.
A szülők tájékoztatására november 29-én (hétfőn) 17.30-kor
kerül sor, ami után 18 órától minden tanár fogadóórát tart,
erre szeretettel várjuk a szülőket. Remélhetően többen jönnek
el, mint tanév elején, a szeptember 20-án tartott közös szülői
értekezletre.
November 8-án 18 órától az osztályok szülői munkaközösség vezetőivel közösen megbeszéljük a részükről és az iskola
részéről fölmerült kérdéseket.
Áttekintve az elmúlt két hónapot, a következő programokat
emelem ki:

Szeptember 28. Papírgyűjtés
Az iskola tanulói 6800 kg papírt gyűjtöttek.
Szeptember 27.– október 1. Közlekedésbiztonsági hét
Duschák Tamás körzeti megbízott minden osztályban elbeszélgetett a gyerekekkel a gyalogos és kerékpáros közlekedés
szabályairól. Tavasszal közlekedésbiztonsági bemutató szervezésével folytatjuk a gyerekek felkészítését a helyes közlekedésre.
Szeptember 30. Idősek napja
Hagyomány, hogy tanulóink műsorral köszöntik az időseket; idén Bártfainé Répás Ildikó vette át az iskolai irodalmi
szakkör irányítását. A szép bemutatót hálásan fogadták a
meghívottak.
A városban működő idősek otthonába (mindkettőbe) ellátogattak tanulóink, ahol zenei betéttel egészült ki műsoruk.
Kísérőik, felkészítőik Vass Henrietta és Debreceniné Csereklye Dóra voltak.

Október 1. Zenei világnap
Debreceniné Csereklye Dóra tanárnő rendhagyó énekórákat
tartott ezen a napon, melyeken a gyerekek játékos feladatokat
oldottak meg, zenét hallgattak, énekeltek.
Október 6-án megemlékeztünk az aradi vértanúkról. A 7.
osztály színvonalas műsorral készült, Szigetiné Lőrincz Mária és Hajdu Mónika felkészítésével. Köszönöm Hajdu Mónika és Kecskés András kollégáim közreműködését!
Október 9-én szintén az irodalmi szakkör műsora színesítette a Német Kisebbségi Önkormányzat szüreti bálját.
Október 23-án az 1956-os forradalom és szabadságharc
mártírjaira emlékeztünk. Az iskolai és városi ünnepségre a 6.
osztály készült, Paulusz József irányításával.
A megszokott magas színvonalú műsor tartalmával, stílusával biztosította, hogy a gyerekek könnyebben megértsék az
események történelmi hátterét.
Október 27-én a GYEA (Gyermekétkeztetési Alapítvány)
ingyenes drogprevenciós foglalkozásán vettek részt a 7. és 8.
osztályosok; az érdeklődő tanárok számára pedig kommunikációs tréninget szerveztek a témával kapcsolatban.
Megkezdtük a felkészülést az Áprily-hétre. Rajzpályázatot
hirdettünk és felkértük a környező iskolákat a „Pele-ütő
Dénkó” című verses mese dramatizálására. (A részletes programot a 9. oldalon olvashatják.)
Az Áprily Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
működését alapvetően meghatározó dokumentumokat fogadott el a képviselő-testület 2004. október 7-i ülésén.
A pedagógiai program tartalmi munkánkat határozza meg,
a minőségfejlesztési programban a tartós jó színvonalú munka biztosítására törekszünk. (A pedagógiai program megtekinthető az iskola honlapján.)
Örülünk, hogy a képviselő-testület egyetért és anyagilag is
támogatja a pedagógiai program erdei iskolára, osztálykirándulásokra, színházlátogatásra és a projektoktatásra (Áprilyhét) vonatkozó részeit.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk az Áprily-hét
programjaira.
Schmidt Péterné megbízott igazgató
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MEGHÍVÓ
,,Parajdi forrásvizek”

ÁPRILY-HÉT
2004. november 14–20.
az Áprily Lajos Általános
és Alapfokú Művészeti Iskolában
Vasárnap, november 14.
10 órakor kiállítás az Áprily Lajos Általános és Alapfokú
Művészeti Iskolában
Illusztrációk Áprily Lajos Pele-ütő Dénkó című verses
meséjéhez
A kiállítást megnyitja Mezei Anna
11.30 órától istentisztelet a visegrádi református imaházban
Hétfő, november 15.
Rendhagyó irodalmi órák Áprily Lajosról
Vendég: Donáth Leventéné
14 órától: sportversenyek a Magyar László tornacsarnokban a nevező iskolák részvételével
17 órától alternatív pedagógiák a mai Magyarországon
Vendégek:
László József (Rogers iskola),
Puchler Andrea (Montessori pedagógia),
Jörg Rudolf (Waldorf iskola)
Szeretettel várjuk a szülőket, pedagógus kollégáinkat és az
érdeklődőket!
Kedd, november 16.
14 órától sportversenyek
Szerda, november 17.
14 órától sportversenyek
Az osztályok, csoportok folyamatosan dolgoznak a
,,Csodás gyermekévek” és ,,Az emberiség iskolája” című
projekten
17 órától baráti összejövetel az iskola volt és jelenlegi
dolgozói részére
Csütörtök, november 18.
10.30 órától csoportbemutatók
A bemutatók után séta Áprily Lajos sírjához
Péntek, november 19.
8.30 órától a Pele-ütő Dénkó című verses mese előadása
(visegrádi iskola és a meghívott iskolák)
10 órától a projekt módszer legügyesebb csoportjának
bemutatkozása
,,Parajdi forrásvizek” – irodalmi összeállítás
11.30 órától ajándékkoncert hangszerbemutatóval a gyerekeknek
18 órától a művelődési házban:
,,Parajdi forrásvizek”
Szombat, november 20.
10 órától séta az Áprily-völgyből a Mogyoró-hegyre (az
időjárástól függően)
Szeretettel várunk minden érdeklődőt az Áprily-héten!
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Emlékezés Áprily Lajosra
,,Szentgyörgypuszta. Lenn patak, fenn mező.
Itt minden hiúságtól elvonultam.
Mind ritkábban szól hozzám a jövő
s mind ékesebben énekel a múltam.’’
(Magányosság)
Áprily Lajos költőt idézzük születésének 117. évfordulóján, Brassóban 1887. november 14-én született. Erdély
adta nekünk, sok íróajándékával együtt.
A gyermek- és ifjúkor világát otthagyva, Budapestre költözött, később a híres Baár-Madas tanára majd igazgatója
lett. Nyugdíjba vonulása után Szentgyörgypusztán épített
házat, ez a táj emlékeztette az ,,elhagyott éden”-re.
,,Erdélye helyett itt megtalálta a visegrádi erdőkoszorút”.
Költészetének pillérei közül hadd szóljak most a természetélményéről, a visegrádi embereknek talán ez áll a
legközelebb a szívükhöz. Örök igazság, hogy a természet
áthatja az embert, az ember pedig a természetet.
Szentgyörgypuszta magánya, a forrás, a bükkös, a madarak, őzek ugyan nem pótolták a fenyvesek és pisztrángos
patakok varázsát, de mindenképpen emlékeztették rá.
Csokonai óta talán nem volt ennyire a természetbe vágyódó költőnk. A táj élménye szinte mindegyiküknél megjelenik, de az erdélyieknél különösen meghatározó volt. A
maradandóság, az élet hitét, a szabadságérzést adta vissza
nekik.
Áprilynak, a szemérmes és zárkózott költőnek alkalmat is
adott a természetlíra, hogy melankóliáját és felvillanó
életörömét a tájba vetítse. Utolsó évtizedeit élte itt a
völgyben, az elmúlás gondolata belopódzott az élő természet látványába, mint Szent Mihály útján Adynál.
Leginkább az ősz ihlette, sok színével. Elsősorban a piros, azután a fekete. Lelkével rokon az ősz, innen való
tájképeinek kísérteties-mitikus sugárzása. Az évszak mellett a visegrádi Duna, az erdei állatok, növények nem csak
visszatérő tárgyai költészetének, hanem a tárgyak átváltoznak az ő költészetévé.
Udvarában nyírfát is ültetett, árnyékában hosszan üldögélt.
,,El-elnézem finom nyírfáimat,
úgy állnak, mint egy szőke lánycsapat.
Finn lányok. Szűz lelkük kedves nekem,
Küllikki, Hilka – így dédelgetem.”
(Nyírfák)
Őszi avarban járunk most a róla elnevezett völgyben is.
Rá emlékezve elővesszük kedves kötetét és gyönyörködünk a visegrádi és erdélyi táj ihlette verseiben.
Higgyük el szép sorai igazát:
,,A visegrádi hegységben lakom.
S ha itt halok meg, az mi változást hoz?
Ó, nem sokat, csak ennyit: egy napon
szorosabban ölel a hegy magához.”
(A változás)
Nem Erdély adta a sírt számára – ,,Dacia dat tumulum” –
, hanem választott kedves városa, Visegrád.
Donáth Leventéné
tanár
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,,Magasra száll az ember dallama!”
– Egy új sorozat elé –
Személyes indíték és elkötelezettség

Az Áprily-Jékely család részéről ezt a – számomra igen megtisztelő – köszönő
táviratot vehettem át 2004. augusztus 31-én, a 2004/2005-ös tanév tanévnyitó
ünnepélyén. Azon túl, hogy az újság nyilvánosságán keresztül is megköszönöm
ezt a kitüntető figyelmességet, szeretném azzal is kinyilvánítani elkötelezettségemet az iskola névadójával kapcsolatban, hogy feldolgozom és közreadom a névadó ünnepség – 1987. november 14. – óta eltelt 14 év Áprily-hét eseményeit,
rendezvényeit.
Áprily Lajost személyesen nem ismertem; fotók, hangja lemezről, pályatársak,
családtagjai, visegrádi, parajdi és brassói tisztelőinek visszaemlékezései, az irodalomtudomány értékelései alakították bennem a róla alkotott képet. Elsősorban
mégis írásai: versek, prózák, műfordítások, drámák, tanulmányok – az ÉLETMŰ!

,,De túl romon, ha perce jön csodáknak,
a mély megkondul, mintha vallana,
s a bolt alól harangtisztán kicsendül
s magasra száll az ember dallama!”
– írja a zsenik egészséges öntudatával Vallomás című versében.
Erdélye után otthonául választott Visegrád mindig büszke volt a völgy híres lakójára, az alkotóra, aki számos versben örökítette meg ezt a gyönyörű tájat, annak
történelmét, a természet ezer csodáját. A Visegrádi Hírekben is többen méltatták
művészetét, vagy elevenítették fel a vele való találkozások emlékét. Az iskola
születésének 100. évfordulóján – 1987. november 14-én – vette fel Áprily Lajos
nevét. Azóta minden évben ehhez a naphoz kötődően az Áprily-hét keretében egy
hetes rendezvénysorozattal emlékezik névadójára. A 14 év alatt nem volt ismétlődő téma a szakmai hetek során, ez is azt bizonyítja, hogy szinte kimeríthetetlen
az Áprily-életmű, valamint azt is, hogy az iskola jó gazda módjára sáfárkodik a
rábízott kinccsel, Áprily Lajos szellemi hagyatékával.
Az induló sorozatban szeretném feleleveníteni az Áprily-hetek történetét, azért,
hogy azok számára is ismert legyen ez a láthatatlan, ma is élő kapcsolat, ami
összeköt egy iskolát névadójával, akik nem voltak közvetlenül részesei ennek a
14 évnek.
Az sem elhanyagolható szempont, hogy így összegyűjtve az iskolatörténet egy
szelete lehet ez a tanulmány, amelyben már letisztult szakmai értékelést is lehet
megfogalmazni, ki lehet emelni megőrzendő elemeit, értékeit. Remélem azt is,
hogy sok olvasóban elevenedik majd meg egy-egy kép, élmény, találkozás. Sorozatindító írásommal a figyelemfelhíváson kívül az is célom, hogy várom mindazok jelentkezését (volt tanítványok, szülők, résztvevők), akik egy-egy momentummal, emlékkel, fényképpel gazdagítani tudnák írásomat. Egyúttal szeretném
az idei Áprily-hét eseményei felé irányítani, hiszen november 14-től ismét izgalmas megközelítésben kerül Áprily Lajos az érdeklődés középpontjába.
Mezei Anna ny. iskolaigazgató

2004. november

,,A gyermek olyan,
mint a virág:
akkor hálás, ha ápolják”
Még szívünkben a ,,nagyok” melegével, de már az új kis jövevények iránti
kíváncsisággal kezdtünk neki ősszel a
kiscsoportnak. Mindig nagy izgalommal várjuk, vajon milyenek lesznek az
új gyerekek? Lesz-e köztük halk szavú,
visszahúzódó, vagy hangos, irányító? S
a válasz mindig igen. Sokféle gyerekkel hoz minket össze a sors. S így van
ez jól! Gyönyörű-izgalmas megismerni
őket, családjukat, otthoni szokásaikat.
A sokféle szabályt-szokást közös mederbe terelni szép, s egyben nehéz
feladat.
A beszoktatás egyet jelent a türelemmel, odafigyeléssel. Fontos, hogy minden gyermek a neki megfelelő időt
tölthesse édesanyjával együtt a csoportban. Az így eltöltött napok során a
biztonságos anyai ölből mind többet
kalandoznak el, bátrabban indulnak
játszani. S így eljön az a nap, mikor
elengedik anyát. Ettől fogva igazi ovisok, akik megtanulják az együttélés
szabályait. De nehéz is megválni egy
kedves játéktól a másik gyerek kedvéért! Vagy elkérni a hőn áhított babát és
türelmesen várni rá. Az önállósodás
sem mindig könnyű. Milyen aprók is a
gombok a ruhán, s a cipőfűző is mindig
összegubancolódik. S szép lassan mégis megtanulják mindezt. Az óvodában
igyekszünk mindig az ügyességüknek,
képességeiknek megfelelő feladatot
adni nekik. A sok buzdítás, dicséret
általában megteszi a magáét. Nagycsoport végére igazán önállókká válnak. A
cipőkötés, gombolkozás, fogmosás,
késsel-villával evés nem okoz problémát számukra. Sok-sok ismeret, tapasztalás, vers, mese, ének lesz a buksijukban, mire itt hagynak bennünket, s
iskolások lesznek. S mindez a beszoktatással kezdődik…
Munkánk akkor eredményes, ha a
gyermek jól érzi magát az oviban,
örömmel jár ide, hiszen így még a
,,tanulás” is sokkal könnyebb, s ha a
szülő azzal a gondolattal lép ki nap
mint nap az ajtón: Jó helyen hagytam a
gyermekemet!
Imre Gáborné,
Illés Miklósné
kiscsoportos óvónők
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Tíz kérdés – tíz felelet
Aki kérdez: Takács Istvánné,
aki válaszol: Fieszl Gabriella.
1. Takácsné: Ki van-e Ön szerint használva Visegrád
természeti adottsága?
Fieszl Gabriella: Véleményem szerint igen.
2. Takácsné: Ha Önre lenne bízva, mit fejlesztene, illetve változtatna Visegrádon?
Fieszl Gabriella: Nem változtatnék, Visegrád az
Visegrád.
3. Takácsné: Ismeri-e az új városközpont tervét? Ön
milyen városközpontot képzel el?
Fieszl Gabriella: Igen, ismerem a tervet. Hiányzik
egy minden szolgáltatást végző üzlet (rövidáru, cipő, tisztító stb.).
4. Takácsné: Meg van-e elégedve a város külső megjelenésével, utcáival, tereivel?
Fieszl Gabriella: Az utcák többsége rendezett, esztétikus, világos, ugyanakkor jó lenne, ha mindenki
télen-nyáron tisztán tartaná a saját környezetét.
5. Takácsné: Mi a véleménye az újjászületett Rév utcáról?
Fieszl Gabriella: A sok virágtól nagyon szép lett, de
a járda balesetveszélyes is lehet egy tűsarkú cipőben, és a kismamák csak nehezen tudják a babakocsikat tolni.
6. Takácsné: Mi a véleménye a közbiztonságról, valamint a város közlekedési és parkolási rendjéről?
Van-e javaslata ezzel kapcsolatban?
Fieszl Gabriella: Több parkolási lehetőség kellene.
A gépjárműveket lent kellene hagyni a nagy parkolóban és energiatakarékos, környezetkímélő autóbuszokkal vagy gyalog lehetne felmenni a várba, de
jó ötletnek tartom a felvonó megépítését is. Ezzel
védenénk a természetet, tehermentesítenénk az utakat, és bevételhez is jutna a város.
7. Takácsné: Hogyan van megelégedve a hivatali ügyintézéssel (pl. okmányiroda, posta, önkormányzat)?
Fieszl Gabriella: Jó megoldás, hogy az okmányirodában lehet időpontot egyeztetni, így nem kell várakozni.
8. Takácsné: Meg van-e elégedve a város kulturális és
egyéb rendezvényeivel?
Fieszl Gabriella: Lehetett volna több kulturális
program, ha a megfelelő anyagi támogatást megkapja az intézmény.
9. Takácsné: Mi a véleménye a városban tevékenykedő
civil szervezetekről? Tagja-e valamelyiknek?
Fieszl Gabriella: Egyiknek sem vagyok tagja.
10. Takácsné: Tudná-e segíteni a Visegrádi Szövetség
munkáját a város fejlődése érdekében?
Fieszl Gabriella: Passz.
Köszönöm a beszélgetést. További jó egészséget kívánok.
Takács Istvánné (VSZ)
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A Dunakanyar Erdei Iskola
hírei
Október 14-én a
gyáli Tátika óvoda
37 ovisa érkezett
iskolánkba, hogy
részt vegyenek egy
nekik szervezett terepprogramon. Az
egész délelőttöt nálunk töltötték, kis
természetbúvárokként kapcsolódtak
be a munkába.
Megismerkedtek a
patak élővilágával,
kipróbálhatták
a
halászást, mikroszkóp alatt megnézhették az érdekes állatkákat. Ezután az ősz színeiből készítettek festőpalettát, ill. talpakra „talpalatnyi
természetet” varázsoltak az erdei séta során.
A programot természetismereti játékokkal
zártuk,
amit minden kis óvodás nagyon élvezett, s remélik, hogy
máskor is visszatérhetnek hozzánk.
Október 25-én egy tantestületet fogadtunk, akik tapasztalatszerzés céljából látogattak el Gyöngyös-solymosról.
Az iskolánkban zajló környezeti nevelésről érdeklődtek,
betekinthettek oktató-nevelő munkánkba.
A csodálatos környezet, az iskola esztétikus képe lenyűgözte vendégeinket, és mindannyian hasznos tapasztalatokkal, ötletekkel távoztak. Mi pedig egy újabb kapcsolattal lettünk gazdagabbak, hiszen ők is szeretnék viszonozni
vendéglátásunkat. Szívesen látnak bennünket a Mátrában
egy sítúrán.
*****

Köszönet!
Köszönet mindazoknak, akik jövedelemadójuk 1%-ával
egyesületünket támogatták, s így 2003-ban 104.363 Ft-tal,
2004-ben 206.353 Ft-tal növelték költségvetésünk bevételi
oldalát.
A befolyt összeget a nyári tábor költségeinek csökkentésére fordítottuk, és terveink szerint ismét erre a célra fordítjuk.
Köszönjük, és reméljük, az idén is számíthatunk a felajánlásokra!
A Dunakanyar Erdei Iskola
tantestülete

12

VISEGRÁDI HÍREK

2004. november

NEMZETISÉGI OLDALAK – Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat
MEGHÍVÓ
Értesítjük Visegrád Polgárait, hogy
2004. december 18-án, szombaton 18 órától

NEMZETISÉGI ESTET
rendezünk a Sirály étteremben
Mindenkit szeretettel várunk!
Mozart-zene és műsorok, valamint vendéglátás
Német Kisebbségi Önkormányzat
Az október 9-én megtartott
szüreti felvonulás – képekben

Bíró és bíróné
a rugós hintón

Gyönyörű
,,egzotikus nők”

Ahol az ,,árut” csomagolták
Tombol a ,,kereskedelem”
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A vidám esemény folytatása

Szép
a cigánylány…

Imre bácsi
,,mossa kezeit…”

,,Magyar leányaink” – akikre
büszkék vagyunk

Együtt az egész
,,reprezentatív csapat”

Hagyományőrzés – egy sikerekben gazdag múlt imitációja –, melyből még mindig felsejlik a termőföld, a munka és a
termésbetakarítás szeretete, amelyet nagyon sok SZÍV táplált.
Köszönetet mondunk a sok-sok segítőnek.
Német Kisebbségi Önkormányzat
Johann Wolfgang Goethe

İSZI ÉRZÉS
(Herbstgefühl)
Dúsabban, venyige,
lobogd be kövérebb
zölddel ablakom rácsait!
Duzzadtabbra, bogyó, fürt,
érj hamarabb, érj
még ragyogóbbra, telibbre!
Titeket költöget Nap-Anyánk
bucsuzó szeme, titeket becéz

a szelid ég gyümölcshozó
bősége, titeket
legyez a baráti
hold varázslehellete,
és tireátok
hull, ah, e szemekből
az örökké éltető szerelem
bőharmatu könnye!
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A Mátyás Király Mővelıdési Ház hírei
A Mátyás Király
Művelődési Ház
szeretettel meghívja
Visegrád lakosait
a hónap utolsó péntekein megrendezendő
előadás-sorozata
következő alkalmára,
mely
2004. november 26-án (pénteken)
18 órától lesz
a könyvtárban
Ebben a hónapban
a Balassa-évhez kapcsolódóan

Horváth Istvánnak,
az esztergomi
Balassa Bálint Múzeum
igazgatójának
diaképes előadását
hallgathatják meg
Balassa Bálint élete
és esztergomi kötıdései
címmel.
Mindenkit szeretettel várunk!

A Visegrádi Fiatalok Klubja Egyesület
és a Mátyás Király Művelődési Ház
tisztelettel meghívja a város lakosságát
a művelődési házban
2004. november 27-én (szombaton)
15 órakor megnyíló

Visegrád Anno
– a város építészeti öröksége –
című

fotókiállításra
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
A kiállítás 2004. december 31-ig
tekinthető meg
a könyvtár nyitva tartása

szerint.

Szakkörök,
tanfolyamok
A Mátyás Király Művelődési Ház idén is
elindítja szokásos tanfolyamait. Jelentkezni
lehet KRESZ-, számítástechnika, bőrdíszmű
és könyvkötő, valamint angol és német
nyelvtanfolyamokra.
KRESZ-tanfolyamot A, B, C, Sm kategóriákban indítunk. Az elméleti képzés itt Visegrádon van, a vizsgát Szentendrén kell letenni. Az oktatás általában heti két nap történik a kora esti órákban, a résztvevőknek legjobban megfelelő időpontban. A tanfolyam
díját részletekben is lehet fizetni. Egy csoport indításához legalább 10 fő jelentkezése
szükséges.
A számítástechnika tanfolyam 30 órás
időtartamú, mely egy hétig tart. Minden hétköznap délután kb. 4 órás és szombaton
egész napos elfoglaltsággal jár. A tanfolyam
vizsgával zárul, melynek eredményétől függően vizsgapapírt kap a résztvevő. A tanfolyamhoz minden segédanyagot (könyv, számítógép stb.) biztosítunk. A részvételi díjat
egy összegben kell kifizetni. A csoport indításához legalább 10 fő jelentkezésére van
szükség.
A nyelvtanfolyamok hosszúságát és időbeosztását a résztvevők döntik el. Lehet jelentkezni kezdő és haladó tanfolyamra egyaránt.
A tankönyveket mindenki maga szerzi be, a
fizetési feltételeket az első alkalommal beszéljük meg. Egy-egy tanfolyam indításához
legalább 4-5 fő jelentkezésére van szükség.
A könyvkötő, bőrdíszműves tanfolyam
pénteki napokon 17 órától várja az érdeklődőket, mind a két kézműves technika alapjaival megismerkedhetnek a jelentkezők. A
tanfolyam ingyenes, a drágább kellékek beszerzéséhez kell hozzájárulni.
Aki a rövid ismertetőnél részletesebb információt szeretne kapni, azokat szívesen tá-

jékoztatjuk a művelődési házban, vagy telefonon a 398-128-as és a 06 (30) 386-8010-es
számokon.

Ismét lesz
Visegrád naptár
Most már bártan leírhatjuk, hogy a hagyományoknak megfelelően idén is megjelenik a jövő
évre szánt visegrádi naptár a művelődési ház
gondozásában. A tavalyi évhez hasonlóan nagy
segítségünkre van a kivitelezésben Kacsán
György és az Eper Stúdió. Anyagilag is támogatja kezdeményezésünk idén több visegrádi
cég és magánszemély. Köszönjük a segítségüket!
A naptár alapelgondolása az idén sem változott, hiszen visegrádi témájú képeket láthat a
közönség a naptár lapjain hónapról hónapra.
2005-ben lakásaink falát Gróh János festőművész akvarell képei fogják díszíteni.
Aki úgy gondolja, előre rendelhet a naptárból,
az értékesítést az elmúlt évek gyakorlatának
megfelelően kívánjuk lebonyolítani.
Amennyiben cégek, szervezetek nagyobb példányt szeretnének vásárolni – gondolván a cég
karácsonyi ajándékaira –, igényeiket a művelődési házba várjuk.
A formátum sem változik a korábban megszokotthoz, ára is a tavalyi 1200 Ft körül lesz.
Reméljük, a tavalyihoz hasonló örömet szerzünk ezzel mindenkinek, és boldogságban,
egészségben fogják nézegetni a 2005-ös év
minden napján.
Mikesy Tamás
***
Kárpátalja
Az októberi számban megjelent kárpátaljai
gyűjtéssel kapcsolatban többen kértek információt. A leglényegesebb adatok az októberi Visegrádi Hírekben olvashatóak, kérek mindenkit,
először ezt nézze át, és ha még van kérdése, a
06 (30) 386-8010-es telefonszámon szívesen
válaszolok mindenkinek. A leglényegesebb,
hogy a gyűjtést november 30-ig folytatjuk.
Segítségüket köszönjük.
Mikesy Tamás
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Kacsán György és az Eper Stúdió. Anyagilag is támogatja kezdeményezésünk idén
több visegrádi cég és magánszemély. Köszönjük a segítségüket!
A naptár alapelgondolása az idén sem változott, hiszen visegrádi témájú képeket láthat
a közönség a naptár lapjain hónapról hónapra. 2005-ben lakásaink falát Gróh János festőművész akvarell képei fogják díszíteni.
Aki úgy gondolja, előre rendelhet a naptárból, az értékesítést az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően kívánjuk lebonyolítani.
Amennyiben cégek, szervezetek nagyobb
példányt szeretnének vásárolni – gondolván
a cég karácsonyi ajándékaira –, igényeiket a
művelődési házba várjuk.
A formátum sem változik a korábban megszokotthoz, ára is a tavalyi – 1200 Ft – körül
lesz.
Reméljük, a tavalyihoz hasonló örömet
szerzünk ezzel mindenkinek, és boldogságban, egészségben fogják nézegetni a 2005-ös
év minden napján!
Mikesy Tamás
művelődésiház-vezető

Kárpátalja
Az októberi számban megjelent kárpátaljai
gyűjtéssel kapcsolatban többen kértek információt.
A leglényegesebb adatok az októberi Visegrádi Hírekben olvashatóak, kérek mindenkit,
először ezt nézze át, és ha még van kérdése, a
06 (30) 386-8010-es telefonszámon szívesen
válaszolok mindenkinek.
A leglényegesebb, hogy a gyűjtést november
30-ig folytatjuk.
Segítségüket köszönjük.
Mikesy Tamás
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Szerkesztőségi közlemény
Kérjük cikkíróinkat, hogy amennyiben lehetséges,
úgy írásaikat floppyn adják le a szerkesztőségbe!
Azt is szeretnénk, ha az anyagot kiprintelve is mellékelnék, ugyanis így a lapterjedelem jobban tervezhető.
A továbbiakban is számítunk közérdekű írásaikra.
A cikkek leadási határideje változatlanul minden
hónap 1-je. Kérjük, hogy a megjelenés és az esetleges határidős rendezvények biztosításához a pontosság betartásával járuljanak hozzá.
Leadott floppyjukat a lap megjelenése után a szerkesztőségben átvehetik. Ez vonatkozik a képanyagra
is, hiszen jól tudjuk, hogy a képek nem egyszer
értékes és becses tárgyi emlékek.
Megértésüket és segítőkészségüket köszönettel veszi
a Visegrádi Hírek szerkesztőbizottsága

Továbbra is várjuk
hirdetéseiket!

Hirdessen
a Visegrádi Hírekben!
Kedvező tarifákkal,
rendszeresen hirdetőink
árengedménnyel hirdethetnek
lapunkban!
Még mindig a legkedvezőbbek
hirdetési áraink
a környék valamennyi lapja
közül!
Ne hagyja ki
a kedvező lehetőséget!
Hirdetési szándékát is
minden hó 1-jéig jelezze
a szerkesztőségben
(Visegrád, Széchenyi u. 11.)
Telefonszám:

(26) 398-128
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İSEINK NYOMÁBAN JÁRTUNK…
A Visegrádi Ifjúsági Sziget Egyesület
szeptember elején hirdette meg azt a
vetélkedőt, melyen szeptember végéig
őseink nyomában járhatott 72 gyermek,
akik 3 héten keresztül 3-4 fős csapatokba verődve indultak felkutatni a
múlt részleteit. Az őket segítők (szülők,
tanárok, idős helyi lakosok) sem voltak
tétlenek, a versenyt követő élménybeszámolókból tudtuk meg, hány estét
ültek a kis csapatok összebújva, könyveket bogarászva és milyen vidám, jó
hangulatban zajlott a kutatás.
A második forduló feladatlapjába becsempésztünk néhány olyan kérdést,
ami miatt feltétlen a helyszínre kellett
menni, így a kisebb kirándulások során
összegyűltek a szükséges információk,
és szinte kifogástalan pályázatok születtek. Ahogy gyűltek a leadott művek,
éreztem, a zsűrinek rendkívül nehéz
dolga lesz, mert 19 tartalmas, szép és
mondanivalójában gazdag, szinte az
egész város történelmi nevezetességeit
felölelő pályázatból nagyon nehéz lesz
kiválasztani a „legjobbat”. Ez az érzésem be is igazolódott szeptember 24én, mikor a művelődési házban 18
órakor összeültünk elbírálni a műveket,
és még 22 óra után sem született eredmény, csak másnap lehetett befejezni a
munkát. A vasárnap délutáni eredményhirdetésre mégis minden elkészült, és a Belvárosi kávéházban jó
hangulatban lehetett kihirdetni a végeredményt, mely a következő:

Az I. kategória:
Négy csapat indult, de a második
fordulón nem vettek részt, így a zsűri
helyezéssel értékelni nem tudta a munkájukat, az elkészített pályázatokat
különdíjjal jutalmazta.
Az 1. osztályosok egy emléklapot
kaptak a faliújságjukra, hogy az egész
tanévben emlékeztesse őket a közös
munkára, és mivel az egész osztály egy
csapatként indult, egy csokis torta lett a
jutalom, melyet hétfőn jóízűen fogyaszthattak el.
A 2. osztályból indult csapatok tagjai
egy-egy csokit és emléklapot kaptak.
Reméljük, jövőre indultok a második
fordulón is!
A II. kategória:
Első helyezett: „MARIAHILF” nevű
csapat: Horváth Sára, Valentin Virág,
Székely Luca.

Jutalmuk: egy-egy csoki és emléklap,
valamint egy egynapos kirándulás a
mogyoródi Aquaparkba, tavasszal.
Második helyezett: „PALOTÁSOK”
nevű csapat: Bene Bálint, Paulusz
Anna, Bártfai Zsófia.
Jutalmuk: egy-egy csoki és emléklap,
valamint a Don Vito pizzériában egyegy 1500 Ft-os utalvány.
Harmadik helyezett: „KINCSKERESŐ LOVAGOK” nevű csapat: Bognár Ferenc, Mészáros Péter, Laposán
Dávid, Kőrösi Fehér Krisztián.
Jutalmuk: egy-egy csoki és emléklap,
valamint egy csokis torta.

A III. kategória:
Első helyezett: „A KORONA 3
ŐRE” nevű csapat: Farkas József,
Drahanovszki István, Vesszős Péter.
Jutalmuk: egy-egy csoki és emléklap,
valamint egy egynapos kirándulás a
mogyoródi Aquaparkba, tavasszal.
Második helyezett holtversenyben:
„KIS KUTATÓCSOPORT” nevű
csapat (Erdei Iskola): Jeney Dávid,
Puskás Fanni, Vitéz Sára.
„SALAMON-TORONY” nevű csapat: Cseke András, Száraz Bence.
Jutalmuk: egy-egy csoki és emléklap,
valamint a Don Vito pizzériában egyegy 1500 Ft-os utalvány.
Harmadik helyezett: „ÖRDÖGÖK”
nevű csapat: Szűcs Bernadett, Berkesi
Gabriella, Galszter Beáta.
Jutalmuk: egy-egy csoki és emléklap,
valamint egy csokis torta.
Az első helyezetteknek sajnos, még
várniuk kell tavaszig, hogy élvezhessék
munkájuk gyümölcsét, hiszen az egyesületünk által felajánlott, aquaparkban
eltöltendő napot a rossz idő miatt a
szülők kérésére jövőre toltuk – a csokit
gondolom, már megettétek –, de májusban biztosan fantasztikus élményben
lesz részetek.
A második helyezettek már biztos
elköltötték a Don Vito pizzériában
Scheili Richárd által felajánlott 1500
Ft-os utalványokat, és biztos forrásból
tudom, a Duna cukrászda által felajánlott torták is méltó helyükre, a
harmadik helyezettek pocakjába kerültek.
Ezúton is szeretném megköszönni
mindenki támogatását, felajánlását,
munkáját, segítségét.

Köszönöm a zsűrinek, Cseke Laci
bácsinak, Schandl Lajos bácsinak,
Gróh Dánielnek, Gerstmayer Beának és
Kovács Istvánnak lelkiismeretes munkáját.
Kalász István atyának, Gróf Péternek,
Gróh Dánielnek, Pápa Kamilla néninek,
Bártfainé Répás Ildikónak, hogy segítségemre voltak a feladatlap kérdéseinek
összeállításában, Meszárek Györgynek
a pecsétnyomó kifaragásáért és feleségemnek ismét, hogy segített az emléklapok elkészítésében.
Köszönöm a Belvárosi kávéház vezetőjének, Scheili Pálnak, hogy a díjkiosztó ünnepségen vendégül látta a
gyerekeket, köszönet továbbá a pedagógusoknak, akik segítettek az egész
verseny lebonyolításában.
A zsűri ugyan döntött, mert ez volt a
dolga, az én véleményem azonban az,
hogy ennek a versenynek minden résztvevője nyert, hiszen rengeteg érdekes
történettel, városunk történelmével
kapcsolatos információval gazdagodhatott szülő és gyerek egyaránt.
Nyertünk mi is, akik a vetélkedőt
megszerveztük, hisz a sok szép és
színvonalas pályázat beérkezte bizonyíték rá, hogy nem hiába dolgoztunk. A
munka során én is sok új tudnivalóval
gazdagodtam, ezért úgy döntöttünk,
hogy ez nem egyszeri vetélkedő, ami
megtörtént, hanem egy vetélkedősorozat első része, amelynek már tervezés
alatt van a folytatása.
Végül szeretném megköszönni nektek, gyerekek és szülők, segítők, kik
fáradságot nem ismerve, rengeteg energiával, munkával, kitartással, elkészítettétek ezeket a szemet gyönyörködtető
és színvonalas műveket, melyek révén
olyan szoros eredmények születhettek,
hogy mindenkit csak hajszál választott
el a dobogótól.
A munkáitokat megőriztük, és ígérem,
megtaláljuk a módját, hogy méltó helyen kiállítsuk őket!
Búcsúzóul szeretném felidézni Szent
István szavait:

„Őrizd meg mindazt, ami magyar,
és ne feledd el,
amely nemzetnek nincs múltja,
jövője sem lehet!”
(Szent István Intelmei fiához)
Bártfai István
(Visegrádi Ifjúsági Sziget Egyesület)

XX. évfolyam 11. szám
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Hegyen, völgyön, vizeken…
Az őszi szezonban volt már számháborúnk, de a nagy váltás
a vízi életről a szárazföldi kalandozásra október első hétvégéje, amikor Tatán egy emlék csónaktúrával lezárjuk az éves
vízi programokat.
Egész héten vártuk a szombatot, találgattuk, milyen idő
lesz, de tudtuk, ha esik, ha fúj, ezt a „bulit” nem hagyjuk ki,
aki egyszer belekóstolt, és nem ijed meg a zord időtől, az itt
állandó vendéggé válik. Komoly bizonyítéka ennek, hogy
évről évre a sok új arcon kívül találkozunk a régi ismerősökkel is.
A meteorológusok esőt jósoltak, de voltunk ezen a túrán
már néhány fokos hidegben, zuhogó esőben és a változatosság kedvéért hidegben és esőben egyszerre. Biztos voltam
benne, hogy ismét esni fog, ennek ellenére optimizmust
erőltettem magamra, és eddig szinte változatlan kis csapatunkat bátorkodtam néhány gyerekkel felduzzasztani 17 főre,
ami azért sem csekélység, mert ehhez 5 kenura volt szükség,
melyeket a sekély víz alatt meghúzódó kövek és kisebb zúgók
könnyedén megrongálhattak volna. A jóslatok ellenére gyönyörű napsütésben szálltunk vízre október 2-án Tatán, a VIII.
Mikoviny Sámuel „Általér” vízi emléktúrán.
Évről évre több a résztvevő, idén kb. 140 kenuban több
mint 300 fő vágott neki a 13 km-es útnak. Ez így nem hangzik túl izgalmasan, a valóság azonban teljesen más. A 13 kmes út igazi vadvízi élményekkel van tele, ennek ellenére a víz
sekélysége miatt kevésbé veszélyes.
A patakmederben felduzzasztott vízben nem egyszerű a bedőlt fák kerülgetése vagy épp a csónak átemelése, olykor az
akadályok alatt történő átjutás és a kisebb zúgók is próbára
tették a kormányosok ügyességét. A mi csapatunk 5 kenujából 4 kenu szárazon tudott célba érni, egyik csónakunk legénysége azonban többször is „búvárkodni” kényszerült, és
megmártózott a patak hűs habjában.
Nem voltak egyedül, többi „pancsikoló” társaikkal komoly
forgalmi dugót, torlódást okoztak borulásaikkal. Néhol tíz
percet is kellett várni a továbbhaladáshoz a parti sásban kapaszkodva, ami a nagy sodrású vízben szintén nem egyszerű
feladat. De végül mindannyian célba értünk, ki szárazon, ki
nedvesen. A „pancsikolók” a kiírásnak megfelelően magukkal hozott száraz ruhába bújtak, és együtt jóízűen fogyasztottuk el a „gulyáságyúban” elkészített babgulyást és a mellé
járó pogácsát.
Az emléklapok átvétele után Neszmélybe indultunk, ahol
„Hajózási Emléknapot” tartottak. Itt megnéztük a hajómúzeumot. Egy tengerjárót is láthattunk, de ezt sajnos csak kívülről lehetett megnézni, a berendezett és felszerelt dunai hajókat azonban a gépháztól a hálófülkékig be lehetett járni.
Nagyon érdekes volt a gépház, az óriási motor szinte félelmetes. A parton tutajverseny zajlott, sajnos későn érkeztünk, mi
csak szurkolhattunk, mert nevezni már nem lehetett, de így is
érdekes volt.
A falu parkjában kemencében sült friss, forró kenyeret vásároltunk, s ezt majszolgatva szálltunk kocsiba és indultunk
hazafelé. Hat óra körül érkeztünk meg, de ekkor még nem
jött el a pihenés ideje, hiszen 9.30-kor éjszakai túrára indultunk. Az evezős csapat még talpon maradt néhány tagja részt
vett ezen a túrán is, sőt még ki is bővült a társaság 19 gyerekre és 5 felnőttre. Az idő rendkívül kellemes, langyos volt, a
kapaszkodókon még meg is izzadtunk.
A Kálváriáról csodálatos kilátás tárult elénk, Fellegvár, sípálya és a Mogyoró-hegy érintésével a Dorottya-forrásnál

pihentünk meg először, de előtte még egyszer megcsodáltuk a
Nagy-Villámról elénk táruló látványt, amint a csillogó flitterekbe öltöztetett falvak között, a telihold által sárgára festve
kanyarog a Duna „arany szalagja”. Ezután rövid séta következett, majd amolyan bátorságpróbaként szétszéledtünk, hogy
mindenki nyársat keressen magának. Később a függőhídon
mentünk keresztül, majd egy földbe vájt kunyhóban denevéreket figyelhettünk meg, amint köztünk és a magasba tartott
botjaink között sebesen manővereznek, és akkor sem ütköznek semminek, ha lekapcsolunk minden lámpát. Ezt a kísérletet természetesen csak a bátrabbak végezték el, aztán gyorsan
odébb álltunk, hogy ne zavarjuk sokáig a denevérek nyugalmát. Éjfélkor a Duna-partra értünk, ahol vöröslő parázzsal
várt bennünket Ildi és Zsófi; ők voltak a tűz őrzői. Ezután
előkerültek a hátizsákokból a szalonnák, sonkák, kolbászok
és ki tudja még, mi minden finomság és rövid idő elteltével
fantasztikus illatok lengtek körül bennünket. A sütés befejeztével újra fellobbantottuk a tüzet, és fényénél elfogyasztottuk
a fenséges éjszakai vacsorát, majd bújócskáztunk, sokáig
beszélgettünk és mire a tűz leégett, ideje volt indulni. A
Dunáról vizet hoztunk, eloltottuk a tüzet, ellen-őriztük, hogy
nem hagyunk-e magunk után szemetet, majd felkerekedtünk,
hisz néhány kilométer még előttünk állt. Hajnali negyedháromkor vált szét a társaság a templomnál.
Gondolom, kellően elfáradt mindenki, és ahogyan nekem
sem, másnak sem kellett álmatlanul hánykolódnia az ágyban.
A következő hetekben minden szombatra jutott némi kaland. Voltunk a börzsönyi hegyekben, Pilisszentkereszten a
Vaskapu-sziklánál, ahova Zeller Tibor „SIRÁLY-busza” vitt
fel, jártunk Dobogókőn a Zsivány-szikláknál, volt számháború és megmásztuk még Dömösön a Rám-szakadékot, ahonnan a Duna-partra érve Jung Vilmos sétahajójával, a
„HÉDÁ”-val tértünk haza. Köszönjük mindkét segítőnknek!
Az egyik túránkon néhányan alaposan eláztak, és bár úgy
tudom, senki nem fázott meg, kérek mindenkit, hogy a kiírás
feltételeit szigorúan tartsa be, mert aki eddig ennek megfelelő felszereléssel érkezett, semmilyen szélsőséges időjárásváltozás nem okozott számára kellemetlenséget. Az őszi
hónapokban számíthatunk meglepetésekre, főleg esőre, így az
egyik legfontosabb felszerelésünk egy könnyű, de maximálisan vízálló köpeny legyen, továbbá jó szolgálatot tesz egy
plusz pulóver, ha hűvösebbre fordulna és megfelelő lábbeli,
ami – a ruhával együtt – nem baj, ha sáros lesz és persze, jól
jön egy termosz forró tea is.
Idén megyünk még Csobánkára az Oszoly-csúcsra, a Holdvilág-árokba, Szentendrére a Vasas-szakadékhoz, a Lajosforráshoz, és lesz egy komoly barlangtúránk is. Télen sem
állunk le a túrázással, november közepétől elkezdjük a madáretető túráinkat, és kalandozunk még a visegrádi erdőben
is, hisz nincs is szebb, mint a hófedte tájon végigsétálni a
Spartacus-ösvényen, vagy a Szakadási-réttől az Ördög-bánya
felett futó cserkészúton a Muflon-kunyhóig stb.
Túrákról bővebb felvilágosítással a 06 (30) 251-6383-as
telefonszámon szolgálunk.
Túra- és Szabadidő Szakosztály
Bártfai István
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Nordic Walking
Bizonyára sokan látták már azt, hogy néhányan bottal a kezükben sétálnak, kocognak, vagy nem is tudom, mit csinálnak. Gondolhatjuk, ez a legújabb sportdivat. De mégis, mi ez? Ha az egészséges életet segíti, akkor rossz divat nem lehet. Mint címben
szerepel ez a Nordic Walking, mellyel a visegrádiak a nyáron ismerkedtek meg Obergünzburgban, és itthon is meg kívánják honosítani. De miért szeretnénk, hogy mások is kövessék példájukat? Mert úgy gondolják, ez egy olyan sportolási mód, mely kellemes és nagyon hatékony. Ismerkedjünk meg tehát ennek az új sikersportnak az alapjaival, és aki kedvet kap hozzá, bátran csatlakozzon az ,,úttörők”-höz.
Mikesy Tamás

Finnországból terjed ez az újfajta sport. Eredetileg az
NW-t a biatlon- és sífutóversenyzőknek találták ki nyári
edzésként, 1997 óta azonban tömegsporttá vált mindenfelé. Mindegy, hogy fiatal vagy öreg, edzett vagy kezdő,
esik vagy süt, strandon vagy aszfalton – az NW egy olyan
sport, amelyet bárki, bármilyen terepen, akármikor folytathat.
– Csökken az ízületek terhelése. A botok használata következtében az ütközési erő egyenletesebben oszlik
szét, mint a kocogásnál, és így tehermentesülnek a
láb-, térd- és csípőízületek.
– Edzi a felsőtestet, a botok használatával a mell- és
hátizomzat erősödik, mindamellett a test teljes izomzatának 90%-át igénybe veszi.
– Megszünteti a hibás tartást és az abból eredő hát-,
nyak- és vállfájást – állapította meg egy főleg ülőmunkát végzők körében készített finn tanulmány.
– A csontritkulás megelőzésére jobban alkalmas az
NW, mint az úszás vagy a kerékpározás, mert az egész
csontvázat terheli, és ez által erősíti.
– A kisebb intenzitás ellenére is igénybe veszi a keringési rendszert.

Ezen kívül az NW a legjobb kezdet a rendszeres testedzéshez. Különösen olyan ,,erős felépítésű” embereknek,
akik szeretnének lefogyni. A botok használata következtében az energiafelhasználás annyi, mint a kocogásnál. Egy
jó érv az olyan nehézsúlyúaknak, akiknek az ízületeikre
vigyázni kell.
És semmi pánik! Ha csak egészen nyugodtan végzi, akkor is fokozódik a zsírégetés. A kalória-felhasználás 20–
46%-kal magasabb, mint a bot nélküli sétánál. Így pl. egy
75 kg súlyú ember egy óra alatt kb. 400 kalóriát éget el.
Az egész testet edzi. A kocogással vagy a sétálással ellentétben az NW az egész testet erősíti. A botok használatával a testben található 660 izom 90%-a erősödik. A kocogás és a sétálás szinte kizárólag a lábakat veszi igénybe,
ezzel szemben az NW a felsőtestet és a karokat is terheli.

Éppen a hát-, nyak- és vállizmok erősítése segít a meglévő
tartáshibák kiküszöbölésében.
Az első lépés természetesen az alaplépés elsajátítása.
Nem kell félni, az átlós lépés nem nehéz: a bal bot akkor
érinti a talajt, amikor a jobb sarok földet ér és fordítva. Az
elején figyelni kell arra, hogy ne fordítva csináljuk, tehát
jobb bot–jobb láb.

A csuklópántokkal ellátott botokat úgy kell vezetni, mint
a sífutásnál: amikor a földre nyomja, jól meg kell ragadni,
visszalendítésnél viszont a kezet kinyitni.
A kezdők általában a lábukat erőltetve haladnak, a haladók a botokat is bevetik, melyeket a felsőtest és a kar
izmai mozgatnak.
Ha megvan a megfelelő ritmus, variálni lehet a sebességet és az intenzitást. Aki már jó gyalogló, az próbálkozhat
emelkedőn, vagy a még megerőltetőbb Nordic Running-ot
(északi futás) is végezheti.
Az NW hatásai:
Az AMAS 2000 elnevezésű tanulmány eredményei és a
vizsgálatokat végző Humpeler professzor szerint az NW
egészségvédő hatásai a következők:
– A szív munkájának és a vérkeringésnek gazdaságosabbá
válását elsősorban a vérnyomás és a pulzus értékei tükrözik.
– A vércukor- és a vérzsírértékek javulnak.
– Súlycsökkenés, amely a zsírtömeg csökkenését jelenti.
– Pozitív neuropszichológiai hatások: a lehangoltság, kimerültség, krónikus fájdalmak egyértelmű és tartós
csökkenése.
– A fiatal vörösvértestek számának növekedése – ezek
jobb oxigénszállítási képességekkel rendelkeznek, és
emiatt javul a sejtek energiatermelése.
– A trombózis kialakulását segítő anyagok csökkenése.
Bővebb információ a Biovital-Melissa site-on olvasható.
Biovital-Melissa
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Az én mesekönyvem

Egy mókuscsalád története
Fürnstáhl Gergely és Hajdú Attila – II. kategória – II. díj
(Bozóky Mihály Általános Iskola, Pilismarót)
Egyszer volt az Óperenciás-tengeren túl egy hegy. Azon
élt Erik, aki favágó volt.
Egyik nap elhatározta, hogy kivágja a hegy legmagasabb
fáját. El is indult a legjobb fejszével. Ki is vágta a fát.
Amikor elkezdte hasogatni a törzsét, sírást hallott. Körülnézett. Látta, hogy mókuscsalád volt, és megkérdezte, mi
baj.

A mókus így szólt:
– Tönkretetted a lakóhelyünket. Az ükapám, a dédapám,
a nagyapám, a szüleim is ebben a fában éltek. Én is szerettem volna felnevelni a gyerekeimet.
A favágó nagyon szégyellte magát.

– Nagyon sajnálom! Hogyan tudnám jóvátenni? Miben
segíthetek nektek? – kérdezte az állatoktól bűnbánó hangon.
– Hamarosan itt a tél, és nincs időnk, hogy átköltözzünk
egy másik fába, és még az élelmet is összegyűjtsük! –
panaszolták a mókusok.
– Számíthattok rám! – mondta Erik.
Nyomban elindultak keresni egy új tölgyfát. Sajnos, az
elsőben már lakott egy bagoly. A másodiknak túl vékony
volt a törzse. A harmadik túl alacsony volt, elérték volna
őket a vadállatok. Már sötétedett, úgyhogy Erik hazavitte a
mókuscsaládot. A felesége és a három gyereke vacsorával
várta őt. Vacsora után Erik azt mondta:
– Hoztam meglepetést!
A gyerekek nagyon kíváncsiak voltak. Erik kiment, és
amikor bejött, egy dobozt hozott a kezében. A gyerekek
azt hitték, hogy valami fából készült játék van a dobozban.
Amikor kinyitották a dobozt, mind a három gyerek egyszerre kiáltotta:
– Mókusok!
Nagyon örültek, és kérlelték apjukat, hogy hadd maradjanak itt. Ekkor Eriknek eszébe jutott, hogy a kertjükben
van egy nagy tölgyfa, és azt mondta:
– Jó, maradhatnak, ha a mókusoknak megfelel a kertben
lévő tölgyfa.
A mókuscsalád a fadobozban töltötte az éjszakát. Másnap reggel a gyerekek és Erik megmutatták a mókuscsaládnak a tölgyfát.
– Pompás! Csodálatos! És milyen szép kilátás nyílik a
tetejéről az erdőre! – kiáltották ujjongva a mókusok.
Míg Erik a házikót építette, addig a gyerekek segítettek a
mókusoknak makkot szedni. Mire Erik kész lett a házikóval, a kosarak is megteltek makkal.
Ekkor a mókusok azt mondták:
– Hű, de gyönyörű ez a ház!
Erik felakasztotta a házat, és gyorsan beköltöztek a mókusok. Azóta boldogan él a mókuscsalád, talán még most
is.
Aki nem hiszi, járjon utána!

A Pilisi Segély Alapítvány

Sinka István:

köszönetet mond mindazoknak,
akik a 2003. évi
személyi jövedelemadójuk
1%-át átutalták számlájára.
A befolyt 129.529 Ft-ot
a szociálisan rászorulók segélyezésére
fordítottuk.
Az Alapítvány
Kuratóriuma

ŐSZ SELYEMERDŐBEN
Nem kapok most már levelet sem…
Puszta a nyár, elromlott szőkesége
Nem írom le a nevedet sem;
Szivárvány volt csak, s vége.
Az ősz bébújdosott hajamnak
nagy selyemerdejébe.
(1953)
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A SIKER AZ AGYBAN KEZDİDIK
(III. rész)
Az ember a többi emlőshöz és a madarakhoz hasonlóan az
agyával alszik.
Ez egy viszonylag új találmány az élővilágban. A negyvenes
évekig az egész folyamatot titok övezte. Az ötvenes években
már gyanították, hogy az aggyal alvó emlősök szervezetében
ketyeg valamiféle biológiai óra, és ez vezérli az alvást is. Ez a
feltevés igaznak bizonyult. Az egyik ilyen biológiai óra a
tobozmirigy. Hormonokat, köztük ez melatonin nevű anyagot
termel, de csak sötétben. A tobozmirigy a természet világosság–sötétség ritmusát fordítja le belső hormonális ritmusra,
így vezérel egy sor idegrendszeri folyamatot.
A másik irányító, egy ma még ismeretlen „stopperóra”, ami
azt méri, mennyi ideig vagyunk egyfolytában ébren.
Ezek lehetnek a belénk épített irányítók, melyeknek munkáját agyunk aktuális állapota szerint segíthetjük, illetve nehezíthetjük.
Ha életünknek olyan szakaszát éljük, melyben sok a szorongás, félelem, harag, depresszív gondolat, beindul a fokozott stressz-hormontermelés. Ennek az a következménye,
hogy idegfeszítő nyomást érzünk, képtelenek vagyunk ezt
csökkenteni, nem tudunk elaludni, vagy alvás közben gyakran felébredünk.
Ha tudatosodik bennünk, hogy mi okozza ezt a helyzetet,
akkor éber állapotban rendezhetjük problémáinkat, és elengedhetjük azokat az érzelmeket, gondolatokat melyek az
alvást gátló stresszt okozhatják. Az a legkedvezőbb, ha ez
külső segítség nélkül megtörténhet.
Aki rendszeresen „az életemnél is fontosabb dolgok és feldolgozatlan problémák” cinkével ellátott csomaggal alszik el,
kimerül és ingerült lesz.
Később testi szinten is problémák jelentkeznek. Mit tehetünk éjszakai nyugodalmunk érdekében?
Első, de talán a legnehezebb feladat, hogy áttérünk a problémák gyűjtéséről a megoldás keresésére. De mi legyen a
megoldhatatlannak tűnő helyzetekkel?
Ezeket is járjuk körbe. Tegyük fel a kérdést! Ez az én problémám, nekem kell megoldani, jól látom a helyzetet? Mialatt
információt gyűjtünk, más megvilágításban látjuk a helyzetet,
és ez elősegíti, hogy rátaláljunk a megoldásra.
Az éjszakai pihentető alváshoz hozzásegít, ha a napközben
történteket rendszerezzük, lezárjuk és elkészítjük a következő
napot.

2004. november

Néhány oldal egy jó könyvből jó hatással lehet ránk. Kellemes, lassú ritmusú zene azokat a rezgéseket közvetíti, melyekkel agyunk megpihen, és elindul az alváshoz vezető úton.
Egy jól kiválasztott gyógynövénytea hasonlóan hat. A hálószoba színvilága is rezgést közvetít. A zöld és a kék nyugalmat áraszt, a vörös pezsdítően hat.
Ha alvásunk mégsem rendeződik, biztosak lehetünk abban,
hogy agyunktól lehetetlen feladatot várunk. Külső segítséget
kell keresnünk. Választhatunk a hagyományos és alternatív
megoldások közül. Aki az alternatív megoldások között
keresgél, többféle mellékhatásoktól mentes megoldást talál.
A tudati technológia (agytréning) segítségével megtanuljuk
az optimális agyhullámok birtoklását, és így a tobozmirigy
megtermeli az alváshoz szükséges kémiai anyagokat. A jótékony hatást az első zavartalanul átaludt éjszaka után érzékelhetjük.
A következő részben az agyhullámok és a tanulás kapcsolatával foglalkozunk. Dr. Anda Istvánné, Dr. Lelkes Lászlóné

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak,
akik édesanyánkat, Rittinger Tamásnét,
Gerstmayer Magdolnát utolsó útjára elkísérték.
A gyászoló család

Visegrádon
gyönyörő panorámával
rendelkezı

hét szoba összkomfortos
lakás
(panzió)
a Thermál Szálló mellett
teljes berendezéssel együtt

kiadó, bérbeadó!
Érdeklıdni lehet:
06 (30) 520-3554-es telefonon
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K E D VE Z Ő Á R A K ! K E D V E Z Ő Á R A K !

INGATLANKÖZVETÍTŐ
IRODA
Különböző árfekvésű eladó

– családi házakat,
– üdülőket,
– telkeket
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

Ruha, cipő, konyhafelszerelés,
lakástextil,
papír-írószer, kozmetikum,
ajándéktárgy…

KÁOSZ üzletek
Alacsony árakon,
nagy áruválaszték!
KÁOSZ üzletház
Visegrád, Fő u. 104.
Tel: (26) 398-374

KÁOSZ üzlet
Dunabogdány, Kossuth L. u. 94.
Tel: (26) 391-166

7 éve a Szigeten

Kelemen Kft.
GÁZ, VÍZ, FŐTÉS, SZERELVÉNY BOLT
Tahitótfalu, Szabadság út 15.
(bent a szigeten,
a Kék Duna Szövetkezet udvarán, a váci rév felé)
Akcióink:
RADEL acél lapradiátor listaár –19%
– Minden nálunk vásárolt termékhez (WC, mosdó, bojler, cirkó)
ajándékba adjuk a rögzítő készletet!
– Ha júliusban vásárol cirkót és kazánt, a programozható termosztát árából 15% kedvezményt kap!
– Teka és Franke mosogatók, konyhai beépíthető készülékek,
Móra gáztűzhely!
– Vaillant Pro kéményes 24 kW kombi 163.000,–, turbós
199.000,–
– Renova Star kéményes 24 kW kombi 114.000,–, turbós
137.000,–
– Hajdú villanybojler 120 l 35.600,–
– Termomax PAB ECO 3 v 100 l-es tárolóval 269.000,–
– Dominox szett inox elektr. sütő + gázfőzőlap + páraelszívó
117.900,– (Franke ajánlásával) stb.
Kedvező áron:
– Alföldi szaniterek, Kludi, Mofém, Grohe, Hansgrohe csaptelepek, akryl kádak, zuhanytálcák, zuhanykabinok (Ravak,
Sanplast)
– Keringető szivattyúk (Grundfoss 25/60 21.800,– Halm [német]
19.800,–)
Hívjon! Tel./fax: (26) 386-721, 06 (30) 951-5484
Nyitva tartás: h–p 7.30–17.00, szo 7.30–12.00
K E D VE Z Ő Á R A K ! K E D V E Z Ő Á R A K !

PFEIFER BARKÁCSBOLT
PFEIFER TETİCENTRUM
Szeretettel várja minden régi és új vásárlóját
november hónapban is
rendkívül kedvezı árakkal,
kedves, gyors kiszolgálással:
– lambéria, fenyőáru
– Therwoolin szigetelő –20%
– Isomaster Eps hőszigetelő
– Villas mélyszigetelők
– Velux ablak –20% (kp.)
– Osb lemezek
– Knauf gipszkarton rendszer
– bádogos termékek
– háztartási festék-, vegyi áru
– akciós szerszámok
– villanyszerelési anyagok
és minden egyéb,
amire egy háztartásban szükség van!
JÖJJÖN EL HOZZÁNK! MEGÉRI!

Az üzletek nyitva tartási ideje:

2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 1005/3.

hétfő–péntek 9–18 óráig
szombaton–vasárnap 9–12 óráig

2025 Visegrád, Harangvirág u. 6.

Várjuk szeretettel!

Tel.: 06 (26) 590-023
Tel.: 06 (26) 397-262

Nyitva tartás: hétfő–péntek 7–16 óra
szombat 7–12 óra
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A Borda Húsfeldolgozó termékei
– Borda paraszt-, páros-, vastag-, lókolbász,
– turista, fokhagymás felvágott,
– szalonnafélék,
– házi zsír,
– füstölt áruk,
– szeletelhető Borda májas.
NOVEMBER HÓNAPBAN
A NYERS SERTÉSCOMB
960 FT HELYETT 860 FT-OS,
A VÁKUUMFÓLIÁZOTT FÜSTÖLT
DARABOLT COMB 1220 FT HELYETT
1050 FT-OS AKCIÓS ÁRON KAPHATÓ!
További termékek:
friss hentesáru, hurka, disznósajt,
sertés-, marhahús, csirke, pulyka, tyúk, kakas
kapható.
Vecsési savanyúság, házi tészták,
konzerváruk, fűszerek, üdítők,
különleges ecetek.

Nyitva tartás:
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat

szünnap
7.00–13.00
7.00–17.00
7.00–17.00
7.00–17.00
7.00–13.00

Sodex ho Pass és Enni kék
étkezési utalványok beválthatók!
A 11-es főút mellett jó parkolási lehetőséggel,
udvarias kiszolgálással várjuk
minden Kedves Vásárlónkat!
Dunabogdány, Kossuth L. út 40. Tel.: 390-350

DUNAKANYAR INGATLANCENTRUM
Közvetítı és értékbecslı iroda
Alapította: ZIMÁNYI PÉTER 1996-ban

l Ingyenes számítógépes nyilvántartás, helyszíni értékfelmérés, ingatlanforgalmi tanácsadás!
l Többéves közvetítıi tapasztalat. Színvonalas, korrekt szolgáltatások. Teljes körő ügyintézés!
l Az adásvételi szerzıdést irodánk ügyvédje készíti
(az eladóknak költségmentesen!)
l Fizetıképes ügyfeleink számára eladó lakóházakat, telkeket, nyaralókat keresünk

Leányfalu, Móricz Zsigmond (fı)út 125.
06 - 26 -

381 - 431

Mobil: 06 -

Dunakanyar Vagyonvédelem
Biztonsági rendszerek kiépítése
rádiófrekvenciás és telefonos
távfelügyelet biztosításával,
vonuló járőrszolgálattal
Lénárd Péter 06 (20) 9117-775
Csitneki Tibor 06 (20) 9205-424

209 - 834 - 796

internet: www.ingatlanok-dunakanyar.hu
VISEGRÁDI HÍREK
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala
Megjelenik havonta, 750 példányban
Felelős szerkesztő: Mikesy Tamás
A szerkesztőbizottság tagjai:
Borsody István, Gróf Péter, dr. Gróh Dániel, Jung András,
Kálazy László, Mezei Anna, Mikesy Tamás
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 1587-7477
Tipográfia: Borsody István
Nyomdai munkák: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác

Albérlet, lakáskiadás Visegrádon
Tel.: 06 (30) 966-9288
vagy 06 (26) 398-287

VILLANYSZERELÉS
Balogh István
Tel.: 06 (30) 550-6508
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NOVEMBERI PROGRAM
november 12. péntek:
november 13. szombat:
november 19. péntek:
november 20. szombat:
utána:
november 26. péntek:
november 27. szombat:

Latin (Tátrai Tibor
és Szőcs Antal Gábor)
Sárga Taxi
Pribolyszki Quartett
El Savalle and the
rumba calliente (Brasil)
Karaoke
Hot Jazz Band
Rácz Kati
(Cserháti Zsuzsa emlékmősor)

Minden vasárnap zongorázik és énekel
a Don Vito pacsirtája, KITTY
A mősorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Asztalfoglalás, rendelésfelvétel: (26) 397-230
Visegrád, Fı u. 83.
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Autoplus Kft.
2500 Esztergom, Visegrádi u. 44. Tel.: (33) 509-400, (33) 509-410 Fax: (33) 509-420
E-mail: autoplus@vnet.hu, www.autoplus.vezess.hu

HIRDETMÉNY
A Magyar Köztársaság Elnöke

ORSZÁGOS ÜGYDÖNTŐ NÉPSZAVAZÁST TŰZÖTT KI
A népszavazásra feltett kérdések:
Egyetért-e Ön azzal, hogy az egészségügyi közszolgáltató intézmények, kórházak maradjanak állami,
önkormányzati tulajdonban, ezért az Országgyűlés semmisítse meg az ezzel ellentétes törvényt?
***
Akarja-e, hogy az Országgyűlés törvényt alkosson arról, hogy kedvezményes honosítással – kérelmére –
magyar állampolgárságot kapjon az a magát magyar nemzetiségűnek valló, nem Magyarországon lakó,
nem magyar állampolgár, aki magyar nemzetiségét a 2001. évi LXII. törvény 19. §-a szerint
,,magyar igazolvánnyal” vagy a megalkotandó törvényben meghatározott egyéb módon igazolja?
A szavazás napja: 2004. december 5., vasárnap
A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.
A választópolgár személyesen, lakóhelyén szavazhat.
A szavazás napján lakóhelyétől távol, de Magyarországon tartózkodó választópolgár belföldön
igazolással szavazhat.
Igazolást a lakóhely szerinti jegyzőtől lehet kérni személyesen vagy meghatalmazott útján legkésőbb
2004. december 3-ig.
Igazolás ajánlott levélben is kérhető úgy, hogy a kérelem legkésőbb
2004. november 30-ig
megérkezzen a jegyzőhöz.
Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban a Választási Irodához!
Választási Iroda

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
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December
Ez a hónap az ünnep. Mintha mindig harangoznának, nagyon messze, a köd és
a hó fátylai mögött.
Gyermekkorunkban e hónap első napján árkus papírra, kék és zöld ceruzával,
karácsonyfát rajzoltunk, karácsonyfát, harmincegy ággal. Minden reggel, dobogó
szívvel, megjelöltük, mintegy letörtük e jelképes fa egyik ágát. Így közeledtünk
az ünnep felé… A hónap közepe felé, amint közeledett az ünnep, már állandóan
lázas voltam, esténként félrebeszéltem, hideglelős dadogással meséltem dajkámnak vágyaimról. Mit is akartam? Gőzvasutat és jegylyukasztót… Ezenfelül lengyel kabátkát akartam, továbbá Indiát, Amerikát, Ausztráliát és a Marsot. Mindezt persze selyempapírban, angyalhajjal tetézve. Egyáltalán, gyermekkoromban
mindig a világegyetemet akartam, az életet, amely egyszerre volt bicikli, kirándulás a Tátrába, anyám zongorázása a sötét társalgóban, bécsi szelet, almásrétes
és diadal összes ellenségeim fölött.
Most, hogy az ünnep közeledik, meglepetéssel észlelem, mintha még mindig
várnék valamire. E napokban megesik, hogy elindulok az utcán, megállok a
kirakatok előtt, nézelődöm. Öngyújtó nem kell. Fényképezőgép, Victor Hugo
összes művei, bőrben, zsebkés, melynek gyöngyház tokjában ötféle penge van,
továbbá dugóhúzó, körömtisztító és pipaszurkáló is, nem kell. Semmiféle tárgy
nem kell már, s ha jól meggondolom, lemondok Indiáról, Ausztráliáról és a
Marsról is… Mégis, valamit várok még. Annyi karácsony múlt el, egészen sötétek, s aztán mások, csillogók, melegek és szagosak, annyi ünnep, s még mindig
itt állok, a férfikor delén, őszülő fejjel, tele kötelezettséggel és ígérettel, melyeket
az Angyal sem tudna már beváltani; s még mindig várok valamire.
Néha azt hiszem, a szeretetre várok. Valószínűleg 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. Megtudtam azt is,
hogy semmi nem nehezebb, mint a szeretetet kifejezni. A költőknek nem sikerült, soha, a költőknek, akik az érzelmek és indulatok minden árnyalatát rögzíteni
tudják szavaikban. A szeretetnek nincs színfoka, mint a gyöngédségnek, nincs
hőfoka, mint a szerelemnek. Tartalmát nem lehet szavakban közölni; ha kimondják, már hazugság. A szeretetben csak élni lehet, mint a fényben vagy a levegőben. Szerves lény talán nem is élhet másképp, csak a hőben, a fényben, a levegőben és a szeretetben…
(Márai Sándor: A négy évszak)

Gárdonyi Géza:

FEL NAGY ÖRÖMRE…
Fel nagy örömre,
Ma született,
Aki után
A Föld epedett.
Mária karján
Égi a lény,
Isteni kisded
Szőznek ölén!
Egyszerő pásztor,
Jöjj közelebb:
Nézd a te
Édes Istenedet.

Áldott karácsonyi ünnepeket és békés, boldog új évet kívánunk kedves Olvasóinknak!

Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr!
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,,Magasra száll az ember dallama”

,,Áprily-hét anno”
1. rész: A névfelvételrıl szakmai szemmel
A Visegrádi Általános Iskola 1987. november 14-én vette fel Áprily Lajos nevét. Testvériskolánk, a parajdi iskola
névfelvételére 1990-ben került sor. A két névadó ünnepség
kapcsán 1991. február 20-án egy dolgozatot írtam, amely
még abban az évben megjelent a Módszertani Közleményekben. Az ,,Áprily-hét anno” sorozat indításaként talán
nem érdektelen megismerni az akkor papírra vetett sorokat, gondolatokat, melyeket ma is érvényesnek és elfogadhatónak tartok:
,,Áprily Lajos Általános Iskola Visegrádon
és Parajdon
Gondolatok egy névfelvétel kapcsán
Az utóbbi évek egyik nagy lehetősége volt, hogy az oktatási törvény jogi garanciákat biztosított az iskolának az
egyéni arculat megteremtésére. Az iskolák ezzel a jogi
garanciával élve elsősorban a hagyományok keresésével,
teremtésével, ápolásával igyekeztek az egyébként meglévő
identitászavarukat oldani. A nevelők, nevelőtestületek
példaképkereséssel, -állítással próbálkoztak (próbálkoznak) a mindenre fogékony korosztály érzékenységét pozitív értékek felé irányítani. Az iskolák egyre szaporodó
névfelvételi ünnepsége, névválasztása bizonyíték erre.
Még a rendszerváltást megelőző időszakban hosszas engedélyezési procedúrát kellett egy-egy intézménynek végigjárnia ahhoz, hogy az ,,engedélyezett” nevek közül névadót választhasson, az utóbbi időszakban ez az eljárási
folyamat egyszerűsödött, könnyebbedett és a választható
nevek skálája is kiszélesedett. Így tehát igazán tág tere van
annak a nevelési lehetőségnek, amit egy iskola a névfelvétellel elérhet.
A névválasztás már önmagában nevelő értékű, ha az a
helyhez, konkrét intézményhez szabott, ha a természetes
kötődést a névadó és az intézmény között minden erőltetés
nélkül el tudjuk fogadni, el tudjuk fogadtatni tanítványainkkal, környezetünkkel. Ha van ilyen, a településhez, az
intézményhez kapcsolható konkrét személy, aki valamilyen területen kiemelkedőt alkotott, akkor feltétlenül őt
kell választani névadóul, de ha egy település nem büszkélkedhet ilyen személlyel, akkor a település jellegéhez, az
intézmény típusához igazodó neves személyiséget célszerű
választani.
Visegrád olyan település, ahol a névválasztásnak nagy
lehetőségei vannak: uralkodók, politikusok, művészek. A
történelmi hagyományok elsősorban Mátyás királyt emelték ki a sorból, és településünkön szinte minden intézmény
az ő nevét vette föl: Mátyás Király Múzeum, Mátyás Király Művelődési Ház. Amikor iskolánk nevelőtestülete a
névfelvétel ötletével foglalkozott, nem akartuk a sort folytatni; úgy gondoltuk, van Visegrádnak Hunyadi Mátyáson
kívül más, névadásra méltó személyisége is.
Nevelési intézményről lévén szó, meghatározónak tartottuk azt is, hogy a választott személy ne csak a tájhoz,
településhez kapcsolódjon, hanem tevékenységével, szellemiségével a fiatal korosztályra is hatni tudjon, példa

értéke ,,örök” érvényű legyen. Így esett a választásunk
Áprily Lajosra.
A pedagógiai tudatosság és tervezés még nem volt elegendő a megvalósításhoz.
Áprily személye hiába felelt meg a mi példaképválasztó,
-állító pedagógiai szempontunknak, a költő-tanár megítélése nem volt problémamentes.Az irodalomkritika ugyan a
XX. sz. sajátos hangú, jelentős lírikusaként elismeri költői
munkásságát, de pl. a Pedagógiai Lexikon nevét nem említi; az általa vezetett intézményről, a Baár-Madas Gimnáziumról a ,,református iskolaügy Magyarországon” címszó
alatt néhány információt közöl csupán; erdélyisége miatt a
korábbi kultúrpolitika szemében gyanús, nem épp a példakép értékű alkotók sorába tartozó költőnek számított.
1987-ben, születésének centenáriumi évében azt a lehetőséget sikerült megragadni, hogy oldódtak a korábbi
kultúrpolitikai feszültségek, hogy költészete, költői személyisége reflektorfénybe került. Egy iskola törekvése találkozott a ,,nagypolitikai” lehetőségekkel és szándékokkal, a
helyi befogadó-elfogadó segítőkészséggel:
De túl romon, ha perce jön csodáknak,
a mély megkondul, mintha vallana,
s a bolt alól harangtisztán kicsendül
s magasra száll az ember dallama!
(Áprily Lajos: Vallomás)
A névválasztás tehát csak részben pedagógiai kérdés.
Meghatározók azok a politikai szempontok és viszonyok,
amelyek befolyásolják a névadást, azok a helyi hagyományok, amelyek elfogadják, vagy netán kiprovokálják egy
intézmény ilyen irányú szándékát, az engedélyezés, engedélyeztetés feltételrendszere stb.
Ezeknél az általam ,,meghatározónak” jelölt szempontoknál történt az a minőségi fordulat, ami egyre inkább a
tudatos pedagógiai szempontok érvényesítését teszi lehetővé. Bizonyíték erre a pedagógiai szaklapokban, a Művelődési Közlönyben megjelenő egyre szaporodó névfelvételi tudósítás, melyekben a választott név sok esetben csak a
szűkebb szakmának (annak is egy meghatározott profiljához tartozóknak), vagy a konkrét helység ismerőinek,
lakóinak jelent igazi információértéket.
És ez a névfelvétel, a névadás lényege. Ebben rejlik hagyományteremtő identitást alakító ereje, közösséget formálni képes pedagógiai értéke.
A névválasztás problémaköre után a névfelvétel időpontjának megválasztása jelenti a következő kérdéskört. Helyi
példánkból általánosíthatom, hogy korábban nemcsak a
névválasztást, hanem az időpont kijelölését is központilag
befolyásolták. Az intézményfenntartók leggyakoribb feltétele, hogy az iskola (intézmény) működése, színvonala
legyen méltó a névadó mértékéhez. Korábban ezt a névfelvételi kérelemben hosszan kellett bizonyítani.
(Folytatás a 7. oldalon)
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Városházi hírek
A képviselő-testület
november 18-i ülésén történt
– A testület elfogadta Visegrád Város Önkormányzatának 16/204. (XI. 18.) a vagyonról, a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletét (lásd mellékelten).
– A testület döntött a Löffler-bánya szálloda építése céljára történő értékesítéséről.
– A közbeszerzési jogi pályázatra beérkezettek közül a
Csók és Társa ügyvédi iroda ajánlatát fogadta el.
– A testület 4.000 Ft-tal támogat 15 főt a Bursa Hungarica 2004–2005. évi ösztöndíj pályázatával kapcsolatban.
– A testület a 2004. december 5-i népszavazáshoz 2 új
póttagot delegál.
– A testület a december 5-i népszavazáshoz egy nyilatkozat közzétételét fogadta el.
– Átcsoportosításra került az idősek karácsonyára plusz
47.000 Ft.
– A testület könyv kiadása céljából 40.000 Ft-tal támogatja az Arany János Múzeum és Nemzeti Emlékhely
Alapítványt.
– Támogatásra került a burgonyakoptató megvásárlása a
napközi konyha részére.
– A testület támogatja a Sziget utcai korlát megjavítását.

Népszavazási eredmény
A 2004. december 5-én megtartott országos ügydöntő
népszavazás visegrádi eredményei a következők lettek:
Az 1417 választásra jogosult közül 812 fő járult az urnák
elé, ez 57,3%-os részvétel.
Az első kérdésre, mely a kórházak privatizációjával foglalkozott, 17 érvénytelen szavazat érkezett, az érvényes
795 szavazatból 566 fő adott igen választ a kérdésre, és
229 fő válaszolt nemmel.
A szavazatok megoszlási aránya 71,2% igen, 28,8%
nem.
A második kérdésre, mely a Magyarország határain kívül
élő magyarok kettős állampolgárságával foglalkozott, 14
érvénytelen szavazat érkezett, az érvényes 798 szavazatból
521 fő adott igen választ a kérdésre, és 277 fő válaszolt
nemmel.
A szavazatok megoszlási aránya 65,42% igen, 34,58%
nem.

Visegrád Város Képviselı-testülete,
Visegrád Város Polgármesteri Hivatala
és a magam nevében
minden kedves visegrádi polgárnak
békés, boldog karácsonyi ünnepeket
és sikeres új esztendıt kívánok.

Tájékoztatás!
Visegrád Város Okmányirodája tájékoztatja Tisztelt
Ügyfeleit, hogy
2004. december 23-ig az ügyfélfogadás ideje változatlan;
2004. december 27-én nincs ügyfélfogadás;
2004. december 28-án 8.00–12.00 óráig,
2004. december 29-én 8.00–12.00, ill. 13.00–16.00
óráig,
2004. december 30-án pedig 8.00–12.00 óráig lesz
ügyfélfogadás.
Az ügyfélfogadás előre egyeztetett időpont alapján
történik.
Okmányiroda

Köszönet!
Visegrád város lakosai nevében ezúton fejezzük ki
köszönetünket Gerstmayer Jánosnak a városi karácsonyfáért, Eőry Csabának a karácsonyfa felállításánál nyújtott segítségéért, valamint Fieszl Csabának,
amiért nemcsak a fa felállításánál, hanem a díszfények
felszerelésénél is segített.
Köszönjük!

polgármester
Intézményi hír

A moziról

2004. november 1-jétől a visegrádi mozi életében annyi
változás állt be, hogy a pénteki napokon egy ún. art sávot
vezettünk be. Ez annyit jelent, hogy ezeken a napokon olyan
filmek kerülnek levetítésre, melyet a Magyar Mozgókép
Közalapítvány támogatott vagy lejátszható kategóriába sorolt.
Ez nem föltétlen jelenti azt, hogy a vetítésre kerülő filmek
kifejezetten művészfilmek, de azt igen, hogy valamilyen
szempontból értékesebb alkotások, mint az átlagosnak
mondható szórakoztató filmek. Ide sorolható minden megkötés nélkül minden magyar film. Az art sáv létrehozásának
azon túl, hogy szélesíti a bemutatandó filmek skáláját, anyagi
vonzata is van. A mozi pályázaton elnyerte a Magyar Mozgókép Közalapítvány támogatását, melynek értelmében minden ilyen vetítést 10.000 Ft-tal támogat a közalapítvány.
Reményeink szerint ez az új rendszer beválik, és sokáig tudunk ilyen feltételek mellett működni, és ezen cikk útján is
mindenkit buzdítok, látogassa többet a mozi előadásait.
Mindenkinek jó szórakozást kívánunk a filmekhez!
Mikesy Tamás
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Az ülésteremben történtek
Ismét időszerűnek tartom, hogy tájékoztassam Önöket
arról, hogy az elmúlt időszakban mik történtek a képviselő-testületi és bizottsági üléseken.
Mint azt a májusi Visegrádi Hírekben írtam, a Visegrád
város vagyonrendeletének módosítását dolgoztam ki, és
adtam be önálló indítványként a testület felé megtárgyalásra, elfogadásra.
Többszöri előterjesztés, illetve egyeztetés után a novemberi testületi ülésen elfogadásra került a rendelet módosítása.
A rendelet sokkal jobb lett, mint volt, de a tervezet több
olyan elemet tartalmazott, ami miatt – ha belekerül a rendeletbe – a döntéshozatal demokratikusabb lett volna.
Képviselő társaim többsége nem tartotta fontosnak, hogy a
rendelet tartalmazza például azt, hogy
– a 100 millió forint feletti ingatlan értékesítésekor népszavazás döntsön (így csak kiírható a népszavazás),
vagy
– az 5 milliós értékhatárig egyszerű többség, 5 milliós
értékhatár fölött minősített többség döntsön az értékesítésről. Ezt az értékhatárt alacsonynak tartották, így
20 millió forint került be a rendeletbe.
Kár, hogy a törvény adta lehetőséggel nem éltek képviselő társaim, és nem ruházták át a döntés jogát a választópolgárokra.

A másik igen fontos esemény, melyet régóta tárgyaltunk,
egyeztettünk, és a november 18-i testületi ülésen pontot
tettünk a végére, a Löffler-bánya értékesítése.
2003. évben kereste fel az önkormányzatot egy izraeli
befektető társaság, amely meg kívánta venni az önkormányzat tulajdonában lévő Löffler-bányát, amelynek területe 1,3 ha. Itt szeretne felépíteni egy öt csillagos szállodakomplexumot. Az előzetes egyeztetéseken az árról is szó
esett, ami 260 ezer euró vételárat jelentett volna. Ezek
után kapták kézhez a képviselők az anyagot (emlékeztető,
szerződéstervezet stb.), melyről többen írtunk, fogalmaztunk meg véleményt, mely nagyjából azt tartalmazta, hogy
sem az árral, sem a feltételekkel nem vagyunk megelégedve, és amennyiben a befektető nem kívánja megváltoztatni
drasztikusan az ajánlatát, úgy pályázat útján fogjuk értékesíteni az említett területet.
Ennek következtében a településfejlesztési bizottság vállalta a további egyeztető munkát, és a kitartó, céltudatos
tárgyalások eredményeképpen az adásvétel létrejött, mintegy 100 millió forint + áfa vételáron, a megfelelő jogi
garanciákkal.
Nem elhanyagolható az a több tíz millió forint sem, amit
majd a felépülő új szálloda különböző adónemekben befizet az önkormányzat kasszájába.
Kovács Gábor képviselő

Á ldott karácsonyt és szerencsés új évet kíván
a Városi és a Német Kisebbségi Önkormányzat
K el le m e s k ará c s on y i ü n ne p e ke t és s i ke re s ú j e s zte nd ı t k ív á n
Vis e grá d T uri szt ik ai é s Vá ro s szé p ítı Egy e s ül et e
Szép ünnepeket és eredményekben gaz
gazdag új évet kíván
a Visegrádi Szövetség a Demokráciáért Egyesület

Kegyelemben gazdag karácsonyt és békés új esztendıt kíván
a római katolikus és református egyházközség
Bold og ünnep ek et és sik er ek ben g azd a g új évet kí vá nna k
Vi seg r ád vá lla lk ozói, ip a r osa i

Meghitt, békés karácsonyt és szerencsés új esztendőt kívánnak
a Visegrádi Polgári Körök
Szép karácsonyt, boldog új évet kívánnak
az óvoda és az iskolák vezetői, gyermekei

Békés karácsonyi ünnepeket és egészséggel teli 2005-öt kíván
a Visegrádi Nyugdíjas Klub
Bé k és , m e gh it t ü nn e pe k e t é s e re dm é n y es új e szte n dı t kí vá n
a Vis e grá d i H íre k s zer ke s ztı bi zo tts á g a
Bé k és k a rác s on yt és e g é sz s é gg e l te l i ú j é ve t k í vá n
a há zi orv os , a f o go rvo s , a g yó g ys z eré s z
B e nső ség e s ü nn e pe ket , siker e kbe n ga z da g 2 00 5 - öt kív á nn ak
V iseg r á d kö zi nt é z mé ny e i, h iv at a la i
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Al ko tó e gy ü tt mő kö dé s
Igen elgondolkodtatott Madas Laci
bácsi néhány sora, amely a Visegrádi
Hírek októberi számában volt olvasható. Idézem: „Szerény véleményem
szerint a hivatali szervek, civil szervezetek, az itt működő vállalkozások és a
lakosság között nem jött létre alkotó
együttműködés. Ennek híján nincs sok
remény a város felfelé ívelő fejlődésére. Ilyen készség megteremtésén fáradozzunk!”
Tisztelt Laci Bácsi!
Teljesen egyetértek azzal, amit leírt.
Sajnos, kevés példa van a jó együttműködésre városunkban. Kevés példa
van önzetlen összefogásra, a „nagypolitikától” vagy a helyi nézeteltérésektől
mentes, csak a városról szóló közös
munkára. Odáig jutottunk, hogy már
nem lehet rendezvényt tartani, nem
lehet közmunkát szervezni, nem lehet
énekkarban énekelni, civil szervezetet
alapítani, virágot locsolni, még talán
bevásárolni sem anélkül, hogy ne
pártállást, ne elkötelezettséget jelentsen valakik mellett, vagy valakik ellen.
Ebben a helyzetben a lakosság túlnyomó többsége azt az utat választja,
hogy teljesen kivonja magát lényegében minden közös megmozdulásból,
nehogy rásüssék valamelyik párt vagy
csoport
támogatásának
bélyegét.
Azok, akik a „frontvonalban” állnak,
és azok, akik valamely oldal mellett
nyíltan elkötelezik magukat, csak
iszapbirkózást folytatnak egymással, a
város fejlődése szempontjából inkább
káros, mint hasznos rész győzelmekkel. Ha így folytatjuk, valóban nincs
sok remény a fejlődésre.
Márpedig fejlődnünk kellene. Nagy
lépésekkel, tőkét bevonva, adottságokat hasznosítva. Egy évtized alatt a
Dunakanyar legszebb, legcsábítóbb
településévé válhatnánk. Nézzék meg
Zeller Tibor éttermeit! Nem hiszen,
hogy bárhol a környéken van nagyobb
turistaforgalom, mint nála. Egyszerű a
titka. Kihasználta, hogy Visegrádon
van. Kihasználta a történelmi nevet, a
gyönyörű fekvést, a főváros közelségét. Nem foglalkozik politikával, nem
foglalkozik ellentétekkel. Tanulnunk
kellene tőle. Élni kellene a város előtt
álló hatalmas lehetőségekkel. Mielőbb
fel kellene építenünk a városközpontot. Hihetetlen mértékben megváltoztatná az egész város, az egész lakosság

gondolkodásmódját, szemléletmódját.
Valódi várossá változna Visegrád. A
Duna-parti területeken mielőbb fel
kellene építeni egy csodálatos szabadidőközpontot. Hatalmas fellendülésnek
néznénk elébe. Nem lenne üresen álló
kiadó szoba, az üzletek és szórakozóhelyek tele lennének, nem lenne gond
kiváló utakat építeni, térfigyelő rendszert telepíteni, modern orvosi ellátást
fenntartani. Ezek nem álmodozások. A
világon, az országban számtalan példa
van arra, hogy egy város, ügyesen
kihasználva adottságait, néhány év
alatt a névtelenségből turistaparadicsom lett. Csak nézzenek körül egy
kicsit a világban, és el fognak ámulni,
hogy a mi városunknál sokkal szerényebb adottságú helyeken tolonganak
a turisták. És gondoljanak arra: a város
sorsa a mi sorsunk, az egyén sorsa. Ha
a város prosperál, a lakói is jól élnek.
Nem győzöm hangsúlyozni: nem szabad leragadni a jelen helyzetnél. Nem
szabad elfogadni az óvatos, lassú
tempót. A világ nem fogja megvárni,
amíg szép komótosan, csak mindig a
biztosra menve araszolgatunk előre.
Kicsit eltértem a kezdetektől. A fejlődésnek vannak feltételei: először is a
város, a lakosság akarja a fejlődést, ne
féljen a változástól. Ez alapvető feltétel. Meg kell értenie mindenkinek,
hogy a mai világban nincs más választás, mint lépést tartani másokkal, a
fejlődőkkel. Aki nem így gondolkodik,
az elveszíti munkáját, tönkremegy a
vállalkozása, lemarad a társaitól. A
város fejlődése, ahogy Madas Laci
bácsi leírta, mindenki ügye, együttműködés kell hozzá.
Különösen fontos a város vezetőinek,
a képviselő-testület tagjainak akarata
az együttműködésre. Az ő felelősségük, ha a város az együttműködés
hiánya miatt nem fejlődik. Átérezve
ezt a felelősséget, úgy gondolom, hogy
legalább két feltételnek kell teljesülnie
ahhoz, hogy „alkotó együttműködés”
jöhessen létre a város vezetésében, a
képviselő-testületben és a város lakossága körében:
1. A város működtetése és fejlesztése
területéről, a város közéletéből teljes
mértékben és minden szempontból ki
kellene iktatni mindenféle pártpolitikát. Ha van manapság valami, ami
megosztja az országot, a lakosságot,

sokszor a családokat is, akkor az a két
nagy párt ideológiai küzdelme, különbsége. Állítsuk meg a kapu előtt, ne
engedjük be a város hétköznapi életébe, a közös munkába a pártok ideológiai nézeteltéréseit. Ha majd eljönnek
a választások, akkor lehet és kell pártérdekek alapján agitálni, de addig ne
legyen itt a várossal kapcsolatos
ügyekben, döntésekben MSZP-s vagy
FIDESZ-es érdek, hanem csak visegrádi érdek legyen.
2. A képviselő-testületen belül és
azon kívül is tegyünk félre minden
személyes ellentétet és ellenszenvet,
hogy teljes nyíltsággal és őszinteséggel tudjunk együtt dolgozni, kizárólag
a város fejlődését tartva szem előtt.
Ezt követően a város önkormányzatának teljes erejével és tekintélyével
arra kell törekednie, hogy megszervezze, ösztönözze, mozgásba hozza és
összehangolja mindazoknak a szervezeteknek, vállalatoknak, polgároknak
az erőfeszítéseit, akik akarnak és tudnak a város fejlődése érdekében tevékenykedni. Hatalmas erők szabadulhatnának fel ily módon, és soha nem
látott mértékben elindulhatna a város
fejlődése.
Tudom, hogy nehéz átlépni a saját
árnyékunkat. Én személy szerint is
részese voltam és vagyok a fentebb
említett, és város szempontjából haszontalan és káros nézeteltéréseknek.
De a jövőnk, a város jövője érdekében
valóban ideje tiszta lapot nyitni és
elkezdeni az „alkotó együttműködést”.
Úgy gondolom, hogy rajtam, rajtunk
nem fog múlni, és biztos vagyok benne, hogy minden képviselő a város
érdekét tartja elsősorban szem előtt, és
teljes szívvel az együttműködés mellett van.
Abban a reményben, hogy Madas
Laci bácsi gondolatainak bölcsessége
minél előbb megvalósul, és a napi
életben is meghozza gyümölcsét, kívánok Visegrádnak és minden visegrádinak boldog karácsonyt és békés,
eredményekben gazdag boldog új évet.
Abonyi Géza képviselő
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Az Áprily Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola hírei
Iskolánk életében minden év novembere különös jelentőségű.
Az Áprily-héten névadónkra emlékeztünk. Nemcsak számunkra voltak fontosak a hét eseményei, hiszen a környékbeli iskolák, óvodák elfogadták meghívásunkat, részt vettek
pályázatainkon. A rajzpályázatra érkezett illusztrációkból
külön kis könyvecske készült, amelyben valamennyi iskola,
szakkör munkájából válogattunk. Köszönjük a Pilisi Parkerdő
segítségét a színes fénymásolatok elkészítésében.
A Pele-ütő Dénkó előadására kiírt pályázatunk csak részben
volt sikeres, iskolánkon kívül csak a Dunakanyar Erdei Iskola
készült fel a mese bemutatására. Nagyon örültünk annak,
hogy az előadást a visegrádi és dömösi ovisok is megnézték.
Programjainkra egyébként is a nyitottság volt jellemző. Kiállítás-megnyitónkra, projektbemutatónkra sokan olyanok is
eljöttek, akikkel régen nem találkoztunk iskolai eseményeken. Kiemelkedik ezek közül a 19-i irodalmi-zenés összeállítás, amelyet este a művelődési házban is bemutattunk. Bár
nagyon szeles, rossz idő volt, nem is figyeltünk rá, amíg a
gyerekek Áprily-verseket szavaltak és kis zenészeink tanáraikkal kellemes zenét játszottak.

Tanszaki koncert
Zeneiskolás növendékeink november 30-án először mutatkozhattak be a tanév során ünnepi koncerten.
Nem tévedés! Ünnepinek nevezzük, mert aki jelen volt, tudja: a gyerekeknek is, nekünk, nézőknek is ünneppé emeli az
estét a megszólaló zene.
A közönség elé először lépő kisgyerekek
izgalma ugyan-úgy átragadt ránk, mint a 3. B.
tagozatra járók teljes átéléssel előadott magas
színvonalú játéka.
A különleges estét
szinte megkoronázta a
zenetanárok meglepetése: Kecskés András és
zenész társai, valamint
Vass Henrietta és Debreceniné Csereklye Dóra
különleges hangszereken régi karácsonyi
dalokat adtak elő. Advent idején szebb ajándékot nem is
kaphattunk volna ezen a napon!
Karácsonyváró koncertünkre mindenkit szeretettel várunk!
Kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánunk minden
kedves szülőnek, gyermeknek, az Áprily Iskola valamennyi
támogatójának, volt és jelenlegi dolgozójának.
Az Áprily Lajos Általános
és Alapfokú Művészeti Iskola
tantestülete, vezetése

Rovásírás
Az Új Ember c. hetilap október 31-i számában megjelent egy
írás a legrégibb bibliatöredékről. Az 1979-ben Jeruzsálem közelében megtalált két ezüstlemez feliratának itt bemutatott részét
közölte az újság.

Az idei Áprily-hét ismét bebizonyította, hogy a költészet, a
zene embert formál, tanulóink, programjainkat megtisztelő
vendégeink élményekben gazdagabban folytathatták a tanulást, munkát.
Köszönjük segítőinknek, a szülőknek a támogatást és a
részvételt.
Schmidt Péterné

 MEGHÍVÓ 
Sok szeretettel meghívjuk Önt és kedves Családját
az immáron hagyományossá vált
„Ifjú Muzsikusaink” c. koncertsorozat első alkalmára, a

KARÁCSONYI HANGVERSENYRE,
melyet 2004. december 16-án csütörtökön,
17 órai kezdettel tartunk
az Áprily Lajos Általános
és Alapfokú Művészeti Iskolában.
A belépés díjtalan, de adományt szívesen elfogadunk,
amit a zeneoktatásra fordítunk!

A bekarikázott jel a magyar és ógörög, latin, etruszk, pelazg
rovásjelek között az ,,a” hangot jelöli, a föníciai (moabi)-ban
pedig a ,,b” hangot. Föníciai rovásírás névvel a moabi, sidoni és
arámi rovásjeleket nevezik. Ez a hasonlóság a bibliatöredék
jelével azért lehetséges, mert a 40 jelből álló magyar rovásírás
megegyezik a föníciai írás 28 jeléből 17-tel. Érdekes még, hogy
a mi rovásírásunk az etruszkok 52 jeléből 20-szal azonos. A
pelazg-etruszk népvándorlás a Kr. e. IX. században a Kaukázus
vidékéről indult; mi is ezen a tájon éltünk.
A bibliatöredék a Kr. e. VI. századból származik és megfejtése:
,,Áldjon meg az Úr és oltalmazzon!”, ,,Ragyogtassa rád az arcát…” (Számok könyve 6. fejezet)
Szomoryné Szimeth Judit

XX. évfolyam 12. szám
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,,Áprily-hét anno”
(Folytatás a 2. oldalról)
(Érdemes lenne megvizsgálni, hogy a kérelmező intézmények milyen önigazolásokat ,,gyártottak” kérelmeikhez.)
Vagyis: nem az adott intézmény adott közössége tűzheti
maga elé azokat a célokat, feltételeket, eszményeket,
amiknek szeretne megfelelni – hogy méltónak érezhesse
magát a névadó nevének viselésére –, hanem kívülről
diktálják, súgják, szabják, ítélik meg ezeket a feltételeket.
Sok más egyéb kérdés mellett ezt az intézmények belső
,,magánügyévé” kell tenni, és úgy is kellene kezelni. Hogy
a pedagógiai fejlesztő munka melyik fázisában időszerű ez
a hatáselem, ezt nem lehet kívülről megítélni, eldönteni.
Véleményem szerint a névadás, a névfelvétel időpontja
bármikor időszerű, ha az adott közösség meg tudja fogalmazni a hozzáfűzött pedagógiai célokat. Lehet az indulás
fázisában motiváló erő, de lehet egy hosszú, fáradságos
időszak koronája is.
Esetünkben pl. az intézmény múltját tekintve
,,koronának” is tekintem, de a pedagógiai fejlesztő munkában, az iskola jövője szempontjából egy közbeeső fázisnak, egy potenciális fejlesztő lehetőségnek is. Akármilyen
megközelítésből nézzük, mindenféleképpen mérföldkő. Az
intézmény szükségszerűen mássá válik, mássá kell, hogy
váljon attól a perctől kezdve, hogy hivatalos dokumentumokban névvel jegyzik, hogy cégtábláján az ,,általános”
jelző előtt egy név is szerepel.
Mássá válik a gyerekek viszonyulása is, hisz épp ennek a
,,más viszony”-nak a kialakítása a pedagógiai munka lényege. A névadó ünnepség konkrét időpontjának kiválasztását természetesen sokféle tényező befolyásolhatja: évforduló, intézményavatás, tanévkezdés stb.
A visegrádi iskola névadó ünnepségének időpontját egyértelműen Áprily Lajos 100. születésnapjának dátuma
határozta meg: 1987. november 14.
Az engedélyezés 1987-ben még nem volt olyan egyszerű,
mint napjainkban, ebből következően a névadó ünnepség
megrendezésének lehetősége is bizonytalan volt. Ennek
ellenére a tanév kezdetétől lázasan készültünk a névadó
ünnepségünkre. Idézem az iskolai évkönyv beszámolóját:
,,Szeptember 1-jétől november 14-ig terjedő időszak a
lázas készülődés jegyében telt el, bár nem tudtuk még,
hogyan bírálják el kérelmünket az engedélyező szervek és
hatóságok. Legfontosabb feladatunknak azt tartottuk, hogy
az iskola minden tanulója megismerje Áprily Lajos költészetét, életútját. Minden szervezeti formát és lehetőséget
felhasználtunk ennek érdekében (tanítási órák, napközis
foglalkozások, úttörőprogramok). A házi szavalóversenyt
szeptember 29-én rendeztük meg. Minden tanulócsoportból a legjobb versmondók neveztek be a versenyre, de volt
olyan osztály, ahol minden tanuló megtanult egy Áprilyverset (2. és 8. osztály tanulói). A felső tagozatos tanulók
közül többen meghallgatták magyartanáraikkal együtt az
irodalomtörténeti emlékülés előadásait szeptember 18-án.
Legjobban Nemes Nagy Ágnes elemzése nyerte el a tetszésüket. A megyei szavalóverseny elődöntőjén, október
31-én nyolc tanuló vett részt… Rajzszakkörökön, rajzórákon szebbnél szebb illusztrációkat készítettek a tanulók

Áprily Lajos verseihez… A legszebbekből kiállítást rendeztünk az iskolában.
Október 6-án kaptuk az első hivatalos értesítést, hogy
kérelmünk alapján engedélyezik a névfelvételt. A tartalmi
előkészítésen túl most már az ünnepi eseményre készültünk…”
Ha a konkrét példánkból általánosítható pedagógiai alapelvet kellene megfogalmazni, akkor ez így hangozna:
függetlenül az iskola nagyságától, fontos, hogy minden
tanuló legalább az ismeret szintjén személyes viszonyba
kerüljön a névadó személyével. Ez nemcsak az életrajzi
adatok ismeretét jelenti, hanem ennél lényegesebb a tevékenység, az iskolához való kapcsolódási pontok ismerete,
illetve pozitív érzelmi viszony kialakítása.
A névadó ünnepség megrendezése a helyi körülményektől, az ünnepségek rendezésének hagyományától függ, erre
vonatkozóan helytelen lenne bármiféle receptet adni. Arra
viszont ügyelni kell, hogy az ünnep a gyerekeknek is ünnep legyen, ne csak a meghívottaknak, díszvendégeknek
szóló kirakatrendezvény. (Ez egyébként minden ünnep és
ünnepség megrendezésére vonatkozó intelem.) Vigyázni
kell, hogy ne agyonizzadt, az unalomig agyonpróbált,
kifényesített ,,produkció” legyen a névadó ünnepség, hanem legyen meglepetés íze, minden résztvevőhöz szóló
üzenete is.
Ha az ünnepségre való készülődés a névadóval való személyes érzelmi attitűd kialakítása jegyében történik, akkor
a spontaneitásnak, improvizálásnak is helye van az ünnepségen.
Érdekes összehasonlításra nyílt lehetőségem, hiszen két
iskola ugyanazon névadóról rendezett ünnepségének lehettem résztvevője. Minden paraméter (hely, idő, résztvevők
stb.) vonatkozásában különböző lehetőségek, körülmények
között zajlott az ünnepség, így más volt a hangulata is. A
visegrádi egy centenáriumi ünnepségsorozat része volt, az
intimitás volt legfőbb jellemzője és értéke. A parajdi névadó ünnepség a falu minden lakójának ünnepévé vált,
üzenet értéke pedig a falu határán is túlmutatott.
Azt írtam korábban, hogy a névfelvétel mindenképpen
mérföldkő egy iskola életében. Tehát meghatározó az
intézmény további működésében. Az arctalanságból névvel kilépő iskolának már kötelezettségei vannak: megnevezhető, értékekkel körülhatárolható vállalásai, egy életpályát meghatározó lehetőségei, kirekesztő ereje. Az igazi
egyéni arculat megteremtésére egy konkrét tevékenységi
területet tud teremteni, hosszú és rövid távú pedagógiai
programjának vázát képezheti, tradíciót alakíthat.
A visegrádi Áprily Lajos Általános Iskolában hogyan
éltünk ezzel a nevelési lehetőséggel a névfelvétel óta?”
Mielőtt ennek a kérdésnek a megválaszolására rátérnék –
hiszen erről szól majd az egész cikksorozat –, érdemes
lesz magát a névadó ünnepséget felidézni. A következő
részben erre teszek kísérletet.
Mezei Anna
ny. iskolaigazgató
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AZ OVIBAN TÖRTÉNT…
Szeptemberben ismét az építkezés munkazaja fogadta a
régi és új óvodásokat. Ezúttal a konyha kiszolgáló épületeinek korszerűsítése, újjáépítése volt a feladat, ami nemcsak
új épületek létesítésével, de a régiek elbontásával is járt.
Több hónapon keresztül tárt kapuk, az udvarra ki- és betolató kisebb-nagyobb autók, tégla- és homokkupacok jellemezték az óvoda felső udvarát. A gyerekekkel naponta
nyomon követhettük az építkezést: hogy nőnek a falak,
mikor kerül rá a gerenda, hogy lesz abból tető és ,,de ügyes
a bácsi, hogy nem esik le a tetőről!…”
A napi levegőzés sétálással, a szomszéd kertben való
,,vendégeskedéssel” járt, és a kedvelt játszóhelyünk, a kert
átalakulásának megfigyelésével. Amikor a szennyvízcsatorna kicserélése miatt mély árkot ásott a kertben egy markolós bácsi, a gyerekek megjegyezték: most a bácsi játszik
a helyünkön! Most már lassan rend lesz, megépült az új
mosókonyha, a raktárak, az öltöző és zuhanyozó, a konyhavezető irodája, vasaló- és szárítóhelyiség. Már nem is
emlékszünk, milyen volt mindez ,,rozogán”, veszélyesen!
Köszönöm a kollégáimnak, hogy ezer veszély közepette
nem érte baj a gyerekeket; a konyhás néniknek, hogy a
megsokszorozódott feladataik közepette ugyanolyan finomakat főztek; a kivitelezőknek, hogy türelmesen vették
tudomásul, hogy óvodában dolgoznak, s mindenkinek, akik
lehetővé tették, hogy az óvodában és a konyhán dolgozók
munkakörülményei optimálissá válhattak. A kert és a felső
udvar rendbehozatala vár még ránk, és biztos vagyok benne, záros határidőn belül itt is rend lesz.
Bár az időjárás
nem segít ebben,
a Mikulásv á r ó hangulat
ellepte az óvodát, egyre-másra
hangzik fel a
,,Hull a pelyhes…”, de nem
baj, legfeljebb
megint lovas kocsival jön!
December 20án tartjuk a
nagycsoportban
a karácsonyváró
délutánunkat.
Karácsony
ünnepe december 21-én lesz. Az otthoni, 24-i karácsonyesthez és az azt követő ünnepekhez a szívekbe sok melegséget, a fejekbe elégedettséget, a kezekbe simogató puhaságot, a lelkekbe békességet kívánok.
A szilveszteri fogadalomtételeknél hagyjunk egy pici helyet a gyerekeknek is, mert nem lehet eleget együtt lenni,
többet foglalkozni, szeretgetni őket.
Szeretettel kívánok boldog ünnepeket karácsonyra, sok
szerencsét és jó egészséget a 2005-ös esztendőre.
Dobó Istvánné
óvodavezető

Köszönetnyilvánítás

2004. december

Egy igaz emberre, magyar hazafira és nem utolsó sorban
Visegrád egykori mecénására, díszpolgárára emlékeztek
mindazok, akik 2004. november 13-án a zord, esős időjárás ellenére szép számmal összegyűltek Visegrád városában a dr. Zsitvay Tibor tiszteletére rendezett emléktáblaavató ünnepségen.
Az ünnepelt integráló ereje sok évtized után is érvényesült, mert a különböző pártállású és eszmei felfogású ünnepi szónokok egyhangúlag méltatták emberségét, hazafiságát, helytállását és gerincességét. Sorsának tragédiája,
hogy mindezen tulajdonságaiért mind a német, mind a
szovjet diktatúra nem kívánatos személyiségnek tartotta és
üldözte.
Ma már sokan nem tudják Visegrádon, hogy ki is volt dr.
Zsitvay Tibor. Minden bizonnyal az ünnepi rendezvény és
a róla szóló szép kiállítású kiadvány, melyet minden résztvevő megkapott, segít abban, hogy emléke ne merüljön
feledésbe. Mindezért leszármazottai ezúton szeretnék
hálás köszönetüket kifejezni mindazoknak, akik létrehozták ezt a gyönyörű emlékünnepet.
Különösen hálás köszönet illeti Farkas Márton urat, a
Visegrádi Szövetség a Demokráciáért Egyesület titkárát az
emléktábla-avató ünnepség kezdeményezőjét, a dr. Zsitvay
Tiborról szóló kiadvány felelős kiadóját.
Külön köszönet a felejthetetlen ünnepség megszervezőjének, a Visegrádi Szövetség a Demokráciáért Egyesület
minden tagjának, élén Kiss Károly elnökkel.
Köszönettel tartozunk négy országos szintű fővédnöknek,
akik elvállalták ezt a tisztet.
Köszönet azoknak a szervezeteknek, melyek támogatták
az emléktábla-avató ünnepség megvalósítását mind erkölcsileg, mind anyagilag: a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériumának, az Igazságügyi Minisztériumnak, Pest
Megye Önkormányzata Közgyűlésének, a Nemzeti Alapprogramnak, Rétság, Kecskemét, Somogyzsitfa Önkormányzatának.
Köszönjük az ünnepi szónokok – dr. Györgyi Kálmán
miniszteri biztosnak, Szabó Imre Pest Megye Önkormányzat Közgyűlése elnökének, Szőke László MDF alelnöknek,
Abonyi Géza helyi önkormányzati tagnak, a Visegrádi
Szövetség tagjának, a turisztikai egyesület elnökének,
Kalász István esperes-plébános úrnak – méltató szavait –,
a zenekar, a szavalók – Kertész József, Paulusz József,
Tromposch Ádám – művészi élményt nyújtó előadásait.
Köszönjük mindazok segítségét, akik bármilyen módon
hozzájárultak ennek a meghitt hangulatú ünnepségnek
megvalósításához. Köszönet mindazoknak, akik nem tudtak az avatóünnepségen részt venni, de együttérzésükről
biztosították a családot.
Köszönjük a megjelenést azoknak a kedves visegrádiaknak, akik jelenlétükkel biztosítékát adták annak, hogy dr.
Zsitvay Tibor emlékének megismerése a jövőben tovább
népszerűsödik a városban.
A Zsitvay család nevében
Dr. Dank Viktor
és Schandl Jánosné (Tubi)
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KÖZELEDIK AZ ÜNNEP

Tíz kérdés – tíz felelet

és ilyen tájt a sok más egyéb készülődés mellett, beteges szenvedéllyel
bújom a szakácskönyveket, azokból is legrégebbieket. Idei búvárkodásom
eredménye lett az az elhatározás, hogy szaloncukrot fogok főzni úgy, mint
ahogy nagyanyáink tették annak idején. Szeretném megosztani mindenkivel
ennek a jellegzetes karácsonyi csemegének a receptjét és rövid történetét,
hátha más is rászánja magát a szaloncukorfőzésre. A receptet egy 1935-ben
kiadott szakácskönyvben találtam. Tehát a történet: „A szaloncukor híres
mestercukrászok műhelyeiben született a múlt században. A reformkorban
francia minta nyomán jött divatba a polgári lakásokban a fogadószoba –
vagy más néven szalon –, ahol a karácsonyfát is felállították, és így lett e
fán lévő díszesen csomagolt csemege neve a szaloncukor. Mivel nem mindenki engedhette meg magának, hogy csillogó cukrászdában vásároljon,
ezért sokan otthon készítették el” – pl. az alábbi recept alapján.
„Egy kiló koczka- vagy süvegczukorhoz 3 dl vizet veszünk és ebben addig főzzük, míg szálasodni nem kezd. Erről úgy győződhetünk meg, hogy
egy vékony drót végét gyűrű alakúra formálunk és beledugjuk a forró
czukorba, mikor onnan kivesszük, keresztülfújunk rajta: ha a czukor ekkor
hólyagot ereszt, akkor jó. Most a czukrot áttöltjük egy vízzel kiöblített,
nagyobb porcellántálba, vízzel gyengén meglocsoljuk és hideg helyre teszszük. Mikor már kihűlt, fakanállal addig keverjük, míg szép hófehér pép
lesz belőle. Ezt aztán annyi részre osztjuk, ahány féle ízű czukrot akarunk
csinálni. Az egyes részeket az illető ízzel (feketekávé, narancs, darált dió,
mazsola, mogyoró, kókusz, kakaó, marczipán, vagy kinek-kinek ízlése
szerint való) külön-külön fölmelegítjük, és hideg lapon kinyújtjuk kb. 2 cm
vastagra. Mikor kissé megszilárdul, nedvesített késsel lesimítjuk, és
koczkákra vagy más formákra vágjuk. Aki szereti, olvasztott csokoládéba
mártogatja. Mikor aztán teljesen megszilárdultak, rojtos végű, színes
selyempapirosba és staniolba csavarjuk a czukorkákat.”
Egy estét megérhet a próbálkozás… A mézes puszedlik sütögetése közben
biztos még a gyerekek is szívesen segítenek.
Közeledik az ünnep. Az ünnep, mely legbelül születik, de benne van már
a készülődésben, a terített asztal méltóságában, a templomok csendjében.
Ünnepelünk, hogy találkozzunk, emlékezzünk, és emlékeket gyűjtsünk,
együtt legyünk és még jobban szeressünk.

Aki kérdez: Takács Istvánné,
aki válaszol: Dr. Dékány László üdülőtulajdonos.

A gyerekekkel, akikkel évek óta már sok szép dolgot készítettünk együtt,
27-én megkezdtük szokásos közös karácsonyi készülődésünket. Adventi
koszorúkat kötöttünk, melyekből itt látható is néhány darab. Nagyon jó
érzés látni, hogy évről-évre ügyesednek és egyre szebb és ízlésesebb dolgok
kerülnek ki a kezeik alól. Idén egészen karácsonyig folytatjuk e közös készülődést és minden szombaton együtt töltünk néhány órát, ahol a szép
karácsonyi zene, kellemes adventi illatok és hangulatos gyertyák mellett
nem csak az ajándékok készítésével, de belülről is próbálunk kicsit készülni
az ünnepre. Áldott, békés, boldog karácsonyt kívánok mindenkinek:
Bártfainé Répás Ildikó

1. Takácsné: Ki van-e Ön szerint használva
Visegrád természeti adottsága?
Dr. Dékány László: Igen.
2. Takácsné: Ha Önre lenne bízva, mit
fejlesztene, illetve változtatna Visegrádon?
Dr. Dékány László: Palotát, várat és a
hozzá kapcsolódó tematikus programokat.
3. Takácsné: Ismeri-e az új városközpont
tervét? Ön milyen városközpontot képzel el?
Dr. Dékány László: Nem. Nem gondolkoztam még róla.
4. Takácsné: Meg van-e elégedve a város
külső megjelenésével, utcáival, tereivel?
Mit javasolna a szépülés érdekében?
Dr. Dékány László: Igen. Egy jó fejlesztési tervet és pénzt hozzá.
5. Takácsné: Mi a véleménye az újjá született Rév utcáról?
Dr. Dékány László: Tetszik. A kitelepülő vendéglátósoktól színvonalasabb utcabútort kellene megkövetelni (lásd Don
Vito pizzéria).
6. Takácsné: Mi a véleménye a közbiztonságról, valamint a város közlekedési és
parkolási rendjéről? Van-e javaslata ezzel kapcsolatban?
Dr. Dékány László: Rendben. Nincs.
7. Takácsné: Hogyan van megelégedve a
hivatali ügyintézéssel (pl. okmányiroda,
posta, önkormányzat)?
Dr. Dékány László: Hivatalba nem járok. A rendőrök folyamatos molesztálása
elriasztó.
8. Takácsné: Meg van-e elégedve a város
kulturális és egyéb rendezvényeivel?
Van-e javaslata a későbbiekre?
Dr. Dékány László: Igen.
9. Takácsné: Mi a véleménye a városban
tevékenykedő civil szervezetekről? Tagja-e valamelyiknek?
Dr. Dékány László: Nem ismerem őket.
10. Takácsné: Tudná-e segíteni a Visegrádi
Szövetség munkáját a város fejlődése
érdekében?
Dr. Dékány László: Tudnom kellene,
hogy mit akarnak, akkor tudnék válaszolni a kérdésre.
Köszönöm a beszélgetést, további jó munkát és jó egészséget kívánok.
Takács Istvánné (VSZ)
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NEMZETISÉGI OLDALAK – Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat
Fröhliche Weihnachten!
Kellemes karácsonyi
ka rácsonyi ünnepeket!

Békés karácsonyt!
Miből épüljön fel?
– Az üldözők megnyugvásából!
– A háborgó lelkek csillapodásából!!
– A zörejek elcsitulásából!
– A megpihenők leszálló úti porából!
– A Betlehemi Csillag fényes ragyogásából!
– A kisded igaz, nagy és békés álmából!
– A kilehelt pára melegéből!
– A jászol puhaságából!
– A kiválasztott szülők békés nyugalmából!
– A családok békéjéből!
– Az ünnepi kalács illatából!
– A párolgó rumos tea aromájából!
– A szülők aggódó szeretetéből!
– A gyermekek könnyes hálájából!
– A ,,köldökzsinór” elszakíthatatlan erejéből!
– Az összetartás kemény szükségességéből!
– A népek egymást szorosan átölelő szeretetéből!
Schandl Lajos

Gála és kitüntetés
November 21-én, vasárnap a Német Kisebbségi
Önkormányzatnak a műsorra jelentkező tagjai az
Északi Régió Piliscsabán megrendezett, évi záró
ünnepségen vettek részt. Zenés, táncos gálaműsort
láthattak. Ezen az ünnepségen került sor a társadalmi munkások kitüntetésére is.
Gratulálunk a kitüntetetteknek:
Leonhard Plutzer, Ungarndeutsche Frauenchor
(Berzel / Ceglédbercel), Juliane Schäffer-Budavári,
Theresia Starz-Nagy, Deutsche Nationalitätentanzgruppe (Tschawa / Piliscsaba), Werischwarer
Blaskapelle.

Szeretettel gondolunk
obergünzburgi barátainkra!
,,Volt egy kis pamutszál…” – írta Sonja + Wolfgang
és Marco + Jessica Fröhlich Teréziának a 2004. évi
újévi köszöntőjében. Igen, egy ,,kicsi pamutszál” +
,,egy kevés kis viasz” legyünk a barátainkkal együtt, és
ily módon egyesülve, még teamézes is lehet belőlünk…
bizony!

Der kleine Bindfaden

Es war einmal ein kleiner Baumwollfaden, der hatte Angst, dass
es nicht ausreicht, so, wie er war: Für ein Schiffstau bin ich viel zu
schwach, sagte er sich, und für einen Pullover zu kurz.
Um an andere anzuknüpfen, habe ich viel zu viele Hemmungen.
Für eine Stickerei eigne ich mich auch nicht, dazu bin ich zu blass
und farblos. Ja, wenn ich aus Lurex wäre, dann könnte ich eine
Stola verzieren oder ein Kleid. Aber so?! Es reicht nicht! Was kann
ich schon? Niemand braucht mich. Niemand mag mich – und ich
mich selbst am wenigsten. So sprach der kleine Baumwollfaden,
legte traurige Musik auf und fühlte sich ganz niedergeschlagen in
seinem Selbstmitleid.
Da klopfte ein Klümpchen Wachss an seine Tür und sagte: Lass
dich doch nicht so hängen, du Baumwollfaden. Ich hab da so eine
Idee: Wir beide tun uns zusammen. Für eine Weihnachtskerze bist
du zwar als Docht zu kurz und ich hab dafür nicht genug Wachs,
aber für ein Teelicht reicht es allemal. Es ist doch viel besser, ein
kleines Licht anzuzünden, als immer nur über die Dunkelheit zu
jammern!
Da war der kleine Baumwollfaden ganz glücklich, tat sich mit
dem Klümpchen Wachs zusammen und sagte:
Nun hat mein Dasein doch einen Sinn.
Und wer weiss, vielleicht gibt es in der Welt noch mehr kurze
Baumwollfäden und kleine Wachsklümpchen, die sich zusammentun könnten, um der Welt zu leuchten?!

A kicsi zsineg
Volt egyszer egy kicsi pamutszál, amely attól félt, hogy semmire
sem jó, hajókötélnek túl gyenge, egy pulóverhez pedig túl rövid
vagyok – így morfondírozott magában.
Ahhoz, hogy egy másik szálhoz kapcsolódjak, túlságosan gátlásos
vagyok.
Hímzéshez sem vagyok elég jó, halvány és színtelen vagyok. Ha
én egy fényes fonal lennék, díszíthetnék egy stólát vagy egy ruhát.
De így! Semmihez sem vagyok elég jó! Mire vagyok én jó? Senkinek sincs rám szüksége. Senki sem szeret engem – és én szeretem
magam a legkevésbé – így szólt a kis pamutszál, feltett egy szomorú zenét és egészen rossz kedvű lett az önsajnálattól.
Éppen akkor kopogtatott egy darabka viasz az ajtón és azt mondta: Engedj be, ne hagyd el ennyire magad, te fonál! Van egy jó
ötletem: mi ketten álljunk össze. Egy karácsonyi gyertyában kanócnak túl rövid vagy ugyan, és az én viaszom is kevés ehhez, de talán
egy teamécseshez mindez elegendő. Mégiscsak jobb egy kicsi fényt
gyújtani, mint mindig csak a sötétség miatt panaszkodni.
Most egyszerre nagyon boldog lett a kis fonál, összefogott a darabka viasszal és azt mondta:
Mégis van értelme az életemnek.
És ki tudja, talán a világon még több ilyen rövid fonál van és viaszdarabka, akik egyesülhetnének, hogy világítsanak a földön.
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Gyerekeknek

Egy éhes vendég szentestén
Ein hungriger Gast am Weihnachtsabend

Márton-nap a hegyen…
Minden évben családom asztalára kerül a Márton-napi libasült, de különösebb belső tartalom nélkül, talán csak azért,
mert így szokás. Idén azonban a kellemes, felejthetetlen napok sorába lépett számomra november 11. A pincesoron már
kora reggeltől nagy volt a sürgés-forgás, a pincegazdák kitárták ajtajaikat, elvégezték az utolsó simításokat, és várták a
vendégeket. Pontosan 11 órakor Gerstmayer János „hegybíró” köszöntötte a szép számmal összegyűlt pincegazdákat,
rokonaikat, barátaikat, majd 11 óra 11 perc 11 másodperckor
koccintottunk az újborral. Imre bá’ pajzán versei, Scheili Laci

bácsi elmaradhatatlan, jó humorral fűszerezett kis történetei
pedig jó alapul szolgáltak a vidám hangulathoz. Kis csevegés, iszogatás következett, csipegettük a finomabbnál finomabb pogácsákat, majd végigjártuk a pincéket és minden
gazda bemutatta – s persze, meg is kóstoltatta – a jelenlévőkkel új borait. Eljött a pillanat, mikor rám került a sor. Gyakorlatlan mozdulatokkal tartva a lopót – hiszen én még kezdő,
mondjuk „bölcsis korú” pincegazda vagyok –, indultam az
apósomtól örökölt kis pincében készített borral kiszolgálni a
vendégeket. Tartottam ettől a pillanattól, de szerencsésen átestem az első próbán.

A pincékben jobbnál jobb borokat kóstolhattunk, kicsit
irigykedve néztem, hogy a „régi mesterek” már színről, illatról felismerik szinte azt is, kinek a bora, nem csak azt, hogy
milyen fajta. Az utolsó pincéhez érve a társaság hangulata
már igen emelkedett volt, elő került Ádám Tibi tangóharmonikája is, és dalolva érkeztünk a Jekába, ahol Ági néni fenséges libasültje várt ránk, és persze kancsókban „jöttek” velünk
az elmaradhatatlan finom borok is. Ebéd után újra elő került
a harmonika és nótázgatás következett, az ismert dalok mellett olyan gyönyörű régi magyar nóták is elhangzottak – felidézve régi szép, már elfelejtettnek hitt emlékeket –, amiket
én gyerekkoromban nagyapámtól hallottam. Irigykedve néztem a „nagy öregeket”, akik mind egytől egyig tudták és dalolták a szebbnél szebb magyar nótákat. Mostanáig azt gondoltam, ez a világ távol áll tőlem, de rájöttem, tévedtem. A
meleg, baráti légkör, mely a közel ötven embert körülvette,
rendkívüli volt.

(Takács Istvánné felvétele)
A társaság egy „utolsó” koccintásra Johann bá’ pincéjébe
húzódott, itt elő került Imre bá’ szaxofonja is, és a hangulat
ismét a tetőfokra hágva jól az estébe nyúlt. Gratulálok az ötlethez, ennek a kellemes napnak a megszervezéséhez, és köszönöm az élményeket, amit számomra ez a nap nyújtott.
Bártfai István

12

VISEGRÁDI HÍREK

Az én mesekönyvem

Az oroszlán és a nyúl
Berényi Éva – III. kategória – II. díj
(Bozóky Mihály Általános Iskola összevont osztálya,
Pilismarót)
Hol volt, hol nem volt, élt régen egy oroszláncsalád. Egyszer az apa elment vadászni, és nem vette észre, hogy elment
utána a kicsi oroszlán.
Megy haza, számolja:
– Egy, kettő, három, négy – és kérdezi –, hol van az ötödik?
Mondja az egyik gyerek:
– Az előbb még itt volt!
Mondja a másik:
– Én csak annyit láttam, hogy megy valahova, kérdeztem
tőle, hogy hová mész?
– Nem kötöm az orrodra – mondta.
És csak keresik, keresik, de nem találják az oroszlánt sehol.
Eltelt három hét, és még sehol semmi.

2004. december

A Rév utcát követően az idén a Nagy Lajos király utcában
is égnek a lámpaoszlopokon az ünnepi díszvilágítás fényei.
Köszönjük az önkormányzat támogatását, és köszönjük
minden visegrádi polgárnak, akik tagdíjuk befizetésével
hozzájárultak a világító díszek megvásárlásához.
Köszönet jár Balogh Zoltán villanyszerelőnek, Fieszl Józsefnek a felszereléshez biztosított munkagépért, valamint
Schüszterl Károlynak és brigádjának a felszerelési munkákért.
Visegrád Turisztikai és Városszépítő Egyesülete
vezetősége

Sinka István:
A TÉL HANGJA
Ablakomra megint csak szél támad,
s viola kis lángját bújdostatja:
pillogóra fogja a gyertyámat;
árnyékokat növeszt: éjféli alakok;
hangjukat odakint sírja a szilva-ág.
Karácsony van, óh! valamit én is adok.
Nesze, itt az arcom! Se öröm, se bánat
nincs rajta, most fagyos.
Köpjed csak, hisz szabad, alávaló világ.
…Gyertyánál melegszik kis új nazarénus:
mégis, mégis jöjj el, karácsonyi Jézus.
(1934)

A Manréza Spirituális és Kulturális Központ
szeretettel meghívja Önt és kedves Családját
a visegrádi Mátyás Király Művelődési Ház
batik szakkörének
MÁRVÁNYOZÓ című

KIÁLLÍTŰSÁNAK MEGNYITÓJÁRA

De hát miért nem jön vissza? Ezt a kis oroszlánt megtalálni
nem lehet, de ahogy teltek a hónapok, a kis oroszlánból már
nagy lett. A szüleiről semmit nem hallott semmit. De ez az
oroszlán nem evett bármit, csak nyulat. De hogy miért, azt
senki sem tudja.
Élt az erdőben egy nyúl, aki sose látott oroszlánt. Találkozott az éhes oroszlánnal. Az kezdett felé szaladni, de a nyúl
nem ijedt meg. Csodálkozott az oroszlán:
– Nem félsz tőlem? Megeszlek!
– Ne egyél meg, keress magadnak más ennivalót!
Az oroszlán úgy meglepődött a nyúl bátorságán, hogy életben hagyta. Jó barátok lettek, és az oroszlán nem volt többé
egyedül. Ezen túl soha nem evett nyulat.
Itt a vége, fuss el véle!

Köszönet a díszekért

2004. december 11-én 11 órára
A kiállítás vendégeit köszönti
Sajgó Szabolcs,
az intézmény vezetője
A kiállítást megnyitja
Kákonyi Júlia,
a Manréza művészeti vezetője
A kiállítást, az alkotóműhelyt vezeti
G. Nagy Nóra festőművész, rajztanár
Közreműködik
Fenyvesi Attila (zongora)
A kiállítás megtekinthető 2005. január 9-ig
a Manréza Központban
(2099 Dobogókő, Fény u. 1.)
Tel.: (26) 347-681, fax: (26) 347-633
e-mail: manreza@manreza.hu

Meghívó
Hagyományos, nyilvános

szerkesztőségi estünket
2005. január 5-én 17 órától tartjuk a könyvtárban.
A rendezvényre minden kedves Olvasónkat
szeretettel várjuk!

XX. évfolyam 12. szám

VISEGRÁDI HÍREK

13

Karácsonyi üzenet egy édesanyától
A karácsony a szeretet ünnepe. Legnagyobb ajándéka, hogy ilyenkor az évi nagy hajrá után mindenki megcsendesedik,
magába fordul, a családok jobban figyelnek egymásra. Egy kicsit mindenkinek megnyílik a szíve, azt nézi, kinek tudna
segíteni, kinek tudna örömet szerezni. Ilyenkor százszorosan tud fájni a HIÁNY! Bárminek a hiánya: az anyagiak, az
egészség, a szeretett személy, a jó szó, a szeretet hiánya!
Szerkesztőségünket egy édesanya-nagymama kereste meg levelével, amiből most részleteket közlünk, mert névtelensége
ellenére úgy gondoljuk, hogy az érintetteken kívül talán sok emberhez van üzenet értéke. Megérti, akinek szól, elgondolkodik az is, aki hasonló helyzetben van és önvizsgálatra ad okot mindenkinek, olvasva az édesanya fájdalmas sorait:
,,Közeledik a karácsony, és ahogy közeledik, a szívem
egyre jobban fáj, és egyre többet sírok és kesergek. Hiszen
már két éve, hogy egy szem fiam, akiért majd’hogy nem az
életem adtam, eltávolodott tőlem, az édesanyjától. Aki
picinek és gyengének született, majdnem meghalt, de én az
életem árán – ha kellett volna –, megmentettem volna.
Köszönet Istennek, hogy életben maradt, és egy erőteljes,
szép, daliás fiatalember lett belőle. De sajnos elfelejtette a
nagy hajszában, hogy van egy édesanyja, aki még most is
a szíve mélyéig nagyon szereti. Szereti őt és szereti az
aranyhajú kislányát, akit néha egy-egy 15–20 percre lopva
láthat. Mi lesz a világgal, ha a gyermekek a szüleiket, az
unokák a nagyszüleiket nem tisztelik?!… A világban ez a
sok katasztrófa és pusztulás, a sok rossz és gyűlölködő,
érdekhajhász ember miatt történik. Az Isten veri a világot,
lesújt reánk. Szeressétek az öregeket, hisz ti is lesztek még
öregek. Engedjétek hozzájuk gyermekeiteket, hisz szeretetre vágynak. Ti is lesztek egykor öregek és betegek, mi
lesz, ha majd titeket is mellőznek gyermekei-tek? Nem a
fényűzés kell! A mindennapi kenyér és mellé a szeretet és
a jó Isten kegyelme és mérhetetlen szeretete. Úgy érzem,
minket megáldott és szeret, én boldog vagyok, mert a
párom szeret. Életem egyetlen szerencséje, hogy Isten őt
adta nekem. Talán a gyermekeimtől kapott és most az
unokámtól kapott sok-sok fájdalomba belehal-

nék, nem bírnám a sok durvaságot és bántásokat. Remélem, ők nem fogják ezt a fájdalmat elszenvedni…
Be jól esne egy köszönet néhanapján. Nagyon jól esne,
ha fiam a bokros teendői mellett néha meglátogatná az
édesanyját… Vagy elfelejtetted? Te is leszel egyszer öreg
és beteg, ha majd reád sem nyitnak ajtót a gyerekek, hogyan fogod érezni magad? Voltak szép idők, amikor nem
volt ilyen jólét és hajtás, de a szeretet ünnepe igazi és
őszinte volt. Valahol eszembe és fülembe csengenek selypítő szavaid a bölcsőde idejéből: ,,Anucikám, ne hagyj itt,
mert én itt meghalok.!” A szívem majd’ megszakadt, otthagyva munkahelyet, hazahoztalak. A sok kórház, a fájdalom – elmúlt. Most én kérek bármi csekélységet: ,,Nem
érek rá, nincs időm.” Mikor lesz? Ha már nem leszek?
Már nincs számomra anyák napja sem.
Egyszer ti is segítségre fogtok szorulni, és ti is lesztek
öregek. Istent kérem, adja meg! Nem Mindenszentekkor és
Halottak napján kell majd a sírunkra egy szál virág. Az
életünkben egy parányi szeretet! Hiszen én szeretlek titeket. Unokámat is neveljük, de sajnos, ő sem ismeri azt a
rövidke szót, hogy szeretet. Mi lesz velünk, Istenem, mi
lesz a világ szeretet nélkül? A gyermek a szülőt elfelejti!
Mi rosszat tett neki? Azt, hogy még él? Hiszen élve nem
temethetem el magam! De a fájdalom előbb-utóbb megöl.
Köszönetem és mindenkinek boldogabb karácsonyt.”

H o g y v a ló b a n min de nk in e k
k e lle me s le g y e n a k a rá c s o n y !
Az ünnepek közeledtével mindenki
egyre többet gondol a szeretteire és
az ajándékvásárlásra. Az év folyamán
esetlegesen félretett és karácsonyi
ajándékokra szánt pénzt sajnos ilyenkor óhatatlanul is ravaszabban és
arcátlanabbul próbálják tőlünk elvenni az erre „szakosodott” emberek.
Persze, ők is csak a családjuknak
gyűjtenek, de ezt nem szabad hagynunk, hogy a mi kárunkra tegyék. Kis
odafigyeléssel megnehezíthetjük a
dolgukat és megóvhatjuk értékeinket.
Az óvatosság már a vásárláskor elkezdődhet. Pénzüket lehetőleg több
helyen tartsuk magunknál, mert ezzel
is megnehezíthetjük a zsebtolvajok
dolgát. A táskánkat mindig tartsuk
zárva, és még véletlenül se hagyjuk

figyelmetlenül. A hanyagul hátradobott táska csábítja a „finom kezek”
káros munkáját. Ha tömegközlekedéssel utazunk is, figyeljünk táskánkra, pénztárcánkra. A tárca vagy a
pénz sose legyen a ruházat külső
rétegén, farzsebben, kabátzsebben,
mert előfordulhat, hogy a pénzünk
nélkül érékezünk meg a boltba, és
csak a pénztárnál derül ki, nem tudunk fizetni.
A vásárlás során hátrahagyott ingatlanjaink is fokozottabb veszélynek
vannak kitéve, még nincs késő megelőzni a bajt. Az ajtókat, ablakokat
mindig gondosan zárjuk be, ha van
riasztó, azt élesítsük a vásárlás előtt.
Így nem csak a rendőrségi jegyzőkönyveket tehetjük majd a fa alá.

A karácsonykor kapott ajándékokat
mindenki szereti büszkén mutogatni.
Ezt ne egy idegen szórakozóhelyen
ismeretlen emberek előtt tegyük, mert
nagyon könnyen megválhatunk a
frissen szerzett értékeinktől.
Ezúton kívánok Visegrád lakóinak
a visegrádi rendőrőrs dolgozóinak
nevében is békés karácsonyt és boldog új évet!
Duschák Tamás r.tzls.
Visegrád körzeti megbízottja
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A siker az agyban kezdődik
(IV. rész)
A legmagasabb rendű idegi működések központja az
agykéreg, ismertebb nevén a szürkeállomány. Több milliárd idegsejtet tartalmaz. Ezek a sejtek abban különböznek
egyéb testi sejtjeinktől, hogy elektromos jeleket továbbítanak egymásnak. Ezek, a sejtek közötti kapcsolatok, a
használat mértékétől függően képesek megerősödni, illetve
gyengülni. Egy emléknyom tárolásához milliónyi idegsejt
között kell a kapcsolatnak megerősödnie. Az emlékek
bevésődésének egyik feltétele, hogy egy időben együtt
süljenek ki azok az idegsejtek, amelyek az adott pillanatban épp az információt hordozzák. A külvilág információinak feldolgozása akkor hatékony, ha belső világunkból
származó érzelmi impulzusok társulnak hozzá. Ezek az
impulzusok biztosítják az agyhullámokon keresztül a megfelelő pontosságú együttműködést a kódolást végző sejtek
között. Érzelemvilágunk drasztikusan befolyásolja tanulási
képességeinket, kreativitásunkat. Az érzelemvilág gazdagítását szolgáló nevelési területek fontosságát támasztják
alá az eddigi agykutatási eredmények is.
Agyunk minden másodpercben elektromos hullámok sokaságát bocsátja ki. A különböző hullámok azt jelzik,
hogy milyen tevékenység játszódik le az agyban. Ezeket a
hullámokat frekvenciák szerint osztályozzák. A béta hullámok a normális, éber állapotra jellemzők. Az alfa az
alvás és ébrenlét közötti, ellazult állapotot jelzi az egész
szervezetben. A théta hullámok a mély meditációval, képszerű álmokkal állnak összefüggésben. A delta hullámok a
mély, regeneráló alvás állapotában lépnek fel.
Az említett elektromos hullámok vegyi anyagokat szabadítanak fel, melyek sajátos mentális állapotot (pl. félelem,
koncentráció, figyelem) eredményeznek.
A különböző környezeti ártalmak, stresszes helyzetek,
érzelmi impulzusok hatására bizonyos frekvenciák tartósan hiányozhatnak agyunkból. Ilyenkor a vegyi anyagok
sem szabadulnak fel, tehát bizonyos feladatokat nem tud
agyunk elvégezni. A fény-hang stimulációval az agyműködéshez fontos vegyületek szintjét normalizálni tudjuk.
Ennek természetesen előfeltétele, hogy szervezetünk naponta megkapja a szükséges tápanyagokat. A stimuláció
csak akkor éri le hatását, ha biztosítjuk az anyagcseréhez
nélkülözhetetlen anyagokat. A teljesség igénye nélkül
megemlítve ilyenek a B-vitamin, C-vitamin, jód, kálium,
aminosavak.
Mit kell tudnunk az agyhullámok és a tanulás kapcsolatáról?

2004. december

A delta agyhullámok mély alváskor jelennek meg
agyunkban. Ilyenkor töltődünk energiával, regenerálódunk. Nagyon fontos időszak, mert a legtöbb tanulási
problémával küszködő gyereknél, felnőttnél energiahiány
mutatható ki. Ez azt jelenti, hogy az alvás minősége nem
megfelelő, az éjszaka folyamán agyunkban kevés a delta
hullám. Ezt a fajta alvást nevezi a szakirodalom luxus
alvásnak.
Ha van energia, de tanulási problémák mutatkoznak, akkor az alfa, illetve théta hullámok hiányára gondolhatunk.
Ha jobban szeretnénk teljesíteni, érdemes elkezdeni az agy
edzését. Ezt úgy kell elképzelni, mint bármelyik sportág
esetében. Minél többet edzünk, annál jobb eredmények
elérésére leszünk képesek. A théta agyhullámokon történő
edzés a tanulni vágyók attitűdjét, viselkedését változtatja
meg. A belső ellenállást szünteti meg egy bizonyos tananyaggal szemben.
Az alfa állapot új információk, adatok, tények megtanulásához ideális. Később ugyanezen a frekvencián hívható
elő a bevésett anyag. Sokak számára ismert helyzet, amikor fárasztó tanulás után sem képes egy gyermek az iskolában másnap felelni. Az izgulós, szorongó gyermek biztosan alfa frekvenciahiánnyal küszködik.
A fenti két frekvencia megléte az agy jobb befogadóképességén túl az agy magasabb kreativitási szintjét és hatékonyabb gondolkodási képességét jelzi.
Viselkedési problémás gyerekek esetében szintén a beállítódást kell megváltoztatni, ami a théta frekvenciához
kapcsolható.
Egy kiválasztott, bizonyos feladat megoldása viszont
koncentrációt, figyelmet igényel. Ez a béta hullámok jelenlétét követeli meg.
Akkor tanulunk könnyen, gyorsan, ha két agyféltekénk
szinkronban tud működni. Szinkronicitás hiányában kioltják egymás hatását, s így romlik a teljesítmény. Jobb és bal
agyféltekéink frekvenciái akkor válnak teljessé, ha közös
ritmusban működnek.
A kisiskolás korban egyre növekvő számban előforduló
dyslexia szinkronicitás problémákból, és bal agyféltekés
alfa frekvenciahiányból adódik.
Sokféle relaxációs technikára épülő módszert ismerünk a
jobb agyműködés elérésére. Már Magyarországon is működik több olyan iskola, ahol relaxációs technikával hatékonyan segítik a nehézségekkel küzdő gyermekeket.
Ezek a módszerek aktív vagy passzív módon érik el az
agy behangolását.
Dr. Anda Istvánné
és
Dr. Lelkes Lászlóné

Könyvtári közlemény
Az ebben az évben kiselejtezett könyvek kedvezményesen, kötetenként 100 forintért megvásárolhatók a könyvtárban.
Válogatni, vásárolni a könyvtár nyitva tartása szerinti időben lehet, 2005. január 15-ig.
A könyvbarátok figyelmébe ajánljuk Fábián Zoltán új kiadásban megjelent Íme, Európa (Napló helyett) c. könyvét,
melyet a visegrádiak fél áron, 1000 forintért vásárolhatnak meg a könyvtárban.
A kedvezményes könyvvásárlási lehetőséggel minden Olvasónak és leendő Olvasónak boldog karácsonyt és sikerekben gazdag új esztendőt kívánok!
Kálazy László
könyvtáros
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15

MEGHÍVÓ

December 29-én (szerda) 16 órától

A Visegrádi Sportegyesület (VSE)
tisztelettel meghívja a város lakosságát
évi rendes

Helyszín: Visegrád, Sziget u. 5.

közgyőlésére,

ÉRTÉKES DÍJAK! NEVEZÉS FOLYAMATOS!
Nevezési díj 500 Ft,
általános iskolásoknak és klubtagoknak 300 Ft.
A helyezést el nem ért, de az első 10 közé jutott
„sulisok” között
értékes nyereményt sorsolunk ki!

mely
2004. december 17-én pénteken 18 órától lesz
a polgármesteri hivatal nagytermében.
Beszámolót tart az egyesület vezetősége,
valamint a szakosztályok
2004. évi működését ismertetik
a szakosztályvezetők.
Mindenkit szeretettel várunk!

A kupa ideje alatt büfével,
egyéb játéklehetőségekkel várjuk Vendégeinket!
Visegrádi Ifjúsági Sziget Egyesület
06 (30) 251-6383

Új programok indulnak...
TARTÁSJAVÍTÓ TORNA
Általános iskola
A védőnő felmérése alapján, tartásjavítás, gerinc deformitások (skoliózis, kifózis, lordózis) kezelése
Helyszín: Áprily Lajos Ált. Iskola
Időpont: szervezés alatt
Felnőttek és középiskolás korosztály részére
Helyszín: Sziget utca
Időpont: kedd, 17 óra
ÓVODÁS TORNA
Játékos mozgáskoordináció fejlesztés
Helyszín: Áprily Lajos Ált. Iskola
Időpont: szerda, 16 óra. Első foglalkozás: december 8.
Ár: 1.400 Ft/fő/hónap
Létszám: min. 10 fő
Oktató: Molnár Adrienne
ÉLETMÓD KLUB
Együtt könnyebb az életmód átalakítása, a fogyókúra. Személyre szóló tanácsok a táplálkozás, mozgás, életvezetés
témakörben.
Helyszín: Sziget utca. Tervezett kezdés: január
Tagdíj: 1.800 Ft/hónap. Havonta 3 foglalkozás
Létszám: min. 8 fő
Tervezett témák:
– életmódváltás,
– „én-kép",
– önismereti tréning,
– mozgás vagy fogyókúra?
– a mozgás, a táplálkozás, az életkor háromszöge,
– agytréning,
– táplálékpiramis. Az ördög a részletekben van,
– mit főzzek, hogy főzzek?
– és még számos érdekes téma!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A Sziget Egyesület programjairól információ kapható a
398-383-as telefonszámon

VISEGRÁDI
SAKKÉLET
2005 évben a Pest megyei sakkozás új színfolttal erősödik,
Visegrád városa is bekapcsolódik a megyei sakkcsapatbajnoki rendszerbe. Azonban a városi csapat létrejötte csak egy
hosszú folyamat következő láncszemét jelenti, hiszen Visegrád mint a magyar ifjúsági sakkozás egyik fellegvára, már
hosszú évek óta ismert országszerte, sőt sok környező országban is. Ugyanis a városban évek óta rendszeresen megrendezésre kerülő nemzetközi gyermeksakk- fesztiválra már
tucatnyi országból érkeztek gyerekcsapatok, akik a sakkverseny mellett szép élményekkel gyarapodva erősítették Magyarország és Visegrád jó hírét.
2005. május 20–22. között a 12. hagyományos gyermeksakkversenyre egyszerre tucatnyi külföldi csapatot várunk,
ilyen rangos sakkrendezvényt még egyetlen alkalommal sem
sikerült megszervezni a városban. Ehhez a hagyományos
támogatók – Visegrád, illetve Budapest-Kőbánya Önkormányzata, az Áprily Lajos Iskola, a Napsugár Bobpálya, a
Hungaroreisen és a Castrum strandfürdő, hogy csak a legnagyobbakat említsem – mellett a Nemzetközi Visegrádi Alap
nyújt támogatást és támaszt komoly elvárásokat.
Ennek egyik érdekes beharangozó nemzetközi rendezvényét, egy magyar–lengyel ifjúsági válogatott mérkőzést, ahol
Magyarországot a Barcza Gedeon SC sakkozói, míg Lengyelországot a lengyel–cseh–szlovák határok mentén létrehozott nemzetközi egyesület, az Euroregion csapata képviselte, a Mátyás Király Művelődési házban rendeztük meg. A
mérkőzést a magyarok nyerték – azazhogy győzött a barátság
–, míg a visegrádi sakk-kör sakkozói Schült Antal feltaláló
különleges sakkjai segítségével mérkőztek meg egymással és
nemzetközi vetélytársakkal a szakág első hivatalos versenyén. A rendezvényen Horváth József nemzetközi nagymester, a magyar női olimpiai válogatott szakvezetője bíráskodott, és a rendezők bíznak benne, hogy a májusi versenyen is
hasonló sikert fog hozni a szövetségi kapitány részvétele.
Mindenekelőtt azonban a szervezők a visegrádi lakosok
szimpátiájában és támogatásában bíznak, és szeretettel várnak minden résztvevőt, érdeklődőt, támogatót a versenyre.
Ádám György
Barcza Gedeon SC
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Eladó
Renault Clio Dinamic 1.4-es autó
2003. februári, metál-fekete, alessio alufelnivel,
SONY CD váltóval, 25.000 km-t futott,
elektromos ablak, négy légzsák!
Irányár:
2,4 millió forint
Érdeklődni lehet
a 06 (20) 328-0593-as telefonszámon

Pilismaróton,
kiemelten szép környezetben,
70%-ig kész

CSALÁDI HÁZ
ELADÓ!
Irányár:
15 millió forint
Érdeklődni lehet
a 06 (20) 599-9464-es telefonszámon

2004. december

Az Ister Granum Eurorégió napilapja, a Hídlap
december 1-jétől csak 59 Ft-ért
vásárolható meg az újságárusoknál és a postán!
8 oldal friss hírekkel a régió magyar
és felvidéki oldaláról,
szombatonként plusz 8 oldal kulturális magazinnal!
December 1-jétől az előfizetések díjai is csökkennek,
egy napra csak 49 Ft!
Egy évre 12.900 Ft,
fél évre 6.400 Ft,
negyedévre 3.200 Ft.
Ajándékozzon karácsonyra Hídlap-előfizetést
szeretteinek!
December 1. és 30. között
egy teljes évre csak 9.500 Ft-ért fizethet elő
a Hídlapra!
Legyen Ön is segítségére annak a közösségteremtő törekvésnek, melyet térségünk választott vezetői egyöntetűen támogatnak! Vásárolja, olvassa a régió híreit, ismerje meg közös dolgainkat!
Hídlap – itthon vagyunk…
Információ: (33) 500-750, hidlap@axelero.hu

BIONET termékek

Közlemény
Corvinus Ház Idősek Otthona
Közhasznú Társaság
2004. december 15-én 8 órakor taggyűlést tart
a társaság székh elyén
(Visegrád, Fő u. 73.).
Corvinus Ház Kht.
2025 Visegrád, Fő u. 73.

Mágnesszipka: A dohányzást, káros hatását nagymértékben csökkenti azzal, hogy kiszűri a kátrány 30%-át, és nem
rakódik le a tüdőre.
Vízkezelő: Eltávolítja a csövekben lerakódó vízkövet, és
meglágyítja a vizet. A mosáshoz nem kell Kalgont használni.
Mágneses talpbetét: Enyhíti a gerinc- és a lábfájdalmakat. A benne elhelyezkedő mágnes jótékony hatást fejt ki a
belső szervekre is. A szülési fájdalmat is megszünteti.
Ózonizátor: Szagtalanít, elősegíti a seb gyógyulását, enyhíti a fulladásos rohamokat. Óvodákban, kórházakban és
háztartásokban is alkalmazható. Enyhíti az allergiás tüneteket.
Érdeklődni lehet: Pintér Istvánnénál, Visegrád, Harangvirág u. 23. szám alatt este 7 óra után, a 06 (20) 4786073-as telefonszámon vagy a KÁOSZ üzletházban.

Manikőr, pedikőr,
mőkörömépítés!
Időpont-egyeztetés:
(26) 397-108, 06 (30) 9651-410
Takácsné

Visegrádon
a Nagy-Villám parkoló mellett

egy felújított minigolf pálya
büfének kialakított faházzal
és hozzátartozó infrastruktúrával eladó,
vagy üzemeltetésre kiadó.
Érdeklődni a 06 (70) 332-4581-es
mobil telefonszámon lehet.

Visegrád központjában,

a Rév u. 13. szám alatt 50 m2-es

üzlethelyiség kiadó
Érdeklődni lehet
a 06 (1) 200-2785-ös telefonszámon
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K E D VE Z Ő Á R A K ! K E D V E Z Ő Á R A K !

INGATLANKÖZVETÍTŐ
IRODA
Különböző árfekvésű eladó

– családi házakat,
– üdülőket,
– telkeket
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

Ruha, cipő, konyhafelszerelés,
lakástextil,
papír-írószer, kozmetikum,
ajándéktárgy…

KÁOSZ üzletek
Alacsony árakon,
nagy áruválaszték!
KÁOSZ üzletház
Visegrád, Fő u. 104.
Tel: (26) 398-374

KÁOSZ üzlet
Dunabogdány, Kossuth L. u. 94.
Tel: (26) 391-166

7 éve a Szigeten

Kelemen Kft.
GÁZ, VÍZ, FŐTÉS, SZERELVÉNY BOLT
Tahitótfalu, Szabadság út 15.
(bent a szigeten,
a Kék Duna Szövetkezet udvarán, a váci rév felé)
Akcióink:
RADEL acél lapradiátor listaár –19%
– Minden nálunk vásárolt termékhez (WC, mosdó, bojler, cirkó)
ajándékba adjuk a rögzítő készletet!
– Ha júliusban vásárol cirkót és kazánt, a programozható termosztát árából 15% kedvezményt kap!
–
Teka és Franke mosogatók, konyhai beépíthető készülékek,
Móra gáztűzhely!
–
Vaillant Pro kéményes 24 kW kombi 163.000,–, turbós
199.000,–
–
Renova Star kéményes 24 kW kombi 114.000,–, turbós
137.000,–
–
Hajdú villanybojler 120 l 35.600,–
–
Termomax PAB ECO 3 v 100 l-es tárolóval 269.000,–
–
Dominox szett inox elektr. sütő + gázfőzőlap + páraelszívó
117.900,– (Franke ajánlásával) stb.
Kedvező áron:
–
Alföldi szaniterek, Kludi, Mofém, Grohe, Hansgrohe csaptelepek, akryl kádak, zuhanytálcák, zuhanykabinok (Ravak,
Sanplast)
–
Keringető szivattyúk (Grundfoss 25/60 21.800,– Halm
[német] 19.800,–)
Hívjon! Tel./fax: (26) 386-721, 06 (30) 951-5484
Nyitva tartás: h–p 7.30–17.00, szo 7.30–12.00
K E D VE Z Ő Á R A K ! K E D V E Z Ő Á R A K !

PFEIFER BARKÁCSBOLT
PFEIFER TETİCENTRUM
Szeretettel várja minden régi és új vásárlóját
november hónapban is
rendkívül kedvezı árakkal,
kedves, gyors kiszolgálással:
– lambéria, fenyőáru
– Therwoolin szigetelő –20%
– Isomaster Eps hőszigetelő
– Villas mélyszigetelők
– Velux ablak –20% (kp.)
– Osb lemezek
– Knauf gipszkarton rendszer
– bádogos termékek
– háztartási festék-, vegyi áru
– akciós szerszámok
– villanyszerelési anyagok
és minden egyéb,
amire egy háztartásban szükség van!
JÖJJÖN EL HOZZÁNK! MEGÉRI!

Az üzletek nyitva tartási ideje:

2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 1005/3.

hétfő–péntek 9–18 óráig
szombaton–vasárnap 9–12 óráig

2025 Visegrád, Harangvirág u. 6.

Várjuk szeretettel!

Tel.: 06 (26) 590-023
Tel.: 06 (26) 397-262

Nyitva tartás: hétfő–péntek 7–16 óra
szombat 7–12 óra
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A Borda Húsfeldolgozó termékei
– Borda paraszt-, páros-, vastag-, lókolbász,
– turista, fokhagymás felvágott,
– szalonnafélék,
– házi zsír,
– füstölt áruk,
– szeletelhető Borda májas.
DECEMBER HÓNAPBAN
A NYÁRI TURISTA FELVÁGOTT
1050 FT HELYETT 900 FT-OS,
A CSEMEGE DEBRECENI
940 FT HELYETT 800 FT-OS
KEDVEZMÉNYES ÁRON KAPHATÓ!
További termékek:
friss hentesáru, hurka, disznósajt,
sertés-, marhahús, csirke, pulyka, tyúk, kakas,
liba, kacsa kapható.
Vecsési savanyúság, házi tészták,
konzerváruk, fűszerek, üdítők,
különleges ecetek.

Nyitva tartás:
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat

szünnap
7.00–13.00
7.00–17.00
7.00–17.00
7.00–17.00
7.00–12.00

Sodex ho Pass és Enni kék
étkezési utalványok beválthatók!
A 11-es főút mellett jó parkolási lehetőséggel,
udvarias kiszolgálással várjuk
minden Kedves Vásárlónkat!
Dunabogdány, Kossuth L. út 40. Tel.: 390-350

DUNAKANYAR INGATLANCENTRUM
Közvetítı és értékbecslı iroda
Alapította: ZIMÁNYI PÉTER 1996-ban

l Ingyenes számítógépes nyilvántartás, helyszíni értékfelmérés, ingatlanforgalmi tanácsadás!
l Többéves közvetítıi tapasztalat. Színvonalas, korrekt szolgáltatások. Teljes körő ügyintézés!
l Az adásvételi szerzıdést irodánk ügyvédje készíti
(az eladóknak költségmentesen!)
l Fizetıképes ügyfeleink számára eladó lakóházakat, telkeket, nyaralókat keresünk

Leányfalu, Móricz Zsigmond (fı)út 125.
06 - 26 -

381 - 431

Mobil: 06 -

Dunakanyar Vagyonvédelem
Biztonsági rendszerek kiépítése
rádiófrekvenciás és telefonos
távfelügyelet biztosításával,
vonuló járőrszolgálattal
Lénárd Péter 06 (20) 9117-775
Csitneki Tibor 06 (20) 9205-424

209 - 834 - 796

internet: www.ingatlanok-dunakanyar.hu
VISEGRÁDI HÍREK
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala
Megjelenik havonta, 750 példányban
Felelős szerkesztő: Mikesy Tamás
A szerkesztőbizottság tagjai:
Borsody István, Gróf Péter, dr. Gróh Dániel, Jung András,
Kálazy László, Mezei Anna, Mikesy Tamás
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 1587-7477
Tipográfia: Borsody István
Nyomdai munkák: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác

Albérlet, lakáskiadás Visegrádon
Tel.: 06 (30) 966-9288
vagy 06 (26) 398-287

VILLANYSZERELÉS
Balogh István
Tel.: 06 (30) 550-6508
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DECEMBERI PROGRAM
december 10. péntek:
december 11. szombat:

december 17. péntek:
december 18. szombat:
utána:
december 30. csütörtök:
január 15. szombat:

Szépülı Városközpont
Lemezbemutató koncert
LATIN 3
Tátrai Tibor
és Szőcs Antal Gábor
Sonja and Hard Pusshing
Papas
Sipos F. Tamás
Karaoke Party
Elıszilveszteri Buli
a Mystery Gang-gel
Emilió & Bump Play Jazz

Minden vasárnap zongorázik és énekel
a Don Vito pacsirtája, KITTY
A mősorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Asztalfoglalás, rendelésfelvétel: (26) 397-230
Visegrád, Fı u. 83.

