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Hunyadi Mátyás,
a reneszánsz uralkodó

Ha a 21. század emberének felteszik a kérdést:
mondjon három kiemelkedő magyar uralkodót,
Hunyadi Mátyás neve biztosan elsőként jut az
eszébe. Ugyancsak ő az a király, akit az ismertség mellett az egyes korok, politikai kurzusok
legjobban kisajátítottak, megpróbálták céljaik
érdekében felhasználni. Mátyás állandó jelzői
között ott találjuk, az igazságos, bátor, honvédő,
a nemzeti király, központosító, bölcs, művelt
kifejezéseket éppúgy, mint a zsarnokot. Úgy
gondolom, mindegyikben van igazság. Anélkül,
hogy nagy királyunk életműve és a korszak
részletesebb elemzésébe belevágnánk, tudnunk
kell, Mátyás kényszerpályán mozgott, de az

adott körülmények között az ország lehetőségeiből a maximumot tudta kihozni. A kor kiváló
szakembere, E. Kovács Péter történész egy tanulmányában így jellemezte Hunyadi Mátyást:
„Igazi fejedelem volt, machiavelli-i értelemben, európai látókörrel, de közép-európai lehetőségekkel. Biztos vagyok benne, hogy ezt ő is
jól látta, és ezért próbált mindent megtenni,
hogy kitörjön ebből az ördögi körből. Művelt
volt, elszánt, okos és ravasz, gazdag és hatalmas, minden adottsága megvolt ahhoz, hogy
elérje célját. Azt a mozgásteret, amit a 15. század végi politikai konstelláció megadott neki,
maximálisan ki tudta használni. A magyar történelmet ismerve azt kell mondanom: ez nem
mindennapi teljesítménynek számít.”
Őszintén reméljük, hogy Mátyás és a magyarországi reneszánsz jobb megismeréséhez komoly segítséget jelent a Mátyás trónra lépésének
550. évfordulójára meghirdetett 2008-as reneszánsz év és annak rendezvényei.
Visegrádnak történelmi helyzetéből adódóan
fontos szerepet kell játszania a jubileumi rendezvénysorozatban, ezért a Mátyás Király Múzeum által összeállított szakmai tervezet mellett
Visegrád város millenniumi emlékbizottsága is
elkészítette a reneszánsz év visegrádi eseményeinek programját. Ennek összeállításában arra
törekedtünk, hogy a reneszánsz fogalmát ne
csak egy adott történelmi korszakhoz kössük,
hanem azt is kifejezzük, hogy a reneszánsz alatt
időben és térben tágan értelmezett szellemi,
kulturális, művészeti újjászületést értünk. A
Nemzeti Kulturális Alapprogramhoz benyújtott
pályázati anyagban is szerepel az alábbi, jelenleg csak főbb vonalaiban ismertetett tervezet:
(Folytatás a 2. oldalon)
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(Folytatás az 1. oldalról)

Visegrád 2008 –
a velünk élő reneszánsz
A visegrádi reneszánsz év
programterve
időbeli bontásban
Január
– 25. Janus Pannonius-nap a múzeumban
Február
– 8. Tanári továbbképző konferencia
– 15. vagy 22. Jelmezbál az iskolában
– 29. Első ismeretterjesztő előadás
Március
– 1. Kortárs és történeti reneszánsz ruhabemutató/kiállítás
– 28. Második ismeretterjesztő előadás
Április
– 6. Megemlékezés a Mátyás-szobornál
– 19–20. Erdei hétvége
– 25. Harmadik ismeretterjesztő előadás
Május
– 2–3. Egy nap Mátyás király udvarában – múzeumpedagógiai napok
– 8–9. Kispalotajátékok
– 10–12. Reneszánsz zenei napok
– 14–15. Kispalotajátékok
– 22–23. Kispalotajátékok
– 23. Első irodalmi est
– 29–30. Kispalotajátékok
– 30. Negyedik ismeretterjesztő előadás
Június
– 4–5–6. Kispalotajátékok
– 10–11. Kispalotajátékok
– 24. Szent Iván-éj
– 28. Gasztronómiai napok 1.
Július
– 5–6. Kortárs Festészeti Fesztivál és kiállításmegnyitó
– 11–13. Palotajátékok, Babakiállítás
– 19–20. Bábszínház-fesztivál
– 25. Második irodalmi est
– 26. Zenés Nyári Esték
Augusztus
– 2. Zenés Nyári Esték
– 2. Gasztronómiai napok 2.
– 9. Zenés Nyári Esték
– 9–10. Népzenei koncert
– 16. Zenés Nyári Esték
– 19. Szent István-napi koncert és tűzijáték
– 23. Zenés Nyári Esték
– 26–28. Szent György Lovagrend akadémiája
Szeptember

2008. január

– 6–7. Városnapok
– 13–14. Városnapok
– 13. Kiállítás-megnyitó a palotában
– 26. Ötödik ismeretterjesztő előadás
– 27–28. Vers- és mesemondó verseny
Október
– 11–12. Erdei napok
– 17. Harmadik irodalmi est
– 31. Hatodik ismeretterjesztő előadás
– Konferenciák és kiállítás-megnyitók a múzeumban
November
– 9–16. Áprily-hét
– 15–16. Diákszínjátszó fesztivál és zárórendezvény
– 28. utolsó ismeretterjesztő előadás
Sajnálatos, hogy sem a múzeum, sem a város elképzelései nem kapták meg a szükséges támogatást. Anélkül,
hogy a beadott pályaműveket értékelni szándékoznánk,
engedtessék meg, hogy némi megrökönyödéssel vegyük tudomásul azon döntéseket, amelyek Visegrád
reneszánsz évre vonatkozó programjait nem támogatták.
A pályázati források és más keretek szűkös volta és a
fura döntési mechanizmusok ellenére bizakodunk,
hogy a jubileumi évben Visegrád maradandó alkotásokkal, tudományos és turisztikai szempontból is vonzó kulturális programokkal hívja fel a hazai és a nemzetközi közönség érdeklődését.
Ehhez szeretnénk megnyerni a város polgárainak és
intézményeinek támogatását.
Gróf Péter
Janus Pannonius

MÁTYÁS KIRÁLYHOZ
Bölcs a király, ha a harc mezején se felejt el ölelni,
Vénusz a csóknak örül s megnyeri Mars kegyeit.
(Berczeli Anzelm Károly fordítása)

Juhász Gyula

MÁTYÁS KIRÁLY
Nézd Donatello márvány vésetét,
A karvaly orrt, a dactól görbe ajkat,
Mely gúnyt nyilazva sújt, bár csukva hallgat,
Nézd a szemét, mely fényes és setét!
Ez ő! Rőt múltunk ércizmú magyarja,
Királyi holló, mely nyugatra tart,
Mely fölgyújtja a bús magyar avart,
Mely a jövendőt lángolón akarja!
Pusztán épül tündérpalotája,
Plutárkot érti, és Cézárt csodálja,
És elmereng olasz kéz remekén.
De garabonciásként viskóba járva,
Míg írt keres az árva pór bajára,
Érezi, hogy mily magányos szegény!
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Városházi és egyéb hivatalos hírek
Beszámoló a képviselő-testület
2007. december 13-i üléséről
1. A képviselő-testület decemberben tárgyalta a jövő évi
költségvetés koncepcióját, ami alapján készül majd el az
önkormányzat és intézményeinek 2008. évi költségvetése.
2. Hosszan tárgyaltunk az új városközpont-beruházás finanszírozási kérdéseiről. A testület dr. Szebellédi István
könyvvizsgáló véleményét kikérve vitatta meg különböző
bankok kötvénykibocsátási ajánlatait, ám egyelőre nem
döntött ilyen típusú kölcsön felvételéről. A decemberi
ülésen azonban elfogadtuk a Raiffeisen Bank pályázatíró
cége által készített megvalósíthatósági tanulmányt a városközpont-beruházás lefolytatásához.
3. A testület meghallgatta Németh Károlyt, Visegrád új
körzeti megbízottját. A körzeti megbízott bemutatkozása
során elmondta, hogyan látja városunk helyzetét, és milyen tervei vannak városunk biztonságának erősítése érdekében.
4. A képviselők kérésére meghallgattuk a dunabogdányi
református gyülekezet gondnokát, Pályi Gyulát a visegrádi református templom építésének folytatásáról. A tájékoztatón elhangzott, hogy a beruházás folytatásához szükséges pénzösszeg a gyülekezet rendelkezésére áll, az építkezést pedig mihamarabb folytatják, mivel májusjúniusban már használatba szeretnék venni az épületet.
5. A testület döntött a „Duna Menti Környezetvédelmi Információs Rendszer” pályázatban való részvételről, amelyet a Duna Menti Városok Szövetsége koordinálja.
6. A megyei önkormányzat kérésére támogattuk, hogy Pest
megye kezdeményezze önálló régióvá válását 2013 után.
7. A képviselő-testület elutasította, hogy a Pénzügyminisztérium Visegrád területén „I. kategóriába tartozó játékkaszinóban folyó szerencsejáték szervezését” engedélyezze.
Az I. kategóriájú játékkaszinó a törvény szövege szerint
olyan egység, amelyben legalább 100 darab játék- és/vagy
kártyaasztal, valamint 1.000 darab pénznyerő automata
üzemel. Ilyen nagy méretű kaszinót városunkban nem tartottak kívánatosnak a képviselők.
Dobri Imre

Köszönjük!
A templom melletti karácsonyfát az idén is, ahogy korábban
is, a lakosság segítségével sikerült felállítani.
Ezúton mondunk köszönetet Kováts Gyulának és feleségének, Mayer Szilviának a fenyőfáért, valamint Fieszl Csabának, hogy segített felállítani azt.

Kérelem
Kérjük a tisztelt gépjármű-tulajdonosokat, ha tehetik, autójukkal, amikor csak tehetik, álljanak be az udvarukba, garázsukba, ezzel is segítve azt, hogy az utakon a hókotrást és a
seprést a lehető legteljesebb módon el tudjuk végezni.
Köszönjük segítőkész hozzáállásukat!
A Gamesz dolgozói

Tájékoztató!

Tájékoztatjuk kedves Visegrádi Ügyfeleinket, hogy Visegrád 1 posta nyitva tartása – az ügyfelek igényét is
figyelembe véve – 2008. január 1-jétől az alábbiak szerint változik.
Visegrád 1 posta:
(Szeaz: 522409. Címe: 2025 Visegrád, Fő u. 77.)
Jelenlegi nyitva tartása:
hétfő–péntek
08.00–12.00, 12.30–16.00
Új nyitva tartása:
hétfő
08.00–12.00, 12.30–18.00
kedd
08.00–12.00, 12.30–14.00
szerda–péntek
08.00–12.00, 12.30–16.00
A posta adataiban egyéb változás nem történt.
Magyar Posta Zrt.

Demográfiai tájékoztató
Visegrád lakosságának demográfiai változásai az elmúlt
három évben:
Év
Születés
Halálozás
Lélekszám
2005.
17 fő
43 fő
1667 fő
2006.
16 fő
29 fő
1711 fő
2007.
9 fő
48 fő
1733 fő
A 2007. évi lakosság életkor szerinti megoszlása:
0– 6 év között
112 fő
7–14 év között
98 fő
15–20 év között
89 fő
21–40 év között
495 fő
41–70 év között
710 fő
71 év fölött
229 fő

HÁZIORVOSI RENDELÉSEK IDEJE
Visegrád, Fő út 38.
Dr. Balázs Mária
(26) 397-507, (30) 9587-289
Hétfő
7.30–11.30
Kedd
14.00–16.30
Szerda
14.00–16.30
Csütörtök
14.00–16.30
Péntek
7.30–11.30
Nővéri ellátások ideje a rendelőben:
Hétfő
8.00–12.00
Kedd
8.00–12.00
Vérvétel
7.30– 9.00
(Kérjük, hogy ez idő alatt a rendelőben kizárólag a vérvételre jöttek tartózkodjanak!)
Szerda
8.00–12.00
Csütörtök
8.00–12.00
Péntek
8.00–12.00
Orvosi ügyelet:
Tahitótfalu, Ifjúság u. 11.
Telefon: (26) 387-030
17.00–másnap 8.00
Kedves Betegeink!
A vérvételre kizárólag személyesen vagy telefonon az
orvossal történt előzetes időpont-egyeztetés alapján kerülhet sor, legkésőbb a vérvétel előtti napon, rendelési
időben! Kérjük, a vérvételre éhgyomorral érkezzenek!
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14./2007. (XI. 22.) ör. Rendelete

Visegrád Város Önkormányzat
13./2007. (XI. 22.) ör. Rendelete
a kéményseprőipari közszolgáltatások kötelező
igénybevételéről szóló
2./1997. (IV. 9.) visegrádi ör. rendelet
módosításáról
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló
1995. évi XLII. törvény 4. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következő rendeletet alkotja:
1. §
A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 2./1997. (IV. 9.) visegrádi ör. rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.

az önkormányzat és intézményei
2007. évi költségvetéséről szóló
4./2007. (III. 9.) ör. rendelet
módosításáról
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, tekintettel a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről
szóló 2006. évi CXXVII. törvényben foglaltakra, a
következő rendeletet alkotja:
1. §

2. §
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Visegrád, 2007. november 22.
Hadházy Sándor
polgármester

2008. január

Eőryné dr. Mezei Orsolya
jegyző

A rendeletet kihirdetése megtörtént 2007. november 26-án.
Eőryné dr. Mezei Orsolya
jegyző
A 13./2007. (XI. 22.) visegrádi ör. melléklete

A kötelező kéményseprőipari szolgáltatások
2008. évi díjai:
1. Háztartási szabvány kémény
Lakossági LKS ÜKS és Közületi KKS (gáz-vegyes)
1.370 Ft/év
Lakossági LKS és Közületi KKS (gáz-vegyes) „tartalék”
890 Ft/év
Zártégésterű (Turbós) LKS és KKS
3.200 Ft/év
2. Gyűjtő kémény
Lakossági LKS és Közületi KKS

Az önkormányzat és intézményei 2007. évi költségvetéséről szóló 4./2007. (III. 9.) ör. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Visegrád Város és intézményei együttes költségvetését 584.498 e Ft bevétellel,
és
652.874 e Ft kiadással,
ezen belül:
224.450 e Ft
69.920 e Ft
171.772 e Ft
38.172 e Ft
123.764 e Ft
4.600 eFt
1.000 eFt
14640 eFt
….4456 eFt
állapítja meg.

személyi kiadással
munkaadót terhelő járulékkal
dologi jellegű kiadással
átadott pénzeszközzel
felhalmozási kiadással
lízingdíj törlesztés
munkáltatói kölcsön
célhitel törlesztés
tartalék

A hiány fedezetét a hitelek biztosítják, mely 68.376 e
Ft.”
1.020 Ft/szint/év
2. §

3. Központi kémények 60 KW felett
15.300 Ft/db
4. Mászható kémények

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, a
kihirdetését követő napon hatályát veszti.

5.666 Ft/ó bruttó rezsióradíj
Visegrád, 2007. november 22.

5. Megrendelésre kötelező munkák
Kéményvizsgálatok
8.300 Ft/vizsgálat
Kéményvizsgálat (Központi kémények)

Hadházy Sándor
polgármester

Eőryné dr. Mezei Orolya
jegyző

23.282 Ft/vizsgálat
A rendeletet kihirdettem 2007. november 26-án.

Kéményvizsgálat (Turbós kémények)
28.948 Ft/vizsgálat
Tervfelülvizsgálat
6.900 Ft/egység
A díjak az áfát tartalmazzák.

Visegrád Város Önkormányzat

Eőryné dr. Mezei Orsolya
jegyző
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Barsiné Pataky Etelka
vendégei voltunk Brüsszelben
Barsiné Pataky Etelka Európai Parlamenti képviselő meghívására a Dunakanyar–Pilis Kistérségi Társulás 35 fős csoportja látogatást tett Brüsszelben. A látogatócsoport a kistérség településeinek helyi delegáltjaiból (2–6 fős csoportok) és
a kistérségi iroda munkatársaiból állt.
Visegrád városát Hadházy Sándor polgármester, Kalotai
Árpád alpolgármester, Mezei Anna és Eőry Dénes képviselők és a hivatal két munkatársa képviselte.
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onális lobby sikeréről, az EU Duna-politikájáról, a Párizs–
Pozsony gyorsvasút projektről és kudarcának okairól, az EU
turizmus-politikájáról. A napot Marcel Rommelts úr előadása zárta, aki az EU városi közlekedési ügyekért felelős bizottságának tagja. Bemutatta a prioritást kapott szakmai
területet, annak minden problémájával, gondjával, így a
közlekedési csomópontok, a dugók, a megközelíthetőség és
biztonság témakörét.
Hadházy Sándor polgármester úr külön tárgyalást folytatott
Karla Peijs asszonnyal, az Európai Unió Duna biztosával,
ahol áttekintették a magyarországi Duna folyam közlekedési,
ökológiai és turisztikai kérdéseit. Mivel Peijs asszony eddig
még nem tanulmányozta a magyar vonatkozásokat, különösen érdeklődött a gabčikovói zsilipezés, a szállodahajók
kikötését lehetővé tévő kikötőhálózat-fejlesztés és az árvízvédelem kérdésköreivel kapcsolatban. A találkozón szó esett
a globális felmelegedés hatásairól is, ezért egyetértettek
abban is, hogy a fejlesztéseket komplexen kell elképzelni és
megvalósítani. A találkozó végén polgármester úr meghívta
Peijs asszonyt egy dunakanyari látogatásra, aki azt örömmel
el is fogadta. A látogatásra várhatóan 2008 májusában kerülhet sor.
Készítette: Berta Barbara

A Visegrádi Négyek Országainak Karácsonya
Delegációnk november 26-án este utazott el, a hivatalos
programunk pedig másnap, kedden reggel kezdődött el. Az
Európai Parlamentben több előadáson is részt vettünk;
Kazatsay Zoltán főigazgató segítségével megismerkedtünk az
EU közlekedésfejlesztési szakmai munkájával és az
INTERREG programokban bekövetkezett változásokkal. A
találkozó alatt nagyon kiterjedten esett szó a Központi Régió
problémájáról, amely mára a források elosztásának igazságtalan aránytalanságát eredményezte, vagyis azt, hogy Pest
megye települései kiszorulnak a támogatások köréből, a
fővárossal szemben nem tudnak jelentős pályázati támogatásokat megnyerni. Ez a probléma különösen sújtja az agglomeráció településeit, így Visegrádot is. A szakmai előadás
után Hídvégi Balázs néppárti tanácsadó mutatta be a Parlamentet, annak napjait, az ott folyó munkát. A délután folyamán a csoportnak alkalma nyílt megtekintetni a plenáris
üléstermet, majd az Európai Bizottság Regionális Főigazgatóságának munkatársaival pályázati témákat tekintettünk át.
Lehetőségünk volt kérdéseket feltenni, melyekre a tájékoztatón részt vett munkatársak igyekeztek válaszolni. Sajnos a
leginkább várt előadó, a regionális operatív programok szakértője lemondta az előadását, így sok kérdés maradt megválaszolatlanul.
A parlamenti munka után a csoport kettévált, az egyik fele
látogatást tett a HOTREC szállodaipari szervezetnél, a csoport másik fele pedig a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
brüsszeli képviseletét kereste fel.
A látogatás harmadik napján a baden-württembergi tartományi képviselet vendégei voltunk, amely a legnagyobb
német régiós képviselet az unióban. Sok szó esett a határ
menti együttműködésekről, vendéglátóink – nem mellőzve a
humort – elmesélték, milyen gyakorlati problémákkal kellett
megbirkózniuk eurorégiós működésük során, pl. egy meghibásodott telefonvezeték megjavítása okán. A könnyedebb
bevezető előadások után több nagyon hasznos, sok információt adó előadást is volt alkalmunk meghallgatni, így a regi-

A Három Kívánság Alapítvány és Visegrád Város Önkormányzata közösen rendezte meg a Visegrádi Négyek Országainak Karácsonya nevet viselő jótékonysági eseményt,
2007. december 20–21-én.
A V4-ek országaiból több mint 200 gyerek és felnőtt vett
részt a két napos rendezvényen, mely 20-án, a Salamontoronyban megtartott lovagitorna-bemutatóval indult, majd a
római katolikus plébániatemplomban megtartott kamarazenei
hangversennyel folytatódott, végül a sportcsarnokban könynyedebb, zenés produkciókkal zárult. A délután során felléptek a Szent György Lovagrend vitézei, Scholz Melinda fuvolaművész,
Zuzana
Bourova
brácsaművész,
Jozef
Podhoransky csellóművész és Szilvásy Júlia hárfaművész,
majd Zoltán Erika, a Dolly Roll és a világhírű Rippel testvérek. Az estét a tombolahúzás zárta, amelyen egy teljes fürdőszoba utalvány (értéke 1 millió forint) is gazdára talált.
Másnap a programokat a Pilisi Parkerdő Erdei Művelődési
Házának munkatársai biztosították, akik a nemzeti sajátosságokat is figyelembe vevő környezetvédelmi programokkal
szórakoztatták a családokat.
Visegrád város részéről páratlan, közel kétmillió forint értékű jótékonysági felajánlásokra került sor, melyet ezúton is
szeretnénk megköszönni az alábbi cégeknek, szervezeteknek
és magánszemélyeknek: a Pro Visegrád Kht.-nek (Cseke
László ügyvezetőnek), a Visegrád Tours Kft.-nek (Zeller
Tibor ügyvezetőnek), a Mátyás Király Múzeum munkatársainak (Szőke Mátyás múzeumigazgatónak), a római katolikus
plébániának (Kalász István apát-plébánosnak), az Árpily
Lajos Általános Iskola és a Fellegvár Óvoda munkatársainak
és vezetőinek, Ani néninek és Judit néninek, Visnyovszky
András vállalkozónak, a Pilisi Parkerdő Zrt. Visegrádi Erdészetének (Ocsovai Zoltán erdészetvezetőnek) és az Erdei
Művelődési Ház dolgozóinak, valamint azoknak a visegrádiaknak és Visegrádon dolgozóknak, akik munkájukkal segítették a rendezvényt.
Berta Barbara
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Az Áprily Lajos Általános Iskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény hírei
A decembernek különös hangulata volt az iskolában, mi
is az ünnepekre készültünk a gyerekekkel, sok időt töltöttünk ajándékkészítéssel, vers- és daltanulással. December
6-án izgatottan vártuk a Mikulást, akit az alsós osztályok
verssel, énekkel köszöntöttek. Kialakult az a szokás, hogy
a felsős „testvér osztályok” ajándékot készítenek a kicsiknek, és azt a Mikulást kísérve adják át. Volt osztály, ahol
ruhacsipeszből „rénszarvast” készítettek, volt akik, akik
édességből csomagot állítottak össze. Arra is volt példa,
hogy a kicsik is meglepték a nagyokat. A nagyszakállú
Mikulásra nemhiába vártak a gyerekek, mindenkihez volt
egy-egy dicsérő, bíztató mondata. A felsősök mindig
sajnálkozva veszik tudomásul, hogy hozzájuk nem megy a
Mikulás.

második osztály ismerkedik meg alaposan, ők megtanulnak egy egyszerű jelenetet, amiben minden gyerek lehetőséget kap a szereplésre, és erre később is szívesen emlékeznek vissza.
Az elmúlt hetekben szórakozásban is volt részük a tanulóknak, az 1–4. osztályosok a visegrádi moziban bábelőadást, a 3–4.-sek a budapesti Kolibri Színházban zenés
darabot néztek meg.
A rövid téli szünet után kezdődik a félévi bizonyítvány
előtti utolsó hajrá a tanulásban. Január 25-én kapják meg a
tanulók az értesítőket eredményeikről.

Az iskolai farsangi bált is ezen a napon tartjuk, mert egy
csoport síelni megy a következő szombaton Paulusz tanár
úrral.
Január 28-án hétfőn nem lesz tanítás a nevelőtestület értekezlete miatt.
Február a versenyek, vetélkedők hónapja, 2-án – idén a
Dunakanyar Erdei iskola rendezésében – kerül sor a Fábián Zoltán mese- és prózamondó versenyre, amelyen a
régió valamennyi iskolája képviselteti magát.
2008 a reneszánsz éve, amelyre a felkészülést mi is
megkezdjük. Egyik kiemelkedő eseményeként április 26án ismét furulyatalálkozóra hívjuk a környék zeneiskoláit,
amelynek helyszíne a Mátyás Király Múzeum lovagterme
lesz.

Karácsony közeledtével irodalom, ének, osztályfőnöki
órákon megismerték a gyerekek a legszebb karácsonyi
dalokat, költeményeket. Német órán a régi ismert dalok
mellé újakat tanultak. A zeneiskolások szorgalmasan
készültek a karácsonyi koncertre. Természetesen nemcsak
a maguk örömére tették ezt, hanem egy-egy alkalommal
műsorral kedveskedtek az időseknek, Visegrádon,
Dömösön, ellátogattunk a Salamon-torony utcai idősek
otthonába, a Silvanus szállodába, ahova hívtak bennünket.
Kisorosziban az iskolások műsoros délutánt rendeztek
Mikulás napján az óvodában, a falut betlehemező gyerekek járták. A betlehemezés hagyományával a mindenkori

Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a Magyar László
Sportcsarnok gondnoka Schäffer László lett Eisele Gábor
helyett, akinek ezúton is köszönjük munkáját, és nyugdíjas éveihez jó egészséget kívánunk!
Kedves Szebeni Imre!

Szeptember óta csak vendégként vagy jelen az iskolában,
mert úgy döntöttél: élsz a lehetőséggel, és nyugdíjba vonulsz, a tanévet már nem kezded meg. Most, január 4-én
töltöd be a hatvanat, ebből az alkalomból kívánunk Neked
a tantestület és a gyerekek nevében boldog születésnapot,
teljék sok örömöd a pihenés éveiben. Köszönjük, hogy 16
éven keresztül nevelted, tanítottad a fiúkat fúrni-faragni, a
háztartás körüli feladatokban eligazodni, és nem utolsósorban ügyesen focizni!
Schmidt Anna igazgató
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Az alkalom öröme
Máig emlékszem, hogy valamikor ’90-ben, a rendszerváltás
után nem sokkal, egy tévés kerekasztal-beszélgetésen, az
egyik meghívott afölötti csodálkozásának adott hangot, hogy
a magyar nép nem örül, az embereken nem látszik, hogy
rendszerváltozás történt. Hiszen kimentek az oroszok. Vége
az elnyomásnak. Itt az ország, itt az egyén, itt a vallás, itt a
vállalkozás teljes szabadsága. Az illető nem értette, miért
nem örül a nemzet. Nemrég települt haza az USA-ból. Nem
ismerte, nem ismerhette a magyar lélek természetét. Nem
tudta, hogy nehéz igaz lelkesedést és örömöt kicsiholni onnan, ahol a történelem folyamán annyi kudarc és annyi csalódás eredt. A magyar lélek már csak ilyen. Szeret elmerengeni a múlton, szeret megemlékezni elbukott csatákról, levert
forradalmakról. Ez még nem lenne baj. A baj az, hogy a
győztes csatákra meg a kutya sem akar emlékezni.

Visegrád Mátyás király korában

Végezzünk el egy kis középkori történelemtesztet: Ki tudja,
melyik évben volt a tatárjárás? Mikor volt a mohácsi vész?
Ugye jól bele van sulykolva mindenkibe az 1241 és az 1526.
Akkor most arra kérem, Kedves Olvasó, hogy ugyanígy
fejből mondja meg, hogy melyik évben foglalta el Hunyadi
Mátyás Bécs városát? Mert az sem volt kis dolog. Vagy
mikor volt a nándorfehérvári diadal, amiért a harang szól
azóta is minden délben? Ez a világraszóló győzelem mentette
meg fél Európát a török elözönléstől! A két megfejtés: 1485,
és 1456. Ha sikerült megmondani mindkettőt, akkor gratulálok! Ön vagy történész, vagy különleges memóriával rendelkezik. Mert hogy nem emlegetjük és emlékezzük meg annyit,
mint az előbbieket, az biztos. Nos, ez az, amiről beszélek. Ez
az, amit meg kell változtatnunk magunkban, különben sose
fogunk örülni semminek, sose érezzük magunkat se függetlennek, se szabadnak. Ennek folytán sosem lesz igazi kezdeményezőkészség, sosem lesz igazi fejlődés, se országos, se
városi, se egyéni szinten.
Nézzük most a cseppben a tengert: városunkat az országban. Itt áll Visegrád jó néhány évvel a rendszerváltás után.
Csak bukdácsolunk előre. Minden szempontból. Az anyagi
gyarapodás elmaradásáról nem is ejtenék szót. Fájóbb az
egyéni, közösségi kezdeményezőkészség sorvadása, hiánya.
Az elmúlt években alakult néhány belterjes szervezet, indult
néhány erőtlen és suta magánpróbálkozás, de egyébként a
lakosság nagy része körében szinte teljes a visszahúzódás és
a közöny. Ugye nem kell ezt külön bizonyítanom. A közmeghallgatások és egyéb közösségi rendezvények látogatottsága, pontosabban annak hiánya mindent bizonyít. Nem
kellene, hogy ez így folytatódjon. Kezdjünk hinni magunkban! Kezdjünk hinni az összefogás és a közösség erejében!
Mi lenne, ha azok a lakosok, akik eddig otthon maradtak,
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egyszer csak elmennének egy meghirdetett rendezvényre?
Higgyék el, nemcsak jól esne annak a néhány lelkes embernek, akik szervezik és dolgoznak vele, de még jól is éreznék
magukat. Éreznék a közös együttlét örömét, a hasonló emberek társaságát. A szervezőknek jó érzés lenne, hogy megtisztelik őket, és ők is szeretettel gondolnának mindenkire, aki
eljött. Ez egy közösségben így működik. Ki lehet belőle
maradni úgy, ahogy Grönlandon is el lehet élni egy jégkunyhóban. El lehet élni, de amikor a századik napodat töltöd
egyedül a kunyhóban és kint még mindig csak a szél süvít,
akkor a fél életedet odaadnád, ha lenne valaki rajtad kívül,
akinek elmondhatnád, mennyire utálod már ezt az egész
hideget.
Visegrád mindig is kitüntetett helyet foglalt el a magyar
történelemben. Jövőre ünnepelni szeretnénk városunk ezer
éves múltját. Ezzel a jelenlegi hozzáállással nem lesz sok
örömünk benne. Igazán ünnepelni, csak tiszta szívből, lelkesen érdemes, különben olyan lesz az egész, mint a régi április
4-i vállalati ünnepségeken, amikor mindenki alig várta, hogy
véget érjen és haza lehessen menni. Egy évünk van rá, hogy
újra igazi közösséggé, egységes várossá váljunk. Egy évünk
van rá, hogy megtanuljunk lelkesedni egy közös célért,
együtt örülni az ünnepnek. Egy évünk van rá, hogy közösen
létrehozzunk valami tényleg maradandót, amire vissza tudnak jó szívvel emlékezni a visegrádi utódok. És jó szívvel
vissza tudjanak emlékezni ránk, mint arra a generációra,
amely az ezer éves évfordulón itt élt. Az önkormányzat, a
millenniumi bizottság igyekszik megtenni a magáét az ünnep
előkészítése érdekében. Programok garmadája, ünnepségek
sora van tervbe véve. De minden program és ünnepség csak
külsőségekben megnyilvánuló látványossággá lesznek, ha a
lakosság, amely maga a város, nem érzi át, nem érzi magáénak az ünnepet.
Elismerem, nem olyan időket élünk, amikor olyan könnyű
lelkesedni bármiért is ezen a földön. De talán pont ezért
ragadjuk meg a csak ezer évente visszatérő alkalmat: adjunk
életünkből egy keveset városunk tiszteletének. Váljunk személy szerint is részesévé az elmúlt ezer év gazdag történelmének. Gondolkodjunk el azon, hogy a hátralévő időben
milyen felajánlással, milyen szervezéssel, milyen szépítéssel,
milyen társadalmi munkával, milyen gyűjtéssel, vagy milyen
adakozással tudnánk hozzájárulni városunk ünnepéhez? Nem
a felajánlott munka mennyisége, nem az adományozott pénz
összege a lényeg, hanem maga a lelkesen és örömmel végzett
hozzájárulásunk a város, a közösség, mindannyiunk sikeréhez. Csak rajtunk múlik, hogy Visegrád eddigi szép története
a jövőben – ahogy mondani szokták – sikertörténetben folytatódjon.
Nemrég fordult a naptár, kérem, fogadják új évi jókívánságomat: Kívánok az új évre minden visegrádinak boldogulást
egyéni sorsában. Mellette kérem, hogy egyéni sorsán és
boldogulásán túl, képessége szerint járuljon hozzá városa
boldogulásához is. Forduljon jobban a város sorsa felé. Vegyen részt aktívabban a közösségi életben. Tegye ezt, és meg
fogja látni, hogy mindez jótékonyan visszahat saját egyéni
életére is. Tegye tiszta szívvel és főként örömmel, jó kedvvel. Mert ne felejtsük el, mit kívánt elsőként a Himnusz
soraiban minden magyar számára a Jóistentől Kölcsey Ferenc:
„Isten, áldd meg a magyart / Jó kedvvel, …”
A bőség csak a jó kedv után következett. Nagyon bölcsen.
Abonyi Géza
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NEMZETISÉGI OLDALAK – Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat
2007. december 18.: Nemzetiségi nap, közmeghallgatás, beszámoló
Szeretettel köszöntöm a Visegrádi Hírek kedves Olvasóit!
A december 18-án megtartott közmeghallgatáson önkormányzatunk beszámolt az éves munkájáról.
Az idei betervezett rendezvényeink:
– február 17-én: farsangi bál
– február 20-án: farsangtemetés
– március 31-én: sajbázás
– május 5-én: füvészkerti séta
– május 19-én: nemzetiségi teadélután
– június 2-án: Millenniumi kápolnabúcsú
– szeptember 9-én: Mária-kápolnabúcsú
– szeptember 14-én: pincemester-avató
– december 18-án: közmeghallgatás
Vegyük sorra a rendezvényeinket!
Farsangi bálunkat már hagyományosan a Magyar László
tornacsarnokban tartottuk.
A „bogdányi fiúk” (7 fővel) szórakoztatták a megjelenteket.
A műsorban szereplők: a Fellegvár óvoda nagycsoportosai, sváb gyermek körjátékokat és táncot adtak elő.
Az Áprily Lajos Művészeti Iskola tánccsoportja folytatta
a táncokat. Ezután a zenekar játéka, majd az énekkar
műsora következett. Az utolsó számot – a Schneewalzert
– a zenekar folytatta, és táncot kezdett az énekkar. 9 órakor a „Zónás lányok” műsora Valentin Ferenc versére: a
„Duna halálát” adták elő. Tombolasorsolás is volt. Sok
szép tombola ajándék és nagyon értékes felajánlások
voltak. A fő díjunk egyhetes üdülés 30% kedvezménnyel,
Gerstmayer Imre és Tóth Győzőné Évi, valamint a budapesti Interkontinental szálló luxus lakosztályában egy
hétvége Dr. Brém Gyuriék felajánlása. A többi felajánlás
is nagyon értékes volt. Jó hangulatban, nem nagy tömegben folyt a bál egészen fél 1–1-ig.
A farsangtemetés 20-án, kedden 19-órakor kezdődött.
Helyszín a megújult Sirály étterem. Önkormányzatunk
ajándékba aperitiffel kedveskedett a megjelenteknek.
Vacsorázni fél áron lehetett, amit Zeller Tibor étteremvezetőnek köszönhettünk. Viszonylag kevesen voltak, de a
hangulat nagyon jó volt. A ceremónia negyed 11-kor
kezdődött, énekkarunk közreműködésével. Fél 1– háromnegyed 1 felé tértek haza a vendégek.
Március 31-én sajbázás volt a Duna-parton. Nagy örömünkre egyre több gyermek jön el és érdeklődik. Ki is
próbálják a sajbadobást.
Május 5-én füvészkerti séta. Szinte csak magunknak
rendeztük. Nem volt érdeklődés, két anyuka jött el a kicsi
gyermekével. Igaz, az idő nem kedvezett, esős idő volt.
Ennek ellenére végigjártuk a füvészkertet. Az énekkar
több helyen énekelt, ideillő dalokat. Megemlékeztünk
Schandl Lajosról, aki már nem tudta végigjárni ezt a szép
kertet.
Május 19-én 16-órától nemzetiségi teadélután a tornacsarnokban. A nemzetiségi napot vezetőségünk döntése
alapján decemberről májusra helyeztük át. Más formában

és keretek között tartottuk meg, mint eddig. Már a címe is
jelzi, hogy nem estet, nem bált, hanem egy beszélgetéssel
egybekötött teadélutánt tartottunk. Az óvodások, iskolások német tánccal, körjátékkal, versekkel kedveskedtek.
Fúvószenekarunk nem tudott fellépni, de két tagja és az
énekkar karnagya két darabbal lepett meg bennünket. Az
énekkar is énekelt, az elején elénekelték a Magyarországon élő németek himnuszát.
Vendégeink is voltak Dunabogdányból: a nyugdíjas aszszonyok, akik egy régi hagyományos sváb esküvőből
adtak elő egy részletet.
Újra megpróbáltuk, hogy a megjelentek ne csak passzív
nézői legyenek, hanem kapcsolódjanak be a programba.
Így az idősebbek közül, akik még ismerik és beszélik a
helyi sváb dialektust, kis történeteket meséltek el, természetesen svábul. Jó volt őket hallgatni.
A régi videófilmek közül válogatva – ami a korábbi
nemzetiségi önkormányzat rendezvényeiről készült –
vetítést tartottunk. Nagy volt a meghatódottság és öröm, jó
volt látni a régi arcokat. Friedrichné Évike ötlete volt,
segítőnk a vetítésben Abonyi Géza képviselő, köszönjük
nekik. A zene CD-ről szólt, közben kötetlen beszélgetés
az idősebbekkel.
Június 2-án Millenniumi kápolnabúcsú. A mise alatt
énekkarunk énekelt, majd a mise után fúvószenekarunk
játszott, ami főpróbája volt az aznapi pomázi szereplésnek.
Önkormányzatunk itt is igyekszik megvendégelni a megjelenteket, ami pogácsa, sütemény, bor, a gyermekek
részére üdítő. Természetesen a süteményt a visegrádi
asszonyok hozták, nagy örömmel.
Idén a bor beszerzésében nagy segítségünkre volt
Gerstmayer János (Johann). Köszönjük a segítségét.
Ugyanezen a napon az énekkar hivatalos volt Schandl
Magdikáéknál. A vendégség apropója: Lajosra emlékezve.
Egy-két régi barát is jelen volt, mint pl. Brém Gyuri, Katika, Szedlacsek Irénke, Zeller Marci és Tercsi. A búcsú
után mentek oda, ott ebédeltek. Fantasztikus menü, hidegtálak voltak! Sütemények, italok! Nagyon jól érezték
magukat. Hálás köszönet a szép délutánért Magdikának és
családjának!
Szeptember 9-én nagybúcsú a Duna-parti Máriakápolnában. A szentmise végén megvendégeltük a jelenlévőket. A mise alatt énekkarunk egyházi német énekeket
énekelt.
Fúvószenekarunk már hagyományosan térzenével kedveskedett. Sajnos, nagyon kevesen vettek részt a zenekarból, szinte csak kamarazenélésnek nevezhettük műsorukat.
Szeptember 14-én pincemester avató. Az idén Bagi Péter
kapta a pincemester címet, rangot önkormányzatunktól.
Péter borász, nem csak kedvtelésből készít jó borokat.
Úgy éreztük, hogy jó kezekbe került idén is ez a cím.
(Folytatás a 9. oldalon)
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Műsort adtak a bogdányi hagyományőrző énekkar, az
iskola táncosai és a mi kórusunk.
Az őszi füvészkerti séta elmaradt. Ez a szeptemberi sűrű
programoknak, valamint a november elején beköszöntő
tartós esőzésnek köszönhető.
Ezek voltak a betervezett, hagyományos programjaink.
Önkormányzatunk egyéb programjai:
Hagyományokhoz híven, minden évben, az éjféli misén
szerepelt a kórus. A „Csendes éj” német nyelvű és az
„Alle Jahre wieder” című dalok előadásával. Utána a
plébánián kívántunk egymásnak kellemes ünnepeket. Az
idén sem maradt el ez a kedves év végi program.
Az énekkar január 8-án megtartotta az idei első próbáját.
Koccintottak az új évre.
Január 13-án volt az országos „Fest gála” a Kongresszusi
Központban. Tőlünk Schandlné Tubi, a Szebeni házaspár
és jómagam vettünk részt. A duna-bogdányiakkal tudtunk
menni kisbusszal. Délután 16 órakor kezdődött és 20
órára értünk haza. Kellemes kikapcsolódás volt.
2007. április 18-án önkormányzatunk ülést tartott. Megtárgyaltuk és elfogadtuk a 2006. évi éves beszámolót,
illetve a 2007. évi költségvetést.
Megbeszéltük a május 19-én, a sportcsarnokban tartandó
nemzetiségi „Teadélután” részleteit.
Május 27-én az énekkar Alsógallára ment (pünkösdvasárnap). Egy óra felé érkezett meg a kórus a művelődési
házba. Innen 14 órakor kezdődött a menet, előtte „májusfadöntés” volt. A sportpályán felállított sátor színpadán
folyt a műsor, táncosok, énekkarok, kicsik és nagyok. A
mi énekkarunk 8 német dallal és a Pilis himnusszal lépett
fel.
Június 18-án az énekkari próba előtt fél 6-tól megbeszélést folytattunk. A megbeszélés témája a zenekar volt.
Jelen volt az önkormányzat vezetősége, a zeneiskola vezetője és egy tanár, Rudi, Szebeni Imre. Nagy probléma,
hogy nincs utánpótlás, kevesen vannak, kevesen járnak a
próbákra. A zenekar részéről sérelmezték, hogy nincs meg
a megfelelő kapcsolat az önkormányzat és a zenekar között. Abban maradtunk, hogy július 14-én 10 órakor leülünk ismét. Ekkorra összeállítja a zenekar a saját elképzelését és bemutatja. Az önkormányzat összeül és néhány
változtatás lehetőségét megbeszéli, pl.: hangszerek bérleti
díja stb.
Július 14-én 10 órakor ismét megbeszélést tartottunk a
zenekarral. Résztvevők a zenekar részéről: Ott Rudi,
Szebeni Imre és Barabás Gábor. Az önkormányzatunktól
Schmidt Ani, Schandl Tubi és Burgermeister Edit. A
megbeszélés kisebb vitába torkollott. Eredmény nem
született. A zenekar vezetője az utánpótlást a zeneiskolától várja és kéri, hogy kötelezzék a diákokat a zenekari
szereplésre. Az iskola ezt nem vállalja. Szeptemberben
ismét összeülünk.
Önkormányzatunk a november 21-ei ülésén úgy határozott, hogy december 1-jén rendkívüli össz-zenekari megbeszélést tart. Az előző szóbeli megbeszéléseken megállapodtunk, hogy legkésőbb a következő költségvetés elkészítéséig, azaz decemberig megkapjuk a zenekar írásos
koncepcióját, elképzeléseit a jövőre nézve. Így mi is be
tudjuk építeni koncepciótervünkbe. Sajnálattal ez mind a
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mai napig nem történt meg. A zenekarral folytatott megbeszélés után nem sok eredményre jutottunk. Azt viszont
sikerült tisztázni, hogy most elsődleges cél a zenekar új
tagokkal való gyarapítása. Nagyon sok hangszer raktározás alatt van. Ezek száma 15–17-re tehető. Ez is pénz,
mert nincs kihasználva, csak áll. A zenekari próbák ugyan
folytatódnak szombatonként, de változatlanul igen foghíjasan, nagyon sokan hiányoznak a próbákról. A fiatalokat
az sem nagyon motiválja, hogy eltöröltük a hangszerhasználati díjat. Felhívást tettünk a Visegrádi Hírekben is,
zenekari tagok toborzására. Ezt a jövőben is megtesszük.
Ilyen formában nagyon nehéz fenntartani egy zenekart. A
költségvetésünk felét fordítjuk a fenntartására.
Önkormányzatunk súlyos döntések előtt áll. Szívesen
veszünk minden olyan javaslatot, ami előbbre mozdítja ezt
az ügyet. Magát a problémát a város tudtára is adtuk az
újságon keresztül.
És most engedjék meg, hogy kronológiailag folytassam!
Június 29–30.–július 1-jén, „Sörfesztivál” volt a révnél.
Idén először az önkormányzatunk nem vett részt a rendezésben. Az énekkar mint meghívott vendég 29-én, este 19
órakor, 12 német dallal szerepelt.
Július 23-án ülést tartottunk, ahol az obergünzburgi úttal
kapcsolatos teendőket beszéltük meg: biztosítás, indulás,
énekek, mit viszünk a barátainknak ajándékba stb. A
megbeszélés tárgya volt még, hogy Erdős Péter felkérte az
énekkart a július 27-én, a Zsitvay-kilátóban nyíló állandó
kiállítás megnyitóján való szereplésre.
Július 26-án, a vezetőség ülést tartott. Téma: az I. féléves
költségvetés volt. Megállapodtunk abban, hogy a III.
negyedévben módosítjuk a költségvetésünket. Ez a keretszámokat nem érinti, hanem belső átcsoportosítás történt.
Július 27-én énekkarunk a Zsitvay-emlékkiállítás megnyitóján szerepelt. Énekelte a Pilis himnuszt és a „Waldes
lust” című dalt.
Július 30-án utolsó megbeszélés a német út előtt.
Augusztus 2–6. között testvérvárosi vendégszereplés
Obergünzburg 600. évfordulóján. A beszámolót olvashatták a Visegrádi Hírek szeptemberi számában. Az utazás
anyagi részét a polgármesteri hivatal fedezte, kisebbik
hányadát pedig a nemzetiségi önkormányzat.
Augusztus végével vége a nyári szünetnek. Elkezdődnek
a rendszeres próbák. Új taggal bővült az énekkar, Szigeti
János személyében. Sajnálattal viszont Illés Pityu kilépett
az énekkarból.
Szeptember 8-án, a városi ünnepségen az egyházi kórussal közösen énekelte énekkarunk a Himnuszt, a Szózatot
és a Pilis himnuszt.
Szeptember 15-én énekkarunk Budakalászra látogatott,
kórustalálkozóra. Az ottani német kisebbségi önkormányzat meghívására. Nagy sikerrel szerepelt. Majd újból
meghívást kapott, november 30-ra, úgynevezett „traccspartira”, aminek örömmel tettünk eleget. Ez a délután is
egy szép báli estébe fordult.
Német Kisebbségi Önkormányzat
(Folytatás a 10. oldalon)
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2008. január

(Folytatás a 9. oldalról)

Visegrád Német Kisebbségi Önkormányzat
12./2007. (11. 22.) számú Határozata
2007. III. negyedévi pénzügyi teljesítéséről
BEVÉTELEK
(e Ft-ban)

Módosított

Működési célú pe. átvétel központi költségvetési szervezettől
Működési célú pe. átvétel helyi önkormányzattól
Adományok, támogatások
Kamat bevételek
Átadott pénzeszközök
Pénzmaradvány
Összesen:

640
1500

KIADÁSOK
(e Ft-ban)
Pénzeszköz átadás

Teljesítés
előirányzat
640
1500
0
10

Eredeti

0
2150

0
2150

0
1317

100

100

162

510
500
150

510
500
150

0
300
78

10
10
100

10
10
100

0
0
89

200
350

200
350

0
358

50
120
30
20
2150

50
120
30
20
2150

68
48
0
0
1103
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480
750
31
6
50

Személyi juttatások

Tiszteletdíj
Külső személyi juttatás
TB járulék
Készletbeszerzés
Irodaszer, nyomtatvány
Könyv, folyóirat
Egyéb készlet beszerzés
Szolgáltatások
Szállítási szolgáltatás
Egyéb üzemeltetési kiadás
Különféle dologi kiadások
Vásárolt termékek áfája
Belföldi kiküldetés
Reprezentáció
Különféle adók, díjak
Összesen:

Felelős: Burgermeister Istvánné
Határidő: 2007. november 15.
Visegrád, 2007. december 18.
Német Kisebbségi Önkormányzat
Vezetősége

MEGHÍVÓ
Szeretettel hívjuk Önt és kedves Családját
hagyományos

FARSANGI BÁLUNKRA,
melyet
2008. február 2-án (szombaton) 17 órától rendezünk meg
a Magyar László tornacsarnokban
Műsor, büfé, tombola, tánc
A részletes programot szórólapokon ismertetjük!
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30 éve került haza a Szent Korona
A magyarság köztudatában a Szent Korona más, több mint egy
uralkodói ékszer. Történelmünk során a magyar állam, a királyság területe, a nemzet jelképe. Törvényes magyar király eredetileg csak az lehetett, akit a Szent Koronával, Székesfehérváron,
az esztergomi érsek koronázott meg. Ezen feltételek közül a
korona megléte elengedhetetlen volt. Károly Róbert harmadik a
Szent Koronával történt megkoronázását tekintették érvényesnek. Hunyadi Mátyásnak hatalmas összeget kellett fizetnie és
kemény diplomáciai feltételeket kellett vállalnia, hogy visszakapja a koronát Frigyes császártól.
Számunkra, visegrádiak számára a Szent
Korona
különösen
fontos, hiszen a történelmi
hagyomány
szerint – kevés hiteles
forrást ismerünk a
korona e korszakáról –
amikor
1323-ban
Károly Róbert Visegrádra helyezte az udvartartását, a koronázási jelvényeket a
fellegvárban helyzeték
el, s itt őrizték a török
időkig.
A II. világháború végén a koronázási jelvények az Amerikai
Egyesült Államokba kerültek. Visszajuttatásukra a kommunista
rendszer több kísérletet tett, de a nemzetközi helyzet, a két
ország viszonya, valamint az amerikai magyar emigráció fellépése ezt nem tette lehetővé. A 70-es évek világpolitikai fordulatai és a Kádár-rendszer nemzetközileg is respektált konszolidációja lehetővé tette, hogy az amerikai kormányzat hosszas titkos
tárgyalások után 1978-ban visszaadja a Szent Koronát. Az esemény szereplőinek visszaemlékezéseiből kirajzolódik milyen
politikai-diplomáciai játszmák kísérték a népünk számára oly
becses ereklyék jogos visszaszármaztatását. Az amerikai kormány nagy súlyt fektetett arra, hogy a koronázási jelvények
visszaadása az amerikai nép gesztusa a magyar nép felé és nem a
magyar politikai vezetés elismerése. Ezért pl. a feltételek között
szerepelt, hogy Kádár János pártfőtitkár semmilyen minőségében nem lehet részese a ceremóniának.
A koronázási jelvényeket szállító amerikai repülőgép titokban
1978. január 5-én későn este érkezett meg Budapestre. A korona
hitelességét a magyar szakértők 1977. decemberében Fort Knoxban már megvizsgálták. A január 5-i átvétel amerikai részről
Victor Covey, a washingtoni Művészeti Galéria megőrzési
főnöke, főrestaurátora, Joseph Columbus, a Nemzeti Galéria
képviselője, magyar részről Fülep Ferenc, a Magyar Nemzeti
Múzeum főigazgatója vett részt. Az átadás-átvételről az alábbi
jegyzőkönyvet vették fel:

,,Szent István koronája és más magyar
koronázási jelvények jegyzéke és állapota
1978. január 5-én, az Egyesült Államok és a magyar kormány
technikai szakértői közösen megvizsgálták a koronát és a többi
koronázási jelvényt Magyarországon, Budapesten.
Ezen tárgyak fizikai állapota olyan, mint az állapotukról az
1978. január 3-án készített csatolt jelentés szólt.
A tárgyak jegyzéke:
1. Szent István koronája, ládával,
2. Az országalma, ládával,

3. A jogar, ládával,
4. A kard (és a hüvely) ládával,
5. A koronázási palást,
6. Egy vasláda, amely a 1–4. pontokban foglaltakat tartalmazza,
7. Egy éremdoboz, üvegfiolával, amely egy email töredéket és
egy email virággal körülvett kis virágdíszt tartalmaz,
8. Egy bőrdoboz, amely a koronával kapcsolatos dokumentumokat tartalmazza, és amelyeket az Egyesült Államok hadserege
a jelvényekkel kapott.
9. Egy erszény, amely két kulcsot tartalmaz.
Victor Covey,
a Nemzeti Művészeti Galéria
megőrzési főnöke

Dr. Fülep Ferenc,
a Magyar Nemzeti Múzeum
főigazgatója”

1978. január 6-án a Parlamentben tartott ünnepélyes átadáson
amerikai részről a külügyminiszter, az Egyesült Államok magyarországi nagykövete, a külügyminisztérium számos munkatársa, a szenátus és a képviselőház tagjai voltak jelen. Az amerikai társadalom képviseletében többek között részt vett
Szentgyörgyi Albert Nobel-díjas tudós és Deák István, a New
York-i Columbia Egyetem történészprofesszora.
Magyar részről az Országgyűlés elnöke, miniszterelnök, az
Elnöki Tanács tagjai, országgyűlési képviselők és számos társadalmi szervezet tagjai voltak jelen. Lékai László, bíboros-érsek
mellett a többi történelmi egyház vezetői is részt vettek. A magyar kulturális és tudományos életet többek között: Illyés Gyula,
Nagy László, Juhász Ferenc, Vas István költő, Straub F. Brúnó,
Ligeti Lajos, Gerevich László, Szentágothai János akadémikusok, Györffy György történész, Illés Endre, Gyurkó László,
Szabó Magda író, Somogyi József, Varga Imre szobrász, Martyn
Ferenc festőművész, Kocsis Zoltán zongoraművész, Ruttkai Éva
színművész, Fábri Zoltán filmrendező, Sára Sándor filmoperatőr
képviselte.
Az ünnepélyes átadás után a magyar Szent Korona és a koronázási jelvények méltó helyre, a Magyar Nemzeti Múzeumba
kerültek, ahol százezerek rótták le tiszteletüket népünk becses
történelmi ereklyéje előtt.
Az államalapítás ezeréves évfordulója alkalmából a Magyar
Köztársaság Országgyűlése megalkotta a 2000. évi I. törvényt
Szent István államalapításának emlékéről és a Szent Koronáról.
A törvény fontosabb rendelkezései:
A Szent Korona a magyar állam folytonosságát és függetlenségét megtestesítő ereklyeként él a nemzet tudatában és a magyar
közjogi hagyományban.
Az államalapítás ezeréves évfordulója alkalmából Magyarország méltó helyére emeli a Szent Koronát, és a nemzet múzeumából a nemzetet képviselő Országgyűlés oltalma alá helyezi.
4. § (1) A Szent Koronának és a hozzá tartozó jelvényeknek a
védelmére és megóvására, valamint a velük kapcsolatos intézkedések megtételére az Országgyűlés Szent Korona Testületet (a
továbbiakban: Testület) hoz létre.
5. § (1) A Testület tagja a köztársasági elnök, a miniszterelnök,
az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a
Magyar Tudományos Akadémia elnöke. A Testület elnöke a
köztársasági elnök.
Úgy gondolom, nem fölösleges megemlékezni a 30 évvel ezelőtti eseményekről, különösen olyan időszakban, amikor nemzeti jelképeink és történelmünk gyakran méltatlan és igaztalan
politikai támadások áldozataivá váltak-válnak.
Gróf Péter
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A Mátyás Király Művelődési Ház hírei
Az Együtt Kulturális Egyesület
tisztelettel meghívja Visegrád város polgárait
2008. január 15-én kedden 18 órára
a moziba, ahol

CSÁSZÁR ANGELA
színművésznő

előadóestjét
hallgathatják meg
A belépés ingyenes!
Mindenkit szeretettel várunk!

A DON VITO pizzéria
és a Mátyás Király Művelődési Ház
szeretettel hív mindenkit

2008. január 20-án vasárnap 19 órára
DON VITO pizzériába,
ahol a 2008. évi

ZOLLER-DÍJ
átadására kerül sor
A díjátadást követő emlékkoncerten
a zene Zoller Attila emlékére szól,
valamint megemlékezünk
Pege Aladár és Jávori Vilmos jazzmuzsikusokról
Fellép a Jávori Sound Machine Tribute
Az est vendége:
Karácsony János (LGT) gitáros
A belépés ingyenes!
Mindenkit szeretettel várunk!
Kedves Olvasóink!
A 2008-as reneszánsz évben a hagyományos hó végi
előadásaink is a térben és időben tágan értelmezett reneszánsz korszak és kultúra tárgyköréhez kötődnek. Az
évadnyitó előadás stílszerűen Visegrádról szól.
A Mátyás Király Művelődési Ház
szeretettel meghívja Visegrád lakosait
a hónap utolsó péntekein megrendezendő
előadás-sorozat következő alkalmára, mely
2008. január 25-én (pénteken)
18 órától lesz a könyvtárban
Ebben a hónapban

Buzás Gergely
régész művészettörténész
(MNM Mátyás Király Múzeum)

Mátyás király és a visegrádi reneszánsz
címmel tart

vetítettképes előadást
A belépés ingyenes!
Mindenkit szeretettel várunk!

Elkészült a mozi
Mint arról már hírt adtunk itt az újság hasábjain, elkészült a mozi vetítőtermének felújítása. December 13-án
egy jó hangulatú, családias átadó ünnepség keretében
„hivatalosan” is birtokba vehették a nézők a termet.
Itt az újság hasábjain keresztül is szeretnék köszönetet
mondani mindazoknak, akik részt vettek ebben a munkában. Nagyon sokan, mintegy negyvenen segítettek kisebbnagyobb munkával, ötlettel, és számtalan módon. Még
többen voltak azok, akik jó szóval, bátorítással járultak
hozzá a mű elkészültéhez.
Nagyon köszönöm Schüszterl Karcsinak és a Gamesz
dolgozóinak az odaadó munkát, elmondhatatlanul sokat
tettek azért, hogy valóban megvalósulhasson az eltervezett
felújítás.
Elsősorban azonban még is Szkok Iván festőművésznek
kell megköszönni az elkészült művet. Szívvel-lélekkel
készítette a festményt, és nem utolsó sorban minden tehetségét mozgósította a siker érdekében. Olyan művet hozott
létre, mely szépségével, egyedülállóságával gazdagítja
városunkat, amire büszkék lehetünk, és amit ezentúl védenünk kell, mint kincsünket.
A festmény elkészülte után a Magyar Képző- és Iparművészeti Lektorátust kértük fel, hogy hivatalosan is zsűrizze
le az elkészült alkotást, és adjon ki róla szakvéleményt.
Az alábbiakban – érdeklődésüket felkeltendő – engedjék
meg, hogy csak egy részt idézzek ebből a szakvéleményből:
„A nagy formátumú – a homlokzat jövőbeni átformálását
is magában foglaló – koncepció részeként megvalósult
műegyüttessel a festőművész rendkívül egyéni, a város
múltjához méltó alkotást hozott létre. Messzemenőkig
figyelembe vette az adott tér lehetőségeit. A színvilágával,
a térillúzió élményét fokozó motívumokkal, a tükrök applikációjával, a lámpák térsokszorozó szerkezetével a mű
többszörösére növelte a befogadó érzékelte térélményt.
Jól oldotta meg a falak díszítése és a mennyezetfestés
szerves összekapcsolását is az égre átvezető életfamotívumok és tükrök együttesével. A mű ikonográfiai rendszere, jelképhasználata rendkívül komplex, de mégis közérthető: a régmúlt és a közelmúlt történelmén kívül a jelent is
az emlékezés részévé integrálja a kortárs diákportrék
beemelésével. A festői megoldásokban gazdag alkotásból
külön is kiemelendő a visegrádi táj érzékeny megjelenítése.”
Tehát örömmel jelentjük: elkészült a mű, most már csak
élni kell a lehetőséggel.
Jöjjenek el, nézzék meg a mozi felújított termét.
De várjuk ötleteiket is, hiszen most már egy olyan teremmel vagyunk gazdagabban, melyben a legkülönbözőbb
eseményeknek tudunk méltó helyet biztosítani. Ha bármit
szerveznek, kérem, számoljanak a moziteremmel mint
lehetséges helyszínnel. Nem utolsó sorban pedig látogassák a mozi előadásait és az itt rendezendő egyéb rendezvényeket!
Mikesy Tamás

XXIV. évfolyam 1. szám

VISEGRÁDI HÍREK

13

Szkok Iván gondolatai
a moziátadási ünnepségen
Nagyon szépen köszönöm a munkatársaimtól kapott jókedvű és önzetlen segítséget, és tisztelettel
írom le nevüket: Mikesy Tamás, Csuport Péter,
Gerstmayer Lipót, Kováts Ildikó (mint első kisinas),
Lipkai Lotti, ifj. Zeller Márton, Gerstmayer János,
Orosz Balázs, Magyar László, Szőke Mátyás,
Schmidt Anna, Faragó Balázs, Kacsán György és fia
Dani, Rolinek Rebeka és a diákok, akik modellt
álltak, Haála Albert, Zsuzsa, Gergő, Kincső és
Villő, ifj. Scheili Pál, a Szent György Lovagrend
dobosai.
Vendéglő a Szarvashoz
Vendéglő a Szarvashoz volt annak az étteremnek
és kocsmának a neve, amelyből a mai mozit Visegrádon kialakították a II. világháború után.
Befalazták az ajtót az épület közepén és az ablakokat, a válaszfalakat lebontották, építettek egy pici
színpadot (ahol azért nagyszerű előadásokat tartottak, pl.: Magyar Éva tanárnő betanításában az „Égig
érő fát”), feltették a fehér vásznat és már indulhatott
is a vetítés.
Az a jó mozi, ahol jó filmeket vetítenek! 1975-ben
a mozit felújították és a kor ízlésének megfelelően
modernizálták, úgy, ahogy ma is látható. Amikor –
most már, tavaly előtt – felmerült a nagy vetítőterem
felújítása, akkor én arra határoztam el magam, hogy
a mennyezetet feljebb viszem, és a falakat kitolom.
A munka úgy kezdődött el, hogy a kárpitmennyezetet elbontottuk, és ez által sok értékes légköbmétert visszaadtunk a visegrádiaknak és a terem akusztikája is frissebb lett. Igen ám, de a falak nem voltak
gumiból, ezért a terem növelését festői eszközökkel
kellett megoldani. Tovább festettem a vörös függönyöket jobbra és balra, meg a hozzátartozó karnisokat perspektivikusra. Ha jól sikerült volna, akkor a
Fő utcán le kellett volna állítani a forgalmat… A
színpadhoz színpadképek kerültek. Ma sem tudom,
hogy jutott eszembe, miért festettem a hegyeket a
mennyezetre, Bogár nevű lovammal, a visegrádi
templommal, nagymaros fényeivel – de örülök, hogy
eszembe jutott.
A színpadot a nézőtértől elválasztó irdatlan vasbetongerendából egy légiesebb, acél rácstartót alakítottam ki, és összekötöttem a díszletek ókori, római
töredékeit a középkori romokkal.
A nyomaték kedvéért felírtam egy latin idézetet a
konzolokra. ARS LONGA – VITA BREVIS, ami
annyit jelent magyarul: A művészet örök – az élet
rövid.
A vasbeton gerenda fölé kerültek a címerek: középen a köztársaság címere a Szent Koronával, tőle

balra visegrád város címere, jobbra Visegrád barokk, talán 1712-ből származó városi pecsétje
aranyból, hogy a német kisebbség mai jelvénye, a
kék szőlőfürt kontrasztot kapjon, legszélén a testvérvárosok címerei láthatók. A nyugati, Duna felőli
fal témái: népvándorlás kori, ún. nagyszentmiklósi
kincs aranylelete, turulmadaras emberalakos ábrázolása, körmotívumban.
Életfa, bizánci módon, utalás a koronázási palást
motívum kincsére, felette tükör.
IV. Béla emlékérem, megemlékezésül a Fellegvár
építőjére.
Anjou-érem, utalás Károly Róbert és I. (Nagy) Lajos idejére, amikor Visegrád főváros volt.
Mátyás nagy címere, a király ábrázolása angyalokkal és a királyi méltóságot jelképező oroszlánokkal,
reneszánsz életfával, a hozzátartozó mennyezeten
Magyar László Matthias Rex c. verse olvasható.
A páncélba öltözött lovag címere zárja a történelmi
blokkot, de a téma folytatódik.
Árpád pajzsa a sávokkal, veres és ezüst csíkokkal
növényi minták között, végül is a 2007-es esztendő
Árpád király halálának 1100 esztendős ünnepe, a
pozsonyi csata évfordulója.
A gépház felőli oldalon az emberi katarzisnak, hősiességnek és hivatástudatnak állítottam emléket: II.
Lajos királyunknak, a mohácsi csata hősének, aki 16
évesen elhatározta, hogy útját állja a török inváziónak és 18 évesen 45.000 fős, nagyon nagy hadsereg
élén nekiment a még nagyobb túlerőnek Mohácsnál,
de a történészek tudnak róla, hogy a csata tervezett
színhelyét Visegrád és Győr között képzelték el a
tanácsadók. Az uralkodó nem kockáztatta az ország
felégetését harc nélkül.
Sárkányölő Szent György szoboralakja a gonosz
feletti győzelem példája, a visegrádi Szent György
Lovagrend névadója, a lovagrend az első magyarországi lovagrend 1320-ból.
A gépház ablakai alkalmat adtak nekem arra, hogy
kedves tanáraim közül néhányat megidézzek, mint
egy filmszalag képeit, aztán a visegrádi Fellegvárat
történelme során, a filmdobozokból épített oszlopot
elképzeljem egy antik időből való oszlop részeként.
Történelmünk sorsfordító dátumait.
A bal oldali hosszú falon a visegrádi táj adottságait, vadászatait és mezőgazdaságát idézem.
A kijárat felett gótikus oszlopfő a visegrádi gyerekek portréival, angyalarcaival, pozitív és negatív
öntvények segítségével.
Szkok Iván
festőművész
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A Vásárhelyi-emlékműavatáson elhangzott beszéd
Az elmúlt időben többször olvashatott a Kedves Olvasó újságunk hasábjain beszámolókat, meghívókat, melyek Vigh
Tamás szobrászművészhez voltak köthetők. Vásárhelyi emlékművének november végi felavatásáról is tudósítottunk
már, de az ott elhangzott méltatást olvasva úgy gondoltuk, tartalmánál és stílusánál fogva közérdeklődésre tarthat
számot. Ezért az alábbiakban közzé tesszük
Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Ünneplő Közönség! Ez év
januárjában volt negyven esztendeje, hogy Vigh Tamás
megrendelést kapott a Vásárhelyi Pál-emlékmű elkészítésére. Hosszú huzavona, fontoskodva, álszent módon értetlenkedő zsűrik, tárgyalások sora után ide s tova szintén
negyven éve, 1968 január végén a megrendelő, az Országos Vízügyi Főigazgatóság akkori vezetője, Dégen Imre
új pályázat kiírását kérte a Lektorátustól. Jómagam egy, a
nyolcvanas évek közepén megfogalmazott, de csak kilencven után megjelent, a korszak hazai szobrászművészetét összefoglaló tanulmányomban a hatvanas-hetvenes
évek magyar művészettörténetének nagy veszteségei közé
soroltam a Vásárhelyi-emlékmű kudarcát. Nem voltam
egyedül véleményemmel. Ha összegyűjtenénk az önálló
kisplasztikaként megvalósított Vásárhelyi-figura, illetve a
kubikusoknak Az Alföld népe címen ismertté vált csoportjával kapcsolatos, a múló évtizedek alatt egyre gyarapodó
szakirodalmat, majd kötetnyi terjedelmű lenne.
A hatvanas évek – amit most mondok, az ma már művészettörténeti közhely – a legendás változások korát hozta
el a magyar művészetbe. A változás nemcsak a formák világát érintette, nemcsak a stílust, nemcsak a hazai valósághoz, a hazai környezethez való viszonyt, hanem a viszszatérést Európához, a nagyvilág és saját dolgaink szemléletében egy új perspektíva érvényesítését. Vigh Tamás akkor éppen fele annyi idős volt, mint ma. Akkor, azokban
az években hódította meg pályáját járva azokat a csúcsokat, amelyeket azóta sem hagyott el. Nem tartozik, soha
nem is tartozott a sokat emlegetett, divatos, sztárművészek közé, de nem tartozott a radikális újítókhoz, a
hatvanas években teljes fegyverzetben felálló avantgard
csapatához sem. Mégis, minden, a huszadik századi magyar szobrászat kérdéseiben kicsit is jártas valaki tudja,
hogy nélküle, az ő egyedül és mindig csak az adott föladatra és csak az adott műre koncentráló figyelme, szakmai alázata és tisztessége nélkül jöhettek volna változások, de a megújulás nem lett volna teljes, nem lett volna
igazán hiteles. Sokan elmondták, jómagam is nem egyszer, hogy Vigh Tamás nem volt avantgard, de nem az állandóságnak, hanem a művészeti folyamatosságnak volt
híve és mestere. Több, mint érdekesnek, jellemzőnek látom, hogy a négy évtizede működött hivatalos döntnökök
nem akkor kiáltottak botrányt, amikor a köztereken egymás után álltak fel régi illúziókat romboló, deheroizáló
kompozíciók, hanem éppen akkor, amikor valaki azzal az
emelkedettséggel idézte meg a reformkori mérnök, Széchenyi István munkatársa emlékét, amely adekvát volt,
azonos azzal a magatartással, ahogyan ezek a férfiak néztek szembe az adott föladattal, s nemzeti küldetésükkel. –
De talán mégsem ez volt a baj, nem ez volt a fortélyos elutasítás oka, mert azért ne higgyük, hogy a negatív döntést
egyedül, egy személyben Dégen Imre elvtárs hozta volna
meg. Sokkal inkább az a hazai művészeti gyakorlatban
több, mint szokatlan megoldás, hogy Vigh Tamás egyen-

rangú, azonos téri, s így azonos plasztikai értékként kezelte a szobrászi és a természeti formákat. Építész társával,
Bálint Jenővel nem egyszerűen ,,szobrot"”akartak emelni,
hanem valódi emlékművet, amely nemcsak a személyt,
Vásárhelyi Pált jeleníti meg – ehhez elegendő lett volna a
figura alá épített szokványos posztamens is, a pompa kedvéért alatta néhány kísérő, mellék-alakkal –, hanem megidézi a gondolatot, a vállalkozó szellemet is, meg azt az
erőt, melyeknek összefogásából nemcsak az Al-Duna vagy
a Tisza szabályozása született meg másfél évszázaddal ezelőtt, hanem egyáltalán a modern Magyarország! A domb,
amelynek mesterséges kettévágásában – a születő új grandiózus keretében – az alkotó, a Magyar mérnök áll, nem
ismeretlen forma az Alföld síkságán. Az itt-ott kiemelkedő, mélyükben a vidék ősi kultúráját rejtő kurgánok, vagy
kunhalmok egyszerre valóságos elemei a vidék természeti
képének, miközben maguk is emlékművek. Ezt az ősi emlékművet koronázta meg Vigh Tamás a mellékalakokkal, a
hihetetlen méretű vállalkozást napi, kemény munkával
megvalósító kubikusok csoportjával. Nem életkép, nem illusztratív zsáner, hanem szinte maga is természeti forma,
időtlen – Kovalovszky Márta szavaival egyszeri életnek és
elvont képnek föld-illatú, szinte földhöz ragadt egysége
az, ami a Vásárhelyi-emlékmű monumentális kompozícióját mélyen átitatja. ,,Meglepő is – írja –, természetes is,
hogy Vigh Tamás milyen egyszerű, kézenfekvő módon talált vissza az európai művészet sok évszázados jelképbeszédéhez, azokhoz a szimbólumokhoz, amelyek még
nem váltak üres frázisokká, amelyek ezernyi szállal kapcsolódva a világhoz, életteliek és elevenek tudtak maradni.”
Hölgyeim és Uraim! Megrendült elfogultsággal állok
Önök előtt. Nem mindennapi eseménynek lehetek itt egyik
szereplője. Negyven év után megvalósulva ,,élettelien” és
,,elevenen” a Vásárhelyi Pál-emlékmű itt áll előttünk.
Élettelien és elevenen, azaz világosan, a szavak és formák
egyértelmű, a huszonegyedik században is érvényes nyelvén szól hozzánk. Hihetetlenül ritka pillanat ez! Tanúi lehetünk egy sok évtizedes gondolat most is üde frissességének, és tanúi annak a jóvátételnek, amit az alkotó, Vigh
Tamás itt végre maga is elnyerhetett – és igazán nem utolsósorban annak a nyereségnek, amit e mű és ez az alkalom
a magyar köztéri szobrászat modern történetében jelent.
Köszönet ezért mindazoknak, akiknek nemcsak szemük
volt látni és meglátni a kisplasztikában élő régi terv értékét, hanem erejük volt megteremteni a megvalósítás anyagi és fizikai hátterét is.
Köszönöm a lehetőséget, hogy szólhattam! Köszönöm
Mindnyájuk megtisztelő figyelmét!
Kovács Péter
Széchenyi-díjas művészettörténész
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Kopjafaavató
2007. december 21-én
este rövid ünnepség
keretében újraavattuk
Szigeti Antal kopjafáját.
A Visegrádi Hírek
októberi
számában
szerepelt, hogy vandál
kezek kitörték és eltüntették
a
Dunapartról Szigeti Antal
kopjafáját. Akkor azért
nem válaszoltunk a
cikkre,
mert
már
folyamatban volt az új kopjafa elkészítése, és meg akartuk várni az elkészültét.
Stabarecz Péter jelezte először, hogy eltűnt a szép emlék. Visegrádon ma is sok volt
tanítványa él, akik neki köszönhetően szerették meg a vízi sportokat, és a vízi túrák
életre szóló emlékét őrzik. Úgy éreztük, mindenképpen pótolni kell a személyét megörökítő faragott oszlopot. Koncz Antal biztosította a tölgyoszlopot, melyet Csathó
Pál útmutatása alapján Smutz Zoltán faragott meg, és Stabarecz Péter és brigádja
gondoskodott a felállításáról.
Az ünnepségen a Szent György Lovagrend tagjai, dobosai álltak díszőrséget, az önkormányzatot Dobri Imre képviselő, a kulturális és sport bizottság elnöke képviselte.
Szigeti Antal mellett a téli napfordulóról és a határok részleges megszüntetéséről is
megemlékeztünk.
Őszintén reméljük, hogy a kopjafa most már háborítatlanul állíthat Szigeti Antalnak
emléket.
Minden közreműködőnek köszönjük a segítséget!
ifj. Cseke László

Rövid hírek
A Visegrádi Duna menti
Németekért
és
Svábokért
Közhasznú Alapítvány idén is
megtartotta hagyományos sváb
disznóvágását,
de
ezúttal
rendhagyó
módon
Táton
szerveztük meg az eseményt. A
táti sváb hagyományápolók
meghívására a Visegrádon már
ismert módon készítettük el a
sváb disznótorost, természetesen
visegrádi ízesítés szerint. Táti
vendéglátóink
nagyon
meg
voltak elégedve, a jól sikerült
alkalom örömére a helyi gazdák
borával koccintottunk.
Éppen e rövid beszámoló írásakor kaptam meg az ulmi megjelenésű Schachtelpost
című újság legújabb számát, melyben egy igen hosszú cikk van az ulmi bárka nyári
útjáról, benne részletesen megemlékezve a június 28–29-i visegrádi tartózkodásról.
Egy képet közölnek a hivatalos fogadás egy pillanatával, melyet e cikk mellett láthatnak is. Nagyon örültem, amikor ezt megláttam, hiszen bő fél év után még mindig felbukkanunk a német újságokban, ez azt jelenti, jó emlékeik vannak, és valóban formálódik a nyáron eltervezett kapcsolat, és nem utolsó sorban jó reklám ez Visegrádnak.
A cikket átadtam a Visegrádi Hírek szerkesztőségének, a könyvtárban bárki elolvashatja.
A kuratórium nevében tisztelettel:
Jung Vilmos
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Magyar László:

Mai mese
(szilvesztertől
karácsonyig)
Ide figyelj, Izsák Eszter!
Tudod, mi az a szilveszter?
Mi a farsang, mi a húsvét?
Böjtben hússal, ki, miért vét?
Tavasz is van, nyár is, ősz is,
Szeptemberben jár a csősz is,
Aztán ludat hizlal Márton,
Majd dér dermed meg az ágon,
A Mikulás is jön végre,
– Nem ül rá a Luca-székre, –
A kis Jézus születése
A karácsony békessége.
Mesét mondok, figyelj ide,
Kezdődik a története:
Visegrád egy csodás város,
Kicsi, ezért barátságos.
Nem lakják oly ,,Nagyokosok”,
(Kis szemétdomb, kis kakasok,
Magánházak, magánkertek,
Mégis tudni, mit sepernek),
Van ,,kisebbség”, van itt ,,többség”,
Azért van sokszor egyezség,
Telnek napok, évek sorra,
Mindég marad sörre, borra.
Fejünk fölött van a Vár-hegy,
Vár áll rajta: éppen csak egy.
Nem is férne kettő rajta,
Nem olyan nagy az a szikla.
Alatta folyik a Duna,
Hajók úsznak le, s fel rajta.
Sajkák, ladikok, meg gályák,
Sok száz éve, hogy már járják.
Jártak itt germánok, svábok,
Osztrákok, rácok, oláhok,
Jöttek vandálok, vikingek,
– (Ők a mai vasi ,,vendek”) –
Szlávok tutajukat tolták,
Borús nótáikat fújták.
Közben-közben megpihenve,
Felcsudálkoztak a hegyre.
Mert akkor is állt ott már vár,
– Ez volt-e, vagy talán egy más, –
Mondták: – Be szép, magas vár ez!
Nincsen párja, nincs ennél szebb! –
Szlávok voltak, szlávul mondták,
Így lett a nevünk: Visegrád.
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JUBILEUMI ÖSSZEÁLLÍTÁS CD

MEGHÍVÓ
Mindenkit tisztelettel hívunk
a Visegrádi Szövetség,
a Turisztikai Egyesület,
a Visegrádi Sportegyesület
és a Vállalkozók Egyesülete szervezetek
közös rendezvényére, a

FARSANGI BÁLRA
(Aki teheti, jelmezben jöjjön,
vagy hozza jelmezét!)

Ideje:
2008. január 19., szombat, 18 óra
Helye:
Sirály étterem
PROGRAM:
Beérkezés, italrendelés
Gyerekek műsora
A Visegrádi Férfi Dalkör énekel
Vacsora
Jelmezek versenye
Huncut mulatságok közösen

BÁL: 11/12 óráig
Belépő: 3000,– Ft
Jelentkezni lehet:
Takács Istvánnénál (397-108)
és Varga Brigittánál (30) 6960-375
Wass Albert:

TÉLI HANGULAT
Szél járja át a tépett, sárga lombot,
A zöld boróka szürke árnyat ölt,
Nehéz homály födi be a törpe dombot,
Sötét kriptává dermedett a föld.
Lassú táncot jár a szürke pára,
A csendben borzong sok sötét fenyő,
Kopasz, kietlen, szürke árnyú fákra
Ködöt lehelt egy hósipkás tető.
Emlékszel… régen… nyár volt… és meleg…
Napfény csókolta zöldre a mezőt,
Kék fátylat vontak a messzi hegyek,
Szellő simogatta az ezüst-fenyőt…
S ha jött a hajnal bíbor-szekeren,
Ünneplő dalt zengett ezer madár,
Harmat-gyémántot szórt a réteken,
És dalt, virágot tékozolt a nyár…
Hideg szelet sóhajt a néma föld,
Betegen borzong a ködben a táj,
Furcsa, sötétes árnyalakot ölt
A szürke fákra dermedett Halál.
1908. január 8-án született a magyar irodalom jelentős alakja,
Wass Albert. Idei versösszeállításunkkal előtte tisztelgünk.

Olvasói  levél

,,Kit hiányolok én az előadók közül”
Amikor elolvastam a CD-n szereplő névsort, belém hasított egy csipetnyi hiányérzet. Először elhárítottam magamtól, mert azt gondoltam, elfogult vagyok azzal a kis zenésszel szemben, aki az én keresztlányom, de aztán mégis
tollat ragadtam. Ha szeretnénk az értékeinket megtartani,
meg talán a tehetségeinket megbecsülni, akkor neki is helye lett volna a CD-n.
Emlékszem, amikor először elmondta, hogy az iskolai
zenetanára azt javasolta neki, keressen egy erősebb, többet adni tudó zeneoktatót, mert ő már mindent megtanított
neki, és hogy tehetsége ne vesszen el.
Ez a kislány félve, sírva – mert nagyon szerette tanárát –
felvállalta, hogy utazást és időt ráfordítva megpróbálja.
Azóta sokszor visszagondolt arra, hogy milyen jót tett
vele a tanára, mert talán tényleg elindult egy úton, ami
akár egy komolyabb zenei pálya is lehet, álmainak megfelelően. Igaz, nem itt tanul már zenét az iskolában, de mégis idejár és ,,ő még emlékszik arra”, hogy valaki innen indította el. Ha valaki szeretné hallani, amikor gyakorol, és
fellépések, vizsgák előtt izgul, az megállhat a Fő utca 115.
előtt, és ha szerencséje van, meghallja, hogy Sára milyen
szépen furulyázik.
Egy ,,elfogult” keresztanya

Tisztelt Visegrádiak!
A MÁV menetrend változása miatt a Nagymaros–
Visegrád révátkelés menetrendjét a mellékelt táblázat szerint megváltoztattuk 2007. december 9-től kezdődően.
Visegrádról
5.25 óra
6.45
7.45
8.45
9.45
10.45
11.45
12.45
13.45
14.45
15.45
16.45
17.45
18.45
19.45
20.45

személyjárat
teherjárat
teherjárat
teherjárat
teherjárat
teherjárat
teherjárat
teherjárat
teherjárat
teherjárat
teherjárat
teherjárat
teherjárat
személyjárat
személyjárat
személyjárat

Nagymarosról
5.35 óra
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00

Reggel az 5.25-ös járat csak munkanapokon közlekedik,
éjszakai különjárat előzetes bejelentésre!
Telefon:

(26) 398-344
Tisztelettel:
Jung Vilmos
ügyvezető igazgató
ATLANTIS-VISEGRÁD CLUB KFT.
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NE HOZZA HOZZÁNK!
HŰTŐJÉT, MOSÓGÉPÉT, MOSOGATÓGÉPÉT,
MIKROSÜTŐJÉT, VILLANYBOJLERÉT…

MI A HELYSZÍNEN MEGJAVÍTJUK.
INGYENES KISZÁLLÁS
VISEGRÁDTÓL BUDAKALÁSZIG
ÉS A PILIS TERÜLETÉN

HIBABEJELENTÉS-INFÓ:
NON STOP 06 (30) 500-3550
ELEKTROSZERVÍZ
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DUNAKANYAR
VAGYONVÉDELEM
Biztonsági rendszerek kiépítése
rádiófrekvenciás
és telefonos távfelügyelet biztosításával,

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

GUELMINO BT.

Vágott, hasított tűzifa Dunabogdányból

Visegrádon
gyönyörű panorámával rendelkező
hét szoba összkomfortos lakás (panzió)
a Thermál Szálló mellett
teljes berendezéssel együtt
kiadó, bérbeadó, illetve eladó!
Érdeklődni lehet:
06 (30) 423-0517-es telefonon

Tel.: 06 (70) 268-4030

TŰZIFA
Hasított 2.000,– Ft/q, kugliban 1.900,–Ft/q
Az ár a házhoz szállítás költségét is magában foglalja

Eőry Csaba
06 (20) 599-9399

Visegrádon
külön bejáratú
KÉTSZOBÁS LAKÁS
KIADÓ!
Érdeklődni lehet:
a 06 (30) 966-9288-as,
ill. a 06 (26) 398-287-es telefonszámon

7 ºC

Ne kockáztassa Ön
és járműve biztonságát,
épségét!
A nyári gumiabroncs 7 ºC alatt
nem biztosít megfelelő tapadást
az útburkolaton
még száraz időben sem!

A kopott téli abroncsra legyen gondja!
Téli gumiabroncs széles választékban
Gumiszerelés, centrírozás, javítás
Visegrádon!
Tel.: 06 (20) 661-7803

HIRDESSEN
A VISEGRÁDI HÍREKBEN!
ÁRAINK 2008-BAN NEM VÁLTOZNAK!
Írásaikat, hirdetéseiket elküldhetik
az alábbi e-mail címekre is:
borsody.istvan@freemail.hu
vagy
mikesytamas@freemail.hu

A Fővárosi Önkormányzat
Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő
(2026 Visegrád, Gizellatelep)
Felvételre keres:
– felnőtt szakápoló, ápoló (HÍD),
– diplomás ápoló
végzettséggel rendelkező munkatársakat ápolói munkakörök betöltésére,
– általános ápoló és asszisztens
végzettségű munkatársat járóbeteg asszisztensi feladatokra,
– beteghordót (egészségügyi gyakorlattal)
Bérezés KJT szerint
Jelentkezni lehet telefonon:
06 (30) 203-2028 az ápolási igazgatónál,
06 (30) 919-6759 a személyzeti vezetőnél,
vagy szakmai önéletrajzzal és szakképesítés igazolásával
személyesen,
e-mail: titkarsag@visegradikorhaz.hu

18

VISEGRÁDI HÍREK

2008. január

Állatorvosi ambulancia
Patócs és Tsa Állatgyógyászati Bt.
2022 Tahi, Elekfy Jenő u. 4.
Telefon/fax: (26) 387-177
Mobil: 06 (30) 290-7082
E-mail: patocsandras@t-online.hu

Állatorvos:

dr. Patócs András
Rendelési idő:
hétfő, szerda, péntek: 9–11-ig, 16–19-ig,
kedd, csütörtök: 9–11-ig, 16–18-ig,
szombat: 9–12-ig
Naponta: 8–19-ig telefonegyeztetéssel állunk
rendelkezésére

SZOLGÁLTATÁSAINK:
védőoltások,
széles körű betegellátás,
szülészeti ellátás éjjel is,
hasi és lágysebészet,
csont- és ízületi sebészet,
szalagpótló műtétek,
hím- és nőivarú állatok ivartalanítása,
plasztikai és korrekciós műtétek,
traumatológia,
intenzív terápia,
monitorozott gépi (isoflurán altatás),
labordiagnosztika helyben,
röntgen,
UH,
endoskopia (idegentest-eltávolítás),
fogászat,
UH fogkő-eltávolítás,
diszplázia szűrőállomás,
mikrochip-behelyezés,
állatútlevél- kiadás,
számítógépes nyilvántartás,
tenyészpár-keresés

Amit háznál
lelkiismeretesen el lehet végezni
(oltások, egyszerűbb kezelések),
vállaljuk!
Jelszavunk:
mindent egy helyen, mindent az állatért!
Forduljon hozzánk bizalommal!

KÖNNYŰSZERKEZETES
HÁZAK KIVITELEZÉSE
Tetőfedés, autóbeállók, előtetők
és egyéb faipari munkák
Megbízható, gyors kivitelezés
kedvező áron!
Referenciával és garanciával!
A referenciák megtekinthetők:
www.acsfer.hu
Elérhetőség:

Telefon: 06 (20) 519-1949
Fax: 06 (26) 585-030
E-mail: acsfer@dunainfo.net

DUNAKANYAR INGATLANCENTRUM
Közvetítő és értékbecslő iroda
Alapította: ZIMÁNYI PÉTER 1996-ban

 Ingyenes számítógépes nyilvántartás, helyszíni értékfelmérés, ingatlanforgalmi tanácsadás!
 Az ingatlanok kiajánlását és helyszíni bemutatását
munkatársunk végzi. Teljes körű ügyintézés!
 Irodánk ügyvédje megbízóink részére az adásvételi
szerződéseket költségmentesen elkészíti
 Házának, telkének eladását bízza szakemberre!
 Vevőinknek eladó házakat, telkeket keresünk

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

381 - 431

Mobil: 06 -

209 - 834 - 796

internet: www.ingatlanok-dunakanyar.hu
VISEGRÁDI HÍREK
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala

SÓLYOM!

Megjelenik havonta, 750 példányban
Felelős szerkesztő: Mikesy Tamás
A szerkesztőbizottság tagjai:
Borsody István, Gróf Péter, dr. Gróh Dániel,
Kálazy László, Mezei Anna, Mikesy Tamás, Schmidt Anna
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
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EMBLÉMA!

EMBLÉMA!

JANUÁRI–FEBRUÁRI PROGRAM
január 11., péntek:
január 18., péntek:
január 20., vasárnap, 19 óra:
január 25., péntek:
február 1., péntek:
február 8., péntek:
február 15., péntek:

Patricio Baeza Salsa Band
Ton Ton Phoenix
Zoller Attila-, Pege Aladárés Jávori Vilmos-emlékkoncert
Horváth Miska és Szűcs Gabesz
blues estje
LATIN
Tátrai Tibor és Szűcs Antal Gábor
The Mississippi Great Diggers
Chico Unplugged Band

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Asztalfoglalás, rendelésfelvétel: (26) 397-230
www.donvitovisegrad.hu Visegrád, Fő u. 83.

Kapható

HÁZ!

A BORDA TERMÉKEK
TELJES VÁLASZTÉKA!
2008-ban is várjuk kedves Vásárlóinkat!
Minden régi és új Vevőnknek
boldog és sikeres új évet kívánunk!
Grillezni való fűszeres tarja folyamatosan
kapható!
Az árak a mindennapi készlet erejéig
érvényesek, az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
Ecetek, konzervek, ét- és olívaolaj,
ásványvíz, üdítőitalok, házi tészták,
mirelit áruk, vecsési savanyúságok
nagy választékban,
jó minőségben, kedvező áron!
SODEX ho PASS, ENNI KÉK
étkezési és ajándék utalványok beválthatók!
A megszokott udvarias kiszolgálással
várjuk régi és új kedves Vásárlóinkat!

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

A 11-es főút mellett
jó parkolási lehetőséggel várjuk
Önöket!
2008. január 1–13-ig szabadság miatt zárva!
Nyitás: 2008. január 15-én
2023 Dunabogdány, Kossuth út 40.
Telefon: (26) 390-350
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Január 22., a Magyar Kultúra Napja
1823. január 22-én született meg nemzeti imánk, a Himnusz,
Kölcsey Ferencnek, a reformkor nagy költőjének verse.
Ezzel a születésnappal emlékezünk a magyar kultúra értékeire, fontosságára.
Kölcsey Ferenc

HIMNUSZ
A magyar nép zivataros századaiból

Isten, áldd meg a magyart
Jó kedvvel, bőséggel,
Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel;
Bal sors, akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbünhödte már e nép
A multat s jövendőt!

Hányszor zengett ajkain
Ozmán vad népének
Vert hadunk csonthalmain
Győzedelmi ének!
Hányszor támadt tenfiad
Szép hazám, kebledre,
S lettél magzatod miatt
Magzatod hamvvedre!

Őseinket felhozád
Kárpát szent bércére,
Általad nyert szép hazát
Bendegúznak vére.
S merre zúgnak habjai
Tiszának, Dunának,
Árpád hős magzatjai
Felvirágozának.

Bújt az üldözött s felé
Kard nyúl barlangjában,
Szerte nézett s nem lelé
Honját a hazában,
Bércre hág és völgybe száll,
Bú s kétség mellette,
Vérözön lábainál,
S lángtenger felette.

Értünk Kunság mezein
Ért kalászt lengettél,
Tokaj szőlővesszein
Nektárt csepegtettél.
Zászlónk gyakran plántálád
Vad török sáncára,
S nyögte Mátyás bús hadát
Bécsnek büszke vára.

Vár állott, most kőhalom;
Kedv s öröm röpkedtek:
Halálhörgés, siralom
Zajlik már helyettek.
S ah, szabadság nem virúl
A holtnak véréből,
Kínzó rabság könnye hull
Árvánk hő szeméből!

Hajh, de bűneink miatt
Gyúlt harag kebledben,
S elsújtád villámidat
Dörgő fellegedben,
Most rabló mongol nyilát
Zúgattad felettünk,
Majd töröktől rabigát
Vállainkra vettünk.

Szánd meg, isten a magyart
Kit vészek hányának,
Nyújts feléje védő kart
Tengerén kínjának.
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbünhödte már e nép
A multat s jövendőt!

Szatmárcseke, 1823. január 22.

Visegrádi
Hírek
VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
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HIRDETMÉNY
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE

2008. március 9-re

ORSZÁGOS ÜGYDÖNTŐ NÉPSZAVAZÁST
TŰZÖTT KI.
A népszavazásra feltett kérdések:

Egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év január 1-jétől ne kelljen kórházi napidíjat fizetni?
Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi ellátásért, fogászati ellátásért és a járóbeteg-szakellátásért
a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év január 1-jétől ne kelljen vizitdíjat fizetni?
Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag támogatott felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatóknak
ne kelljen képzési hozzájárulást fizetniük?
A választópolgárok a névjegyzékbe történő felvételükről
2008. február 22-ig
kapnak értesítést.
A névjegyzék

2008. február 20-tól február 27-ig
tekinthető meg a polgármesteri hivatalban.
A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.
A VÁLASZTÓPOLGÁR SZEMÉLYESEN, LAKÓHELYÉN SZAVAZHAT.
A szavazás napján lakóhelyétől távol lévő választópolgár – kérelmére – belföldön igazolással,
külföldön a Magyar Köztársaság nagykövetségein vagy főkonzulátusain adhatja le szavazatát.

Igazolás kiadását ajánlott levélben
2008. március 4-ig,
személyesen vagy meghatalmazott útján
2008. március 7-én 16.00 óráig,
a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt
2008. február 22-én 16.00 óráig
lehet kérni a lakóhely szerint illetékes jegyzőtől.
Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban a választási irodához!
Választási Iroda
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A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJÉNEK
2/2008. számú

HIRDETMÉNYE
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 38. §
és az önkormányzati és területfejlesztési miniszter az országos népszavazás végrehajtásáról szóló
5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján

a 2008. március 9-i országos ügydöntő népszavazás tárgyában
A népszavazásra feltett kérdések:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év január 1-jétől ne kelljen kórházi napidíjat fizetni?”
„Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi ellátásért, fogászati ellátásért és a járóbeteg-szakellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év január 1-jétől ne kelljen vizitdíjat fizetni?”
,,Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag támogatott felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatóknak ne
kelljen képzési hozzájárulást fizetniük?”
A helyi népszavazás időpontja:
2008. március 9., vasárnap
Szavazni a népszavazás napján reggel 6 órától este
19.00 óráig lehet.
Visegrád Város közigazgatási területén kijelölt
szavazókörök:
1. számú szavazókör: Városháza, Fő u. 81.
2. számú szavazókör: Általános Iskola, Rév u.2.
Azok a választópolgárok, akik hivatalos lakcíme csak
az adott település nevét (Visegrád) tartalmazza, az 1.
számú szavazókörben szavazhatnak.
Azok a választópolgárok, akik igazolással kívánnak
szavazni, az 1. számú szavazókörben szavazhatnak.
A névjegyzék közszemlére tételének időpontja:
2008. február 20-tól február 27-én 16.00 óráig.
A névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőt
2008. február 22-ig kell megküldeni a választópolgároknak.
Az a választópolgár, aki nem kap értesítőt fenti határidőig, haladéktalanul, de legkésőbb 2008. február 27én 16.00 óráig személyesen érdeklődjön a HVI-nél
ennek okáról és a probléma rendezése után kérheti a
névjegyzékbe való felvételét, mert a szavazás napján
erre már nincs lehetősége!
Ha a szavazás napján Ön külföldön tartózkodik, a
Magyar Köztársaság nagykövetségén vagy főkonzulátusán szavazhat. Ehhez a külképviseleti névjegyzékbe
való felvételét személyesen vagy meghatalmazott útján
2008. február 22-én 16.00 óráig , ajánlott levélben
pedig úgy lehet kérni, hogy az 2008. február 22-ig
megérkezzen a Helyi Választási Irodához.
Ha a szavazás napján Ön Magyarországon, de nem a
lakóhelyén tartózkodik, igazolással szavazhat. Igazolást személyesen vagy meghatalmazottja útján 2008.
március 7-én 16.00 óráig kérhet a HVI vezetőjétől.
Ajánlott levélben úgy kérhet igazolást, hogy a kérelem
2008. március 4-ig megérkezzen a lakóhelye szerinti
HVI-be. Nyomtatványmintát a HVI-ben, illetve az

interneten (www.valasztas.hu) szerezhet be. A HVI
által már kiadott igazolást legkésőbb a szavazás előtt 3
nappal, azaz 2008. március 6-án 16.00 óráig lehet töröltetni – a kiadott igazolás bevonásával egyidejűleg –,
a választópolgár kérelmére a HVI visszaveszi a névjegyzékbe azt, akit az igazolás kiadása miatt onnan
törölt. ERRE A SZAVAZÁS NAPJÁN MÁR
NINCS LEHETŐSÉG!
Ha Ön mozgásában gátolt, kérésére – Magyarországon – mozgóurnával szavazhat. Mozgóurna kizárólag
ÍRÁSBAN az érintett személy aláírásával kérhető!
Mozgóurnát a szavazás napja előtt a HVI-től, a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól lehet kérni.
Szavazni csak személyesen lehet, a személyazonosság
helyszínen történő igazolásával, amelyre az ÉRVÉNYES személyi igazolvány vagy a személyi igazolvány és lakcímkártya vagy útlevél, vagy 2001. után
kiadott kártyás formátumú jogosítvány alkalmas. Személyazonosságát minden szavazónak igazolnia kell!
A választási szervek hivatali helyiségének címe:
Helyi Választási Iroda (HVI) és Szavazatszámláló
Bizottságok
Visegrád Város Polgármesteri Hivatal 2025 Visegrád,
Fő u. 81.
A szavazatszámláló bizottságok tagjait, Visegrád Város Képviselő-testülete által – legkésőbb 2008. február
18-ig – történő megválasztásukat követően hirdetményben tesszük közzé.
A szavazatszámláló bizottságok megbízott (ún. delegált) tagjait a népszavazási kezdeményezést benyújtók
és a kezdeményezés benyújtásában részt nem vevő, de
országgyűlési képviselőcsoporttal rendelkező pártok
legkésőbb 2008. február 29-én 16.00 óráig jelenthetik
be a HVI vezetőjénél.
Visegrád, 2008. február 5.
Eőryné dr. Mezei Orsolya s. k.
HVI vezető
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VÁROSHÁZI HÍREK
A képviselő-testület 2008. január 31-i üléséről
– Az idei első testületi ülésen felülvizsgáltuk a szociális ebédkihordás jogosultságokat. Az a személy, aki az étel ingyenes
házhoz szállítását kéri, írásban kell kérelmét az önkormányzathoz benyújtania. A kérelmet a szociális és népjóléti bizottság bírálja el. A szállítási kapacitás lehetőségét figyelembe véve 30–35 főben maximáljuk az ingyenes ebédkihordás felső határát. A szociális és népjóléti bizottság minden év januárjában felülvizsgálja az igénybe vevők jogosultságát.
– A közművelődési jelentés alapján pontosítanunk kellett a művelődési ház alapító okiratát, és kiírtuk az igazgatói állására
szóló pályázatot. A művelődési ház vezetését a törvényi előírások szerint ötévenként ugyanúgy pályáztatni kell, mint az
iskoláét vagy más intézményét. Mivel az igazgató feladatköre kiterjed a könyvtáron és a kultúraszervezési és közgyűjteményi feladatokon túl a mozi üzemeltetésére is, ezért filmterjesztői végzettséget is megkövetelünk a pályázathoz.
– Már régóta próbálunk alapítványt létrehozni az iskola javára.
Azonban most újra kellett tárgyalnunk az Áprily Lajos Általános Iskola alapítványának ügyét, mivel a kormány úgy
módosította az alapítványokra vonatkozó törvényeket, hogy
költségvetési intézmények nem hozhatnak létre ilyet. Vagyis
sem az önkormányzat, sem az iskola nem tehet alapítványt,
csak egyesület vagy magánszemély. Mezei Anna vállalta,
hogy személyesen létrehozza az alapítványt, amit az önkormányzat kezdetben 100.000,– forinttal támogat.
Az alapítvány céljai többek között az iskola hagyományainak ápolása, a német nemzetiségi nyelvoktatás színvonalának emelését szolgáló tevékenységek (verseny, tábor) biztosítása, a névadó Áprily Lajos tiszteletére rendezett események anyagi hátterének biztosítása, a kiemelkedő munkát
végző nevelők elismerési lehetőségének megteremtése, az
arra érdemesek részére szakmai továbbképzési lehetőség biztosítása (külföldi tanulmányút, konferenciákon, illetve mesterkurzusokon való részvétel), valamint a nyugdíjba vonuló
pedagógusok erkölcsi elismerése cím vagy díj adományozásával. Ezen kívül még a hátrányos helyzetű tanulók támogatása, felzárkóztatásának elősegítése, a környezeti nevelés
támogatása, testvériskolákkal való kapcsolattartás segítése,
az általános iskolában és a zeneművészeti ágban tanulmányaikban kiemelkedő eredményt elérő gyermekek jutalmazása, és nem utolsó sorban az iskola egykori neveltjeivel, illetve Visegrádon működő cégekkel, vállalkozásokkal, civil
szervezetekkel való kapcsolatfelvétel és -tartás.
– Jóváhagytuk az önkormányzat belső ellenőrzési tervét, és elfogadtuk a testület 2008. évi munkatervét. Idén a készpénz
és az elszámolások szabályszerű kezelését, a tervezett költségvetés bevételeinek és kiadásainak összhangját és szabályszerűségét, az elszámolások megbízhatóságát, az intézmények gazdálkodásának belső szabályozottságát, valamint a
gazdálkodási és működési hiányosságokat szeretnénk ellenőriztetni.
– Lejárt a városi honlap üzemeltetési szerződése, ezért a további üzemeltetésre és webfejlesztésre új pályázatot írunk ki. Az
a szándékunk, hogy a honlap mindhárom tematikus része (a
turisztikai információk, a közigazgatási rész és a helyi intézmények, civil szervezetek, programok bemutatása) jóval
kidolgozottabb és tartalmasabb legyen, a honlap pedig könynyebben és gyorsabban kezelhető. Minél hamarabb szeretnénk elérni, hogy Visegrád honlapja valódi portállá fejlődjön, ahol teljes körű turisztikai információszolgáltatást tudunk nyújtani, közvetlenül hozzáférhetővé válnak ügyiratok
és formanyomtatványok, és az online ügyintézés is elindul.
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A helyi információk naprakész közlésével, a visegrádi programok folyamatos hirdetésével, a civil szervezetek eseményeinek szerepeltetésével a honlapnak élő fórummá kell válnia minden visegrádi számára.
– A Schulek utcában az önkormányzat a Royal Apartman Hotel
építtetőjével közösen, 50-50%-os arányban tudja a csatornahálózatot kiépíteni, a vezetékre rácsatlakozni kívánó magánszemélyek közműfejlesztési hozzájárulásával. Az eddig beérkezett kivitelezői ajánlat alapján az önkormányzat a 2008.
évi költségvetésben nettó 6,5 millió Ft-ot biztosít erre a célra.
– A Szentendrei Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság azzal a
kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz, hogy amennyiben
megterveztetünk és felépíttetünk egy tűzoltóállomást, ők
biztosítani tudnák annak teljes felszerelését, két tűzoltóautót
és az állomás teljes körű üzemeltetését hat fős személyzettel.
Mi a minél jobb kihasználtság érdekében egy mentőállomással együtt szeretnénk az épületet megterveztetni, de annak
helyéről még nem született döntés. A városfejlesztési bizottság felkérte Jámbor Ferenc tűzoltóparancsnok urat, hogy adják meg a tervezéshez szükséges programjukat és pontos területigényüket. Az idei költségvetésben az épület tervezési
költségeit biztosítjuk. A szentendrei tűzoltóság működési
költségeihez a kistérségbeli települések a lakosság szám arányában járulnak hozzá, 2008-ban a Visegrádra eső rész
558.325,– Ft.
– A képviselő-testület foglalkozott a Hilton Szálloda vízhasználati kérelmével. A szálloda 25.086 m3 évi vízmennyiséget
igényelt az önkormányzattól. Az árról és a szerződésről a
pénzügyi bizottság folytatja le a tárgyalásokat.
– A köztisztviselői illetményalap változása miatt változott a
polgármester és az alpolgármester fizetése. A testület a fizetések összegét a meglévő szinten tartotta, ám nem kívánta
emelni. Így az illetményszorzókat csökkentve a polgármester
illetménye 478.400 Ft-ról 483.125 Ft-ra nőtt, országgyűlési
költségtérítése miatt helyi költségtérítést nem kér, az alpolgármester illetménye 220.800 Ft-ról 224.170 Ft-ra változott,
költségtérítése fizetésének 20%-a.
– Tájékoztatást kaptunk arról, hogy az Áprily Lajos Ált. Iskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény elnyerte a „Kiválóra minősítésett alapfokú művészetoktatási intézmény” kitüntető címet a Szakmai Minősítő Testülettől. Ugyancsak az iskolával kapcsolatos hír, hogy a tavaly előkészített
iskolafelújítási pályázat újra benyújtásra került.
– A testület elfogadta a Reneszánsz év programterveit, és azok
megvalósítására, minthogy állami támogatásban pályázataink nem részesültek, az önkormányzat költségvetéséből 2.5
millió forintot, a műsorfüzetekre és hirdetésekre további
500.000 forintot biztosított. (A Reneszánsz év programjairól
külön olvashatnak részletes tájékoztatót.)
– A képviselők támogatták az Ars Danubiana Alapítvány létrehozását. A tavalyi év során kértük fel Klenjányszky Tamást,
neves fesztiválszervező szakembert, aki több szálon is kötődik városunkhoz, hogy Visegrád zenei és egyéb művészeti
programkínálatának fejlesztésében legyen segítségünkre.
Klenjánszky Tamás egy olyan művészeti alapítvány tervét
állította össze, amely a Nemzetközi Kortárszenei Társasággal, az Európai Fesztiválszövetséggel és az Unesco Nemzetközi Zenei Tanácsa magyar szekcióinak összefogásával a
huszadik század nyolcvanas évtizedében szervezett Musica
Danubiana program felújításaként jöhet létre. Ezzel az alapítvánnyal Visegrád nemzetközi programsorozatokba is bekapcsolódhat majd a jövőben.
Dobri Imre

4

VISEGRÁDI HÍREK

2008. február

A Visegrádi Önkormányzat 15/2007. (XII. 13.) ör. rendelete,
a helyi adókról szóló 22/2005. (XII. 16.) ör. rendelet módosításáról
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 6. §-ának felhatalmazása
alapján a következő rendeletet alkotja:
IV. fejezet
Helyi iparűzési adó
l. §
A rendelet 19. § helyére a következő rendelkezés lép:
(1) Az adómentesség azt a vállalkozót illeti meg, akinek/amelynek adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot.
(2) Az l.) bekezdésben foglalt mentesség a vállalkozás teljes adóalapja, mely magába foglalja az önkormányzat közigazgatási területén kívül elért adóalapot is.
Jelen rendelet 2008. január 1-jével lép hatályba, és ezzel egyidejűleg a 18. § hatályát veszti.
Visegrád, 2007. december 14.
Hadházy Sándor
polgármester
A rendelet kihirdetve: 2007. december l4-én.

Eőryné dr. Mezei Orsolya
jegyző
Eőryné dr. Mezei Orsolya
jegyző

A Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (XII. 13.) számú rendelete
a 19/2006. (XII.1.) ör. számú
a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatának módosításáról
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a
továbbiakban Ötv.) 18. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, szervezeti és működési rendjének szabályairól
a következő módosító rendeletet alkotja:
1. § A rendelet 9. § (5) b) pontja az alábbiak szerint változik:
b) a képviselő-testület bizottsága indítványozza;
2. § (1) A rendelet 20. § (1) bekezdése az alábbiak szerint változik:
(1) A képviselő napirenden nem szereplő önkormányzati ügyben a testületi ülésen interpellációt intézhet a polgármesterhez, az alpolgármesterekhez, valamint a bizottságok elnökeihez. Az interpellációt a polgármesterhez írásban kell
benyújtani, legkésőbb a testületi ülés előtt két munkanappal.
(2) A rendelet 20. § (6) bekezdése az alábbiak szerint változik:
(6) A képviselő az interpellációkat követően napirenden nem szereplő önkormányzati ügyben kérdést intézhet a polgármesterhez, az alpolgármester(ek)hez, a bizottságok elnökeihez, illetőleg a jegyzőhöz. A kérdésre, valamint a szóbeli
válaszra két-két perc áll rendelkezésre. A kérdésre tizenöt napon belül írásban is lehet válaszolni.
3. § A rendelet 31. § (6) bekezdése az alábbiak szerint változik, illetve egészül ki:
(6) A jegyzőkönyv nyilvános, bárki számára megtekinthető az (1) bekezdésben meghatározottak szerint. A külön törvény szerinti közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét zárt ülés tartása esetén is biztosítani kell, amelynek biztosításáért a jegyző felelős.
4. § A rendelet 36. §-a a (7) bekezdéssel egészül ki:
(7) A polgármester illetményének emelését a pénzügyi bizottság javaslatára a képviselő-testület végzi.
5. § A rendelet 1. számú melléklete az alábbiakkal egészül ki:
Pénzügyi bizottság:
A polgármester illetményének emelésére vonatkozóan a bizottság tesz javaslatot, amelyet a soron következő testületi
ülésre napirendként előterjeszt. A javaslat alapján az illetmény mértékét a képviselő-testület állapítja meg.
6. § E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.
Visegrád, 2007. december 13.
Hadházy Sándor s. k.
polgármester
A rendeletet kihirdetve: 2007. december 17-én.

Eőryné dr. Mezei Orsolya s. k.
jegyző
Eőryné dr. Mezei Orsolya s. k.
jegyző
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A Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2008. (I. 31.) számú rendelete
a 4/2006. (II. 23.) számú „A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló rendelet módosításáról
1. §
(1) A rendelet 18. § (3) bekezdésében – „az étel házhoz szállítását a szociális gondozó végzi” szövegrész helyébe a
következő szövegrész kerül: a jegyző által megbízott személy.
(2) A rendelet 18. § (3) bekezdésében – „Azok, akik képesek önmaguk számára az étel elszállítását megoldani, mert
saját maguk vagy valamelyik hozzátartozójuk mozgásképes, de valamilyen okból kifolyólag (távollét, másodállás vállalása, egyebek) nem kívánják megoldani, hanem a szociális gondozó szolgáltatását igénylik, térítési díjat fizetnek.” szövegrész helyébe a következő szövegrész kerül: nem tudják megoldani.
2. §
A rendelet 18.§ (4) bekezdése az alábbiak szerint változik:
(4) Az a személy, aki az étel ingyenes házhoz szállítását kéri, írásban kell kérelmét az önkormányzathoz benyújtania. A
kérelmet a szociális és népjóléti bizottság bírálja el. A szállítási kapacitás lehetőségét figyelembe véve 35 főben maximáljuk az ingyenes ebédkihordás felső határát. A szociális és népjóléti bizottság minden év januárjában felülvizsgálja az
igénybe vevők jogosultságát.
3. §
A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Visegrád, 2008. január 31.
Hadházy Sándor s. k.
polgármester
A rendelet kihirdetve: 2008. február 1-jén.

Eőryné dr. Mezei Orsolya s. k.
jegyző

Eőryné dr. Mezei Orsolya s. k.
jegyző
Megjegyzés: Akik eddig is igénybe vették az étel házhoz szállítását, azoknak nem kell újabb kérvényt benyújtani!

Beszámoló a szociális és népjóléti bizottság 2007.
évi munkájáról
Az elmúlt évben bizottságunk általában havonta tartotta
üléseit. Állandó napirendi pontunk volt az átmeneti segélykérelmek elbírálása. A költségvetés a segélyezésre 3
millió forintot irányzott elő, amiből 2. 499 000,– Ft összeget teljesítettünk. Átmeneti segélyt 155 alkalommal folyósítottunk, a kérelem indokától és a kérelmező szociális
helyzetétől függően 5000–30.000,– Ft nagyságrendben.
Egy alkalommal kért segítséget 84 fő, két alkalommal 31
fő, három alkalommal 3 fő. A kérések leggyakoribb indoklása a téli tüzelő biztosítása és egyéb megélhetési gondok
enyhítése volt.
Beiskolázási segélyben 20 gyermek 20 000,– Ft/fő, temetési segélyben 8 fő 15 000,– Ft/fő részesült.
Ebéd ingyenes házhoz szállítását 7 kérelmező részére
biztosítottuk, s ezzel 25 főre növekedett a szállítást állandóan igénybe vevők száma, és 5 személy alkalmilag kérte
ezt a szolgáltatást.
Bizottságunk 2007-ben több alkalommal foglalkozott az
egészségügyi ellátás témájával. Indokolta ezt az egészségügyben elindított változás, a sok bizonytalanság. Részben
az éves beszámolók kapcsán, részben a tájékozódás igényével bizottsági ülésen beszélgettünk Dr. Balázs Mária
háziorvossal, Robicsek Katalin gyógyszerésszel, a
gizellatelepi kórház főorvosával, Dr. Huszár Sándorral. A
tájékozódást és a párbeszédet folytatni kívánjuk bevonva
az egészségügyi ellátás további szereplőit a biztonságos és
minél jobb szolgáltatás érdekében. Segíteni szerettük volna a rászorulókat a gyógyszerhez jutáshoz a gyógyszertár
nyári zárva tartásának idején oly módon, hogy a bizottság
egyik tagja vállalta a gyógyszerek kiváltását
Dunabogdányban, az érintettek a polgármesteri hivatalban
vehették azt át.

A speciális iskolát igénylő gyermekek iskolába szállítását 2007. őszétől a Figyelj Rám Közhasznú Egyesület látja
el. A velük kötött szerződés értelmében az egyesület segít
a házi betegellátásban, a betegszállításban is.
Kiemelt témaként kezeltük a gyermek- és ifjúságvédelmi
feladatokat, bevonva a téma megvitatásába az intézmények felelőseit, a gyermekjóléti, a védőnői szolgálat helyi
és dömösi képviselőit. Megállapítottuk, hogy súlyos gondok nincsenek, ugyanakkor negatív tendenciaként jelentkezik az érzelmi veszélyeztetettség.
Az időskorúak programjait az elmúlt évekhez hasonlóan
rendeztük meg. Hiányosságunk volt, hogy az őszi idősek
hónapja alkalmából nem szerveztük meg az önkormányzat
saját programját. Városunk két idősotthonával a
polgármester úr tartott kapcsolatot, ez bizottságunk
részéről sajnos elmaradt. Ugyanakkor pozitívumként
említhetjük azt, hogy javaslatunkra kapott a nyugdíjas klub
Pro urbe díjat a 2007. évi városnapon. Igényes és
színvonalas idősek karácsonya rendezvényünk volt 2007.
decemberében.
A közművelődési, ifjúsági és sport bizottsággal közösen
vitattuk meg a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatra beérkezett igényeket, javaslatunk alapján fogadta el a képviselő testület, hogy 2008-ban 13 fiatal részesül havonta
5 500,– Ft önkormányzati támogatásban, amit az állam
további 5 500,– Ft-tal egészít ki.
A bizottsági munkát ebben az évben is Zeller Albertné
referens lelkiismeretes előkészítése tette zökkenőmentessé,
amit ezúton is köszönünk.
Mezei Anna
bizottsági elnök
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Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. évi munkaterve
(elfogadva a 12/2008.(I. 31.) sz. öh.-val)
Január
– A képviselő-testület 2008. évi munkatervének elfogadása
– A polgármesteri hivatal éves teljesítménycéljainak meghatározása
– Önkormányzati bizottságok tájékoztatója a 2007. évi
munkáról
– Belső ellenőrzési terv jóváhagyása
– Közművelődési jelentés alapján alapító okiratok módosítása, pályázat kiírása a művelődési ház igazgatói állására
– Vízhasználat kérdése (Hilton szálloda kérelme)
– Általános iskola kérelme határidő hosszabbításra (pedagógiai program elkészítésére)
– Áprily Lajos Általános Iskola alapítvány ügye
– Polgármester/alpolgármester illetménye
– Honlap-üzemeltetés
– Tűzoltósági kérelmek (Szentendre)
– Szociális ebédkihordás jogosultság felülvizsgálata
– Appartman hotel csatornaberuházási kérelme
– Polgármester beszámolója a két ülés közötti tevékenységéről
– Lejárt határidejű határozatok végrehajtása – tájékoztató
Február
– A 2008. évi költségvetési rendelet megalkotása
– 2007. évi költségvetési rendelet módosítása, önként
vállalt előirányzat módosítások átvezetése
– Önkormányzati SZMSZ módosítása
– Étkezési térítési díjak rendelet módosítása
– Beszámoló a polgármesteri hivatal 2007. évi tevékenységéről
– Beszámoló a civil szervezetek 2007. évi munkájáról és
tájékoztató a 2008. évi önkormányzati támogatás tervezett felhasználásáról
– A házi- és üzemorvos beszámolója 2007. éves munkájáról
– Védőnői szolgálat beszámolója 2007. éves munkájáról
– Gyermekjóléti társulás beszámolója a feladat 2007. évi
ellátásáról
– A Mátyás Király Művelődési ház és Városi Könyvtár
beszámolója a 2007. évi tevékenységről
– Állami Számvevőszék 2004–2007. I. félévre terjedő
vizsgálati jelentésének megvitatása
– Polgármester beszámolója a két ülés közötti tevékenységéről
– Lejárt határidejű határozatok végrehajtása – tájékoztató
Március
– 2007. évi zárszámadási rendelet megalkotása, beszámoló
elfogadása
– Gazdasági program felülvizsgálata
– Éves beruházások előkészítése
– 2008. évi közbeszerzési terv jóváhagyása
– Önkormányzati ingatlanok eladásának ügye, műszaki
felmérés alapján
– Polgármester beszámolója a két ülés közötti tevékenységéről
– Lejárt határidejű határozatok végrehajtása – tájékoztató
Április
– Millenniumi év programja

– Beszámoló a rendőrőrs 2007. évi munkájáról és a közbiztonság helyzetéről
– Visegrádi Rendőrőrs körzeti megbízottjának tájékoztatója a településen végzett tevékenységéről
– Tájékoztató a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok előkészítéséről
– Polgármester beszámolója a két ülés közötti tevékenységéről
– Lejárt határidejű határozatok végrehajtása – tájékoztató
Május
– Közművelődési jelentés alapján közművelődési koncepció meghatározása, rendelet módosítása
– Polgármester beszámolója a két ülés közötti tevékenységéről
– Lejárt határidejű határozatok végrehajtása – tájékoztató
Június
– Beszámoló az Áprily Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2007/2008. tanév munkájáról
– Beszámoló a Fellegvár Óvoda 2007/2008. nevelési év
munkájáról
– Városi kitüntetésekről szóló döntés
– Polgármester beszámolója a két ülés közötti tevékenységéről
– Lejárt határidejű határozatok végrehajtása – tájékoztató
Július–augusztus
– Nyári szünet
Szeptember
– Közmeghallgatás
– 2008. évi költségvetési rendelet módosítása
– Féléves költségvetési beszámoló
– Polgármester beszámolója a két ülés közötti tevékenységéről
– Lejárt határidejű határozatok végrehajtása – tájékoztató
Október
– Beszámoló a 2008. évi Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok rendezvényéről
– Polgármester beszámolója a két ülés közötti tevékenységéről
– Lejárt határidejű határozatok végrehajtása – tájékoztató
November
– Tájékoztató a költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről
– Díjakat szabályozó rendeletek felülvizsgálata
– Tájékoztató, az ez évi beruházások megvalósításáról
– Polgármester beszámolója a két ülés közötti tevékenységéről
– Lejárt határidejű határozatok végrehajtása – tájékoztató
December
– 2009. évi költségvetési koncepció
– Német Kisebbségi Önkormányzat beszámolója
– Jegyző beszámolója a polgármesteri hivatal tevékenységéről
– Polgármester beszámolója a két ülés közötti tevékenységéről
– Lejárt határidejű határozatok végrehajtása – tájékoztató
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS
a Visegrádi Mátyás Király Művelődési Ház
és Városi Könyvtár igazgatói álláshelyére
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete ezennel pályázatot ír ki az alábbi feltételekkel:
Betöltendő munkakör:
művelődési ház és könyvtárigazgató (vezetői besorolással)
Feladatkör:
az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátása (művelődési központok, házak tevékenysége, közművelődési könyvtári tevékenység, nyilvános filmszínházi
filmvetítés, nyilvános közgyűjteményi tevékenység, egyéb
szórakozás, kultúra, sport ágazatban végzett kiegészítő
tevékenységek) és az intézmény vezetése
Pályázati feltételek:
a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 150/1992. (XI. 20.) Korm.rendelet 6. §
(7) bekezdése szerint: szakirányú egyetemi végzettség
vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú
szakirányú munkaköri szakvizsga vagy főiskolai könyvtárosi, közművelődési képzettség, legalább 5 éves szakmai
gyakorlat, 18. életévet betöltött Magyar állampolgárság,
büntetlen előélet, legalább 2 éves vezetői gyakorlat
Egyéb előírás:
filmterjesztő szakirányú végzettség (mivel az intézmény
részét képezi a MOZI és annak üzemeltetése is)
Bérezés:
az 1992. évi XXXIII. sz. a közalkalmazottak jogállásáról
szóló törvény vonatkozó rendelkezései alapján
A pályázat részeként kötelezően benyújtandó dokumentumok:
– szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata
– erkölcsi bizonyítvány eredeti példánya
– vezetői gyakorlat igazolása
– szakmai önéletrajz
– munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai elképzelések
A pályázat benyújtási határideje:
közlönyben történő megjelenésétől számított 30 nap
A pályázat benyújtásának helye és címzettje:
Visegrád Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
2025 Visegrád, Fő u. 81., Hadházy Sándor polgármester
úr részére
Pályázattal kapcsolatos kérdésekkel kereshető:
Eőryné dr. Mezei Orsolya jegyző, tel.: 06 26) 398-255
A pályázat elbírálásának rendje:
Visegrád Város Önkormányzat Közművelődési, Ifjúsági
és Sport Bizottsága bonyolításában, véleményezési joggal
A pályázat elbírálásának határideje:
a beadási határidő lejártát követő 30 nap
Az állás a pályázat elbírálása után azonnal betölthető
A munkáltatói jogkört Visegrád Város Polgármestere
látja el
A pályázat tartalma csak a pályázó beleegyezésével közölhető a megbízón és az elbíráló bizottság tagjain kívül
más személlyel
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Meghívó
Visegrád Város Önkormányzata tisztelettel meghívja
Önt, kedves családját és barátait a
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A kiállítás a kőtárban
2008. február 17-ig megtekinthető
A kiállítás a külön az erre a célra alkalmas belépővel
tekinthető meg, melyet a portán lehet felvenni, s biztosítja a pályaművek ingyenes megtekintésének lehetőségét. A múzeum többi kiállításához a múzeumi szabályzatnak megfelelő belépőjegy váltása kötelező!
Érdeklődni lehet:
Visegrád Város Önkormányzata titkárságán a (26) 398255-ös telefonszámon, vagy Berta Barbaránál a (30)
588-2542-es telefonszámon

Közszolgáltatói tájékoztató
Társaságunk az Önök településén rendszeresen összegyűjti,
elszállítja, és ártalommentesen elhelyezi a keletkezett kommunális hulladékokat. Tevékenységünket a hulladékgazdálkodási törvény szellemében, az önkormányzattal, vállalkozásokkal, intézményekkel kötött szerződés alapján végezzük.
A szállítási napon (kedden) reggel 6 óráig kell kihelyezni az
ingatlanok elé, az út szélére a háztartási hulladéktároló
edényt vagy emblémás zsákot, ezt stábunk összegyűjti-kiüríti
és elszállítja.
Az újrahasznosítható hulladékokat ingatlanonként is gyűjtjük szelektíven, a szállítások időpontjairól az önkormányzaton keresztül tájékozódhatnak. Kérjük a lakosságot, hogy e
napokon kizárólag papír- (újságpapír, könyv, karton, füzet)
és műanyag- (ásványvizes, üdítős PET palack, egyéb PET
jelzésű műanyag) hulladékot tegyenek az ingatlanok elé bármilyen (lehetőség szerint átlátszó) zsákban vagy összekötözve.
Az évente szervezett lomtalanítási akció alkalmával, a háztartásukban felhalmozódott hagyományos lim-lomot tehetik
ki, melyet a KVG Zrt. a fentiekben már ismertetett módon
(az ingatlan elől, az út széléről, reggel 6 órától) elszállít. Fontos, hogy veszélyes hulladékokat és építési törmeléket ezen
alkalmakkor se tegyenek ki. A lomtalanítás időpontjait szintén a későbbiekben határozzuk meg.
Az Önök észrevételeinek és panaszainak fogadására és kivizsgálására ügyfélszolgálatot tartunk fenn a polgármesteri
hivatalban pénteki napokon 8 és 12 óra között. Póta Zsuzsanna (30) 650-1508 kolléganőnk azonban telefonon a hét
többi napján is készséggel áll rendelkezésükre munkaidőben.
A szolgáltatással kapcsolatban felelős munkatársaink és
elérhetőségeik:
Trenyik Tamás szolgáltatási igazgató 06 (30) 385-4380
trenyik.tamas@kvgrt.hu
Petes Tamás marketingigazgató 06 (30) 277-4428
petes.tamas@kvgrt.hu
Micsinai Richárd Péter operatív tervező-kontroller 06 (30)
400-9009) micsinai.peter@kvgrt.hu
KVG Zrt.
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Szentendrei Körzeti Földhivatal
tájékoztatója
2008. január 1-jét követően a termőföldről szóló
1994. évi LV. Törvény módosítása, továbbá a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. Törvény hatályba lépett.
A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX.
törvény 9. §-a alapján ingatlanügyi hatósági engedéllyel lehet termőföldet más célra hasznosítani. Az
engedély hiánya esetén a más hatóságok által kiadott engedélyek nem mentesítik az igénybevevőt a
földvédelmi jogszabályban foglalt jogkövetkezmények alól.
Más hatóságok a termőföldet érintő engedélyezési
eljárások során kötelesek meggyőződni arról, hogy
rendelkezésre áll-e a termőföld más célú hasznosításának engedélyezéséről szóló ingatlanügyi hatósági határozat. E jogerős határozat hiánya esetén a
hatóságnak – a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. Törvény 32. § (1) bekezdése alapján – az
eljárást fel kell függesztenie.
Fenti jogszabály 15. §-a alapján belterületi, illetőleg beépítésre szánt területi felhasználásra kerülő
területek folyamatosan, a településfejlesztés megvalósításától függően vonhatók a belterületbe.
Külterületi termőföld belterületbe vonása iránti
kérelmet kizárólag az önkormányzat terjeszthet elő.
A kérelem megalapozottságát az önkormányzatnak
– az érintett földrészletek helyrajzi számait és a
terület-felhasználási célt tartalmazó – képviselőtestületi döntéssel, valamint a településszerkezeti
terv kivonatával kell igazolnia. A belterületbe vonás iránti kérelem elbírálása során elutasítási ok
lehet, ha a kérelemmel érintett termőföldek nem
szomszédosak belterületi földrészletekkel.
A földvédelmi eljárásért az önkormányzatnak
15.000 Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell
fizetnie. A törvény 22. § (3) bekezdése szerint a
termőföld belterületbe vonása miatt a járulékfizetési kötelezettség az önkormányzatot terheli.
A fenti jogszabályváltozás következtében kiadott
Tájékoztató a 2008. január 1. után induló ingatlanügyi hatósági, földvédelmi-földhasználati
eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási
díjakról, a Tájékoztató a termőföld védelméről
szóló 2007. évi CXXIX. Törvény által szabályozott
a termőföldek (időleges, illetőleg végleges) más
célú hasznosítási eljárásáról, valamint Tájékoztató
termőföld művelés ág változásával kapcsolatos
ingatlanügyi hatósági eljárásról c. útmutatóink
teljes terjedelmükben elolvashatók a polgármesteri
hivatalban, valamint a művelődési házban.
Ezzel kapcsolatos kérdésekben a Szentendrei
Körzeti Földhivatal készséggel áll rendelkezésre
hétfőn 13.00–16.00, szerdán 8.00–12.00, ill.
13.00–16.00 és pénteken 8.00–12.00 óra között.
Szentendrei Körzeti Földhivatal

APEH TÁJÉKOZTATÓ

2008. február

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az APEH Közép-magyarországi
Regionális Igazgatósága Budapest XIV., Hungária körút 179–
187. és Budapest XIV., Fogarasi út 3. ügyfélszolgálati irodái
2008. január 31-ével megszűnnek.
Az APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága által
kiadott illetékfizetési meghagyásokkal, felhívásokkal, illetékügyi
határozatokkal kapcsolatos ügyintézési helye 2008. február 1jétől Budapest XIV., Hungária körút 179–187.
Folyamatban lévő ügyekkel kapcsolatban tájékoztatással az
alábbi időpontokban állunk rendelkezésükre:
hétfő
13.00–18.00
kedd
8.15–13.00
szerda
8.15–17.00
csütörtök
8.15–13.00
péntek
8.15–13.00
Az illetékügyekkel kapcsolatos általános kérdéseiket feltehetik,
valamint konkrét ügyekkel kapcsolatos beadványaikat (kérelem,
fellebbezés, illetékbélyeg visszatérítése stb.) benyújthatják az
APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága ügyfélszolgálatain és ügyfélszolgálati kirendeltségein, illetve postai
úton a 1438 Budapest, Pf. 511 címre küldhetik el.
APEH
Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Pest Megyei Igazságügyi Hivatal Áldozatsegítő Szolgálata Szentendrén, a polgármesteri hivatal épületében a Városház tér 3. alatt (az ügyészségi
bejárat felől, I. emelet 8. alatt) minden hónap második csütörtökén 10–13 óráig kihelyezett ügyfélfogadást tart.
Az Áldozatsegítő Szolgálat büntetőügyekkel kapcsolatban ingyenes tájékoztatást ad jogaikról, az elérhető szociális és társadalombiztosítási, egészségügyi ellátásokról, ezek igényléséhez szükség
szerint érdekeik érvényesítésében segítséget nyújt, indokolt esetben büntetőügyi beadvány, kereset készítésében szakjogászi segítséget biztosítunk – már peres képviselettel is (6 hónapon belül)
szociális rászorultság esetén (147.232 Ft/fő jövedelemhatárig) – a
helyszínen velünk közösen félfogadást tartó Jogi Segítségnyújtó
Szolgálat által biztosított Nép Ügyvédje útján.
Emellett anyagi támogatást is tudunk nyújtani a bűncselekmények áldozatainak. Azonnali pénzügyi segélyt kaphat – méltányossági alapon – a bűncselekmény után 3 munkanapon belül igényelve
bármely bűncselekmény kapcsán, ha átmenetileg olyan anyagi helyzetbe került, amit egyedül nem képes megoldani (utazásra, szállásra,
étkezésre, gyógyszerre, temetési költségre).
Állami kárenyhítésre is jogosult lehet a sértett és együtt élő családtagja – a fent megjelölt szociális rászorultság esetén, ha személy
elleni, szándékos, erőszakos bűncselekmény áldozata lett és
súlyos egészségkárosodást szenvedett (legalább 8 napon túl gyógyuló) vagy elhunyt. Erre vonatkozó kérelmet 3 hónapon belül lehet
előterjeszteni formanyomtatványon és rendőrségi igazolás is szükséges hozzá. A számlákkal igazolt költségeket, pl. keresetkiesést,
temetési költségeket is tudjuk kompenzálni.
Pest Megyei Igazságügyi Hivatal
Áldozatsegítő Szolgálata
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Az ÁLÁI hírei

Véget ért az első félév!
Az Áprily Lajos Általános Iskola tanulói január 25-én kapták meg a félévi bizonyítványt. Elsőtől negyedik osztály
félévéig szöveges értékelés került a tájékoztató füzetbe,
amelyből részletesen kiderül, hogy a gyermek mely területeken teljesítette az elvárható szintet, mit kell még fejleszteni.
A felsősök osztályzatai nem sok örömre adtak okot, hiszen
tavalyhoz képest emelkedett a bukások száma: 16 tanuló 32
tárgyból elégtelen osztályzatot kapott. Február elején a szülői
értekezletek egyik témája mindenképp a tanulási szokások
helyes kialakítása, az otthoni szóbeli felkészülés fontossága
lesz.
Középiskolába készülő diákjaink jelentkezéseit február 15ig küldjük tovább. Választásukat még befolyásolhatja a
központi írásbeli felvételi feladatok eredménye. Szerencsére
sokféle gimnázium, szakközép- és szakiskola van a környéken, így mindenki megtalálhatja a legmegfelelőbbet. Mivel
több középiskolai hely van, mint végzős tanuló, szinte biztos
a bejutás. Azonban felhívtuk a szülők figyelmét arra, hogy
nem elég bekerülni, bent is kell maradni, amihez szorgalom,
kitartás szükséges. A következő tanévtől törvény írja elő
középiskola számára, hogy visszajelezzen az általános iskolának a tanuló eredményeiről. Mi eddig is kértük erre a középiskolát, hiszen nekünk is sokat mondanak az első félévi
osztályzatok.
Zeneiskolás növendékeink vizsgái minden eddiginél jobban
sikerültek, tanáraik megelégedetten számoltak be egy-egy
ifjú muzsikus produkciójáról. Örömünkre a város polgárai is
hallhatták Fekete Lídia gordonkajátékát a Don Vito
Pizzériában január 20-án, amikor átvette a 2008. évi Zoller
Attila-díjat. Fekete Lídia 6 éve, a tanszak indulása óta játszik
gordonkán. Az elmúlt években sokat fejlődött hangszertudása, szorgalma töretlen volt. A gordonka nem tartozik a könynyű hangszerek közé, nemcsak fizikai értelemben, hanem
azért is, mert elsajátítása fáradságos munkát igényel, csak
hosszabb idő után hozza meg előadója számára a sikert.
Lídia a negyedik zeneiskolai növendék, aki a csodálatos
aranyláncot viselheti. Galszter Beáta, Fabi Eszter és Paulusz
Anna kapták meg 2006-ban, illetve 2007-ben az elismerést,
amelyet a Mátyás Király Művelődési Ház és a Don Vito
Pizzéria tulajdonosa, Scheili Richárd közösen alapított.
Január 23-án megemlékeztünk a magyar kultúra napjáról.
Minden évben egy meghatározott témát választunk, idén a
reneszánsz év alkalmából Mátyás-vetélkedőt szerveztünk. 5
vegyes csapat indult, a 4-5-6-7-8. osztályosok részvételével.
A vetélkedő anyagát Szigetiné Lőrincz Mária és Szomoryné
Szimeth Judit állították össze. Mezei Annát és Borsody Istvánt kértük, hogy értékeljék a gyerekek feladatait. Jó hangulatú versenyzés után szinte alig volt különbség a csapatok
között. Mindenki jól felkészült, és nagyon jól érezte magát a
változatos feladatok megoldása során. Keresztrejtvény, szellemi totó, puzzle, iniciálé készítése és rímfaragás szerepelt a
feladatok között. Íme, egy sikeres vers:
Választották a Duna jegén
Ezernégyszázötvennyolc telén.
Sokáig uralkodott Budán
A fiatal V. László után.
Következő székhelye Visegrád,
Ahol Kinizsi Pál a legjobb barát.
Lakóhelye a gyönyörű szép palota
Hol mindenkire várt ízletes lakoma.
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Farsangi bálunkat is a reneszánsz jegyében rendeztük.
,,Népes udvartartása” hódolt Mátyás király és felesége, Beatrix előtt. Nagy élvezettel készültek a korhű jelmezek, számos
hercegkisasszony, udvarhölgy bókolt a királyi pár előtt. A
szakácsok népes csoportja még táncra is perdült, majd a
kisoroszi lányok modern tánca következett. Sok farsangoló
mutatkozott be vidám versikével. A tombolához a Káosz
üzletház, a Don Vito pizzéria, a Napsugár Nyári Bob, a CBA
üzlet, a Sirály étterem, Karnevál József, az Ásványvíz Kft.,
Polgár Gyula üzletvezető, Dudás Lászlóné virágüzlete, az
Ajándék- és papírbolt felajánlásai nagy segítséget jelentettek.
Köszönjük a támogatást!
Két budapesti programot szerveztünk, amelyhez Zeller Tibor képviselő úr tiszteletdíját használtuk fel. Január 19-én a
Természetvédelmi Hivatal csillebérci bemutató központjában
a környezetvédelemmel foglalkoztunk.
A zongora tanszak növendékei koncerten vettek részt a
Művészetek Palotájában. A bérlet következő előadása február 17-én lesz.
Nagyon büszkék voltunk február 2-án tanítványainkra, aki a
Fábián Zoltán mese- és prózamondó versenyen szépen szerepeltek. A harmadik kategóriában Horváth Sára első, Dobai
Dániel második, Dallos Evelin harmadik helyezést ért el.
Gratulálunk az eredményükhöz, és valamennyi résztvevő
dicséretet érdemel lelkiismeretes felkészüléséért.
Fontos információk:
Szülői értekezletet tartunk a Fellegvár Óvodában, a leendő
elsősök szüleinek március 3-án 17 órától. Számukra nyílt
tanítási napot március 5-én az első 3 órában. Beiratkozás
április első hetében lesz.
Dömösön február 21-én 17 órától koncertet adnak a zeneiskola tanárai és növendékei.
Visegrádon a hónap utolsó napján, 29-én 17 órakor rendezzük az ifjú muzsikusok tavaszi koncertjét. Mindkét zenei
programra szeretettel várunk minden érdeklődőt.
Schmidt Anna igazgató
Leányfalun, a Faluházban
2008. február 23-án, szombaton, 17 órától

Koncert
zongorára, klarinétra, gitárra
Halper Judit (zongora),
Kun Ádám (klarinét),
Rák Béla (gitár)
Koncertműsorunk:
– Joaquin Rodrigo: Concierto de aranjuez II–III.
– Koen Dejonghe: Memo-holiday
– Weiner Leó: Ballada Op. 8.
– Hollós Máté: Búcsú Aasétól
– Arthur Meulemans: Rapszódia
– Koen Dejonghe: Orosz tangó
– Astor Piassolla: Histoire du tango – bordel 1900
Támogatójegy: 300,– Ft
Tanulóknak ingyenes!
Faluház és könyvtár, Leányfalu, Móricz Zs. út 124.
Tel.: 06 (26) 383 454
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Úszni tanultunk!


Óvodánk Nevelési Programjában célul tzte
ki, hogy megszervezi a nagycsoportosok úszásoktatását. Elször Dunabogdányba jártak a
gyerekek, de most a leányfalui KÓPÉ úszó- és
vízilabda-iskolával vettük fel a kapcsolatot,
mivel k a déleltti órákban tudták biztosítani
az idpontokat. Kósz Zoltánban, az egyik vezetben segít partnerre találtunk, aki figyelembe
vette igényeinket, lehetségeinket, és így alakítottuk napról napra, végül megtaláltuk a legjobbat: péntek déleltt.
Az utazást a Sirály étteremtl bérelt busszal
oldottuk meg. A szülk is megértették az úszás
fontosságát, így a csoport 90%-a jelentkezett a
tanfolyamra, annak ellenére, hogy akkor még
egy-egy alkalommal 1200 Ft-ot kellett fizetni
utazással együtt. Késbb lelkes szülk kezdeményezésére pályázaton nyert összegbl jelentsen csökkenteni tudtuk a költségeket.
Maga a tanfolyam nagyon sokat adott a gyerekeknek. Nem az volt a cél, hogy úszóbajnokokká váljanak, hanem hogy minden gyerek képességeinek és tudásszintjének megfelelen, szakszer oktatásban részesüljön. Aki korábban
tanult úszni, a haladó csoportba került, ahol
Eszti néni egy órán keresztül válogatott feladatokkal és játékokkal tarkított ,,utasításait” próbálta meg elvégezni. k a gyorsúszás technikáját szinte teljesen megtanulták, elkezdték a
mellúszás békaláb-technikáját és a hátúszás
alapjait. Közben játékos feladatokat kaptak: ki
tud legtovább a víz alatt maradni, ki tud leggyorsabban átúszni egyik faltól a másikig, vagy
ki tud több karikát felhozni a víz alól.
A kezd csoportban is nagyon látványosak
voltak az eredmények. Kezdetben volt, aki a
fejét is félt belerakni a vízbe, vagy nem mert
beleugrani. Éva néni gondos munkájának köszönheten a tanfolyamon mindenkibl bátor
kis ,,búvár” lett, napozó halacskák voltak,
ahogy lebegtek, és észre sem vették, hogy hozták föl a karikákat. Amikor letelt a tíz alkalom,
eljöhettek a szülk is megnézni egy foglalkozást, ahol kis ünnepség keretében oklevelet
kaptak a gyerekek, most már tiszteletbeli KÓPÉK lettek.
Az úszáson kívül sok más haszna is volt a tanfolyamnak. A gyerekek alig hiányoztak betegség miatt, megtanulták a felszerelésüket rendben lerakni egy kupacba, összehajtogatva; a
vizeset ne keverjék a szárazzal; egymásnak
segíteni; bátorítani a másikat; és nem utolsósorban megküzdeni egy célért.
Nagycsoportos óvónk

Amiért csak köszönet jár…

 

 

Január 23-án a Sirály étteremben egy kedves és megtisztel
ünnepség keretén belül átvehettem a Dunakanyar Horgászegyesület Ajándékozási Okiratát. A díszes okirat szerint az
,,Egyesület 2007. december 16-án tartott közgylése értelmében az évek alatt megtakarított vagyonát a visegrádi Fellegvár
Óvodának adományozza, ami a gyermekek testi és lelki egészséges fejldésére fordítható.”
A jelents összeg az önkormányzat számlájára, az óvoda részére elkülönítve lett átutalva, s a neveltestülettel egyeztetve
kerül felhasználásra. Szándékom szerint a beruházásokról az
újság hasábjain keresztül számolok be azoknak a horgászoknak, akiknek jóvoltából új kerti játék, színházlátogatás, gyermeknapi programok... és még rengeteg olyan élmény érheti a
gyermekeket, ami csak így lehetséges, az ajándékozás által.
Szeretném megköszönni a horgászegyesület elnökségének és
tagságának a bizalmat, a gyerekek, munkatársaim és a magam
nevében.
Dobó Istvánné óvodavezet





Lezajlottak a farsangi ünnepségek az óvodában is. Hagyományainkhoz híven a jelmezek csoportonként egy-egy meséhez,
történéshez kötdnek, s ehhez készülnek a jelmezek is. A kicsik
indító meséje ,,Az aranyhalacska és a csuka”, de már hetek óta
halas dolgokkal foglalkoztak. Pikkelyeket és buborékokat festettek, halacskákat gyurmáztak, akváriumot ragasztottak. az óvó
nénik ho-ho-ho horgásznak öltöztek, és sok vidám játékkal szórakoztatták a gyerekeket.
Középsben már egy hete gyjtötték az óriási és icipici macikat, s miután egy barlangnyi összejött, készítettek hozzá azt is.
Nagyon jókat játszottak, gyógyították, iskolába-óvodába járatták
a macikat, s persze, mély álomba ringatták ket. Megbeszélték
az óvó nénikkel hol él, mit eszik, milyenek a szokásai, hogy
hívják a kicsinyét, mi borítja a testét... Medvés mesekönyveket
is gyjtöttünk és megígértük a gyerekeknek, hogy mindegyiket
elmeséljük. Lehet, hogy még a nyuszivárásban is macit mesélünk?
A középss óvó nénik és dajka néni grizzly-, panda-, illetve
Micimackónak öltöztek s vége hossza nem volt a játékos feladatoknak, hegyre (létra) föl- és lemászásnak. Másnap a sok macit
kis szekérbe pakoltuk, s megtanítottuk ket a kedvenc Dunaparti fánknál fára mászni. A mese a ,,Két kicsi bocs meg a róka”
volt.
Indiánok gyülekeztek a nagycsoportba. Saját készítés ruháikban, kis br kincsestartóikkal a derekukon, toll fejdísszel a fejükön s sátrakat építve és gallyakat gyjtve készültek az ünnepségre. Az ötletekre az Indián Múzeumban leltek, s miután mindenkinek volt indián neve így szólították egymást. Természetesen az
óvó és dajka néni is indián jelmezben volt, s miután törzsfnököt
választottak, meghívták a kicsiket és a középssöket egy közös
táncolásra.
Dobó Istvánné óvodavezet
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Békétlenül
Ezennel és ezúton elnézést kérek minden visegráditól,
minden Kedves Olvasótól, aki elsősorban a nyugalmat, a
békét, a megértést tartja mindenek előtt legfontosabbnak.
Attól tartok, hogy szerény szerepem, akár ennek az újságnak az oldalain is az elmúlt években városunkban nem
pont a béke és nyugalom áldott állapotát erősítették sokak
számára.
Pedig könnyen lehet, hogyha minden szempontot megpróbálunk mérlegre tenni, akár a természet ősi törvényeit,
akár az emberiség fejlődését nézve, akkor valóban azoknak van igazuk, akik a békés gyarapodást, a lassú csendes
növekedést tartják üdvözítőnek.
Alapjában véve én is ezt a felfogást osztom, de mégis
úgy gondolom, hogy vannak idők és vannak helyzetek,
amelyek ha átmenetileg is, de megkövetelik az aktívabb
cselekvést, a keményebb hangot, akár konfliktusok felvállalását is. Ez a legkínosabb akkor, ha látszólag nincs is
vészhelyzet, nincs ellenség a kapuk előtt, béke van, és
senki sem érti, hogy mit is akar ez az ürge az örökös okvetetlenkedésével?
Nos a helyzet az, hogy minden békeszeretet ellenére nem
szeretném szó nélkül hagyni azt a városvezetést, amelyben
immár hatodik évemet taposom, mondhatni szinte eredmény nélkül.
Itt vagyunk tízen, nemrég megválasztott képviselők. Az
új képviselők többsége fiatal agilis személyiség, a városért, a jövőért vállalta tisztségét. Közel másfél év telt el a
választások óta. A fiatalok agilitása és tenni akarása ez
alatt az idő alatt egyszerűen felmorzsolódott abban a
semmiben, amit a városvezetés áraszt magából. Ennek
köszönhetően másfél év elteltével ez a testület gyakorlatilag nem tud felmutatni számottevő eredményt. Egyetlen
komoly beruházásunkkal, az öltözőépület átadásával is
több, mint egy éve csúszunk. Mindennek tetejébe, mint a
jegyzőasszony visszatérését követően kiderült, komoly
hibák – köztük városunknak milliós károkat okozó hanyagság – történtek az elmúlt évben a polgármester és a
volt aljegyző részéről, amelyekről csak utólag szerzett
tudomást a testület.
Most szeretnék azokhoz a polgárokhoz fordulni, akik
elfogadták az ígéreteket, amelyek a választások alkalmával a jelenlegi polgármester részéről elhangzottak. Egy
nagy fejlődés előtt álló, ezeréves létét városközponttal,
sportcentrummal, Sibrik-dombi skanzennel ünneplő város
ígéretét. Amiből már tisztán látszik, hogy csak ígéret volt,
semmi más. Kérem, Önök, akkori szavazók, most hogyan
gondolkodnak? Eltelt másfél év a választások óta. Mi
történt azóta? Az, ami az elmúlt tizenöt évben. A béke, a
nyugalom, a megértés jegyében csak telnek a hetek, hónapok, évek. Eredménytelenül. A világ meg közben halad
előre. Isteni szerencséje ennek az ezernéhányszáz embernek itt Visegrádon, hogy ilyen szép tájon lakik. Olyan
tájon, amely vonzza a befektetőket, akik építik a szállodáikat és fizetik az adókat. A város saját vezetése részéről
ugyanis évtizedek óta nem született semmilyen épkézláb
ötlet Visegrád gyönyörű fekvésének és gazdag történelmének kamatoztatására a lakosság érdekében. Egyedül
talán az évente három napot kitöltő palotajátékok. Még
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arra is képtelenek voltunk, hogy egy tisztességes városi
prospektust kiadjunk a kincseinkről az évek során! Az itt
megforduló turisták most is ugyanazokat a megkopott és
idejétmúlt útbaigazító táblákat böngészik, mint húsz éve
minden évben!

A mostani év sem lesz más, mint az eddigiek. Kemény
megszorítások várhatók a költségvetésben. Fejlődés szinte
semmi. Hogy mit hoz a jövendő? Felelősséggel ezt most
nem lehet megmondani, de az eddigi stílust követve nincs
okunk túl nagy optimizmusra.
Pedig lehetne ezt másképpen is elképzelni. Van jócskán
példa kishazánkban településekről, amelyek nemrégen a
semmiből kezdték és híres hellyé váltak néhány év alatt.
Vannak szép számmal töretlenül és látványosan fejlődő
városok, az idegenforgalomból igen jól élő lakossággal.
Tessék mondani, mi miért nem vagyunk közöttük?
Annak érdekében, hogy ne vesztegessünk el további értékes éveket, én úgy gondolom, hogy a jövőben teljesen új
szemlélettel kellene nekiállni a dolgoknak. Sokkal energikusabb, sokkal aktívabb hozzáállásra, mondhatni napi 24
órás „nyomulásra” lenne szükség a városvezetés részéről.
Tíz képviselő megfelelő vezetés mellett egy ilyen adottságú kisvárosban csodákat lenne képes tenni. Többet és
jobban kellene dolgozni. Eredményeket kellene felmutatni. Úgy az idegenforgalomban, mint a helyi lakossági
viszonyokban újítani kellene, keresni a fejlődési lehetőséget, ötleteket kipróbálni, ösztönözni a lakosságot, a fiatalokat helyi kezdeményezésre! Inspirálni és támogatni a
helyi vállalkozó szellemet. Aktivitásra, újításra, többet
akarásra lenne szükség. Mert most ilyen korban élünk. És
ha kell, akkor jobbító szándékkal, a cél érdekében a
nemtetsző dolgokat is ki kell mondani, nem szabad megtűrni a gyenge teljesítményt, nem szabad elkerülni a konfrontációt. Úgy gondolom, hogy képviselői poszton, városvezetői poszton ilyen szemléletre van szükség és nem a
béke és nyugalom keresésére és hirdetésére. Biztos, hogy
nem válna a város javára, ha szépen belenyugodnánk az
elmúlt másfél év csendes eredménytelenségébe és hagynánk magunkat újabb négy évre szép lassan álomba ringatni. Vállalva a békétlenkedő nem túl hálás szerepét, újra
és újra hangot fogok adni minden mulasztásnak és eseménynek, amely arra épít, hogy a nyugalom érdekében
úgysem fogja senki magára venni a felszólalás terhét.
Hitem szerint ezt diktálja városunk, ezt diktálja mindanynyiunk érdeke.
Abonyi Géza képviselő
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Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat

Tisztelt Olvasóink!
Az idén nagyon korán volt a farsangi bálunk, mivel húsvét
is az idén nagyon korán lesz. Bálunk Gyertyaszentelő Boldogasszony napjára esett. Ugyanezen a napon jött ki a medve
is a barlangjából, a népi hagyomány szerint.

Nagyon köszönjük mindazoknak a segítségét, akik munkájukkal és eszközökkel hozzájárultak rendezvényünk megvalósulásához.
Burgermeister Istvánné, az NKÖ elnöke

MEGHÍVÓ
A Német Kisebbségi Önkormányzat
szeretettel hívja és várja
a város apraját-nagyját
2008. március 15-én
este 18 órakor kezdődő

SAJBÁZÁSRA
Helyszín: Duna-parti sétány, a rév alatt
Az érdeklődő fiúk – ha lehet – hozzanak
magukkal fából készült sajbakarikát!
Hogy hogyan lehet elkészíteni, érdeklődni lehet
Szebeni Imrénél és Illés Istvánnál!

Verses hónapoló
Régen, amikor az emberek életét sokkal inkább befolyásolta az időjárás, sokkal közvetlenebb kapcsolatban voltak
a természettel, feljegyezték megfigyeléseiket. A könynyebbség kedvéért rímbe szedve adták tovább az utókornak népi megfigyeléseiket. Az előttünk álló hónapokról a
következőket jegyezték meg:
Januar muss vor Kälte knacken,
wenn die Ernte gut soll sacken.
Ist der Januar hell und weiß,
wird der Sommer sicher heiß.

Farsangi bálunkra nagyon sok szép és értékes tombolatárgy
gyűlt össze, amit nagyon szépen köszönünk, mindazoknak,
akik felajánlották: Dr. Brém György, Bánó László (UTILIS
Kft.), Scheili Richárd (Don Vito pizzéria), SILVANUS szálloda vezetője, Lantos Árpád, Nagyvillám vadászcsárda vezetője, Korda Kálmánné Nóra, Gertmayer Angéla, Pilisi Parkerdő vezetője, Dudás Lászlóné Ani, CBA dolgozói, Mikesy
Tamás művelődési ház igazgató, Eőry Dénes képviselő,
Pfeifer barkácsbolt dolgozói, Karnevál József vállalkozó,
Friedrich Istvánné Éva, Gertmayer János (Johann), Visegrádi
Német Kisebbségi Önkormányzat és még sokan mások.

Der Februar baut manche Brück’,
der März bricht ihnen das Genick.
Wenn’s zu Lichtmess stürmt und schneit,
ist der Frühling nimmer weit.
Märzenstaub bringt Gras und Laub;
Märzenschnee tut den Früchten weh.
Ein feuchter März
ist des Bauernschmerz.
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Sportcentrum, tegnap és ma…
Lassan három éve kezdődött a sportcentrum öltöző „kálváriája”. Ezen elkeseredve – én legfőképp dühösen –
tekintettünk a földkupacokkal, építési törmelékkel eltorzított Duna-part e bekerített területére. De közben az élet
ment tovább, a focisták folytatták edzéseiket, a fiatalok
létszáma folyamatosan nőtt. Bajnoki meccseiken a tornacsarnokban, néha az ifjúsági házban öltöztek és türelmesen várták, hogy e lassan készülő kissé, furcsa épületet
birtokba vehessék. Kellemetlen időszak volt ez mindannyiunknak; sajnos, volt időnk gondolkodni, hogy is
képzeljük el itt a jövőt. De a türelmet igencsak igénybe
vevő időszak után fellélegezhetünk és a 2008-as szezont
már végre az új öltözőben kezdhetjük. Jó hír továbbá,
hogy az önkormányzat költségvetésében szerepel a parkoló befejezése és egy gyalog átkelő ezen a részen, mely
biztonságát szerintem minimum egy forgalomlassító létesítménnyel szükséges fokozni és a lehető leggyorsabban
megvalósíttatni!
2007. nyarán a Pro Visegrád Kht. mint az önkormányzat
kulturális rendezvény szervező társasága lett a működtetője a sportcentrumnak, így felkerestem vezetőjét ifj. Cseke
Lászlót, hogy érdeklődjek a terveiről, és segítségemet
ajánljam fel. Később papírra vetettem elképzeléseimet,
mindent, amit hasznosnak ítéltem a fiatalság érdekében,
vagy lehetőséget adhat a hobby szintű felnőtt sportolóknak. Annak is találtam alternatívát, aki csak el akarja itt
tölteni szabad idejét és terveim között soroltam a vízi élet
felélesztését. Kitértem arra is, hogy képzelem el e létesítmény működtetését gazdaságilag, ezen felül ajánlatot
tettem a büfé üzemeltetésére.
Cseke László ajánlatomat egy másik ajánlattal együtt a
képviselő-testület elé terjesztette, mely támogatta elképzeléseimet és javasolta, hogy a szerződést velem kösse meg.
Itt a lehetőség tehát, hogy a kht.-val, a sportegyesülettel és
természetesen mindenkivel, aki e munkában szívesen
segít, a terület minden talpalatnyi helyét élettel, programokkal töltsük meg.
Egy olyan szabadidő-sportcentrumot valósítunk meg,
mely a gyerekeknek, időseknek, fiataloknak az igényeit is
kielégíti. Különféle településeken végzett felmérések
bizonyítják, hogy ahol sportpályák létesültek, ott a lakosság sportaktivitása is megnőtt. A sport egyedülálló nevelési, megelőző és egészségvédő funkciókkal rendelkezik.
Hol tanulhatná meg jobban egy gyerek, hogyan viselje el a
vereséget, a kudarcot, hogyan dolgozza föl a sikert, hogyan rendelje alá magát egy közösség érdekeinek? – ha
nem épp sportolás közben.
Fontos, hogy a pályák mennyiségének növelésével mielőbb alternatívát teremtsünk a lehetőségek bővítése érdekében. Ezzel együtt folyamatosan fel kell kelteni a település lakóiban a sportolás iránti érdeklődést és egy olyan
vonzó környezetet teremteni, ahol otthonosan érezhetik
magukat. Ez ügyben többször bejártuk a területet a főépítésszel, hogy az igények és a lehetőségek figyelembevételével maximálisan kihasználhassuk a területet. Szakember
segítségével kiválasztottuk azokat a fafajtákat, melyekkel
első lépésben kis ligetes részeket szeretnénk kialakítani,
ahol majd hűsölhetnek, vagy a megvalósításra kerülő
tűzrakó helyeken piknikezhetnek az erre vágyók. A kivá-
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lasztott fák többsége 10 év feletti, így gyorsan elérik a
megfelelő nagyságot és ennek ellenére komoly kedvezménnyel jutunk majd hozzájuk. Az ehhez megfelelő földmennyiséget és a gépi munkára felajánlásokat kaptunk, de
a felázott föld miatt ősszel már nem tudtuk elvégezni az
ültetést, így ez tavaszra vár. Az otthonosság megteremtéséhez hozzá tartozik továbbá egy olyan „sportbüfé”,
amely elsősorban az itt sportolók igényeit kell, hogy kiszolgálja. A büfé üzemeltetője rendszeres visszajelzéseket
kaphat a létesítmény működéséről és a megjelenő igényekről, így később a programok szervezésénél, valamint
az egyéb fejlesztéseknél az arra érdemes kritikákat felhasználhatja.
Bizonyára vannak, akik kizárólag bevétel centrikusan
fogják fel a sportcentrum működtetését. Úgy gondolom,
tévednek. Természetesen figyelnünk kell a fenntarthatóság
jegyében a profitra is, de elsősorban az itt élő emberek
kiszolgálása és az egészség nevelés kell, hogy célunk
legyen, lehetőleg önfenntartó módon. Az itt nyaraló turistákban, meglévő és leendő szállodáink vendégkörében,
sportrendezvények, táborok szervezésében, szponzorok és
az önkormányzat támogatásával képzelem el az üzemelés
költségeinek megtérülését, pl. árajánlatokat kértem reklámfelületek kialakítására, és többen jelezték igényüket
ezek kihasználására.
A település kisgyermekes családjainak további igénye,
hogy legyen végre egy igazi pihenő-játszóparkja a városnak, ahol egy-egy család minden tagja megtalálhatná a
kikapcsolódáshoz szükséges lehetőséget. A velük folytatott beszélgetéseim során kiderült, hogy ők még öntevékenyen is létrehoznának egy ilyen „zugot”, akár épp a területen. Megvalósítása ügyében egy fafaragó táborral vettem
fel a kapcsolatot, kik az ország területén már számtalanszor bizonyítottak. Az anyag, szállás, ellátás és csekély
bérezés fejében egyedi, de az EU-szabványnak megfelelő
játszóteret hoznának létre.
Igény mutatkozik egy kerékpáros ügyességi ill. strand
röplabda, valamint íjász és tenisz, ill. lábtenisz pályára is.
Rajtunk múlik tehát, hogy az önkormányzat támogatásával, képességünk és tudásunk javát adva, tenni akarásunkkal, összefogással, jó pályázatokkal és a helyi vállalkozók
és civil szervezetek bevonásával befejezzük a sportcentrumot! A focicsapat sikerei, vagy a szabadidőnk tartalmas
és egészséges eltöltése, a közös szurkolás gyermekeink
teljesítményéért összekötnek minket. Ezért az összefogásért pedig tenni akarok! Hiszem, hogy képesek vagyunk
kiemelkedőt alkotni, hiszek az összefogás erejében!
Kérem Önt, támogassa elképzelésemet, hogy majd néhány év múlva városunk minden lakója büszke lehessen
erre a létesítményre. Anyagi támogatását célzott támogatásként teheti a Visegrád Sportjáért Közalapítvány számlájára: 64700038 10001349.
Előre egyeztetett időpontban szívesen felkeresem Önt
személyesen is, hogy közösen megtaláljuk azt a lehetőséget, ahogy segítségét a leghatékonyabban fel tudjuk használni! Ötleteivel, munka, eszköz, vagy egyéb felajánlásaival, vagy részletes információkért keressen telefonon: 06
(30) 2516383.
Bártfai István
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A VISEGRÁDI MÁTYÁS KIRÁLY
MŰVELŐDÉSI HÁZ
PROGRAMAJÁNLATA
A Mátyás Király Művelődési Ház
szeretettel meghívja Visegrád lakosait
a hónap utolsó péntekein megrendezendő
előadás-sorozat következő alkalmára, mely

2008. február 29-én (pénteken) 18 órától
lesz a könyvtárban
Ebben a hónapban

Fáy Zoltán,
a Magyar Ferences Rendtartomány könyvtárosa
tart vetítettképes előadást
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címmel
2008-ban, a reneszánsz év alkalmából az előadás-sorozat
egészét e témakörnek szenteljük.
Hónapról hónapra a reneszánsz kultúra más-más területét
ismerhetjük meg egy kicsit jobban,
remélve, hogy felkeltjük ezzel az Önök érdeklődését is.
A belépés ingyenes!
Mindenkit szeretettel várunk!

Visegrád 2008 –
a velünk élő reneszánsz éve
Január 25-én a Királyi Palota dísztermében a Szent György
Lovagrenddel közösen tartott ünnepségen Hadházy Sándor
polgármester megnyitó beszédével elindult Visegrád reneszánsz éve. Szőke Mátyás múzeumigazgató úr történeti áttekintést adott Mátyás király megválasztásának körülményeiről, a Primavera táncegyüttes reneszánsz táncokat adott elő,
reneszánsz lantzenét hallhattunk Hadzsák László előadásában, Watzek Luca pedig egy Mátyás-mesével szórakoztatta a
közönséget. A megnyitó után megkoszorúztuk Mátyás király
szobrát a palotában, majd este 6 órától Buzás Gergely tartott
remek előadást a művelődési házban Mátyásról és a reneszánsz kori Visegrádról. Be sem lehetett férni a könyvtárba,
olyan sok érdeklődőt vonzott a reneszánsz év első programja,
és reméljük a többi is ugyanilyen sikert arat.
A Visegrádi Hírek előző számában olvashatták Gróf Péter
tájékoztatóját a Kulturális Minisztérium által 2008-ra meghirdetett reneszánsz évére szóló terveinkről. A millenniumi
bizottság programterve sajnos semmilyen támogatásban nem
részesült a Nemzeti Kulturális Alap reneszánsz évi eseményekre kiírt pályázatán, így a programokat jelentősen módosítanunk kellett. Különösen fájó számunkra, hogy a reneszánsz év összeállítása során Visegrád városát ennyire méltatták a támogatók, de inkább arra próbáltunk összpontosítani, hogy külső támogatás nélkül hogyan tudnánk mégis bekapcsolódni az országos rendezvénysorozatba. A magyar reneszánszról eleve Mátyás király és Visegrád jut minden második ember eszébe, és a reneszánsz év hirdetései között folyamatosan elhangzik Visegrád neve. Ezért fontos, hogy
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színvonalas és változatos programok vonzzák ide a magyar
reneszánsz bölcsőjére kíváncsi turistákat. Lehetőségeinket
figyelembe véve összeállítottuk Visegrád reneszánsz évének
szűkített programtervét, ami még színvonalában és változatosságában méltó városunk nevéhez. Elindítunk egy állandóan frissülő honlapot a programévad számára, és a Visegrádi
Hírekben, plakátokon, valamint elektronikus hírlevélben is
nyújtunk majd folyamatos információkat aktuális programjainkról, eseményeinkről.
Az alábbiakban a visegrádi reneszánsz év programáttekintőjét olvashatják. Hamarosan kézhez vehetik részletes programfüzetünket, és a Visegrádi Hírekben minden hónapban
részletesen is bemutatjuk majd az éppen következő programokat.

Visegrád 2008 – a velünk élő reneszánsz éve
programáttekintő
Zenei programok
– Zenés Nyári Esték Visegrádon
– Reneszánsz nap a városnapokon
– Zenés Erdei Séta
– Koncertek a várban
– Zeneiskolák találkozója
Kiállítások
– Mátyás Király Múzeum történeti kiállításai
– Kortárs festészeti kiállítás
– Szabadtéri szoborkiállítás
– Évadzáró fotókiállítás
Gyermekprogramok
– Zeneiskolák találkozója
– Mátyás király mese- és versmondó verseny
– Reneszánsz rajzpályázat
– Kispalotajátékok
Előadások, konferenciák, irodalmi estek
– Irodalmi estek
– Ismeretterjesztő előadások
– Mátyás Király Múzeum szakmai konferenciái
– Tanári szakmai nap és továbbképzés
Színházi programok
– Reneszánsz Bábszínház Fesztivál
Egyéb reneszánsz évi programjaink
– Megemlékezés a Mátyás-szobornál
– Szent-Iván éji mulatság
– Városnapok
Dobri Imre

Wass Albert:

FEBRUÁR
Köd imbolyog az ólmos, szürke égen,
A völgy kietlen, a mező halott,
Nem csillan fény a dombok tó-szemében,
Borzongnak a tölgyek sötét alakot.
Olvad a hó a hegyormokon,
S a néma fenyves lágy szellőt szitál,
Itt-ott fehérlő tiszta foltokon
A zúzmarás tél búcsú-képe áll.
A szirteken nem harsog a patak,
A fű nem zöldül s nem zeng a madár,
Nyomasztó szürke köd-fátyol alatt
A nagy természet új életre vár.
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A Dunakanyar Erdei Iskola
hírei
2008. március 12., szerda 8.00–10.00

NYÍLT NAP
a leendő 1. osztályos gyerekek és szüleik számára
7.45
gyülekező az ebédlőben, ismertető a
nyílt nap rendjéről
8.00–10.00 tanórák látogatása, játékos foglalkozások
10.00
tájékoztató az iskoláról, válaszok a szülői
kérdésekre

Április 3., csütörtök 9.00–11.00

Breki béka levelezős játék
eredményhirdetése
Zöld játékok, madárgyűrűzés, játékos környezeti nevelés
óvodásoknak

2008. április 7–8., hétfő–kedd 8.00–18.00

1. OSZTÁLYOSOK BEIRATKOZÁSA
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
– A gyermek születési anyakönyvi kivonata
– A gyermek lakcímkártyája (hatósági bizonyítványa)
– Óvodai szakvélemény
– (Nevelési tanácsadó szakvéleménye)
– 1 db igazolványkép
– 550 Ft diákigazolványra
Szeretettel várjuk a leendő első osztályos gyerekeket iskolánkba!

Terembérlet
A Dunakanyar Erdei Iskola helyiségei (tantermek, tormaterem, ebédlő) bérbe vehetőek (délutáni–esti órákban
és hétvégéken, ill., a nyári szünetben) különböző tanfolyamok, sport, kulturális, rendezvények, nyári táborok,
konferenciák lebonyolítására; családi összejövetelek, születésnapok, megrendezésére; vásárokra, termékbemutatókra stb.
A bérleti feltételekről információ: 06 (26) 397-430, email: erdeivisegrad@fw.hu www.erdeisuli-visegrad.hu

Magyar László:
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ÚTON
Csak egy kis meredek,
aztán minden egyenes.
A kutya megy szimat után,
én meg haladok a nyomán.
Nehány ősi szelleme hitethette el vele,
hogyha nem is gyalogút,
amin ő megy: helyes út.
Mi járhat egy kutyafőben?
Vajh, ki tudja előre,
a mult és a jövő, a volt-lesz: semmi!
A ma útján lehet menni.
Szinte már fáj,
oly fenséges a táj.
Balra ágaskodik égig a vár,
jobbra az elfuserált Dunát pásztázza a szem…
nézném, de most ő vezet,
s keveset pihen.
Többen kirándultunk volna ma,
de hát hányszor? – van ilyen,
hogy a tett,
meg a szándék, egymásnak idegen.
Így most ketten vagyunk,
se nem öregek,
se nem fiatalok:
falkátlan farkasok.
Most lesunnyad,
valami nesz ez,
kúszva indul irány után,
a csapával egy anyagú teste lesz,
néma csöndben lapul tovább,
– hiszi –
a bozótban megugrik valami.
Ugrok fel… kajánul kinevetem,
mutatom a csörtető őzeket,
ő csak áll,
a szemével szinte harap már,
a szemében én szemmel vert leszek.
Megyünk.
Figyelem a léptét,
a szándékait,
a gondolatait.
Házőrző kutya bár,
mégis az erdőre tanít.
Titkos törvényekre,
vendég tisztességére,
bódult merev némán megállni,
s beleszippantani a szelekbe.
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Nyerjünk játszóteret gyermekeinknek…
…próbáljunk szerencsét!
Higgyünk benne, hogy az összefogás és akarat csodákra képes, főleg, hogy mi már 1-2 alkalommal kiálltuk a próbát, szinte reménytelen helyzetben, összefogással megfékeztük még a Dunát is! Így hát,
újra itt a lehetőség a bizonyításra, fogjunk össze, gyűjtsünk vonalkódokat és „FŐZZÜNK JÁTSZÓTERET” magunknak!
A Visegrádi Ifjúsági Sziget Egyesület néhány lelkes tagja elhatározta, hogy az Önök segítségével nyer városunknak egy játszóteret!
Ugye nem utasítják el a segítséget, a részvételt a nyereményjátékban? Hiszen semmi mást nem kell tenniük, mint vásárolni minél
több DELIKÁT 8 ételízesítőt (1000 grammnál kisebb kiszerelésben) és a kiürített zacskót leadni a következő gyűjtőhelyek valamelyikén: óvoda, iskola, Harmónia Stúdió (Erika–Angéla) Fő utca,
Pfeifer barkácsbolt, Kormos élelmiszerbolt, Polgár élelmiszerbolt,
Sziget utcai közösségi ház. A legfontosabb, hogy 1000 gramm számít 1 pályázat pontnak, ezért vagy ekkora, vagy ennél kisebb kiszerelést válasszunk, amiből majd összerakjuk az 1000 grammot. És
ami ennél is fontosabb, hogy minden rokon és ismerős csak nekünk
gyűjtse a DELIKÁT 8 zacsikat, hogy megnyerhessük a versenyt!
Jelenleg 76 település van játékban és közülük az lesz a 8 nyertes,
ahonnan a település lélekszámával arányosan a legtöbb pályázat
(legtöbbször 1000 gramm) kódja érkezik be.
A helyi gyűjtést az egyesület Eőryné dr. Mezei Orsolya jegyzőaszszony jóváhagyásával végzi.
Kérdéseit felteheti a 06 (30) 931-5580-as telefonszámon!
A következő hónaptól augusztus 15-ig, a nyereményjáték végéig
minden havi Visegrádi Hírekben beszámolok Önöknek az addigi
eredményeinkről.
Jó játékot, finom ebédjeikhez jó étvágyat és sok zacsit kívánok!
Bártfainé Répás Ildikó

A Turisztikai Egyesület hírei
Visegrád Turisztikai és Városszépítő Egyesületének elnöksége
ülést tartott, amelyen az idei év feladattervét készítette el. Amennyiben a tagság is jóváhagyja a tervet, akkor az alábbi irányokban történik fejlesztés és mozgósítás az egyesület részéről:
1. A Turisztikai Egyesület internetes honlapját fejleszteni kell a
szállásadó és egyéb turisztikai szolgáltatást nyújtó tagtársaink
forgalmának növelése érdekében.
2. A városszépítő tevékenység mellett az egyesületnek nagyobb
súlyt kell fektetni a környezetvédelemre, környezetünk tisztaságára.
3. Minta városrész kialakításával és fenntartásával szeretnénk hozzájárulni városunk közterületeinek esztétikus kialakításához.
Konkrét területként a 11-es főút alatti aluljárók felújítását és
környékük folyamatos rendben tartását vállalná az egyesület.
Ezek a tervek nem véglegesek, a tagság részéről, illetve bárki visegrádi polgár részéről érkező további javaslatok is a taggyűlés elé
kerülnek elfogadásra. Bátorítanánk is a helyieket javaslataik megtételére a turisztika, illetve a környezetvédelem tárgykörében. Taggyűlésünk eredményéről, amelyet várhatóan március elején tartunk,
szeretnénk beszámolni a visegrádi lakosoknak, hozzájárulásukat és
segítségüket kérve az elfogadásra került program megvalósításához.
Visegrád Turisztikai és Városszépítő Egyesületének Elnöksége

Szorgos kezű nők
dicsérete…
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A Visegrádi Ifjúsági Sziget Egyesület és a Mátyás Király Művelődési Ház egy kézimunkakiállítást szervez a városunkban élő lányok,
anyák, nagymamák ügyes, szorgos kezeinek
munkáiból. Ezért szeretnénk felkérni mindenkit,
aki horgol, köt, varr, hímez, bőröz, fest vagy
más egyéb kézimunkát készít, jelentkezzen,
hogy munkái mindenki örömére a kiállításra
kerülhessenek. Kérjük férfitársainkat, bátorítsák
a hölgyeket a kiállításon való részvételre, hiszen
ez az ő tiszteletükre készül. Mert mi mással is
tudnánk szebben köszönteni őket NŐNAP alkalmából, mint az elismeréssel. Ez a kiállítás
sokoldalúságuk, fáradhatatlanságuk bemutatásának egy szeletkéje.
Részvételi szándékukat a 06 (30) 931-5580-as
telefonszámon jelezhetik.
A kézimunkák leadási határideje: 2008. március 1. Bártfaiék, Mátyás király u. 27., de
természetesen a kézimunkákért szükség esetén
szívesen el is megyünk. Saját munkáit a kiállítás
után mindenki visszakapja.
A kiállítás helye és időpontja: Mátyás Király
Művelődési Ház, 2008. március 8. szombat, du.
16 óra

A nők köszöntésére
#0ěÃFGUOGNGIUÃIRWJC¶NQO
ÑNGNĝMCTQMGI[EUGPFGUFÃNWV¶PQP
#0ěÑTÑM©TÑMCNÃVG
/KVÃTPGCHÃTHKJCC0ěPGOÃNPG!
&CLM¶NMÃP[G\VGVÎXÃUKJNGVGVCF
NOQFKMTÎNC
TÎMÑNVĝ\GPÃU\ÃUOCTQMP[KJCF
*¶DQTÕDCPDÃMG




6ÃNGPCJÎ
#U\GNNĝC\GP[JGVCFÎ
8KT¶IU\KTQODCPDÕLVCVQVVKNNCVQU
OGNGIUÃI
-GFXGUQFCCFÎ
4GOÃP[VCFPKVWFÎ
-KKUĝ
/CICCPĝ
Kiállítandó munkáira, megjelenésére feltétlen
számítunk, szeretettel várunk mindenkit.
Bártfai István
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Rettenetes hideg
napra virradt az ország 1458. január 24-én. A budai oldal útjain nagy volt a sürgés-forgás. Fogatokon, lóháton igyekeztek a köznemesek a nevezetes esemény színhelyére. Királyválasztó gyűlés lesz Budán! Kit is választhatnánk, mint a
törökverő hős, Hunyadi János kisebbik fiát, Mátyást! Az idősebbik, László már áldozatul esett az ellenpárt bosszújának.
Az ország legvagyonosabb előkelői, az oligarchák a budai palotában tanácskoztak. A hatalmas tömeg – köznemesek,
köznép – a Duna jegén várták a tanácskozás eredményét. Egyszer csak több ezer torokból felharsant ellenállhatatlan
erővel a döntés: Éljen Mátyás! Éljen Mátyás, Magyarország királya! Az előkelő tanácskozók – mást nem is tehettek –
elfogadták a hatalmas tömeg döntését.
Ezt a nevezetes eseményt ünnepeltük 2008. január 24-én, hiszen azóta 550 év hullt le az idő rostáján. Az I. kerületi,
budai önkormányzat abban a megtiszteltetésben részesített bennünket, visegrádiakat, hogy mi vezethettük az ünneplő
felvonulást a Mátyás-templomtól a királyi palotában lévő Mátyás-kút szoborcsoportig. A megtisztelő meghívásban bizonyára szerepe volt annak a közismert ténynek, amely Mátyás királyt Visegrádhoz fűzte.

A Szent György Lovagrend tagjai
az ünnepi felvonulás élén

A Szent György Lovagrend tagjai középkori ruháikban, az idősebb tagok a lovagrend kappájában, a dobosaink szintén
középkori öltözetükben arattak elismerést. Bennünket követett a 4–500 fős felvonuló polgárság. A palotában elhelyezkedő ünneplők Nagy Gábor Tamás, I. kerületi polgármester ünnepi megemlékezését hallgatták meg, majd Kóka Rozália
mesemondó mondott el egy Mátyás-mondát a számtalan sok közül, amely azt bizonyította, mennyire él a nagy király
emléke a magyarok szívében, emlékezetében.
Köszönet mindazoknak, akik munkájukkal, részvételükkel segítették ezt a felemelő ünnepséget!
ifj. Cseke László

Bognár Ferenc:

A svábok tiszteletére
Múlt ködéből feldereng egy kép,
Gyökerétől elszakított nép,
A jó sváb, ím, előnkbe lép.
Hírt mondani jöttem, mert az emberi lélek
munka által nemesedik, de reménnyel élhet.
Földi terhek súlyát, a lélek állván,
jövő sarjad az igaz múlt, tudás-virágján.
Dunától északra, a nagy tenger partjáig,
Svévia nyújtózott – látva Tacitus írásit.
Svév-tenger mosta hajdan Európa partját,
felejtés ködében, ezt számon nem tartják.
Lám mily ősi nemzet a sváb nép java,
Európa szerte eljutott a szava.
Már előbb itt élt, mint a germán maga,
róluk nyert nevet, a dicső Alemannia.
Már Julius Caesar megakadt a szálkán,
hős Arjoviszt ellenében, hadba szállván.

Utána Domitiánnak tört bele a kése,
majd Commod jutott velük, ,,önkéntes” békére.
Markomannal svév jött Pannonián át,
lerázni már 100-ban, a római igát.
Majd Atilla hadában lelni nyomára,
hunokkal virágzott ősi szabadsága.
Birodalma állott (ennek nyoma meg van),
napnyugati ágnak, messze hispán honban.
Végső hazájukat Sváben-ben lelték,
Róma hagyatékán, a többit elfeledték.
Felejtésre jutott, bátor ősi nemzet,
a germán dicsőségről sem sejti,
hogy az sváb talajról termett.
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Három év után a Visegrádi Szövetség
Ilyenkor évkezdéskor, ha úgy tetszik, év vége után értékelni szoktuk az elmúlt időt. Már az előző Visegrádi Hírekben
is volt ilyen és mostan mi is szeretnénk az olvasókat tájékoztatni.
Azért is, mert szeretnénk érzékeltetni, hogy ez a civil szervezet sem ördögtől való, hanem a lakosságért, a városért, a
fejlődésért, a demokratikus együttélésbe vetett hitért dolgozik, no és azért, hogy az emberek, illetve a civil szervezetek
fogjanak össze.
Az értékelést még előző év decemberében elvégezte szövetségünk, ennek az értékelésnek (amely már a hozzászólásokat is tartalmazza) rövidített változatát közöljük az alábbiakban.
Három év után új vezetőséget is választott a VSZ. Abonyi Géza más elfoglaltságai miatt nem vállalta az elnökségi tagságot, így nyolc jelöltből választhatott ötfős elnökséget a közgyűlés.
Végeredmény: Takács Istvánné (elnökhelyettes), Varga Brigitta (pénztáros), Dubniczki Tibor és Hasenberg István
(munkaszervezők és mozgósítók), Kiss Károly (elnök).
Az évet szórakozással zártuk, a farsangi bállal ebben az évben is, a Turisztikai Egyesület, a Sportegyesület és a Vállalkozók Egyesületével közösen. Az influenza elhatalmasodása ellenére (tizennégyen a befizetések ellenére sem tudtak eljönni) több mint hetvenen táncoltunk a kiváló Riviéra Duó zenéjére, akik zenekari szinten produkáltak.
Volt jelmezverseny, tombola és játékos mulatságok. Nagyon jól érezte magát mindenki, amelyhez a Sirály étterem kulturált környezete is hozzájárult.

Beszámoló
Egyesületünk, mint civil szervezet a 2004-es év második
felétől kezdte el munkáját. Az első igazán nagyszabású
szervezésünk: a Zsitvay-emléktábla és emlékkönyv elkészítése. Mi mindenkit hívtunk már a megszervezéshez
is. És valóban terven felüli létszámban (kb.: 150 fő) jelentek meg érdeklődők. (Különösen örültünk, mert a megjelentek nagy része visegrádi volt.)
Az eltelt bő három évben szövetségünk helyzete megszilárdult, stabillá vált, amely elsősorban a benne tevékenykedő tagok és pártoló tagok lelkesedésének, és szorgalmas munkájának köszönhető. Sok mindenki számára
elfogadható programokat és visszatérő szokásokat, hagyományokat sikerült megvalósítani.
I. Személyi bázisunk alakulása:
– Az alakuló ülésünkön tizenhárman voltunk. Ez elegendő volt a megalakuláshoz. A bíróság a dokumentumokat, az Alapító Okiratot elsőre elfogadta.
– A megalakulástól kezdődően a létszámunk állandóan
változott, de alapvetően mindig növekedett.. Tagságunk létszáma napjainkban 30 fő.
– A pártoló tagságról: már rögtön a kezdetekkor jelentkeztek, azóta is növekszik létszámuk, napjainkban 23
fő.
– Civil szervezetünk tagságában, a pártoló tagokban
mindenféle emberek megtalálhatók társadalmi helyzetük, politikai beállítottságuk, ideológiai, vagy vallási
nézeteik tekintetében. Ez nem okoz gondot, sőt hasznára van közösségünknek. Ez lehet az alapja a jövőben mindenféle összefogásnak.
II. Programok, hagyományok:
1. Zsitvay-programok:
– Emléktábla-koszorúzások, amelyek évente egyszer,
november hónap első harmadában kerülnek lebonyolításra, és amelyeket már harmadik éve összekapcsolunk az I. és II. világháborús helyi áldozatainak emlékére állított emlékmű és emléktáblák megkoszorúzásával. (Ez évben november 9-én volt.)
Ezekre az eseményekre nem jönnek el nagy létszámban: 25–30 fős a megjelenés.

– Zsitvay-gyalogtúrát is hagyományosan minden évben
rendezünk egy alkalommal, általában áprilisban. A
2007. áprilisi túrán már 40 fő vett részt. Ilyenkor az is
hagyomány már, hogy van, aki főz a túrázóknak, és
közös ebédre kerül sor.
– Többször előfordult az elmúlt években, hogy 8–12 fős
csoport évközben is gyalogtúrázott, többnyire spontán
szervezésben.
A gyalogtúrák szervezéséért, illetve az ebédek elkészítéséért köszönet jár a Takács házaspárnak, id. Zeller Mártonnak és Terikének és az ifj. Zeller Mártonnak.
2. Tiszta, szép környezetünk:
– Duna-parti és szentgyörgypusztai szemétszedések
évek óta rendszeresek. Ezt többnyire tavaszonként –
március és május között – szervezzük, de előfordult,
hogy ősszel is szerveztünk. A végét összekötjük közös szalonnasütéssel. Különösen a 2006-os árvíz után
négyszer is tisztítottuk a Duna-partot.
– Virágos Visegrád mozgalmat hirdettünk meg és 2005
óta valóban rendszeresen értékeljük a tiszta, szép, virágos portákat, valamint az ugyanilyen közterületeket
minden hónapban, közösen a Turisztikai Egyesülettel.
A kiemelkedőket nyilvános elismerésben, dicséretben
részesítjük, melyre az újságot is felhasználjuk.
A szemétszedés szervezésénél Dubniczki Tibornak,
Abonyi Gézának és ifj. Zeller Mártonnak jár köszönet, míg a virágos Visegrád esetében Takács
Istvánnénak és Abonyi Gézának.
3. Bálok:
Az első igazi nagy bál a közösen –más civil szervezetekkelszervezett Erzsébet-bál volt. Anyagi szolidaritásra szervezetük, de az összegyűlt összeg, melyet a sportkör kapott alig haladta meg a 200 ezer forintot.
Ezt nem erőltetjük a jövőben. Viszont néhány egyesülettel
közösen szervezünk Farsangi Bált. Ilyenre először Kovács
Gábornál került sor, majd a Sirály étteremben. tavaly már 70
fő vett ezen részt. Ez évben ugyanitt egy kicsivel több volt a
résztvevő.
(Folytatás a 20. oldalon)
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(Folytatás a 19. oldalról)
4. Fórumok:
A helyi demokrácia elmélyítését céloztuk meg, amikor a
város fejlődését, fejlesztését szolgáló nyilvános fórumokat
szerveztünk, ahogyan ezt az alapító okiratunkban is megfogalmaztuk.
2004-től évente kétszer is szerveztünk különböző mottókkal fórumokat. Ezeket a fórumokat az első években vállalkozó szellemű helyi képviselőknek szerveztük. A megjelenő résztvevők száma általában 20–25 fő volt.
A 2007-es évben már csak egy fórumot szerveztünk. Célja
ennek is az volt, mint a többinek: segíteni a városi képviselőket a tennivalók fontossági sorrendjének eldöntésében. Sajnos – a meghívások ellenére – csak két képviselő
jött el, ezzel szemben 30 fő résztvevő volt jelen és mondta
el javaslatait, észrevételeit.
Fórumokat a jövőben is szervezni kell.
5. Számítógépes tanfolyam:
Teljesen új kezdeményezés a 2007-es évben: a „Kattints
rá, nagyi”.
Külön köszönjük Zörgő Tibor tagtársunknak, aki ellenszolgáltatás nélkül ajánlotta fel ezen számítástechnikai
képzéshez szakmai vezetését.(Ilyen téren máskor is segített.)
Más községekben, ahol tele-házak vannak (pl.: a környékünkön) semmi gond sem lett volna ezzel. Köszönet jár a
Takács családnak is, hogy helyiséget biztosítottak a tanfolyamhoz. Köszönet azoknak is, akik a számítógépeket,
laptopokat kölcsönbe adták a tanfolyam időszakára. Jó
lenne, ha a jövőben is folytatódna ez a képzés.
6. Buszkirándulások:
Mottónk kezdettől fogva: Ismerd meg a történelmi Magyarország történelmét, műemlékeit és művészeti értékeit. Ennek megfelelően szerveztük kirándulásainkat Magyarországra, illetve a közvetlen szomszédos országokba.
Úgy alakult, hogy ezeken a kirándulásokon a célállomás,
illetve környékének borkultúráját is feltérképezzük. Már
kétszer tettünk kirándulást Szlovákiában és Magyarországon is.
Általában két naposak a kirándulások.
A résztvevők száma is nagy, amelyre az első időkben nem
is számítottunk. 35 és 46 fő közötti a részvétel. 2008 nyarára egy 4 éjszakás öt napos buszkirándulást szervezünk
Erdélybe. Kirándultunk – többek között – Pécsre, Mohácsra, Celldömölkre, az Őrségbe, Pozsonyba, Nyitrára,
Lőcsére, Kassára, Selmecbányára és még sok más helyre.
Úgy szervezzük kirándulásainkat, hogy azok árai olcsók
legyenek.
III. Kapcsolatunk a Visegrádi Férfi Dalkörrel:
A VSZ-nek legintenzívebb és legszorosabb kapcsolata a
dalkörrel alakult ki. Elsősorban azért, mert az énekkari tagok valamennyien vagy tagjai, vagy pártoló tagjai szövetségünknek. A dalkör heti rendszerességgel dolgozik. Ráadásul a szemétgyűjtési akcióban, fizikumot kívánó egyéb
munkákban mindig kezdeményezőek. A VSZ által szervezett programokon, bálokon szerepelnek. De ezen túl is
fellépnek az idősek napján Visegrádon, illetve
Szentgyörgypusztán az idősek otthonában, vagy karácsonykor a templom előtt. Kárpátaljai magyarokkal alakí-
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tottak ki jó kapcsolatot. Ennek keretében három napra kiutaztak Munkácsra, de ellátogattak Ungvárra és Beregszászra is. Munkácson a KMKSZ és a helyi Magyar
Nyugdíjas Klub szervezésében közös kultúrprogramon
vettek részt. Az út nagyon jól sikerült, de egyben igen tanulságos is volt a magyar és ukrán viszonyok összehasonlítására. Ezért is fontos a jövőre nézve a kapcsolat megtartása.
IV. Együttműködés más civil szervezetekkel és az önkormányzattal:
– Mint arról már szó esett: a VSZ valamennyi visegrádi
civil szervezettel kapcsolatot szeretett volna kialakítani, de összesen három további civil egyesülettel jó a
kapcsolatunk: a Turisztikai Egyesülettel, a Visegrádi Sportegyesülettel és a Vállalkozók Egyesületével. Az együttműködés elsősorban a bálok és fórumok szervezésénél nyilvánul meg. Igazi nagy közös
akció a 2005-ös Erzsébet-bál volt. Ettől több kell.
Már korábban is beszéltünk arról, hogy a visegrádi államok alkotta szövetség mentén kellene közös, nagyszabású és határokon átívelő sport és kulturális programokat, találkozókat szervezni. Ennek az előkészítését 2007-ben elkezdtük és halad.
– Az önkormányzattal kapcsolatunk teljes mértékben anyagi jellegű. Ez azt jelenti, hogy az első időkben nem kaptunk anyagi támogatást, de két éve megkapjuk azt a pénzügyi támogatást, melyet a többi civil
szervezet is megkap, ha pályázik. Igaz 2007-ben 50
ezerrel kevesebbet kaptunk.
Mi persze szeretnénk ezt megszolgálni egyrészt a város lakóinak kulturált programok szervezésével, takarítással, a képviselők munkájának segítésével. Másrészt, ha valami konkrét kérés felmerülne, mi igyekeznénk azt teljesíteni.
V. Nyilvánosság:
– A Visegrádi Hírekben minden fontos programunkat megjelentetjük. Egyéb észrevételeinket is megfogalmazzuk közösségi alapon, pl. a legutóbbi fórum
jegyzőkönyve. Egyéni hozzászólások is vannak részünkről. A Virágos Visegrádért mozgalom értékelései is megjelennek. Ezt a nyilvánosságot a jövőben is
kihasználjuk, sőt aktívabban.
– A Dunakanyar Televízió már nem olyan aktív programjaink megjelenítésében, mint korábban volt. Ezt
szóvá tettük és változást ígértek…
– Nagy eredményünk lehet, ha elkészül szervezetünk
WEB lapja. Ennek előkészítése és feltöltése folyamatban van. Ebben megtalálhatóak az alapító okiraton
kívül: tagságunk és a pártoló tagok névsora, az éves
munkatervek, üléstervek, a programjaink, néhány
esetben meghívók, illetve a rendezvények forgatókönyvei, a programokról, kirándulásokról fotók és
idővel videó részletek. Természetesen ezt követően
folyamatosan szeretnénk elvégezni a feltöltéseket és
karbantartásokat. Kialakítottuk a szövetség logóját is,
amely szövetségünk nevét tartalmazza, alapja pedig
(Folytatás a 21. oldalon)
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(Folytatás a 20. oldalról)
egy közismert visegrádi várrészlet, mely előtt két kéz
kezet fog, színes rajzban, grafikában feldolgozva.
– Jól szolgálja a szövetség képi archiválását a vásárolt
DVD és foto kamera.
Feladat még e téren, hogy érdeklődő tagságunknak is
sokszorosítsuk, vagy e-mailen elküldjük a felvételeket, hogy használják és népszerűsítsék azokat.
VI. Gazdálkodásunk:
– Bevételeink egyik oldala a tagsági díjakból származik. A2007-es évben –lényegében – ezt az összeget
felére csökkentette a közgyűlés. Jót tesz, hogy a pártoló tagoktól is kapunk önkéntes hozzájárulásokat.
– A VSZ rendszeresen, mindig kap szponzori támogatásokat is. Ezek általában konkrét programok támogatását szolgálják. Konkrét támogatást kérő levéllel
még soha sem fordultunk személyekhez.

TÁRSKERESÉS
Komoly emberek társkeresője a CRONOS.
Szentendrén is megtalálható, várja hívását
ANNA a 06 (26) 314-700-as
vagy a 06 (30) 557-5346-os telefonon.
Hívható hétvégén is 8 és 20 óra között.

Visegrádon, a Sziget utca felett,
a sorgarázson

GARÁZS ELADÓ!
Tel.: 06 (30) 271-0321

HIRDESSEN
A VISEGRÁDI HÍREKBEN!
HÍREKBEN!
ÁRAINK 20082008-BAN
NEM VÁLTOZ
VÁLTOZNAK!

Írásaikat, hirdetéseiket elküldhetik
az alábbi e-mail címekre is:
borsody.istvan@freemail.hu
vagy
mikesytamas@freemail.hu
Felhívjuk kedves Olvasóink
Cikkíróink és Hirdetőink figyelmét,
hogy a lapzárta
minden hó 1. napja, 12 óra!
Lapunk időbeni megjelenéséhez
kérjük a kéziratleadási határidő
pontos betartását!
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– Legnagyobb éves bevételünket a helyi önkormányzattól elnyert pályázati összegek jelentették (ez
évben 250 ezer forint, tavaly 300 ezer forint). Ezt
meg is köszönjük a képviselőknek minden alkalommal. Ez úton is.
– Gazdálkodásunk sokat javult amióta Szebeni Imréné
végzi – ellenszolgáltatás nélkül – a VSZ könyvelését.
Ezt szeretnénk neki megköszönni. Szakmai tanácsadóként pedig Helm János segíti ezt a munkát. A pénzek kezelésében az elmúlt években Takács Istvánné
végzett sok munkát.
Szövetségünk a jövőben a már kialakult hagyományos eseményeket szervezi: két „történelmi” buszkirándulás, Zsitvay-gyalogtúra és koszorúzás, Fórum,
környezetvédelem, Virágos Visegrádért mozgalom,
bál, de új feladatnak tekintjük a „Kis” Visegrádi Találkozó megszervezését is.
Kiss Károly
a VSZ elnöke

Dömös Község Önkormányzat Jegyzője
pályázatot hirdet
pénzügyi ügyintézői állás betöltésére
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló, módosított
9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet által előírt egyetemi vagy főiskolai szintű, közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség,
valamint regisztrált mérlegképes könyvelői képesítés
Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– legalább felhasználói színtű számítógépes ismeret,
– kétéves közigazgatási gyakorlat,
– államháztartási ismeretekben való jártasság
A pályázathoz csatolni kell:
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok hiteles
másolatát,
– részletes szakmai önéletrajzot
Ellátandó feladatok köre:
– a települési önkormányzat könyvelésével kapcsolatos valamenynyi feladat ellátása,
– beszámoló, mérlegjelentés elkészítése
Illetmény:
a köztisztviselők jogállásról szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján

A pályázat benyújtási határideje:
2008. március 6.
A pályázat elbírálásának határideje:
a benyújtási határidő lejártát követő 15 napon belül
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja
A pályázatokat zárt borítékban Dömös Község Önkormányzat
Jegyzőjéhez kell benyújtani. Cím: 2027 Dömös, Táncsics u. 2.
A borítékra kérjük ráírni: „pályázat pénzügyi ügyintézői állás betöltésére”
Az álláshely az elbírálást követően azonnal betölthető
A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni lehet Dr. Szabó Attila
jegyzőnél a 06 (33) 507-060-as telefonszámon
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Állatorvosi ambulancia
Patócs és Tsa Állatgyógyászati Bt.
2022 Tahi, Elekfy Jenő u. 4.
Telefon/fax: (26) 387-177
Mobil: 06 (30) 290-7082
E-mail: patocsandras@t-online.hu

Állatorvos:

dr. Patócs András
Rendelési idő:
hétfő, szerda, péntek: 9–11-ig, 16–19-ig,
kedd, csütörtök: 9–11-ig, 16–18-ig,
szombat: 9–12-ig
Naponta: 8–19-ig telefonegyeztetéssel állunk
rendelkezésére

SZOLGÁLTATÁSAINK:
védőoltások,
széles körű betegellátás,
szülészeti ellátás éjjel is,
hasi és lágysebészet,
csont- és ízületi sebészet,
szalagpótló műtétek,
hím- és nőivarú állatok ivartalanítása,
plasztikai és korrekciós műtétek,
traumatológia,
intenzív terápia,
monitorozott gépi (isoflurán altatás),
labordiagnosztika helyben,
röntgen,
UH,
endoskopia (idegentest-eltávolítás),
fogászat,
UH fogkő-eltávolítás,
diszplázia szűrőállomás,
mikrochip-behelyezés,
állatútlevél- kiadás,
számítógépes nyilvántartás,
tenyészpár-keresés

Amit háznál
lelkiismeretesen el lehet végezni
(oltások, egyszerűbb kezelések),
vállaljuk!
Jelszavunk:
mindent egy helyen, mindent az állatért!
Forduljon hozzánk bizalommal!

KÖNNYŰSZERKEZETES
HÁZAK KIVITELEZÉSE
Tetőfedés, autóbeállók, előtetők
és egyéb faipari munkák
Megbízható, gyors kivitelezés
kedvező áron!
Referenciával és garanciával!
A referenciák megtekinthetők:
www.acsfer.hu
Elérhetőség:

Telefon: 06 (20) 519-1949
Fax: 06 (26) 585-030
E-mail: acsfer@dunainfo.net

DUNAKANYAR INGATLANCENTRUM
Közvetítő és értékbecslő iroda
Alapította: ZIMÁNYI PÉTER 1996-ban

 Ingyenes számítógépes nyilvántartás, helyszíni értékfelmérés, ingatlanforgalmi tanácsadás!
 Az ingatlanok kiajánlását és helyszíni bemutatását
munkatársunk végzi. Teljes körű ügyintézés!
 Irodánk ügyvédje megbízóink részére az adásvételi
szerződéseket költségmentesen elkészíti
 Házának, telkének eladását bízza szakemberre!
 Vevőinknek eladó házakat, telkeket keresünk

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

381 - 431

Mobil: 06 -

209 - 834 - 796

internet: www.ingatlanok-dunakanyar.hu
VISEGRÁDI HÍREK
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala

SÓLYOM!

Megjelenik havonta, 750 példányban
Felelős szerkesztő: Mikesy Tamás
A szerkesztőbizottság tagjai:
Borsody István, Gróf Péter, dr. Gróh Dániel,
Kálazy László, Mezei Anna, Mikesy Tamás, Schmidt Anna
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
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NE HOZZA HOZZÁNK!
HŰTŐJÉT, MOSÓGÉPÉT, MOSOGATÓGÉPÉT,
MIKROSÜTŐJÉT, VILLANYBOJLERÉT…

MI A HELYSZÍNEN MEGJAVÍTJUK.
INGYENES KISZÁLLÁS
VISEGRÁDTÓL BUDAKALÁSZIG
ÉS A PILIS TERÜLETÉN

HIBABEJELENTÉS-INFÓ:
NON STOP 06 (30) 500-3550
ELEKTROSZERVÍZ
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Tel.: 06 (20) 770 - 8845

DUNAKANYAR
VAGYONVÉDELEM
Biztonsági rendszerek kiépítése
rádiófrekvenciás
és telefonos távfelügyelet biztosításával,

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

GUELMINO BT.

Visegrádon
gyönyörű panorámával rendelkező
hét szoba összkomfortos lakás (panzió)

Vágott, hasított tűzifa Dunabogdányból

a Thermál Szálló mellett

TŰZIFA

teljes berendezéssel együtt
kiadó, bérbeadó, illetve eladó!

Hasított 2.000,– Ft/q, kugliban 1.900,–Ft/q
Az ár a házhoz szállítás költségét is magában foglalja

Érdeklődni lehet:
06 (30) 423-0517-es telefonon

06 (20) 599-9399

Visegrádon
külön bejáratú
KÉTSZOBÁS LAKÁS
KIADÓ!
Érdeklődni lehet:
a 06 (30) 966-9288-as,
ill. a 06 (26) 398-287-es telefonszámon

7 ºC

Ne kockáztassa Ön
és járműve biztonságát,
épségét!
A nyári gumiabroncs 7 ºC alatt
nem biztosít megfelelő tapadást
az útburkolaton
még száraz időben sem!

Tel.: 06 (70) 268-4030

Eőry Csaba

D ek o r Á l o m
Ajánlatunk cégek számára:

munkaruha emblémázás szitázva és hímezve,
reklámajándék emblémázása,
reklám- cégtábla, ponyva, utca és
házszámtábla készítése. Autódekoráció.
Februárban 5-10%-os kedvezmény
reklámtáblákra!
Egyedi ajándékok saját fotóról, Valentinnapra!
Műhely:
www.dekoralom.hu
Dunabogdány
info@dekoralom.hu
Táncsics M. u. 23
tel.:06/20 412 24 21
Nyitva: hétfő, kedd, szerda: 10-18-ig
más időpontban, telefonos egyeztetés alapján!

A kopott téli abroncsra legyen gondja!
Téli gumiabroncs széles választékban
Gumiszerelés, centrírozás, javítás
Visegrádon!
Tel.: 06 (20) 661-7803
WEBOLDAL TERVEZÉSE-ÜZEMELTETÉSE
HARDVER SZAKTANCSADÁS
ADAT- ÉS EGYÉB SZÁMÍTÓGÉPES FELDOLGOZÁS
MUCSI ATTILA
Telefon: 06 (30) 868 2446
Web: http://www.mucsia.hu

E gyetemet végzett tanár
korrepetálást, érettségire,
egyetemi felvételire való felkészítést vállal
történelembő
történelemb l és irodalomból

Visegrádon családi ház hosszú távra kiadó
Ár: 65.000 Ft + rezsi havonta
Telefon:
06 (26) 310-755
Mobil:
06 (30) 495-2086, 06 (30) 928-8351
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EMBLÉMA!

EMBLÉMA!

FEBRUÁRI–MÁRCIUSI PROGRAM
február 15., péntek:
február 22., péntek:
február 29., péntek:
március 7., péntek:
március 14., péntek:

Chico Unplugged Band
Ton Ton Phoenix
Paid Holiday
Soundtrack Light
Hot Jazz Band

#OķUQTX¶NVQ\VCV¶ULQI¶VHGPPVCTVLWM
#U\VCNHQINCN¶UTGPFGNÃUHGNXÃVGN  
YYYFQPXKVQXKUGITCFJW8KUGIT¶F(ĝW

Kapható

A BORDA TERMÉKEK
TELJES VÁLASZTÉKA!

H Á Z!

Borda nyári turista felvágott 1280 Ft helyett
1100 Ft-os, Borda frankfurti virsli 1200 Ft
helyett 1050 Ft-os kedvezményes áron kapható!
Grillezni való fűszeres tarja folyamatosan
kapható!
Az árak a mindennapi készlet erejéig
érvényesek, az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
Sertés- és műbelek, vakbél, gyomor
folyamatosan kapható!
Ecetek, konzervek, ét- és olívaolaj,
ásványvíz, üdítőitalok, házi tészták,
mirelit áruk, vecsési savanyúságok
nagy választékban,
jó minőségben, kedvező áron!
SODEX ho PASS, ENNI KÉK
étkezési és ajándék utalványok beválthatók!
A megszokott udvarias kiszolgálással
várjuk régi és új kedves Vásárlóinkat!

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

A 11-es főút mellett
jó parkolási lehetőséggel
várjuk Önöket!
2023 Dunabogdány, Kossuth út 40.
Telefon: (26) 390-350

Visegrádi
Hírek
VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
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Jékely Zoltán:
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MÁRCIUSI HÓ
Hull a márciusi hó gomolyogva,
s az ég felé lebeg érzelmesen;
mintha egyetlen, roppant sírhalomra
szállongna, hogy befedje csendesen.
Imé, az Ország télbe dermed újra
a vérbevert Szabadság ünnepén;
borzong az élk könnyes koszorúja
halott hsök mohásodó kövén.
Mert sok hs hamvad itt a halmok alján,
hol a szintbl tünedez már a hant,
s kiontott vérükért nem vigasztalván,
gyötri a föld a sok boldogtalant.
Tetemüket meg nem fiatalítja
nk szépítje, márciusi hó,
örök-életüknek egyéb a titka:
Emlékezés, mely a szívben lakó.
Így élnek k. A föld alól, a hóból
– akár a Victoria Regia –
feltámad és népe szivére csókol
emberöltnként a sok dalia.
Az éjszakában dombhát és morotva
lángnyelveket vet a magasba ki;
ki szent ügyért testét a földnek adta,
a lelke láng lesz s fog még gyújtani!
Zúdulnak az id molekulái
s reánk peregnek, mint a porhavak.
De lám, gázolják azok unokái,
akik termékenyítve porlanak.
S járván az elrendeltetésnek útját,
tán hihetik, hogy a véres babért
gonosz hatalmak sárba nem tapodják,
s nem tör fel majd lelkükbl a Miért?

IIIIIIIIIIIIIIII
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Háziorvosi beszámoló
a múlt év szakmai tevékenységéről

VÁROSHÁZI
HÍREK

Az ellátottakról és megbetegedésekről a következőket tudom elmondani
statisztikai szempontból:
A háziorvosi praxisba bejelentett gondozottak száma 1634 fő (a gyermekekkel együtt), ebből 769 férfi, 865 nő.
A rendelési időben megjelentek száma: 7574 fő. Rendelésen ambuláns
betegek (nem a praxisba bejelentett betegek): 468 fő.
Lakáson történt beteglátogatás hívásra: 608 fő. Lakáson történt folyamatos ellátás: 270 fő.
Szaktanácsadáson bemutatott esetek: 211 fő. Szakrendelésre irányított
esetek: 1466 fő.
Fekvőbeteg-intézetbe utaltak száma: 265 fő.
Az iskolákban a védőnő igen aktív segítségével folyik az ÁNTSZ előírásai, szakmai irányelvei szerinti szűrés, illetve a kötelező védőoltások
beadása.
Amit én feltűnőnek és szomorúnak látok, az az, hogy az iskoláskorú gyerekeknél sok esetben találunk hanyag tartást, gerincferdülést és lábfejboltozati eltérést. Amikor felnőnek ezek az iskolások, megjelenik majd a
gerincpanasz, ami nemcsak kellemetlenséget okoz, hanem fájdalmat is,
illetve az életminőség jelentős romlását okozhatja majd! Heti rendszerességgel fontos volna úszni a gyermekeknek már óvodás kortól! A lehetőség
megteremtése a fiatalok számára igen fontos volna.
Amit sikeresnek, hasznosnak gondolok, és a lakosoktól visszajelzésként
is hallottam, hogy eredményesek voltak a lakosság körében szervezett, a
helyi rendelőben megszervezett szakorvosi szűrések: nőgyógyászati,
orthopédiai, kardiológiai, urológiai.
Ezúton is megköszönöm, hogy ennek anyagi fedezetét megteremtette az
önkormányzat. A visegrádi lakosok számára jelentős segítség, ha ezt
továbbra is évi rendszerességgel tudjuk biztosítani a számukra.
Négy esetben szűrtünk ki még tünetmentes, de már sajnos rosszindulatú
megbetegedést betegeknél, akik azóta is jól vannak, és orvosi kezelés alatt
állnak. Ezek a szakorvosi vizsgálatok sok utazástól kímélték meg a betegeket. A kizárólag szakorvosi javaslatra felírható gyógyszerezést is megkönnyítette a betegeknek.
A heti gyakorisággal történő vérvételek lehetővé tették, hogy rendszeresen szűrjük (se-cholesterin, se-triglicerid, vércukor, máj- és vesefunkciós
vizsgálatok) a lakosságot. Így hamarabb kiderülhetnek a még tünetmentes,
de már kezelést igénylő pajzsmirigy- és más megbetegedések is.
Részben az önkormányzat teremtette meg annak is az anyagi fedezetét,
hogy a praxis betegei számára ezt biztosítani tudjuk; kérném tisztelettel
ennek a gyakorlatnak, támogatásnak további folytatását a betegeink érdekében!

Beszámoló a képviselő-testület
2008. február 28-i üléséről

Fejlesztések:

Egyre szigorodó dokumentációs követelményeknek kell megfelelnünk;
szükségessé vált a számítógépes programnak és magának a számítógépnek
a cseréje, amit egy további nyomtatóval is kiegészítettünk, valamint számítógépes hálózatot alakítottunk ki, internetes hozzáférést kellett kialakítatnunk kb. 300.000 Ft értékben; egy modern EKG készüléket vásároltam,
ami a sürgősségi betegellátásban nélkülözhetetlen defibrillátort is tartalmazza. Ennek értéke 1.000.000 Ft; orvosi Bioptron lámpa segíti a betegek
gyógyulását, melynek értéke 600.000 Ft.
Segítené a munkánkat további eszközbővítés is: egy Holter-monitort,
illetve 24 órás vérnyomásmérőt célszerű volna még beszereznünk. Ezen
eszközökkel lényegesen lehetne javítani a magas vérnyomás kezelését,
rövidíteni lehetne a pontos therápia kialakításának az idejét.
Ezúton is szeretném megköszönni Schüszterl Károlynak, Vidosits
Bélánénak Éva néninek, Papné Pintér Klárinak, Burgermeister
Istvánnénak Editnek a munkáját, készséges, mindennapos segítségüket!
Dr. Balázs Mária háziorvos
(A beszámolót terjedelmi okok miatt szerkesztve közöljük. – A szerk.)

Februári rendes ülésünkön meghoztuk az önkormányzat 2008. évre vonatkozó költségvetési
rendeletét, amit a pénzügyi bizottság korábban
több fordulóban tárgyalt és módosított.
A 2008. évi költségvetési tervezés fő célja az
előző évekhez hasonlóan a bevételek és a kiadások mértékének egyensúlyban tartása és a gazdaságos működés volt. A tervezett költségvetési
koncepció szempontjai szerint szerettük volna
biztosítani benne a hazai és európai uniós pályázatokhoz szükséges önrészeket, rangsoroltuk
a fejlesztési feladatokat és a takarékosság elvét
érvényesítve sajnos szinte mindenhol csökkentenünk kellett a kiadásokat is.
Az országos szinten érzékelhető megszorítások nem kerülik ki az önkormányzatokat sem,
ezért minden intézményünk költségvetési keretét szűkebbre kellett vonnunk, természetesen
működésüket nem veszélyeztetve és az ésszerűség határai között maradva.
Sajnos, a civil szervezetek és a sportegyesület
támogatását is 20%-kal csökkenteni kényszerültünk. A képviselők lemondtak tiszteletdíjuk
feléről. A költségvetés után elsődleges célunk
az új városközpont projekt teljes körű pénzügyi
és műszaki előkészítése lesz, valamint az európai uniós és a hazai pályázatokra való felkészülés és projekt előkészítés. A részletes költségvetési rendelet a Visegrádi Hírekben olvasható
lesz.
Meghallgattuk és elfogadtuk a védőnő, a gyermekjóléti szolgálat és a művelődési ház beszámolóját 2007. évi munkájukról. Napirenden
szerepelt a polgármesteri hivatal tavalyi tevékenységéről szóló beszámoló, amelynek kapcsán kisebb átszervezések is történnek a jövőben a hivatalban.
A testület elfogadta a civil szervezetek beszámolóit, amelyet a közművelődési bizottság
korábban a szervezetek képviselőit meghallgatva részletesen tárgyalt. Szintén döntöttünk arról,
hogy az önkormányzat továbbra is évi 500 ezer
forinttal támogatja a gizellatelepi Visegrádi
Rehabilitációs Szakkórház működését.
Sok visegrádit érdeklő hír, hogy elfogadtuk a
református templom adásvételi szerződésének
módosítását, amely szerint az építtető református egyházközség vállalja, hogy 2008. október
végéig kívülről elkészül a templomi épülettömb,
használatba vehetővé válik az imatermi rész, a
templomhajó és a kiszolgáló helyiségek, és sor
kerül a templom felszentelésére. 2009. május
31-i határidővel elkészül a templom környezetének rendezése és parkosítása.
Dobri Imre
önkormányzati képviselő
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A Visegrádi Önkormányzat 3/2008. (II. 28.) ör. rendelete
az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. §
(1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, tekintettel a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvényben foglaltakra,
2008. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet hatálya Visegrád Város Önkormányzatára és
önkormányzati intézményeire terjed ki.
2. §
Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
67. § (1)–(3) bekezdése alapján a Címrendet az 1.C mellékletben foglaltak szerint állapítja meg, ahol a polgármesteri hivatal és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési
intézmények alkotnak külön fejezetet.
3. §

Visegrád Város és intézményei együttes költségvetését
541.013 eFt bevétellel
és 615.563 eFt kiadással, ezen belül:
A hiány fedezetét a hitelek biztosítják, mely 74.550 eFt.
4. §
Visegrád Város Önkormányzata összevont pénzügyi bevételek és kiadások 2008. évi alakulását bemutató mérlegét
az 1.A melléklet szerint állapítja meg.
5. §
A Visegrádi Német Kisebbségi Önkormányzat a 2/2008.
(2. 4.) határozata alapján, annak 2008. évi költségvetését
az 1.B melléklet alapján állapítja meg.
6. §
A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti
bontását a 2. melléklet szerint állapítja meg.
7. §
A polgármesteri hivatal, valamint intézményei működési
bevételeit a 3. és 4. melléklet szerint állapítja meg.
8. §
A polgármesteri hivatal, valamint intézményei működési
kiadásait az 5. és a 6. mellékletek szerint állapítja meg.
9. §
Visegrád Város Önkormányzata és Intézményeinek létszámadatait is az 5. és 6. mellékletek szerint állapítja meg.
10. §
Felhalmozási célú kiadásait 11.442 eFt-tal a 7. és a 8.
melléklet szerint állapítja meg.
11. §
Az átadott pénzeszközeinek előirányzatát 27.303.eFt-tal a
9. és a 10. mellékletek szerint állapítja meg.
12. §
Hiteltörlesztési előirányzatát 16.220 eFt-tal a 11. melléklet
szerint állapítja meg.
13. §
Visegrád Város Önkormányzata működési és felhalmozási
mérlegét bemutató előirányzatát a 12. melléklet szerint
állapítja meg.
14. §

Visegrád Város Önkormányzata a normatív állami támogatás 2008. évi kalkulációját a 13. melléklet szerint állapítja meg.
15. §
Visegrád Város Önkormányzata sajátos működési bevételeinek 2008. évi előirányzatát a 14. melléklet szerint állapítja meg.
16. §
Visegrád Város Önkormányzata 2008., 2009., 2010. évekre kitekintő gördülő tervezését a 15. melléklet szerint
állapítja meg.
17. §
Visegrád Város Önkormányzata a 2008. évi hitelképességét a 16. sz. melléklet szerint állapítja meg.
18. §
Visegrád Város Önkormányzata a 2008. évi előirányzat
felhasználási ütemtervét a 17. sz. melléklet szerint állapítja
meg.
19. §
Visegrád Város Önkormányzata a 2008. évi közvetett
támogatásokról szóló kimutatását a 18. sz. melléklet szerint állapítja meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai
20. §
Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a
polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok
ellátásáért a jegyző a felelős.
21. §
Amennyiben az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
30 napot elérő, elismert tartozásállománya további 30
napig fennáll, és mértékét tekintve a költségvetési szerv
éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át és/vagy a 20
millió Ft-ot eléri, azt az intézmény vezetője haladéktalanul
köteles jelenteni az önkormányzat jegyzőjének.
22. §
(1) A 3. §-ban kimutatott forráshiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli,
hogy a polgármesteri hivatal készítse elő az önhibáján
kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést, valamint a pénzintézethez benyújtandó hitelkérelmet.
(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és
a támogatási igény kimunkálásáról, valamint a hitelkérelem határidőben történő benyújtásáról a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés
alapján.
(Folytatás a 4. oldalon)

4

VISEGRÁDI HÍREK

(Folytatás a 3. oldalról)
(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

23. §
A képviselő-testület az előirányzat-módosítás jogát a
központi költségvetésből kiutalt központosított támogatások és a céltámogatások esetében összeghatártól
függetlenül a polgármesterre ruházza át. Minden más
– a költségvetést érintő – előirányzat-módosítás jogát
a képviselő-testület fenntartja magának.
Az év közben engedélyezett központi támogatások
felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által kért előirányzat-átcsoportosítások
miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése után, a
polgármester előterjesztése alapján, negyedévente
dönt.
Azokat a pályázatokat, amelyek sajáterő-biztosítást
nem igényelnek, a polgármester értékhatártól függetlenül igénylésre benyújthatja.
A költségvetésben nem tervezett, de az év folyamán
jelentkező többletbevételek a 15. §-ban foglaltak betartásával csak a működési hiány csökkentésére fordíthatók.
24. §
Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai
felett az intézmény vezetője előirányzat-felhasználási
jogkörrel rendelkezik.
Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője
a saját hatáskörben végrehajtott előirányzatváltoztatásról 15 napon belül köteles a jegyzőt tájékoztatni, ennek elmulasztása fegyelmi felelősségre
vonással jár.
Saját bevételi elmaradás esetén az elmaradt bevétel
összegével azonos mértékű kiadáscsökkentést kell elrendelni a költségvetési előirányzat-módosításokkal
egy időben.
A részjogkörrel rendelkező intézmények vezetőinek
előirányzat feletti jogosultsága csak a személyi juttatásokra és járulékaira terjed ki.
25. §
Az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szerv köteles saját hatáskörben kialakított
számviteli rendjét – a jegyző által meghatározott módon – számviteli politikájában és számlarendjében
rögzíteni.
Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv köteles a
gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat
végrehajtani.
A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
26. §
A feladat elmaradásából származó – személyi és
dologi – megtakarításokat csak a hiány csökkentésére
lehet fordítani.
A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat
valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az
előirányzat-túllépés fegyelmi felelősséget von maga

(1)

(2)

(1)

(2)

2008. március

után, melyet a jegyző kezdeményez a képviselőtestületnél.
27. §
A költségvetési szervek pénzellátásáról a polgármesteri hivatal köteles gondoskodni az intézményvezetőkkel egyeztetett pénzellátási terv alapján.
A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési
szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
28. §
Átmeneti, szabad pénzeszközök elhelyezése esetén
előzetesen legalább 3 hitelintézettől kell ajánlatot
kérni. A legkedvezőbb ajánlat kiválasztására a képviselő-testület a pénzügyi bizottságot hatalmazza fel,
mely bizottság egyben jogosult intézkedni a betételhelyezésre, s annak visszavonására.
29. §
Az önkormányzati vagyon tulajdonjogának és a vagyon vagyonkezelői jogának ingyenes átruházásáról a
mindenkor hatályos „Az önkormányzat vagyonáról és
a vagyongazdálkodás szabályairól szóló” önkormányzati rendelet előírása az irányadó.
A követelésekről való lemondásra
– 100 eFt-ig a polgármester,
– 100 eFt felett a képviselő-testület jogosult.
Az értékhatárokat követelésenként kell elbírálni.
30. §
A képviselő-testület az üdülőövezeti saját tulajdonú
gázközmű hozzájárulásának díját 120.000 Ft-ban, a
szennyvíz csatornára való rákötés hozzájárulásának
összegét magánszemélyek részére 140.000 Ft-ban,
egyéb igénylők esetében 160.000 Ft-ban állapítja
meg.
31. §
A képviselő-testület az egyes pénz- és természetbeni
szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak alapján, a helyben szokásos legolcsóbb temetés összegét 140 eFt/temetés állapítja
meg.
32. §
A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját
38.650 Ft-ban határozza meg.

Záró és vegyes rendelkezések
33. §
(1) Ez a rendelet a költségvetési év első napjától, azaz
2008. január 1-jétől visszamenőlegesen lép hatályba.
Visegrád, 2008. február 28.
Hadházy Sándor
polgármester

Eőryné dr. Mezei Orsolya
jegyző

Kihirdettem: 2008. február 29-én.
Eőryné dr. Mezei Orsolya
jegyző
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1.A melléklet

Elfogadta a költségvetést
Pest Megye Közgyűlése

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2008. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
(Összesítő) eFt
Megnevezés

2007.
TERV

2008.
TERV

353 043

383 870

65 275

69717

287 768

314153

60 369

12 369

BEVÉTELEK
Működési bevételek
Intézményi működési bevételek
Önkormányzat sajátos működési
bevételei
Felhalm. és tőke jellegű bevétel
Pénzügyi befektetés bevétele
Felhalmozási bevételek
Lakástörlesztés
Koncessziós díj (Hilton)
Támogatások, kiegészítések, visszatérülések, véglegesen átvett
pénzeszközök
Önkormányzat költségvetési
támogatása
Támogatásértékű bevételek
Véglegesen átvett pénzeszközök
Támogatási kölcs. visszatér. bevétel
Hitelek
Működési célú hitelfelvétel

50

150

59 519

8719

800

1000
2500

108 557

137 357

74 268

93624

0
34 289
417

417

68 376

74 550

0

Felhalmozási célú hitelfelvétel

68 376
MFB áthúzódó fejlesztési hitel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

74550
13062

Beruházásokra, pályázatokra
Belföldi értékpapír-bevétel
Függő, átfutó, kiegyenlítő
bevételek
Előző évi pénzmaradvány
igénybevétele

43733

61488
0

0

0

0

43123

7000

633 885

615 563

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő
járulékok

222 950

236808

69 428

70648

Dologi kiadások
Végleges pénzeszközátadás

168 202

151168

26 172

27303

KIADÁSOK

Felújítás
Felhalm. kiad. és pü. i.
befekt. össz.

0
125653
Fejlesztési kiadások

112593

Intézményi fejlesztések

13 060

Munkáltatói kölcsön
Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése
Lízingdíj törlesztése
Fejlesztési hitel törlesztése
Csatorna (Dömös)
Átfutó függő kiadás
Céltartalék

11442

1 000

1000

19 240

16220

4 600

0

12 480

14060

2 160

2160

0

0

1 240

96328

Általános tartalék
KIADÁSOK ÖSSZESEN

11442

4646
633 885

615 563

Pest Megye Közgyűlése február
15-én nagy többséggel elfogadta
Pest Megye Önkormányzatának
2008-as költségvetését. A megye
bevételi főösszegét több mint 35
milliárd forintban állapította meg.
A kormány az önkormányzatokat,
ezen belül a megyei önkormányzatokat sújtó forráselvonás ellenére
megvalósítható, reális költségvetést
alkotott, amely fejlesztéseket is
előirányoz. A Pest Megyei Közgyűlés vezetésének elhatározott szándéka, hogy megőrizze, fejlessze a
szolgáltatások és az ellátás színvonalát, valamint korszerűsítse az
egészségügyi, szociális, oktatási és
kulturális intézményhálózatát.
Az ország 2008. évi költségvetése
ismét azt tükrözi, hogy a megyei
önkormányzatokkal szemben a kormány folytatja kiéheztetési politikáját. A kormány nem partnernek,
hanem ellenségnek tekinti a választott önkormányzatokat. Jól jelzik ezt
az újabb forráskivonások. Bár az
Alkotmány és az önkormányzati
törvény is rögzíti, hogy az önkormányzatok számára a jogszabályok
által előírt közfeladatok ellátásához
szükséges forrásokat biztosítani kell,
ennek ellenére az idei költségvetésben tovább csökkentek a normatívák.
Azaz nem csak reálértékben, hanem
számszerűen is, Pest megye tekintetében mintegy fél milliárd forinttal
csökkent az átadott állami támogatás.
Ez azt jelenti, hogy például az oktatásban az állami normatíva idén már
csak mintegy felét fedezi a tényleges
költségeknek.
Pest Megye Önkormányzata az ország romló gazdasági helyzete, a
magas infláció, a közüzemi szolgáltatások nagymértékű áremelése és a
központi kormányzat forráskivonó
politikája ellenére szilárdan áll. Elhatározott szándéka, hogy a romló
körülmények ellenére nem hajlandó
engedni a szolgáltatások színvonalából. Az önkormányzat célja a biztonságos, tervezhető működés, a struktúra ésszerű, nem fűnyíróelvű átalakításával, a párhuzamosságok megszüntetésével.
(Folytatás a 6. oldalon)
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A Visegrádi Önkormányzat 2/2008. (II. 28.) ör. rendelete
a gyermekétkeztetési intézményi térítési díjak megállapításáról
szóló 22/2006. (XII. 15.) ör. rendelet módosításáról
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993,
évi III. törvény (továbbiakban Szt.) 114–119. §-ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 147–148. §-ában foglaltak alapján, a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjakról a következő rendeletet alkotja:
1. §
A gyermekétkeztetési intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 22/2006. (XII. 15.) ör. rendelet melléklete helyébe, jelen rendelet melléklete lép.
2. §
Jelen rendelet 2008. március 1. napján lép hatályba.
Visegrád, 2008. február 28.
Hadházy Sándor s. k.
polgármester

Eőryné dr. Mezei Orsolya s. k.
jegyző

A rendeletet kihirdettem 2008. február 29-én.
Eőryné dr. Mezei Orsolya s. k.
jegyző

2/2008. (II. 28.) ör. melléklete
Étkezők

Óvoda
Iskola
Alkalmazott
Nyugdíjasok
Saját
dolgozó

Tízórai
nyersanyagáfa
norma 20%

Ebéd
nyersanyagáfa
norma 20%

Uzsonna
nyersanyagáfa
20%
norma

nyersanyagnorma

rezsi
ktg.

60 Ft
70 Ft
70 Ft

160 Ft
210 Ft
210 Ft

60 Ft
60 Ft
60 Ft

280 Ft
340 Ft
340 Ft

45% 153 Ft

263 Ft

263 Ft

55% 145 Ft

263 Ft

263 Ft

88% 231 Ft

99 Ft

590 Ft

263 Ft

263 Ft

91% 239 Ft 100 Ft

600 Ft

Külső
vendég

Óvoda térítési díj: nyersanyagnorma
Iskola térítési díj: nyersanyagnorma
Óvodai és konyhai dolgozó térítési díj:
nyersanyagnorma + 45% rezsi + 20% áfa

Napi étkezés összesen
áfa
20%

98 Ft

összesen
280 Ft
340 Ft
590 Ft
410 Ft

Nyugdíjas térítési díj: nyersanyagnorma + 55% rezsi
Saját dolgozó térítési díj:
nyersanyagnorma + 88% rezsi + 20% áfa
Külső vendég: nyersanyagnorma + 91% rezsi + 20% áfa

Elfogadta a költségvetést Pest Megye Közgyűlése
(Folytatás az 5. oldalról)
Pest Megye Önkormányzatának feladatai az elmúlt évben tovább bővültek, ugyanis a területi kisebbségi önkormányzatok működési feladatait is biztosítania kell. Az önkormányzat idén 59 önállóan gazdálkodó és 10 részben önálló intézmény, továbbá 5 területi kisebbségi önkormányzat működtetéséről 6651 fő foglalkoztatásával gondoskodik. A Pest
megyében élő 1 millió 300 ezer embert úgy kívánja szolgálni a megyei önkormányzat, hogy azzal erkölcsi, szellemi és
anyagi értéket teremt, szemben a kormány leépítő, megszűntető hozzáállásával.
Szűcs Lajos elnök
(Pest Megye Közgyűlése)
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Beszámoló az elmúlt idő történéseiről
Közismert tény, hogy az elmúlt időszakban, különösen a
2007–2008-as években az önkormányzatok egyre nehezedő
körülmények között gazdálkodnak. A 2006-os választások
után – 2002-höz hasonlóan – a testület hosszas vita után
elfogadta azt a négy évre szóló programját, melyet ugyan
többen álomnak, vágynak minősítettek, de abban egyetértettek, hogy az általam előterjesztett programokra szükség van.
A választási koncepció alapján kidolgozott anyagnak két
hangsúlyos eleme: a városközponttal kapcsolatos tervek,
illetve a millenniummal kapcsolatos programok.
A városközpont-beruházás a tervezési-műszaki és pénzügyi
előkészítéssel kezdődött. Feltérképeztük a „házon belüli
lehetőségeket”, de főként külső források bevonására tettünk
lépéseket. Az uniós támogatások, a hitelfelvétel és a vállalkozók bevonása jött szóba leginkább lehetőségként. A testülettel számtalanszor vettük végig a műszaki és pénzügyi
konstrukciókat.
Az egyik lehetőség egy befektető partnerrel létrehozandó
közös gazdasági társaság, amelybe az önkormányzat apportként az ingatlanvagyonnal és a már elvégzett előkészítő
munkák (pl. régészeti feltárás) pénzben kifejezhető értékével
szállna be. A partner ugyanilyen mértékű pénzzel fektetne
be, melyből az engedélyezési eljárások és a tervezési munka
is megvalósítható. Ez esetben fennállhat az a veszély, hogy a
partner előbb-utóbb el kezd diktálni, tőkeemelés útján, illetve
gazdasági érdekekre hivatkozva a város számára kedvezőtlen
irányba vihetné el a beruházást. Ilyen lehet a túlépítés, túlzsúfolás, túlfejlesztés, vagy elmaradhatnak számunkra igen
fontos elemek, mint a mélygarázs vagy a közterületek építése, illetve kérdéses lehet e kivitelezés színvonala. Ezért merült fel, hogy az önkormányzat egyszemélyes ingatlanfejlesztési társaságot hozzon létre a beruházás kivitelezésére. Ehhez
hitelfelvétellel vagy önkormányzati kötvénykibocsátással
tudnánk forrást teremteni. Ez utóbbi sem más, mint egy
hosszú távú, 20–25 éves lejáratú hitel, ez a forma az utóbbi
időben elterjedőben van az önkormányzatoknál.
Fél éves előkészítő munka után az egyik vezető bank biztosítékokkal jól körülhatárolható ajánlatot tett le az önkormányzat asztalára. A képviselő-testület végül is úgy döntött,
hogy nem meri felvállalni ennek a kockázatát, és elutasította
az ajánlatot. Most visszatértünk az eredeti variációhoz, és
megpróbálunk egy olyan partner keresni, akivel ezt a beruházást meg tudjuk valósítani. Nyilvánvalóan, az előbb leírt
veszélyek ismeretében, egy hosszútávon is élhető városközpontot kell felépítenünk. Az előkészítő munka folyt tovább,
gyakorlatilag befejeződött a régészeti feltárás, mely által
tisztában vagyunk azzal, hogy milyen lehetőségeink és milyen kötöttségeink vannak a területtel kapcsolatban, és milyen új, a városközpont egyediségét erősítő, rangját növelő
bemutatandó műemléki értékek állnak rendelkezésünkre.
Tovább léptünk a tervezéssel kapcsolatban is; egy második
és egyben utolsó országos nyílt tervpályázattal választ kerestünk arra, hogy ennek a városközpontnak milyen legyen az
arculata, melyek legyenek a terei, milyen legyen a beépítettsége. A színvonalas pályázatok közül a zsűri hármat díjazott,
és kettőt javasolt megvételre.
Most egy szakmai csoport összegzi ezeket a terveket, és
konkrét megvalósítási tervet tesz le az önkormányzat asztalára, melyet természetesen az elfogadás előtt bemutatunk Visegrád lakosságának – mint ahogy tettük ezt a pályázatok
esetén is –, és legalább egy közmeghallgatást is tartunk ebben a témában. Nyilvánvaló, hogy a 2010-es választásokig a

városközpont már nem készülhet el, de ebben az évben a
tervezés elvégezhető, ezt követően a beruházás megkezdődhet, de a befejezés áthúzódik a következő önkormányzati
ciklusra. Ezt természetesen sajnáljuk, de célunk egy Visegrád
rangjához méltó, s a lakosság egyetértésével és támogatásával megvalósuló városközpont felépítése. Ezt időkorlát nem
befolyásolhatja, inkább később készüljön el, de az olyan
legyen, amilyet szeretnénk.
A másik súlyponti kérdés a millennium megrendezése volt
a ciklusprogramban. Ezért hívta életre az önkormányzat az
emlékbizottságot, mely első lépésben elkészítette a reneszánsz év programját. A remélt állami támogatás elmaradása
után ennek a programnak a magunk erejéből is megvalósítható változatát dolgoztuk ki. Ez azért fontos, mert ez az év. a
2009-es, 1000 éves programsorozat próbájának is tekinthető.
A millenniumhoz kapcsolódó programok is már túl vannak
az előkészítés fázisán, és reméljük, egy-két hónapon belül
olyan állapotban lesznek, hogy elkezdődhet a konkrét szervezés.
Ember tervez, Isten végez, szokták mondani. Az országban
az elmúlt időszakban jelentős változások történtek. Több
kedvezőtlen folyamat is elindult, és itt nem csupán az egészségügyi, illetve az oktatási rendszer átalakítására gondolok,
hanem ki kell hangsúlyozni az önkormányzati szférát érintő
átalakításokat is. Ezek egyrészt a feladatok bizonyos átcsoportosítását eredményezték. Például a többcélú kistérségi
társulások lehetőségeket és feladatokat kaptak, de forrásokat
nem. Az átalakítás másik része az önkormányzati finanszírozást érintette.
El kell mondani, hogy a kormány igen jelentős forráskivonást hajtott végre ezen a területen. Azt mondják, hogy ezeket
a kiesett forrásokat az uniós pályázati lehetőségek fogják
kompenzálni, mely természetesen részigazság, és ezzel igen
sok polgárt meg tudnak téveszteni, hiszen a fejlesztési forrásokhoz való hozzájutás esélyegyenlősége közel sem biztosított. Ennek a folyamatnak lesznek nyertesei és vesztesei. A
mi környezetünkben látható, hogy ennek a folyamatnak a
nyertese a főváros, a központi régió, azaz Pest megye forrásait elvonják, és ide csoportosítják át. Ezzel együtt az intézményi normatív támogatásokat is átalakították, mely egyértelmű csökkenést jelentett. Ez azt jelenti, ha fenn kívánjuk
tartani az iskolánkat, óvodánkat, egészségügyi hálózatunkat,
közművelődési intézményünket, akkor a kieső részt egyéb
forrásból kell biztosítanunk. Ebből adódóan az önkormányzatok működési hiánnyal küzdenek, amit csak a fejlesztésre
szánt pénzekből tudnak kompenzálni. Ez alól természetesen
Visegrád sem kivétel. Jelentős változás e tekintetben csak
remélt új adóbevételek esetén várható. Ez csak az volt
Löffler-bánya területén épülő Hilton szálloda 2009 tavaszi
átadását követően várható, mely legpesszimistább számítások
szerint is évi 50–70 millió forintra tehető.
A ciklusprogramban megfogalmaztunk egy turisztikai fejlesztési programot is, ezen belül a szállodaépítési program
igen erőteljesen halad. A Hilton szállodán kívül jelen pillanatban még két szálloda építése van folyamatban, ezek adóbevételei jó esetben a ciklus utolsó évében, vagy azt követően fognak jelentkezni.
(Folytatás a 10. oldalon)
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Búcsú Borsos Sándorné Rozikától
(Elhangzott 2008. február 23-án, a dömösi temetőben)

Szerbusz, Rozika! Hát itt vagyunk! Nézd el nekünk, ha most elkéstünk, hogy többen is vagyunk, akik nem értünk be
az utolsó ,,beszélgetés órára” a kicsöngetés előtt.
Most úgy látom, kicsit összehúzod a szemöldököd, majd a szemed felragyog, és a Tőled megszokott megbocsátó, szelíd mosollyal mondod:
,,Szerbusztok, Aranyoskáim! Semmi baj! Örülök, hogy itt vagytok!” És aztán körbenézve, mindegyikünket név szerint üdvözölsz, van egy kis legyintő kézmozdulatod, talán egy kis megrovó, szúró tekinteted annak, aki ezt is
,,kiérdemelte” Tőled valamikor, valamiért, de aztán megint a legyintés: ,,Ugyan, érdekes ez ma már?!” Mi, volt kollégáid, most ezen a virtuális ,,beszélgetés órán” próbálunk megidézni:
,,– Hogy vagy, Rozika?
– Ó, köszönöm, nagyon jól! Tudjátok, vannak problémák – az orvosok szerint –, de hát a Jóisten tudja, hogy mi lesz
majd! És Ti, hogy vagytok aranyoskáim? Mi van a gyerekekkel, az unokákkal?
– És Rozika, még dolgozol?
– Amíg élek, dolgozok, és addig élek, amíg dolgozhatok. Heti egy alkalom is elég – csak gyerekek közt lehessek!”
És a beszélgetés – e képzeletbeli – mindegyikünknél másképp folytatódik. Talán itt és most, talán majd otthon
,,négyszemközt”, egy mécses fénye mellett. Mert Rozika nekünk a MÉCSES volt, a mindig lobogó, a lobogás mellett is
megnyugvást adó. Támpont és határkő, mert egyszerre jelentett múltat, jelent és jövőt! Ez ritka adomány! Születése,
gyermek- és ifjúkora, felnőtt évei a múltat és jelent –, hatása és sugárzása: a jövőt!
S most ezt a beszélgetést Áprily Lajos segítségével folytatom Útravaló című versét idézve:
,,A lélek,
mikor búcsúzva bontja szárnyait,
visz magával a földről valamit.

Én Istenem, én mit vigyek neked?...

Eszmét, melyet világra ő hozott,
Virágot, melyet ő virágoztatott.

S szólok: Csak ennyit hoztam. Ó, Uram,
Ne ítéld meg nagyon szigoruan.”

S amikor, Uram, hozzád érkezem,
Könnyű kezem miatt szégyenkezem.

Rozika! Te a küzdelmes, de mégis gyönyörű pedagógus életedet, a több mint ötven éves tanítói munkádat viszed az Úr
elé. S nincs mit szégyenkezned, mert több száz kis kezet fogtál, amikor az íráshoz görcsölt ujjakat szépen a betűírásra
idomítottad, vagy imádságra kulcsoltad, és több száz ragyogó szempár kereste a Te szemed simogatását, s várta a dicsérő szavakat ajkadról. S az életed szinte utolsó pillanatáig dolgoztál, talán tényleg a munka éltetett. Köszönjük Neked, hogy pálya- és munkatársaid lehettünk, hogy minket is taníthattál, hogy példát mutattál a gyermek- és hivatásszeretetre. Gazdag örökséget hagytál ránk, s olyan kötelességet, hogy ápoljuk és megőrizzük ezt az örökséget.
Te nem leszel egyedül, várnak fönn a többiek, lassan összeáll az égi tantestület, a Te ,,beszélgetés órád” ott fönn folytatódik, a miénk pedig befejeződik itt, a dömösi temetőben.
Búcsúzom Tőled, Rozika az Áprily Lajos Általános Iskola volt és jelenlegi nevelői, munkatársai nevében, búcsúzom
Visegrád Tiszteletbeli Polgárától a város önkormányzata és polgárai nevében, akik közül sokan mint tanítványaid is
búcsúznak.
Rozika! A ,,beszélgetés óra” véget ért. Kicsöngettek. Most a pihenés következik. Nyugodjál békében!
Mezei Anna
Borsos Sándorné Klopfer Róza 1935-ben született Visegrádon. Az elemi iskolát Dömösön végezte, ezt követően az esztergomi Katolikus Tanítóképzőben szerzett tanítói oklevelet 1954-ben. Első munkahelye Tápiószentmártonban volt. 1960.
augusztus 1-jétől a visegrádi általános iskolában tanított.
Szakmai munkáját több kitüntetéssel ismerték el, köztük a legrangosabbat, a Magyar Köztársasági Bronz Érdemkeresztet 2004-ben vette át. 2008. február 13-án hunyt el, a dömösi temetőben nyugszik.

XXIV. évfolyam 3. szám

VISEGRÁDI HÍREK

9

Az Áprily iskola februári eseményei
Február 15-én küldtük el a középiskolába jelentkező diákok lapjait, és a napokban zajlanak a szóbeli felvételik.
Legtöbb tanulónk most kerül először olyan helyzetbe, ahol
összemérik képességeit hasonló korú társaival. Erre a
versenyszituációra készítenek föl a tanulmányi vetélkedők, versenyek. Sajnos, kamaszodó fiataljainkat nehéz
mozgósítani, a 7–8. osztályban majdnem mindig ugyanazok jelentkeznek a megmérettetésre. Nagy szükségünk
lenne a szülői ház támogatására, de többnyire maguk a
szülők is nehezen találják meg kamaszodó gyermekeikkel
a hangot. Az iskolaválasztásnál sem látták időnként gyerekük reális esélyeit, és a pedagógus tanácsait sem szívlelték meg. Csak remélem, hogy nem okoz majd nagy csalódást, ha nem sikerül a választott középiskolába bekerülni.
Mostanában érkeznek a tavaly végzettek félévi eredményeiről a visszajelzések, kiértékelésükkel hasznos tapasztalatokhoz jutunk. Ugyancsak most fogjuk megkapni a
2007-es kompetenciamérés intézményünkre vonatkozó
adatait, ami az oktatási törvény értelmében egyfajta rangsort jelent az iskolák között. Olvasóinkat a következő
számban tájékoztatjuk ezekről.

A német vers- és prózamondó verseny képviselői

A koncerten Farkas Györgyi gordonkázik
A budakalászi német nyelvi verseny résztvevői
Helyi versenyeink közül a német nyelvi versenyen 17
tanuló vett részt. Első helyezettek: Csehi Boglárka (3. o.),
Farkas Boglárka (4. o.), Bene Márton (5. o.), Paulusz
Anna (6. o.) Horváth Sára (7. o.), Harsányi Fanni (8. o.).
Területi fordulót rendeztek a Szép magyar beszéd versenyben. Fenyvesi Zsófia első, Paulusz Anna és Horváth
Sára negyedik helyezést értek el. Nyolcan jutottak tovább
a Simonyi Zsigmond helyesírási verseny következő fordulójába. Készülünk a Kaán Károly környezetvédelmi és a
szentendrei katasztrófavédelmi vetélkedőre.
Február 28-án részt vettünk a német nemzetiségi vers- és
prózamondó verseny budakalászi területi fordulóján, ahol
Horváth Sára harmadik helyezést ért el, Bene Júlia különdíjat kapott.
Két koncertet is rendeztünk az elmúlt hónapban.
Dömösön a polgármesteri hivatal nagytermében elsősorban a dömösi növendékek közreműködésével, majd Visegrádon tavaszváró koncerten hallhatták gyermekeiket a
szülők és az érdeklődők.

Áprilisban várjuk az iskolánk iránt érdeklődő szülőket,
gyermekeket.
A tavaszi szünet március 19-től 25-ig tart. Utolsó tanítási
nap: 18. (kedd), első tanítási nap a szünet után: 26. (szerda).

BEIRATKOZÁS
Időpontja: 2008. április 2. (szerda) 8–15 óráig,
április 3. (csütörtök) 12–17 óráig
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
– a gyermek lakcímkártyája,
– óvodai vélemény vagy szakvélemény,
– a diákigazolványhoz 1 db igazolványkép és 550 Ft.
Web: www.aprily-visegrad.hu
E-mail: iroda@aprily-visegrad.sulinet.hu
Szeretettel várjuk leendő elsőseinket!
Schmidt Anna igazgató
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NEMZETISÉGI OLDAL –

a húsvét jegyében
Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat

Johann Wolfgang von Goethe
Das Beet, schon lockert
sichs in die Höh,
da wanken Glöckchen
so weiß wie Schnee;
safran entfaltet
gewaltge Glut,
smaragden keimt es
und keimt wie Blut.
Primeln stolzieren
so naseweis,
schalkhafte Veilchen,
versteckt mit Fleiß;
was such noch alles
da regt und webt,
genug, der Frühling,
er wirkt und lebt.

Húsvéti szokások,
hagyományok
A német nemzetiségű falvakban számos
szokás kapcsolódik a tavaszhoz, a húsvéti
ünnepkörhöz.
Az
ünnepet
megelőző
nagyhét
csütörtökjét „Gründonnerstag”-nak, zöld
csütörtöknek nevezik. E napon szívesen
fogyasztottak zöldfélét, például káposztát,
spenótot vagy zöldhagymát.
Katolikus falvakban elnémultak a
harangok,
nagyszombatig
kereplés
helyettesítette a harangozást. A gyerekek
kereplővel járták az utcákat, nagyszombat
délután a fiúk kosarat is vittek magukkal,
az így kapott tojást, pénzt ebbe gyűjtötték.

Beszámoló az elmúlt idő történéseiről
(Folytatás a 7. oldalról)
De nemcsak szállodák építésére kell koncentrálnunk, hanem arra is, hogy az ide érkező vendégeket megfelelő környezetben, színvonalas kínálattal – főként sportolási, rekreációs és kulturális programokkal – fogadjuk. Ezért is fontos,
hogy a reneszánsz éve, a millennium éve, a Duna éve programsorozatok realizálódjanak, és egyre színesedjenek. E
gondolat jegyében összefogás kezdődött a Visegrádon élő,
vagy Visegrádhoz kötődő művész emberekkel, és olyanokkal, akik akarnak és tudnak is tenni a városért.Nyilvánvaló,
hogy az idáig leírtak rendkívül komoly feladatok, és csak
nagyon jó előkészítéssel, és széles körű összefogással valósíthatók meg, ezért mindent megteszek azért, hogy ezen
összefogás ne csak a képviselő-testületen, hanem az egész
városon belül is valósuljon meg. Sikerült jó kapcsolatot
kialakítani a turisztikai szereplőkkel, jó az együttműködés a
parkerdőgazdasággal, a múzeummal, de a nemzeti parkkal is
közös projekteken gondolkozunk. A Nemzeti Vagyonkezelővel éppúgy megtaláltuk a közös hangot, mint a MahartPassnave-vel, és ez a jó viszony remélhetőleg a városfejlesztés kérdésében és sok egyéb másban is kézzel fogható lesz. A
dunai fejlesztés tekintetében próbálunk az európai összefogás fontos részévé válni, ezért hoztuk létre a Dunai Városok
Szövetségét, ami a turizmus és területfejlesztés körében lehet
gyümölcsöző.
A fentiek után szeretnék kitérni néhány korábban az újság
hasábjain felvetett kérdésre. Az egyik visszatérő téma, hogy
nem történik semmi a városháza táján, többet kellene dolgozni. Nyilvánvaló tény, hogy az önkormányzati munka csak
csapatmunkaként folytatható. A választások után nagy reményekkel indultunk neki a feladatoknak, hiszen a testület
jócskán megfiatalodott, és ez egyfajta új lendületet és színt
adhat az önkormányzati munkának. Ez kézzelfogható több
területen is, de talán a millenniumi bizottság munkája mutatja legjobban. A fent leírtak is azt mutatják, hogy a munka
folyik, és Visegrád az ország közvéleménye számára egy jól
prosperáló város képét mutatja. Én azt gondolom, hogy
szépen fejlődik is, és nagyon szép a jövőképe.
2006 áprilisában komoly próbatételt jelentett, hogy a 2002es árvíznél is nagyobb árhullám vonult végig a Dunán, és ezt

A hétfői locsolásért főként festett tojás
volt a jutalom. Számos játékot játszottak
az összegyűjtött tojásokkal. Ilyen volt a
tojástörés (Eierpecke), amikor is két fiú
addig ütötte egymáshoz a főtt tojásokat,
amíg egyiküké megrepedt. Ismert volt a
tojásdobálás is. A földön vagy a másik
gyerek kezében lévő, félig megpucolt
tojást úgy kellett eltalálni, hogy a
pénzdarab beleálljon. Másik változata az
volt, amikor a fiúk a réten földobták a
tojásokat és a többinek minél többet el
kellett kapnia. A tojásgurítás során a
domboldalról gurították le a tojásokat, az
győzött, akié ép maradt. Bizonyára várják
a nyuszit a mai gyerekek is, indulva a
kertben elrejtett ajándékok keresésére.

a védekezést is sikeresen megvívtuk. A 2002-es évhez hasonlóan ez után az árvíz után is megpróbáltuk elszámolni a
védekezésben részt vett civil személyek munkáját is. Talán
emlékeznek rá, akkor 2002 után az óvoda felújítására tudtuk
fordítani azt az összeget, mely a civil munka elszámolásaként
az önkormányzatnál megjelent.
2002-ben sikerül elszámolnunk ezt a munkát, az akkori
kormányzat elfogadta ezt. Számomra teljesen érthetetlen
módon 2006 után ezt nem sikerült, a Kincstár elutasította
ennek elszámolását. Természetesen teljesen szabályosan és
törvényesen szerettük volna ez megtenni, úgy, hogy komoly
erőfeszítéseket tettünk a siker érdekében. Ennek előkészítésében az önkormányzaton túl az önkormányzat jogásza és a
minket képviselő ügyvédi iroda, valamint az önkormányzat
könyvvizsgálója is részt vett. APEH-állásfoglalásokat kértünk, melyek alátámasztották álláspontunkat. Ennek ellenére
sem tudtuk érvényesíteni igazunkat, és a Kincstár hajthatatlan maradt. A pénzt természetesen ezután vissza kellett fizetnünk az Államkincstárba. Erről a kérdésről azért nagyon
fontos beszélnünk, mert nagyon sokan várják tőlünk erről az
elszámolást, hogy az általuk aláírt szerződések ellenértékével
mi lett. Ez a vita a közelmúltban zárult le véglegesen. Sajnos,
tudomásul kell vennünk – bármennyire is szerettük volna –,
hogy most az árvízi civil munka ellenértékeként nem tudunk
közcélú (amúgy a visegrádi árvízvédelmi rendszerre szerettük volna fordítani ezt az összeget) fejlesztést végrehajtani.
Sajnálom, ha valaki úgy értékeli, hogy nem kellett volna
megpróbálnunk ezt az elszámolást, és ezt egyesek véletlenül
vagy tudatosan szándékos károkozásnak fogják fel. Én ezt
másképp látom.
Kedves Visegrádiak! Köszönöm, hogy elolvasták kissé
hosszúra nyúlt beszámolómat, de úgy gondolom, ezekben a
kérdésekben világosan el kellett mondanom, mi az álláspontunk. A jövőben is a legfontosabb kérdésekben mindenképpen igénybe veszem az újság által kínált lehetőségeket, hogy
tájékoztassam Önöket.
Hadházy Sándor
polgármester

XXIV. évfolyam 3. szám
A Mátyás Király
Művelődési Ház
szeretettel meghívja
Visegrád lakosait
a hónap utolsó péntekein
megrendezendő előadás-sorozat
következő alkalmára,
mely
2008. március 28-án
(pénteken)
18 órától lesz
a könyvtárban
Ebben a hónapban

Gróh Dániel
régész tart

előadást

/¶V[¶UMKT¶N[
OW\UKM¶LC
– reneszánsz a zenében,
zene a reneszánszban –
címmel
2008-ban, a reneszánsz év alkalmából
az előadás-sorozat egészét e témakörnek
szenteljük. Hónapról hónapra a reneszánsz kultúra más-más területét ismerhetjük meg egy kicsit jobban, remélve,
hogy felkeltjük ezzel az Önök érdeklődését is.
A belépés ingyenes!
Mindenkit szeretettel várunk!

 TÁJÉKOZTATÓ
Felhívom az olvasni szeretők, a könyveket gyűjtők figyelmét, hogy a könyvtárban
a fölöspéldány és kiselejtezett könyvek
100 Ft-os egységáron megvásárolhatók
április végéig!
Könyvtáros

A SZENT GYÖRGY
LOVAGREND
2008. április 5-én,
szombaton, 16 órakor

Mátyás király
halálának évfordulóján

megemlékezést
és koszorúzást
tart
a Mátyás-szobornál (Fő u. eleje),
melyre minden kedves érdeklődőt
tisztelettel hívunk és várunk!
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Hogyan lettem kiscsoportos?
,,Napjaink idő- és szeretethiányos világában biztonságos, puha-meleg fészket
kell kialakítanunk annak a kisgyermeknek, aki hároméves koráig kizárólag az
otthon, ill. az édesanyja szerető biztonságát élvezte. Rázúdul egy csomó ,,nemjó”,
,,nemszeretem” dolog, s kell, hogy mindennek legyen egy ellenszere: az óvónő.
Miatta szeret a kisgyermek óvodába járni, neki eszik, alszik, neki viselkedik jól,
mert szeret és érzi, hogy ,,viszontszeretik”. Ezeket a gondolatokat fogalmaztuk
meg Pedagógiai Programunkban, mint ahogy azt is, hogyan szoktassunk be egy
hároméves kisgyermeket az oviba? A kiscsoportos óvó nénik szeptemberben
legalább olyan izgalommal várják az új kicsiket, mint ahogyan ők készülnek arra a
napra, amikor először hozza el az anyukájuk oviba. Már a nyári szünet előtt számba vettük leendő kicsinyeinket, és küldtük el nekik az oviba csalogató kis levélkét.
A szülőktől kapott visszajelzésekből tudjuk, hogy a gyerekek milyen boldogan
nézegették az ovit ábrázoló fényképet, s mutogatták mindenkinek. Aztán a szülőkkel való beszélgetés és egy rövid látogatás után megkezdődhetett a beszoktatás.
Mit is jelent ez a szó a mi szótárunkban? A Fellegvár oviban a beszoktatás hagyományos formáját követjük, ez azt jelenti, hogy szinte percről percre hosszabbítjuk meg azt az időt, amit a gyermek szülei nélkül tölt el az oviban. A gyerekek
szép lassan legyőzik idegenkedésüket, rájönnek, hogy jó itt lenni, a dolgok értük
és nem ellenük történnek. És ekkor érkezik el az idő, amikor már merik elengedni
anyukájuk kezét. Persze, ez először csak néhány perc, ami a kicsi számára hosszú
idő. Van, aki ezt az időt az ablaknál állva tölti, van, akinek pontosan tudni kell,
hová ment anya (Posta, CBA). Fokozatosan egyre több időt töltve játszik a gyerekek között hol egyedül, hol óvó nénivel... aztán később a többiekkel. Csak néhány
szabály van, de azt be kell tartani! Az állandóan ismétlődő dolgok, mint a reggeli
meseolvasás, a folyamatos reggeli vagy a meseréten üldögélés... a gyermek számára mind-mind a biztonságot sugallja. Sok olyan dolog történik az oviban, ami
otthon nem: óvó néni lesz a farkas, jól megkergeti a gyerekeket, aztán visszaváltozik és megvigasztalja azt, aki esetleg a nagy menekülésben elesett és megütötte
magát. Kicsik a kiscsoportosok, de nagyon ügyesek. Képesek krumplinyomdával
nyomdázni, ujjal festeni, mezítláb tornázni és egymással játszani, képesek betartani a szabályokat, próbálkoznak egyedül öltözni-vetkőzni, tornaruhában tornázni,
köszönni, amikor megérkeznek, és amikor elmennek..... és még sok, számunkra
természetes dolgot. Ezek a gyerekek pár hónapja még nem használták egyedül a
WC-t, nem ettek teljesen önállóan, nem várakoztak nagy türelemmel, míg az
öltözésnél a többi is elkészül...... és sorolhatnám. Pedig ez még csak a kiscsoport
eleje!
S hogy milyen vidáman zajlanak a napok, arra bizonyíték néhány édes
,,gyerekszáj”:
Óvó néni kérdezi:
– Hogy hívják az anyukádat?
– Úgy hogy MAMI.
– És apa hogy hívja őt?
– Gyeje ide mami!
Mikulás, karácsony kicsit kavargott a gyerekekben.
Óvó néni:
– Melyik az az állat, amelyik mekeg?
– A bárány!
– Tudod, az, amelyiknek szarva és szakálla van.
– A Mikulás!
Skarlát nevű megbetegedés van a nagycsoportban. Az óvónők beszélgetnek a
betegségekről a gyerekekkel és magyarázzák, hogy ha valaki lázas vagy náthás és
köhög, az beteg. Az egyik kislány kapcsol:
–Tudom, anyukám mondta, hogy a nagyoknál KORLÁT van.
Kiscsoportos óvónők
Március 3-án vendégeink voltak a nagycsoportos szülői értekezleten. Közeledik
az iskolai beíratás, s a térség mindkét iskolájából eljöttek az iskolaigazgatók és az
első osztályos tanító nénik.
A Fellegvár Óvoda leendő kiscsoportosainak beíratása 2008. április 2-3-4-én
lesz, 8–16 óráig. Szükséges dokumentumok:
– gyermek születési anyakönyvi kivonata,
– TAJ-száma,
– szülő személyi igazolványa.
Dobó Istvánné óvodavezető
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Felhívás!

KÖZPONT

Kedves Visegrádiak! Ebben az évben ünnepeljük a gizellamajori
római erőd újra megtalálásának 20. évfordulóját. Ez alkalomból
2008. július 19-én emléknapot tartunk a Mátyás Király Múzeumban és az erőd területén. Szeretettel várjuk mindazok minél előbbi
jelentkezését, akik az erőd régészeti feltárásán dolgoztak, részt
vettek a munkákban. A jelentkezés végső határideje: április 30. Az
időpontot kérjük betartani, mivel a találkozón résztvevők számának
pontos ismeretében tudjuk a továbbiakat és a részvételi díjat meghatározni. Jelentkezni a Mátyás Király Múzeumban személyesen
vagy a 06 (26) 398-026-os telenfonszámon a 608-as melléken Gróf
Péternél vagy Gróh Dánielnél, vagy a grohd@freemail.hu, vagy
apgrof@freemail.hu e-mailen, illetve a Soproni Sándor Egyesület
bármelyik tagjánál lehet.
Várjuk jelentkezéseteket!
Gróh Dániel

Ez itt egy magánember írása, egy városközpontról szól, ha egyáltalán…
Tárgya sok épület, utcák, sétányok, parkok öszszessége, valamiféle tér beépítve, amit lehet
lakni, esetleg semmire sem jó.
Egy várost, annak minden (várható) örömével,
rossz esetben örömtelenségével.
Kortárs (definíció!) architektúrát, középszerűt,
amolyan se ilyen, se olyan helyet, Disneyland-et,
skanzent. Vegyük az első variációt, mit kínál a
szakma? Menjünk el, mondjuk egy lakóparkba.
Vagy egy irodaházba, amiből egyre több van,
üveg, acél, gránit, belül tök egyforma mind. Mehetünk egy lapos bádogbódéba is, jó nagyba, ha
lehet, gyönyörködjünk. Egyébként mintaszerű,
ahogy hazavágták a Szentendrei utat, a már szétépített Békásmegyer és Szentendre között, a
pipacsos búzamezőket, lucernásokat, eltakarva a
Pilis páratlan sziluettjét is egyben. Sebaj, este
szép fényes, ezt is meg lehet szokni, állítólag a
rák és az infarktus tudatát is, a depresszió is
kezelhető, az allergiára vannak egyre jobb szerek. Persze, a fejlődés… igen-igen, éljünk a következmények kikerülhetetlen tudatával. Élhetünk még egyre hülyébben is, mit számít?
Párizsba is elmehetünk körülnézni. Hajtsunk
végig az új városrészben, álljunk meg a régi
Diadalív méreteivel megegyező gránitkapu előtt
vagy után, keressünk egy helyet (nem lesz könynyű dolgunk), ahol megpihenhetünk, és szívjuk
magunkba a menekülés leküzdhetetlen kényszerét. Az odavalókat hagyjuk a hátunk mögött,
pucolás a Luxembourg-palota kertjébe, vagy a
Notre-Dame-ba, hallgatni egy kis csendet, vagy –
szerencsés esetben – azt az orgonát, ami nagyobbat szól, mint egy rockzenekar. Igen, nagyobbat,
de mégis másképp.
A középszerűt, ezt a fajta várost hagyjuk, éljen
ott az, aki megteremtette, felépítette, saját képére
formálta önmagát. Olyan sok van belőle, hogy a
bőség zavarával küzdve inkább kihagyjuk példáinkból. Disneyland. Ez necces, persze, hogy
giccs, nem ott van és nem olyan, amit Kaliforniában látunk, mint a minta, ahonnan vette építője.
Nem igazán II. Lajos bajor király várkastélya
Neuschwansteinben. (Egyébként az egész világ
csodálja és látogatja ezt a különös építői rögeszmét, építészeti teljesítményt, magazinok, drága
albumok kedvenc témája. Várkastély ködben,
napsütésben, télen, nyáron, őszi színekben.
Amúgy a 19. század vége felé épült.) De hányan
is fordulnak meg Miki egéréknél évente? Csodálkozva, játszani vágyó kedvvel, gyerekeket,
nagymamákat, nagypapákat is bo(Folytatás a 13. oldalon)

Húsvéti tojásfestés
A szokást egész Európában és Ázsia egy részén ismerik. A legegyszerűbb módja az otthoni festékanyaggal (pl. hagymahéj) való
színezés; mára a gyári festékek terjedtek el. A díszítés technikái
közül a levélrátétes festés, a savas maratás, a felület karcolása és a
viaszírás a legelterjedtebbek. Ez utóbbinál az írás kezdete a tojás
felületének beosztásával kezdődik. Három vonallal nyolc részre
osztják a gömbfelületet, ezek közül kettő egymásra merőlegesen a
tojás hosszában fut végig, egy pedig mindkettőjükre merőleges,
mint az Egyenlítő a földgömbön, a legszélesebb részén szalad át.
Ezzel a tojás felszínén 8 darab, háromszöghöz hasonló gömbfelület
keletkezik, amelybe kezdik írni a „hímeket”. A gyimesi csángóknál
a hímeket sokféleképpen nevezik, pl.: rózsa, cserelapi (tölgylevél),
ördögborda, tulipán, békasegge, tyúkláb, kakukknyelve, fecskefarka, kecskeköröm, medvetalpa, pillangó, csillag stb..

Közülük az ördögtérgye ősi jel, lehet a sebesen pergő idő vagy az
állandó mozgásban lévő Nap jelképe. Ha nem is ilyen mintás, de
mindenképpen a maguk által festett tojással jutalmazzák a lányok
azt a legénykét, aki húsvéthétfőn ehhez hasonló verssel köszönti
őket:
Kerek erdőn jártam,
piros tojást láttam.
Bárányhúzta rengős kocsin
mindjárt ide szálltam.
Nesze hát rózsavíz
Gyöngyöm, Gyöngyvirágom,
hol a tojás, piros tojás,
tarisznyámba várom.

Forrás: Dömötör Tekla: Régi és mai népszokások. Néprajz mindenkinek 3. Budapest, 1986.
Kovács Dénes: Gyimesi csángó írott tojások. Csíkszereda, 1994.
Székely Ferenc: Jeles napok, ünnepek, szokások Vadasdon.
Székelyudvarhely, 1999.
Gróh Dániel
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(Folytatás a 12. oldalról)
londozásra híva? Több millióan, még többen? Jó az nekik, ha odamennek? Legfeljebb, ha nem érdekli a vidámpark nagyit meg a papát, őket leadják Las Vegasban,
rángassák a félkarú rablót egy kaszinóban, amíg a gyerek
hullámvasutazik, meg lejattol Donald kacsával. Skanzen.
Volt már, aki érezte, mi több, kívánta, milyen jó lenne,
mondjuk egy nyugat-magyarországi tájegységből való
házban élni? Vagy a Felső-Tisza-vidék valamelyikében?
Vagy csak megszállni ott, begyújtani a cserépkályhát, a
csikósparherdet vagy a búbos kemencét? Egyébként a
skanzent éppen azért találták ki a svédek, hogy megmutassák az utókornak, milyen emberi volt néhány évtizeddel ezelőtt az élet, és annak minden formája. Nehéz is
volt? Hát persze. Miért, ma nem az?
Mi lenne, ha megelevenedne egy halottnak hitt város, és
nem kellene mondjuk Bruggé-be menni egy kis 14–15.
századért? Jó, persze az (majdnem) igazi. Varsó? A lengyelek miért építették vissza a háborúban porig rombolt
óvárost a várral? Mondják, nemzettudatuk része, azért.
Nekünk a helyén van az ilyen-olyan tudatunk? Identifikáltak vagyunk?
Esetleg nem csak kordonok között néznénk be a múzeumként ismert helyekre, hanem bemehetnénk, befűthetnénk, és a finom, meleg házban egy tiszta dunyha alá
bebújhatnánk. Baj lenne ez? A „csúcstechnológia”, a
középszer, Disneyland, a skanzen. Mi lenne, ha fordítanánk?
Ha nem a mai (jut eszünkbe, a panelházak is mainak
számítottak, úgy húsz–negyven évvel ezelőtt, megvárhatnánk, míg például Újpalota műemlékké válik, és restaurátorok hada dolgozik a betonelemek, védett ablakkeretek,
alumínium nyílászárók rendbetételén, az ódon pálmafás,
meg gleccseres tapétákat papírhoz értők hoznák helyre
mívesen) és nagyon is megkérdőjelezhető építészet csörtetne be legintimebb tereinkbe? Mi lenne, ha mi adnánk
lehetőséget az említett megmutatására. Ahogy Lisszabon
vagy Prága Frank O. Gehry-nek, Bécs Hans Holleinnek a
Stephanskirche tőszomszédságában. Tehát hogy ne ők
lakjanak be mindent, hanem – esetleg – kapnának egy
területet (de nem egy egész városrészt), ahol megmutatkozhatnak.
Így még Prága megmarad, amilyennek szeretjük, megcsodálhatjuk a városházát, meg az Orlojt, megölelhetünk
egy oszlopot a Tyn-templomban és a St. Vitusszékesegyházban megcsodálhatjuk a lenyűgöző teret,
megnézhetjük Podjebrád Györgynek, Hunyadi Mátyás
apósának síremlékét. Nem is olyan régen egy ismert újságíró Disneyland-nek nevezte IV. Károly városát. Ismert
újságíró, egyébként parasztház stílusban épült kégliben él,
fagerendás mennyezettel, kandallóval.
Ezek után mi lenne, ha Visegrád városa deklarálná, nem
ünnepélyesen, hanem simán, hogy hagyományainak, múltjának megfelelően, és követelményei szerint megépíti
városát, mint újat, de úgy, ahogy volt, vagy ahogy lehetett. Mi ebben a baj? Egy különleges példa Európában?
Egy látványosság? Egy élhető tér? Brüsszelben miért
csinálják azt, hogy az ódon homlokzatot meghagyják,
drága és macerás támaszrendszerrel vigyázzák, majd
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mögé építenek egy valóban új épületet? Nem egyszerűbb
lenne elbontani, más homlokzatot építeni? A budapesti
Szabadság tér és Október 6. utca sarkán miért csinálják
ugyanezt, miközben nyilván sokkal drágább? Végre védett és értékes az eklektikus Budapest?
Visegrád miért nem vállal egy európai attrakciót, amelyre – nem kérdés – mindenhonnan kíváncsi látogatók jönnének, csodálni, lakni, járni benne, megpihenni, jókat
enni, inni közben. Nem deklarálni kéne csak? Tehát kihirdetni ország-világ előtt: mi ezt akarjuk, ezt mutatjuk
fel, íme, egy különlegesség, csak a miénk, gyertek, nézzétek, járjátok, kíváncsiskodjatok, bámészkodjatok.
A már említett Brüsszelben, az óvárosban öt-hat-hétszáz
éves házakban találunk jó vendéglőket, kocsmákat, öreg
gerendákkal, ólomüvegablakokkal, de a matt feketére
festett felső térben a klíma csövei futnak és a falakon
kortárs fotók, és festmények lógnak, a sörcsapok újak, a
hangulat jó, zsúfolásig megtöltve vendéggel. A közintézményeknél, az üzleti negyedben ugyanez. Ódon falak
között elegáns irodák, megfelelő emberekkel. Mi lenne,
ha itt fordulna az említett egység? Ódonszerű új falak
közt high-tech. Jöhet a szülő, a gyerek meg a nagyi, élhető terek, skanzenszerű külsővel, de mai vagy választható
belsővel, és egy város, tele csodákkal. Lenne, aki nevetne
rajta, vicceskedne. Ahogy az oltár előtt imádkozó hívőn
vigyorog az ateista. Ahogy a Teremtőn poénkodik egy
félrement teremtett. De ha nem, akkor nem. Akkor
ignoramus et ignorabimus.
Végezetül egy jámbor, groteszk mese, a szereplők a
képzelet szüleményei:
Béla, Róbert, Lajos, Zsigmond és Mátyás áll a pusztában. Dömös felől az időnként hirtelen feltámadó nyugatkeleti szél csípős hideget hoz, fáznak.
Béluc kezében Muhi község közigazgatási térképe,
földhivatali bejegyzésekkel, banki jelzálogpapírokkal.
Robi pénzt csörget a zsebében, azt állítja, sárga színű,
értékes színesfém, pedig csak húszasok. Valami Mátét
szid, a többiek mosolyognak.
Lali egy szép városról mesél, egy Vezúv nevű hegy alatt
fekszik, állítólag jó hely, oda kéne menni.
Zsiga Nagy-Budapestre gondol, ott a hegytetőn jobb
volt, szebb a panoráma, frankó hely.
Matyi Bécsről álmodozik, járt már ott, most is szívesebben zötyögne egy konflison a Burgringen béemvék és
mercik között, hóna alatt egy-két bulvárújsággal. Vitatkoznak, milyen várost kéne ebbe a gazos pusztába építeni.
Tétováznak. Ilyet is lehetne, meg olyat is, de még amolyan se lenne rossz, esetleg.
Béla már vacog, ő a legöregebb, fáznak a csontjai, csak
egy vásott bekecs védi a derekát. Róbert hálóköntöst
hord, rajta fura virágminta, talán liliom. Lajoson pepita
kabát, Zsigmond szmokingban, Mátyás csörgősipkát
visel.
A 21. század áll egy vár fokán, nézi őket, tenyerét szája
elé veszi, hangtalanul, görnyedten – mint egy gonosz
manó – rajtuk röhög.
Csontos Elek
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Emlékek Mátyás király korából
ȱ

Hunyadi Mátyást 1464. március 29-én koronázták meg a
Szent Koronával. Így írt erről Antonio Bonfini, Mátyás és
II. Ulászló udvari történetírója a Magyar történet c. művében:
„A téli napforduló után, azt követőleg, hogy Jajcát és
Bosznia nagy részét elfoglalták, Corvinus Mátyás Budára
ment, és nemes lelkében nem forgatott mást, csak a törvényes koronázást. A szenátus határozata erre a virágok
napját jelölte ki, mivel azonban akkorra az előkelők, a
nemesek, a tisztviselők és a követek a távoli vidékekről a
tél kegyetlensége miatt nem érkezhettek meg, a dolgot
nagypéntekre halasztották. Összegyűlt tehát Fehérvárra az
egyházi és világi rendből valamennyi főember, püspök,
Magyarország egész nemessége, hogy a szent fejékkel,
amelyet éppen most szerzett vissza, annak rendje-módja
szerint megkoronázza a legragyogóbb tettekre született
királyt, aki a hazával szemben korát meghazudtoló érdemeket szerzett. A kitűzött napon itt, a mennybeli István
bazilikájában, a rengeteg nép gyülekezete előtt Szécsi
Dénes esztergomi metropolita a királyi jelvényekkel szokás szerint fölékesítette Corvinust. A tömeg kitörő örömujjongása közepette koronázták meg és vitték körbe, úgyhogy a sok nép különféle nyelveken kiáltotta ki őt nemes
lelkű fejedelemnek, második Sándornak meg második
Caesarnak, Pannónia győzhetetlen védnökének, sokan
szkíta Marsnak, némelyek a római nemzet sarjának nevezték. Ajándékokat, aprópénzt, ruhadarabokat, effélét osztogattak, amelyet ilyen ünnepségeken szokás, bővebben és
pazarlóbban, mint azelőtt bármikor.

2008. március

Wass Albert:

MÁRCIUS
Ma jött az első vad tavaszi szél
szőkén lobogva, és bomlott-merészen,
pirosan, mint egy korai virág.
Összezörögtek a fekete fák:
megannyi sok titok tudója,
rejtelmesen és titkolódzva
súgtak…
Egy rügy kidugta kíváncsi fejét,
rózsaszínné mosolyodott egy felhő,
valahol egy cinke
hangolni kezdett egy új zenét:
,,Tavasz! Tavasz! Tavasz!”
Este volt, és olyan volt az erdő,
mint egy iskolából szabadult kamasz.
Ma jött az első vad tavaszi szél
szőkén lobogva, és bomlott-merészen.
Szebb lett a vén föld? Nem tudom. Hiszen:
én csak a Te két szemedet néztem!

KELEMEN KFT.
Már 10 éve a Szigeten

GÁZ-, VÍZ-, FŰTÉS-, SZERELVÉNYBOLT
Tahitótfalu (bent a szigeten), Szabadság út 15.
a Kék Duna Szövetkezet udvarán (Váci rév felé)
és Üröm, Ürömi út 33.

Hívjon:
Tel/fax: (26) 386-721, (26) 350-997,
06 (30) 9515-484
Nyitva tartás: h–p: 7.30-16.30, szo: 8.00-12.00

Mátyás király bautzeni szobra

Éljen Corvinus király, éljen a pannóniai nép felszabadítója, sokáig éljen a diadalmas Mátyás! – kiáltozta a köznéppel versengve a katonaság. E napon több férfit lovagrendi méltósággal adományozott meg, akiknek az összes
főpap és főnemes ámuló szeme láttára a király áradó bőkezűsége vagy arany nyakláncot vagy bíborköpenyt ajándékozott, amivel az összes rend hajlandóságát nagyon is
megnyerte. Életéért nemre és korra való tekintet nélkül
minden ember különös áhítattal imádkozott. Tehát azt
mondják, hogy a megváltó ezer fölötti négyszázhatvannegyedik, uralkodásának pedig hatodik esztendejében koronázták meg.”
Közreadja:
Gróf Péter

– Teka gránit mosogatók, csapteleppel 44.900–62.900 Ft-ig,
– Konyhai gépek akciós áron,
– Termomax Inka 24 kW kondenzációs kombi kazán
264.000 Ft,
– GARDENA minden, ami a kerthez kell!
– SANIT WC-tartály, falba építhető + fali WC-csésze +
WC- tető
34.000 Ft-tól,
– RAVAK, RIHO (zuhanytálca, zuhanykabin és kádak)
10% kedvezmény,
– MARMITE öntött márvány mosdó, kád,
SCAVOS bútorok,
– Gáz- és vegyes tüzelésű álló kazánok,
– Radel, Radeco stb. radiátorok,
– AKCIÓS JIKA WC, lapos öbl. 7.000 Ft, MOSDÓ 55 cm
5.300 Ft,
– Március végétől villanyszerelési anyagok raktárról
vihetők!
Áruhitel: Magyar Cetelem
Kivitelezőt keres? Segítünk!
E-mail: postmaster@kelemen.t-online.hu
Fizetés bankkártyával is!
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Magyar László:

MAI MESE
Fújnak már a böjti szelek,
a húsvét is csak közeleg.
Jődögél a három öreg:
Sándor, József, meg Benedek.
Három zsákkal hoz meleget,
mert hogy ők már csak ilyenek.
Gyere Eszter, fesd a tojást,
mindjárt itt a locsolkodás!
De csak annak adjál, aki
szép verset is tud mondani,
nemcsak holmi dőreséget,
kerge birka, ki csak béget.
Én is tudtam nagyon sokat,
mondok is egy négysorosat:
Hideg, havas hegyek alján
Drága gyöngyharmatot szedtem,
akit ezzel megöntözök,
azt áldja meg az Úristen.
De más verseket is tudok,
egyet neked most leírok.
Bár nem úgy van rímbe szedve,
mintha ez is mese lenne.
Ez nem mese, ez valóság,
hallgasd hát a tavasz hangját:

Március
Már csak a tölgy nem dobta el
koravén ruháját,
bimbója, rügye, dermedten
alszik,
De nézd! A tok kinyílt,
zümmögő zaj hallatszik,
sárga gubacsdarázs röpteti fiait.
Mélykék az ég,
s fönn, valami nagy-nagy tűz ég,
– izzik a Nap –
s mint fagytól felolvadt csap,
csorog az ág,
cseppenként csorgatva
levélfodrát.
Tegnap kint jártam a pusztán.
A felnyíló milliom fán
nyüzsögtek a méhek,
s mint ecsettel rajzolt apró, színes
képek,
– hancúroztak –
gyűjtötték a mézet.
Az időt mértem.
Az elmálló messzeségben valaki jött,

VISEGRÁDI HÍREK
s én tudtam, hogy tisztelem,
becsülöm azt,
– talán te voltál… talán
a tavasz…?
Jött lassan, nem sietett.
Halványzöld ruháján átizzott
a test.
Nem félt lelkében mutatni magát,
így láthattam egyszínű,
egy ízű arcát.
Ingás nélkül jött szembe
a szememmel,
eléje álltam, s máris
megszerettem.
Közénk guggolt,
rezgett a pára.
Néztem… s szemem, mintha
látna
egyre közelebb –
A lehajló ágak karcsú karjai,
bőre selyme sápadt,
csokorba font kankalin.
***

Sajbázás
Nem holnap lesz locsolkodás,
elébb van még a sajbázás!
Mi, fiúk, meg jobb suhancok,
tüsténkedtünk este, akkor.
Nyár végén van csillaghullás,
ilyenkor meg sajba-áldás!
Tüzet teszünk jó nagyokat,
ráhányjuk a korongokat,
s mire azok mind izzanak,
készek már a dobó rudak.
Azt a korong közepébe
szúrjuk, s már dobjuk is egyre.
Ki-ki arra, s úgy, ahogy áll,
ahol lakik a tetsző lány.
Száll a korong messze-messze,
mindnek vers a kísérete,
amelyik meg falsot kapott,
átkot vitt, meg indulatot.
Baksi Rózsi, az a szegény,
hiába, hogy régen nem él,
ma is csuklik, s egyre hallja,
mit üzent a sok-sok sajba.
***
KÜLÖNLEGES
VIZSGÁLATI LEHETŐSÉG
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A SZÍVINFARKTUS
ÉS AZ AGYVÉRZÉS
MEGELŐZÉSÉRE
ARTERIOGRÁFOS ÉRVIZSGÁLATTAL
Az arteriográf világújdonságnak számító magyar
találmány, mellyel az erekkel kapcsolatos szív- és
érrendszeri megbetegedéseket tudjuk időben diagnosztizálni. Az MTV „A szólás szabadsága” című
műsorában a feltaláló, dr. Illyés Miklós be is mutatta a készüléket, mely vizsgálat miatt már nem kell
Budapestre utazni, 20 fő felett országosan bármely
városban/községben és munkahelyen elvégezzük.
Magyarországon évente 70 ezren halnak meg szívinfarktusban (30 ezren rákban) úgy, hogy jó részük
korábban nem szenvedett magas vérnyomásban
és a koleszterinszintjük is normális volt. Ez azért
fordulhat elő nagy számban, mert a szervezetünk
jelzőrendszere az infarktus és a rák vonatkozásában HIBÁS! A fájdalom későn jelentkezik! Sokszor
a betegség semmifajta bevezető tünettel nem jelentkezik, első jele a szívinfarktus vagy az agyvérzés, amely már visszafordíthatatlan, sokszor azonnali halált okozó, de mindenképpen a minőségi életet megrövidítő betegség. A baj már akkor elkezdődhet, amikor a tünetek még nem is mutatkoznak,
ami azonban az érrendszeren nyomot hagy egész
korai, fiatal életkorban, s akire 5-10-15 év múlva
esetleg szívroham vár.
MI A MEGOLDÁS? Az egyetlen ésszerű megoldás,
a még panaszmentes állapotban történő szűrővizsgálat. MEGELŐZÉSSEL, korai diagnózissal tudunk
hatékonyan fellépni ellene.
ÚJ, HATÉKONY MÓDSZER! Az arteriográf, a computeres érvizsgálat korai szakaszban, panaszmentes állapotban, gyorsan és fájdalom nélkül deríti ki,
milyen állapotban vannak az ereink, érszűkület,
érelmeszesedés nagyon korai stádiumban észlelhető, felismerhető és gyógyításával a SZÍVINFARKTUS és/vagy az AGYVÉRZÉS MEGELŐZHETŐ!
A vizsgálat 15 perces, fájdalommentes, veszélytelen, a vérnyomásméréshez hasonlóan történik.
25 év felett mindenkinek ajánlott, felső korhatár
nincs. Azok az emberek, akik dohányoznak, elhízottak, szívbetegségben, magas vérnyomásban,
cukorbetegségben szenvednek illetve a családjukban előfordultak ezek a betegségek, 25 év alatt is
ajánljuk a vizsgálatot, akár 15 évesen is elvégeztetni.
A vizsgálatot a társadalombiztosítás nem támogatja
(ára: 7500 Ft/fő), magán egészségpénztáron keresztül azonban az összeg visszaigényelhető vagy
üdülési csekkel fizethető.
Kóros lelet esetén a további vizsgálat, kezelés ingyenes!
Lehetőség van komplex szakorvosi szűrővizsgálatra is, mely a rák irányában három óra alatt várakozás nélkül teljes körű kivizsgálást biztosít. Ezt követően, ha betegség merül fel, a gyógykezelés a betegbiztosító terhére történik.
Foglalkozzon egészségével addig, amíg a betegség nem kényszeríti rá! NE FÉLJEN AZ INFARKTUSTÓL ÉS A RÁKTÓL, JELENTKEZZEN NÁLUNK SZŰRŐVIZSGÁLATRA!
BEJELENTKEZÉS, IDŐPONT-EGYEZTETÉS:
06 (30) 588-8236
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A Visegrád Sportegyesület
labdarúgó szakosztályának hírei
Egy szép vasárnap
Szép vasárnapunk volt 2008. február 24-én. Ez köszönhető
volt egyrészt a gyönyörű, tavaszt idéző időjárásnak, másrészt
(ami nekünk sokkal nagyobb örömet szerzett) III. helyezést
értek el gyerekeink a Leányfalun megrendezett Nemzetközi
Labdarúgó Kupán.
Aki nem volt ott, sajnálhatja, hogy nem látta azt a küzdelmet, a nyerni akarást gyermekeink szemében. Ráadásul kapusunk (Virág Andris) ott debütált és mondhatom, a győzelemben oroszlánszerepet vállalt. Szájtátva néztük, hogyan
védte ki a lövéseket sorban egymás után. Késve indult az első mérkőzés, de megérte a várakozást. Győztek a visegrádiak, és ez a győzelem bátorságot és egy kis magabiztosságot
adott nekik. Szükségük is volt rá, hiszen nem volt még sok
tapasztalatuk abban, hogy összemérjék tudásukat korosztályuk más csapataival szemben. A következő mérkőzés döntetlennel zárult, amit két vereség követett. Én úgy láttam, ez
sem szegte kedvüket, de ha úgy is történt volna, Lali edző a
jutalomnak szánt csokikkal a megfelelő pillanatban rukkolt
elő.
Az utolsó összecsapás tétje a III. helyezésért folyt. Edzőjük
biztosította őket arról, hogy már most nagyon elégedett velük, dicsérte a csapatot a biztos IV. helyért. Ugyanakkor biztatta és tuningolta őket a ,,kemény” küzdelemre. Rekedtre kiabálta magát, adta a pálya szélén a tanácsokat, utasításokat.
Mi, szülők sem bírtunk már ülve maradni. Az izgalom a tetőfokára hágott, amikor megérkezett az első gól. Akkor még
nem mertünk előre örülni. Sőt, nagyon drukkoltunk, nehogy
egyenlítsen az ellenfél. Ám nem így történt, sőt ellenkezőleg!
Az elsőt rövidesen követte a második. Izzott a levegő, amikor megérkezett a várva várt sípszó, amivel a játékvezető lefújta a mérkőzést. Gyerek, edző, szülő egyszerre ugrált örömében a pályán, és kiabálta egy emberként, hogy: MEGNYERTÜK!
Az eredményhirdetésen büszkén sorakoztak fel. Az új melegítőjükben olyan jól mutattak, egységet alkottak: egy szuper csapatot, akik a megérdemelt dobogós helyezést érték el.
A házigazda és egyben az egyik játékvezető is külön megdicsérte őket, a hirtelen kiugró jó eredményért.
Boldogan adták kézről kézre a kupát. Mindenki a saját kezében akarta tartani, akár csak egy pillanatra is. Bevallom, én
egy picit elérzékenyültem, és talán nem voltam ezzel egyedül...
És, hogy mi csillogott jobban? A bronzérmet jelentő serleg
a gyerekek kezében, vagy a boldogság és büszkeség a szemükben?
A 3. helyezett csapat: Szendrei Lajos edző.
Bognár Bende 1 gól, Garas Ábel 2 gól, Garas Dani, Fekete
Andris, Harsányi Bence 3 gól, Lőrincz Mirkó 2 gól, Torma
Marcell, Virág Andris.
Harsányi Kriszti

Felhívás
Labdarúgó szakosztály várja azoknak a visegrádi fiataloknak a jelentkezését, aki szeretik a labdarúgást, és szeretnének
részt venni a szakosztály munkájában. Focizni szerető fiatalok jelentkezést várjuk, akik bekapcsolódnának a bajnoki
küzdelmekbe. Egyéb információk a www.visegradse.hu oldalon.

Labdarúgótorna (Szlovákia 2008. február 17.)

Kis csapatunkkal reggel 6-kor találkoztunk a váci révnél, öt
autóval vágtunk neki az útnak. Salgótarjánban kávé a
McDonalds-ben, ahol a pultos majdnem szívbajt kapott a
húsz ember láttán. Nekivágtunk Szlovákiának, Lali edző tanácsára egy 50 km-es ismerd meg Szlovákiát kitérő után
(90%-ban tudta az utat, persze, hogy eltévedtünk!) megérkeztünk Rimaszombatba. Rövid séta után eljutottunk a sportcsarnokba, ahol közölték velünk, hogy rossz helyen vagyunk,
mi egy másik helyen fogunk focizni. Vezető segítségével átmentünk a másik csarnokba, ahol kb. 10 fok volt, megkaptuk
az öltözőnket, és már kezdődtek is a meccsek. Szendvicset és
üdítőt kaptunk. Szembetalálkoztunk a szlovák csapattal, akik
egy fejjel és 1-2 évvel idősebbek voltak a mi srácainknál.
Sok vereség után átfagyva visszamentünk az első csarnokba,
5 koronáért kaptunk a cipőnkre egy nylont, mert csak abban
szabad bemenni, hurrá. Itt még két mérkőzésünk volt, de az
utolsó döntetlennel végződött, 7-es rúgással ők nyertek.
Eredményhirdetés után irány haza. Egy kedves apuka Salgótarjánban a reggeli McDonalds-ben megvendégelte a gyerekeket egy menüre. Este 7-re értünk a váci révhez, ahol Lali
edző a hideg ellenére fogócskázott még egy kicsit a fiúkkal.
A torna jól sikerült a vereség ellenére, hiszen ott voltunk és
harcoltunk. A részvétel a fontos. Reméljük, hogy a következő tornán eredményesebbek leszünk, hisz a kicsik most kezdenek összeszokni.
Üdvözlettel: egy apuka

Hírek a sportpályáról
2008. február 17-én barátságos mérkőzés keretében a csapat elfoglalhatta az új öltözőt, most már rendszeresen használhatja a modern világos épületet. A szurkolókat is végre
kulturált körülmények várják. A visegrádi képviselő-testület
anyagi fedezetet szavazott meg a gépkocsiparkoló és az épület körüli járda elkészítésére. Köszönjük!
Társadalmi munkában tavaszi nagytakarítást szervezett a
szakosztályt támogatók egy kis csoportja. Elégették az elszáradt gallyakat, felgereblyézték a száraz avart. Elnézést kérünk
a környéken lakóktól az égetéssel járó füst miatt. Szeretnénk
még egy délutáni takarítást szervezni; aki részt kíván venni,
keresse Dudás Anit! Köszönjük a munkát Dudás Lászlónak
és feleségének, Aninak, Zeller Mihálynak és feleségének, Jolikának, Honti Lászlónak és ifjú Honti Lászlónak, Bene Mártonnak, Bálintnak, Ágostonnak, Julikának, Szedlacsek
Jánosnénak, Rozikának.
Folytatódik a bajnokság: 2007/2008 Pest megyei Labdarúgó Bajnokság (Megye)
III. Vésnök-csoport 11 forduló után: 5. helyezés 5 győzelem, 2 döntetlen, 4 vereség 28-23 gólarány 17 pont
Tavaszi fordulók:
2008. III. 9., 12. ford.: PILE SC–Visegrád SE
14.00 óra
2008. III. 16., 13. ford.: Visegrád SE–Üröm
15.00 óra
2008. III. 22., 14. ford.: Szentendre–Visegrád SE 15.00 óra
2008. III. 30., 15. ford.: Visegrád SE–Budajenő
15.00 óra
2008. IV. 6. 16., ford.: Visegrád SE–Göd
15.00 óra
2008. IV. 13., 17. ford.: Tinnye–Visegrád SE
16.00 óra
2008. IV. 19., 18. ford. Dunakeszi–Visegrád SE 16.00 óra
2008. IV. 26., 19. ford. Visegrád SE–Nagykovácsi 16.00 óra
ifj. Zeller Márton
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Visegrádi Szövetség
a Nyilvánosságért
és a Demokráciáért
(2025 Visegrád, Nap u. 3/3.)
Programok 2008-ra:
Március: A Férfi Dalkör március 15-i szereplésének
előkészítése és megszervezése.
Március 28., péntek: A felső Duna-parti terület takarítása a révátkelőig, valamint a delta és környékének takarítása. Továbbá Szentgyörgypuszta 11-es út melletti
takarítása. Folytatásként szalonnasütés a Duna-parton,
vagy valakinek a kertjében, amelyre minden résztvevőt és
családtagot hívunk.
Március–április: A művelődési ház játszótéri játékainak
lefestése. Más közösségekkel is egyeztetjük a munkát.
Április 19., szombat: Zsitvay gyalogos emléktúra, a
hagyományossá vált előzetes főzéssel, illetve a kiszállított
ebéddel együtt.
Április 22., kedd: A Föld napja alkalmából akció szervezése a Viktorin-sétány (illetve egy részének) kitakarítására, rendbetételére. Közös előkészítésben szervezzük az
Erdészettel, a két iskola felsőseivel.
Május 1., csütörtök: Majális szervezése. A Visegrádi
Sportegyesület által a futballpálya és környékére tervezett
rendezvény előkészítésének és lebonyolításának (pl.: a
VSZ által vitt és végrehajtott játékok, vetélkedők stb.)
segítése. Részvételünk megszervezése, illetve mások mozgósítása a részvételre.
Május 27., kedd: Fórum szervezése: Témák: 1. Az intézményi, önkormányzati társulások anyagi és gazdasági előnyei, valamint problematikája (meghívott, szakértői, külsős
előadóval); 2. A VSZ környezetvédelmi csoportjának elképzelései, koncepciója Visegrád hosszú távú környezetvédelmére, környezeti tisztaságának kialakítására és megőrzésére.
Június 19–23. (csütörtöktől hétfőig): Kirándulás – öt
nap, négy éjszaka – busszal (kb.: 42–46 fővel).
Úti cél: Erdély természeti és történelmi nevezetességei
(Kolozsvár, Gyergyószentmiklós, Gyilkos-tó, Békásszoros, Szárhegy, Csíkszereda, Székelyudvarhely, Segesvár, Nagyszeben, Gyulafehérvár, Arad).
Augusztus 7–11. „Kis-Visegrád Találkozó”: a Visegrádi
Országok egy-egy települése részvételével itt, Visegrádon.
Cél: sportolás, szórakozás, egymás kultúrájának, közös
történelmünknek ápolása.
Szeptember 13., szombat: Egy napos kirándulás busszal
(kb: 35–40 fővel).
Úti cél: Tata, Komárom műemlékei, történelmi nevezetességei (alternatívaként fürdéssel, strandolással összekötve).
Október 11., szombat: A Férfi Dalkör egy napos kirándulása: találkozó más település dalkörével, kapcsolatépítés.
November 10., hétfő: Koszorúzás a Zsitvay-emléktáblánál és a hősi emlékműnél.
Minden nyári hónapban – áprilistól októberig – virágos
udvar, virágos terület értékelésre és díjátadásra kerüljön
sor.
A közgyűlés elfogadta: Visegrád, 2008. február 27.
Kiss Károly VSZ elnök

DUNAKANYAR

17

KULTURÁLIS SEREGSZEMLE
2008
A DUNAKANYAR TELEPÜLÉSEI
ÉS A DUNAKANYAR
PEDAGÓGIAI SZÖVETSÉG
SZERVEZÉSÉBEN

Örömmel értesítünk mindenkit,
hogy 2008-ban, hagyományosan:
újból megrendezzük,
de most a kistérség több településének bevonásával!
Szeretnénk lehetőséget adni óvodástól az iskolás fiatalokon és
dolgozókon át a nyugdíjasokig – csak amatőröknek és alapfokú „A” művészeti oktatásban résztvevőknek –, hogy az előadói
művészetekben megmutassák tehetségüket, tudásukat, így:
vers-prózamondó, ének, zene, színjátszás,
tánc-néptánc vagy egyéb kategóriákban.
Résztvevő települések
I. csoport: Leányfalu, Pócsmegyer, Tahitótfalu,
Szigetmonostor
II. csoport: Dunabogdány, Kisoroszi, Visegrád
Jelentkezés: 2008. március 20-ig
(az iskolákban, a művelődési házakban,
önkormányzatoknál)
I. forduló: települések rendezvényei,
zsűri válogatja a továbbjutókat.
Időpontja: 2008. április 12., 16 óra, Visegrádi mozi
II. forduló: I. csoport Szigetmonostor,
II. csoport Visegrád.
Az összgálaestre válogatja ki a zsűri a szereplőket.
Ideje:
2008. május 9., 17 óra, Dunakanyar Erdei Iskola, Visegrád
III. forduló: összgálaest – Visegrád
Időpontja:
2008. május 17., 17 óra, Magyar László Sportcsarnok
Az egyéni előadások legfeljebb 2–5 percesek,
a csoportosok 3–7 percesek lehetnek.
Sikeres felkészülést és jó munkát kívánunk!
A rendezőbizottság

A Visegrádi Szövetség,
és a Visegrádi Turisztikai Egyesület

TÁRSADALMI MUNKÁRA (SZEMÉTSZEDÉSRE)
hívja Visegrád és Visegrád-Szentgyörgypuszta lakosait!
Ideje: 2008. március 28-án, pénteken 14–17 óráig
Találkozó: a deltánál, illetve a 11-es út öregek otthona
bejárati út kereszteződésénél
Tervünk:
a Duna-part területének, illetve a 11-es út melletti területeknek a
takarítása a futballpálya és a révállomás között, valamint a delta
és környéke, továbbá Szentgyörgypuszta 11-es út melletti
területének takarítása.
Mindösszesen három órai munkára kérjük Önöket! Kesztyűt,
műanyag zsákokat és egyéb eszközöket biztosítunk. A hulladék
elszállítását megszervezzük.
Az is nagyszerű, ha ezen a napon a saját környezetében –
járdákon, árkokban stb. – végzi a takarítást az, aki nem tud a
kijelölt helyre eljönni.
Mindenkit várunk!
Kérünk valamennyi visegrádi civil szervezetet,
hogy mozgósítsa tagjait!
Tegyük szebbé városunkat!
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Állatorvosi ambulancia
Patócs és Tsa Állatgyógyászati Bt.
2022 Tahi, Elekfy Jenő u. 4.
Telefon/fax: (26) 387-177
Mobil: 06 (30) 290-7082
E-mail: patocsandras@t-online.hu

Állatorvos:

dr. Patócs András
Rendelési idő:
hétfő, szerda, péntek: 9–11-ig, 16–19-ig,
kedd, csütörtök: 9–11-ig, 16–18-ig,
szombat: 9–12-ig
Naponta: 8–19-ig telefonegyeztetéssel állunk
rendelkezésére

SZOLGÁLTATÁSAINK:
védőoltások,
széles körű betegellátás,
szülészeti ellátás éjjel is,
hasi és lágysebészet,
csont- és ízületi sebészet,
szalagpótló műtétek,
hím- és nőivarú állatok ivartalanítása,
plasztikai és korrekciós műtétek,
traumatológia,
intenzív terápia,
monitorozott gépi (isoflurán altatás),
labordiagnosztika helyben,
röntgen,
UH,
endoskopia (idegentest-eltávolítás),
fogászat,
UH fogkő-eltávolítás,
diszplázia szűrőállomás,
mikrochip-behelyezés,
állatútlevél- kiadás,
számítógépes nyilvántartás,
tenyészpár-keresés

Amit háznál
lelkiismeretesen el lehet végezni
(oltások, egyszerűbb kezelések),
vállaljuk!
Jelszavunk:
mindent egy helyen, mindent az állatért!
Forduljon hozzánk bizalommal!

SÓLYOM!

KÖNNYŰSZERKEZETES
HÁZAK KIVITELEZÉSE
Tetőfedés, autóbeállók, előtetők
és egyéb faipari munkák
Megbízható, gyors kivitelezés
kedvező áron!
Referenciával és garanciával!
A referenciák megtekinthetők:
www.acsfer.hu
Elérhetőség:

Telefon: 06 (20) 519-1949
Fax: 06 (26) 585-030
E-mail: acsfer@dunainfo.net

DUNAKANYAR INGATLANCENTRUM
Közvetítő és értékbecslő iroda
Alapította: ZIMÁNYI PÉTER 1996-ban

 Ingyenes számítógépes nyilvántartás, helyszíni értékfelmérés, ingatlanforgalmi tanácsadás!
 Az ingatlanok kiajánlását és helyszíni bemutatását
munkatársunk végzi. Teljes körű ügyintézés!
 Irodánk ügyvédje megbízóink részére az adásvételi
szerződéseket költségmentesen elkészíti
 Házának, telkének eladását bízza szakemberre!
 Vevőinknek eladó házakat, telkeket keresünk

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

381 - 431

Mobil: 06 -

209 - 834 - 796

internet: www.ingatlanok-dunakanyar.hu
VISEGRÁDI HÍREK
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala
Megjelenik havonta, 800 példányban
Felelős szerkesztő: Mikesy Tamás
A szerkesztőbizottság tagjai:
Borsody István, Gróf Péter, dr. Gróh Dániel,
Kálazy László, Mezei Anna, Mikesy Tamás, Schmidt Anna
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
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NE HOZZA HOZZÁNK!
HŰTŐJÉT, MOSÓGÉPÉT, MOSOGATÓGÉPÉT,
MIKROSÜTŐJÉT, VILLANYBOJLERÉT…

MI A HELYSZÍNEN MEGJAVÍTJUK.
INGYENES KISZÁLLÁS
VISEGRÁDTÓL BUDAKALÁSZIG
ÉS A PILIS TERÜLETÉN

HIBABEJELENTÉS-INFÓ:
NON STOP 06 (30) 500-3550
ELEKTROSZERVÍZ
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VAGYONVÉDELEM
Biztonsági rendszerek kiépítése
rádiófrekvenciás
és telefonos távfelügyelet biztosításával,

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

GUELMINO BT.

Vágott, hasított tűzifa Dunabogdányból

Visegrádon
gyönyörű panorámával rendelkező
hét szoba összkomfortos lakás (panzió)

Tel.: 06 (70) 268-4030

a Thermál Szálló mellett

Hasított 2.000,– Ft/q, kugliban 1.900,–Ft/q
Az ár a házhoz szállítás költségét is magában foglalja

teljes berendezéssel együtt
kiadó, bérbeadó, illetve eladó!
Érdeklődni lehet:
06 (30) 423-0517-es telefonon

TŰZIFA
Eőry Csaba
06 (20) 599-9399

)7/+5<'4'.5%'064 41<5
)7/+%5¦0#-/'&'0%',#8 65
Visegrádon!

Nyári gumik széles választékban kaphatók!
Tel.: 06 (20) 661-7803

Visegrádon külön bejáratú
KÉTSZOBÁS LAKÁS KIADÓ!
Érdeklődni lehet:
a 06 (30) 966-9288-as,
ill. a 06 (26) 398-287-es telefonszámon
TÁRSKERESÉS
Komoly emberek társkeresője a CRONOS.
Szentendrén is megtalálható, várja hívását
ANNA a 06 (26) 314-700-as
vagy a 06 (30) 557-5346-os telefonon.
Hívható hétvégén is 8 és 20 óra között.
WEBOLDAL TERVEZÉSE-ÜZEMELTETÉSE
HARDVER SZAKTANCSADÁS
ADAT- ÉS EGYÉB SZÁMÍTÓGÉPES FELDOLGOZÁS
MUCSI ATTILA
Telefon: 06 (30) 868 2446
Web: http://www.mucsia.hu
Egyetemet végzett tanár korrepetálást, érettségire,
egyetemi felvételire való felkészítést vállal
történelemből és irodalomból
Tel.: 06 (20) 770-8845

A THERMAL HOTEL VISEGRÁD
felvételt hirdet
az alábbi munkakörök betöltésére:
Recepciós
Elvárások: minimum középfokú szakirányú végzettség
vagy érettségi és szállodai recepción szerzett minimum 1
éves szakmai tapasztalat, jó kommunikációs készség, középfokú angol/német nyelvtudás
Humán munkatárs
Elvárások: szakirányú végzettség, magas szintű számítógépes felhasználói ismeretek és minimum 2 éves szakmai
tapasztalat.
Könyvelő
Elvárások: szakirányú, mérlegképes könyvelői végzettség,
magas szintű számítógépes felhasználói ismeretek és minimum 2 éves szakmai tapasztalat.
Kérjük, hogy a pályázók a fényképpel ellátott szakmai
önéletrajzukat a 2025 Visegrád, Lepence-völgy 1213.
címre vagy a kellnera@thv.hu e-mail címre jutassák el.
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EMBLÉMA!

EMBLÉMA!

MÁRCIUSI–ÁPRILISI PROGRAM
március 21., péntek:
március 28., péntek:
április 4., péntek:
április 11., péntek:

Roy és Ádám
Budapest Ragtime Band
Kowalski meg a Vega
Szépülő Városközpont

#OķUQTX¶NVQ\VCV¶ULQI¶VHGPPVCTVLWM
#U\VCNHQINCN¶UTGPFGNÃUHGNXÃVGN  
YYYFQPXKVQXKUGITCFJW8KUGIT¶F(ĝW

Kapható
A B O R D A T E R MÉ K E K
TELJES VÁLASZTÉKA!

HÚSVÉTI AJÁNLATUNK:

H Á Z!

házias jelleggel készült füstölt darabolt comb,
füstölt kötözött sonka, füstölt tarja,
füstölt karaj, füstölt angolszalonna,
füstölt parasztsonka és lapocka
(előjegyzés alapján)
Grillezni való fűszeres tarja folyamatosan
kapható!
Az árak a mindennapi készlet erejéig
érvényesek, az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
Sertés- és műbelek, vakbél, gyomor
folyamatosan kapható!
Ecetek, konzervek, ét- és olívaolaj,
ásványvíz, üdítőitalok, házi tészták,
mirelit áruk, vecsési savanyúságok
nagy választékban,
jó minőségben, kedvező áron!
SODEX ho PASS, ENNI KÉK
étkezési és ajándék utalványok beválthatók!
Szeretettel várjuk kedves Vásárlóinkat
a megszokott nyitvatartási időben!

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

A 11-es főút mellett
jó parkolási lehetőséggel
várjuk Önöket!
2023 Dunabogdány, Kossuth út 40.
Telefon: (26) 390-350

Visegrádi
Hírek
VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
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alkalmából!
Csorba GyĘzĘ:

s valóságos két tenyerébe fogja
ráhajló arcomat.

ANYÁM
Éjente a halállal alszik,
nappalonkint mellette ül,
remegĘ keze vele parolázik
szünetlenül.
Ösvény az útja egyenes,
szĦk és kiágazástalan.
s olyan a célja, melynek –
bármit is tesz –
minden javára van.
Mohóság Ħz: érintenem,
néznem, hallgatnom, innom Ęt,
ezernyi kézzel ezerféleképpen
lopnom a fogyó idĘt;

Kovács Margit:
Pólyázó madonna

  


 
 


Szeretettel
köszöntünk
minden
Édesanyát,
Nagym amát
és Dédi t
május
els•
vasárnapján,
anyák napja

csordultig véle töltekeznem,
jobban, mint bármikor szokás:
a gyönge hangok, botló mozdulások,
ez még Ę, senki más.
Ez még Ę, kit ha végképp
elvesztenek érzékeim,
újjá kell szülnöm, Ęriznem halálig
magamból, s egyre megint,
s lobogva pusztuló erĘm
még ezzel is pusztítanom,
– a terjedĘ-növĘ magányban
szívem buzdítanom.
Ez még Ę –, szinte semmi már, csak
volt ember, szinte mint aki
már földíszített ravatalra
készülne szállani.
De még Ę, Ę, és él, mozog, szól,
anyám, anyám még: folyton ad,

 fjú mħvészek
találkozója
Visegrádon
Sok szeretettel meghívjuk
Önt és kedves Családját

FURULYATALÁLKOZÓNKRA
melyet
2008. április 26-án,
szombaton,
16 órai kezdettel
tartunk
Visegrádon,
a királyi palotában
Schmidt Anna
igazgató
Csereklye Dóra
mĦvészeti oktatási
igazgatóhelyettes
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OMMF Közép-magyarországi
Munkavédelmi FelügyelĞsége
Munkavédelmi
Tanácsadó Szolgálat

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy
a Pest megyei Igazságügyi Hivatal

Jogi Segítségnyújtó Szolgálata
SZENTENDRÉN,
A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN
MINDEN HÓNAP 2. CSÜTÖRTÖKÉN
2008. március 13-án, április 10-én,
május 15-én, június 12-én, július 10-én,
augusztus 14-én,
szeptember 11-én, október 9-én,
november 13-án és december 11-én
10-13 ÓRÁIG

   

    
 
A Jogi Segítségnyújtó Szolgálat egyszerĦ
megítélésĦ ügyekben TÉRÍTÉSMENTES
jogi tanácsot ad, bonyolultabb esetekben
pedig határozatot hoz, amellyel ügyvéd
igénybevételére van lehetĘség, aki beadványt,
okiratot, szükséges esetben keresetlevelet
készít, valamint részletes jogi tanácsot ad.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy akik
szociálisan rászorultak, s a közös háztartásban, amelyben élnek, az egy fĘre jutó nettó
jövedelem nem éri el a nyugdíjminimumot
(28.500,– Ft), azoknak nem kell fizetni a
választott ügyvédnek, ha ez az összeg a
minimálbér (73.616,– Ft ) és a nyugdíjminimum (28.500,– Ft) közé esik, az ügyvéd
munkadíját (3450,– Ft óránként + áfa, amenynyiben a jogi segítĘ áfa-alany) az állam megelĘlegezi, ezt az összeget azonban egy éven
belül kell csak visszafizetni.
A szolgálat 2008. január 1-jétĘl a rászorult ügyfelek számára peres ügyeikben is
tud pártfogó ügyvédet biztosítani, ugyancsak a fenti feltételeknek megfelelĘen.
Pest Megyei Igazságügyi Hivatal
Jogi Segítségnyújtó Szolgálata
1116 Budapest, Hauszmann A. u. 1–3.
Tel.: 06 (1) 450-2592

Az Európai Unióhoz történĘ csatlakozásunkat követĘen a foglalkoztatás biztonsága fokozottan elĘtérbe került, ezen belül is a tájékoztatás, oktatás, képzés
az egészség és biztonság javítása érdekében. Ennek érdekében alakult meg a
régió Tanácsadó Szolgálata.
A Tanácsadó Szolgálat kizárólag munkavédelemmel kapcsolatos kérdésekben ad tájékoztatást és tanácsot. Feladatát a régiós Munkavédelmi FelügyelĘségen a hatósági munkától elkülönülten végzi és minden érdekelt számára
ingyenes! A tanácsadás történhet telefonon, elektronikus úton és személyesen
is.
A Tanácsadó Szolgálat feladata elsĘsorban a mikro,- a II. és III. veszélyességi osztályba tartozó kis- és középvállalkozások információval, tanácsadással
történĘ ellátása, hogy a munkavédelmi elĘírásokat szakszerĦ, közérthetĘ
formában megismerjék.
ElĘzetes egyeztetés után a személyes tanácsadásra lehetĘség van az OMMF
Közép-magyarországi FelügyelĘsége székhelyén az általános ügyfélfogadási
idĘpontokban, illetve egyéb, a munkáltató székhelyén/telephelyén elĘre
egyeztetett idĘpontban.
A személyes tanácsadás célcsoportjai:
– mikro-, kis- vagy középvállalkozások,
– munkavédelmi szempontból I. és II. veszélyességi osztályba sorolt gazdasági tevékenységet végzĘ munkáltatók,
– a fentiekben felsorolt tevékenységek megkezdését tervezĘk,
– munkavédelmi képviselĘk, bizottságok, érdekvédelmi szervezetek.
Az adatok kezelése az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok rendelkezései
szerint történik.

A szolgálat elérhetĘsége:
1094 Budapest, Páva u. 6.
Levélcím: 1450 Budapest, Pf. 153.
Közvetlen telefonok: 06 (1) 323-3845-tĘl 3849-ig
Központi fax: 06 (1) 323-3602
E-mail: km-munkavéd-tan@ommf.gov.hu

Általános ügyfélfogadás:
1094 Budapest, Páva u. 6.
minden héten kedden és csütörtökön
8.00–16.00 óráig

A szolgálat munkatársai:
Csorba Miklós
munkavédelmi felügyelĘ
tanácsadó
e-mail: csorbam@ommf.gov.hu
Katonáné Györki Szilvia
munkavédelmi felügyelĘ
tanácsadó
e-mail: katonanegysz@ommf.gov.hu

Fekete József
munkavédelmi felügyelĘ
tanácsadó
e-mail: feketej@ommf.gov.hu
Szántó Jánosné
munkavédelmi felügyelĘ
tanácsadó
e-mail: szantojne@ommf.gov.hu

Visegrádi civil szervezetek, egyesületek névsora
2008. évben, akik tudják fogadni az szja 1%-át
Szervezet neve
Dunakanyar Erdei Iskola
Puer Regius Íjászsportkör
Szent György Lovagrend
Visegrád Település PolgárĘr Egyesülete
VSE (Visegrádi Sport Egyesület)

VezetĘje neve
Kiss László igazgató
Sutus-Juhász Tünde
Cseke László
Illés Miklós Attila
Ifj. Zeller Márton

Szervezet címe
Visegrád, Apátkúti-völgy
Visegrád, Sziget u. 11.
Visegrád, Rév u. 12.
Visegrád, FĘ u. 57.
Visegrád, Széchenyi u. 21.

Adószáma
19175209-1-13
19183907-1-13
18710773-1-13
10113859-2-13

Megjegyzés: A Puer Regius Íjászsportkör a Dunakanyar Erdei Iskolán belül mĦködik. Ha valaki adakozni szeretne, akkor az
iskola adószáma szükséges, és a közlemény rovatba megjegyezni, hogy az íjászsportkör részére.
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VÁROSHÁZI HÍREK
A Visegrád Város Önkormányzat
– A testület márciusi ülésén elĘször a polgármes5/2008. (III. 27.) sz. rendelete
teri hivatal ügyei kerültek napirendre. Tárgyalaz 1/2006. (I. 27.) ör. képviselĘk tiszteletdíjáról szóló
tuk az önkormányzat szervezeti és mĦködési
rendelet módosításáról
szabályzatát, valamint a hivatal ügyrendjét, meA képviselĘ-testület március 27-i ülésérĘl

lyeket EĘryné dr. Mezei Orsolya jegyzĘasszony
készített elĘ. Hosszan vitatkoztunk az Állami
SzámvevĘszék 2004 és 2007 közötti idĘszakra
vonatkozó vizsgálati jelentésérĘl, amelyben az
önkormányzat pénzügyi egyensúlyát, az európai
uniós pályázatokra való felkészülést, valamint a
gazdálkodás ellenĘrzési rendszerét vizsgálták. A
jelentés számos hiányosságot tárt fel, ezek orvosolására intézkedési tervet kell készítenie a
hivatalnak. A testület egy bizottságot állított fel,
hogy a számvevĘszéki jelentés alapján átnézze a
hivatali felelĘsségi köröket és véleményezze az
intézkedési terveket.
– A városfejlesztési bizottság elĘkészítette az éves
beruházásokat. Az idei tervekben a FĘ utca és
járdája további felújítása, a Harangvirág utca, a
moziköz, a platánsor és a KRESZ-park felújítása és rendbetétele, valamint a sportközpont fejlesztése szerepel. Ezekre a feladatokra összesen
16.922.600 forint áll rendelkezésünkre.
– Jóváhagytuk a Kistérségi Társulással kötött
megállapodás egységes szövegét, és elfogadtuk
a kistérségi kiegészítĘ oktatási normatívák
igénybevételérĘl szóló együttmĦködést. Erre
azért van nagy szükség, hogy kiegészítĘ logopédiai és gyógypedagógiai támogatásokhoz juthassunk hozzá.
– Döntöttünk a városi honlap üzemeltetésére
beérkezett ajánlatokról, amelyeket a közmĦvelĘdési bizottság értékelt elĘzetesen. Az Eper
Stúdió és a Neoplane Kft. közös ajánlatát elfogadva a havi üzemeltetési költséget az eddigi
348 ezer forintról nettó 45 ezer forintra csökkentettük.
– A képviselĘ-testület Bártfai István indítványát
elfogadva úgy döntött, hogy a helyi védelem
alatt álló épületek felújításának támogatására
pályázatot ír ki, legfeljebb 400 ezer forintos támogatással. A támogatás a felújítás mĦemléki
gondosságot igénylĘ többletköltségére szól.
– Az iskola és a tornacsarnok igazgatója, Schmidt
Anna javaslatára szabályoztuk a csarnok bérbeadási feltételeit – ezeket külön is olvashatják.
Az árak megállapításakor megnéztük, hogy a
környékbeli településeken milyen feltételekkel
lehet kibérelni a sportcsarnokokat. Ezekhez képest a visegrádi árak kedvezĘek, és külön figyelembe vettük, hogy a helyieknek minél több
kedvezményt nyújtsunk. A bérleti díjakat a
csarnok fenntartására és felújítására kívánjuk
fordítani. ElsĘ lépésként a vizesblokkat tetetjük
rendbe, hogy minél hamarabb kulturált sportolási lehetĘségeket teremtsünk.
Dobri Imre
képviselĘ

Visegrád Város Önkormányzatának KépviselĘ-testülete, a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirĘl és az önkormányzati
képviselĘk tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 15. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következĘ rendeletet
alkotja:
1. §
Az 1.§. (2) bekezdése az alábbiak szerint változik:
*(2) A képviselĘ tiszteletdíja (alapdíj) 42.515,– Ft/hó
(1,1-es szorzó alkalmazásával)
2. §
A rendeletet 2008. március 1-jétĘl kell alkalmazni.
Visegrád, 2008. március 27.
Hadházy Sándor
polgármester

EĘryné dr. Mezei Orsolya
jegyzĘ

A rendeletet kihirdettem 2008. március 28-án.
EĘryné dr. Mezei Orsolya
jegyzĘ

A Visegrád Város Önkormányzat
6/2008. (III. 27.) sz. rendelete
a 2/2007. (I. 26.) számú,
a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselĘket megilletĘ juttatásokról,
valamint szociális és kegyeleti támogatásáról szóló
rendelet módosításáról
Visegrád Város Önkormányzatának KépviselĘ-testülete a köztisztviselĘk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 4. §-ában kapott felhatalmazás és a Ktv. 44/A §-a alapján a következĘ rendeletet alkotja:
1. §.
A rendelet 2. §. az alábbiak szerint változik:
Az illetménykiegészítés mértéke:
a) felsĘfokú iskolai végzettségĦek esetében egységesen,
az alapilletmény 35%-a;
b) középfokú iskolai végzettségĦek esetében egységesen,
az alapilletmény 15%-a.
c) ügykezelĘk esetében egységesen, az alapilletmény
10%-a.
2. §
A rendeletet 2008. január 1-jétĘl kell alkalmazni.
Visegrád, 2008. március 27.
Hadházy Sándor
polgármester

EĘryné dr. Mezei Orsolya
jegyzĘ

A rendeletet kihirdettem 2008. március 28-án.
EĘryné dr. Mezei Orsolya
jegyzĘ
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Pályázati felhívás
Visegrád Város Önkormányzata
KépviselĘ-testületének
103/2008. (III. 27.) számú
HATÁROZATA
Visegrád Város Önkormányzatának KépviselĘ-testülete a helyi
védelem alatt álló épületek felújítására a pályázatot a következĘ
feltételekkel írja ki:
Pályázat beadásának határideje: 2008. június 1.–augusztus 30-ig
Elbírálás idĘtartama:
30 nap
Meghirdetés módja:
Visegrádi Hírek, honlap
Megvalósulás határideje:
2008. október 30.
ElnyerhetĘ támogatás:
A felújítási mĦemléki gondosságot
igénylĘ többlet költsége nem lehet
több a beruházási költség 40%-ánál
Elszámolás:
A felhasznált támogatásról számlával, a beruházás befejezését követĘen
Pályázható maximum:
400,– eFt
Pályázók Köre:
– magánszemélyek
– közhasznú intézmények
Pályázati feltételek:
– építési engedély
– megfelelĘ referenciával rendelkezĘ kivitelezĘ
– helyi adótartozás nincs (adócsoport igazolja)
Benyújtandó:
– pályázati adatlap
– tulajdoni lap (az engedélyhez beadott másolata)
– engedélyezési terv
– építési engedély
– részletes, munkanemenkénti költségvetés az egész munkáról
Nevezési díj:
– nincs
Bíráló Bizottság (szakmai):
– Népjóléti Bizottság kijelölt tagja
– Városfejlesztési Bizottság kijelölt
tagja
– fĘépítész
– helyi építészek valamelyike
– múzeumi munkatárs
Bírálati szempontok:
– építészetileg indokolt
– pénzügyileg indokolt (egyébként
nem tudná a felújítást elvégezni)
Költségvetésben:
2008. évre 1.000.000,– Ft szerepel
erre a célra, a megmaradó pénzmaradvány növelje a következĘ évi keretet
HatáridĘ: azonnal
FelelĘs: polgármester

  
Visegrád, 2018 nyara. NyüzsgĘ, emberekkel, élettel teli városközpont. TĦz a nap, a fĘteret körülölelĘ éttermek és kávézók vendégei a
tér közepén, a szökĘkút medencéjébe hĦsölésképpen lábukat lógató,
felszabadultan lármázó fiatalok csoportját figyelik. Kicsit arrébb,
újabb és újabb turistabuszok állnak be a platánsor melletti nagy parkolóba, hogy utasaik nekiindulhassanak megismerkedni a fenséges királyi palotával, vagy elszánják magukat és beálljanak a sorba, amely a
fellegvárba felkúszó siklóra várakozik. Jónéhányan irányt vesznek
felfelé a felerészt sétálóutcává változott FĘ utcán, amelynek gyönyörĦ
homlokzatú házai mellett elhaladva, csábító kerthelyiségek és hangulatos sörözĘk mentén elérnek a templomig. Ott, a templom mögött
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nemsokkal egy csodálatos parkra bukkannak, amelynek
nyugalmát csak néha zavarja meg egy arra haladó autó
zaja. A forgalom csekély, hiszen a városon keresztül, és
végig a Panoráma úton csak a helyi buszok járhatnak fel a
fellegvárba. A város egyébként a nyugodt, csendes életét
éli, még a 11-es út zaja sem hatol át az átlátszó zajvédĘ
falon, amely az út és a város között húzódik. Végig a
Duna mentén egy teljes biztonságot nyújtó árvízvédelmi
töltés vezet, amelynek tetején kerékpárosok karikáznak,
talán éppen a Budapest–Esztergom kerékpártúra résztvevĘi. A Duna-parti jachtkikötĘ és a sportcentrum létesítményei kiválóan kiegészítik egymást, a vízi és szárazföldi
sportok széles választéka vár minden mozogni, sportolni
vágyót. A városban nem látni villanyvezetéket, viszont
térfigyelĘ kamerák figyelnek és rögzítenek minden ártó
szándékot. A város külsĘ területei közmĦvel és aszfaltúthálózattal teljes mértékben ellátottak. Magában a városban
modern létesítmények, korszerĦ rendelĘk, igényes üzletek,
közösségi házak, mentĘ- és tĦzoltóállomás, mindenki
számára érthetĘ eligazító táblák, állandó utcai rendĘrjárĘr,
minden igényt kielégítĘ szálláslehetĘségek, gondosan
kidolgozott, vonzó programok, egyszóval minden, amit
egy település, egy város csak adhat a lakóinak és az odalátogatóknak. És természetesen mindenütt ragyogó tisztaság,
virágok, zászlók, padok, szobrok, gondozott sétányok,
ligetek, parkok. Visegrád lakói egy gyönyörĦ városban,
lüktetĘ (és szép hasznot hozó) turizmus közepette, mégis
nyugodt, csendes körülmények között élnek 2018-ban.
Hihetetlen? Vagy elképzelhetetlen? Szó sincs róla. Úgy
gondolom, semmi olyat nem mondtam, ami lehetetlen
volna, vagy ami már nem került volna szóba korábban a
város fejlesztésével kapcsolatban. És tíz év akár elég is
lehetne, ha mindezt el szeretnénk érni. Hiszen tíz év nem
kis idĘ. Persze nem is túl sok. Elég csak a gyorsan elmúló
elĘzĘ tíz évre gondolni. Ha valóban el szeretnénk érni egy
hasonló állapotot az elkövetkezĘ tíz évben, akkor elsĘsorban el kell tudnunk szakadni az évtizedes megszokott
képektĘl, el kell tudnunk hinni, hogy ez a város képes
ilyenné válni. SĘt nemcsak, hogy képes, de kötelezĘen
szükséges, hogy ilyenné váljon. A világ számtalan városában van sétáló utca, jár sikló a hegyre, vannak szökĘkutak és jachtkikötĘ. Számtalan város belvárosába már régen
nem engedik be az autóforgalmat. Számtalan városban van
teljesen megbízható árvízvédelmi töltés és zajvédĘ üvegfal. Számtalan városban van korszerĦ orvosi rendelĘ és
mentĘállomás. Higgyük már el, hogy nálunk is lehetne,
hogy Visegrádon is lehet.
Lehetnek persze egyéb, akár merészebb fejlesztési elképzelések is. Szeretném javasolni a képviselĘ-testület minden tagjának, továbbá minden olyan visegrádi lakosnak,
akiben megvan a segítĘ szándék, hogy üljünk össze, vitassuk meg, határozzuk el, hogy többségünkben milyennek
képzeljük Visegrádot tíz év múlva. Aztán, ha a képzelet
elvégezte munkáját, tervezzük meg, hogyan váltjuk valóra
céljainkat. Készítsünk ütemtervet, amely tíz évre szól. Tíz
éven keresztül, minden évnek legyen meg a maga feladata,
amelyet teljesíteni kell. Ebben nincs pardon, nem szabad a
tervtĘl elmaradni. Számíthatunk átmeneti kudarcokra és
számíthatunk nehézségekre, de ha mindenki tudja a dolgát
és megtesz minden tĘle telhetĘt, akkor biztosra vehetĘ a
siker. És a tizedik évben el fog jönni a nap, amikor elfordítjuk a kulcsot a zárban és kinyílik álomvárosunk kapuja.
Lehet, hogy lesz, aki akkor majd így fog szólni: „Nem is
volt ez olyan nehéz.” Valóban nem volt. Csak hinni kellett
benne és dolgozni kellett érte.
Abonyi Géza képviselĘ
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Ez a hónap sem telt események
és eredmények nélkül!

Az Áprily Lajos Általános és Alapfokú
MĬvészeti Iskolában történt
Március elsĘ napjaiban nyílt tanítási napra hívtuk meg
a szülĘket, akik közül sokan éltek a lehetĘséggel. Külön
alkalmat biztosítottunk a gyermeküket beíratni készülĘ
szülĘk számára. Az iskola iránt érdeklĘdĘ anyukáknakapukáknak az ovis szülĘi értekezleten mutattuk be az
Áprily Lajos Általános Iskolát, és tehették fel kérdéseiket.
Április 2-án és 3-án iratkoztak be a leendĘ elsĘsök,
létszámuk 26, a kisoroszi tagiskolában 8 kisgyermekkel
indul a következĘ tanév. Már régen volt ilyen nagy létszámú osztályunk, köszönjük a szülĘk bizalmát! Szeretettel várjuk szeptemberben az újdonsült iskolásokat.
Tanulóink számára tovább folytatódtak a februárban
meghirdetett tanulmányi versenyek. Német nyelvbĘl,
matematikából, angol nyelvbĘl házi versenyeket rendeztünk. Legeredményesebb tanulóink: német nemzetiségi
nyelvbĘl: Csehi Boglárka, Farkas Boglárka, Bene Márton, Paulusz Anna, Horváth Sára, Harsányi Fanni,
matematikából: Fekete Lídia, VesszĘs Bence, Harsányi
Fanni, Gerstmayer István, Lakatos Tamás, Fenyvesi
Zsófia és Domokos Iván. Angol nyelvbĘl: Paulusz Anna,
Bene Bálint, Horváth Sára és Fekete Lídia.
Sor került a megyei kiírású versenyek helyi fordulóira.
Természetismeret témakörben a Teleki Pál földrajzi, ill.
a Kaán Károly környezetvédelmi verseny feladatait
oldották meg a gyerekek – eredményük alapján nem
jutottak tovább.
Szép sikert értek el a Simonyi Zsigmond helyesírási
verseny résztvevĘi, hárman képviselik iskolánkat a megyei döntĘn.
Két kis csapattal indultunk az Ópusztaszeri Nemzeti
Park által meghirdetett ,,Kerek mese” vetélkedĘn. Az
alsós komplex tanulmányi verseny megyei döntĘjébe
Paulusz Balázs és Farkas Boglárka jutott tovább.
LevelezĘs környezetvédelmi versenyen is indítottunk
csapatot. Szükség volt a gyerekek ügyességére az április
1-jei területi katasztrófavédelmi versenyen is, ahol csapatunk 6. helyezést ért el a 25 induló közül.
Szép sikert értek el a 6. osztályból tanulóink a Szent
István Gimnázium által meghirdetett jubileumi vetélkedĘn, ahol a magyar nyelv és irodalom kategóriában mind
az elsĘ három helyezést elhozták: Paulusz Anna, Bene
Bálint és Bártfai Zsófia.
A rövid tavaszi szünet után csatlakoztunk a Turisztikai
Egyesület felhívásához: március 28-án a szemét összeszedésével tettük szebbé az Áprily-parkot, a Dunapartot, az iskola közvetlen környékét; 15 zsák hulladékot
gyĦjtöttünk. Ilyen akciókat a Föld napján szoktunk tartani, idén az a tervünk, hogy április 22-én az új focipálya
környékét tesszük rendbe.
A sport is fontos szerephez jutott az elmúlt hetekben:
mezei futóversenyen indultunk Szentendrén és benevez-

tünk a területi futball bajnokságra. MérkĘzéseink voltak
Szentendrén, Tahiban, Dunabogdányban, Vácott. A
teremlabdarúgó kupában a 3–4. korcsoport 5., az 5–6.
szintén 5. és a félpályás körzeti bajnokságon az 5–6.
korcsoport csapata 4. helyezést ért el. Judósaink nagy
bemutatóra készülnek április 11-én a tahitótfalui sportcsarnokban. Területi futóversenyen Bene Bálint és Faluközi Lotti csoportjukban elsĘk lettek.
Készülünk a Dunakanyar Kulturális Seregszemlére; a
helyi bemutató április 12-én, szombaton 16 órától a
moziban lesz. Szeretettel várjuk az érdeklĘdĘket! Iskolánk képviseletében vers- és prózamondók, ifjú zenészek
lépnek fel.
Zeneiskolai növendékeink öt elĘadásból álló koncertsorozaton vesznek részt a MĦvészetek Palotájában. Az
önkormányzat ifjúsági alapjából pályázati úton nyertünk
hozzá támogatást. Utazásainkhoz a Sirály étterem buszait béreltük, úgy, mint sok más alkalommal.

Ahogy a gyermekszem látta…
Az Áprily Iskola nevelĘi és tanulói nevében köszönöm
Zeller Tibor képviselĘ úrnak, hogy tiszteletdíját felajánlotta és így a gyerekek utazását finanszírozni tudtuk.
Csodálatos élményekkel gazdagodtak a növendékek,
errĘl rajzoltak is. A következĘ mĦsorokat tekintették,
illetve tekintik meg a szolfézscsoportok:
Januárban: Kocsis Zoltán hangversenyét; februárban: a
népzene rejtelmeit; áprilisban megismerkednek a fúvós
hangszerekkel és májusban Smetana Az eladott menyasszony címĦ mĦvét tekintik meg.
Iskolai szintĦ koncertjeink mellett idén ismét vállalkoztunk az Ifjú MĦvészek Találkozóját a környék zeneiskoláinak részvételével.
Szeretettel meghívunk minden érdeklĘdĘt 2008. április
26-án délután 16 órára, a Mátyás Király Múzeum lovagtermébe, ahol a reneszánsz jegyében találkozóra hívtuk a
legifjabb mĦvészeket.
Schmidt Anna
igazgató
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NEMZETISÉGI OLDAL –

2008. április

Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat

Kedves Olvasóink!
Március 27–30-ig – mint már annyiszor – az idén is hat fĘs delegáció érkezett testvérvárosunkból, Obergünzburgból. A testvérvárosi egyesület vezetĘi voltak itt. Látogatásuk célja: elĘkészíteni a jövĘ évi visegrádi millenniumi rendezvénysorozaton
való részvételüket.
Csütörtök délután 17 órára érkeztek meg a Honti panzióba. Este 18 órakor Schmidtné Ani, Schandlné Tubi és jómagam,
Burgermeisterné Edit üdvözöltük Ęket. Ani elmondta nekik, hogy Hadházy Sándor polgármester úr szívesen látja Ęket péntek
délelĘtt hivatalában. Örültek a meghívásnak.
Péntek délelĘtt Nikola Paulini vezetésével rövid látogatást tettek az Áprily Lajos Általános Iskolában, majd onnan átsétáltak
a polgármesteri hivatalba, hogy találkozzanak a polgármester úrral. A szívélyes üdvözlések után bĘ másfél órai megbeszélésen
Ani segített a nyelvi akadályok leküzdésében. Köszönjük!
Ezután vendégeink Szentendrére látogattak, a délutánt ott töltötték.
Este 18 órára pedig a Kovács-kertbe hívtuk Ęket, munkavacsorára. Az este nagyon jó hangulatban telt.
Szombaton Budapestre mentek kirándulni, vonattal mentek és jöttek. A várost most nem autóból szerették volna látni, hanem mint járókelĘ, sétálni Budapest utcáin. Ani elkísérte Ęket, Ę volt a vezetĘjük. MielĘtt még Pestre mentek, Dobri Imre
képviselĘ úr meglátogatta Ęket a panzióban. Beszélgettek a jövĘ évi millenniumi rendezvényekrĘl.
Este Szebeni Imre és Terike látta Ęket vendégül és finom vacsorával.
Kellemes, jó hangulatú hétvégét töltöttek el nálunk barátaink, ezt Ęk mindig ki is hangsúlyozzák. Minden kedves ismerĘst,
barátot, akikkel nem találkoztak, üdvözölnek.
Vasárnap délelĘtt 9.15 órakor indultak haza. Szintén hárman, Ani, Tubi és én búcsúztunk el tĘlük.
Burgermeister Istvánné, a NKÖ elnöke

Immáron 60 éve…
Nagypapám, Zeller József, a cipész szakmában, a mesterlevél megszerzésének 60. évfordulója alkalmából elismerĘ oklevelet kapott. Az oklevelet a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamarától vehette át 2007. október 19-én, ünnepélyes keretek között.

2008. április 12-én kb. 14.45 órakor
érkezik,
és városunkon a FĘ utcán
a református templom és a Mátyás-szobor
között áthalad a

negyedik
feltámadási menet.

Miután a közelben iskola nem volt, a család nem tudta a taníttatását finanszírozni, így helyben szegĘdött el cipész inasnak. A háború után Budapestre ment dolgozni, egy elĘkelĘ cipészmĦhelybe. Ott alkalma volt
továbbfejlesztenie magát, a szabászatot is kitanulta. Külföldieknek, államfĘknek is készített lábbeliket, lovaglócsizmákat. Ezt követĘen 1947. június 18-án, a sikerrel letett vizsgája alapján cipész mesternek nyilvánítva,
megkapta a mesterlevelet. Katonasága idején a mĦhely megszĦnt, leszerelése után szövetkezetben tudott csak elhelyezkedni. Ezt követĘen már csak
alkalmi szinten végzett cipész munkákat.
Elmondása szerint cipész szerszámait ereklyeként Ęrzi. A család tanúsíthatja, hogy az Ę kezei közül kikerült, megjavított cipĘk kiállják az idĘ
próbáját.
Elismeréséhez szívbĘl gratulálunk!
Hasenberg Zsuzsa

E nemzeti zarándoklat célja az, hogy húsvéttól pünkösdig tartóan szív alakban bejárja a
Kárpát-medence magyarok lakta területeit, ezzel
is hirdetve a nemzet egységét.
A Csíksomlyón véget érĘ zarándoklat visegrádi programja:
A Dömös felĘl érkezĘ zarándokcsoport fogadása és 15 órakor rövid ünnepség a Millenniumi-kápolnánál.
Emlékbeszédet mond városunk díszpolgára,
id. Cseke László.
Az ünnepséget követĘen a zarándokmenet elindul a FĘ utcán, majd a Mátyás-szobortól a
jelképet autóval viszik tovább a következĘ
fogadóállomásra.
Kérjük, hogy aki tud, vegyen részt az ünnepségen, és a zarándokmenethez gyalogosan
is csatlakozzon.
Együtt Kulturális Egyesület
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A visegrádi Mátyás Király Múzeum a reneszánsz év alkalmából
kézmĦves pályázatot hirdet amatĘrök számára.
Célunk, hogy a beérkezett mĦvek tükrözzék a reneszánsz formakincsét, színvilágát, hangulatát.
A pályázati mĦveket batik, tĦzzománc, csontfaragás, kĘfaragás, fafaragás, kerámia, kézimunka, üvegbĘl készült munkák,
ékszer, öltözet-viselet kategóriákban várjuk.
Pályázni egyénileg és csoportosan is lehet. Egy pályázó vagy pályázó csoport maximum 3 munkával pályázhat.
A legszebb alkotásokat díjazzuk, a beérkezett mĦvekbĘl kiállítást
rendezünk Visegrádon, a Mátyás Király Múzeumban.
Beadási határidĘ: 2008. augusztus 1.
Korhatár: 16 évtĘl.
A mĦveket postán vagy személyesen lehet leadni az alábbi címre:
Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeum
2025 Visegrád, FĘ u. 23.
Kérjük, tüntessék fel a nevüket, elérhetĘségüket (lakcím, e-mail)
és az alkotás címét.
Eredményhirdetés: 2008. szeptember 13-án ünnepélyes keretek
között. A pontos idĘpontról mindenkit tájékoztatunk.
MKM
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Ferbert Mihály és Zeller Jozefa gyerekei, a szüleink, nyolcan voltak testvérek, hét lány és egy fiú.
Közülük négyen már elmentek, de négyen még velünk vannak.

Márciusban ünnepeltük születésnapján Fieszl Rudolfné Szefi nénit, Ę 94 éves, Ferbert Mihályt, aki 80
éves lett. Áprilisban Tóth Gyuláné Cirmi 90 éves
lesz, Schubauer Rudolfné Zsuzsi néni augusztusban
tölti be a 84. évét.
Hálás köszönet nekik, az Isten éltesse Ęket!
Kívánunk jó egészséget, és még sok örömöt az életükbe!
A sok leszármazott



Hunyadi Mátyásról közismert, hogy életének és uralkodásának
jelentĘs idejét háborúskodással töltötte. Az alábbiakban két korabeli szemelvénnyel – Janus Pannonius költeménye és Angelo
Pecchinoli pápai követ által leírt, Mátyás által 1489 januárjában a
követ fogadásakor elmondott beszédébĘl vett idézettel – illusztráljuk Mátyás és a hadakozás világát.

Epigrammák
Most, hogy a szent lobogót Mátyás viszi a török ellen,
Jertek Olympi lakók, hozzatok égi segélyt.
Hercules, add buzogányod, az ijjadat add te Apollo,
Kardodat add Mars és Pallas a gorgoni fĘt,
Castor, hozz paripát, Vulkán oly fegyvereket gyárts,
Milyet Achillesnek s dardani hĘsnek adál.
Szörnyü csikorgó bár ez a szél, te, dicsĘ fejedelmem,
Hadba’ maradsz, nem tart vissza se hó, sem a jég.
Ebben a zordon idĘbe’ befagyhat a kard hüvelyében,
Fogni se’ bír kantárszárat a dermedĘ kéz.
Mégis harcolsz, várfalakat döntsz ostromerĘvel,
Benned egészen eként él maga Mars nagyatyád.
Jer pihenésre; találsz te idĘt még táborütésre
Jobbat, hogyha beáll majdan a szép kikelet.
(HegedĦs István fordítása)

,,Valamint egykoron boldog emlékĦ atyám, úgy én is kora ifjúságomtól fogva a kereszténység és a szent-szék érdekeinek lelkes
védelmezésében nĘttem föl. A háborúkban, a miket viseltem, a
tömérdek pénzáldozatot nem említve, számos jó barátomat, rokonomat, köztük nagybátyámat vesztettem el. Testemet sebek borítják, s hogy ezek most törĘdött koromban mennyi fájdalmat okoznak nekem, csak magam tudom. De az egész világ tudja, hogy mit
tettem, milyen harcokat vívtam a kereszténységért. Ha a törökök
elĘnyomulását kitartó ellenállásommal föl nem tartóztatom,
Bosnyákország, több más tartománnyal, az átkozott ellenség birtokában volna. Biztosítom követ úr, hogy a magyar nemzet önfeláldozó vitézsége nélkül Olaszország és a szent-szék sorsa rég eldĘlt
volna.”
Közreadja:
Gróf Péter

KEL EM EN KF T .
Már 10 éve a Szigeten

GÁZ-, VÍZ-, FĦTÉS-,
SZERELVÉNYBOLT
Tahitótfalu (bent a szigeten), Szabadság út 15.
a Kék Duna Szövetkezet udvarán (Váci rév felé)
és Üröm, Ürömi út 33.

Hívjon:
Tel/fax: (26) 386-721, (26) 350-997,
06 (30) 9515-484
Nyitva tartás: h–p: 7.30-16.30, szo: 8.00-12.00
– Teka gránit mosogatók, csapteleppel
44.900–62.900 Ft-ig,
– Konyhai gépek akciós áron,
– Termomax Inka 24 kW kondenzációs kombi kazán
264.000 Ft,
– GARDENA minden, ami a kerthez kell!
– SANIT WC-tartály, falba építhetĘ + fali WC-csésze
+ WC- tetĘ
34.000 Ft-tól,
– RAVAK, RIHO (zuhanytálca, zuhanykabin és
kádak)
10% kedvezmény,
– MARMITE öntött márvány mosdó, kád,
SCAVOS bútorok,
– Gáz- és vegyes tüzelésĦ álló kazánok,
– Radel, Radeco stb. radiátorok,
– AKCIÓS JIKA WC, lapos öbl. 7.000 Ft,
MOSDÓ 55 cm
5.300 Ft,
– Március végétĘl villanyszerelési anyagok raktárról
vihetĘk!
Áruhitel: Magyar Cetelem
KivitelezĘt keres? Segítünk!
E-mail: postmaster@kelemen.t-online.hu
Fizetés bankkártyával is!
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Április 11., 18 óra: A reneszánsz szenvedélye – szerelem a
reneszánszban. Irodalmi est a könyvtárban
Április 12., 15 óra: Feltámadási zarándoklat – ünnepség a
Millenniumi-kápolnánál
Április 12., 16 óra: Dunakanyar Kulturális Seregszemle –
visegrádi válogató a moziban
Április 15., 17 óra: Istergranum Eurorégiós workshop a moziban
Április 18., 18 óra: Mindenki mással csinálja – a Féja Géza
Zsebszínpad elĘadása a moziban
Április 25., 18 óra: Az esztergomi vízgép históriája – péntek
esti elĘadás a mĦvelĘdési házban
Április 26., 15 óra: Orvos-mĦvész kiállítás-megnyitó a mĦvelĘdési házban
Április 26., 16 óra: Furulyatalálkozó – zeneiskolák találkozója
a palota nagytermében
Május 1., 10 óra: Majális – a civil szervezetek rendezvénye a
sportcentrumban
A Mátyás Király MĦvelĘdési Ház
szeretettel meghívja Visegrád lakosait

2008. április 11-én (pénteken)
18 órára a könyvtárban, ahol

  !"

# "$  % 
címmel

irodalmi estet
rendezünk
Az est házigazdája:
Péterfy Gergely író, drámaíró
Vendégei:
Kiss Noémi író, kritikus,
Jánossy Lajos író, szerkesztĘ,
Csaplár Vilmos író
és Márton László író, drámaíró

2008. április

Az Asklepios-Med Bt. és a Mátyás Király MĦvelĘdési Ház
szeretettel meghívja Visegrád minden lakóját
a Magyarországon elsĘként megrendezett
orvos-képzĘmĦvész kiállítás-sorozat
második tárlatának megnyitójára
2008. április 26-án (szombat) 15 órára,
a mĦvelĘdési házba
A kiállítást megnyitja:

Dr. Palotás András PhD, orvos-festĘ
KözremĦködik:

Kósáné Kertai Daisy Sonja,
az Orvos-muzsikusok Egyesületének elnöke
A kiállítás 2008. május 5-ig tekinthetĘ meg
a mĦvelĘdési házban a könyvtár nyitva tartása szerint

 
A Visegrádi Sportegyesület szeretettel hívja és várja a visegrádi sportolókat és valamennyi visegrádi lakost az új focipálya mellett, a visegrádi sportcentrum területén megrendezésre
kerülĘ május 1-jei

   

Program: játékos vetélkedĘk – fĘzĘverseny [nevezés Zeller
Mártonnál (20) 955-2220] – zene – büfé
A programok 10 órakor kezdĘdnek,
elĘzetes helyfoglalás 8 órától
Kérjük valamennyi civil szervezetet, mozgósítsák tagságukat,
jöjjenek el minél többen, ünnepeljenek velünk, ünnepeljük
együtt május 1-jét!
Visegrádi Sportegyesület
Az idei évben a szervezett programok május 1-jén a Telgárthyrét helyett a sportcentrum területén lesznek, de a hagyományoknak megfelelĘen az erdészet egy májusfát természetesen állít a
réten is.
Mikesy Tamás

SZ ENT ENDREI PROGRAM AJÁNL AT OK
A Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága
tisztelettel meghívja Önt
a Szentendrei Képtárban megrendezésre kerülĘ

A belépés ingyenes! Mindenkit szeretettel várunk!

! "! "   
#" ĥ"
   

A Mátyás Király MĦvelĘdési Ház
szeretettel meghívja Visegrád lakosait
a hónap utolsó péntekén megrendezendĘ
elĘadás-sorozat következĘ alkalmára, mely

kiállítására, mely 2008. június 13-ig tekinthetĘ meg,
hétfĘ és kedd kivételével, naponta 10–18 óráig

2008. április 25-én (pénteken) 18 órától
lesz a könyvtárban
Ebben a hónapban

Dr. Deák Antal András
technikatörténész
(Duna múzeum) tart

elĘadást
Az esztergomi vízgép históriája
címmel
2008-ban, a reneszánsz év alkalmából az elĘadás sorozat
egészét e témakörnek szenteljük. Hónapról hónapra a reneszánsz kultúra más-más területét ismerhetjük meg egy kicsit
jobban. Remélve, hogy felkeltjük ezzel az Önök érdeklĘdését is.
A belépés ingyenes! Mindenkit szeretettel várunk!

*

A Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága a szentendrei múzeumok látogatottságát növelĘ szakmai programot dolgozott ki, a
Hónap Múzeuma Szentendrén címmel. Az adott múzeumban
50%-os jegyárkedvezményt adnak minden látogatónak, valamint
a szervezett csoportok fél áron igényelhetnek tárlatvezetést. A
program 2008. április 1-jétĘl 2008. december 31-ig tart. Emellett
bevezetésre kerül egy komplex szentendrei múzeumjegy, amely
több kiállítóhely együttes látogatása esetén olcsóbb belépĘjegyet
jelent. A részletekrĘl érdeklĘdjön a múzeumokban.
*

A Pilis–Dunakanyar Többcélú Kistérségi Társulás hagyományteremtĘ szándékkal 2008. április 19-én elsĘ alkalommal
tartja meg a Szent György havi TavaszköszöntĘ Fesztivált
Szentendrén. A Czóbel-parkban szombaton 10 órától egész napos programmal várják a közönséget. A térség egységét szabadtéri kiállítással, vásárral, sport- és kézmĦves bemutatókkal, étel- és italkóstolóval népszerĦsítik a szervezĘk. ÉlĘvizünk valóságos kincsestárát az ÉlĘ Táj Egyesület fotókiállítása
mutatja be. A színpadi programokon találkozhatunk a SöndörgĘ
és SebĘ együttessel, a Mandorla zenekarral, a Lucky Boys
Shuffle Band-del, valamint Rák Béla virtuóz Combójával.
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Április 18-án, pénteken 18 órai kezdettel az esztergomi Féja Géza Zsebszínpad társulata vendégszerepel
városunkban. EbbĘl az alkalomból Graczár Mihállyal,
a Zsebszínpad vezetĘjével beszélgettünk.

– Visegrádon semmit sem tudunk errĘl a társulatról.
Nem csodálom, hiszen még egy éve sincs hogy megalakultunk. Féja Géza nevét pedig csak nemrég vettük fel,
tekintettel arra, hogy az esztergom-kertvárosi Féja Géza
Közösségi Ház nemcsak otthont adott számunkra, de más
módon is támogatja mĦködésünket.
– A színjátszó múltjuk is ilyen nyúlfarknyi?
A tagok többsége már csaknem egy évtizedes gyakorlatot szerzett az Esztergomi Klubszínpad közösségében.
Több sikeres darabban is szerepeltünk együtt. A mostani
darabunk szerzĘjének egyik drámájával 2000-ben díjat is
nyertünk egy országos seregszemlén.
– Aztán mégis új együttest alakítottak.
Ez szükségszerĦ volt. A próbák eleinte a mi szĦk kis lakásunkban, nyáron a szabadban zajlottak, s amikor – értesülve nehézségeinkrĘl – Tóth Tamás, a kertvárosi mĦvelĘdési ház vezetĘje felkínálta segítségét, örömmel fogadtuk. Ez persze azzal járt együtt, hogy viszonzásul mĦsorokat kellett adnunk a kertvárosiaknak. Boldogan vállaltuk,
hiszen ezzel színesebb, változatosabb lett a ténykedésünk.
Rendeztünk egy Féja Géza-emlékestet, adtunk irodalmi
mĦsort a véradóknak, vidám estet a farsangolóknak, voltunk szórakoztató vendégei egy Mikulás-estnek, és hát a
jelenlegi darabunknak is ott volt az Ęsbemutatója.
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves Családját
a visegrádi moziba

április 18-án 18 órára,
ahol megtekinthetik

Szánthó Barna:

MINDENKI MÁSSAL CSINÁLJA
címĦ
zenés vígjátékát
A belépés ingyenes!
(14 éves kor alatt nem ajánlott)
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– Milyen volt a fogadtatás?
Nagyon jó. Minden fellépésünkön szeretettel fogadtak,
és azt hiszem, a közönség mindig jól érezte magát. Persze
ez nem azt jelenti, hogy nem kapnánk kritikákat is. Ez
jogos, hiszen sok közöttünk a kezdĘ, rutintalan színjátszó,
és igyekszünk meg is fogadni a jó tanácsokat.
– Mi tartja össze ezt a gárdát? A szereplési vágy?
Az is. Hiszen mindnyájan szeretnénk magunkat megmutatni. Minél több embernek. De azt hiszem, a játék szeretete, a próbák és elĘadások jó hangulata is fontos a számunkra.
– Gondolom, azért akadnak gondjaik is.
Valóban. Ezek egyrészt személyi természetĦek. Azt értem ez alatt, hogy munkába és iskolába járó tagjainknak
nagyon nehéz az idĘpont-egyeztetés, a mostani elĘadásra
is alig tudtunk olyan idĘpontot találni, ami mindenkinek
megfelelt. A dolgozók túlóráznak, a fĘiskolások vizsgáznak, a kisgyermekes mamák nem tudják kire hagyni picinyüket… És így tovább. Ráadásul kevesen is vagyunk,
jelenleg csupán kilencen. Ha valaki kiesik, nehezen tudjuk
pótolni. Az anyagi gondok ezek mellet szinte eltörpülnek.
– Hagyjuk a gondokat! Beszéljünk a terveikrĘl!
Két színdarab elĘadása is szerepel rövid távú terveinkben, mindkettĘ vígjáték. Az egyik a Canterbury kísértet
egy modern átirata. A másik Szánthó Barnának egy kétszemélyes játéka, a Szúrjak vagy lĘjek. Ez utóbbi már
majdnem kész, talán nyáron már jelentkezni fogunk vele.
– Mit kell tudni Szánthó Barnáról? Úgy látom, szinte
már házi szerzĘjüknek számít.
Esztergomi tollforgatóról van szó. Évekig az Esztergom
és Vidéke szerkesztĘje volt, több könyve is megjelent az
elmúlt években. Mint színpadi szerzĘnek ez az ötödik
színre vitt darabja. Abban is hasonlít hozzánk, hogy nem
az anyagiak miatt, csupán kedvtelésbĘl foglalkozik az
irodalommal.
– Még egy utolsó kérdés. Véletlen, hogy éppen Visegrádon láthatjuk most Önöket?
Korántsem. Mindannyian nagyon szeretjük ezt a csodaszép várost, gyakran jártunk ide kirándulgatni, gyönyörködni a tájban, a történelmi emlékekben. Nekem ráadásul
még azért is jelentĘs, mert édesapám visegrádi volt. Úgyhogy örömmel és várakozással jövünk ide. Reméljük, nem
fogunk csalódást okozni az ittenieknek.
Aki kíváncsi e lelkes csapatra, és jól akarja magát érezni
18-án este, jöjjön el a moziba!
K-Sz. E.

SzereplĘk:
Törköly Timót
Szeréna, a felesége
Dr. Szabó Lajos
Viola, a felesége
Dr. Szabó Béla
Csilla, a barátnĘje
Zsóka, házvezetĘnĘ
MasszĘr
Narrátor

Graczár Mihály
Kerekes Erika
Zink Tamás
Horváth-Szeder Katalin
Komár Gyula
Papp Orsolya
Tímár Judit
Parák Tamás
Orosz Róbert

Rendezte: Graczár Mihály
Jelmez: Kerekes Erika
Hangtechnika: Molnár Éva
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2008. április

Közlemény

Megköszönjük!

Szövetségünk szemrehányó levelet kapott, hogy csak
nevünkben van benne a nyilvánosság és demokrácia biztosítása, de kerüljük a kényes ügyeket. A levél három témát
említ. Nyilvánosságunk bizonyítására közöljük a három
kérdést:

2008. március 28-án, pénteken délután végre esĘmentesen sikerült megvalósítani a meghirdetett szemétgyĦjtést
Visegrád néhány területén. Szentgyörgypusztán a lakók
megtisztították a 11-es út melletti terület két oldalát a
helységjelzĘ tábla és a kisoroszi rév között. A visegrádiak
a Duna-kutaktól indulva ugyanezt tették a VIFA-ig; itt
nagyon sok szemét gyĦlt össze.
Különösen szép, hogy az Áprily Lajos Általános és
Alapfokú MĦvészetoktatási Iskola gyermekei, tanárai is
kapcsolódtak a meghirdetett környezetvédelemhez.
Elmondható, hogy sok volt az eldobott mĦanyag palack,
a sörös doboz és még sok, más újra nem hasznosítható
anyag. Voltak autógumik, szennyvízelvezetĘ csövek,
eltörött homokozó stb.
Azt gondoljuk, hogy a szemetet nem csak az ide érkezett
turisták dobálják el, hanem a visegrádiak is. Jó lenne, ha a
jövĘben egyre kevesebb ilyen visegrádi lakos lenne.
Még egyszer szeretnénk nagyon megköszönni mindenkinek, aki részt vett az akcióban, hogy segítették
közös ügyünket, Visegrád környezetvédelmét!
A résztvevĘknek a május 1-jei majálison (a sportcentrumnál) más formában is kifejezzük köszönetünket.
Dubniczki Tibor
és Kiss Károly
VSZ elnökségi tagok

– Miért tabutéma Visegrád kötĘdése az elhíresült brókerbotrányhoz?
– Miért kerülhetett 2003-ban, Kulcsárék Briton cégéhez a
milliárdos Széchenyi-terv támogatással felépült új szálloda?
– Lehetett-e elĘre megfontolt átjátszási szándék, ha gyorsan,
alig egy éven belül megvalósult az átadás, és kinek az érdeke az ügy lakosság elĘl való elhallgatása?

Elismerjük, szövetségünk nem rendelkezik, nem rendelkezhet mindenrĘl kellĘ mennyiségĦ és alapos információval, de természetesen minden olyan témát támogatunk,
amely Visegrádot, vagy a visegrádi, szentgyörgypusztai
lakosokat érinti. Ezért szervezünk rendszeresen fórumokat
is különféle témákban. Ezeken a fórumokon természetesen
az általunk elĘkészített témákon túl bármely mást is fel
lehet vetni és meg lehet tárgyalni. EzekrĘl a helyi újságban írunk és tájékoztatjuk a város képviselĘit is. Igaz,
kritikusan meg kell jegyezni, hogy a fórumokon megfogalmazott tennivalók és problémák megoldása igen lassú
és nagyrészt elmarad. Ilyenkor sincs más lehetĘségünk,
mint hogy a megoldatlan tennivalókat, témákat újból és
újból felvessük!
Kiss Károly, a VSZ elnöke

Visegrád Város Önkormányzata szervezésében és fĘvédnöksége alatt,
a királyi borok és borok királyainak méltóságteljes helyszínén lesz idén a

  
  
A borversenyre a szĘlĘ, illetve a bor származásától függetlenül bárki nevezhet
Az Ister-Granum Eurorégió vándorserlegének egy évre szóló Ęrzési jogáért
és az egyes kategóriák gyĘztesének járó serlegért
csak azok a régióban élĘ borosgazdák versenyezhetnek,
akiknek legalább 50 liter mennyisége van tételenként
Borkategóriák:
Száraz fehérbor, száraz vörösbor, természetes édes bor, rosé bor
A nevezés feltételei:
– 2 db borminta 0,75 literes zöld üvegbe palackozva, az üveget fel kell címkézni, azon feltüntetni
a tulajdonos nevét és lakcímét, a bor fajtáját, évjáratát, jellegét (száraz vagy édes) és a szĘlĘ
származási helyét;
– mintánként 1000 Ft vagy 130 Sk nevezési díj befizetése;
– a borminták leadásának napja: 2008. április 22.
– helyszíne: JEKA vendégház, Visegrád, Nagy Lajos u. 2. (a templom mellett) 10–18 óra között
[Friedrich István, tel.: +36 (70) 338-8051]

EREDMÉNYHIRDETÉS
2008. május 16-án pénteken, 18.00 órakor
A Sirály étteremben (Visegrád, Rév u. 15.)
Az eredményhirdetéskor vacsorával egybekötött borkóstolót tartunk a versenyrĘl maradt borokból
Ezúton kérünk minden borosgazdát, hogy belátásuk szerint hozzanak magukkal
a versenyre nevezett boraikból
A vacsora díját (1200 Ft vagy 150 Sk) a borminta leadásakor kell fizetni
Minden bortermelĘnek eredményes szereplést kívánunk!
Visegrád Város Önkormányzata
Vinum Ister-Granum Regionis Borlovagrend
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Gondolom, sokan megnézték és remélem, mindenkinek
tetszett a kézimunka-kiállítás, mely március 8–31-ig volt
látható a Mátyás Király MĦvelĘdési Házban. Szorgos,
dolgos asszonykezek munkái voltak ott, némelyik darabról
pontosan megtudtam, hogy átvirrasztott éjszakák végeredményei voltak, s ezen nincs is mit csodálkozni, magamról is tudom, ha valamire nem elég a nappal, azt meg
lehet toldani az éjszakával – és ugye azt mindenki tudja,
hogy a nĘknek a család, munka, gyerekek stb. mellett nem
túl sok idejük van pl. kézimunkázásra.
Ezért is csodálatos, hogy mégis ilyen gyönyörĦ, igényes
munkák tudnak kikerülni a kezeik közül, melyek most
nem csak a saját, hanem mindannyiunk örömét szolgálták.
Nagyon szépen szeretném megköszönni mind a 49 résztvevĘnek, hogy a kiállításra felajánlotta munkáit és külön
köszönöm azoknak, akik a kiállítás berendezésében és
elbontásában segítségemre voltak. Köszönöm a mĦvelĘdési ház dolgozóinak a helyet és a segítséget, valamint a
CD-ket, amit emlékbe tudtunk adni a résztvevĘknek. Szép
gesztus volt, és köszönöm a Sziget Egyesületnek a szép
virágokat, mellyel a megnyitón kedveskedtek a hölgyeknek és megtiszteltetés volt, hogy polgármester úr megnyitotta a kiállítást.
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Matyika pedig egy kis terítĘt varrt a nagypapának. Azt
gondolom, joggal büszkék lehetnek magukra a visegrádi
lányok-asszonyok – akik felkértek arra, hogy a következĘ
évben rendezzünk újabb kiállítást. Ezt nagy örömmel
teszem majd, de addig is tolmácsolom az újság olvasói
felé azt a felmerült igényt is, hogy alakuljon egy kézimunka szakkör, asszonykör Visegrádon, ahol együtt lehet
kézimunkázni, lehet mintákat, ötletek cserélgetni, kézimunkákat megtanulni, a fiatalokat tanítani stb. Nekem erre
vonatkozóan jelen pillanatban semmilyen konkrét ötletem
nincs, de mivel többek szájából elhangzott ez az igény és
magam is jó gondolatnak tartom, szívesen megpróbálkozom ennek megszervezésével, összefogásával. Ezért kérnék mindenkit, ha szívesen részt venne egy ilyen „klubban”, van ötlete, esetleg tapasztalata ezzel kapcsolatban,
keressen meg, és próbáljuk összehozni magunk és mások
örömére.
Bártfainé Répás Ildikó
06 (30) 931-5580






Köszönet Ildikónak, hogy megszervezte, megrendezte a
kézimunka kiállítást.
Megmutatta, milyen remek munkák díszítik az otthonokat. Dicséret illeti a lányokat, asszonyokat.
Tamás sem maradt le a hölgyektĘl, munkájának csak egy
töredékét láttuk, alkotásai egy egész kiállításra elegendĘk
lennének.
Edit néni a riportmĦsorban sajnálatát fejezte ki, amiért a
csipkeverést nem tanulta meg. Én meg most láttam, menynyi szemet-szívet gyönyörködtetĘ kézimunka elkészítése
maradt ki az életembĘl.
Jó volt látni a sok fiatal munkáját, és remélem, rajtuk
keresztül egyre többen kapnak kedvet, hogy hasonló szépségekkel örvendeztessék meg szeretteiket és saját magukat. Biztos lesz, aki tudását, lelkesedését átadja a tanulni
vágyóknak, és a következĘ kiállításon Ęk is ott lesznek.
Sipos Lajosné

Wass Albert:

RÜGYEK
Az orgona-bokorra cinke szállt,
s a kis rügyeknek halk titkot súgott:
a dombon látta már a napsugárt,
már jönni fog,
s a lombok börtönére fényt havaz!
Smaragd szívekben felpezsdült az élet.
Csodás remény; valahol újra éled
egy régi álom, csillogó tavasz.

Részlet a kiállításról
Nagy örömömre szolgált, hogy az idĘsebbek gyönyörĦ,
régi kézimunkái mellett általános iskolások munkái is
láthatóak voltak, ez remény arra, hogy modern világunkban sem fog elvészni a kézimunka.
Külön öröm volt, hogy még két fiú is jelentkezett:
Schüszterl Tamás vidám, szép hímzett képeket hozott,

Lelkünkben is
ilyen rügyecske tán a gondolat.
A jég alatt
szellem-páncélzat védi: kĘkemény.
Egy forró csókra hirtelen kipattan,
s dalos tavasz lesz: csengĘ költemény.
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Magyar László:

 
Ismerek egy kislányt, Marcsit,
Haja szĘke, szeme kandi.
Olyan, mint te, helyes fruska,
Csak egy csöppet nagyobbacska.
Van neki nagy tudománya,
Ritkán áll csak be a szája.
Versenyt mondja ,,hétezerrel”,
Verset mond, ha nem is versel.
Tud még pillát rebegtetni,
Ágaskodva pipiskedni.

*
Hiszitek, vagy nem hiszitek,
Régen én is voltam gyerek,
Agárdon a kertek alatt,
Ahol szétterül a patak,
Ott szoktunk gyermekeskedni,
Mert hogy oda nem lát senki.
Mondtam is a Fáncsi lánynak,
Papás-mamást, hogy csinálja.
A nagyapám ebéd után
Megszólított: – Kisunokám!
Hagyd békén a leányokat,
Mert abból csak bajod akad. –
A lányok azt nem is tudják,
Az észt az apjuktól kapják.
TĘlünk tanulják a furmányt,
Nagyanyjuktól lánytudományt:
Mit, mikor kell tenni-venni,
Mikor muszáj feleselni,
Kiben kell látni a hibát,
Hogy elhiggye az a világ.
Igazad csak neked lehet,
Jönne végre meg az eszed.
Ha betörik a derekad,
Mit se ér a ,,hóbelebanc.” –
Anyád az van, kell, hogy legyen,
Ki utánad rendet teremt,
FĘz rád, mos rád, babusgathat,
Örültethet, vigasztalhat,
Ezen kívül nincs is dolga,
Legyél te a legfĘbb gondja.
(Néha van ez fordítva is,
Ha az apu tutyi-mutyi.
S anyu hordja a kalapot,
Apu meg két nagy papucsot.)
Nálunk ez így nem lehetett,
Lekopott volna a hitem! –

*
Visegrádon van sok bánya,
Az egyik az Ördögbánya.
Nappal nézve csak hegyet látsz,
Éjszaka esnek ott csodák.
Nappal csak hatalmas sziklák
Ágaskodnak benne sorján,
De este a Malom-völgye
Átalakul ,,Ördög-völgyre.”
Hallgasd, figyeld a neszeket,
Míg munkál az ördögsereg:
Csákány lendül, hasad szikla,

Pattog, mint a csillag-szikra,
Ez fölkapja, az cipeli,
Ördögmalomban Ęrleti.
Amaz meg csak egyre szórja
Az utakra, hegyoldalra.
ErdĘn járva, ha nem figyelsz,
Csak e köveken esel el,
Mindegyikre rá van vésve
Egy-egy régi csínytevésed.
Ám nem minden ,,ördögjárat”
Dala szól itt a forrásnak.
HegedĦhang, fuvola is,
ÜvegcsengĘn cseng mindegyik,
Ahogy ugrál kĘrĘl kĘre,
Csobog ma, csobog jövĘre.
Hamvas, párás tüllfoszlányban,
Csupa szirom bóbitában
Táncolnak a tündérek itt,
Harmatcseppek a könnyeik.
Holdsugár a látomásuk,
Napsugár a kacagásuk.
MielĘtt még kel a reggel,
MielĘtt a Nap, hogy felkel,
Lehelletnyi lendülettel,
Ellibbennek a szelekkel.
Fel a hajnal kék egébe,
A mindenség mĦhelyébe.
Holnap aztán újra jönnek,
Tobzódik a virágünnep.
Gyertek ti is, Eszter, Vendel,
Marci, most te se szaladj el…!
Nézzétek a nagy világot,
Ezer színĦ sok virágot.
Most nyílik a gyöngyvirág is:
,,Convallaria majális”.

BÚCSÚZOM…
,,Találkozás és búcsúzás
Az élet annyi csak,
Valaki jön, valaki megy,
S az emlék megmarad.”

Május közepén lejár az idĘm.
Elbúcsúzom.
Köszönöm Önöknek, Nektek az elmúlt három évet, mindazt a jót és
szépet, megbecsülést, amit ebben a
városban élĘktĘl és dolgozóktól kaptam.
Az érzéseimet leírni nem tudom,
csak ezt: KÖSZÖNÖM.
Úgy érzem, életem egyik legszebb
epizódját zárom le.
,,Jól csak a szívével lát az ember,
Ami igazán lényeges,
Az a szemnek láthatatlan.”

Szeretettel és köszönettel:
Pappné Pintér Klára
nĘvér

2008. április

 

  

Kedves Játékosok!
Azt ígértem, ezentúl beszámolok a helyi
eredményekrĘl minden hónapban. Ez a
múlt hónapban sajnos elmaradt, elnézést
kérek, de késĘn adtam le a szerkesztĘségbe a cikket, ezért kimaradt az újságból.
Most igyekszem pótolni. ElĘzĘ havi eredmények: ,,Örömmel jelentem, a gyĦjtés
elindult, az elmúlt egy hónap alatt 48 db
DELIKÁT 8 zacsit gyĦjtöttünk össze,
ezzel 27 játékpontot szereztünk. ElsĘ
nekifutásnak ez nem rossz, azt gondolom,
érdemes folytatni, sĘt! – csatlakozni azoknak, akik eddig ezt nem tették”. És folytattuk a gyĦjtést, így a márciusi hónap eredményei, illetve a jelen állás: 63 db DELIKÁT 8 zacsi és összesen 42 játékpont.
Nem szeretnék ismétlésekbe bocsátkozni,
ezért kérem, aki esetleg nem tudja, mirĘl
van szó, vegye elĘ a Visegrádi Hírek
februári számát, ott elolvashatja a részletes
felhívást, és ezután kérem, csatlakozzon!
Köszönöm mindenkinek, aki nem felejtette el leadni az értékes pontokat érĘ
zacsikat! További lelkes gyĦjtögetést,
finom ebédeket kívánok mindenkinek a
gyĘzelem reményében.
(Bné R. I.)

KÖSZÖNET!
Az újságon keresztül szeretnék köszönetet mondani annak, aki az Újkert utcai
vízelvezetĘ árkot megtisztította a belehordott szeméttĘl. Szeretném hinni és bízom
is benne, hogy a jövĘben a vaddisznók
csak a földet túrják és nem a szeméthalmot.
Sipos Lajosné

Majális Kupa
Nevezési díj: 6.000,– Ft/csapat
Nevezés határideje: 2008. április 26. (az
elsĘ 6 csapat nevezését fogadjuk el)
Sorsolást 2008. április 27-én (vasárnap)
e-mailben megkapják a csapatok
Kupa kezdete: 2008. május 5. (hétfĘ)
18–20 óra
Nevezni lehet: Bártfai Istvánnál 06 (30)
251-6383
Jó meccseket, jó szurkolást kívánok
mindenkinek!
Bártfai István

XXIV. évfolyam 4. szám

VISEGRÁDI HÍREK

,- ./ 0 +
Két hónapja beszámoltam a sportcentrum körüli történésekrĘl, a Pro Visegrád Kht. terveirĘl. Azóta a sportegyesületnek átadtam kizárólagos használatra egy öltözĘt és a
szertárat azzal a feltétellel, hogy amíg nincs meg az épülethez az összes szakhatósági engedély, addig ideiglenesen a takarítást maguknak kell megoldani, mert ennek
rendezése csak attól az idĘtĘl megoldott. Közben a képviselĘ-testület megszavazott a létesítmény üzemeltetésére,
fejlesztésére, karbantartására másfélmillió forintot, parkolóhoz és az épülethez vezetĘ járdához négymillió forintot.
A pénz ugyan még nem érkezett meg, de nekiláttunk az
elsĘ fázisnak. A talaj vízáteresztĘ képessége egyenlĘ a
nullával, ezért úgy gondoltam, hogy a területet finoman
lejtetjük a legmélyebb pontja felé és ott, azaz a Duna
felĘli oldalán egy olyan fasort ültetünk, amely idĘvel
rengeteg vizet fog tudni elszívni. Ez egyben a Dunáról
érkezĘ viharos erejĦ szeleket is csökkenteni képes. Február 22-én Hajós József munkagépével kiásta a Kis Balázs
pilismaróti vállalkozó által felajánlott fák helyét, melyek
méretét igencsak túl kellett méreteznünk talajcsere miatt.
E közben a talajcseréhez – mivel a talaj igen szegény
tápanyagban – a Ferbert Mihály és EĘry Csaba által felajánlott földet Fieszl József gépe rakodta fel Herr Gyula
és Greff Endre teherautójára, akik a helyszínre fuvarozták.
A fák beültetését a következĘ hétre terveztük, de sajnos,
az esĘ elmosta. Ezután még két idĘpontot tĦztünk ki, de
az idĘjárás nem volt kegyes hozzánk, mindig megakadályozta a munkákat.
Március 12-én polgármester úr felhívott, hogy a strand
területén elkezdĘdtek a földmunkák, van alkalmas föld a
terület töltésére, és a szükséges mennyiség ide jutását
koordináljam. A már alaposan felázott talaj nagyon nehézzé tette a ki- és bejutást a területen, de megoldottuk.
Sajnos, a feltöltés közben újra komoly esĘzéseket kaptunk
és így lehetetlenné vált a kupacok azonnali planírozása. A
kialakult, kisebb tó méretĦ pocsolyák vizét géppel elvezettük ugyan a terület legmélyebb pontjára, de az már biztos,
hogy mindenképp legalább egy hét szép napos idĘ kell
ahhoz, hogy ezt a munkát el lehessen végezni. Ez az eredeti terveinket komolyan felborította, mert húsvét táján
már füvesíteni szerettünk volna, hogy május 1-jéig kinĘjön a fĦ ezen a területen.
Március 16-án Balogh Pistával, Bognár Ferenccel és két
fiával, Zsófi lányommal, Galszter Ricsivel és Dórival,
Melher Mátéval szemetet gyĦjtöttünk és tarlót égettünk.
Március 29-én végre az idĘ is kegyes volt hozzánk és
nekiláthattunk a fák elültetésének, melyhez újból igénybe
vettük Hajós József gépi munkáját és komoly segítséget
jelentett Jatyel Imre, Kapornai Zoltán és Csepregi Szabolcs szorgalma. Mivel a gép és hármuk munkája elegendĘ volt a faültetéshez, Zsófi lányommal nekifogtunk a
focipálya mĦtrágyázásának, melyben Zeller Márton is
segített.
Közben Fieszl Rita és feleségem egy nagy területen öszszegyĦjtötte és elégette az ágakat, leveleket. E közben
Jatyel Dia, Bogya Öcsi, Galszter Dóri és Schandl Veronika gumicsizmákban a még kisebb pocsolyákban lévĘ
vizeket vezetgették el kapákkal és elégették az építkezésbĘl itt maradt papírzsákokat. Dél tájban feleségem megle-
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pett bennünket egy nagy tálca kolbászos, hagymás zsíros
kenyérrel, iszogattunk hozzá egy kis házi bort, vagy üdítĘt, ki-ki korához illĘen. KésĘbb anyukám örvendeztetett
meg bennünket egy óriási, finom házi pizzával, melyet az
éhes had pillanatok alatt elpusztított.
A falatozás után mindenki folytatta félbe hagyott munkáját. Délután még két kivágásra ítélt platánt is megmentettünk, jó szolgálatot fognak tenni a meleg nyári napokon.
Négy óra tájt összeszedtük a szerszámokat, elbúcsúztunk
egymástól, és kellemesen elfáradva hazamentünk.
KövetkezĘ lépés a füvesítés, még egy fasor telepítése,
majd április 14–30. között több szervezet összefogásával
néhány szalonnasütĘ megépítése és a Pilisi ParkerdĘtĘl
kapott öt darab erdei asztal, valamint a hozzájuk tartozó
padok elhelyezése, íjászpálya, lábtenisz- és kispályás
focipálya kialakítása.
Mindenkinek köszönjük szépen a segítséget, és remélem,
hogy a további munkák elvégzését is ilyen szorgos kezek
fogják segíteni!
Bártfai István

SPORTHÍREK
Folytatódik a bajnokság: 2007/2008 Pest megyei labdarúgó
bajnokság.
Megye III. Vésnök csoport 15 forduló után: 6. helyezés, 7
gyĘzelem, 3 döntetlen, 5 vereség, 37-31 gólarány, 24 pont.

Tavaszi fordulók:
2008. márc.9. 12. forduló: PILE SC–VSE
2008. márc. 16. 13. forduló: VSE–Üröm
2008. márc. 22. 14. forduló: Szentendre–VSE
2008. márc. 30. 15. forduló: VSE–BudajenĘ
2008. ápr. 6.
16. forduló: VSE–Göd
2008. ápr. 13. 17. forduló: Tinnye–VSE
2008. ápr. 19. 18. forduló: Dunakeszi–VSE
2008. ápr. 26. 19. forduló: VSE–Nagykovácsi

1-2
2-2
2-1
4-3
15.00 ó
16.00 ó
16.00 ó
16.00 ó

Felhívás!
Labdarúgó szakosztály várja azoknak a visegrádi fiataloknak a jelentkezését, akik szeretik a labdarúgást és szeretnének részt venni a szakosztály munkájában, bekapcsolódnának a bajnoki küzdelmekbe. Egyéb információk a
www.visegradse.hu oldalon.
A felnĘtt bajnokság tabellája:
1. Szentendre
15 10 3 2 27-10
2. Dunakeszi
15 10 2 3 35-18
3. Leányfalu
14 9 2 3 2 3-13
4. Pilisszántó
15 8 2 5 29-25
5. Göd
15 8 1 6 29-22
6. Visegrád
15 7 3 5 37-31

33
32
29
26
25
24…

Az ifjúsági bajnokság tabellája:
1. Üröm
10 8 1 1 52-18 25
2. Visegrád
10 6 1 3 41-19 19
3. Szigetgyöngye 10 4 1 5 22-28 13…
ifj. Zeller Márton





(páncéltĘkés, jó állapotú, mahagóni színĦ)
Dunabogdányban eladó!
ÉrdeklĘdni a 06 (20) 9834-796-os számon lehet
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Állatorvosi ambulancia
Patócs és Tsa Állatgyógyászati Bt.
2022 Tahi, Elekfy JenĘ u. 4.
Telefon/fax: (26) 387-177
Mobil: 06 (30) 290-7082



E-mail: patocsandras@t-online.hu

Állatorvos:

dr. Patócs András
Rendelési idĘ:
hétfĘ, szerda, péntek: 9–11-ig, 16–19-ig,
kedd, csütörtök: 9–11-ig, 16–18-ig,
szombat: 9–12-ig
Naponta: 8–19-ig telefonegyeztetéssel állunk
rendelkezésére

SZOLGÁLTATÁSAINK:
védĘoltások,
széles körĦ betegellátás,
szülészeti ellátás éjjel is,
hasi és lágysebészet,
csont- és ízületi sebészet,
szalagpótló mĦtétek,
hím- és nĘivarú állatok ivartalanítása,
plasztikai és korrekciós mĦtétek,
traumatológia,
intenzív terápia,
monitorozott gépi (isoflurán altatás),
labordiagnosztika helyben,
röntgen,
UH,
endoskopia (idegentest-eltávolítás),
fogászat,
UH fogkĘ-eltávolítás,
diszplázia szĦrĘállomás,
mikrochip-behelyezés,
állatútlevél- kiadás,
számítógépes nyilvántartás,
tenyészpár-keresés

Amit háznál
lelkiismeretesen el lehet végezni
(oltások, egyszerĦbb kezelések),
vállaljuk!
Jelszavunk:
mindent egy helyen, mindent az állatért!
Forduljon hozzánk bizalommal!

SÓLYOM!

KÖNNYīSZERKEZETES
HÁZAK KIVITELEZÉSE
TetĞfedés, autóbeállók, elĞtetĞk
és egyéb faipari munkák
Megbízható, gyors kivitelezés
kedvezĞ áron!
Referenciával és garanciával!
A referenciák megtekinthetĞk:
www.acsfer.hu
ElérhetĞség:

Telefon: 06 (20) 519-1949
Fax: 06 (26) 585-030
E-mail: acsfer@dunainfo.net

DUNAKANYAR
INGATLANCENTRUM
IngatlanközvetítĘ Iroda
Tanácsadás, teljes körħ ügyintézés!


    

    





 

  




Tel/Fax: 06 (26) 381-431 Mobil: 06 (20) 9834-796

www.ingatlan- dunakanyar.hu
VISEGRÁDI HÍREK
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala
Megjelenik havonta, 800 példányban
FelelĘs szerkesztĘ: Mikesy Tamás
A szerkesztĘbizottság tagjai:
Borsody István, Gróf Péter, dr. Gróh Dániel,
Kálazy László, Mezei Anna, Mikesy Tamás, Schmidt Anna
Kéziratleadás: minden hó 1-jéig
Írásaik tartalmáért a szerzĘk vállalják a felelĘsséget!
SzerkesztĘség: 2025 Visegrád, Széchenyi u. 11.
Telefon: (26) 398-128, fax: (26) 398-163
SzerkesztĘségi órák: szerdán 14–16 óra között
ISSN 1587-7477
Tipográfia: Borsody István
Nyomdai munkák: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác
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NE HOZZA HOZZÁNK!
HĥTėJÉT, MOSÓGÉPÉT, MOSOGATÓGÉPÉT,
MIKROSÜTėJÉT, VILLANYBOJLERÉT…

MI A HELYSZÍNEN MEGJAVÍTJUK.
INGYENES KISZÁLLÁS
VISEGRÁDTÓL BUDAKALÁSZIG
ÉS A PILIS TERÜLETÉN

HIBABEJELENTÉS-INFÓ:
NON STOP 06 (30) 500-3550
ELEKTROSZERVÍZ
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DUNAKANYAR
VAGYONVÉDELEM
Biztonsági rendszerek kiépítése
rádiófrekvenciás
és telefonos távfelügyelet biztosításával,

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

GUELMINO BT.

TĥZIFA
Visegrádon
gyönyörħ panorámával rendelkezę
hét szoba összkomfortos lakás (panzió)

Hasított 2.000,– Ft/q, kugliban 1.900,–Ft/q
Az ár a házhoz szállítás költségét is magában foglalja

EĘry Csaba
Tel.: 06 (20) 599-9399

a Thermál Szálló mellett
teljes berendezéssel együtt
kiadó, bérbeadó, illetve eladó!
ÉrdeklĘdni lehet:
06 (30) 423-0517-es telefonon
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Visegrádon
külön bejáratú
KÉTSZOBÁS LAKÁS KIADÓ!
ÉrdeklĘdni lehet:
a 06 (30) 966-9288-as,
ill. a 06 (26) 398-287-es telefonszámon
TÁRSKERESÉS
Komoly emberek társkeresĘje a CRONOS.
Szentendrén is megtalálható, várja hívását
ANNA a 06 (26) 314-700-as
vagy a 06 (30) 557-5346-os telefonon.
Hívható hétvégén is 8 és 20 óra között.
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Vágott, hasított tĦzifa Dunabogdányból
Tel.: 06 (70) 268-4030

Visegrádon 673 m2-es közmĦvesített

ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ
a Csukavölgy 4. szám alatt!
Víz és gáz bevezetve, villanyvezeték a közelben!
Irányár: 9 millió Ft
Tel.: 06 (20) 335-6551

 !
 
Jó kézügyességgel rendelkezĘ

" #$%&'( %'(')%
visegrádi munkahelyre

%*+,
-'&./ #$%0(&
Jelentkezés
a 06 (30) 9540-898-as számon
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EMBLÉMA!

2008. április

EMBLÉMA!
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Kapható

A BORDA TERMÉKEK
T EL JES VÁL A SZ T ÉK A !
Áp rilisi a já nla tunk :
Borda májas 900 Ft helyett 770 Ft,
Borda párizsi 900 Ft helyett 770 Ft-os
kedvezményes áron kapható áprilisban!

H Á Z!

Grillezni való fĦszeres tarja folyamatosan
kapható!
Az árak a mindennapi készlet erejéig
érvényesek, az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
Sertés- és mĦbelek, vakbél, gyomor
folyamatosan kapható!
Ecetek, konzervek, ét- és olívaolaj,
ásványvíz, üdítĘitalok, házi tészták,
mirelit áruk, vecsési savanyúságok
nagy választékban,
jó minĘségben, kedvezĘ áron!
SODEX ho PASS, ENNI KÉK
étkezési és ajándék utalványok beválthatók!
Szeretettel várjuk kedves Vásárlóinkat
a megszokott nyitvatartási idĘben!

Nyitva tartás:
hétfĘ
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

A 11-es fĘút mellett
jó parkolási lehetĘséggel
várjuk Önöket!
2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos út 40.
Telefon: (26) 390-350

Visegrádi
Hírek
VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
XXIV. évfolyam 5. szám

2008. május
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Május utolsó vasárnapján,
gyermeknapon
sok szeretettel köszöntjük
a gyermekeket!
Kívánunk nekik jó egészséget,
sok boldogságot,
hogy gondtalanul élvezhessék
a gyerekkort,
szüleik, nagyszüleik szeretetét!
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V Á R O S H Á ZI é s H I V A T A L O S H Í R E K
A képviselĘ-testület április 24-i ülésérĘl
– Az áprilisi ülésen több beszámolót is meghallgatott a
testület. ElsĘként Benzsay Csaba Ęrsparancsnok adott
tájékoztatást a visegrádi RendĘrĘrs 2007. évi munkájáról és a közbiztonság helyzetérĘl, majd Németh Károly körzeti megbízottat kérdeztük a településen végzett tevékenységérĘl. Ezután a testület meghallgatta
az önkormányzat által megbízott pályázatíró cég, az
Aditus Kft. tájékoztatóját az eddig elkészített önkormányzati pályázatokról és az idén várható pályázatokra való felkészülésrĘl. Harmadik meghívottként ifj.
Cseke László számolt be az idei palotajátékok elĘkészítésérĘl.
– Az ülésen került sor a 2007. évi zárszámadási rendelet
és az Állami SzámvevĘszék által feltárt hiányosságok
orvoslására készült intézkedési terv elfogadására.
– Lezárult a Mátyás Király MĦvelĘdési Ház igazgatói
állására kiírt pályázat. A képviselĘk egyhangú szavazással Mikesy Tamást bízták meg újabb öt évre a mĦvelĘdési ház vezetésével, melyhez ezután is gratulálunk. A képviselĘ-testület tárgyalta a Millenniumi
Emlékbizottság által elĘkészített millenniumi prog-

ram tervezetét is, melyrĘl jövĘ hónapban olvashatnak
részletesebb tájékoztatást.
– Elfogadtuk a Löffler-bányai szállodát építtetĘ Tourist
Projekt Kft. támogatási szerzĘdését, melynek keretében a beruházó kétszer tízmillió forinttal támogatja a
várost. A támogatás célja Visegrád és természeti környezete turisztikai vonzerejének fejlesztése. Ennek
egy része a sportcentrum fejlesztésére és a turisztikai
pályázatok költségeire használható fel. Az épülĘ szálloda vízhasznosítási szerzĘdéstervezete is ezen az
ülésen került tárgyalásra.
– Jóváhagytuk a DMRV vízkorlátozási tervjavaslatát,
ami arra az esetre ad útmutatást, ha valamilyen okból
korlátozni kellene a városi vízfogyasztást. MegerĘsítettük csatlakozási szándékunkat a Pilisi Zöldút pályázathoz, amellyel a környezĘ túrautak fejlesztését
szeretnénk elĘsegíteni. Végül jövĘbeni testvérvárosi
kapcsolatlehetĘségekrĘl tárgyaltunk, mivel a horvátországi Dubrovnik ilyen szándékkal kereste meg az
önkormányzatot.
Dobri Imre
képviselĘ

Pályázati kiírás
az ifjúsági alapból történ• támogatás
elnyerésére
Visegrád Város Önkormányzata pályázatot hirdet helyi
ifjúsági programok, csoportok támogatására. Pályázhatnak
– jogi megkötés nélkül – mindazon szervezetek, közösségek, magánszemélyek, akik programjukkal a visegrádi
gyermekifjúsági korosztály (4–30 év) számára kulturális,
szabadidĘ-, sportprogramok szervezésére vállalkoznak.
Nem nyújthat be pályázatot az önkormányzat által támogatott civil szervezet; költségvetési intézmény 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, közremĦködĘk, 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 befejezĘ idĘpontját tartalmazza a pályázat, valamint
azt, hogy máshová is pályáztak-e ezzel a tervvel, ill. 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 közmĦvelĘdési, ifjúsági és sportbizottság,
melynek beadási határideje a pályázatban megjelölt befejezési idĘponttól számított 30 nap. Az összeg felhasználá-

sát számlával kell igazolni a pénzügyi csoportnál. Ennek
hiányában a bizottság az elkövetkezendĘ idĘben kizárja a
pályázót a további pályázatokból. A pályázat elĘfinanszírozású; ez azt jelenti, hogy a döntés után a pályázó hozzájuthat az elnyert összeghez.
A pályázat kiírásával az a fĘ célunk, hogy az érintett
korosztály számára a legoptimálisabb foglalkozások,
programok szülessenek meg. A pályázat elbírálásakor
2008-ban elĘnyt élveznek azok a programok, melyeket
a reneszánsz év szellemében terveznek.
2008-ban az önkormányzat 1.100.000,– Ft-ot különített
el erre a fenti célokra.
A pályázatok benyújtásának határideje:
1. 2007. május 19.
(a rendelkezésre álló összeg 600.000,– Ft).
2. 2007. szeptember 30.
(a rendelkezésre álló összeg 500.000,– Ft).
A pályázatokat a következĘ címre kérjük beküldeni:
Visegrád Város Önkormányzata
közmĦvelĘdési, ifjúsági és sportbizottság
Visegrád Város
Önkormányzata
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Visegrád Város Önkormányzat KépviselĘ-testületének 7/2008. (IV. 24.) rendelete
az önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítésérĘl
Visegrád Város Önkormányzatának KépviselĘ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, tekintettel a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésérĘl szóló 2006. évi CXXVII. törvényben foglaltakra, a következĘ rendeletet
alkotja:

Általános rendelkezések
1. §
A képviselĘ-testület a 2007. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 706.529 eFt bevétellel és 691.944 eFt kiadással
fogadja el az alábbiak szerint:

I. Bevételek forrásonként
1. MĦködési bevételek
1.1 Intézményi mĦködési bevétel
2. Önkormányzat sajátos mĦködési bevétele
2.1 Helyi adó
2.2 szja
2.3 GépjármĦadó
2.4 Egyéb sajátos bevétel
3. Felhalmozási és tĘkejellegĦ bevétel
3.1 Sajátos felhalm. bevételek
3.2 Pénzügyi befektetés bevétele
3.3 Tárgyi eszk. és imm. jav. ért.
4. Támogatások, átvett pénzeszközök
4.1 Költségvetési támogatás
4.2 Kiegészítések, visszatérítések
4.3 MĦködési célú pénzeszköz
4.4 Felhalm. célú pénzeszköz
5. Támogatási kölcsönök visszatérülési bevétele
5.1 Kamatmentes kölcsön vissza
6. Hitelfelvétel
54.517
6.1. Felhalm. célú hitelfelvétel
7. Belföldi értékpapír bevétel
0
7.1. Belföldi értékpapír bevétel
8. FüggĘ, átfutó, kiegyenlítĘ bevételek
9. ElĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele
Összesen:

73.966
73.966
311.617
174.666
116.041
13.006
7.904
68.094
715
99
67.280
143.580
99.818
11.040
1.306
31.416
343
343

54.517

0
9.236
45.176
706.529

II. Kiadások
MĦködési kiadás
Személyi
Járulékok
Dologi
Pénzeszköz átadás
Felhalmozási és pénzügyi befektetési kiadások
Beruházás
Felújítás
Részv. és részesed. vás. (tĘkeemelés)
Hitelek
18.605
1. Célhitel törlesztése
2. Lízingdíj
3. KészfizetĘ kezesség (Dömös)
Munkáltatói hitel
Átfutó függĘ kiadások
1.645
Összesen:

503.416
226.484
67.410
159.696
49.826
168.198
108.765
56.733
2700

12.480
4.399
1.726
80

691.944
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(Folytatás a 3. oldalról)

2. §
Visegrád Város 2007. évi bevételeinek és kiadásainak
összesítĘjét a rendelet 1/a melléklete alapján hagyja jóvá.

3. §
A Visegrád Német Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi
bevételeinek és kiadásainak összesítĘjét a rendelet 1/b
melléklete alapján hagyja jóvá.

4. §
Visegrád Város Önkormányzatának 2007. évi bevételeit a
rendelet 2. melléklete szerint elfogadja.

5. §
Visegrád Város Intézményeinek 2007. évi mĦködési bevételeit, elĘirányzatok és teljesítések tekintetében a rendelet
3. melléklete alapján elfogadja.

6. §
Visegrád Város Polgármesteri Hivatalának 2007. évi
mĦködési bevételeit a rendelet 4. melléklete szerint jóváhagyja.

7. §

2008. május

Visegrád Város Önkormányzatának 2007. évi mĦködési
és felhalmozási mérlegének bemutatását a rendelet 12.
melléklete alapján elfogadja.

14. §
Visegrád Város Önkormányzatának 2007. évi normatív
állami támogatások bemutatását a rendelet 13. melléklete
alapján elfogadja.

15. §
Visegrád Város Önkormányzatának 2007. évi sajátos
mĦködési bevételeinek bemutatását a rendelet 14. melléklete alapján elfogadja.

16. §
Visegrád Város Önkormányzatának 2007. évi gördülĘ
tervezés alakulását a rendelet 15. melléklete alapján elfogadja.

17. §
Visegrád Város Önkormányzatának 2007. évi hitelképességének alakulását a rendelet 16. melléklete alapján elfogadja.

18. §
Visegrád Város Önkormányzatának 2007. évi elĘirányzat
felhasználás alakulását a rendelet 17. melléklete alapján
elfogadja.

Visegrád Város Intézményeinek 2007. évi mĦködési kiadásait, létszámadatait az elĘírások és teljesítések szerint a
rendelet 5. melléklete alapján elfogadja.

Záró rendelkezések

8. §

Visegrád Város Önkormányzatának 2007. évi egyszerĦsített mérlegét a rendelet 18/a sz. melléklete alapján elfogadja.

Visegrád Város Polgármesteri Hivatalának 2007. évi
mĦködési kiadásait és létszámadatait a rendelet 6. melléklete szerint elfogadja.

9. §
Visegrád Város Önkormányzatának 2007. évi felújítási és
beruházási kiadásait intézményi bontásban a rendelet 7–8.
melléklete alapján hagyja jóvá.

10. §
Visegrád Város Önkormányzatának 2007. évi mĦködési
és felhalmozási célú pénzeszköz átadásának kimutatását a
rendelet 9. melléklete alapján elfogadja.

19. §

20. §
Visegrád Város Önkormányzatának 2007. évi egyszerĦsített pénzforgalmi jelentését a rendelet 18/b sz. melléklete
alapján elfogadja.

21. §
Visegrád Város Önkormányzatának 2007. évi egyszerĦsített pénzmaradvány kimutatását a rendelet 18/c sz. melléklete alapján elfogadja, mely 7.226 eFt kötelezettséggel
terhelt, így felosztásra nem került.

22. §
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

11. §
Visegrád Város Polgármesteri Hivatalának 2007. évi
társadalmi és szociálpolitikai juttatások alakulását a rendelet 10. melléklete szerint jóváhagyja.

12. §
Visegrád Város Önkormányzatának 2007. évi hiteltörlesztési adatait, valamint kimutatást a többéves kihatással járó
kötelezettségrĘl c. táblázatát a rendelet 11. melléklete
alapján elfogadja.

13. §

Visegrád, 2008. április 24.
Hadházy Sándor
polgármester

P. H.

EĘryné dr. Mezei Orsolya
jegyzĘ

A rendelet kihirdetése megtörtént.
Visegrád, 2008. április 24.
EĘryné dr. Mezei Orsolya
jegyzĘ
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Visegrád Város KépviselĘ-testületének
8/2008 (IV. 24.) sz. rendelete
a 16/2007. (XII. 13.) számú rendelettel módosított 19/2006. (XII. 1.) számú
A KépviselĘ-testület és szervei Szervezeti és MĦködési Szabályzatáról c.
rendelet módosításáról
1. §
(1) A rendelet 6. §. az alábbiak szerint egészül ki:
(5) Az önkormányzat az éves költségvetése tekintetében
átruházza a polgármesterre, valamint az önkormányzat
Városfejlesztési, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi
Bizottságra az elĘirányzatok módosításának, átcsoportosítás jogát esetenként 500-500 ezer forint összeghatárig.
A módosításról, átcsoportosításról a döntést hozó a soron
következĘ rendes testületi ülésén köteles tájékoztatni a
képviselĘ-testületet.
(2) A rendelet 17. §. (1) bekezdésében az alábbi rész
törlésre kerül:
„..egyúttal jegyzĘkönyvvezetĘt jelöl ki..”

Hivatalsegéd 1 fĘ
Városüzemeltetés 7 fĘ
(2) A rendelet 40. §-a az alábbi (8) bekezdéssel egészül
ki:
A polgármesteri hivatal Ügyrendje a jegyzĘ javaslata
alapján elĘterjesztve a testület jóváhagyásával érvényes.

4. §
(1) A rendelet 42. §-a az alábbiakkal egészül ki:
Az önkormányzat költségvetése tekintetében a testület a
rendelet 6. §-ában foglaltak szerint átruházott hatáskört
adott a polgármester, valamint a Városfejlesztési, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság számára.

(3) A rendelet 17. §. (2) bekezdés az alábbiak szerint
változik:
(2) A polgármester a napirend tárgyalása után szóban
kiegészíti az elĘzĘ rendes ülés óta eltelt idĘszakban tett
fontosabb intézkedéseirĘl, döntéseirĘl és a jelentĘsebb
eseményekrĘl készített írásbeli tájékoztatóját.

2. §
(1) A rendelet 32 § az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:
A képviselĘ külön jogszabály elĘírásai szerint évente
vagyon nyilatkozat tételére köteles. A vagyonnyilatkozatok kezeléséért a jegyzĘ felelĘs. A vagyonnyilatkozatokkal
kapcsolatos esetleges eljárást az önkormányzat Ügyrendi
Bizottsága jogosult lefolytatni.
(1) A rendelet 34. §. az alábbiak szerint egészül ki:
(13) A bizottságok adminisztratív feladatainak ellátását a
jegyzĘ által kijelölt szakreferens végzi, akit a bizottság
ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni. Az aktuális
referenseket a rendelet 2. számú függeléke tartalmazza.

3. §
(1) A rendelet 40. § (6) bekezdés az alábbiakkal egészül
ki:
Szervezeti felépítés:
JegyzĘ 1 fĘ
AljegyzĘ
Pénzügy 4 fĘ (2008. július 1-jétĘl 3 fĘ)
Adóügy 1 fĘ
MĦszak 3 fĘ
FĘépítész 1 fĘ
Igazgatás 1 fĘ
Titkárság 2 fĘ
Informatika 1 fĘ
Okmányiroda 3 fĘ
Gyámhivatal 1 fĘ

5. §
(1) A rendelet 45. § (4) bekezdése az alábbiak szerint
módosul:
A kisebbségi önkormányzat megnevezését, tagjainak jegyzékét saját hatáskörben hozott határozattal állapítja meg
és a települési önkormányzattal kötött együttmĦködési
megállapodásban foglaltaknak megfelelĘen mĦködik. Az
együttmĦködési megállapodás a rendelet 3. számú mellékletét képezi.

8. §
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján, azaz 2008. április 24én lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetésérĘl a jegyzĘ gondoskodik.
Visegrád, 2008. április 24.
P. H.
Hadházy Sándor
polgármester
EĘryné dr. Mezei Orsolya
jegyzĘ
A rendelet kihirdetése megtörtént.
Visegrád, 2008. április 24.
EĘryné dr. Mezei Orsolya
jegyzĘ
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2008. május

Visegrád Város Önkormányzata KépviselĘ-testületének
9/2008. (IV. 24.) számú rendelete az önkormányzat és intézményei
2008. évi költségvetésérĘl szóló
3/2008. (II. 28.) ör. rendelet módosításáról
Visegrád Város Önkormányzatának KépviselĘ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. §
(1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, tekintettel a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérĘl szóló 2007. évi CLXIX. törvényben foglaltakra,
2008. évi költségvetésérĘl a következĘ rendeletet alkotja:
P. H.

1. §
A rendelet 30.§-a az alábbiak szerint változik:
A képviselĘ-testület az üdülĘ övezeti saját tulajdonú gázközmĦ hozzájárulásának díját 120.000 Ft-ban, a szennyvíz csatornára való rákötés hozzájárulásának összegét
magánszemélyek, valamint egyéb igénylĘk esetében
egységesen 200.000 Ft-ban állapítja meg.

2. §
A rendelet fenti módosítását 2008. május 1-jétĘl kell alkalmazni.

Hadházy Sándor
polgármester
EĘryné dr. Mezei Orsolya
jegyzĘ
A rendelet kihirdetése megtörtént.
Visegrád, 2008. április 24.
EĘryné dr. Mezei Orsolya
jegyzĘ

Visegrád, 2008. április 24.

A Visegrád Város Önkormányzata KépviselĘ-testületének
10/2008. (IV. 24.) számú rendelete
a gyermekétkeztetési intézményi térítési díjak megállapításáról szóló,
a 2/2008. (II. 28.) számú rendelettel módosított
22/2006. (XII. 15.) számú rendelet módosításáról
Visegrád Város Önkormányzatának KépviselĘ-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993,
évi III. tv. (továbbiakban Szt.) 114–119. §-ában, valamint a gyermekek védelmérĘl és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban Gyvt) 147–148. §-ában foglaltak alapján, a gyermekétkeztetés intézményi térítési
díjakról a következĘ rendeletet alkotja:
P. H.

1. §
A gyermekétkeztetési intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 2/2008. (II. 28.) ör. rendelet melléklete az
alábbiak szerint módosul:
Iskola:
340,– Ft + 70,– Ft áfa, összesen 410,– Ft/adag,
Óvoda:
280,– Ft + 56,– Ft áfa, összesen 336,– Ft/adag,
Nyugdíjas:
410,– Ft + 53,– Ft áfa, összesen 463,– Ft/adag.

2. §
Jelen rendelet rendelkezéseit 2008. május 1. napjától kell
alkalmazni.
Visegrád, 2008. április 24.

Hadházy Sándor
polgármester
EĘryné dr. Mezei Orsolya
jegyzĘ
A rendeletet kihirdetése megtörtént.
Visegrád, 2008. április 24.
EĘryné dr. Mezei Orsolya
jegyzĘ
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10/2008. (IV. 24.) számú rendelet melléklete
ÉtkezĘk

Óvoda
Iskola
Alkalmazott
Nyugdíjasok
Saját
dolgozó

Tízórai
nyersanyag
áfa
20 %
norm.

Ebéd
nyersanyag
áfa
20 %
norm.

Uzsonna
nyersáfa
anyag
20 %
norm.

nyersanyag
norm.

rezsi
ktg.

áfa
20%

össz.

60 Ft
70 Ft
70 Ft

160 Ft
210 Ft
210 Ft

60 Ft
60 Ft
60 Ft

280 Ft
340 Ft
340 Ft

45% 153 Ft

56 Ft
70 Ft
98 Ft

336 Ft
410 Ft
590 Ft

263 Ft

263 Ft

55% 145 Ft

53 Ft

463 Ft

263 Ft

263 Ft

88% 231 Ft

99 Ft

590 Ft

263 Ft

263 Ft

91% 239 Ft

100 Ft

600 Ft

KülsĘ
vendég

Napi étkezés összesen

Óvoda térítési díj:
nyersanyag norma + 20% áfa
Iskola térítési díj:
nyersanyag norma +20% áfa
Óvodai és konyhai dolgozó térítési díj:
nyersanyag norma + 45% rezsi + 20% áfa
Nyugdíjas térítési díj:
nyersanyag norma + 55% rezsi + 20% áfa
Saját dolgozó térítési díj:
nyersanyag norma + 88% rezsi + 20% áfa
KülsĘ vendég:
nyersanyag norma + 91% rezsi + 20% áfa

Pest Megyei KéményseprĘ és Tüzeléstechnikai Kft.
1011 Budapest, Iskola u. 10.
Tel.: 06 (1) 374-00-68, fax: 06 (1) 374-00-67

KÉMÉNYELLENėRZÉS!
Tisztelt Lakosság!
Ezúton hívjuk fel figyelmüket, hogy az 51/1999. BM rendelettel módosított 27/1996. BM rendelet alapján az alábbi
idĘpontban kéményseprĘipari közszolgáltatást végzünk.

Visegrád településen
2008. május 15.–június 30. közötti idĘpontban
Kérjük, hogy a megjelölt idĘpontban fényképes igazolvánnyal rendelkezĘ kéményseprĘket a lakásba beengedni szíveskedjenek, a helytelen kéményüzemeltetésbĘl eredĘ balesetek megelĘzése érdekében!
Fogadják bizalommal kéményseprĘinket!
ElérhetĘségeink:
2600 Vác, Zrínyi u. 9. Tel.: 06 (27) 311-434,
2700 Cegléd, Felház u. 56. Tel.: 06 (53) 310-798,
2723 Nyáregyháza, Kölcsey u. 2/a. Tel.: 06 (29) 490-019,
2310 Szigetszentmiklós, KéményseprĘk tere. Tel.: 06 (24) 365-204,
1011 Budapest, Iskola u. 10. Tel.: 06 (1) 374-00-68
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Közeledik a tanév vége

Az Áprily Lajos Általános Iskola hírei
Diákjaink örömére közeledik a 2007–08-as tanév vége.
Ám az elĘttünk álló másfél hónapban sok tanulónak kell
még az osztályzatai javításával foglalkoznia. Az Ę szüleiket külön is hívtuk az április 28-i fogadóórára, bízunk
abban, hogy közösen szorgalmasabb tanulásra ösztönözhetjük Ęket. Sajnos évek óta egyre kevesebb a kitĦnĘ
eredmény, pedig az iskola igyekszik a tehetséges gyereknek minden lehetĘséget biztosítani a képességeik kibontakoztatásához. A szakkörök mellett különbözĘ versenyekre, pályázatokra nevezzük be a jelentkezĘket. Áprilisban
szinte minden hétre jutott ilyen alkalom. A Dunakanyar
Kulturális Seregszemlén bemutatkoztak próza- és versmondóink, ifjú muzsikusaink, énekeseink. Továbbjutottak:
Mészáros Péter (szavalat), Hugyecz Krisztina (furulya),
Várdai Adrienn, Fenyvesi Zsófia, Hugyecz Krisztina és
Bene Bálint (német kamaraének), Laposán Dávid és Bene
Márton (trombita), valamint Fenyvesi Zsófia, Dányi Balázs, Schandl Veronika és Zeller Rozália.

Kisorosziban a helyi seregszemlén nagy számban vettek
részt az iskolás gyerekek, sikeresen továbbjutottak: Balogh Dóra (mesemondás), Dévényi Csenge, Arató Klaudia és Péterffy Emma (dalcsokor), a negyedikesek, akik a
Rátóti csikótojást adták elĘ. Gratulálunk nekik!
Kétszer, 4-én és 18-án a nagymarosi Kittenberger Kálmán MĦvészeti Iskola meghívására zeneiskolai növendékeink (Bártfai Zsófia és Bene Bálint), valamint legkedvesebb verseikkel Fekete Lídia és Horváth Sára képviselték
iskolánkat. Iskoláink között jó kapcsolat alakult ki, kölcsönösen hívjuk egymást a névadókhoz kötĘdĘ ünnepi
témahétre, eseményekre. Nagy könnyebbséget jelent számunkra, hogy Jung Vilmos úr támogatásának köszönhetĘen ingyen kelhetünk át a Dunán, bármilyen rendezvényre
utazunk is.
Az Álom a vár alatt mese Ęszi elĘadása után elhatároztuk, hogy a darabot benevezzük a Weöres Sándor Színjátszó Találkozóra. Április 19-én, Vácott került sor a bemutatóra, amelyen csoportunk bronz minĘsítést kapott a
neves zsĦritĘl. Köszönjük Mezei Anna, Panni néni segítségét, hogy szabadidejét áldozta a szereplĘk felkészítésére, nélküle nem mertünk volna vállalkozni a bemutatóra.
Valamennyi résztvevĘnek, közremĦködĘnek emlékezetes
marad Dénkó és barátjának kalandja Rapsonné vára alatt.

Áprily Lajos költészetének tisztelete köti össze iskolánkat a szentendrei Református Gimnáziummal. Minden
évben a Föld napja (április 22.) alkalmából szavalóversenyt és képzĘmĦvészeti pályázatot hirdetnek. MindkettĘ
Áprily Lajos mĦveihez kötĘdik. Rajz szakköröseink idén
az elsĘ helyezéseket elhozták: Szénási Dalma (arany),
Laposán Dávid és Schandl Veronika (ezüst).
Április utolsó szombatján iskolánk furulyatalálkozóra
hívta a régió ifjú zenészeit. Egy év kihagyás után immár
harmadszor szerveztük meg a Mátyás Király Múzeumban,
a Királyi Palotában környezĘ mĦvészeti iskolák részvételével az Ifjú MĦvészek Visegrádi Találkozóját. Célunk
továbbra is az volt, hogy a fiatal tehetségek bemutatkozását elĘsegítsük, hogy versengés nélkül, a közönség és
maguk örömére játszhassanak a növendékek. Rendezvényünk a reneszánsz év városi programjait színesítette.
Közel 50 furulyás szerepelt a 26-i délutánon. Mint az
elmúlt években, idén is a Hegyi Márta és Kacsán György
által tervezett emléklapokat vehették át a gyerekek és az
iskolák képviselĘi. A 12 meghívott közül a szobi, a
vámosmikolai, a váci, a szentendrei, a dorogi, a
tahitótfalui furulyásokat láttuk, hallottuk. Köszönjük SzĘke Mátyás múzeumigazgató és munkatársai segítségét, az
Ásványvíz Kft. és Zeller Tibor úr támogatását.
Több verseny is döntĘjéhez érkezett. Országos történelmi versenyt hirdetett az Ópusztaszeri Emlékpark
Kerekemese elnevezéssel mindkét csapatunk jól szerepelt,
14., ill. 28. helyezést értek el 120 induló közül.
A Szemétség néven futó internetes környezetvédelmi vetélkedĘn a Fehér Piroska által felkészített csapatunk,
1200 indulóból bejutott a döntĘbe, ahol holtversenyben a
4–5. helyet érte el.
Mátyás királyhoz kapcsolódott az alsósok komplex tanulmányi verseny. Két negyedikes tanulónk (Farkas
Györgyi és Paulusz Balázs) jutott a megyei döntĘbe, ahol
derekasan helytálltak.
Egyfajta verseny a nyolcadikosok számára is véget ért,
hiszen megérkeztek felvételükrĘl az értesítések. 18 jelentkezĘnk közül 11 fĘt az elsĘ, 1-1 fĘt a második-harmadik,
2-2 fĘt a negyedik-hatodik, 1 fĘt a hetedik helyen megjelölt tagozatra vettek föl. Ez mindenképpen jó eredménynek számít, hiszen a középiskolát figyelembe véve még
kedvezĘbb a kép. A következĘ gimnáziumok a legnépszerĦbbek: Móricz Zsigmond Gimnázium, Petzelt József
Szakközép- és Szakiskola Szentendre; Bottyán János
Szakközépiskola, Balassa Bálint Gazdasági Szakközép- és
Szakiskola, Árpád-házi Szent Erzsébet Középiskola Esztergom. A tagozatoknál a nyelvi elĘkészítĘk és az informatika a legkedveltebbek.
Tájékoztatjuk a szülĘket, hogy ballagási ünnepségünket június 14-én, szombaton 10 órakor tartjuk, az utolsó tanítási
nap június 13. Beiratkozás a zeneiskolába: június 9–10–11, a
hangszeres vizsgák idĘpontja: június 2–3.
Május 19–20-án papírgyĦjtés lesz. Tanévzáró koncertünket
május 19-én 17 órakor tartjuk az iskolában. Mindenkit szeretettel várunk.
Schmidt Anna igazgató
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A Hunyadi Mátyáshoz köthetĘ nagy alkotások között
méltán emlegethetjük büszkeséggel a korabeli Európa
egyik leggazdagabb könyvtárát, a Bibliotheca Corviniánát.
A fejlĘdés tetĘfokán 2000–2500 kötetre (fĘleg kódexek,
kevés nyomtatott könyv) becsülhetĘ könyvtárban a filozófia, történelem, filológia, retorika, költészet, csillagászat,
orvostudomány, teológia, hadtudomány, építészet, földrajz egyaránt képviselve volt. A bibliotéka fejlesztésében
nagy szerepe volt a firenzei humanista Taddeo
Ugoletónak, a Corvina könyvtárosának. Az Ę munkássága
idején készülhetett el a pompás berendezés, készültek a
ragyogóan díszes, aranyozott bĘrkötések, látták el rendszeresen ex libris jellegĦ királyi címerekkel a kódexeket.
A görögül is jól tudó Ugoleto könyvtárossága alatt alakult
ki nagy tömegĦ görögországi könyvbeszerzés útján a
Corvina görög-latin kettĘssége, amely Firenze urának,
Lorenzo Medicinek is mintaképévé vált saját könyvtára, a
róla elnevezett Laurenziana kettĘs jellegének kialakításában.

Corvina iniciálé a Ransanus-kódexbĘl
Mátyás és Beatrix ábrázolásával

A könyvtár helyiségei a budai királyi palota több részével együtt elpusztultak, de helyüket meg tudjuk állapítani,
és leírásuk is ránk maradt. A palota Dunára nézĘ, keleti
oldalának elsĘ emeletén, közvetlenül a királyi kápolna
mellett (amelynek altemploma ma is látható), attól délre
volt a magas boltozatú könyvtárhelyiség. KésĘbb, a könyvek gyarapodásával ehhez járult egy második helyiség;
ettĘl kezdve az egyik helyiségben voltak a latin, a másikban a görög szerzĘk mĦvei. Az ablakok színes üvegmozaikján keresztül áradt be a fény. Az ablakok közt állt a
király aranyos terítĘvel letakart heverĘje, ahol olvasott és
udvari humanistáival társalgott irodalmi és tudományos

kérdésekrĘl. A falak mentén aranyozott, faragott díszítésĦ
polcokon, illetve a polcok alatti szekrényekben feküdtek –
elsĘ táblájukra fektetve – a könyvek, tudományszakok
szerint csoportosítva. A pultokon a portól színes-aranyos
leplek védték a köteteket.
A hiteles fönnmaradt korvinák számát ma 216-ra becsüljük. EbbĘl 194 Mátyás király könyve, 4-et Ę készíttetett
másoknak ajándékul, 9 Beatrix királyné személyes tulajdonába tartozott, 9 Ulászló könyve volt. Ez a szám azonban változó, mert még ma is szinte évrĘl évre találnak a
kutatók újabb, ismeretlen korvinákat. Ez a 216 kötet 16
ország 43 városának 47 könyvtárában található, 2 korábban ismert kötet jelenlegi ĘrzĘhelyét ma nem tudjuk. Magyarországon 52 korvinát Ęriznek.
Mátyás könyvekhez és az irodalomhoz való kapcsolatát
1471. szeptember 13-i, Pomponius Leto olasz humanistához írt levelének bemutatásával szeretnénk illusztrálni:
„Mi, Mátyás, Isten kegyelmébĘl Magyarország stb. királya, szeretettel üdvözöljük Giulio Pomponio Letót.
KönyvfestĘnk, Blandius révén, ki e napokban kéziratokkal tért haza Rómából, megkaptuk leveledet, mely országos elfoglaltságaink s nem csekély aggodalmaink közepette annál is kedvesebb volt számunkra, mivel ismételten
tapasztaltuk, hogy tudós társaságoddal egyetemben megemlékezel rólunk. Immáron közhelynek számít, hogy fegyverzaj közepette hallgatnak a múzsák – mi azonban, bár
szinte állandó háborúságban élünk, csekélyke szabad
idĘnket nagy gyönyörĦséggel s vigasztalódással szenteljük az irodalom élvezésének. Ennek okáért a tĘled küldött
ajándékot nem csupán az arcunkra kényszerített, hanem
lelkünk mélyébĘl fakadó nagy hálával és örömmel fogadtuk, és az utóbbi napok során már többször is végigolvastuk azt a Silius Italicus-kiadást, melyet kezdeményezésedre nemrégiben oly csinos külsĘvel nyomtattak ki Rómában. Már ifjúkorunkban szerettük Siliust; most pedig,
amikor magunk is hadak közt forgolódunk, annál is inkább szeretjük, minthogy maga is hadakról énekel. Ennek
ellenére nem tagadhatjuk, hogy szomorú a királyoknak
sorsa, amiért háborút kénytelenek viselni; mert gyakorta
diadalmaskodnak ugyan, de mindannyiszor emberi vérontás árán. Mi persze nem kívánjuk a háborút, de ha reánk
kényszerítik, nem utasíthatjuk vissza; ezt nemzetünk becsülete, sértett jogaink és rosszakaróink szándéka egyaránt megköveteli! Ez már annyira mindennapos, kézenfekvĘ igazság, hogy nem is lehet szilárd az a béke, melynek nem elĘzetes háborúval vetjük meg biztos alapjait.
Éppen ezért kell a te és a tieid sorsát magasztalnom, mivel tihozzátok az illik, hogy ne vérontásra és ne királyságokra áhítozzatok, hanem kizárólag az erény és az irodalom babéraira, s miközben ezt teszitek, a királyok háláját
is elnyeritek, mert elfeledtetitek velünk a kegyetlen fegyvercsattogást.
Minden jót! SzeretnĘk és kívánnók, ha bennünket megtartanál emlékezetedben, mostani küldeményünket pedig
oly lélekkel fogadnád, amilyen kedves volt minekünk is a
te ajándékod.”
Gróf Péter
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Szerkeszti a Ném et Kisebbségi Önkorm ányzat

KEDVES OLVASÓINK!
Önkormányzatunk énekkara immár sokadszor vendégszerepelt Szentendrén, az evangélikus templomban.
Már hagyománnyá vált, hogy egy évben kétszer, mindig más norvég városból-faluból egy-egy énekkar érkezik Magyarországra. Több magyar városban adnak koncertet, így többek között Szentendrén is. A programjukhoz tartozik,
hogy találkozzanak magyar kórusokkal. Így alakult ki, hogy egy évben kétszer, amikor itt van egy norvég kórus, az
énekkarunk is szerepel, felváltva az egyházi kórussal.
A kis koncertek a szentendrei Péter-Pál katolikus, valamint az evangélikus templomban hangzanak el; nagyon szép zenei élményt nyújtanak. Bebizonyosodott, hogy ha nem is értjük egymás nyelvét és nehéz a kommunikáció, de a zene és
az ének szárnyán nagyon is jól megértjük egymást, átérezzük mások érzelemvilágát.
Köszönjük a szentendrei szervezĘknek, hogy részt vehetünk ezeken a koncerteken. Reméljük, hogy még sok ilyen élményben lesz részünk.
Burgermeister Istvánné
a NKÖ elnöke

MEGHÍVÓ

MEGHÍVÓ

Visegrád Német Kisebbségi Önkormányzata
és a Pilisi ParkerdĘ Zrt. Visegrádi Erdészete
szeretettel hívja és várja Önt
és kedves barátait, ismerĘseit

A Nemzetiségi Önkormányzat
szeretettel hívja és várja Visegrád apraját-nagyját

2008. május. 17-én 11-órára,
a Bertényi Miklós Füvészkertben
rendezendĘ

 



 
(tervezett idĘtartam: 1,5 óra)
A Német Kisebbségi Énekkaron kívül szerepel még:
Concentus Consort – reneszánsz zenekar,
Visegrádi Férfi Dalkör,
Német Kisebbségi Fúvószenekar
Jöjjenek, töltsenek velünk egy kellemes délelĘttöt!

  

IdĘpont:

2008. május 24., délután 16 óra
Helyszín:

Magyar László Sportcsarnok
Szerepelnek:
a soroksári József Attila Általános Iskola
gyermektánccsoportja,
a Nagymarosi Fúvószenekar,
a visegrádi Fellegvár Óvoda nagycsoportosai,
Áprily Lajos MĦvészeti Iskola diákjai,
a visegrádi Német Kisebbségi Fúvószenekar
és Énekkar

HĘsök
sök napja
n apja --- hĘsök
h sök emlékünnepe
Egyre kevesebben vannak, akik még gyermek- vagy ifjúkorukból emlékeznek arra, hogy május utolsó vasárnapján
a magyar hĘsökre emlékeztek minden településen. Valamikor nemzeti ünnepeink sorába tartozott ez az emléknap,
majd felnĘtt egy olyan nemzedék, akik nem is hallottak,
nem hallhattak róla. SzĦk családi körben Ęrizték a hĘsi
halottak emlékét, saját sírhely hiányában az elsĘ világháborús emlékmĦveknél gyújtottak gyertyát, helyeztek virágot a tisztelegni akaró családtagok.
A II. világháború magyar, harctéren elhunyt halottait
ilyen – „hĘsi halott” – értelemben még említeni sem volt
szabad, csak a szovjet síroknál, emlékmĦveknél volt minden évben kötelezĘ a koszorúzás.
A rendszerváltozás elhozta azt a lehetĘséget, hogy ismét
emlékezhetünk azokra a halottakra, akik életüket áldozták

háborúkban, forradalmakban, szabadságharcokban. Most
már csak rajtunk múlik, hogy ne merüljenek feledésbe,
közömbösségbe a nemzet, városunk hĘsi halottai. Talán
érdemes felidézni ennek a május végi ünnepnek a hivatalos útját.
Magyarország az elsĘ világháborúban kb. 600 000 fĘt
veszített, nem beszélve az eltĦntek, sebesültek és a hadifoglyok százezres nagyságú táboráról. Már a háború alatt
különbözĘ fórumokon – községi képviselĘ-testületi üléstĘl
egészen a parlamenti ülésig – felmerült, hogy az elesetteknek valamilyen módon emléket kellene állítani. E folyamat eredményeként születhetett meg az 1917. VIII. tc.
A törvény leszögezi, hogy „mindazok, akik a most dúló
háborúban a hadra kelt sereg kötelékében híven tel(Folytatás a 11. oldalon)

XXIV. évfolyam 5. szám

VISEGRÁDI HÍREK

(Folytatás a 10. oldalról)
teljesítették kötelességüket, a nemzet osztatlan és hálás
elismerésére váltak érdemessé.” A törvény 2. paragrafusa
leszögezi, hogy: „minden község (város) anyagi erejének
megfelelĘ, méltó emléken örökíti meg mindazok nevét,
akik lakói közül a most dúló háborúban a hazáért életüket
áldozták!”
A törvény elfogadása után – a háború utáni években –
emlékmĦállítás láza lepte meg a községeket, ahol szervezetek, egyének álltak az ügy élére az emlékmĦ megvalósításának érdekében. A már meglévĘ emlékmĦveknél, illetve hĘsi síroknál évente megemlékezéseket és koszorúzásokat tartottak, ezt azonban törvény még nem írta elĘ.
Nem kellett sokat várni erre, hiszen Bethlen István miniszterelnöksége idején az 1924. XIV. tc. az 1914–18-as
évi világháborúban hĘsi halált haltak emlékére minden év
május utolsó vasárnapját „hĘsök emlékünnepe” néven
nemzeti ünneppé avatta.

Huszártemetés a fronton
az I. világháború idején
A fentiekhez szorosan kapcsolódik dr. Klebelsberg Kuno
volt vallás- és közoktatásügyi miniszter neve, aki rövid
ideig belügyminiszter is volt (1921 vége–1922 nyara).
Ezalatt hivatalból is foglalkozott az emlékmĦvekkel, s
róluk a késĘbbiekben sem feledkezett meg. Az Ę útmutatása szolgálhat tanulságként azok számára, akik bármilyen
emlékmĦ felállítását tervezik. A törvény szövegében „méltó” emlékmĦrĘl írt!
Ezzel kapcsolatban írta a következĘt: „... mi méltó a
községhez? Az az emlékmĦ, amelynek anyagi értéke
arányban áll a község vagyoni erejével, továbbá amelynek kivitelezése – bármely szerény és egyszerĦ – mĦvészies s mely körül a hazafias szempontok is érvényesülhetnek.”
1917–1921–2001. Ezek az évszámok jelzik a HĘsök
napja ünnepnapját. 2001-ben a 63. számú törvényrendelet
rendelkezett a magyar hĘsök megörökítésérĘl, a magyar
hĘsök emlékünnepérĘl.
E szerint „az államalapítás óta eltelt több mint ezer évben a magyar haza szabadsága és függetlensége számos
esetben forgott olyan veszélyben, amelyet csak életük
feláldozására is elszánt fiai, lányai hazaszeretetbĘl fakadó önfeláldozásával volt esély elhárítani.
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Áldozatuk – akár sikeres volt, akár bukással végzĘdött –
nem volt hiábavaló. A mai Magyarország elképzelhetetlen
hĘsi tetteik nélkül. Mindazokat a nemzet hĘseinek kell
tekinteni, akik akár fegyverrel, akár anélkül, odaadóan
szolgálták a hazát a végveszély óráiban, és ha kellett,
vállalták az önkény megtorló intézkedéseit is.”
Visegrádon – elĘrelátó bölcs döntéshozóinknak köszönhetĘen – egy helyen emlékezhetünk hĘseinkre: a Mátyásszobornál. Köztudott, hogy a Visegrádot is szimbolizáló
Mátyás-fej a kolozsvári Mátyás-szobor másolata. Áprily
Lajos egy visegrádi sétára invitáló írásában így ír:
,,Renaissance-fény, hatalom, glória. Visegrád kapuja
közelében pihentesd meg a futó folyóhullámokkal játszó
szemedet a babérkoszorús Mátyás-fejen. Gimnazista siheder voltam mikor ott álltunk az eredetije elĘtt s nemcsak a
velünk diadalmasan szembenézĘ király és hódolói szoboralakját csodáltuk meg a lepel félrevonása után, hanem
a lepel félrevonóját is, a szobor-alkotó Fadrusz János
nagy homlokát és bozontos mĦvész-fejét. Mindig egy
kicsit otthon érzem magam, mikor ezt a koszorús Mátyásfejet látom. Ilyen volt? - kérdezed. Egy forrólelkĦ mĦvész
ilyennek álmodta s hideg ércbe öntötte forró álmodását.
Sokáig barnának képzeltem, de olvasmányaim új színt
tettek haja barna színéhez: a vöröset. S most néha odaképzelem a palota szökĘkútja mellé, ahol a magyar szó
mellett olykor olasz szó is csendül, felkel a kĘpadról,
odalép a vizet lövellĘ, csobogó vörös márványkúthoz, süt
a nap és sötétvörös haja meg-megcsillan a fényben.”
A Mátyás-fej Visegrádra kerülése Zsitvay Tibornak és
Schulek Jánosnak köszönhetĘ, s valószínĦsíthetĘ az is,
hogy a hátoldalára a szoborállítással egy idĘben került az
elsĘ világháború visegrádi áldozatainak névsora a következĘ versikével:
„Mátyás király földje szülte, küldte Ęket, –
Magyar igazságért halni egy se félt!
Távol- és közelmúlt bízvást egybenĘhet:
Bennük Visegrádnak Ęsi lelke élt!”
S olvashatjuk az ismerĘsen csengĘ neveket, 1989 óta
már nem csak az elsĘ, hanem a második világháború hĘsi
halottaiét is. Aktív pedagógus idĘszakomban fontosnak
tartottam, hogy a gyerekek megismerjék a helyi történelmi
emlékhelyeket, így a hĘsi emlékmĦhöz általában május 9én (a második világháború európai befejeztekor) látogattunk ki a nyolcadikosokkal és emlékeztünk a háborús
hĘsökre. Néhány év óta a közmĦvelĘdési bizottság kezdeményezésére ismét ünneppé tettük Visegrádon is a
HĘsök napját, és május utolsó vasárnapjának elĘestéjén a
szentmise után megemlékezünk saját hĘseinkrĘl.
Amikor azt írtam, hogy elĘdeink bölcs döntést hoztak,
amikor a Mátyás-szobrot egyben hĘsi emlékmĦvé tették,
arra utaltam, hogy így több alkalommal is módot adtak az
emlékezésre, hiszen akkor is tiszteleghetünk a hĘsök elĘtt,
ha Mátyás királyhoz, vagy a Zsitvay-emléktáblához visznek koszrút a különbözĘ civil szervezetek: a cserkészek,
Szent György Lovagrend, Visegrádi Szövetség.
Maradjon ez így!
Mezei Anna
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Májusi kulturális események idĘrendi sorrendben
Május 21., 15.00 óra Koszorúzás Görgey Artúr emléktáblájánál, a Görgey-lépcsĘnél
Május 24., 19.00 óra HĘsök napi megemlékezés a világháborúk áldozatainak emléktáblájánál
Május 25., 10.30 óra Gyermeknap a Salamon-toronyban
Május 30., 18.00 óra Mi a köze Shakespeare-nek Mátyás királyhoz? Péntek esti elĘadás a mĦvelĘdési házban
Június 7., 17.00 óra ZOART Szabó Zoltán Sándor kiállításának megnyitója a mĦvelĘdési házban

Szeretettel hívunk mindenkit
arra a megemlékezésre, melyet



 
   
alkalmából tartunk
2008. május 21-én, szerdán, 15 órakor a Görgey-lépcsĘnél,
ahol rövid ünnepség keretében megkoszorúzzuk
a honvédtábornok emléktábláját.

Május utolsó vasárnapja

A MAGYAR HėSÖK EMLÉKNAPJA is egyben

A Mátyás Király MĦvelĘdési Ház
szeretettel meghívja Visegrád minden lakóját

ZOART
Szabó Zoltán Sándor

festĘmĦvész
kiállításának megnyitójára, mely
2008. június 7-én, szombaton,
17 órakor lesz
a mĦvelĘdési házban
A kiállítást megnyitja:

Dr. Losonczi Miklós

Ezért az ünnep elĘestéjén
május 24-én, szombaton, 19 órakor
 !"#!$% tartunk
a Mátyás-szobor mögött lévĘ, az I. és II. világháború
áldozatainak emléket állító márványtáblánál

A kiállítás 2008. július 1-jéig
tekinthetĘ meg a mĦvelĘdési házban
a könyvtár nyitva tartása szerint

A Mátyás Király MĦvelĘdési Ház
szeretettel hívja Visegrád és a Dunakanyar gyerekeit

,,Hallod-e… menjünk a moziba be!
Tudok egy olyan mozit,
hogy valami csuda!”

2008. május 25-én (vasárnap) gyermeknapon
a Salamon-toronyba.
A programok 10.30 órától kezdĘdnek
és kb. 14.00 óráig tartanak
Lesz bábszínház, zene, tánctanulás és koncert,
gyerekszínházi elĘadás és lovagi torna

mĦvészettörténész

Szeretettel hívunk és várunk minden nyugdíjast
a visegrádi moziba május 26-án délután 4 órára
a Hyppolit címĦ magyar film vetítésére!

A részletes program az iskolákban lesz elolvasható!
Mindenkit szeretettel várunk!
A Mátyás Király MĦvelĘdési Ház szeretettel meghívja Visegrád
lakosait a hónap utolsó péntekén megrendezendĘ elĘadás-sorozat
következĘ alkalmára, mely

2008. május 30-án (pénteken) 18 órától
lesz a könyvtárban
Ebben a hónapban

Mudriczky Judit
doktorandusz
(Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
tart elĘadást

Mi köze Shakespeare-nek Mátyás királyhoz?
– Mátyás király az angol reneszánsz irodalomban címmel
2008-ban, a reneszánsz év alkalmából az elĘadás-sorozat egészét e
témakörnek szenteljük. Hónapról hónapra a reneszánsz kultúra másmás területét ismerhetjük meg egy kicsit jobban, remélve, hogy felkeltjük ezzel az Önök érdeklĘdését is!
A belépés ingyenes! Mindenkit szeretettel várunk!

A nagysikerĦ film felújított változata fĘszereplĘi: Eperjes Károly, Koltai Róbert, Pogány Judit,
Haumann Péter, Gáspár Sándor. RendezĘ: Kabay
Barna.
A szórakoztató és tanulságos film megtekintése
mellett a megújult moziban is gyönyörködhetnek,
akik elfogadják meghívásunkat és vendégszeretetünket.
Szociális és népjóléti bizottság
Mátyás Király MĦvelĘdési Ház
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Magyar László:


A május a tavasz vége,
Meleg már a szelek vére.
Magukat jól kitombolják,
Vidámságunk kigondolják.
Májusfát kell állítani,
Már érdemes udvarolni.
Hagy tudja meg az a kislány,
Kinek szeme vetĘdött rá.
Ábrándozni olykor-olykor,
Nem elég majd csak pünkösdkor,
Mit ér három nap királyság,
Jobb mindjárt az egész ország!
Somogyban, meg más vidéken,
(Én is átéltem ezt régen),
Meg volt mindennek a rendje,
A falu megkövetelte.
Farsangkor a csĦrös bálban,
Meg lett szemlélve a márka.
Húsvétkor lett beöntözve,
Májusfával lett köszöntve,
A pünkösdi kis királylány
Szentivánra kendĘt vitt már,
Aratásra, Szentistvánra,
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MegdĦtöttük a szalmában.
A ,,bíróné” a szüretre
Ki volt terebélyesedve.
Márton-napra esküvĘ lett,
Mert bizony sietni kellett,
Összeérjen rékli, szoknya,
Hiába mindenki tudta,
ErrĘl szólott minden pletyka,
S volt még ki-ki, jól megszólta.
A Márton-nap azért is jó,
Legénybúcsú napnak való.
Van már új pálinka, ágyas,
Az újbor meg még nem áras.
Szalonna meg csak-csak akad,
Az asszony meg hagy szokja azt:
– Férfi rendnek kell itt lenni! –
Ma úgy mondják: ez a trendi,
Mert magyarul nem tud senki!?
Ki szégyenli magyar szavát,
Másutt se talál majd hazát.
Majmot majom sose majmol,
Jaj, hol vagyunk mi már attól…!
Tavasz vége az már nyár is,

Vidámabb a napsugár is.
Úgyis most jön még a java,
Kinek mire van gusztusa,
Kirándulhat, jöhet-mehet,
Megismerhet szép helyeket.
Ha hallgatod, azt gondolnád,
Hogy ez itt egy Meseország.
Van Szímeszperg, van Tomaszperg,
A vár alatt van a Slosszkert.
Van Petresstól, meg Stukestól,
Lankrum, Diós és Langetól.
Váradok meg Bukovina,
Szauvinkli meg ErdĘanyja,
Akasztólyuk, Görbehajtás,
Spicckopf, rajta Ördögszántás.
A Rabi-kertnél szelídebb
Pálya volt a ,,százméteres”,
S a bányán túl, a laposon,
Ott állt a Héder-stadion!
Most kéne ezt – jaj! – megfogni,
Mert eltĦnnek, mint a Szandi.
Nemcsak ismerni a nevet,
Hanem azt, hol van, helyileg.

RÖVID HÍREK
Az idei évben sem marad el a sport, az egészség, a KIHÍVÁS NAPJA május 21-én.
A részletes programokat keressék majd kihelyezett plakátokon. Reméljük, az elĘzĘ évekhez hasonló kellemes,
sportos napot fogunk együtt eltölteni.
ElĘre is jó szórakozást kívánok mindenkinek:
Bártfai István
Wass Albert:

MÁJUSI ZIVATAR
Már rózsaszín köd lengett a fákon,
dalos, napfényes, csöndes volt a tó,
izzó szívemben vadvirágos álom,
poszát-ajkon csengĘ nótaszó.
SzellĘ osont. Megreszketett az alkony,
s lebegve indult könnyĦ pára-tánc.
Patak csobbant a zöldszegélyĦ parton,
s összébb hajolt a dombon pár akác.
Távol moraj. Elhalt a szó a fákon.
Sötét felleg jött át a rónaságon:
kibontott hajjal már a dombon állt.
Új szélroham. Megdördült fent az ég,
s a zivatarban zúgó messzeség,
visszhang-torokkal visszaorgonált.
S szivárvány-fényben újra felmosolygott,
üdén, tisztán, a régi rónaság.

,,FĘzzünk játszóteret” – Ebben a hónapban sajnos csak
12 játékpontot tudtunk elérni, ez nem sok, ezért biztatnék
mindenkit, húzzunk bele és gyĦjtsük nagyobb erĘbedobással a DELIKÁT 8 zacskókat.
Aki leadta a begyĦjtĘ helyeken, annak nagyon köszönjük, aki még nem tette, azt kérjük, mielĘbb adja le.
Bártfainé Répás Ildikó
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Megköszönjük mindazoknak, akik édesapámat,
SCHÜLT MIHÁLYT
utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot tettek
és fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Kedves Teniszbarátok!
Örömmel értesítem a tisztelt sporttársakat, hogy újra, ismét
felújított állapotban megnyílt a visegrádi teniszpálya.
Minden kedves teniszbarátot szívesen várunk körünkben,
természetesen játéklehetĘséget idĘpont-egyeztetéssel biztosítani. FelnĘtt visegrádi lakosok számára kedvezményes klubtagsági lehetĘséget biztosítunk, diákok részére a pálya használata ingyenes.
A nyári szünidĘben megfelelĘ számú jelentkezĘ esetén tanfolyamot indítunk diákok részére, melyen a részvétel térítésmentes.
Részletes információ a Sirály étteremben személyesen vagy
telefonon, telefonszám: (26) 398376
Sporttársi üdvözlettel
Zeller Tibor

14

VISEGRÁDI HÍREK

2008. május

  
 !!" ##$%&'  (
Beszélgetés ifj. Kautz Istvánnal (33),
a MAHART PassNave Kft. kereskedelmi igazgatójával
– Mivel foglalkozik a MAHART PassNave?
Társaságunk alaptevékenysége, több mint 110 éves hagyományokat Ęrizve, a személyhajózás, amelyhez 20 hajóból és 9 szárnyashajóból álló flotta áll rendelkezésünkre.
Tevékenységeink között szerepel számos dunai és tiszai
kikötĘ üzemeltetése is, valamint a MAHART Tours Utazási Irodánkon keresztül tengeri hajós utak és kompjegyek
értékesítése.
– Milyen tevékenységekbĘl áll a személyhajózás?
A személyhajózáson belül négy fĘ tevékenységet lehet
kiemelni, az elsĘ a klasszikus menetrendi kirándulóhajózás, a második a fĘvárosi séta- és programhajózás, a harmadik a szárnyashajózás, amivel egyedül társaságunk foglalkozik Magyarországon, valamint a negyedik a rendezvényhajózás és hajó bérbeadás.
– Mit kell tudni a szárnyashajózásról?
Szárnyashajóink – 1963 óta – Pozsony érintésével Bécsig közlekednek, naponta, április végétĘl október elejéig.
Az idei év újdonsága, hogy a járat Visegrádon is kiköt,
így Bécs és Pozsony naponta elérhetĘvé válik szárnyashajóval, és Visegrádra is naponta érkezhetnek BécsbĘl és
Pozsonyból a külföldi turisták.
Az idén három belföldi járatot is indítunk, kettĘt a Dunakanyarba, egyet Visegrádra és egyet Vác, illetve Nagymaros érintésével Esztergomba, valamint újdonságként
egy járatot Esztergomból Visegrád érintésével a fĘvárosba. A menetrendi járatokon túl számos programjáratot is
indítunk, Komáromba, Soltra, Kalocsára és Mohácsra, továbbá szárnyashajóink természetesen bérelhetĘek is mind
belföldi, mind pedig nemzetközi utakra.
– Gondolom, nagyon kedveltek a dunakanyari járatok
is?
Igen, tavaly is közel kétszázezren hajóztak velünk a Dunakanyarba. Járataink a Vigadó térrĘl indulnak, Esztergomba reggel 8.00 órakor, Visegrádra, illetve Nagymarosra 9.00 órakor és Szentendrére 10.30 és 14.30 órakor. A
százhalombattai járatunk, mely hétvégenként közlekedik,
elsĘsorban a Régészeti Park miatt kedvelt utasaink körében.
Hétvégenként – négy éve töretlenül – a 600 személyes
„Hunyadi” vagy a 400 személyes „Táncsics” nagy kirándulóhajók viszik a kirándulókat Esztergomig. A nagyméretĦ, kétszintes hajókon a büfé mellett étterem is üzemel.
– Egy visegrádi lakos ezek szerint több irányba is elindulhat hajóval?
Igen, májusban és szeptemberben hétvégenként, míg a
nyári fĘszezonban, naponta 11.30-kor indul kirándulóhajó
Visegrádról Esztergom felé. A hajó közel kétórás út után,
13.30-ra érkezik meg Esztergomba, ahonnan 16.30 órakor
indul vissza és 18.00-kor ér ismét Visegrádra.
Júliusban és augusztusban szárnyashajó járat is indul Visegrádról a fĘvárosba, minden szombaton és vasárnap
12.00 órakor. A 60–70 km/h utazósebességĦ, felújított
utasterĦ „Bíbic” szárnyashajókba 4 LCD monitor és fe-

délzeti kamera is beépítésre került, aminek köszönhetĘen
az utastérbĘl a hajó elĘtti táj is láthatóvá vált.
Július elejétĘl augusztus végéig, minden szombaton és
vasárnap 14.10 órakor fut ki sétahajónk a visegrádi kikötĘbĘl, mely egy kellemes egyórás ebéd utáni programlehetĘséget kínál.

– Úgy hallottam, hogy idén már Visegrádon is állomásoztatnak egy rendezvényhajót?
Igen, május elejétĘl szeptember végéig a „Mathias Rex”
rendezvényhajót. A 150 férĘhelyes, légkondicionált hajót
elsĘsorban 20–80 fĘs rendezvényekre ajánljuk, de kiválóan alkalmas kirándulásokra is akár 140 fĘs csoportok részére. A hajón a vendéglátást a visegrádi Reneszánsz étterem biztosítja.
– A MAHART PassNave szolgáltatásairól hol érdeklĘdhetnek a visegrádiak?
Aki járataink, szolgáltatásaink vagy hajóink iránt érdeklĘdik, mindent megtudhat a www.szemelyhajozas.hu honlapon, vagy nyomtatott formában a hajóállomáson ingyenesen kapható Menetrend 2008 prospektusból és a hajóinkat bemutató MAHART PassNave katalógusból!
A Thermal Hotel Visegrád felvételt hirdet az alábbi
munkakörök betöltésére:
S Recepciós
Elvárások: Minimum középfokú szakirányú végzettség
vagy érettségi, és szállodai recepción szerzett minimum
1 éves szakmai tapasztalat, jó kommunikációs készség,
középfokú angol/német nyelvtudás
S Felszolgáló
Elvárások: Felszolgálásban szerzett gyakorlat (szakképzettség elĘnyt jelent), udvariasság, alapfokú német/angol nyelvtudás
S Úszómester
Elvárások: Szakirányú végzettség
S MasszĘr – megbízási szerzĘdéssel
Elvárások: GyógymasszĘri szakképzettség és két éves
szakmai tapasztalat
S Szakács
Elvárások: Szakács szakképzettség
Kérjük, hogy a pályázók a fényképpel ellátott szakmai
önéletrajzukat a 2025 Visegrád, Lepence-völgy 1213
címre vagy a kellnera@thv.hu e-mail címre jutassák el
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A FĘvárosi Önkormányzat
IdĘsek Otthona

A FĘvárosi Önkormányzat
IdĘsek Otthona

telephelyvezetĘje

telephelyvezetĘje

szociális vagy mentálhigiénés
munkatársi
állást hirdet meg

ápolói,
szociális gondozói
állást hirdet meg

Feltétel:
– büntetlen elĘélet,
– szakirányú felsĘfokú végzettség

ElĘny:
– informatikai jártasság,
– idĘsellátás területén szerzett két év gyakorlat

Feltétel:
– büntetlen elĘélet,
– szakirányú végzettség

ElĘny:
– idĘsellátás területén szerzett gyakorlat

Benyújtandó:

Benyújtandó:

– végzettséget és gyakorlatot igazoló iratok és erkölcsi
bizonyítvány

– végzettséget és gyakorlatot igazoló iratok és erkölcsi
bizonyítvány

Cím:
FĘvárosi Önkormányzat IdĘsek Otthona
visegrádi telephely

Cím:
FĘvárosi Önkormányzat IdĘsek Otthona
visegrádi telephely

2025 Visegrád, Mogyoróhegy u. 10.

2025 Visegrád, Mogyoróhegy u. 10.

ÉrdeklĘdni:

ÉrdeklĘdni:

Balázs Piroska
vezetĘ
06 (26) 398-368

Balázs Piroska
vezetĘ
06 (26) 398-368
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Remekül sikerült rendezvény volt a május elsejei. A Visegrádi Sportegyesület által kezdeményezett eseményre
sokan voltak kíváncsiak. Azok, akik el is jöttek, nem bánták meg. Az idĘjárás kegyes volt: bár nem volt meleg, de
szép és esĘmentes nap volt a rendezvény ideje alatt.
El is jöttek a rendezvényre legalább százötvenen. A szellemes és humoros játékoknak, majd a sportvetélkedĘknek
igen örültek a gyerekek, de a felnĘttek is bekapcsolódtak.
Ezeket Mikesy Tamásék szervezték meg, s ezzel áttelepültek a Telgárthy-rétrĘl Ęk is a sportcentrumba. Egyúttal
kiválóan oldották meg Tamásék a terület behangosítását
is.
Az óvodásoknak külön játékokat szervezett Dóra óvó
néni.

2008. május
Már 10 éve a Szigeten

GÁZ-, VÍZ-, FĦTÉS-, SZERELVÉNYBOLT
Tahitótfalu (bent a szigeten), Szabadság út 15.
a Kék Duna Szövetkezet udvarán (Váci rév felé)
és Üröm, Ürömi út 33.
Hívjon:
Tel/fax: (26) 386-721, (26) 350-997, 06 (30) 9515-484
Nyitva tartás: h–p: 7.30–16.30, szo: 8.00–12.00
– Teka gránit mosogatók, csapteleppel
44.900–62.900 Ft-ig,
– Konyhai gépek akciós áron,
– Termomax Inka 24 kW kondenzációs kombi kazán
264.000 Ft,
– GARDENA minden, ami a kerthez kell!
– SANIT WC-tartály, falba építhetĘ + fali WC-csésze
+ WC- tetĘ
34.000 Ft-tól,
– RAVAK, RIHO (zuhanytálca, zuhanykabin és
kádak)
10% kedvezmény,
– MARMITE öntött márvány mosdó, kád,
SCAVOS bútorok,
– Gáz- és vegyes tüzelésĦ álló kazánok,
– Radel, Radeco stb. radiátorok,
– AKCIÓS JIKA WC, lapos öbl.
7.000 Ft,
MOSDÓ 55 cm
5.300 Ft,
– Március végétĘl villanyszerelési anyagok raktárról
vihetĘk!
Áruhitel: Magyar Cetelem
KivitelezĘt keres? Segítünk!
E-mail: postmaster@kelemen.t-online.hu
Fizetés bankkártyával is!

Tavaszi eszmecsere

A fĘzĘversenybe is minden „fĘzĘ” benevezett, s az
eredmény: elsĘ Obtrizsáli Károly, második Mátay
Györgyné, harmadik Szebeni Imre, de a többiek fĘztje is
ízlett. A Turisztikai Egyesület és a Visegrádi Szövetség –
amelyek tagsága szintén részt vállalt a rendezésben –
megvendégelte a március végén szervezett szemétszedésben részt vett szentgyörgypusztai és visegrádi lakosokat.
A megjelenteket jól szórakoztatta több alkalommal is a
Visegrádi Férfi Dalkör. A hangulatos, vidám rendezvényt
megtisztelte jelenlétével Hadházy Sándor polgármester is.
Külön is meg kell említeni ifj. Zeller Márton sportegyesületi elnök szerepét, aki a rendezvényt kitalálta részben
azzal a céllal, hogy a sportcentrumot közelebb hozza,
megszerettesse a visegrádiakkal. Részben pedig azért,
hogy a Telgárthy-rét távolságától a közelbe hozza a visegrádiaknak a majálist, s valóban a megjelentek
Szentgyörgypusztáról és Visegrádról jöttek alapvetĘen, de
azért akadtak budapestiek és esztergomiak is.
A nap és az események végén ugyanolyan flottul ment a
visszapakolás, mint reggel az elĘkészítés. Valóban csak
szervezés kérdése.
Legyünk jövĘre még többen a visegrádi majálison! Tartsuk meg a jó hangulatot és a civil szervezetek közül is
többen kapcsolódjanak be a rendezésbe!
Kiss Károly
a VSZ elnöke
KEL EM EN KF T .

Fontosabb címek, telefonszámok
Áprily Lajos Általános és Alapfokú MĦvészeti Iskola
Rév u. 2. 398-312
Atlantis-Club Kft. Révállomás 398-344
DMRV hibabejelentĘ 310-798
ELMÜ hibabejelentĘ (40) 383-838
Dunakanyar Erdei Iskola Mátyás király u. 94. 397-430
Fellegvár Óvoda FĘ u. 18. 398-130
Fogorvos FĘ u. 38. 397-574
Gyámhivatal FĘ u. 38. 397-050, 597-051
Gyógyszertár FĘ u. 44. 398-365
Hajóállomás Duna-part 398-296
Kábel Tv Dunabogdány, Kossuth u. 3. 590-073
Kórház: Gizellatelep 801-700
Mátyás Király Múzeum FĘ u. 23. 398-026
Mátyás Király MĦvelĘdési Ház Széchenyi u. 11. 398-128
MentĘk 104
MOLGÁZ hibabejelentĘ (27) 370-639
MOL töltĘállomás Duna-part 398-056
Okmányiroda FĘ u. 57. 597-072
Orvosi rendelĘ FĘ u. 38. 397-507
Pilisi ParkerdĘ Rt. Mátyás király u. 4. 598-000
Plébániahivatal FĘ u. 40. 398-006
Polgármesteri hivatal FĘ u. 81. 398-090
Postahivatal 1. FĘ u. 77. 398-099
RendĘrség 107
Takarékszövetkezet Rév u. 9. 398-150
TĦzoltók 105
Visegrádi Erdészet 598-080
Visegrádi RendĘrĘrs FĘ u. 57. 398-273
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NE HOZZA HOZZÁNK!
HĥTėJÉT, MOSÓGÉPÉT, MOSOGATÓGÉPÉT,
MIKROSÜTėJÉT, VILLANYBOJLERÉT…

MI A HELYSZÍNEN MEGJAVÍTJUK.
INGYENES KISZÁLLÁS
VISEGRÁDTÓL BUDAKALÁSZIG
ÉS A PILIS TERÜLETÉN

HIBABEJELENTÉS-INFÓ:
NON STOP 06 (30) 500-3550
ELEKTROSZERVÍZ

GUELMINO BT.
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Vágott, hasított tĦzifa Dunabogdányból
Tel.: 06 (70) 268-4030

DUNAKANYAR
VAGYONVÉDELEM
Biztonsági rendszerek kiépítése
rádiófrekvenciás
és telefonos távfelügyelet biztosításával,

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

Visegrádon
gyönyörħ panorámával rendelkezę
hét szoba összkomfortos lakás (panzió)
a Thermál Szálló mellett
teljes berendezéssel együtt
kiadó, bérbeadó, illetve eladó!
ÉrdeklĘdni lehet:
06 (30) 423-0517-es telefonon

TĥZIFA
Hasított 2.000,– Ft/q, kugliban 1.900,–Ft/q
Az ár a házhoz szállítás költségét is magában foglalja

EĘry Csaba
Tel.: 06 (20) 599-9399
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Visegrádon külön bejáratú
KÉTSZOBÁS LAKÁS KIADÓ!
ÉrdeklĘdni lehet:
a 06 (30) 966-9288-as,
ill. a 06 (26) 398-287-es telefonszámon
Visegrádi munkahelyre

virágkötĘt keresünk!
Kezdés és bérezés:
megegyezés szerint
ÉrdeklĘdni:
06-20-328-0074
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Fakivágás, fĦnyírás,
teljes körĦ
kertkarbantartás
Û

Telefon:
06 (30) 2597-905
Hirdessenek
a VISEGRÁDI HÍREKben!
KedvezĘ tarifák,
állandó hirdetĘknek árengedmény!
Kérjük szerzĘinket, hogy anyagukat lapzártáig
(hó 1-je, 12 óra) leadni, ill. e-mail-en elküldeni
szíveskedjenek
a mikesytamas@freemail.hu vagy
borsody.istvan@freemail.hu címre!
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Állatorvosi ambulancia
Patócs és Tsa Állatgyógyászati Bt.
2022 Tahi, Elekfy JenĘ u. 4.
Telefon/fax: (26) 387-177
Mobil: 06 (30) 290-7082



E-mail: patocsandras@t-online.hu

Állatorvos:

dr. Patócs András
Rendelési idĘ:
hétfĘ, szerda, péntek: 9–11-ig, 16–19-ig,
kedd, csütörtök: 9–11-ig, 16–18-ig,
szombat: 9–12-ig
Naponta: 8–19-ig telefonegyeztetéssel állunk
rendelkezésére

SZOLGÁLTATÁSAINK:
védĘoltások,
széles körĦ betegellátás,
szülészeti ellátás éjjel is,
hasi és lágysebészet,
csont- és ízületi sebészet,
szalagpótló mĦtétek,
hím- és nĘivarú állatok ivartalanítása,
plasztikai és korrekciós mĦtétek,
traumatológia,
intenzív terápia,
monitorozott gépi (isoflurán altatás),
labordiagnosztika helyben,
röntgen,
UH,
endoskopia (idegentest-eltávolítás),
fogászat,
UH fogkĘ-eltávolítás,
diszplázia szĦrĘállomás,
mikrochip-behelyezés,
állatútlevél- kiadás,
számítógépes nyilvántartás,
tenyészpár-keresés

Amit háznál
lelkiismeretesen el lehet végezni
(oltások, egyszerĦbb kezelések),
vállaljuk!
Jelszavunk:
mindent egy helyen, mindent az állatért!
Forduljon hozzánk bizalommal!

SÓLYOM!

KÖNNYīSZERKEZETES
HÁZAK KIVITELEZÉSE
TetĞfedés, autóbeállók, elĞtetĞk
és egyéb faipari munkák
Megbízható, gyors kivitelezés
kedvezĞ áron!
Referenciával és garanciával!
A referenciák megtekinthetĞk:
www.acsfer.hu
ElérhetĞség:

Telefon: 06 (20) 519-1949
Fax: 06 (26) 585-030
E-mail: acsfer@dunainfo.net

DUNAKANYAR
INGATLANCENTRUM
IngatlanközvetítĘ Iroda
Tanácsadás, teljes körħ ügyintézés!


    

    





 

  




Tel/Fax: 06 (26) 381-431 Mobil: 06 (20) 9834-796

www.ingatlan- dunakanyar.hu
VISEGRÁDI HÍREK
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala
Megjelenik havonta, 800 példányban
FelelĘs szerkesztĘ: Mikesy Tamás
A szerkesztĘbizottság tagjai:
Borsody István, Gróf Péter, dr. Gróh Dániel,
Kálazy László, Mezei Anna, Mikesy Tamás, Schmidt Anna
Kéziratleadás: minden hó 1-jéig
Írásaik tartalmáért a szerzĘk vállalják a felelĘsséget!
SzerkesztĘség: 2025 Visegrád, Széchenyi u. 11.
Telefon: (26) 398-128, fax: (26) 398-163
SzerkesztĘségi órák: szerdán 14–16 óra között
ISSN 1587-7477
Tipográfia: Borsody István
Nyomdai munkák: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác
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LÉPJEN ID•BEN!
Tisztelt Nyugdíjas Ügyfelünk!
Bizonyára Ön is értesült már a sajtóból arról, hogy a Posta a nyugdíjak házhoz szállítását meg szeretné szüntetni, mert egyre nagyobb veszélyt jelent a postai alkalmazottak
számára, hogy rengeteg készpénzzel a táskájukban járják a falvak, városok utcáit.
Nagy kockázatot jelent a nyugdíjasok számára is az, hogy az egész havi megélhetéshez
szükséges pénzt otthon tárolják, lehetĘséget adva ezáltal sok tisztességtelen embernek a
pénzük megszerzéséhez.
Éljen kényelmesebben! Önnek sem kell várnia otthon, amíg a pénzt házhoz hozzák.
Nyisson idĘben számlát, még mielĘtt azt kötelezĘvé tennék!
Használja ki a helyi pénzintézet, a takarékszövetkezet elĘnyeit, hogy pénzügyei intézésében segítségére legyen! Ha helyi takarékszövetkezetet választ, a késĘbbiekben Önnek
sokkal kényelmesebb lesz a helyi fiókot felkeresni, mint egy távoli bankba elmenni.
A szövetkezet már elĘre gondolt nyugdíjasaira, amikor megalkotta Senior számla csomagját. Ez azt jelenti, hogy a normál lakossági számla díjának feléért vállalja a nyugdíjasok számlavezetését, a kártyát is fél áron kapják a nyugdíjasok. Ezzel a kártyával Ön már
szinte minden élelmiszerboltban, benzinkútnál és egyéb elfogadó helyen tud vásárolni
belföldön és külföldön egyaránt anélkül, hogy Önnek ez akár egy fillérjébe is kerülne.
A fentieken kívül még rengeteg elĘnye lesz annak, ha Ön számlát nyit.
Ha Ön megbízást ad arra, akkor automatikusan lekerülnek számlájáról a fizetendĘ közüzemi díjai. Ez persze csak az után, miután Ön meggyĘzĘdött arról, hogy az a díj jogos.
ElĘször Ön megkapja otthonába a számlát, és azt az értesítést, hogy melyik nap terhelik
meg számláját a közölt díjjal. Ha Ön ezzel nem ért egyet, akkor még van bĘven ideje,
hogy elsétáljon a kirendeltségbe és közölje, hogy a tárgyhavi gáz-, illetve villanyszámlát
Ön nem szeretné befizetni, mert esetlegesen soknak találja.
Ha nem használja fel egész nyugdíját, akkor megtakarítását is kényelmesen intézheti
egy megbízással. Nem okoz gondot, hogy otthon levĘ pénzét hova rejtse el a betörĘk elĘl.
Ha augusztus végéig megnyitja számláját a Dunakanyar Takarékszövetkezet egyik kirendeltségénél, szép ajándékot is kap.
Végül egy jó tanács: mielĘtt elkötelezné magát bármely pénzintézethez, gyĘzĘdjön meg
a számlavezetés kondícióiról!

ÉrdeklĘdjön idĘben, lépjen idĘben!
Mindenkit szeretettel vár

A DUNAKANYAR TAKARÉKSZÖVETKEZET
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EMBLÉMA!

EMBLÉMA!
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Kapható

A BORDA TERMÉKEK
T EL JES VÁL A SZ T ÉK A !

H Á Z!

Májusi ajánlatunk:
VF grillkolbász 1150 Ft helyett 990 Ft,
Csemege debreceni 1090 Ft helyett 950 Ft,
VF debreceni 1150 Ft helyett 990 Ft-os
kedvezményes áron kapható májusban!
Grillezni való fĦszeres tarja folyamatosan
kapható!
Az árak a mindennapi készlet erejéig
érvényesek, az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
Sertés- és mĦbelek, vakbél, gyomor
folyamatosan kapható!
Ecetek, konzervek, ét- és olívaolaj,
ásványvíz, üdítĘitalok, házi tészták,
mirelit áruk, vecsési savanyúságok,
mirelit és grillfĦszerek nagy választékban,
jó minĘségben, kedvezĘ áron!
SODEX ho PASS, ENNI KÉK
étkezési és ajándék utalványok beválthatók!
Szeretettel várjuk kedves Vásárlóinkat
a megszokott nyitvatartási idĘben!

Nyitva tartás:
hétfĘ
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

A 11-es fĘút mellett
jó parkolási lehetĘséggel
várjuk Önöket!
2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos út 40.
Telefon: (26) 390-350

Visegrádi
Hírek
VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
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VÁROSHÁZI HÍREK
Beszámoló
a képviselĘ-testület május 29-i ülésérĘl
A testület májusi ülésén elfogadta az új városi honlap
üzemeltetési szerzĘdését, melyet a Neoplane Kft.-vel
köt meg az önkormányzat. Az új honlap várhatóan
július 1-jétĘl veszi át a régi helyét. Szintén tárgyaltuk az
új szálloda építtetĘje, a Tourist Projekt Kft. vízhasznosítási szerzĘdéstervezetét.
Napirenden volt a Castrum Kft. vízkészletjárulékának
ügye. A Castrum Kft. két évre visszamenĘleg tartozik az
önkormányzatnak a lepencei kútból felhasznált vízmennyiség járulékaival. Mivel a jegyzĘasszony fizetési
felszólításaira a cég nem válaszolt és az egyeztetések
nem vezettek eredményre, a testület úgy döntött, jogi
útra tereli az ügyet.
A Raiffeisen Consulting pályázatíró céggel áttekintettük az eddig elkészített önkormányzati pályázatokat, és
a közeljövĘben pályázatokra kidolgozni kívánt fejlesztéseket. A testület tárgyalt a Dunakanyar Televízióval
való idei együttmĦködésrĘl. 2008-ban is változatlanul
támogatjuk a televíziót, amely Visegrád programjairól
készíti legtöbb tudósítását.
Ajánlatot kapott az önkormányzat, hogy a Vendégváró
turisztikai kiadványsorozatában Visegrád-útikönyvet
jelentessen meg. Az ajánlat kapcsán keressük az
együttmĦködést a Dunakanyar többi önkormányzatával,
hogy a kiadvány az egész turisztikai régióra kiterjedjen,
és minél több anyagi támogatót találjunk.
A testület a millenniumi bizottság javaslatára döntött
arról, hogy Vígh Tamás Visegrádon élĘ Kossuth-díjas
szobrászmĦvész Életfa címĦ alkotásával indul a Reneszánsz Programiroda köztéri szoborállítási pályázatán.
A szoborról, melyet a magyar szobrászat kiemelkedĘ
mĦvei között jegyez a mĦvészettörténet, és jelentĘs
dísze lehet városunknak, részletes összeállítást közlünk
a Visegrádi Hírek következĘ számában.
Dobri Imre

Tájékoztatás
Tájékoztatunk minden Visegrádon élĘ gyermekes családot, hogy a Visegrádon mĦködĘ Gyermekjóléti Szolgálat a Mátyás Király MĦvelĘdési Ház (2025 Visegrád,
Széchenyi u. 11.) emeletén található.
Ügyfélfogadás minden héten kedden du. 13–17 óra
között.
Ebben változás a nyár folyamán csak a július 21. és
augusztus 4. közötti idĘszakban lesz, ekkor (július 21.,
28. és augusztus 4.) hétfĘnként du. 13–17 óráig tartunk
nyitva.
Az intézmény szolgáltatásai:
Tájékoztatás a gyermeki jogokról és a gyermek fejlĘdését biztosító támogatásokról; tanácsadás családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és káros szenvedélyek kialakulását megelĘzĘ célzattal; hivatalos ügyek intézésének segítése; családi konfliktusok megoldásának elĘsegítése; családok átmeneti
otthonában igénybe vehetĘ ellátáshoz való hozzájutás
szervezése; különbözĘ segítĘ intézményekkel, szakemberekkel való kapcsolatfelvétel, együttmĦködés; pályaválasztási tanácsadás; szabadidĘs programok szervezése.
Ha úgy érzi, hogy a fenti szolgáltatásokat igénybe
venné, keressen fel!
Pitz Judit (GYSZ)

2008. június

Tisztelt Nyugdíjasok!
A Visegrád Város Önkormányzat KépviselĘ-testületének gyermekétkeztetési intézményi térítési díjak megállapításáról szóló többször módosított 10/2008. (IV. 24.) sz. rendelete a Visegrádi Hírek májusi számában hibásan jelent meg. A nyugdíjasokra vonatkozó térítési díjak az
alábbiakból tevĘdnek össze: nyersanyagnorma + 55% rezsi + 20% áfa,
mely szám szerint: 263 Ft + 145 Ft + 81 Ft = 490 Ft. Ezen térítési díjat
2008. május 1-jétĘl kell alkalmazni!
A rendelet többszöri módosítására és egyben a térítési díjak emelésére
azért került sor, mert az idei évben az Általános Forgalmi Adóról szóló
2007. évi CXXVII. Törvény (Áfa törvény) folyamatosan változott,
melynek végrehajtására egyértelmĦ útmutatást hivatalunk nem kapott.
A kellemetlenségekért szíves elnézésüket kérjük!
EĘryné dr. Mezei Orsolya jegyzĘ

Lomtalanítási hirdetmény
A Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 2008. június 23-án hétfĘn reggel 6
órától Visegrád teljes közigazgatási területén lomtalanítást végez. Fontos, hogy a kirakodás már június 21–22-én (szombat–vasárnap) megtörténjen. A lomok elszállítása várhatóan 3–4 napot fog igénybe venni,
ezért kérjük a lakosság türelmét!
Idei évben csak egy alkalommal lesz lomtalanítás, a település teljes
területén!
Kérjük: ne tegyenek ki 50 kg-nál nehezebb tárgyakat, sittet, törmeléket,
zöldhulladékot és veszélyes hulladékot (autógumit, akkumulátort, festéket, növényvédĘ szert, maradék motor- és kenĘolajat, olajszĦrĘt, festékes
és olajos göngyöleget, szárazelemet, elektromos és elektronikus berendezéseket, alkatrészeket, pl. tv-t stb.).
Ezennel felhívjuk a T. Lakosság figyelmét, hogy a szemetes gyĦjtĘedényekre 2008. II. félévétĘl kezdĘdĘen matricát kell ragasztani, amelyet a
polgármesteri hivatalban kaphat – várhatóan július 1-jétĘl –, aki rendezte
a 2008. I. féléves kommunális adó befizetését. A szemétszállító cég
kizárólag azokat az edényeket fogja kiüríteni, amelyen látható az érvényes, sorszámmal ellátott matrica. A zsákos gyĦjtésnél is folyamatos
lesz az átállás a KVG-emblémával ellátott zsákok használatára.
Kérjük a T. Lakosságot, hogy településünk tisztaságának megóvása
érdekében az utcai szemetes edényeket ne tömjék tele háztartási hulladékkal, azt vagy gyĦjtĘedényben vagy zsákban szíveskedjenek a megfelelĘ helyre és idĘben kihelyezni!
Kérjük, együttmĦködéssel fogadják és segítsék mind a lomtalanítók,
mind a GAMESZ munkáját!
EĘryné dr. Mezei Orsolya jegyzĘ

+?=?7, 
A szociális és népjóléti bizottság MOZIZÁSRA hívta a nyugdíjasokat
május 26-án. Bár a mozi nem telt meg, az a 30 fĘ, aki elfogadta meghívásunkat, kellemes délutánt tölthetett el a térség talán egyetlen mĦködĘ,
de mindenképpen legszebb filmszínházában. A jelenlévĘknek az alkotó,
Szkok Iván mutatta be nagy lelkesedéssel, szívvel-lélekkel ,,gyermekét”,
miközben felidézte az 50 évvel ezelĘtti élményét az Égig érĘ fa c. mesejáték elĘadásáról. A régi elĘadás szereplĘi közül sajnos többen
,,igazoltan” voltak távol: Ęk már az égig érĘ fa tetejérĘl integettek nekünk. Az emlékek felidézése után a Hypolit c. magyar film felújított
változatának vetítése hozott derĦs perceket. Reméljük, hogy az a kb. 3
óra minden résztvevĘnek kellemesen telt el. Ismét bebizonyosodott,
hogy Mikesy Tamásra számíthatunk a kulturális programok szervezésében, amit ezúton is köszönünk. Célunk az volt, hogy több alkalmat
teremtsünk az idĘs korúaknak megnövekedett szabad idejük eltöltésére.
Kíváncsiak voltunk, hogy milyen rendezvényekkel, programokkal, lehetĘségekkel gazdagíthatjuk a nekik/nekünk szánt repertoárt.
Vannak javaslatok, és még várjuk is az ötleteket!
Köszönjük Scheili Rikinek a finom pizzákat! A szervezĘk köszönik azt
is, hogy a Nyugdíjas klub és az IdĘsek otthona érdeklĘdést mutatott a
kezdeményezés iránt.
Reméljük, hogy kezdeményezésünk a jövĘben is meghallgatásra talál és
egyre többen gondolják majd, hogy érdemes elfogadni szeretetteljes
meghívásunkat.
Szociális és népjóléti bizottság
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Év vége elętt
az Áprily Lajos Általános és Alapfokú Mħvészeti Iskolában
Ismét véget ért egy tanév. A 20., amióta a visegrádi általános
iskola Áprily Lajos költĘ nevét viseli. Ebben a jubileumi évben
meghirdettük a 20 év, 20 feladat elnevezésĦ versenyt, amely
folyamatos kutatást, feladatmegoldást várt el 10 hónapon át a
résztvevĘktĘl. Az eredményeket és a feladatokat honlapunkon is
nyomon kísérhették az érdeklĘdĘk. Eleinte nagy volt a lelkesedés, 64 tanuló kezdte el a feladatok megoldását, az utolsó két
hónapban már tíz fĘ alá csökkent a létszám. Május 21-én, a
sportnapon kiderült, hogy kik voltak a legkitartóbbak, legügyesebbek és kik azok, akik díjazottként elutazhatnak a parajdi
táborba. De azokat is jutalmaztuk, akik legalább három hónapon
át dolgoztak. Év végén sétahajókázáson vehettek részt mindazokkal együtt, akik valamilyen módon eredményesen képviselték iskolánkat a tanév során. A hajóutat Jung Vilmos, az Atlantisz Kft. elnöke támogatta.

Az elsĘ négy helyezett:
1. Paulusz Anna 6. o., 2. Dallos Evelin 7. o., 3. Paulusz
Balázs 4. o., 4. Lendvai Zita 4. o.
Április végén fogadóórára vártuk azokat a szülĘket, akik
személyesen a szaktanárral szeretnék megbeszélni gyermekük tanulmányi munkáját. Jó, hogy egyre több az érdeklĘdĘ
szülĘ, bár sajnos sokan vannak olyanok is, akiket hiába hívunk, nem jön el hozzánk.
Tapasztalatunk az, hogy a társadalmi problémák, bizonytalanság, a szülĘk túlterheltsége miatt egyre több az ingerült,
türelmetlen szülĘ – velük nehéz megtalálni a közös hangot.
A négyszemközti beszélgetésben kiderül, hogy szakember
segítségére lenne szükségük, mert gyermekük problémájával
nem tudják, mit kezdjenek. Idén is csak az anyagiak miatt
nem alkalmaztunk iskolapszichológust; támogatására nap
mint nap lenne igény.
Azt is elkeseredetten vettük tudomásul, hogy az egészségnevelési és sportnapon a szülĘk és pedagógusok számára
szervezett elĘadásra, beszélgetésre egyetlen egy szülĘ sem
jött el, pedig személyre szóló meghívót küldtünk ki a szülĘi
munkaközösség tagjainak, és minden tanuló külön meghívót
vitt haza szüleinek. A téma a drogok, AIDS és a HPV-vírus
volt, amirĘl ugyan a televízióban sokszor láthattak ismertterjesztĘ mĦsort, de itt velünk (a teljes tanári kar jelen volt)
együtt hallgathatták volna meg Fehér Piroska kolléganĘnket.
Tanulságos beszélgetés alakult az este folyamán.
RemélhetĘen nagyobb figyelemmel követik majd gyermekeik eredményeit, amit az országos kompetenciamérésen
érnek el. Idén újdonság, hogy névkártyát kaptak a diákok,
ami tanulmányaik során végig elkíséri Ęket, így a szülĘk
összehasonlíthatják gyermekük tudását az ország többi diákjáéval a kártyán szereplĘ kódszám segítségével. Május 28-án
a 6. és 8. osztály matematika- és szövegértés feladatokat
oldottak meg 8 és 12 óra között. (A tavalyi értékelést a következĘ számban ismertetem.)
Ugyanezen a napon a 3. osztályosok az esztergomi Balassa
Múzeum foglalkozásán vettek részt, ahol a Mátyás hadserege
c. kiállítás mellett harci zászlókat és pajzsokat is készíthettek.
Június 2–3-án voltak a hangszeres vizsgák, ami után egy
kicsit megritkulnak a gyakorlások egy kis idĘre, érhetĘ módon, hiszen kicsit pihenni is kell. Kérjük azonban a szülĘket,
hogy nyáron is noszogassák gyermekeiket: gyakorolni folyamatosan kell! 2-án tartottuk meg jövendĘ elsĘseink szüleinek az elsĘ szülĘi értekezletet, 9-én pedig vendégül látjuk a
jövendĘ elsĘsöket az iskolában.

Jólesik a mozgás

Június 5–6-án osztálykiránduláson vett részt mindegyik
osztály, tanítványaink a szélrózsa minden irányába mentek:
Eger, Komárom, Budapest. Az alsósokkal elĘnyben részesítettük a környékbeli helyeket is: Dömös, Esztergom, Visegrád.

A tanév hátralévĘ jelentĘs eseményei:
Június 14-én (szombaton) 10 órakor: nyolcadikosaink
ballagása. Kisorosziban du. fél ötkor köszönnek el a negyedikesek kisiskolájuktól.
Június 18-án (szerdán) 17 órakor: tanévzáró ünnepély,
amelyre szeretettel várjuk a szülĘket, rokonokat, barátokat,
ismerĘsöket.

Táborok:
Június 16-tól két hétig várja az unatkozó gyerekeket a szokásos Ildi-tábor (Répássy Ildi szervezésében); erre a Sziget
utcában lehet jelentkezni, Visegrádon.
Június 22–30.: Vi–Pa tábor Parajdon, egybekötve szászföldi körúttal.
Július 24–29.: obergünzburgi focitábor (testvérvárosi
kapcsolat révén).
Minden tanulónknak és a szülĘknek is tartalmas nyarat, jó
pihenést kívánunk!
Schmidt Anna
igazgató

    
GyönyörĦ napsütéses reggelre ébredtünk május 17-én,
szombaton. Ez azért volt számunkra aznap ilyen fontos, mert
Szentendrére mentünk a Tízen Túliak Tízpróbájára.
Mikor a Kálvária-dombra értünk, már jókora gyülekezet
fogadott bennünket. Megkaptuk az egyenpólót, müzlit, almát, üdítĘt és a jókívánságokat, utána bemelegítésképpen
tornáztunk egy kicsit.
10-kor elkezdĘdött a verseny: 10 állomás – 10 feladat!
KatasztrófavédelembĘl a tĦzoltóknál, honvédelmi ismeretekbĘl és térképészetbĘl a katonaságnál vizsgáztunk. Ezen
kívül érdekes és nehéz feladatokat kellett megoldanunk
környezetvédelembĘl, földrajzból, biológiából, egészséges
táplálkozásból és elsĘsegélynyújtásból.
(Folytatás a 4. oldalon)
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Az elméleti tesztek között pihentünk egy kicsit az ügyességi
próbákon. A táv 5 km hosszú gyaloglás volt föl a KĘhegyre,
ahová felcipeltük a bográcsot és az ebédünk hozzávalóit is.
Jól kifáradva érkeztünk a menedékházhoz, ahol megfĘztük a
kolbászos pulykagulyást Piroska néni módra. Úgy belaktunk
belĘle, hogy utána jólesett a fĦben heverészni.
Az eredményhirdetést izgatottan vártuk. Mikor meghallottuk, hogy a vándorkupát a TÙRABAKANCS csapat – ezek
voltunk mi! – nyerte, ujjongva ölelkeztünk össze. De nem
csak a kupát hoztuk haza: ajándékcsomagot, érmet és 30 000
Ft-ot is kaptunk az IRISZ EgyesülettĘl. Nagyon köszönjük
ezt a szép napot! JövĘre megint jövünk és szeretnénk újra
megnyerni a kupát, hiányozna az osztályterembĘl, ahol most
a legfĘbb helyen tartjuk!

A szentendrei tĦzoltók bemutatják a tĦzoltóautót

Benzsay Csaba Ęrsparancsnok
a kerékpáros közlekedés szabályairól beszél

A Túrabakancs csapat tagjai:
Petz Dániel (kapitány), Bene Bálint, Dallos Evelin,
Fenyvesi Zsófia, Mészáros Péter, Paulusz Anna

Fehér Piroska felkészítĘ tanár

'6" '5'5 '6* 789
Szinte hihetetlen, de megint eltelt egy nevelési év! Az
anyukájuk kezét nehezen elengedĘ kiscsoportosok magabiztos óvodásokká, a középsĘsök maholnap nagycsoportosokká
értek, a nagyok pedig iskolába indulnak. A tanévzáró értekezleten ilyenkor szoktuk megbeszélni az eltelt idĘszak
nevelési tervének teljesítését, a mĦködéssel kapcsolatos
tennivalókat, elemezzük a neveléssel kapcsolatos eredményeinket, netán kudarcainkat.
A mai társadalom, az emberek életvitele, a zaklatott élettempó igen nehézzé teszi a kisgyermekek nevelését. Igen sok
az elterelĘ inger (tv, számítógép…), kevés az olyan csoportos
megmozdulás (sport, szakkörök), ahová magától szívesen
megy a gyermek. Persze, itt nem óvodásokra gondolok, de
ezek a programok mindig hatnak az ovisra is, hiszen lehet
iskolás testvér, szomszéd, aki szívesen mesél élményeirĘl.
A nyári szünet fokozott veszélyforrásai az elĘbb említett
negatív ingerek, de szerencsére olyan földrajzi környezetben
élünk, hogy szép számmal lehet programot készíteni gyermekeinknek.
Arra is jó a szünidĘ, hogy feladatot kapjanak a gyerekek és
van idĘ számon kérni is azt. A kicsik már sorba tudják rakni
a cipĘket, a nagyobbak teríteni és megágyazni is képesek.
Sokkal gyorsabban, vidámabban telik a nap, ha van cél, s van
feladat a cél eléréséhez. Szüksége van a kisgyermeknek a

felnĘtt példára, kell alkalom, hogy elleshesse anya mozdulatait a konyhában apáét szerelés közben, segíteni kocsit mosni, tesót pelenkázni. Jó, ha tudja, érzi: Ę is olyan fontos tagja
a családnak, mint anya vagy apa. Jó, ha tudja, milyen fontos
a család, hogy az Ę nyugalma, biztonsága is attól függ, menynyire erĘs ez a vár.
Gondolom, a nyár több lehetĘséget ad a családi együttlétre,
nagyszülĘk látogatására, közös játékokra. Egy kisgyerek
rengeteget változik néhány hét alatt is: nagyon jó dolog megfigyelni, hogy nyiladozik az értelme, hogy képes a dolgok
megfigyelésére, milyen logikusan gondolkozik, és mennyivel
türelmesebb most, mint akár tavaly ilyenkor volt.
Ezekhez a megfigyelésekhez kívánok kellemes nyarat, sok
programot, jó idĘt!
A Fellegvár Óvoda nyári mĦködési rendje:
Június 5. (csütörtök):
nagycsoportosok búcsúja a Királyi Palota Lovagtermében.
Június 11. (szerda):
középsĘsök szereplése Pilisvörösváron, a nemzetiségi játék- és dalfesztiválon.
Június 16-tól:
csoportösszevonások, nyári szabadságok megkezdése.
Július 27.–augusztus 26. (kedd):
nyári szünet az óvodában.
Dobó Istvánné óvodavezetĘ
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Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat

Tisztelt Olvasóink!
vendékei és tanárai játszanak. ėk nem kimondottan sváb
dalokat hoztak, hanem német szerzĘk mĦveibĘl hallhattunk egy csokorra valót. Másfél éve alakultak meg. Természetesen a mi gyerekeink is szerepeltek, készültek. A
Fellegvár Óvoda középsĘsei táncjátékot hoztak a rendezvényre. Az Áprily Lajos Általános és Alapfokú MĦvészeti
Iskola dunabogdányi sváb gyĦjtésbĘl egy dalcsokrot hozott nekünk. Külön gratulálunk felkészítĘ tanáruknak,
Alvincz Erzsébetnek, hogy szólót is énekeltek a gyerekek,
nagyon ügyesek voltak. Fúvószenekarunk is szerepelt,
igaz a rendezvény vége felé, Ott Rudi egyéb elfoglaltsága
miatt. A hangosítást köszönjük Mikesy Tamásnak, az
ásványvizet pedig EĘry Dénesnek.
Az idén nagyon kevesen jöttek el erre a délutánra, szinte,
csak a nyugdíjas klub tagjai közül egy néhányan és a Salamon-torony úti idĘsek otthonából hárman, no meg egykét visegrádi lakos. Sajnos a szereplĘ gyermekek is szereplésük után elmentek, a kisebbeket pedig a szüleik hazavitték. Jó lenne, ha ez a jelenség a jövĘben nem így
alakulna, és ott maradnának a szülĘk gyermekeikkel
együtt!
A millenniumi búcsú 7-én lesz, a Millenniumi kápolnában. Mindenkit szeretettel várunk. A szentmise után egy
kis megvendégelést tartunk.
Énekkarunk 24-én Soroksárra utazik vendégszerepelni,
meghívást kapott az ottani kórustól.
Képes beszámolókat az elmúlt eseményekrĘl a Visegrádi
Hírek következĘ számaiban láthatnak Olvasóink.
Május hónapban két jeles nap is volt: az egyik a hónap
elején (anyák napja), a másik a hónap végén (gyermeknap). Ezúton szeretnénk mi is köszönteni Ęket. Sok örömöt és boldogságot kívánunk nekik. Minden gyermeknek
szép gyermekkort kívánunk. Az anyukáknak, nagymamáknak és dédmamáknak örömük teljen gyermekeikben.
Június elsĘ vasárnapja pedagógusnap. Mi is sok szeretettel köszöntjük Ęket. Jó egészséget, nagy és kitartó türelmet
kívánunk munkájukhoz. Hamarosan itt a vakáció, ez ne
csak a tanulók számára legyen pihenés, hanem a tanárok,
tanító nénik számára is. Tartalmas kikapcsolódást, pihenést kívánunk.
Német Kisebbségi Önkormányzat

Május 1-jén zenés ébresztĘt adtak a fúvószenekarunk
tagjai. Végigjárták Visegrád fĘbb tereit, és polkákat, indulókat, keringĘket játszottak. Így köszöntötték a város
lakóit és adták tudtára mindenkinek, hogy az év legszebb
hónapjához érkeztünk.
Május 17-én a Pilisi ParkerdĘ Visegrádi Erdészetével
közösen ismét megrendeztük a füvészkerti sétát. Idén a
reneszánsz év keretében nemcsak az énekkarunk és fúvószenekarunk szerepelt, hanem meghívott vendégek is voltak: a visegrádi férfi dalkör és a Concentus Consort reneszánsz zenekar.
A bejáratnál fúvószenekarunk játszott. Igaz kevesen voltak, de egész ügyesen muzsikáltak. Énekkarunk pedig a
Pilis himnusszal nyitotta meg a sétát. Már szokássá vált,
hogy a séta alatt, miközben gyönyörködünk a táj és a kert
szépségében, énekkarunk 2-szer, 3-szor megáll, és 2-3
sváb, ill. német dalt énekelnek. Ezek a dalok az erdĘrĘl,
vadászokról, erdészekrĘl szólnak. A dalok hangulata a
legtöbbször vidám. Fenn a tisztáson, ahol a kopjafa van,
még játszott fúvószenekarunk. Itt adta elĘ dalcsokrát a
férfi dalkör. A reneszánsz zenekar pedig régi reneszánsz
dalokat játszott és repítették vissza a hallgatóságot a régmúltba, a reneszánsz korba. Meglepetésként Kálazyné
Ormos Ica és Mezei Anna Áprily-verset mondtak a jelenlévĘknek. Köszönjük nekik. Énekkarunk zárta a sétát
reneszánsz dalokkal. Végezetül egy kis pohárköszöntĘvel
és pogácsával zártuk rendezvényünket. Az idĘ nagyon
kegyes volt hozzánk, ragyogó napsütésben volt részünk.
Sajnálhatja, aki nem jött el. De ne búsuljon, mert lesz rá
alkalma még, ha ezek után kedvet kapott, mivel egy évben
kétszer (tavasszal és Ęsszel) rendezzük meg ezt a programot. A kert Ęsszel is gyönyörĦ.
Ebben a hónapban 24-én rendeztük meg a nemzetiségi
napot, a Magyar László Sportcsarnokban. Az idén is voltak meghívott vendégeink: a Pesterzsébeti József Attila
Általános Iskola 2. osztályos tanulóiból álló tánckar. Három táncot láthattunk tĘlük, egy polkát, az úgynevezett 7
lépésest és az Insel Baumot. A Duna menti sváb találkozón már egy korábbi osztályból álló tánckar vendégszerepelt. A Nagymarosi Dunakanyar utánpótlás fúvószenekar:
e zenekarban a nagymarosi és szobi zeneiskola nö-
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Zsitvay-emléktúra 2008.
Ebben az évben negyedik alkalommal rendezte meg a Visegrádi Szövetség a Zsitvay-emléktúrát. Az áprilisra tervezett idĘpontot több
alkalommal módosítani kellett, részben az idĘjárás, másrészt pedig a
különbözĘ városi rendezvények miatt. Szerettünk volna olyan idĘpontot találni, amely mindenkinek megfelel, hogy minél többen vegyenek
részt az emléktúrán.
Az elĘzĘ évekhez hasonlóan május 18-án nagyon kellemes napot töltöttünk együtt. Most ugyan nem volt fĘzés, ugyanis az elĘzĘ napi rendezvényeken is aktívan részt vett a szövetség tagjainak nagy része, ami
késĘ estig elhúzódott, ez azonban nem befolyásolta a túra jó hangulatát. A lovardáig busszal mentünk, ezután kb. négy kilométeres kellemes sétát tettünk a Prédikálószék irányába.

Séta, beszélgetés, jó levegĘ

2008. június

Gála a Dunakanyar
Erdei Iskolában
Az elmúlt hónapokban befejezĘdött a Kistérségi Ki Mit Tud? A vetélkedĘk lezárásaként 2008. május 17-én a Dunakanyar Erdei
Iskolában került megrendezésre a gála. Ezen
részt vettek a vetélkedĘk továbbjutói, óvódásoktól egészen a nyugdíjas korosztályig.
A gála napján hallhattunk verset, színdarabot, éneket, táncot, zenét; amatĘrök profi
módon történĘ elĘadásában.
Hallva és látva a csodálatos produkciókat, jó
érzéssel töltött el, hogy ennyi ember együtt
tud örülni, szórakozni, más produkcióját
végignézni.
A gyerekek a számítógép vagy tv helyett,
szabadidejükben, a mi szórakoztatásunkra
tanultak éneket, zenét, melyet láthatóan nagy
örömmel tettek.
Bár néha szĦkösen fértünk el, de a jó idĘ
segítségével, a patak partján, az Apátkútivölgy szépségeiben is gyönyörködve, nagyon
jól éreztük magunkat.
Reménykedve a folytatásban, valamennyi
résztvevĘnek köszönöm az élményt!
Hasenberg István
gondnok
& '(

%' ) "*#)$
Egy hárs alatt, fehér padon,
nagyon magában ült az ėsz,
s a szíve fájt nagyon-nagyon.
Maga sem tudta, hogy esett meg,
valahol hibázott egy évet,
akaratlan és véletlen
Virágországba beletévedt.
A tarka virágok közül,
míg Ęket szíve-fájva nézte:
váratlanul és csodaszépen
Nyárasszony kilépett elébe.
Megfogta tétova kezét,
szájon csókolta s nevetett.
A csúcson, szép háttérrel

Déltájban értünk arra a csodálatos rétre, amit végcélként megjelöltünk. Sajnos, az újság lapjain nem lehet visszaadni azt a látványt, ami
elénk tárult. Az ebédet ezen a virágokkal borított réten fogyasztottuk
el. Külön köszönet Varga Brigittának és Faluvégi Péternek, akik hideg
italokkal vártak bennünket. Igazán szép fotókat tudtunk készíteni.
Mindenkinek ajánlom, aki nem ismeri ezt a helyet, látogasson el ide,
nem fog csalódni. Az ebéd elfogyasztása és némi pihenés, beszélgetés
után, kellemesen elfáradva indultunk haza. JövĘre szeretnénk újabb,
kevésbé ismert helyre szervezni az emléktúrát.
Takács Istvánné (Visegrádi Szövetség)

A liliomok összenéztek
és csodálkoztak szerfelett.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket szeretnénk kifejezni
mindazoknak,
akik szeretett halottunkat,
IFJ. GRACZÁR ISTVÁNT
utolsó útjára elkísérték.
A gyászoló család
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Rajz- és esszépályázat a mogyoró-hegyi
Erdei M•vel•dés Háza 20 éves jubileuma alkalmából
A visegrádi Mogyoró-hegyen 20 éve alapított Erdei MĦvelĘdés Háza az ország legelsĘ erdei iskolája. A jubileum
alkalmából hirdettük meg a programokon már korábban részt
vett általános iskolás gyerekek körében azt a rajz- és esszé
pályázatot, melynek eredményhirdetésére május 31-én került
sor. Mindkét kategóriában több mint 130 pályamunka érkezett be, komoly feladat elé állítva a pedagógusokból és erdészekbĘl álló zsĦrit, akik 3-3 helyezettet választottak ki. A
rajzok és írások az erdei iskolában szerzett élményeket, a
terepi programok vagy éppen a természetben eltöltött szabadidĘ egy-egy felejthetetlen pillanatát dolgozzák fel. A legjobb
munkák beküldĘi az ünnepélyes díjátadón vehették át értékes
nyereményeiket, mint például egy családi hétvégét a vadregényes apátkúti vadászházban teljes ellátással, egyhetes erdei
iskolai részvételt, mesekönyvcsomagot, tíz alkalomra szóló
bobpálya-bérletet vagy éppen egy családi meghívót Mátyás
király lakomájára a Reneszánsz étteremben.
A díjazottak:
Rajzpályázat:
I. hely:
Kovács Anna Roxána
(Homoktövis Általános Iskola, Budapest)
II. hely:
Nagy Károly
(Homoktövis Általános Iskola, Budapest)

III. hely:
Cseh Péter
(Általános Iskola, Szokolya)
Esszé pályázat:
I. hely:
Kis Nándor
(Szent Imre Katolikus Iskola, GödöllĘ)
II. hely:
Jankovics Katalin
(Homoktövis Általános Iskola, Budapest)
III. hely:
Podhánszky Dániel
(Általános Iskola, SzĘdliget)
Az értékelĘ bizottság a legtöbb rajzpályázatot beküldĘ
SzĦcs Zsófiát, a visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola
tanulóját, különdíjban részesítette.
A helyezetteknek és a pályázaton részt vett diákoknak szívbĘl gratulálunk! A díjazott munkák az Erdei MĦvelĘdés
Háza honlapján megtekinthetĘk.
Ezúton köszönjük meg a térségben mĦködĘ vállalkozók
felajánlásait, amelyekkel nagy örömöt szereztek a nyerteseknek (Reneszánsz étterem, Visegrádi Bobpálya, Mauna Kft.)
Ocsovai Zoltán
erdészetvezetĘ

A díjátadás örömteli pillanata

Díjnyertes rajzok

ParkerdĘ kupát nyert
a Visegrádi Erdészet

A Visegrádi Erdészet csapata kapott gól nélkül, 1 gyĘzelemmel és 1 döntetlennel került a második fordulóba, ahol
egy 0-0-s mérkĘzés után került sor a mindent eldöntĘ, egyben a nap utolsó játszmájára. A döntĘ végig izgalmasan, de
gól nélkül zajlott, szinte már mindenki elkönyvelte a 0-0-s
döntetlent, amikor a meccs vége elĘtt 1 perccel a Visegrádi
Erdészet megszerezte a döntĘ gólt, amely nem csak a mérkĘzés, hanem a ParkerdĘ Kupa elnyerését is jelentette.
Az eredményhirdetés után ebéd, majd kötetlen baráti beszélgetés következett, amelyen lehetĘség volt a nap legszebb,
legemlékezetesebb pillanatainak átbeszélésére is. Reméljük,
csapatunk felbuzdulva a sikeren, a jövĘben megismétli szereplését, és a vándorserleget végleg vitrinünkbe hozza.
Ocsovai Zoltán
erdészetvezetĘ

A Pilisi ParkerdĘ Zrt. 2008. május 21-én, a kihívás napján,
a pilisszentiváni mĦfüves pályán immár harmadik alkalommal rendezte meg kispályás labdarúgó tornáját, melyen a
parkerdĘ központja és erdészetei állítottak ki csapatokat.
A kiírás értelmében 1 kapus és 5 mezĘnyjátékos játszhatott
egyszerre, így kilenc csapat mérte össze tudását. A mezĘny 3
darab 3-as csoportra lett osztva, amelyen belül mindenki
játszott mindenkivel.
Ezt követĘen a csoportonkénti 1., 2., és 3. helyezettekbĘl
újabb 3 csoport alakult, akik már az I., IV. és VII. helyért
játszottak.
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Magyar László:

MAI MESE (6.)
Laktak régen itt királyok,
királynék, hercegek, bárók.
Annyi féle csudás urak,
Dolgosnak hely alig akadt.
Magyarok, csehek, lengyelek,
Mind-mind rangos nembéliek,
Azért gyĦltek hajdan ide,
Mert itt folyt a Duna vize,
S hogy ment rajta le- s fel hajó,
Osztrákoknak ez volt a jó.
Leszedték a magas vámot,
Vámolták a fél világot.
Itt okosan tanakodtak,
Sógorokon jól kifogtak.
Prágának ment több karaván,
Ki meg nem, a maga kárán
tanulta a történteket,
Mily kapzsiak a bécsiek.
Buda – Prága – Krakkó – Wroclaw,
Jól kifundálták a módját.
Minek után rendet tettek,
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Álló hétig ünnepeltek.
Ezer gyertyák nap-nap égtek,
Szikráztak, mint csillagfények.
Nagy ebédek, nagy vacsorák
Töltötték be a palotát.
Volt, ki aztán lantra fakadt,
Dalolt szerelmes dalokat,
Táncoltak a csinos dámák,
De ropták a vén matrónák,
Meg mindenki, aki bírta,
Így maradt lapokra írva.
Volt, ki énekelt, hogy ivott,
Ki meg ivott, s megint ivott.
Aztán másnap délelĘttre,
Hogy már hĦlt a fejek hĘje,
Bajvívás volt meghirdetve,
S mentek ölre egytĘl egyre.
Bátor, vitéz nemes urak,
Köztük ugyan nem volt harag,
De a vesztesnek lett végül:
Dühébe majd belekékült.
Ma már mese, ma csak játsszák,
Hogy élt akkor a királyság.
Király is van, mindjárt három,

1943. január 18-án avatta szentté
Árpád-házi Margitot (1242–1271),
IV. Béla király és Mária királyné
leányát XII. Pius pápa. Szentté avatását már 1272-ben kérte V. István
király, majd 1306-ban I. Károly, s
késĘbb I. Mátyás is szorgalmazta. A
fenséges eseményre végül 1943-ban
került sor.
A visegrádiak, a szobor elĘtt elhaladva, annál inkább is emlékezzenek
meg errĘl, mivel – ahogyan ezt a
plébániahivatal naplójából megtudhatjuk – Magyarországon elsĘként
Visegrád népe hajthatott fĘt szentté
avatott Árpád-házi Margit tiszteletére emelt szobornak.
Az egykori apáca királylány személyiségét hĦen kifejezĘ szobor
Madarassy Valter szobrászmĦvész
keze által nyerte el formáját, és a
pécsi Zsolnay cégnél készült el.
A remek emlékmĦvet – amelyet dr.
Zsitvay Tibor, az egyházközség
akkori díszelnöke 1943. július 10-én
kelt levelében adományozott Visegrádnak – P. Böle Kornél domonkosrendi atya áldotta meg.
Az emlékmĦ homlokzatán örök
érvényĦ fohász olvasható:
Árpád-házi
Szent Margit
könyörögj hazánkért!
Scheili Béla

2008. június
Találkoznak minden nyáron.
Harcolnak a lovagok is,
Élni-halni kész mindegyik.
Udvarhölgyek, udvaroncok,
Udvarbélik meg loboncok,
Karon fogva egymást, járnak
Végére a mulatságnak.
A látszatért, oda-ide,
A harcosok fél serege
Leányt rabol és azt várja,
Szabadítni, ki próbálja.
Persze, kiszabadul aztán,
Vínak, lĘnek érte csúnyán.
Este meg már kipihegve,
Szemet vetnek más ,,szüzekre”,
Kikért látszatért se vívnak,
Hisz zsákja van minden foltnak.
Megeszik a falni valót,
Elisszák a borravalót,
Szemetüket hátrahagyva
elvonulnak hangoskodva.
Néma a kert, néma a vár,
Csend üli meg a palotát.
FelhĘfoszlány fodroz fátylat,
Mesét mond a múlt a mának.

(Budapest)
„Tüzet megrakájuk, négyszögre rakájuk,
Egyik szögin ülnek szép öregasszonyok,
A másikon ülnek szép öreg emberek,
Harmadikon ülnek szép ifjú leányok,
A negyediken ülnek szép ifjú legények.”

A Visegrádi Fiatalok Klubja
Egyesület
szeretettel vár mindenkit
hagyományos

Szent Iván-éji
mulatságára
Helyszín:

Visegrád,
az autós camping alatti
Duna-part
IdĘpont:

2008. június 24.
(A máglyát kb. 21 órakor
gyújtjuk meg.)
A résztvevĘket Farkas EnikĘ éneke, a
Primavera táncegyüttes táncai és a
Szent György Lovagrend dobosai szórakoztatják.
Lesz zene, szalonna-, kolbász- és almasütés, majd a bátrabbak átugorhatják a tüzet, a még bátrabbak pedig átsétálhatnak a parázson (saját felelĘsségre!).
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uralkodói képének árnyaltságát szeretnénk érzékeltetni.
Vetési László Mátyás követének beszéde, 1475. február 2.
„Beszéd a legfelségesebb és legszentebb IV. Sixtus pápához az engedelmesség kinyilvánításáról Mátyás, a magyarok és csehek legkegyelmesebb királya
és legyĘzhetetlen fejedelme nevében.
A pannonokról ugyanis az a hír járja, s ez meg is felel a valóságnak, hogy
az egész keresztény világ védfalaként állnak Kelet és a fagyos Észak ellenében, s ha ezt a falat lerombolják, a hatalmas török támadást egyetlen keresztény erĘ sem tartóztatja majd föl, ez minden mĦveltebb ember véleménye.
Kezdetben azt bocsátom elĘre, hogy sohasem volt nagyobb veszélyben a
keresztény világ. Mert amíg csaknem minden keresztény fejedelem jobban
keresi saját javát, mint a közösségét, jobban a saját hasznot, mint a közöset,
oda jutottunk, hogy az elhanyagolt keresztény birodalmat támadás éri mindenhonnan, s az összes hitetlen marcangolja.
Már szinte látom a keresztény tartományok pusztulását, az Örök Király kegyes népeinek számtalan vereségét, a legnagyobb Isten hĦ szolgáinak roppant
mészárlását, hogy erĘszakot tesznek isteni és emberi jogon, már-már látom,
hogy foglyokként vezetik a keresztények sokaságát, mindent tĦzzel-vassal
pusztítanak, kegyetlenkednek korra és nemre való tekintet nélkül, s amit még
hallani is szörnyĦ, kevéssel késĘbb az özönt látom. Nem olyat, amilyet Noé
látott és tapasztalt valaha, vízözönt tudniillik, vagy amilyennek eljövetelében
nem kételkedünk, tĦzzel áradót, hanem, ó, fájdalom, vérbĘl valót, a keresztények vérébĘl.
Te, Pápánk, a keresztény világ atyja és fejedelme, s ti, TisztelendĘ Bíbornokok, bosszú nélkül futni hagyjátok Mohamed nemzetségének e roppant zsarnokát, mi több, szentségtörĘ szörnyetegét?
Az isteni Mátyásról, legengedelmesebb fiadról, Magyarország és Csehország nemes királyáról pedig tudjad bizton, hogy a mai napon minden pannon
és minden hívĘ cseh nevében igaz és szent engedelmességét nyilvánítja néked
mint Krisztus Jézus igazi helytartójának. Kérem tehát a halhatatlan IstentĘl,
hogy a törökök ellen elmondott beszédem gyújtson oly heves lángra elsĘsorban téged, boldogságos Atya, aztán a bíbornoki tanácsot és az egész hívĘ
népet, mint ahogy hajdan a zenész Timotheosz költeménye serkentette fegyverre Sándort, a makedonok királyát.”



Mátyás és a Szentszék
A középkori magyar külpolitika legmeghatározóbb eleme a keresztény Európa vezetĘ hatalmasságához, a pápasághoz való viszony. A török
birodalom európai hódításával különösen fontossá
váltak a magyar-pápai kapcsolatok, amikor a magyar királyság jelentette az egyetlen esélyt – megfelelĘ segítséggel – a török megállítására. Hunyadi
Mátyás uralkodásának egyik fĘ célja egy olyan
közép-európai birodalom létrehozása, amely a
gyĘzelem esélyével folytathatja a küzdelmet az
oszmán ellen. Ezért bonyolódott Mátyás, a hazai
Vitéz János, Szilágyi Mihály által fémjelzett hagyományos ,,törökellenes párt” ellenállását kiváltó, nyugati háborúskodásba. Bár a római pápák az
oszmán birodalom elleni harcban pénzzel, diplomáciai támogatással álltak Magyarország mellé, a
két hatalom viszonya ennél bonyolultabb volt.
Mátyás leveleibĘl, amelyeket nem Ę írt saját kezĦleg, de kétségtelenül magukon viselték egy hatalma tudatában lévĘ, mĦvelt, a diplomáciai játszmák
útvesztĘiben járatos nagyformátumú reneszánsz
uralkodó keze nyomát, érdekes, tanulságos, néhol
ellentmondásos kép rajzolódik ki a magyar–pápai
kapcsolatáról. Az alábbi idézetekkel ezt és Mátyás

IV. Sixtus pápa
Mátyás levele IV. Sixtus pápához, 1480. augusztus (részlet):
,,Szentséges atyám és kegyelmes uram, alázattal ajánlom magam szentséges
lábait csókolva. …Nem gondoltuk volna, szentsége atyám, hogy régtĘl fogva
háborítatlan és elfogadott királyi jogainkat, melyeket összes elĘdünk élvezett,
s melyekkel szabadon éltünk és élünk mi magunk is, épp szentséged hagyja
majd megcsorbítani…. Hiszen tudja szentséged… milyen magyar népünk
szokása és gondolkodásmódja, készek a katolikus hitrĘl is inkább elpártolni
és a hitetlenek oldalára… átállni, mintsem engedni, hogy a királyi választás…
mellĘzésével az ország javadalmát a Szentszék adományozza szét.”

Mátyás saját kezĦ aláírása
Gróf Péter
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Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját

a Duna menti Németek Kulturális Fesztiváljára,
amelyet a Visegrádi Duna menti Svábokért és Németekért Alapítvány Kht.,
valamint Visegrád Város Önkormányzata közösen rendez meg

2008. június 27–28–29-én
Helyszíne a visegrádi rév parkolója
Az ünnepséget zenekarok, énekesek, táncosok, árusok, snapszliverseny (nevezés a helyszínen),
tĦzijáték, sváb ételek, italok színesítik

PROGRAM
17.30 A mezĘkövesdi hagyományĘrzĘ fúvósegyüttes fellépése. Közben nevezés a snapszliversenyre
18.00 Pilisvörösvári német kisebbségi táncegyüttes
18.30 Marusch kismarosi aranyérmes táncegyüttes
19.00 Alsógallai német nemzetiségi dalkör
19.30 Alsógallai német nemzetiségi felnĘtt tánccsoport
20.00 Schramli Kings
20.40 Alsógallai német nemzetiségi ifjúsági tánccsoport
21.10 BÁL, melyen a tarjáni Schneider Kapelle zenekar
játszik

JÚNIUS 27., PÉNTEK
18.00 Visegrádi fiatalok hagyományĘrzĘ fúvószenekarának
ünnepi megnyitó hangversenye
18.30 Hadházy Sándor polgármester köszöntĘje és megnyitja a 2008-as kultúrfesztivált
18.45 Az MNOÖ Északi Regionális Iroda vezetĘje,
Szeltnerné Winhardt Ildikó köszöntĘ beszéde
19.00 Visegrád Város Német Kisebbségi Önkormányzata
énekkarának elĘadása
19.30 A nagymarosi Die Blumen tánckar mĦsora
20.00 Primavera táncegyüttes fellépése
20.30 Wilden Rosen Nagymaros-Zebegény sváb hagyományĘrzĘ együttes tánckarának mĦsora
20.45 Megnyitó bál, a hangulatról a Finánc Vidám Fiúk
sramlizenekara gondoskodik

JÚNIUS 29., VASÁRNAP
17.00 Dunakanyar fúvósegyüttes hangversenye
17.45 Tadeusza Moryto 40 tagú lengyel fúvósegyüttes hangversenye
18.30 Biatorbágyi Turvaller Stammtisch Egyesület Musikanten zenekara, tánccsoportja és a Glockenklang kórus közös mĦsora
19.30 Dunabogdányi sváb zenekar nemzetiségi kórussal
20.10 Pomázi TĦzoltó HagyományĘrzĘ Egyesület fúvószenekara és mazsorettcsoportja
20.40-tĘl BÁL, a hangulatot Zeller Tibor, a Visegrádi Fiatalok sváb szólistája biztosítja

JÚNIUS 28., SZOMBAT
16.30 25 fĘs fúvószenekari kísérettel mazsorett felvonulás a
városon keresztül, közben söröskocsiról hagyományos
sváb ruhákba öltözött nĘk és férfiak ingyen sört osztanak a város különbözĘ pontjain. A felvonulás közben
a visegrádi doboscsapat is hallható
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A családi emléknap idĘpontja – Emese napja – a monda szerint, tĘle származtatható az Árpád-ház. Az Árpád-házi királynék
ünnepe c. családi nap bemutatói, programelemei különbözĘ
helyszíneken:
Találkozó a Szt. István téren Esztergomban. Szentmise a Ferences templomban 9 órakor.
Hajókirándulás: Esztergom–Visegrád kb. 90 perc. Program:
kézmĦves foglalkozások (csuhéfonás, pénzverés, agyagozás,
veretkészítés, címerfestés), mesemondó, népdaltanulás, éneklés,
népi gyermekjátékok (kismozgásos).
Visegrádra érkezés kb. 12 órakor.
Séta a Salamon-toronyba. Program: kézmĦves kirakodó és
foglalkoztató (fejdísz-, süveg-, sisakkészítés, papírmerítés),
bábelĘadás, történelmi elĘadás és táncbemutató, lovagi torna.
Történelmi kalandtúra az Árpád-házi királynék életútján (indulás kb. 14–15 órakor). Program: 10 állomás a Salamon-toronytól
a Fellegváron át a királyi palotához.
Az állomáspontokon egy-egy korhĦ ruhába öltözött Árpádházi királynét élettörténete alapján kell felismerni.
A sikeres teljesítés királynĘi pecséttel ér, melyet (a gyermekek
által elĘzĘleg készített) merített papírra mint oklevélre kapják.
Érkezés a királyi palota elĘtti parkba kb. 16–17 órakor.

Programok a parkszínpadnál: történelmi játszótér, gyermek
táncház, gyermekek által bemutatott színielĘadás, táncbemutató,
ismert rajzfilm betétdalok neves elĘadók tolmácsolásában, a
visegrádi dobosok hagyományĘrzĘ bemutatója.
A palotában, a lovagi tornatéren felállított színpadon a Csillagszem táncegyüttes Táncos történelem c. mĦsora 19 órai kezdettel.
A palota elĘtti kertben kemencés lángos, rétes, forrásvíz. Mézes szörpök, bor, vendéglátás (étel, ital) megfizethetĘ árakon.
Az egész napos program részeként országos ötvös találkozó,
hisz Mária királyné a hozományát képezĘ ékszereit ajánlotta fel
a visegrádi várrendszer felépítéséhez.
A palota elĘtti téren ötvös kiállítás, bemutató és vásár.
A részvétel gyermekek részére minden programon ingyenes!
FelnĘttek: a hajójegy 1000 Ft/fĘ korlátozott számban, elĘvételben. Salamon-torony: 500 Ft/fĘ. CsillagszemĦ táncbemutató:
1000 Ft/fĘ.
Részletes információ:
Cseke Judit
06 (30) 687-9263
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Üdvözöljük a fedélzeten!
A MAHART PassNave Személyhajózási Kft. a Dunakanyar régiót páratlan természeti szépségei és csodálatos panorámája miatt a korábbiakban is kiemelt területként kezelte és elĘszeretettel kínálta fel az utazni vágyó közönség úti céljaként.
Többször felmerült az igény ebben a régióban található céges ügyfeleinktĘl, iskoláktól és programhelyszínt keresĘ magányszemélyektĘl egy, a közelben állomásozó és folyamatosan rendelkezésre álló rendezvényhajó iránt, amely fedélzetérĘl megcsodálható
a Dunakanyar, Esztergom és Szentendre.
Ezeknek a megkereséseknek hatására és a felmért bĘvülĘ piaci igényeknek megfelelĘen a 2008-as év újdonságaként május elejétĘl szeptember végéig Visegrádon állomásozik a Mathias Rex 2007-ben felújított rendezvényhajónk.
A Mathias Rex hajó 152 fĘ befogadására alkalmas, légkondicionált, akadálymentesített és a 2005-ben környezetvédelmi célokkal megvalósított motorcsereprogram eredményeként halk járású.
Milyen alkalmakra kínáljuk?
– céges rendezvények,
– családi események: születésnap, házassági évfordulók, keresztelĘk,
– esküvĘk,
– osztálykirándulások.
A rendezvények során felmerülĘ éttermi szolgáltatásokra partnerünk, a visegrádi Reneszánsz étterem kiemelkedĘ catering ajánlatot nyújt!
Kérje munkatársunktól az Ön részére elkészített egyedi ajánlatunkat!
Várunk minden kedves érdeklĘdĘt a Mathias Rex hajó fedélzetén!
www.szemelyhajozas.hu

  !" #$%$$&
IdĘpont: 2008. július 5. (szombat) Helyszín: Visegrád, Duna-part
3. Visegrádi terepfesztivál: július 4–6. 9. Duna MTB maraton: július 6.
A verseny védnökei: Pesuth Rita és Kropkó Péter
X25 teljes táv, féltáv, gyermek. Helyszíni nevezés: 9.00–10.30, 8.00–9.00 Depó: 9.00–11.00, 8.00–9.15
Rajt: X25 11.30, féltáv: 9.30 (újonc), 10.10 (gyermek, serdülĘ), szintidĘ: (T2) 16.00
Eredményhirdetés: 16.30–17.00
Díjazás (egyéni):
abszolút gyĘzteseknek kupa, abszolút dobogósoknak érem, korosztályos kategóriákban érem,
abszolút férfi, nĘi: 1. 50.000 Ft, II. 30.000 Ft, III. 20.000 Ft
Váltó:
abszolút gyĘztes csapat(ok)nak kupa, abszolút dobogósoknak érem,
abszolút csapat (kat. függĘen): I. 50.000 Ft, II. 30.000 Ft, III. 15.000 Ft
Tombola: sportfelszerelés, ajándékcsomagok, különleges szállás és utazáscsomagok, hátizsákok, cipĘk,
egyéb felszerelés.
Különdíj: a támogatók által felajánlott különdíjak.

Minden nevezĘ a verseny emblémájával ellátott technikai pólót, úszósapkát, rajtszámot kap.
A verseny idején frissítĘ, fürdési és öltözési lehetĘség biztosított.
A verseny végén ebéd, sütemény, divatbemutató, meglepetés! A verseny ideje alatt kincskeresĘ játék,
különbözĘ díjakkal a nézĘknek, gyerekeknek, versenyzĘknek.

12

VISEGRÁDI HÍREK

2008. június

 

Bemutatkozunk…

Kerékpárcsapatunk tagjai
egyedi tervezésĦ mezükben
A Visegrádi Sportegyesület Kerékpáros Szakosztálya vagyunk. 2007
Ęszén alakultunk, fĘleg helyi lakosok alkotta kis csapat, melyhez Pest
megyei barátaink is csatlakoztak.

Ez év áprilisában elkészült egyedi tervezésĦ közös kerékpáros mezünk, amiben
városunkat képviseljük a közös kirándulásokon és egyéb kerékpáros megmérettetéseken.
2008. április 25-én Szilvásváradon kezdĘdött meg számunkra a versenyidĘszak.
Tizenketten indultunk neki a megpróbáltatásokkal teli, esĘáztatta 40 km-nek. Büszkélkedhetünk egy harmadik helyezéssel
Master 3 nĘi kategóriában, melyet Müller
Zsuzsa ért el. Eddigi eredményeinket is
sikerült túlszárnyalnunk. Második versenyünknek településünk ad otthont. A jól
ismert Dunamaratont július 6-án immáron
kilencedik alkalommal rendezik meg.
Szeretnénk megköszönni az UTILIS
Kft.-nek és a Visegrádi Ásványvízpalackozó Üzemnek, illetve a Visegrádi
Sportegyesületnek csapatunk támogatását.
ElérhetĘségünk: www.visegradse.hu
Tel.: 06 (20) 348-5026
Visegrádi
Kerékpáros Szakosztály
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KépviselĘ:

KELLNER LÁSZLÓNÉ
06 (30) 201 2946,
06 (26) 390 228
Biztosítások kötése, tanácsadás, ügyintézés
VAGYONBIZTOSÍTÁSOK:
családi ház, nyaraló, üzlet

GÉPJÁRMī-BIZTOSÍTÁSOK:
kötelezĘ felelĘsségbiztosítás, casco, zöldkártya

SZEMÉLYBIZTOSÍTÁSOK:
élet- és baleset-biztosítások, elĘtakarékosság,
befektetés

NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSOK:
önkéntes és magánpénztár

HITEL:
lakáscélú, hitelkiváltás, szabadfelhasználás
(AEGON és más bankoktól is)
17 éve az AEGON biztosító képviseletében.
Forduljon hozzám bizalommal!
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KELEMEN KFT.
Már 10 éve a Szigeten

GÁZ-, VÍZ-, FĥTÉS-, SZANITER,
VILLANY KISÁRUHÁZ
Tahitótfalu (bent a szigeten), Szabadság út 15.
Kék Duna Szövetkezet udvarán (Váci rév felé)
és Üröm, Ürömi út 33.
Hívjon: tel/fax: (26) 386-721, (26) 350-997,
06 (30) 9515-484
Nyitva tartás: h–p: 7.30–17.00, szo: 8.00–12.00

– Teka gránit mosogatók, csapteleppel
49.900,– Ft-tól 62.900,– Ft-ig
– Konyhai beépíthetĘ gépek akciós áron
– Termomax Inka 24 kW kondenzációs kombi kazán
267.000,– Ft
– GARDENA minden, ami a kerthez kell!
– SANIT WC-tartály falbaépíthetĘ + fali WC-csésze
+ WC-tetĘ
34.000,– Ft-tól
– RAVAK, RIHO (zuhanytálca, zuhanykabin és kádak)
10% kedvezmény
– MARMITE öntött márvány mosdó, kád,
SCAVOS bútorok
– Gáz- és vegyes tüzelésĦ álló kazánok
– Radel, Radeco, Vogel Noot stb. radiátorok
– Villanyszerelési anyagok raktárról vihetĘk!
Áruhitel: Magyar Cetelem
KivitelezĘt keres? Segítünk!
E-mail: postmaster@kelemen.t-online.hu
Fizetés bankkártyával is
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Állatorvosi ambulancia
Patócs és Tsa Állatgyógyászati Bt.
2022 Tahi, Elekfy JenĘ u. 4.
Telefon/fax: (26) 387-177
Mobil: 06 (30) 290-7082



E-mail: patocsandras@t-online.hu

Állatorvos:

dr. Patócs András
Rendelési idĘ:
hétfĘ, szerda, péntek: 9–11-ig, 16–19-ig,
kedd, csütörtök: 9–11-ig, 16–18-ig,
szombat: 9–12-ig
Naponta: 8–19-ig telefonegyeztetéssel állunk
rendelkezésére

SZOLGÁLTATÁSAINK:
védĘoltások,
széles körĦ betegellátás,
szülészeti ellátás éjjel is,
hasi és lágysebészet,
csont- és ízületi sebészet,
szalagpótló mĦtétek,
hím- és nĘivarú állatok ivartalanítása,
plasztikai és korrekciós mĦtétek,
traumatológia,
intenzív terápia,
monitorozott gépi (isoflurán altatás),
labordiagnosztika helyben,
röntgen,
UH,
endoskopia (idegentest-eltávolítás),
fogászat,
UH fogkĘ-eltávolítás,
diszplázia szĦrĘállomás,
mikrochip-behelyezés,
állatútlevél- kiadás,
számítógépes nyilvántartás,
tenyészpár-keresés

Amit háznál
lelkiismeretesen el lehet végezni
(oltások, egyszerĦbb kezelések),
vállaljuk!
Jelszavunk:
mindent egy helyen, mindent az állatért!
Forduljon hozzánk bizalommal!

KÖNNYīSZERKEZETES
HÁZAK KIVITELEZÉSE
TetĞfedés, autóbeállók, elĞtetĞk
és egyéb faipari munkák
Megbízható, gyors kivitelezés
kedvezĞ áron!
Referenciával és garanciával!
A referenciák megtekinthetĞk:
www.acsfer.hu
ElérhetĞség:

Telefon: 06 (20) 519-1949
Fax: 06 (26) 585-030
E-mail: acsfer@dunainfo.net

DUNAKANYAR
INGATLANCENTRUM
IngatlanközvetítĘ Iroda
Tanácsadás, teljes körħ ügyintézés!


    

    





 

  


www.ingatlan- dunakanyar.hu
VISEGRÁDI HÍREK
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala

SÓLYOM!



Tel/Fax: 06 (26) 381-431 Mobil: 06 (20) 9834-796

Megjelenik havonta, 800 példányban
FelelĘs szerkesztĘ: Mikesy Tamás
A szerkesztĘbizottság tagjai:
Borsody István, Gróf Péter, dr. Gróh Dániel,
Kálazy László, Mezei Anna, Mikesy Tamás, Schmidt Anna
Kéziratleadás: minden hó 1-jéig
Írásaik tartalmáért a szerzĘk vállalják a felelĘsséget!
SzerkesztĘség: 2025 Visegrád, Széchenyi u. 11.
Telefon: (26) 398-128, fax: (26) 398-163
SzerkesztĘségi órák: szerdán 14–16 óra között
ISSN 1587-7477
Tipográfia: Borsody István
Nyomdai munkák: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác
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HĥTėJÉT, MOSÓGÉPÉT, MOSOGATÓGÉPÉT,
MIKROSÜTėJÉT, VILLANYBOJLERÉT…
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Vágott, hasított tĦzifa Dunabogdányból
Tel.: 06 (70) 268-4030

MI A HELYSZÍNEN MEGJAVÍTJUK.
INGYENES KISZÁLLÁS
VISEGRÁDTÓL BUDAKALÁSZIG
ÉS A PILIS TERÜLETÉN

HIBABEJELENTÉS-INFÓ:
NON STOP 06 (30) 500-3550
ELEKTROSZERVÍZ

GUELMINO BT.

Visegrádon
gyönyörħ panorámával rendelkezę
hét szoba összkomfortos lakás (panzió)
a Thermál Szálló mellett
teljes berendezéssel együtt
kiadó, bérbeadó, illetve eladó!
ÉrdeklĘdni lehet:
06 (30) 423-0517-es telefonon

DUNAKANYAR
VAGYONVÉDELEM
Biztonsági rendszerek kiépítése
rádiófrekvenciás
és telefonos távfelügyelet biztosításával,

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

TĥZIFA
Hasított 2.000,– Ft/q, kugliban 1.900,–Ft/q
Az ár a házhoz szállítás költségét is magában foglalja

EĘry Csaba
Tel.: 06 (20) 599-9399
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Visegrádon külön bejáratú
KÉTSZOBÁS LAKÁS KIADÓ!
ÉrdeklĘdni lehet:
a 06 (30) 966-9288-as,
ill. a 06 (26) 398-287-es telefonszámon

Felhívás
Visegrád, Mogyoróhegy u. 10 sz. alatt lehetĘség van
házias készítésĦ menüink
helyben történĘ
fogyasztására, valamint elszállításra is.
Ára áfával: 436 Ft/adag.
ÉrdeklĘdni lehet:
Királyné G. Juliannánál, tel.: 06 (30) 445-3588

GYERMEKFELÜGYELETET
VÁLLALOK!
Mohácsi Jánosné
nyugd. pedagógus
Tel.: 06 (30) 681-1229



  

 
Visegrád, Nap u. 4 szám alatt!
Szeretettel várom
minden típusú kerékpárjával!
Nyitva tartás: h–p 12–19-ig, sz 10–16-ig
Tel.: 06 (20) 348-5026
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Kapható

A BORDA TERMÉKEK
T EL JES VÁL A SZ T ÉK A !
J úniusi a já nla tunk :

H Á Z!

nyári turista felvágott 1350 Ft helyett 1180 Ft,
fokhagymás rúd 1350 Ft helyett 1180 Ft,
vákuumfóliás kolozsvári szalonna 1350 Ft
helyett 1050 Ft – csak a készlet erejéig!!!
Grillezni való fĦszeres tarja folyamatosan
kapható!
Az árak a mindennapi készlet erejéig
érvényesek; az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
Sertés- és mĦbelek, vakbél, gyomor
folyamatosan kapható!
Ecetek, konzervek, ét- és olívaolaj,
ásványvíz, üdítĘitalok, házi tészták,
mirelit áruk, vecsési savanyúságok,
mirelit- és grillfĦszerek nagy választékban,
jó minĘségben, kedvezĘ áron!
SODEX ho PASS, ENNI KÉK
étkezési és ajándék utalványok beválthatók!
Szeretettel várjuk kedves Vásárlóinkat
a megszokott nyitvatartási idĘben!

Nyitva tartás:
hétfĘ
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

A 11-es fĘút mellett
jó parkolási lehetĘséggel
várjuk Önöket!
2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos út 40.
Telefon: (26) 390-350

Visegrádi
Hírek
VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
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Július 26., szombat, 19 óra, római katolikus templom:

CHANTERELLE ENSEMBLE KAMARAZENE ESTJE
Reneszánsz muzsika Haussmann, Banchieri, Antonio Zacara da
Teramo, Cipriano de Rore, Johannes Martini, Staden, Franck és
William Byrd müveiböl, valamint
Händel: Triószonáta Esz-dúr HWV 382
Händel: Triószonáta F-dúr HWV 383
Händel: Triószonáta G-dúr HWV 384
Augusztus 2., szombat, 19 óra, római katolikus templom:

KECSKÉS EG YÜTTES KONCERTJE
Fanfár – A nándorfehérvári beglerbég indulója
Nagybáncsai M.: Hunyadi János históriája (1560)
Huszita zsoltár (15. sz.)
Lidové Tance (15. sz.)
Thuróczi J.: Magyar Krónika (1488)
Bencédi Sz. I.: A pesti gyermekek… (16. sz.)
Ifjú Mátyás király (néphagyomány)
Budai Psaltérium: Veni rademtor gentium (15. sz.)
Thuz O. antifonáléjából: Dies est laetitiae (15. sz.)
Morescha (15. sz.)
J. Pannonius: VIII. elégia (részlet): Jajca meghódítása
Üdvözli Mátyást kettĘs diadala után (1463–64)
Both János törökországi veszedelme (1490 k.)
Olmüci himnusz (1469)
Cseh (huszita) induló (15. sz.)
Szabács viadala (1476)
Ungaresca (lanttöredék) (1540 k.)
Paul Hoffhaimer: Kedves kép (1485 k.)
J. Pannonius: MentegetĘzik, hogy miért nem…
Egy dunántúli mandulafához – alatta Bono: Pavan
Kétfurulyás (15. századi tradíció)
Sövénytánc (1476) Beatrix esküvĘi tánca
Kenyérmezei csata és Kinizsi (BÍKA)
Festetich kódex: Kinizsi Pálné Magyar Benigna:
Ó dicsĘséges Asszony (15. sz.)
Néhai való jó Mátyás király – dudanóta (1490)

Thuróczy: Mátyás gróf úr királlyá választása
J. Barbireau: Der Pfoben swancz (1470)
A. Bonfini: Mátyás és Beatrix esküvĘje
Bono: Pavane – Branle – Basse dance (1530)
Temesvári: Kinizsi tánca (kenyérmezei csata)
Bono: Pavane – Gaillarde – La scarpa
T. Stoltzer: Ricercare in V. ton (1524)
Hüsrew Asigi: Gazeli türki Wemagari
Török janicsárzene
Heckel: Ein Vnerischer Tantz – Proportio (1556)
P. Phalése: Ungaresca – Saltarello (1583)
Jacobides tabulatúra: Batori Tantz (1580)
Vnerischer Tantz – Proportio
Drezdai tabulatúra: Heiducken Dantz (1592)
A Nörmiger (tánc elem nélkül) (1590)
Augusztus 16., szombat, 19 óra, római katolikus templom:

KÓNYA ISTVÁN ÉS BOGNÁR SILVIA KONCERTJE
Kyrie, gregorián mise részlete
Balassi Bálint: Áldott szép Pünkösdnek
Anon: Psalmus CXXX.
Tinódi L. S.: Siess keresztyén – 161. zsoltár
Szenczi M. A.: Mint a szép híves…… – 42. genfi zsoltár
A szerelem kertjében
Ó fényességes szép hajnal Szentséges SzĦz Mária
Anon: Danza
Szent István-ének
Dlugoraj: Fantasia
Anon: Chorea (Bathory Tantz)
Báthori András kardinál… emlékezetére
Három aranyalma
Jelenti magát Jézus, Karácsony Húsvét, Pünkösd
Himnusz Szent László királyról
Anon: Allemande de Ungrie
Wathay Ferenc: XXIV. ének (részlet)
Vásárhelyi: Angyaloknak nagyságos asszonya
A fényes nap – archaikus népi imádság

Augusztus 9., szombat, 19 óra, római katolikus templom:

Augusztus 23., szombat, 19 óra, római katolikus templom:

A MUSICA ANTIQ UA HUNGARICA EGYÜTTES
HANGVERSENYE

TRIÓ TÁROGATÓ EGYÜTTES K O N C E R T J E

Pozsonyi antiphonale: Hodie Christus natus est (12. sz.)
Ómagyar Mária-siralom (13. sz.)
Iglói töredék: Kristus feltámada… (14. sz.)
Domine ad adiuvandum
In hoc anni circulo
Nicolai solemnia
Lengyel Anonym: Maria en mitissima (1420)
Salve thronus Trinitatis
Kassai töredék: Kyrie paschale (1473)
Surrexit

Fanfar, organum, psalmus és tánc (arr. Barvich)
Ne hagyj elesnöm – egy szlavóniai ref. siratóének
„Gregorián népdalok”
Szt László-ének
Imák dallamai: Bocsásd meg Úristen, Kegyelmes Isten, Rákóczi
imája
Szt. István-ének (Mittit ad VirginembĘl)
Ave Maria Stella (J. Olbrecht)
Veni Redemptortól a 303. énekig (arr. Barvich)
Gregorián tételek a Kálmáncsai Graduálból
(1, 32, 50, 29) (arr. Barvich)
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VÁROSHÁZI HÍREK
Beszámoló a képviselĘ-testület
június 12-i és július 3-i ülésérĘl
Június 12-én rendkívüli ülést tartottunk egy turisztikai pályázat benyújtása érdekében. A pályázat kulturális régiók turisztikai fejlesztését célozza
az Európai Unió délkeleti térségében. Görögország a pályázat kidolgozója, Magyarországról pedig Visegrád vesz benne részt. Rajtunk kívül még
egy-egy görög, bolgár, romániai és szlovák történelmi város szerepel a
pályázatban. Az unió Délkelet Európai Régiójának központja Budapest,
ezen belül ez az egyik legelsĘ program. A pályázat közvetlenül az Európai
Uniónak lesz beadva, nem a magyar Nemzeti Fejlesztési Ügynökségen
keresztül, Brüsszellel azonban a görög fĘpartner tartja a kapcsolat.
A júliusi ülés elĘtt a képviselĘk meghallgatták Klenjánszky Tamás tájékoztatóját az Ars Danubiana Alapítvány eddigi terveirĘl. Az önkormányzattal közösen egy olyan mĦvészeti alapítványt tervezünk létrehozni Ars
Danubiana néven, ami a Duna menti országok komolyzenei fesztiváljaihoz kapcsolódva Visegrádot is be tudná kapcsolni a közép-európai komolyzenei vérkeringésbe.
A testület meghallgatta az Áprily Lajos Általános Iskola és a Fellegvár
Óvoda beszámolóit az elmúlt tanévrĘl. Az iskola jelezte, hogy az egyre
több viselkedési és tanulási zavarokkal küzdĘ gyerek számára félállásban
szükség lesz egy gyermekpszichológus alkalmazására. Jelenleg a szentendrei tanácsadó központtól tudnak csak segítséget kérni, de elĘfordul,
hogy ott csak egy év elteltével tudják fogadni a gyerekeket. Az óvoda és
az iskola részérĘl is felmerült, hogy a konyha vezetĘjével nem tudtak
eddig megfelelĘ együttmĦködést kialakítani, ezért kérték az önkormányzatot, hogy vizsgálja meg a konyha helyzetét.
Meghallgattuk Cseke László, a Pro Visegrád Kht. vezetĘjének beszámolóját is a kht. pénzügyi évérĘl és a palotajátékok elĘkészületeirĘl.
Gróh Dániel bemutatta a civil kezdeményezésre készülĘ Szentháromságszobor tervét, ami a millenniumra készül el. A szobor a FĘ utca a Millenniumi kápolnától a templom felé nem messze lévĘ kis terén kap helyet, az
önkormányzat a kis tér felújítását és parkosítását vállalta magára.
A testület elfogadta az Eper Stúdióval és Kacsán Györggyel kötött önkormányzati szerzĘdést a város grafikai arculatának megtervezésére. Két
évvel ezelĘtt egy logópályázaton választottuk ki Kacsán György tervét,
ami alapján készül el a városi arculat. Ennek elemei az új Visegrád honlapon már láthatóak. ElĘször a levélfejléceket, névjegyeket, pecséteket és
más irodai alkalmazásokat tervezik meg, majd a városi tájékoztató és
mĦsorfüzeteket, információs táblákat, és egyéb megjelenéseket. Mindezzel egy szép és egységes arculatban fog megjelenni a város.
Döntöttünk a civil szervezetek 2009. évi támogatásáról. Mivel a költségvetésben csökkentett összeg, 1.440.000,– Ft szerepel idén erre a célra,
sajnos az egyesületeket egyenként is kisebb támogatásban tudjuk részesíteni, mint eddig.
A testület döntése értelmében az Együtt Kulturális Egyesület 200.000,–
Ft, a Turisztikai Egyesület 200.000,– Ft, a Soproni Sándor Egyesület
200.000,– Ft, a Visegrádi Szövetség 244.000,– Ft, a PolgárĘrség
250.000,– Ft, a Sziget Egyesület pedig 350.000,– Ft támogatásban részesül. A támogatások odaítélésénél arra igyekeztünk figyelni, hogy melyik
egyesület mennyi programot valósít meg, és hány visegrádi lakost vonz
eseményeire.
Három pályázat beadásáról született döntés ezen a testületi ülésen: a
költségvetési gazdálkodás hatékonyságának fejlesztésére egy önkormányzati szervezetfejlesztési pályázatot adunk be az Államreform Operatív
Program keretében. Különösen fontosnak tartottuk, hogy nagyobb volumenĦ pályázatot dolgoztassunk ki a teljes árvízvédelmi rendszer kiépítésére. Erre a Környezet és Energia Operatív Program uniós pályázat keretében van lehetĘségünk. Végül pályázati lehetĘség nyílt elĘttünk vezeték
nélküli internet kiépítésére a város egyes pontjain.

2008. július
Dobri Imre képviselĘ

Visegrád Város Önkormányzat
KépviselĘ-testületének
11/2008. (VI. 12.) számú rendelete
az elektronikus ügyintézésrĘl
Visegrád Város Önkormányzatának KépviselĘ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi
CXL tv. (a továbbiakban: Ket.) 8. § (1), 160.
és 162. §-okban kapott felhatalmazás alapján
az alábbi rendeletet alkotja:

1. §
Visegrád Város Önkormányzat KépviselĘtestületének Hivatala által (továbbiakban:
polgármesteri hivatal) folytatott egyes közigazgatási hatósági eljárásokban, az önkormányzat
hivatalos
honlapján
(www.visegrad.hu) az elektronikus közigazgatási szolgáltatások igénybevételére kialakított szolgáltatói felületen meghatározottak
szerint egyes ügyek és eljárási cselekmények
elektronikusan intézhetĘk.

2. §
(1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetésérĘl a jegyzĘ gondoskodik.
Visegrád, 2008. június 12.
Hadházy Sándor
polgármester
EĘryné dr. Mezei Orsolya
jegyzĘ
Záradék:
A rendelet 2008. június 12-én kihirdetésre
került.
EĘryné dr. Mezei Orsolya
jegyzĘ

Hulladékszállítási
hirdetmény
– helyreigazítás –
A szemetes gyĦjtĘedényekre ragasztandó
matrica bevezetése a hulladékot elszállító cégnél fellépĘ technikai akadály miatt
késik, elĘreláthatóan csak szeptember hónaptól kerül bevezetésre.
Addig az edényeket változatlan módon
fogják üríteni.
A matrica átvételének pontos körülményeirĘl és idejérĘl további tájékoztatást
fogunk adni.
Megértésükért köszönettel:
EĘryné dr. Mezei Orsolya
jegyzĘ
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Pedagógusnap – különleges ünnepléssel

  
  
Friedrich Istvánné, Visegrád megbecsült tanítója, a tanítványok, kollégák és szülĘk Rózsa nénije az idei pedagógusnapon vehette át gyémántdiplomáját.
Ez az oklevél a diploma átvételének hatvanadik évfordulóján esedékes és az is fontos, hogy a pedagógus pályán
hasznosítsa a felsĘoktatásban szerzett tudást az, aki eléri
ezt az életkort. Rózsa néni hál’Istennek jó egészségnek
örvend és láthatóan meghatott, de boldog volt ezen a kis
ünnepségen, amit a tiszteletére rendeztünk.


,,Kilépni önmagunkból, több lenni, mint egyetlen
gyertyaláng-lándzsa a halál éje ellen;
Kilépni önmagunkból, nemcsak vigaszt, de egyensúlyt
keresve,
melybĘl felnĘ a lét szerelme;
Kilépni önmagunkból, – ez a nagy vetkezés,
amit áhít a testünk, s óhajt az ész.”
(Garai: Bizalom)

A nagy víz áttörte a hegyeket
és csodálatos kanyart hagyott maga után.
Olvasható jegyeket,
történelmi jeleket vésett a völgy teraszaira,
s most egy pillanat elég a szemnek,
hogy befogja mind a létezettet,
képet festve a képzeletnek.

Az ünnepelt és az ünneplĘk
Schmidt Anna igazgató bevezetĘje után az iskola tanulói
verssel, zenével köszöntötték a jelen lévĘ pedagógusokat,
az iskola aktív és nyugdíjas dolgozóit, az ünnepeltet. Jelen
voltak néhányan azok közül is, akik az 1956/57-es tanévben Rózsa néni elsĘ tanítványai voltak itt Visegrádon.
Szomoryné Szimeth Judit ebben a minĘségben is, de mint
jelenleg is aktív pedagógus, a tantestület nevében köszöntötte Rózsa nénit. Magyar László felidézett néhány emlékezetes percet a kisiskolás évekbĘl, majd elmondta saját
versét, ami egyúttal emlékezés volt édesanyjára és a többi
elhunyt pedagógusra.
A gyémántdiplomát EĘryné Mezei Orsolya jegyzĘ aszszony, az önkormányzat ajándékát EĘry Dénes képviselĘ
adta át. DerĦs perceket szerzett Rózsa néni „diploma
védése”, amikor Mezei Anna az eredeti diploma tantárgyaiból „vizsgáztatta” és a nagyszámú „vizsgabizottság”
elfogadta Rózsa néni kiváló válaszait. A családból fia és
unokája vett részt az ünnepségen, s kis késéssel érkezve
Hadházy Sándor polgármester is köszöntötte az ünnepeltet. Meghitt és kellemes néhány órát tölthettünk el a Kovács-kertben az Áprily Iskola jelenlegi és volt tanárai,
ismerkedhettünk és tapasztalatot cserélhettünk.
Rózsa nénit ezúton is köszöntjük és kívánunk neki még
sok nyugalmas évet, kérjük, vigyázzon magára, mert szeretnénk néhány év elteltével a vas- és rubindiploma átadásakor is köszönteni.
MA

Nyakas füzek vigyázzák a partot.
Az idĘvel egy idĘsek,
idĘtlen idĘk óta vigyázzák a martot,
hogy élĘ fáklyaként mutassanak utat az
elkövetkezĘknek,
a fiatal négyszázasoknak, kétszázasoknak:
a várnak, a templomnak, a temetĘnek…
De nékem is mozdul, jelet ágazik milliom ránca,
pedig mellettük parány,
a porszemnél kisebb vagyok.
Mégis begyĦjteném a szállongó pillanatot
és kortalan létezetbe szállva,
– mint holmi gépezetbe –
begyĦjtsem a mindenség mámorát,
s elétek öntsem a kozmoszok porát;
elétek,
kik magvetĘként vetitek az új vetést,
de sohasem arattok.
Elétek,
kiket bányamélybe húz a feltáró szenvedély.
kik soha meg nem nyugvó vággyal és akarattal,
vitába szálltok a mozgó anyaggal;
kik részecskék része közt kutattok a lényeg lényegéig,
a mozgás velején túl;
a végsĘ létezésig,
a végkövetlezésig,
az ,,Ige” testesüléséig;
elétek,
kik rész-egészei vagytok a nagynak:
a TUDÁSNAK!
– mint hatalomnak! –
Táltosok leszármazottjai,
sámánok követĘi.
Emberek:
ti holtan is halhatatlanok;
tanárok,
tanítók:
pedagógusok.
Magyar László
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Sült hal a parkolóban
Kérem, mondják meg, érthetĘ dolog, hogy egy 1700 lelkes kisváros rendelkezve középkori várral, királyi palotával, Dunával, Pilissel, kikötĘvel, Budapest-közelséggel,
országos hírnévvel, nemzetközi rendezvényekkel, lovardával, bob-, sípályával, exkluzív szállodákkal, elegáns
éttermekkel, évi több százezer turistával, nem tudja eltartani magát és évrĘl évre hitelfelvételre kényszerüljön?
Hogy Visegrád városnak nincs annyi saját bevétele, hogy
a mĦködési költségeit fedezze? Ugye, ez nem könnyen
érthetĘ. Vagy lehet, hogy eddig valamit nem jól csináltunk? Igazán itt lenne az ideje megnézni, mit tehetnénk
annak érdekében, hogy változzon a helyzet.
Itt lenne az ideje átgondolni, hogy mit tehetnénk, hogy
ennyi csodálatos adottság birtokában ne vegetáljunk csak
egyik évrĘl a másikra, hanem hasznosítsuk adottságainkat
és igazi gazdag várossá váljunk.
Úgy vélem, hogy alapvetĘen két út között lehet választani. Az egyik, amelyet mi döntéshozók, az elmúlt években
nem csináltunk valami sikeresen: megkeresni a módját
annak, hogyan tegyünk szert bevételre saját, azaz városi
vagyon mĦködtetésével. Nem gondolkodtunk sikeresen
saját, egyenes városi bevételben, még egy parkoló cédula
kiállításának erejéig sem. Azt gondoltuk, hogy nem kell
csinálni semmit, csak kivárni, hogy jöjjenek csak a befektetĘk, építsenek szállodákat, szórakozóhelyeket, indítsanak vállalkozásokat. Mi majd szépen megvárjuk, mire
beindulnak és az adóikból majd jól elleszünk. Nos, ezzel a
politikával eddig nem jutottunk, és – úgy gondolom – nem
jutunk ezután sem elĘre. A keletkezĘ plusz pénzeket eddig
is felszívta, ezután is el fogja fogyasztani a növekvĘ apparátus költsége, valamint a „könnyĦ” bevétel eredményezte
pazarló szemlélet eluralkodása a testület és az intézmények háza táján.
Ugye emlékeznek olyan esetre, hogy a lottóötöst megnyert illetĘ néhány év múlva már ugyanolyan szegényen
élt, mint a milliós nyeremény felvétele elĘtt? Hát valahogy
én is úgy gondolom, hogy bármennyi adóforint is fog
befolyni a város kasszájába, az sose lesz elég, amíg meg
nem tanulunk takarékosan bánni a köz pénzével, és meg
nem tanuljuk okosan befektetni, visszaforgatni. A másik
bajom ezzel a pénzváró szemlélettel az, hogy ne gondolja
bárki is, hogy a vállalkozó, befektetĘ, beruházó azért költi
a pénzét, adja energiáját, idejét, hogy nekünk, visegrádiaknak jó legyen? Nem azért adja. Egyrészt a saját haszna
érdekében adja, másrészt mert kényszerítve van rá a törvény által. Igen ám, de az üzlet mehet rosszul is, a törvény
változhat is. Akárhogy is lesz, a városnak magának is
gondoskodnia kellene magáról.
Ezzel el is érkeztem a két út közül a másik úthoz. Ugyebár adva van több százezer idelátogató turista évente.
Jönnek buszokkal, hajóval, kocsival, vonattal, biciklivel,
Volánbusszal. Jönnek, mert szórakozást, élményt vagy
kikapcsolódást, pihenést keresnek. Jönnek, mert jól akarják érezni magukat. Mi is lenne a mi dolgunk? Ezt az
igényüket kell kielégítenünk, a lehetĘ legmagasabb fokon.
És megfizettetni, méltányos áron. A befolyt pénzt újra
befektetni még magasabb színvonalú szolgáltatásokba. Így
haladni elĘre. Azt mondják, hogy ezt már kitalálták régen?

Hogy így mĦködik a Disneyland is? Na és. MĦködik?
Igen. Hozza a pénzt? Igen. Emellett még játszva tanít is és
ismereteket terjeszt? Igen. A gyerekek megvadulnak érte,
a szülĘk meg fizetnek. Ne szégyelljük utánozni. Az elv a
lényeg. És a város, azaz 1700 ember jóléte.
Pontosan mire is gondolok? Városunk hihetetlenül szerencsés fekvése és beosztása révén könnyen körülhatárolható az a terület, amely fĘként alkalmas arra, hogy vendégeket fogadjon. Ez a terület a Budapesti kaputól a Rév
utcáig terjed. Egyik oldalról a Duna, a másikról a hegyoldal határolja. Itt szinte minden feltétel megvan ahhoz,
hogy megállítsuk és szórakoztassuk, megetessük és megitassuk a hozzánk érkezĘket, élményt nyújtsunk felnĘttnek
és gyereknek, történelmet tanítsunk és tájban gyönyörködtessünk. A leendĘ városközpont területe már foglalt.
De nézzük a nagy parkolót és környékét a királyi palota
központi szerepével. Nem véletlenül itt van a legjobb
helye a palotajátékoknak és még egy sor egyéb rendezvénynek.
Korábban készültek különbözĘ tervek ennek a területnek
a hasznosítására, a nagy parkoló átalakítására, tematikus
történelmi park létesítésére, egyéb nagyléptékĦ beruházásra. Ezeknek a terveknek két bajuk volt. Az egyik, hogy
százmillió forintnál kezdĘdik a megvalósításuk, a másik,
hogy minden szépségük ellenére egy fillér közvetlen
hasznot nem hoznak. Azt gondolom, ez így nem járható
út. Másik módot kellene keresni a hasznosításra.
Van egy szép emlékem, és egy ehhez kapcsolódó szerény javaslatom. Annak idején, úgy harminc évvel ezelĘtt,
amikor még csak udvarolni jártam Visegrádra, a nagy
parkolóban fel volt állítva néhány sátor. Az egyikben sült
halat árultak. Máig emlékszem rá, milyen jókat ettem ott,
ahányszor csak kiérkeztem. Mindig álltak elĘtte. A parkoló most is ott van, a sátor már rég nincs sehol. Ugyanez a
parkoló most hétvégente tele van a kirándulók autóival.
Az emberek megérkeznek, kiszállnak, és nem történik
semmi. Nincs egy normális tábla, ahol megnézhetik, hová
is érkeztek. Nincs egy lélek, akihez szóljanak, vagy akit
kérdezzenek, nincs egy parkolóĘr, nincs egy fagylaltárus.
Megérkeznek egy olyan helyre, ahol a kutya sem fogadja, senki nem akarja szórakoztatni Ęket, senkinek nem
fontosak. Na, ezek után, ha eltalálnak, akkor elmennek a
palotához, vagy végigsétálnak a Duna-parti sétányon,
esznek a benzinkútnál egy jégkrémet, aztán beszállnak az
autójukba és felmennek a fellegvárba. Ott aztán legombolják róluk a borsos parkolási díjat, kifizettetik a többezres
belépĘt, megnézhetik a kilátást, ehetnek több száz forintért egy hot dogot, aztán mehetnek haza.
Tízezren és tízezren úgy jönnek ide, és úgy mennek el,
hogy egy forint nem sok, annyi sem lesz a városé abból a
pénzbĘl, amit itt hagynak. Hát esetleg itt lehetne változtatni. Tegyük át a súlypontot erre a területre. A mi területünkre, amely szinte minden szempontból ideális egy
turistafogadó területnek.
(Folytatás az 5. oldalon)
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(Folytatás a 4. oldalról)
Leheljünk életet a most kietlen parkolóba, a KRESZparkba és a platánsor melletti parkba. Legyen újra halárus,
lehessen fakardot venni a gyereknek, visegrádi emléket az
otthoniaknak. Lehessen lovas kocsiba szállni, biciklit
kölcsönözni, élĘzenét hallgatni, korabeli ruhába öltözött
hölgyet és urat látni, a palotába és a Salamon-toronyba
idegenvezetést indítani. Még ezer ötlettel lehetne élni,
amely helyi lakosoknak remek vállalkozási, pénzkereseti
és munkalehetĘséget adhat. Igazi, a palotajátékok alatt
megszokott igényes, színvonalas, egyedülálló vendégfogadó és programot adó területet lehetne itt kialakítani.
Úgy gondolom, szigorúan kézben tartva és megkövetelve
mind a megjelenésnek, mind az áruknak és szolgáltatásoknak a színvonalát, csak emelnénk városunk hírnevét és
vonzerejét. Ha bárki is attól tartana, hogy ezzel rontjuk a
városképet, annak figyelmébe ajánlanám a mellékelt képeket, amelyek a budai várban készültek. Az egyiken a
köztársasági elnöki palota látható, a másikon a vele szemben felállított és egész nyáron át üzemelĘ pavilonsor.

A köztársasági elnök rezidenciája
a budai várban
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fogadó épület is, a visegrádi turizmus központja a várból
erre a területre tevĘdne át. A turistabuszokat is ebbe a
parkolóba lehetne megállítani és a világ sok más hasonló
adottságú helyéhez hasonlóan saját, környezetbarát buszszal a várost kikerülve továbbvinni az utasokat a fellegvárba. A parkoló és környékének nagy része a városé. A
helypénzek, a vállalkozások utáni adók, a parkolási díjak,
az emléktárgyak utáni díjak, naponta szép summát hoznának Visegrádnak.
TörvényszerĦ, hogy ha növeljük a kínálatot, azaz a vásárlási lehetĘségek, attrakciók, élményt adó szolgáltatások
számát, akkor növekszik, mégpedig nem kis mértékben a
forgalom, mind többen és többen jönnek Visegrádra,
növelve ezzel a már régebben mĦködĘ üzletek, éttermek,
szállások kihasználtságát is. Ez újabb városi bevételeket
eredményez. És akkor még nem beszéltem a szállodai
vendégek szórakozási igényeinek kielégítésérĘl, amely
állandó, stabil forgalmat biztosíthat a vállalkozásoknak.
Az itt keletkezett bevételek nagy részét szigorúan városszépítésre, szolgáltatásjavításra kell visszaforgatni, hogy
még jobb, még színvonalasabb legyen a kiszolgálás. Ilyen
módszerrel megalapozhatjuk nemzedékekre az itt élĘk
boldogulását. MeggyĘzĘdésem, hogy jelenlegi, kiszolgáltatott helyzetünkön lehetne változtatni.
Próbáljunk meg a saját lábunkra állni. 2009-ben millennium. Hogy lesz szép emlékmĦ (valószínĦleg hitelbĘl
finanszírozva), rendben van. Lesznek ünnepségek, rendben van. Büszkék leszünk az elmúlt ezer évünkre, rendben
van. De most már itt lenne az ideje, hogy büszkék lehessünk a jelenünkre is. Magunkra is. Hogy ne csak a régi
idĘkrĘl szóljon Visegrád, hanem itt és most tegyünk mi,
jelenleg itt élĘk is valami hasznosat, jövĘbe mutatót, maradandót a városunkért. Lehetne ez például ennek a turistaközpontnak a kialakítása. Vagy lehetne más egyéb elképzelés megvalósítása. Annyi beszéd és ígéret helyett jó
lenne végre már cselekedni, letenni valamit az asztalra.
Abonyi Géza
képviselĘ

Wass Albert:

JÚLIUS
Fájdalmaim fekete kutyája
ma hasztalan kocogsz nyomomba már.
Virágok közt járunk ma együtt
én és a Nyár.
Ma Örömisten papja vagyok én,
hiszek életben, szépben, jóban.
Cézár vagyok az ölelésben,
Dárius a csókban.
Vele szemben 100 méterre
a pavilonsor
Úgy gondolom, ha ott nem tartják zavarónak a pavilonok
jelenlétét, talán mi is nyugodt szívvel követhetnénk ezt a
példát. Néhány éven belül, fĘként, ha megépül a nagy

Pogány imákat dalolok,
s letépek minden vadvirágot;
ha meghalok,
csak az fogja tudni, hogy ki voltam,
aki így látott.
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NEMZETISÉGI OLDAL

2008. július

– Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat

Tisztelt Olvasóink!
Június hónapban mozgalmas volt a z önkormányzatunk
és egyben az énekkar programja.
Június 7-én megtartottuk a millenniumi kápolna-búcsút,
ahol a fúvószenekarunk is fellépett. Köszönet a sok finom
süteményért a visegrádi asszonyoknak, Gerstmayer Jánosnak a finom bor beszerzéséért, Mikesy Tamásnak a hangosításért, Kalász István kanonok úrnak az áhítatos
szentmise celebrálásáért. Utoljára, de nem utolsósorban az
énekkar tagjainak az elĘkészítĘ és utómunkálatokért.
Június 24-én énekkarunk a soroksári galériában vendégszerepelt, nagy sikerrel. Az ottani pedagógus énekkar
meghívásának tett eleget.

Június 27-én pedig a Duna menti sváb találkozón énekeltek, ahol szintén játszott fúvószenekarunk.
Önkormányzatunk összetételében változás fog történni,
de errĘl bĘvebben az újság hasábjain a jegyzĘ asszony fog
tájékoztatást nyújtani.
Az énekkarnak és zenekarnak június 7. és augusztus 18.
között nyári szünete lesz. A tagoknak jó pihenést, kellemes kikapcsolódást kívánunk!
Mint ahogy már ígértük, a rendezvényekrĘl az elmaradt
fotókat most és a következĘ számokban közöljük.
Burgermeister Istvánné
NKÖ elnöke

Emlékezés és ebéd Magdinál

Szentmise a millenniumi kápolnánál

Indul a sajba!

A Visegrádi Férfikórus füvészkerti fellépése

Az alsógallai búcsúban

A Concentus Consort reneszánsz együttes zenél
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Június 19-én véget ért a 2007/08-as
tanév szorgalmi idĘszaka. Jubileumi
évet zártunk, hiszen húsz éve vette
föl Áprily Lajos nevét az általános
iskola. Az év során több esemény,
program kapcsolódott az évfordulóhoz. Szeptemberben hirdettük meg a
„20 év – 20 feladat” versenyünket,
melynek eredményeit az iskolai honlapon követhették az érdeklĘdĘk. A
jutalmazottak már vissza is érkeztek a
parajdi táborból. Átadhattuk az Áprily-héten jubileumi Cd-nket, és év
végére elkészül az Áprily- képeskönyv.
Legnagyobb változást a Kisoroszi
Tagiskola csatlakozása jelentette, az
ott tanuló kisiskolások közös programokon találkoztak az anyaiskola
diákjaival. Fontosak ezek az alkalmak, hiszen nagy többségük Visegrádon folytatja tanulmányait a felsĘ
tagozaton. Szívesen emlékezünk a
családi napra a Telgárthy-réten, a
hangulatos farsangi bálra, a kirándulásokra.
Környezetünk, az épületek és udvar
alig változott, egy tanterem bútorzatát
cseréltük ki, vásároltunk egy
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elektromos zongorát, amellyel már
koncertet is tartottunk a dömösi polgármesteri hivatal nagytermében.
Pályáztunk eszközökre, összesen
790.000 Ft-ot nyertünk, a kiegészítĘ
normatívákat is igényeltük, ebbĘl
fejlesztettük a számítógép parkot.
Gyermeklétszámunk a tagiskolával
együtt 166 fĘ, zeneiskolai növendékeink száma 65 fĘ volt. Az alapfeladaton felül ellátott mĦvészeti oktatás
finanszírozásából az állam egyre
inkább kivonul, 2008 szeptemberétĘl
52.500 Ft/fĘ évente a hozzájárulása,
ami 50%-os csökkenést jelent. Magasabb összegĦ támogatásra csak a
kiválóra minĘsített intézmények
pályázhattak, a visegrádi zeneiskola
megkapta ezt a minĘsítést. MĦködésünk eredményeként év közben nem
iratkoznak ki a gyerekek, és jövĘre
70 tanuló kérte a zeneoktatást.
Itt térek ki arra, hogy az oktatás finanszírozása ma nagy áldozatot kíván
az önkormányzatoktól, éves mĦködési költségeink mintegy felét fedezi az
állami támogatás, a többit az önkormányzatnak kell kigazdálkodnia.
Visegrád Város Önkor-

Képek a parajdi táborból

mányzata fontosnak tartja oktatási
intézményét, már másodszor nyújtotta be iskola bĘvítési pályázatát a
Nemzeti Fejlesztési Hivatalhoz. Ez
250 milliós beruházást jelentene,
négy szaktanterem és egyéb foglalkozásra alkalmas helységek épülnének.
Iskolai szintĦ tanulmányi eredmények év végi összesítése nem megnyugtató: 9 tanuló bukott, közülük
ketten osztályismétlésre, kevés a jeles
eredményĦ tanuló (a szöveges értékelés 1–3. osztályokban természetesen
módosít a statisztikán). Tantestületünk keresi azokat a lehetĘségeket,
amelyekkel a diákok tanulási kedvét
fokozni, eredményeiket javítani tudjuk.
Kedves SzülĘk, Önök a pedagógusokat, az iskola vezetését sokszor
megkeresték év közben, de a jövĘben
szeretném arra biztatni Önöket, hogy
még aktívabban vegyenek részt az
iskola életében. Köszönöm egész
éves támogatásukat, gyermekeik
nevelésében sok sikert kívánok!
Schmidt Anna
igazgató

Pályázati kiírás
A visegrádi Mátyás Király Múzeum a Reneszánsz Év
alkalmából

kézmĦves pályázatot hirdet

Csapatunk a parajdi Sószorosban

Székelykapuk alatt SzejkefürdĘn

amatĘrök számára.
Célunk, hogy a beérkezett mĦvek tükrözzék a reneszánsz
formakincsét, színvilágát, hangulatát.
A pályázati mĦveket batik, tĦzzománc, csont-, kĘ- és
fafaragás, kerámia, kézimunka, üvegbĘl készült munkák, ékszer, öltözet-viselet kategóriákban várjuk.
Pályázni egyénileg és csoportosan is lehet. Egy pályázó
vagy pályázó csoport maximum 3 munkával pályázhat.
A legszebb alkotásokat díjazzuk, a beérkezett mĦvekbĘl
kiállítást rendezünk a múzeumban.
Beadási határidĘ:
2008. augusztus 31.
Korhatár:
16 évtĘl.
A mĦveket postán, vagy személyesen lehet leadni az
alábbi címre:
Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeum
2025 Visegrád, FĘ u. 23.
Tel.: 06 (26) 398-026/604 mell.
Kérjük, tüntessék fel a nevüket, elérhetĘségüket (lakcím,
e-mail) és az alkotás címét.
Eredményhirdetés és kiállítás-megnyitó:
2008. szeptember 13-án 15 órakor ünnepélyes keretek
között.
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2008. július

Magyar László:

MAI MESE (7–8.)
Július van, meleg nyár van,
Nem kell fürödni a kádban.
Szinte forral a nap tüze,
Langyos már a patak vize.
Eszünk ropogós cseresznyét,
Málnát, ribizlit meg piszkét.
Mikor leapad a patak,
S este fürdenek a halak,
Akkor lemegyünk snecizni.
– MelyikĘnk tud többet fogni? –
A sneci az falánk állat,
Íze jobb, mint a harcsának.
Aprócska hal, de ezerre,
Nehezebb, mint egy hal lenne.
És nem is kell drága készség,
Csak fürgeség, meg ügyesség.
GombostĦ a horog, cérna,
Egy gyufaszál az úszóka.
FĦzfaág az van itt bĘven,
Halfüzérnek fĦzhetĘen.
Belezés, egy kis vakarás,
Só, meg kis tĦz, vékony parázs,

Vagy serpenyĘ, s paprikás liszt,
Ahogy sül, úgy lehet enni.
Mert az illata is pompás,
Nem kell hozzá nagy biztatás.
Majd egészben lehet nyelni,
Nem kell szálkákat köpködni.
Mikor még húzott a ladik,
Benne húzott a Pankovics.
Akkor volt itt csuda világ!
A szabad strand volt a csodás.
Iszapcsúszás, libikóka,
Hemperegtünk a homokban.
Szívtunk diófalevelet,
Köhögtünk tĘle eleget.
Vagy a kabinsoron álltunk,
A réseken kandikáltunk,
Tágítottuk óvatosan,
Jobban lássuk azt, ki bent van.
Aztán volt nagy sikítozás,
Nekünk futás, pofonosztás.
Árvizekkor evezhetĘ

Jószág lett a mosóteknĘ.
A lányok a málnát szedték,
Nekünk erdĘn volt mesterség:
Kivágtuk a bozótokat,
Építettünk cserkészutat.
Többet ettünk, mint kerestünk,
Azért csak emberesedtünk.
Loptunk almát, szilvát, körtét,
Azt megúszni, volt dicsĘség.
Városiak ma sem tudják,
Mi ismertünk minden gombát.
Hordtunk csomagot eleget,
A várban árultunk vizet.
Kedd esténként az volt a jó,
Akkor jött a sétahajó!
Lehetett ott ismerkedni,
Táncolni, szerelmeskedni.
Mikor leszálltunk hamarabb,
Szorultak a bogdányiak.
Persze, nem maradtunk tiszták,
A búcsúban visszaadták.

A Mátyás Király Múzeum
és a Mátyás Király MĦvelĘdési Ház
szeretettel meghívja Visegrád város lakosságát
2008. augusztus 13-én szerda 18 órára
a király palota díszudvarába, ahol a

Meghívó
2008. július 19-én ünnepeljük
a Visegrád-Gizellamajor területén elĘkerült
késĘ római erĘd (Quadriburgium)
régészeti kutatásának 20. évfordulóját

cordobai
PengetĘs Zenekar (Spanyolország) ad

Az ünnepi mĦsor:
10.00–13.00 óra: EmlékezĘ konferencia a királyi palota
lovagtermében. ElĘadások a régészeti kutatások
eredményeibĘl
13.00 órától: Ebéd a Fekete Hollóban
15.00 óra: Kiállítás megnyitó az erĘddel kapcsolatos fotókból, dokumentációkból a Mátyás Király MĦvelĘdési
Házban
17.00 órától: Baráti találkozó az erĘdben a feltárás munkákban résztevĘk számára
19.00 órától: Vacsora a Fekete Hollóban
22.00 óra: Fáklyás felvonulás
A program részvételi díja 2500 Ft, a jelentkezéseket július
15-ig várjuk a Mátyás Király MĦvelĘdési Házban
A mĦsort összeállították és támogatják: Soproni Sándor
Egyesület, MNM Mátyás Király Múzeum, Mátyás Király
MĦvelĘdési Ház, Visegrád Város Önkormányzata

koncertet
A mintegy harminc fiatal zenész speciális hangzású hangszerekkel (különféleképpen kialakított és behangolt
bandurriák [spanyol lantok]) népszerĦsíti a komolyzenét, és a
spanyol nemzeti alkotásokat.
Az együttes 1995-ben alakult, mára nemcsak Andalúziában, de egész Spanyolországban ismertek. Több mint 400
koncertet adtak, a legnevesebb gitár-, pengetĘs és zenei
fesztiválok állandó résztvevĘi. Több rádió-, tv- és filmfelvételt készítettek, 3 CD-jük jelent meg. Számos külföldi körutat tettek, ebbĘl a 2003-as japán út volt a legkiemelkedĘbb.
A megalakulás óta Juan Luis González Delgado az együttes
karmestere.
Bemutató zene (Mp3):
http://www.orquestadeplectrodecordoba.com/html/es_disco
grafia.php



 
Június 27–29. között a Visegrádi Duna menti Svábokért és Németekért Alapítvány Kht. újra megrendezte a már hagyományosnak mondható Duna menti Németek Kulturális Fesztiválját.
Az idén is változatos programmal, szíves vendéglátással vártuk az érdeklĘdĘket, akik szép számmal megtisztelték rendezvényünket.
Ez úton mondunk köszönetet mindazoknak, akik az esemény mellé álltak, támogatták azt, vagy bármilyen módon segítségünkre voltak.
Reméljük, jövĘre, a város 1000 éves évfordulóján még látványosabb, és tartalmasabb mĦsorral tudunk kedveskedi mindenkinek.
Az alapítvány kuratóriuma nevében:
Jung Vilmos
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Összeállítás Visegrád Millenniumi EmlékmĦ-tervérĘl
I. rész
Elöljáróban
Tisztelt Visegrádiak!
Mint tudják, városunk jövĘre ezer éves évfordulóját, vagyis millenniumát ünnepli. Az önkormányzat ezért egy emlékbizottságot alakított az ünnepi év elĘkészítésére. Már a jubileum tervezésekor
mindenki egyetértett abban, hogy egy ilyen alkalmat méltó ünnepséggel szeretnénk megülni, és egy
rangos emlékmĦvet szeretnénk állítani ezer évünk emlékére. Az ünnepség és az ünnepi programok
elĘkészítése folyamatban van. Többek között a testvérvárosainkkal együtt meg kívánjuk rendezni a
„Partnervárosok hetét”, és 2009. augusztus 19. és 29. között kiemelkedĘ programsorozatot tervezünk.
Ebben az összeállításban a millenniumi emlékmĦ tervét mutatjuk be Önöknek.
Amikor a millenniumi emlékmĦ elĘkészítésébe fogtunk, hamar elĘtérbe került az a gondolat, milyen jó lenne, ha helyi mĦvésszel készíttethetnék el azt. Hogy miért, azt hiszem, nem kell magyaráznunk. A millennium Visegrád és a helyi polgárok ünnepe, természetes, hogy itt lakó mĦvészt
szerettünk volna megtisztelni a felkéréssel. Két kiemelkedĘ szobrászmĦvész is él városunkban,
egyikük, Vígh Tamás tervei között az alkalomra készült tervek is voltak. Vígh Tamás Kossuth- és
Munkácsy-díjas szobrászmĦvész, akit 2007-ben a Prímák közé választottak a Prima Primissima díj
szavazásán. Az ötvenes évektĘl kötĘdik Visegrádhoz mint nyaralótulajdonos, a közelmúltban pedig
állandó lakosa lett a városnak, mĦtermet épített itt, és letelepedett közöttünk.
Az emlékmĦ kiválasztását meggyorsította,
hogy a Reneszánsz Programiroda idén májusban minisztériumi pályázatot írt ki köztéri
szobrok felállításának támogatására. Vígh
Tamás szobortervei közül egy eddig meg nem
valósult millenniumi szobor, az Életfa kínálta
magát, hogy városunkban felállítsuk. A szĦk
pályázati beadási határidĘket a kész és zsĦrizett szobortervvel és makettel teljesíteni tudtuk. A KépzĘmĦvészeti Lektorátus szakértĘi
helyszíni zsĦrizésük alkalmával teljes körĦ
támogatásukról biztosították a tervet, amit kiemelkedĘnek ítéltek. A képviselĘ-testület elsĘ
körben hiányolta, hogy más tervek miért nem
állnak rendelkezésünkre, ezért rendeztünk egy
bizottsági ülést, hogy amennyiben valakinek
más ötlete volna, azt ott bemutathassa. Más
tervet azonban senki nem nyújtott be. A Millenniumi Emlékbizottság egyhangúlag támogatta javaslatunkat. Második körben a képviselĘ-testület tagjai kiemelték a jó helyszínválasztást, és egy képviselĘ kivételével támogatták az emlékmĦtervet. Külön öröm, hogy volt,
aki bár kifejtette, neki személyesen nem igazán tetszik a szobor,
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de személyes ízlését nem akarja senkire ráerĘltetni, és a mĦvészettörténészek véleményét elfogadva
támogatja, hogy egy ilyen értékkel rendelkezĘ alkotás megvalósuljon Visegrádon.
Az Életfa címĦ szobor, amit Vígh Tamás mĦvei közül millenniumi emlékmĦnek javasoltunk,
eredetileg Székesfehérvár ezeréves évfordulójára készült, azonban a 70-es évek elején az akkori
kommunista városvezetés nem merte felállítani a városban. ElĘzetesen pályázatot írtak alkalomhoz
illĘ emlékmĦ tervezésére, és a nemzetközi zsĦritĘl Vígh Tamás alkotása kapta meg az elsĘ díjat.
Már akkor is kiemelkedĘ mĦnek tartották, azonban az MSZMP városi tanácsa „túlságosan
szimbolikusnak” találta a szobrot. Az Ęsi magyar és keresztény szimbolikát nem vállalva, a
semmitmondóbb második helyezettet állították fel végül. A szobor ügye vitát váltott ki, Vígh Tamás
mĦvét azonban többek között Nagy László költĘ védte meg az akkori Élet és Irodalomban a
kommunista agitproptól. A mĦvészettörténet azóta is a magyar szobrászmĦvészet nagy hiányának
tartja, hogy a szobor nem került felállításra.
Vígh Tamás a KépzĘmĦvészeti Egyetemen, majd a Kiscelli Múzeumban megrendezett életmĦkiállításán is kiderült, hogy az Életfa mára a 20. századi szobrászat egyik kiemelkedĘ, méltán sokat
emlegetett alkotása. Olyan egyedi kortárs mĦrĘl van szó, aminek bronzba öntött tervét múzeumban
Ęrzik, kiállta az idĘ próbáját. Mai, modern mĦalkotás, ami Ęsi és egyetemes jelképet testesít meg.
A választásunk azért is esett erre a szoborra, mert az életfa mint szimbólum egyszerre fejezheti ki
ezeréves múltunkat és a jövĘbe vetett hitünket. A keresztény elképzelés szerint, ahogy a Magyar
Nagylexikon írja, az életfa a nemzedékek egymás utáni életét jelképezi, egy közösség generációkon
átívelĘ történetét – ezért képviselheti közösségünk ezeréves múltját. Reményeink szerint minden
visegrádi polgár számára közös szimbólum lehet, hiszen egyszerre egyetemes és magyar jelkép, a
kereszténység és a népi hagyomány Ęrizte pogány folklór és hitvilág is magáénak érzi, a földbe
gyökerezés és az égbe törés jele egyaránt, valamint a múlt és a jövĘ megtestesítĘje, a megmaradás
és az élet kifejezĘje.
A szobor helyszínének elĘzetesen a
Sibrik-dombot gondoltuk, hiszen itt volt a
város Szent István-kori központja. A
képviselĘ-testületben többen javasolták,
hogy inkább a városon belül álljon a
szobor, hogy jobban része lehessen a város
életének. Volt olyan vélemény is, amely
pedig azt vetette fel, hogy a Sibrik-domb
mĦemléki
környezetébe
inkább
valamilyen történelmi emlékmĦ vagy
emléktábla illik, ami a koraközépkori
városnak állít emléket, és aminek a
rekonstruált
fĘesperesi
templommal
összhangban kell lennie. Reméljük, hogy
ez a terv is megvalósul majd. A
millenniumi
szoborral
kapcsolatban
választásunk így a Duna-partra esett, a 11es út melletti sétány rév alatti szakaszán, a
Mozi-köz végénél található helyre, a parti
sétány által átölelt kinyúló földnyelvre. Az
út alatt lévĘ áteresz mára a gátak miatt
funkcióját vesztette, a kiöblösödést
feltöltve egy olyan kis dombot tudunk
kialakítani, ami ideális helye lenne a
szobornak. Látható lenne az útról, ahogy akár Esztergom, akár Szentendre felĘl érkezik Visegrádra
valaki, látható lenne a várból és a Salamon-toronyból, látható lenne a Mozi-közbĘl, és a tervezett
városközpont fĘterérĘl is. Az Életfa mint egy szimbolikus felkiáltójel állna a város szíve mellett.
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Különleges szerencsének tartjuk azt az egybeesést, hogy városunk egyik megbecsült polgárának és
rangos szobrászmĦvészének van egy elismert, gyönyörĦ szoborterve, ami eddig nem valósult meg,
és így készen áll arra, hogy Visegrád város millenniumára elkészüljön. Reméljük, a terv az Önök
tetszését is elnyeri.
A következĘ oldalakon a mĦvészrĘl és a szoborról is néhány országos lapban megjelent cikket
osztunk meg Önökkel.

Mi az Életfa?
A Magyar Nagylexikon szócikke szerint az életfa egyszerre gazdag keresztény jelkép és a
kereszténység felvétele elĘtti magyar hitvilág egyik fontos szimbóluma. A keresztény elképzelés
szerint az életfa a nemzedékek egymás utáni életét jelképezi, egy közösség generációkon átívelĘ
történetét – ezért választottuk ezeréves történetünk jelképének.
A Magyar Nagylexikon szócikkébĘl:
„Életfa – latinul Arbor Vitae: az emberi élet és egyben az univerzum egyetemes, világszerte ismert
szimbóluma. SzĦkebb értelemben a paradicsomi „halhatatlanság fája” (Teremtés könyve 2,9),
amelynek gyümölcse az örök életet biztosította volna. Újszövetségbeli megfelelĘje a halálával életet
adó Krisztus keresztfája. Változataiban az egyéni életsorsot és a tágabb közösségek életét,
nemzedékek egymásutánjának folyamatosságát egyaránt jelképezi. (…) A sámánhitĦ vallásokban
elképzelt túlvilág, egy mitikus óriásfa. A fának mind a hét ágán egy-egy külön világ van, hegyekkel,
pusztákkal, folyókkal, erdĘkkel. Az életfa átjárást biztosít a kiválasztottaknak az e világ és a túlvilág
között, mivel gyökere a földben, koronája az égben van. Rajta tanyáznak az Ęsök szellemei,
vándorolnak az életfán, a hetedik eget elérve állat alakban újjászületnek a földi világra. A fát földi
halandó nem láthatja, csak hírét hallhatja. A sámán révületbe esve megtalálhatja a fát, közlekedhet
rajta, kikérheti az Ęsök közbenjárását, tanácsát, jóslatait.
A pogány magyar mitológiában hét ága hét égbolt alatt elhelyezkedĘ külön világ, az Ęsök túlvilági
életének színtere, a hetedik ég pereme a világ vége. Az életfa ábrázolásának egyszerĦ, stilizált
formája az ún. palmetta, amely a honfoglaló magyarság tárgyi mĦvészetében a legfontosabb
motívum (pl. a geszterédi szablya, bezdédi tarsolylemez, beregszászi süvegcsúcs díszítése). Éppen
ebbĘl és az életfa-elképzelés megváltozott tartalmú, de szívós továbbélésébĘl következtetnek a
kutatók arra, hogy a kereszténység felvétele elĘtt a magyarok sámánhitĦek voltak. A magyar népi
kultúrában – a folklórban (pl. a népmesék égig érĘ fája), a népszokásokban, a népi
díszítĘmĦvészetben is – igen sok megjelenési formája van, legfontosabb szerepe a népszokásokban
volt, mint a kezdĘdĘ új élet jelképe.”

Vígh Tamás szobrászmĦvészrĘl
Vígh Tamás Kossuth-díja alkalmából a következĘ cikket közölte az Esti Hírlap:
„Életfa – A szabályos ritmusú évgyĦrĦk közepén különös, szinte az emberi csontozat mintájára
felépülĘ, szervesen egymásra rakódó csodafa áll, a népmesék és a legendák életfája.
E plasztika az új magyar szobrászat egyik legérdekesebb, új gondolatokat és eszközöket meghódító
alkotása, Vígh Tamás szobrászmĦvész munkásságának szinte a jelképe is lehetne. Az 1926-ban
született mĦvész – ahogy mondani szokták – alaposan kijárta az élet iskoláját, mire a
KépzĘmĦvészeti FĘiskola hallgatója lett. Mestere a korszakos alkotó: Ferenczy Béni volt. Amit Vígh
Tamás tĘle tanult, azt eddigi pályáján mindvégig megĘrizte, miközben újabb stílustörekvéseket
hódított meg, s szobrászata a modern plasztika lehetĘségeit keresve mind gazdagabbá, teljesebbé
vált. (…) Vígh Tamás is az ötvenes évek legvégén, s különösen a hatvanas években talált magára.
Munkái leegyszerĦsödtek, kompozíciói szilárddá, kikezdhetetlenné váltak, gondolatilag gazdaggá,
mĦvészileg rendkívül kifejezĘ erejĦvé (A modern tudomány szimbóluma, Kürtösök, Bartók címĦ
mĦvei).
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Munkásságában mindvégig megĘrizte az ember szeretetét és tiszteletét. Minden szobrában az a
teljesség mutatkozik meg, amely nélkül nem lehet jelentĘs, mának szóló mĦvészetet létrehozni. Vígh
Tamás mĦvészi fejlĘdése több állomáson érkezett el a kiteljesedésig. De a kitérĘk, a kudarcok is
beletartoznak ebbe az életmĦbe és hozzájárultak, hogy az eredmények, a maradandó mĦvek tisztán,
érthetĘen lépjenek elénk. Vagyis olyan ez a mĦvészet, mint a már említett Életfa: hatalmas, masszív
törzs tartja, a hagyományok és egy megszenvedett egyéni mĦvészi látásmód, tehetség és céltudatos
emberi magatartás.” (h. m. cikke)

A szoborról
Az Életfa címĦ szobrot az Élet és Tudomány így mutatta be 1985-ben:
„A hetvenes évek elején Vígh Tamás nyerte meg azt a
pályázatot, amelytĘl egyik leggazdagabb múltú
városunk a maga ezeréves történetének méltó
emlékmĦben való megörökítését várta. A gyĘztes terv,
az Életfa azonban nem valósult meg, s még most is
legföljebb remény van rá, hogy a nagyközönség az
alkotótól megálmodott mĦvet végleges formájában is
láthatja egykor. Bizonyos azonban, hogy a
bronzmodellnek a lapunkban látható reprodukciója
elhihetĘvé teszi a mĦ megszületésekor írott dicséreteket:
„Hatalmas, fehér kĘtagjai népmesék és Ęsi mondák
életfájává épülnének össze haraszti mészkĘbĘl – írta róla
Rózsa
Gyula.
–
A
legĘsibb,
legtisztább
szimbólumrendszer (…), a növekedés, a gyarapodás, a
szervesség gondolata, amely az Ęsember természet
megfigyeléseibĘl vált mítoszos világképpé”. Nem
kevésbé találó a mĦ leírásának második fele: „Miránk a
magyar népmĦvészet testálta – az égig érĘ fák erejével,
madárpár Ęrizte szĘttesminták, fafaragások alig
felfejthetĘ szimbólumával, mert az életfa jelentése hol
felbukkan, hol elrejtve élt a népek és földrészek kollektív tudatában.”
,,Ez a mostani felbukkanása sem véletlen. A már elkészültekor sokaktól észrevett jelképessége
valamennyi kedvezĘ sorsfordulókor, a nagy históriai pillanatokra való emlékezéskor idĘszerĦvé
teszi. LegelsĘ renden azért, mert erĘteljes magasba törése, szép formái és sallangtalan szerkezete
harmóniát, örömöt sugall, míves kidolgozása pedig még azt is elárulja az átlagosnál figyelmesebb
szemlélĘnek, hogy megszületésében nemcsak egy rendezett, fegyelmezett gondolkodásmódnak,
hanem egy ugyanennyire fegyelmezett, gondos megmunkáló tevékenységnek is része volt.” (Tambur
Aranka cikke)
Az összeállítás következĘ részét a Visegrádi Hírek következĘ számában olvashatják.
A millenniumi bizottság nevében összeállította
Dobri Imre alelnök

Tisztelt Visegrádiak!
A millennium mindannyiunk közös ünnepe. Nagyon fontos számunkra, hogy ezért minden
visegrádi polgár magáénak érezze azt. Már korábban is kértük, vártuk ötleteiket, javaslataikat,
amelyeket igyekeztünk figyelembe venni az ünnepi év programjainak összeállításakor.
ElĘre jelezzük, hogy szeptember második felében egy közmeghallgatás keretében szeretnénk
bemutatni az elĘkészített programokat és az emlékmĦ részletes tervét.
A közmeghallgatás pontos idĘpontját a Visegrádi Hírekben szeptemberi találhatják majd meg.
Kérjük, jöjjenek el erre az alkalomra, osszák meg velünk véleményüket, javaslataikat.
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A túra- és szabadidĘ szakosztály évek óta gyarapítja a gyermekprogramokat gyalog- és néhány kerékpáros túrával, számháborúkkal, éjszakai túrákkal. Ezeken a programokon a gyerekek megtanulnak egymáshoz alkalmazkodni, megtanulják, hogyan kell egymást segítve közösen
leküzdeni az akadályokat. Játék közben igyekszünk a természet szeretetére, tiszteletére és megóvására nevelni Ęket.
Immár 10 éve szervezek vízi túrákat, melyeken szinte mindig volt
minimum 12–15 gyerek. Többször jártunk a Mosoni-Dunán, hat éve
részt veszünk a Mikoviny-emléktúrán, kisebb-nagyobb túrákat szerveztünk a Dunán, voltunk a Sajón, Hernádon, Bódván és Hévízen a
téli „Hébe-hóba” evezésen is.
A sportpálya vízközelsége újra élesztette bennem azt a vágyat, mi
szerint a régi vízi élet képére be kell indítani egy vízi szakosztályt.
Ennek érdekében már tavaly télen elkezdtem egy vízi túra vezetĘi
tanfolyamot, melyet idén tavasszal sikeresen befejeztem.
Nyár elejére terveztem egy vízi napközis tábort – meg több más
egyebet is –, de az ehhez szükséges infrastruktúra tĘlem független
okok miatt még máig sem készült el. Úgy gondoltam viszont, hogy
semmi esetre sem várok a következĘ évig, így augusztus elejére egy
kéthetes tábort szerveztem.
Kezdés:
2008. augusztus 4-én, naponta hétköznap 9 órától 16 óráig
Programok:
A leányfalui strandon felmérjük mindenki úszásszintjét, ha szükséges
javítunk rajta.
A két hét kevés lesz arra, hogy az úszni nem tudókat megtanítsuk biztonságosan úszni, de felmérjük az igényeket és a késĘbbiekben megszervezzük az oktatásukat.
Megtanítjuk a kenu kormányzására, az alapvetĘ vízi szabályokra és
az elĘforduló balesetveszélyek elkerülésére, ill. elĘfordulásuk esetén
ezek helyes kezelésére a táborlakókat.
Megtanuljuk, hogyan kell egy táborban élni, hogyan boldoguljunk
egy túrán.
Lesz ezen kívül íjászat, lovaglás, bobozás, kirándulás, számháború,
éjszakai túra szalonnasütéssel és ott alvással, lesz fafaragás, homokvárépítĘ verseny stb.
A tábor díja: 16.000,– Ft/fĘ/2 hét (ott alvásos nap + 500,– Ft); családonként 2 vagy több gyerek 13.000,– Ft/fĘ/2 hét (+ 400,– Ft).
A díjak tartalmazzák a tízórai, ebéd, ill. vacsora árát, eszközhasználatot és belépĘk díját, foglalkozásokhoz felhasznált anyagok árát.
Szeretettel várok mindenkit!
Bártfai István
06 (30) 251-6383



 

Lassan az utolsó hajrához érkezünk a gyĦjtĘ játékban, hiszen augusztusban vége. Most július közepén lesz egy külön sorsolás, itt is lesznek
esélyeink a nyerésre, a végsĘ sorsolás azonban csak augusztus végén
lesz, ezért még van idĘnk gyĦjtögetni. Igazából nem az utolsók között
kullogunk, mert a közel 3000 induló közül a mai napon a 316. helyen
állunk, de a végsĘ gyĘzelemhez ez kevés. Ezért kérek mindenkit, a
hétvégi grill husikat, húsleveseket stb. tegye még ízletesebbé egy kis
Delikát 8-cal, és juttassa el minél elĘbb hozzám a zacsikat, hogy a
kódokat gyorsan el tudjam küldeni.
Köszönettel:
Bártfainé Répás Ildikó
06 (30) 931-5580

Felhívás
a szülĘkhöz
és
a gyerekekhez!
2008. augusztus 11-tĘl egy hetes „fafaragó tábor” lesz a sportpályán.
A tábor programja több célú, elsĘsorban
a gyerekek megismertetése a fával mint
anyaggal és annak felhasználása; a fafaragás mint mesterség bemutatása, kipróbálása és megtanulása, valamint a sportpályán készítendĘ történelmi játszótér
alapjainak megfaragása, felépítése.
A táborban az oktatást fafaragók végzik,
és a faragáson kívül más érdekes programok is várnak a jelentkezĘkre.
A tábor reggel 9-tĘl 16 óráig tart, díja
900,– Ft/fĘ/nap, ezért tízórait és ebédet
kapnak a gyerekek.
Minden érdeklĘdĘ gyereket, esetleg felnĘttet is szeretettel várunk!
Bártfai István
06 (30) 251-6383

*

  


!
Egy termékbemutató mennyivel jobb kikapcsolódás, hogy kimozduljunk otthonról, mint egy meghívás, ami rólunk, nekünk szólt.
Ezt, úgy érzem, illett volna elfogadni. A
nyugdíjas klubról is elmondták: ,,azok”
közé nem megyünk. Most nem csak
,,azokat” hívták együttszórakozásra, beszélgetésre, hanem mindenkit. Honnan
tudják a bizottságban, mire lenne igény,
ha nem mondjátok el. Ne csak egymás
közt beszéljétek meg a gondot, kívánságot, hanem gyertek, érezzétek jól magatokat Ti is.
A karácsonyi összejövetelen egy kicsit
feltöltĘdve, gondot, bajt félre téve tudunk
együtt ünnepelni. Remélem, sokan gondolják a jövĘben, hogy a szociális és népjóléti bizottság által nekünk szervezett
programok ne fulladjanak érdektelenségbe, és sokszor 30-an leszünk.
A bizottság tagjainak jó munkát és sok
sikert kívánok a kezdeményezéshez.
Sipos Lajosné
nyugdíjas
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Tábori élményeink
A június 16-án kezdĘdött 8. napközis tábor programját a
reneszánsz évhez próbáltam igazítani. Az elsĘ napon egy
gyönyörĦ várat építettünk Ytong téglából a sportpályán, ami
csodák csodája, még ma is sértetlenül ott áll, és reméljük, ez
még sokáig így is marad. Érdemes megnézni, tényleg nagyon
szép lett, és azt is érdemes lett volna látni, a gyerekek milyen
ügyesen és szorgalmasan dolgoztak rajta. FĦrészeltek, reszeltek, gipszeltek, a kisebbek még növényeket is ültettek a
várkertbe.

2008. július

hajónk érkezését. Szerdán a királyi palotában Molnár Zsóka
vezetett körbe bennünket, sok érdekes dolgot tudtunk meg
tĘle a palotáról és a reneszánsz korról. A parkban egy ideig
játszottunk „adj király katonát”, majd ebédelni mentünk a
Reneszánsz étterem teraszára. Ebéd után bementünk és megnéztük az éttermet is, majd a Dunában hĦsölés következett.
Csütörtökön reggel tábori motyóval érkeztek a gyerekek,
amit Polyák Orsi fuvarozott fel nekünk a Telgárthy-rétre,
ahová a szokásos táborzáró sátrazásra indultunk. A gyerekek
egy része a sátrakat állította, a többiek pedig a vacsora elĘkészületeivel foglalatoskodtak. A menü 90 db grill csirkecomb,
egy óriási tál saláta és extra mennyiségĦ kókuszgolyó volt,
hiszen estére vártuk a szülĘket is, mint mindig vendégségbe.
Nagyon kitettek magukért a gyerekek, nekem tényleg semmihez nem kellett még hozzányúlnom sem, csak elmondani
mit, hogyan csináljanak és nagyon finom lett minden, a
szülĘk szerint is, akik kóstolgattak, sĘt repetáztak is, miután
a gyerekek degeszre tömték a hasukat.

Ytong vár

A második napon kirándultunk. A Mogyoró-hegyen keresztül elĘször a bobpályára mentünk, ott a gyerekek bobozhattak, amit ezúton is köszönünk a bobpálya üzemeltetĘinek.
Utána a büfében ebédeltünk és a fellegvárba mentünk. Körbejártuk a várat, megnéztük a kiállításokat és Réti Gábor
nagypapájának köszönhetĘen a gyerekek kipróbálták az
íjászatot, dárda és csillag célba dobást, valamint lovagoltak
is. A királyi trónon aranyos fényképek készültek, majd a
Kálvárián keresztül hazajöttünk.
A harmadik napon pizzasütés volt, a gyerekek szorgalmasan gyúrtak, szeleteltek, gyönyörĦ és nagyon finom óriás
pizzák készültek, kinek-kinek saját szájíze szerint. Az elkészült „mĦveket” a Kis udvarban a fornettis kemencében
kisütötték nekünk és 32 gyerek fülsüketítĘ üvöltése fogadta
Zoli fiamat, mikor a hat nagy tepsi kisült finomsággal megérkezett.
Másnap a kedvenc Kacár-tanyánkra utaztunk Szokolyára. A
nagyobbak mint kedves régi ismerĘst köszöntötték a péket, a
bárányokat, a házigazdát, míg a kisebbek elindultak felfedezni a terepet és kiválasztani, melyik pásztorkunyhóban
fognak aludni. Délután nagy attrakció volt a kenyérsütés,
mindenki dagasztott és az udvari kemencében gyönyörĦre
sültek a világ legdrágább, de igen finom kenyerei. Ez a foglalkozás ugyanis 16.000 Ft-ba kerül, amiért 10 db kenyeret
kapunk a végén. A kemencébĘl kikerült forró kenyerekbĘl
kettĘ azonnal el is tĦnt a gyerekek hasában. Este finom paprikás krumplit fĘztünk bográcsban, majd 11 óráig énekeltünk, beszélgettünk a tábortĦz mellett.
Másnap délelĘtt egy kézmĦves foglalkozáson és egy aratás
történeti elĘadáson vettek részt, közben elkészült a remek
babgulyásunk. Megebédeltünk, csomagoltunk és indultunk a
kisvasúthoz, nagyvasúthoz, komphoz, vagyis haza.
HétfĘn a Telgárthy-rétre kirándultunk, labdázással, levendulafonással és hĦsöléssel telt a nap, mert nagy volt a kánikula. FĘleg a tĦz mellett, ahol a nagyobbakkal fincsi grillezett husikat és virslit sütöttünk. Kedden hajókirándulásra
mentünk Zebegénybe. Ott megnéztük a Hajózási Múzeumot
és mivel szintén nagy volt a kánikula, a Dunában vártuk

A Reneszánsz étterem elĘtt

Délután egy „hétpróba” játék segítségével megválasztottuk
a tábori királyt és királynĘt. Kövön járás, vízhordás, labdapattogtatás stb. után a királynĘ Zsófi-Rozi (mert Ęk ketten
voltak egy) lett, de a két, holtversenyben lévĘ királyjelöltnek
még egy utolsó párviadalt kellett vívni a trónért és a királynĘ(k) kezéért. Végül GergĘ királyunk lett, aki a királynĘivel
mit sem törĘdve azonnal felállította saját udvartartását, és így
játszottak a fiúk egész estig. Sötétedés után nem maradt el az
éjszakai bátorságpróba sem, a gyerekek alig várták, hogy
Pisti megérkezzen. A tábortĦz körül még sokáig énekeltünk,
beszélgettünk, majd éjfél után lefeküdtünk. Természetesen
az esĘ most sem került el bennünket, eddig még – a tavalyi
év kivételével – minden táborzárón eláztunk. Hol nappal, hol
éjjel, de mindig esett. Péntek délelĘtt a gyerekek a tornacsarnokban részt vettek az ÁNTSZ által szervezett parlagfĦirtással kapcsolatos vetélkedĘn. Jó sok díjat bezsebeltek,
majd miután Lali visszahozta Ęket a rétre, ebédeltünk, tábort
bontottunk, és mint minden évben, fájó szívvel kívántunk
további szép nyarat egymásnak.
Köszönöm a gyerekek nevében mindenki segítségét: az
Utilis Kft., az önkormányzat, a Pilisi ParkerdĘ Rt., Bártfai
István és Fieszl József anyagi támogatását, EĘry Dénesnek az
ásványvizet, Jung Vilmosnak az ingyen kompozást, Zeller
Tibornak és Paulus néninek a fagyit, a Káosz üzletnek a
mĦanyag edényeket. Szilvi, Zsóka és Rozál anyukáknak az
utazásokkor nyújtott segítséget. Összességében e sok segítségnek volt köszönhetĘ, hogy anyagilag mindenki számára
elérhetĘ, kellemes két héttel tudtuk megkezdeni a vakációt.
További szép nyarat kívánok mindenkinek!
Bártfainé Répás Ildikó
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A DUNAKANYAR ERDEI ISKOLA HÍREI

Meg•riztük az „ökoiskola’’ rangot
2005 után, idén ismét kiérdemelte a Dunakanyar Erdei Általános Iskola az Ökoiskola címet!
„Az oktatási és a környezetvédelmi kormányzat az
Ökoiskola cím meghirdetésével 2005 óta a legmagasabb
szintĦ állami elismerés lehetĘségét nyújtja mindazon iskolák
számára, amelyek iskolafejlesztési pedagógiai munkája kiemelkedĘen magas színvonalon képviseli a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiája értékeit.”
Az ökoiskola cím – ha tartalommal van kitöltve, iránytĦ a
fenntarthatóságra neveléshez.
Mi is az a fenntarthatóság? Fenntartható hasznosítás az
ökoszisztémák és általában a biológiai erĘforrások olyan
mértékĦ igénybevétele, terhelése, felhasználása, amely nem
haladja meg azok megújuló képességét.

A Nemzeti Alaptanterv (NAT) fenntarthatósággal kapcsolatos célkitĦzéseinek megvalósítását kormányzati erĘfeszítések
is hivatottak elĘsegíteni. Ezek elsĘsorban törvénykezési,
eszmei jellegĦek, de ha van elszántság és tehetség hozzá,
anyagiakban, pályázati források meghirdetésében is megnyilvánulnak. Szerencsére uniós források is állnak rendelkezésre,
amelyek elérhetĘsége megint csak az állam akaratának függvénye is.
A közoktatási törvény 2003. évi módosítása óta a törvény
48. § (3) bekezdése alapján az iskoláknak nevelési programjuk részeként el kell készíteniük saját egészségnevelési és
környezeti nevelési programjukat is. Ez kell, hogy tartalmazza azon tevékenységeket, amelyekkel az iskola elĘsegíti a
fenntartható társadalom kialakulásának társadalmi programját.

Az Ökoiskola cím elnyeréséhez az iskoláknak munkatervet
kell összeállítaniuk, és a meghirdetett 90 pontos kritériumrendszerbĘl legalább huszonötöt kell teljesíteniük. A többit a
fejlesztési célkitĦzéseikben, hosszabb távon kell megcéloznia és három évenként ezek teljesítésének elĘre haladásáról
beszámolnia. A kritériumrendszert a svéd „Zöld iskola”
rendszer adaptálásával egy szakértĘi bizottság dolgozta ki
nálunk, s csak néhány apróbb korrekciót alkalmazott.
Az Ökoiskola cím valóban a fenntarthatóság pedagógiája, a
környezeti nevelés terén élenjáró iskolák államilag garantált
minĘségjelzĘje.
Sajnos a mi világunk-országunk még csak elméletben gondolkodik jövĘcentrikusan, ezért is nagyon fontos, hogy ennek alapozásában az iskolák kivegyék a részüket. Jelenleg
mintegy 400 ökoiskola van Magyarországon. Most 150-nel
gyarapodott a számuk.
„Az ökoiskolák mĦködése példaként szolgálhat minden
olyan magyar iskola számára, amely céljának tekinti a környezettudatos, társadalmi részvételre képes állampolgárok
nevelését.”
Sajnálatos, hogy hazánkban a fenntarthatóságra nevelés
még nem kap alap kvótát, tehát nincs minden oktatási intézmény bevonva, érdekeltté, támogatottá téve a részvételben,
illetve akik felvállalták, azoknak maguknak kell még kiharcolniuk a társadalom anyagiakban való támogatását ehhez a
mindannyiunk jövĘjét meghatározó pedagógiai munkához!?
A fenntarthatóságra nevelés jellemzĘi:
– A fenntartható gazdaság – nem fejlĘdés – ismereteinek
integrálása a meglévĘ oktatási rendszerekbe
– Értékközpontúság – a jelen és a jövĘ generációk tiszteletével
– Kritikus gondolkodás bátorítása, a problémamegoldás
ösztönzése
– KülönbözĘ pedagógiai módszerek alkalmazása, speciális
képzési programok kidolgozása
– A tanulók egyre nagyobb és amennyire csak lehetséges
bevonása az oktatással kapcsolatos döntéshozatalba
– Gyakorlati alkalmazhatóság a mindennapi életben
– A társadalom minden rétegére kiterjed
– Helyi és globális ügyekkel való foglalkozás, egyensúlyt
keresve a lokális és a kiterjedt érdekek között
– Törekvés a pillanatnyi és az idĘben távoli érdekek egyensúlyára
Az ökoiskolákról honlapjukon nyerhetĘ bĘvebb információ: www.okoiskola.hu.
Szentendrey Géza

Megújult Visegrád város honlapja!
www.visegrad.hu
A városi portál Visegrád internetes kapuja is egyben, ezért volt
fontos számunkra, hogy kiemelkedĘ grafikai minĘségĦ honlappal találkozhassanak látogatóink. A honlap lehetĘséget nyújt
mind az önkormányzati, turisztikai és lakossági információk teljes körĦ közzétételére és azok véleményezésére. A különleges
szolgáltatások között egy új képeslapküldĘ alkalmazás áll a látogatók rendelkezésére.
A civil szervezetek és egyesületek számára külön bemutatkozási lehetĘséget kívánunk nyújtani, amit Ęk maguk tölthetnek fel
és szerkeszthetnek majd. A késĘbbiekben a Visegrádi Hírek egy-

egy cikkét is közzé tesszük, olyan formában, hogy véleményezhessék a helyi polgárok. A honlapon egy hirdetĘtáblát is elhelyezünk, ahol bárki megjelentetheti üzeneteit.
Kérünk minden visegrádi polgárt, hogy látogasson el megújult
honlapunkra, és írja meg véleményét az info@visegrad.hu email címre. Amennyiben bármilyen közérdekĦ információt, cikket vagy adatot hiányolnak, vagy szívesen látnának a honlapon,
kérjük juttassák el azt hozzánk.

Köszönettel:
Dobri Imre és Kárpát Zoltán
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HÍREK A KISTÉRSÉGB•L
KiemelkedĘ pályázati siker
a Kistérségi Társulásnál
Hét és félmillió forint kulturális célokra
Pályázati szempontból is beigazolódott a térség kulturális összefogására épülĘ Dunakanyar Nyári Játékok létjogosultsága. Egyedülálló sikert könyvelhet el ugyanis a
Pilis–Dunakanyar azzal, hogy máris 7,5 millió forintnyi
pályázati támogatás elnyerésérĘl számolhat be.
A Reneszánsz Év keretében hirdette meg az OKM 2008
februárjában a Közkincs Program térségi szintĦ pályázati
felhívásait, melyre kistérségünk két anyagot nyújtott be, s
mindkét pályázatunk sikeres is volt – tájékoztatta lapunkat
Vámos Attila, a kistérségi iroda vezetĘje.
A térségi kulturális élet tervezési, fejlesztési feladatainak
összehangolására, a Nyári Játékok koordinálására létrehozott Közkincs kerekasztal mĦködtetéséhez 600.000 Ft
támogatást nyertünk. A kerekasztal célja, hogy a kistérségi
kulturális szakemberek, a civil szervezetek koordinációs
csoportként aktívan részt vegyenek a térség egységére
irányuló teremtĘ és alkotó folyamatban.
A Közép-Magyarországi Régióban egyedüli nyertesként
pedig kistérségi közmĦvelĘdési referens foglalkoztatására,
kulturális szolgáltató iroda fejlesztésére 6.950.000 Ft
támogatásra találta érdemesnek a kiíró a kistérségi irodát.
A referens feladata többek között a térségi információs
hálózat létrehozása, évente ismétlĘdĘ programok (Nyári
Játékok és a szeptemberi Dunakanyar Aquavity sportrendezvény) szervezése. A térség mĦvelĘdéstörténeti hagyományát összefoglaló kutatás, az aranykor nyomába eredĘ
– az ómagyar, az Árpád-házi, bizánci görög, valamint a
reneszánsz – hagyatékot bemutató szakmai anyag, speciális monográfia elkészítése is ebbĘl a forrásból valósulhat
meg.

Indul a Dunakanyar Aquavity
Újabb izgalmas kezdeményezésnek lehetnek majd tanúi
vagy akár résztvevĘi a térségben élĘk és a Dunakanyarba
látogatók szeptember második hétvégéjén. A SzentendreiDuna-ágban hagyományteremtĘ szándékkal „kincskeresĘ
kalandtúra” indul szeptember 13-a szombat reggelén, míg
Szentendre belvárosában egész napos sportfesztivál zajlik
majd.
Az esemény összefogója a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásának Irodája,
csatlakozó partnerei pedig a térségi települések önkormányzatai, vízisport-egyesületei.
A Szentendrei-Duna-ág páratlan szépségére építve, olyan
élménygazdag eseményt indítanak útjára a szervezĘk,
melyen keresztül az egész térség mint egység mutatkozik
meg, és válik vonzóvá, megismerhetĘvé.
Amint azt Stiglmayer Gábor fĘszervezĘ elmondta, a cél
aktív részvételre bírni a térséghez kapcsolódó közösségeket, velük együttmĦködve országossá, vagy akár nemzetközivé szélesíteni a kalandos versengésben résztvevĘ
flottillák körét, mert a csapatok természetesen vízen köze-

lítik majd meg az újabb és újabb állomáshelyeket. Fontos
célkitĦzés az is, hogy a rendezvénnyel fokozzák a Pilis–
Dunakanyar településeinek ismertségét, úgy, hogy közben
vendégszeretetükkel, a személyesség varázsával mutatják
be valódi értékeiket.
Mindemellett hangsúlyos célja a szervezĘknek az is,
hogy felhívják a figyelmet a közös sportolás élményére, a
napi mozgás fontosságára és örömére úgy, hogy az esemény egyszerre nyújtson közösségi, kulturális és sportélményt a résztvevĘknek.

Elnyert kistérségi sportpályázatok
2007 után ebben az évben is három–háromszázezer forintos támogatást nyert el a kistérségi iroda közremĦködésével négy sportegyesület. Nyári táborok szervezésére
pályázati támogatásban részesül a Magyar Vár Alapítvány, a GÓLIÁT Diák és SzabadidĘ Sport Egyesület, a
Magyar Profi Kick és Thai Box Szervezet, illetve a
„HÓD” Honismeret Túraegylet. 2008-ban is azon egyesületek részére nyújtott be pályázatot a kistérségi iroda,
ahonnan az elsĘ megkeresések érkeztek, hiszen kistérségenként limitált számú pályázat volt beadható. Érdemes
tehát figyelni a kiírásokat.

Jogi és ifjúság referens a kistérségnél
2008 májusától dr. Török Balázs személyében újabb
szakemberrel egészült ki a kistérségi iroda csapata. A
jogász kolléga a térség ifjúsági ügyeinek összehangolása
mellet – ami nagymértékben jelenti a további pályázati
lehetĘségek kiaknázását is – az általános jogi feladatokban
mĦködik majd közre.

Sakkhírek
Május 18-án fejezĘdött be az idei bajnokság. Csapatunk
a Pest megyei I/A, ún. Herczeg csoportjában 10 forduló
alatt 25,5 pontot szerezve végeredményben az 5. helyet
szerezte meg.
Ha ehhez hozzátesszük, hogy az elsĘ táblásunk szinte
végig külföldön tartózkodott, és a bajnokság végén is
második táblásunk is távol volt, azt mondhatjuk, hogy a
csapat erĘn felül teljesített.
Egyetlen egyszer játszhattunk a legjobb összeállításunkban, ekkor 5:0-ra gyĘztünk. A bajnokságot az igen erĘs
csapattal kiálló Szigetszentmárton nyerte 35,5 ponttal. A
bajnoktól tartalékos csapatunk mindössze 3:2 arányban
kapott ki. A 10 csapatból 4-et sikerült legyĘzni.
Változatlanul várjuk a csapatba a (jól) sakkozó visegrádiakat, további erĘsödés reményében.
ėsszel megjelenik a Pest megye sakkéletének 25 éves
története (1982–2006) c. kiadvány, aki igényt tart rá,
keressen meg a sakkszakosztályon.
Ezúton is gratulálok a csapat tagjainak, hajrá Visegrád!
Üdvözlettel:
Gróh Dániel
szakosztályvezetĘ
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KELEMEN KFT.
Már 10 éve a Szigeten

GÁZ-, VÍZ-, FĥTÉS-, SZANITER,
VILLANY KISÁRUHÁZ
Tahitótfalu (bent a szigeten), Szabadság út 15.
Kék Duna Szövetkezet udvarán (Váci rév felé)
és Üröm, Ürömi út 33.
Hívjon: tel/fax: (26) 386-721, (26) 350-997,
06 (30) 9515-484
Nyitva tartás: h–p: 7.30–17.00, szo: 8.00–12.00

– Teka gránit mosogatók, csapteleppel
49.900,– Ft-tól 62.900,– Ft-ig
– Konyhai beépíthetĘ gépek akciós áron
– Termomax Inka 24 kW kondenzációs kombi kazán
267.000,– Ft
– GARDENA minden, ami a kerthez kell!
– SANIT WC-tartály falbaépíthetĘ + fali WC-csésze
+ WC-tetĘ
34.000,– Ft-tól
– RAVAK, RIHO (zuhanytálca, zuhanykabin és kádak)
10% kedvezmény
– MARMITE öntött márvány mosdó, kád,
SCAVOS bútorok
– Gáz- és vegyes tüzelésĦ álló kazánok
– Radel, Radeco, Vogel Noot stb. radiátorok
– Villanyszerelési anyagok raktárról vihetĘk!
Áruhitel: Magyar Cetelem
KivitelezĘt keres? Segítünk!
E-mail: postmaster@kelemen.t-online.hu
Fizetés bankkártyával is

HIRDESSEN
A VISEGRÁDI HÍREKBEN!
A KÖRNYÉKEN
LEGKEDVEZėBB
HIRDETÉSI TARIFÁKKAL!
ÁLLANDÓ HIRDETėINK
TOVÁBBI KEDVEZMÉNYT
KAPNAK!

Szóljon hozzá, mondjon véleményt,
írjon cikket lapunkba!
Cikkleadási határidĘ (lapzárta):
minden hó 1-je, déli 12 óra
Írását, hirdetését CD-n, e-mailon is leadhatja
– de ha nincs erre mód, kézírással is –
a szerkesztĘség címére:
mikesytamas@freemail.hu vagy
a tördelĘszerkesztĘnek:

borsody.istvan@freemail.hu
A cikkeket 10 pontos mérettel,
Times New Roman típussal
kérjük leadni!
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DUNAKANYAR
INGATLANCENTRUM
IngatlanközvetítĘ Iroda
Tanácsadás, teljes körħ ügyintézés!
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Tel/Fax: 06 (26) 381-431 Mobil: 06 (20) 9834-796

www.ingatlan- dunakanyar.hu


KÖNNYīSZERKEZETES
HÁZAK KIVITELEZÉSE
TetĞfedés, autóbeállók, elĞtetĞk
és egyéb faipari munkák
Megbízható, gyors kivitelezés
kedvezĞ áron!
Referenciával és garanciával!
A referenciák megtekinthetĞk:
www.acsfer.hu
ElérhetĞség:

Telefon: 06 (20) 519-1949
Fax: 06 (26) 585-030
E-mail: acsfer@dunainfo.net
VISEGRÁDI HÍREK
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala
Megjelenik havonta, 800 példányban
FelelĘs szerkesztĘ: Mikesy Tamás
A szerkesztĘbizottság tagjai:
Borsody István, Gróf Péter, dr. Gróh Dániel,
Kálazy László, Mezei Anna, Mikesy Tamás, Schmidt Anna
Kéziratleadás: minden hó 1-jéig
Írásaik tartalmáért a szerzĘk vállalják a felelĘsséget!
SzerkesztĘség: 2025 Visegrád, Széchenyi u. 11.
Telefon: (26) 398-128, fax: (26) 398-163
SzerkesztĘségi órák: szerdán 14–16 óra között
ISSN 1587-7477
Tipográfia: Borsody István
Nyomdai munkák: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác
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NE HOZZA HOZZÁNK!
HĥTėJÉT, MOSÓGÉPÉT, MOSOGATÓGÉPÉT,
MIKROSÜTėJÉT, VILLANYBOJLERÉT…

MI A HELYSZÍNEN MEGJAVÍTJUK.
INGYENES KISZÁLLÁS
VISEGRÁDTÓL BUDAKALÁSZIG
ÉS A PILIS TERÜLETÉN

HIBABEJELENTÉS-INFÓ:
NON STOP 06 (30) 500-3550
ELEKTROSZERVÍZ

GUELMINO BT.

Visegrádon
gyönyörħ panorámával rendelkezę
hét szoba összkomfortos lakás (panzió)
a Thermál Szálló mellett
teljes berendezéssel együtt
kiadó, bérbeadó, illetve eladó!
ÉrdeklĘdni lehet:
06 (30) 423-0517-es telefonon
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Vágott, hasított tĦzifa Dunabogdányból
Tel.: 06 (70) 268-4030

DUNAKANYAR
VAGYONVÉDELEM
Biztonsági rendszerek kiépítése
rádiófrekvenciás
és telefonos távfelügyelet biztosításával,

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

TĥZIFA
Hasított 2.000,– Ft/q, kugliban 1.900,–Ft/q
Az ár a házhoz szállítás költségét is magában foglalja

EĘry Csaba
Tel.: 06 (20) 599-9399
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Visegrádon külön bejáratú
KÉTSZOBÁS LAKÁS KIADÓ!
ÉrdeklĘdni lehet:
a 06 (30) 966-9288-as,
ill. a 06 (26) 398-287-es telefonszámon
GARÁZS eladó
Visegrádon a Rákóczi utcában.
Érd1eklĘdni lehet: 06 (30) 999-2839

DUNABOGDÁNYBAN,
KÖZVETLEN VÍZPARTI LAKÓINGATLAN
ELADÓ!
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ÉrdeklĘdni lehet: 06 (30) 999-2839
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IDE A SÓLYOM KERÜLJÖN!
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EMBLÉMA!

2008. július

EMBLÉMA!
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Visegrád, FĘ u. 83.
Kapható
A B O R D A T E R MÉ K E K
TELJES VÁLASZTÉKA!
Júliusi ajánlatunk:
Borda házi sütĘkolbász 990 Ft helyett 900 Ft,
VF sertésbeles grillkolbász 1150 Ft helyett 950 Ft,
VF kolozsvári szalonna 1350 Ft helyett csak
1050 Ft, míg a készlet tart!
Grillezni való fĦszeres tarja folyamatosan kapható!
Az árak a mindennapi készlet erejéig
érvényesek; az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
Sertés- és mĦbelek, vakbél, gyomor folyamatosan
kapható!
Ecetek, konzervek, ét- és olívaolaj, ásványvíz,
üdítĘitalok, házi tészták, mirelit áruk,
vecsési savanyúságok, mirelit- és grillfĦszerek
nagy választékban, jó minĘségben, kedvezĘ áron!
SODEX ho PASS, ENNI KÉK
étkezési és ajándék utalványok beválthatók!
Szeretettel várjuk kedves Vásárlóinkat
a megszokott nyitvatartási idĘben!
Tájékoztatjuk Kedves Vásárlóinkat, hogy
 '()* +,-'( $../&
$../ & 0,1- $#2
$# 2 $3&
4 5 6 5 -6'*- 7  6 )8 )&
Nyitás 2008. július 29., kedd reggel 7.00 órakor!
Megértésüket köszönik a Borda húsbolt dolgozói

H Á Z!

Nyitva tartás:
hétfĘ
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

A 11-es fĘút mellett
jó parkolási lehetĘséggel
várjuk Önöket!
2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos út 40.
Telefon: (26) 390-350

Visegrádi
Hírek
VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
XXIV. évfolyam 8. szám
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ELSĝ SZ ENT KIRÁLYUNKRA EMLÉKEZÜNK
Himnusz Szent István királyról
Örvendj, magyar hon, jó anya,
fiad dicséretét dalold,
zengjen dicséneked szava
ahhoz, ki mindig pártfogolt.

Ég hírnöke jelezte meg
atyjának, hogy születni fog:
a vértanú elküldetett
anyjához szólni jóslatot.

S már életének hajnalán
osztotta üdvnek életét,
s a magyar nemzet, a pogány
hamar keresztény hitre tért.

ĝ néked igaz fényt hozott,
hit fényét adta át neked,
hozzá törvényt is alkotott,
üdvösség útjára vezetett.

Örült is a magyar haza,
ledĞlt a bálványok hada,
zengjen hát égi glória,
boldogság róla szólni ma.

FeltĬnt az égi fényesség,
s a nép, mely tévelygésben élt,
elhagyva sĬrĬ éjjelét,
Krisztus szent igájába tért.

ĝt Géza élte alkonyán
István mártír nevezte el
az égi küldetés nyomán
Istvánnak, anyja méhiben.

Mint libanoni cédrusok,
a gyermek úgy növekedett,
s miként elĞre mondatott,
Szent Istvánról kapott nevet.

Imádás légyen, tisztelet
néked Hármas-Egy Istenünk,
segíts elérnünk mennyeket,
mit szent királyunk kér nekünk.

Oktatták Ğt híres doktorok,
öntözték bölcsességgel Ğt,
s jámbor erkölcse ragyogott
már zsengén, férfikor elĞtt.

Amen.







(Csanád Béla fordítása)
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Tisztelt Visegrádiak!
Idén is megrendezzük szeptember elsĘ két hétvégéjén a Városnapi rendezvénysorozatunkat. A programok
a korábbi években kialakult hagyományokhoz hasonlóan kerülnek megrendezésre. Már ebben az elsĘ tájékoztatóban is szeretettel hívunk mindenkit, hogy vegyen részt az eseménysorozat programjain. Az alábbiakban a vázlatos programtervet tesszük közzé, a részletes mĦsorról a szokásos módon tájékoztatjuk
Önöket.

H   =

 F +-./6G" IJK *+ DJL
 
 HC
Szeptember 5. péntek

QUADRIBURGIUM-JÁTÉKOK
Római nap a gizellamajori erĘdben
Szeptember 7. vasárnap

MÁRIA-KÁPOLNA BÚCSÚJA
Ünnepi szentmise a Mária-kápolnánál
Szeptember 13. szombat

CSALÁDI PROGRAM A PALOTAKERTBEN
Benne:

DélelĘtt az V. Visegrádi Gyerek Íjászverseny,
délután a szokásos fĘzĘ kavalkád,
a mĦsorban sok zene és tánc
Szeptember 14. vasárnap

KIÁLLITÁS-MEGNYITÓ A MĥVELėDÉSI HÁZBAN
A programok ingyenesek, mindenkit szeretettel várunk!
A részletes programot szórólapokon, a szeptemberi újságban
és a www.visegrad.hu honlapon találják meg!

Megújult Visegrád város honlapja!
www.visegrad.hu
A Neoplane Kft. és az Eper Stúdió – személy szerint is Bótyik Árpád és Szeghy Barnabás – elkészítették Visegrád új internetes honlapját.
A városi portál Visegrád internetes kapuja is egyben, ezért volt fontos számunkra, hogy kiemelkedĘ grafikai
minĘségĦ honlappal találkozhassanak látogatóink. A honlap lehetĘséget nyújt mind az önkormányzati, turisztikai és lakossági információk teljes körĦ közzétételére és azok véleményezésére. A különleges szolgáltatások
között egy új képeslapküldĘ alkalmazás áll a látogatók rendelkezésére.
A civil szervezetek és egyesületek számára külön bemutatkozási lehetĘséget kívánunk nyújtani, amit Ęk maguk
tölthetnek fel és szerkeszthetnek majd. A késĘbbiekben a Visegrádi Hírek egy-egy cikkét is közzé tesszük,
olyan formában, hogy véleményezhessék a helyi polgárok. A honlapon egy hirdetĘtáblát is elhelyezünk, ahol
bárki megjelentetheti üzeneteit.
Kérünk minden visegrádi polgárt, hogy látogasson el megújult honlapunkra, és írja meg véleményét az
info@visegrad.hu e-mail címre. Amennyiben bármilyen közérdekĦ információt, cikket vagy adatot hiányolnak,
vagy szívesen látnának a honlapon, kérjük, juttassák el azt hozzánk!
Köszönettel:
Dobri Imre és Kárpát Zoltán
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VÁROSHÁZI HÍREK
Visegrád Város Önkormányzat 12/2008. (VII. 3.) ör. rendelete
a Dunakanyar Tervtanács létrehozásáról, mĦködésének rendjérĘl
Visegrád Város Önkormányzatának KépviselĘ-testülete az épített környezet alakításáról és védelmérĘl szóló 1997. évi
LXXVIII. Törvény (a továbbiakban: Étv.) 6. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a területrendezési, településrendezési és az építészeti-mĦszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet figyelembevételével a
következĘ rendeletet alkotja:
I.

FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A Tervtanács célja és mĦködésének hatálya
1. §
1. Visegrád Város KépviselĘ-testülete a helyi környezet,
illetve építészeti örökség védelme szempontjából jelentĘs
településrendezési, építészeti-mĦszaki tervek szakszerĦségének elĘsegítése érdekében, valamint az erre vonatkozó
jogszabályok összehangolt érvényre juttatása céljából
Településrendezési és Építészeti-mĦszaki Tervtanácsot
(továbbiakban: Tervtanácsot) mĦködtet.
2. A Tervtanács illetékessége kiterjed Visegrád és a Dunakanyar Tervtanácshoz csatlakozó települések (Nagymaros, Zebegény és Visegrád) közigazgatási területére.
3. A rendelet hatálya kiterjed e rendeletben meghatározott településrendezési és építészeti-mĦszaki tervekre,
illetve ezek készítĘire, tervezĘire.
4. A Tervtanács szakmai segítĘ és véleményezĘ testület,
amelynek állásfoglalásai a településrendezési tervek jóváhagyási eljárásában, valamint az építészeti-mĦszaki tervek
hatósági engedélyezési eljárásaiban felhasználhatók.
II. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A Tervtanács feladata
2. §
1. A Tervtanács mĦködési területe megegyezik a területi
fĘépítész illetékességi területével, illetĘleg Visegrád és a
hozzá csatlakozó települések közigazgatási területére
terjed ki.
2. A Tervtanács feladata a Visegrád és a hozzá csatlakozó települések, a települési környezet, illetve az épített
környezet alakítását és védelmét szolgáló településrendezési tervek szakszerĦségének és magas színvonalának
elĘsegítése.
E körben különösen a meglévĘ településkép értékeinek
védelme, a településkép harmonikus alakításának elĘsegítése, a településrendezési és fejlesztési döntések megalapozása és hatékony érvényre juttatása, az ezekkel ellentétes hatások mérséklése.
3. Az 1. pontban meghatározott célok érdekében jóváhagyás, illetve hatósági engedélyezési eljárásra benyújtás
elĘtt a Tervtanács az alábbi terveket véleményezi:
a) Az önkormányzat területét érintĘ
– településszerkezeti,
– közterület-rendezési,
– közterületi park- és kertépítészeti,
– útépítési, -felújítási terveket,

– helyi építési szabályzatait, amelyek szabályozási
tervvel együtt készülnek.
b) Az önkormányzat beruházásában készülĘ valamennyi,
építési engedélyhez kötött építmény engedélyezési
terveit.
c) Minden olyan építmény építész-mĦszaki terveit
– amelyet a település kiemelt területként jelöl meg,
– amely 250 m2 összes nettó beépített alapterület fölött
van.
d) Helyi védelem alatt álló építményt érintĘ építési munka terveit.
e) Szobor, emlékmĦ, díszkút terveit.
f) Mindazokat a terveket, amelyek minĘsítését a Helyi
Építési Szabályzat Tervtanácsi minĘsítéshez köt.
4. A 3. pont a)–c) alpontjai alatt felsorolt munkákat a
Tervtanács – konzultatív jelleggel – akkor is véleményezi,
ha annak jogszabályban elĘírt zsĦrizésére más Tervtanács
jogosult.
5. A Tervtanács megtárgyal minden olyan, a települést
vagy annak környezetét érintĘ településrendezési, építészeti-mĦszaki tervet, amelynek megvitatását
a) a fĘépítész,
b) a tervezĘ,
c) az építtetĘ,
d) az illetékes elsĘ fokú hatóság,
e) az önkormányzat valamelyik bizottsága,
f) a polgármester
megtárgyalni, véleményezni kér – amennyiben a Tervtanács elnöke egyetért.
6. A települési fĘépítész feladatkörében – szakmai álláspontjának kialakításához – a Tervtanács közremĦködését
igénybe veheti.
3. §
Visegrád közigazgatási területét érintĘ, településrendezési tervek jóváhagyását megelĘzĘen, valamint a 2. § (3)
a)–f) pontjaiban meghatározott építési munkák terveinél a
tervezĘnek, valamint a tervezéssel megbízott szervezet
vezetĘjének ki kell kérnie az illetékes Tervtanács szakmai
véleményét.
A Tervtanács összetétele
4. §
1. A Tervtanács – a településtervezésben, illetve az építészeti-mĦszaki tervezésben magas szintĦ elméleti és
gyakorlati ismeretekkel rendelkezĘ – természetes személyekbĘl álló szakmai tanácsadó testület.
(Folytatás a 4. oldalon)
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(Folytatás a 3. oldalról)
2. A Tervtanács
– elnökbĘl,
– állandó tagokból,
– eseti meghívott tagokból áll, akik a tervtanácsi tárgyaláson szavazati joggal rendelkeznek.
3. A Tervtanács elnöke a települési fĘépítész. Kinevezése négy évre szól, amely meghosszabbítható.
A tervtanácsi elnöki kinevezés megszĦnik a területi, illetve önkormányzati fĘépítészi megbízás megszĦnésével.
4. A Tervtanács elnökének feladata:
– javaslattétel a titkár és tervtanácsi tagok kinevezésére,
– javaslattétel a Tervtanács ügyrendjére és annak elfogadására,
– a tervtanácsi tárgyaláson résztvevĘ tagok kiválasztása,
– a tárgyalandó témáktól függĘen bíráló kijelölése,
– a tervtanácsi munka irányítása, a tárgyalás vezetése,
– a tárgyaláson elhangzott vélemények összegzése a
jegyzĘkönyv számára,
– a tervtanácsi állásfoglalás kiadmányozása.
5. A Tervtanács titkárának kinevezése négy évre szól,
amely meghosszabbítható, illetve megszĦnik a köztisztviselĘi jogviszony megszĦnésével.
A titkár megfelelĘ szakirányú felsĘfokú végzettséggel,
valamint közigazgatási alapvizsgával vagy azzal egyenértékĦ vizsgával rendelkezĘ személy.
A titkár
– vizsgálja a Tervtanács hatáskörét és illetékességét,
– javaslatot tesz az elnöknek a kérelem és a hozzá tartozó tervdokumentáció feladatkör és mĦködési terület hiánya miatti áttételére,
– vizsgálja a benyújtott dokumentáció helyességét,
– szükség esetén hiánypótlásra szólít fel,
– szükség esetén javaslatot tesz az elnöknek a településrendezési tervdokumentáció rövidített bekérésére,
– meghívja a tervtanácsi tárgyalás résztvevĘit,
– vezeti és összeállítja a jegyzĘkönyvet,
– elĘkészíti az elnöknek a Tervtanács állásfoglalását,
– megküldi az érintetteknek a tervtanácsi állásfoglalást,
– végzi a Tervtanács mĦködésével kapcsolatos iratkezelési feladatokat,
– bekérheti az általa fontos kiegészítĘ dokumentumokat,
fotókat, maketteket stb.
6. A Tervtanács állandó tagjai a Dunakanyar Tervtanácsban részt vevĘ települések fĘépítészei.
7. A Tervtanács meghívott tagjaira javaslatot tehetnek a
Tervtanács elnöke által javasolt, a polgármester által felkért szakirányú végzettségĦ, szakmailag elismert és nagy
tapasztalattal rendelkezĘ, a jogszabályi elĘírásoknak megfelelĘ körbĘl hívott személyek.
8. A Tervtanács tagjainak kinevezése négy évre szól,
amely meghosszabbítható.
9. A szakbíráló a Tervtanács tagjai közül felkért, vagy az
adott területen magas fokú szakértelemmel és széles körĦ
szakirányú tapasztalattal rendelkezĘ személy.
Feladata a Tervtanácsra benyújtott tervdokumentáció
írásos bírálatának elkészítése.
Összeférhetetlenség
1.

§
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1. Bírálóként, illetve elnökként, tagként, titkárként nem
vehet részt a tervtanácsi eljárásban a tárgyalandó tervdokumentáció tervezĘje, valamint
– a 2004. évi CXL. Törvény 172. § g) pontja alapján
hozzátartozója,
– a tervdokumentáció benyújtását megelĘzĘ egy éven
belül szerzĘi jogvédelem alá esĘ alkotás tekintetében
szerzĘtársa vagy munkatársa volt,
– gazdasági társaságban tulajdonostársa vagy alkalmazottja.
2. Tervtanácsban nem vehet részt az, akitĘl nem várható
el az ügy tárgyilagos megítélése.
3. Településrendezési eszközre vonatkozó tervtanácsi
állásfoglalás kialakítása esetén nem lehet elnök, tag, illetve bíráló az elfogadásban érintett önkormányzat alkalmazottja, képviselĘ-testületi tagja.
4. A bíráló, az elnök, a tag, valamint a titkár a Tervtanács mĦködtetĘjének haladéktalanul, de legkésĘbb az ok
felmerülésétĘl számított 3 napon belül köteles bejelenteni,
ha vele szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn.
Az összeférhetetlenségi okot az összeférhetetlenségi okról való tudomásszerzéstĘl számított 8 napon, de legkésĘbb a tervtanácsi eljárás megindulásától számított hat
hónapon belül a tervtanácsi tárgyaláson részt vevĘ, valamint a tervtanácsi állásfoglalással érintett személy bejelentheti.
A Tervtanács mĦködése
1. §
1. A Tervtanács a tárgyalandó tervezési munkától függĘen változó számban és összetételben, de legalább 5 taggal
ülésezik, mely egyben a határozatképesség feltétele is.
2. Szavazati joggal az elnök, a szakmai titkár és a tagok
rendelkeznek.
3. A Tervtanács tárgyalásaira kötelezĘen meg kell hívni
a területi építész kamarát képviselĘ tagot.
4. A Tervtanács ülésén minden esetben meghívottként
vesz részt:
a) a bíráló,
b) a tervdokumentáció benyújtására jogszabállyal kötelezett
– településrendezési tervdokumentáció esetén a polgármester,
– építészeti-mĦszaki tervdokumentáció esetén a tervezĘ,
c) településrendezési tervtanácsi ülés esetén a tervdokumentáció készítĘje,
d) építészeti-mĦszaki tervtanácsi ülés esetén
– az elsĘ fokon eljáró építésügyi hatóság képviselĘje,
– az építtetĘ,
e) településrendezési szerzĘdés esetén az önkormányzattal szerzĘdĘ fél.
5. A Tervtanács ülésein a meghívottak, illetve meghatalmazott képviselĘik vehetnek részt.
(Folytatás az 5. oldalon)
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(Folytatás a 4. oldalról)
6. A meghívottak az ülésen tanácskozási joggal, szavazati jog nélkül vesznek részt,
7. A Tervtanács tagjain kívül meghívottak esetleges távolmaradása a Tervtanács mĦködését nem érinti.
8. A Tervtanács szakvéleménye, állásfoglalása ellen jogorvoslatnak helye nincs.
A Tervtanácshoz benyújtandó tervdokumentumok
7. §
1. A településrendezési elbírálásához benyújtandó tervdokumentáció tartalma:
– a területhez kapcsolódó országos, megyei, illetve kiemelt térségi területrendezési tervek irányadó részeit,
– a hatályos településfejlesztési koncepciót,
– a hatályos településszerkezeti tervet annak módosításakor, illetve új terv, valamint szabályozási terv benyújtása esetén,
– az adott településrendezési terv, helyi építési szabályzat készítésérĘl rendelkezĘ önkormányzati határozatot,
– az elvégzett vizsgálatok összefoglalását,
– az alátámasztó munkarészek, valamint – amennyiben
rendelkezésre áll – az örökségvédelmi hatástanulmány
összefoglalását és hatásait a tervre.
– a településszerkezeti terv tervezetét,
– a hatályos szabályozási tervet a szabályozási terv benyújtása esetén,
– a szabályozási terv tervezetét,
– a helyi építési szabályzat tervezetét,
– a tervdokumentáció benyújtójának és tervezĘjének nevét, elnevezését, címét, székhelyét, a tervezési jogosultság megnevezését és az azt igazoló okirat számát,
– mindazon dokumentumokat, amellyel kapcsolatban a
benyújtó tervtanácsi véleményt kér.
2. Az építészeti-mĦszaki elbíráláshoz benyújtandó tervdokumentáció tartalma:
– mĦszaki leírás,
– helyszínrajz,
– az egyes szintek alaprajza,
– metszetek, a megértéshez szükséges mértékben,
– minden homlokzatról rajz,
– utcakép, ha ez szükségszerĦ,
– a benyújtónak és tervezĘnek nevét, elnevezését, címét,
székhelyét, a tervezési jogosultság megnevezését és az
azt igazoló okirat számát.
A tervbírálati eljárás
8. §
1. A tervtanácsi eljárás a tervdokumentáció benyújtójának kérelmére indul.
2. A tervdokumentációt
– településrendezési állásfoglalás kérésére három példányban,
– építészeti-mĦszaki állásfoglalás kérésére két példányban papír alapon kell benyújtani.
Digitális adathordozón történĘ benyújtás esetén a papíralapú terveket eggyel kevesebb példányszámban kell
benyújtani.
3. Amennyiben a benyújtott tervdokumentációval kapcsolatban hiánypótlásra van szükség, a Tervtanács titkára
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a benyújtót 3 munkanapon belül egy alkalommal legfeljebb 15 napos határidĘvel hiánypótlásra szólíthatja fel.
A hiánypótlás ideje nem számít bele a véleményezési
határidĘbe.
4. Amennyiben a dokumentáció hiánypótlásra való felhívásra a pótlás 15 napon belül nem történik meg teljes
körĦen, a dokumentációt a Tervtanács nem tárgyalja.
5. A Tervtanács az állásfoglalásra vagy konzultációra
benyújtott tervet a benyújtástól, illetve hiánypótlás esetén
annak teljesítésétĘl számított 30 napon belül megtárgyalja.
A határidĘ indokolt esetben egy alkalommal 30 nappal
meghosszabbítható.
6. A Tervtanács munkáját az elnök irányítja.
7. Amennyiben a tervezĘ vagy megbízottja jelen van,
számukra a tervismertetés lehetĘségét, illetve hozzászólásokra, kérdésekre a tervezĘi vélemény kifejtését az elnök
biztosítja.
8. A Tervtanács a bemutatott tervvel kapcsolatos szakmai véleményét és javaslatait írásban rögzíti és azt a tervezĘnek, valamint a Tervtanácsra meghívottaknak az ülést
követĘ 10 munkanapon belül megküldi.
A Tervtanács szakvéleménye
9. §
1. A Tervtanács a bemutatott tervek szakmai véleményezése során vizsgálja, hogy
a) a területi, valamint településrendezési terv
– figyelembe veszi-e a terület- és településrendezésre,
a környezetvédelemre, a természet- és tájvédelemre,
az árvíz- és belvízvédelemre, a közlekedésre, az
infrastruktúra-hálózatok elemeire, az akadálymentes
épített környezet követelményeire, a katasztrófavédelemre, valamint az építészeti és kulturális örökség
alakítására és védelmére vonatkozó szakmai követelményeket, a Magyar Köztársaság által elfogadott
szakmai, nemzetközi egyezményeket és szakmai
irányelveket.
– összhangban van-e az országos és térségi szintĦ területi, településrendezési tervekkel, a településfejlesztési koncepciókkal és programokkal, valamint az
ágazatok fejlesztési koncepcióival, terveivel.
– megfelel-e a rájuk vonatkozó szakmai, jogszabályi
feltételeknek, valamint a szakmai igényesség és
szakszerĦség követelményeinek.
b) az építészeti-mĦszaki tervek
– megfelel-e az elvárható építészeti-mĦszaki igényesség és szakszerĦség követelményeinek,
– hogyan elégíti ki a környezetbe illeszkedés, a beépítés, a rálátás és látványvédelem, a használhatóság és
a gazdaságosság, esztétikus megjelenés követelményeit,
– megfelel-e a vonatkozó településrendezési tervben és
a helyi építési szabályzatban foglalt elĘírásoknak.
2. A Tervtanács a tervezĘ kérésére, illetve az elnök minĘsítése alapján a rendelkezésére bocsátott dokumentációt
(Folytatás a 6. oldalon)
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(Folytatás az 5. oldalról)
– konzultatív,
– minĘsítĘ-értékelĘ jelleggel bírálja.
A Tervtanács a dokumentációt
a) ajánlja,
b) a javasolt átdolgozás után ajánlja,
c) nem ajánlja.
3. Az állásfoglalás indoklása tartalmazza a 9. § (1) bekezdésében meghatározott szempontok vizsgálatát és
annak eredményét, továbbá annak átdolgozási szempontjait és az arra tett javaslatokat.
4. A Helyi Építési Szabályzatban meghatározott esetben,
az elsĘfokú építési hatóság kikéri a Dunakanyar Tervtanács szakmai véleményét.
5. A Tervtanács állásfoglalása nem helyettesíti a terv
elfogadására, illetve jóváhagyására jogosult szerv döntését, és nem helyettesíti a Miniszter és területi fĘépítész –
az Étv. 9. §-ának (6) bek. rögzített – jogkörét.
9. §
1. Amennyiben a Tervtanács többségi döntéssel megállapítja az elĘterjesztett tervek szakszerĦtlenségét vagy
jogszabállyal ellentétes megoldását, kezdeményezheti az
illetékes Területi Kamaránál a tervezĘ tervezĘi jogosultságának felülvizsgálatát.
III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
10. §
1. A tervtanácsi eljárás díj- és illetékmentes.
2. A rendelet hatályba lépésével egyidejĦleg a 4/2002.
(III. 13.) számú, a Dunakanyar Tervtanács létrehozásáról,
mĦködésének rendjérĘl c. ör. rendelet hatályát veszti.
3. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
4. A rendelet kihirdetésérĘl a jegyzĘ gondoskodik.
5. Jelen rendelet 1. sz. mellékletét képezi a mindenkori
„Dunakanyar Tervtanács mĦködési rendje”.
6. A jelen rendeletben nem részletezett esetekben (kérdésekben) a településrendezési és az építészeti-mĦszaki
tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet
rendelkezései szerint kell eljárni.
Visegrád, 2008. július 3.
Hadházy Sándor
EĘryné Dr. Mezei Orsolya
polgármester
jegyzĘ
A rendelet kihirdetése megtörtént.
Visegrád, 2008. július 3.
EĘryné Dr. Mezei Orsolya
jegyzĘ
Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú
MĦvészetoktatási Intézmény, Visegrád

pályázatokat hirdet
kémia–biológia szakos tanár + felsĘs napközi,
valamint
német nemzetiségi tanító
munkakör betöltésére
Pályázatok beadási határideje: 2008. augusztus 22.
A pályázatok részletei az iskola honlapján olvashatók:
www.aprily-visegrad.hu

2008. augusztus

Tízpár evezĞs
Talán már unalmas is lenne sokak számára, ha újra meg
újra csak az általam hanyagságnak, mulasztásnak, nemtörĘdömségnek tartott visegrádi dolgokkal és jelenségekkel írnám tele a Visegrádi Hírek oldalait.
Az igazat megvallva, én sem szeretnék annak mutatkozni,
aki nem vagyok, azaz egy örökké csak elégedetlen, piszkálódó pasasnak, aki ahelyett, hogy odamenne és nekilátna végre
tenni valamit, csak kritizálni tud. Pedig mindannyiszor inkább csak a tehetetlenség és az értetlenség szólalt meg belĘlem, mert egyszerĦen nem értem, hogy miért nem vagyunk
képesek a mi kis városunkból egy minden ízében rendezett és
gondozott, barátságos és kedves városkát kialakítani. Olyant,
mint mondjuk Kismarton az osztrák oldalon? Minden feltételünk megvan hozzá! Még az elhatározás sem hiányozhat
senkibĘl, hiszen egyénenként gondolom, mindannyian valami hasonlót szeretnénk! Mégis csak nehezen jutunk ötrĘl
hatra.
Nézzük az elsĘsorban arra hivatott és feljogosított városi
szervet, a képviselĘ-testületet. Öt oldalra fért csak ki, annyi
városfejlesztési terv, felújítás, rendezés és egyéb jobbnál
jobb elgondolás került papírra a ciklus kezdetén, mint négy
év alatt teljesítendĘ cél. Jelenleg itt vagyunk a ciklusunk
félidejében és a célok túlnyomó része még mindig csak papíron létezik. Pedig a képviselĘk önként jelentkezĘ,
tennivágyó, elkötelezett, felkészült visegrádi polgárok. Mégsem megy úgy, ahogy kellene.
Most az olimpia apropóján szeretnék egy sporthasonlattal
élni: egyesben mindenki evezne teljes erĘbĘl, de amint tízen
ülünk a hajóban, már mindenki másképpen lapátol, és a
csónak nem halad elĘre, csak kóvályog össze-vissza.
Szóval úgy néz ki, hogy ez így nekünk nem akar menni.
Nem hiszem, hogy bármire is jó lenne egyes személyeket
hibáztatni. A dolgok soha nem csak fehérek és csak feketék.
Magáról a testület eddigi teljesítményérĘl azonban szeretném elmondani, hogy szerintem messze elmarad attól a várakozástól, amivel magam is elĘretekintettem a ciklus kezdetén. Ha a hátralévĘ két év is ezt az „eredményt” hozza, akkor
újabb négy év telne el számottevĘ elĘrelépés és fejlĘdés
nélkül városunk életében. Pedig az idĘ manapság igen nagy
kincs. A mai világban nem lenne szabad éveket, négy éveket
eredmény nélkül hagyni elrepülni.
Sajnos úgy látom, hogy ez a testület a hátralévĘ két esztendĘ alatt már csak az anyagi eszközök hiánya miatt sem lesz
képes teljesíteni ígéreteit. Ami ebben a saját felelĘsségemet
illeti, én szeretném levonni a konzekvenciákat és megköszönve választóim bizalmát, képviselĘi tisztemrĘl a soron
következĘ testületi ülésen lemondok. Ezt megelĘzĘen azonban az eddigiek alapján javasolni fogom a testület feloszlatását. A továbbiak képviselĘ társaim kezében vannak.
Ami részemrĘl a jövĘt illeti, nem szeretném abbahagyni a
közéleti munkát. A turisztikai egyesületben, illetve egyéb
területeken szeretnék továbbra is a város szolgálatában tevékenykedni.
Abonyi Géza képviselĘ
Értesítem Betegeimet, hogy a gyógyszertár
2008. augusztus 21. és szeptember 8. között
szabadság miatt zárva lesz!
Kérem Önöket, gyógyszereikrĘl elĘre gondoskodjanak!
Megértésüket köszönöm!
Robicsek Katalin
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város megismerésével folytattuk, este a baráti társaság tagjaival beszélgettünk a grillvacsorán.

Kérjük, hogy a kedves SzülĘk és tanítványaink kísérjék
figyelemmel az iskola közléseit, amelyeket a szokásos helyeken kifüggesztünk. A legfontosabbakat alább olvashatják.
(Sajnálatos módon a honlapunkról mĦszaki okok miatt nem
szerezhetik be az információkat.)

FONTOS INFORMÁCIÓK
Tankönyvvásárlás:
augusztus 28-án (csütörtökön) 12–17 óráig
augusztus 29-én (pénteken) 9–13 óráig
Zeneiskolai térítési díjak befizetése és az adatlapok
kitöltése ugyanebben az idĘpontban az iskolában,
Csereklye Dóránál
Beiratkozás a napközibe és a tanulószobába ugyanebben az idĘpontban, az iskolában
Pótvizsga: augusztus 26-án (kedden) 8 órától
A bizonyítványt és a nyári gyakorlófüzetet a vizsgázók hozzák magukkal!
TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉGEK:
Visegrádon az Áprily Lajos Általános Iskolában augusztus 29-én (pénteken) 17 órakor
Kisorosziban a Tagiskolában augusztus 31-én (vasárnap) 17 órakor, elĘtte az iskolában tankönyvvásárlás
lesz
ElsĘ tanítási nap: szeptember 1-jén (hétfĘn), mindenkinek 3 órája lesz megtartva, ebéd és napközi csak
szeptember 2-tĘl lesz

Obergünzburgban jártunk
A Visegrádi Sportegyesület Futball Szakosztálya és az Áprily Lajos Általános Iskola szervezésében július 24–29. közt
testvérvárosunkban, Obergünzburgban jártunk. A focitábor
ötlete még a tavasszal született, amikor a Német–Magyar
Baráti Társaság vezetĘsége itt járt. Úgy gondoltuk, hogy a
közös érdeklĘdés – ebben az esetben a foci szeretete – jó
alap a két város lakói közötti baráti kapcsolatok bĘvítésére.
A 15 ifjú focistát Zeller Márton szakosztályvezetĘ és Szendrei Lajos edzĘ, valamint Demeter Bálint tanár kísérték el a
rövid táborba; az iskola és a Német Nemzetiségi Önkormányzat részérĘl én vettem részt.
A 10–15 éves fiatalok többsége elĘször járt német barátainknál. A hosszú út után kedvesen fogadtak barátaink, szállásunk a Reáliskola tornacsarnokában volt, az obergünzburgi
egyesület klubházában reggeliztünk. Változatos, a gyerekek
érdeklĘdésének megfelelĘ programot állítottak össze számunkra, nem unatkoztunk egy percig sem! Ha egy kis szabad
idĘnk volt, mindjárt kihasználtuk a csarnok és a hatalmas
futballpálya elĘnyeit; edzettünk, fociztunk kimerülésig.
Pénteken minden gyerek ámult-bámult a Skyline vidámparkban, hiszen a legmodernebb, legizgalmasabb játékokat
próbálhatták ki, idĘnként összes bátorságukra szükségük
volt, hogy felüljenek a világ legmagasabb függĘ hullámvasútjára, vagy 40 méter magasba felrepítessék magukat egy
gömbbe szíjazva.
Szombaton végre megmérkĘzhettek a helyi csapattal. A
német focisták idĘsebbek voltak, így nem reméltünk gyĘzelmet, a játék során mégis voltak jó helyzeteink és élvezetes 60
percet láthattak az érdeklĘdĘ szülĘk. Délután a pályán területi csapatok mérkĘzései zajlottak. Mi rövid kirándulást tettünk
a közeli erdĘbe (Teufelsküche), ahol a gleccserek természetátalakító tevékenységének nyomait néztük meg. A délutánt a

A vasárnapot a hegyekben töltöttük, felmásztunk a
Falkenstein-sziklára, ahonnan csodálatos kilátás nyílt a környezĘ tájra, majd Nesselwangban három órán keresztül önfeledten csúszdáztunk az élményfürdĘben.
HétfĘn a Trachtenverein (hagyományápoló egyesület) tagjai
szerveztek számunkra egész napos programot. DélelĘtt Európa egyik legnagyobb traktorgyárában, a Fendt Üzemben
végignéztük, hogy szerelik össze futószalag mellett a gépóriásokat. Ebben az üzemben hét percenként gördül le egy új
traktor a gyártósorról.
Délután a közeli parasztgazdaság tehenészetében láthattuk,
milyen nehéz a munkájuk a mezĘgazdaságban dolgozó embereknek.
Este mi hívtuk meg német vendéglátóinkat búcsúvacsorára,
gulyáslevest fĘztünk. Kóstoló sem maradt belĘle!
Nicola Paolini és az egyesület vezetĘsége jelezte, hogy jövĘre Visegrád 1000 éves évfordulójának ünnepi eseményein
részt kívánnak venni. Mi meghívtuk az obergünzburgi focistákat cseretáborozásra; reméljük, eljönnek.
Olyan nagy szeretettel várjuk Ęket, mint amiben a négy nap
alatt részünk volt!
Köszönjük Visegrád Város Önkormányzata, a Német Kisebbségi Önkormányzat, Zeller Tibor képviselĘ úr, az Ásványvíz Kft. és a VSE Futball Szakosztálya támogatását!
Schmidt Anna igazgató
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Ismét VI–PA tábor!
2008. június 22-én ismét útnak indult Parajd felé egy
visegrádi kis csapat: 17 gyerek és 8 felnĘtt (pedagógus,
szülĘ). Iskoláink kapcsolatának ez a 18. éve. FelnĘtté vált
tehát a visegrádi és parajdi iskolák közötti testvériskolakapcsolat. Ha visszatekintek a kezdetekre, azok az évek
valóban magukon viselték a gyermekkor minden jellemzĘjét: a naivitást, a próbálkozásokkal járó „ballépéseket”, s
ugyanakkor a gyermeki tisztaságot, hitet; azután következtek a kamaszkor kockázatos vállalkozásai és nehézségei a
velük együtt járó szépséggel és sikerélménnyel, és most
elérkeztünk a felnĘtté válás szakaszához, amikor már
mérleget tudunk vonni, és az elĘzmények tanulságait
felhasználva új alapokon tudjuk tovább építeni „láncszemrĘl láncszemre” ezt a kapcsolatot. Talán helyesebb lett
volna azt írnom, hogy tovább tudják építeni a kapcsolatot
azok, akik átvették tĘlünk (Cseresnyés Attilától és Mezei
Annától) a stafétabotot. S hogy a sporthasonlattal éljek,
úgy, ahogy a stafétabot átadása után tovább futnak egy
darabig azok, akik átadták, így mi is még egy kicsit bábáskodunk az immár nagykorúvá vált gyermekünk fölött.
Köszönjük, hogy ezt most is megtehettük!
ErrĘl a táborról is bizonyára megjelennek majd az élménybeszámolók és fotók, melyek tükrözik a résztvevĘk
életérzését, a programok sokszínĦségét, gazdagságát.
Mivel a táborozók összetétele általában változik, így a
legtöbb gyereknek új élményt és benyomást jelentett a
Székelyfölddel való találkozás, a parajdi családok megismerése. Vendéglátóink a hazai projekthez kapcsolódva a
reneszánsz korhoz, Mátyás királyhoz kötĘdĘ témát emeltek a tábor központi témájául, de természetesen kellĘ
hangsúlyt kaptak a helyhez, a kirándulások helyszínéhez
kapcsolódó ismeretek, tudnivalók, a természeti értékek.
Áprily Lajos parajdi életéhez kötĘdĘen a gyerekek megismerhették az Áprily-emlékházat, jártunk annak eredeti
helyszínén, a Két-ág orrnál, fölmentünk Rapsonné várához. Úgy gondolom, hogy nemcsak a felnĘtteknek, de a
gyerekeknek is meghatározó tapasztalata lehet a nagyenyedi vár és a nagyhírĦ Bethlen Kollégium megtekintése,
ahol több híres volt diák és tanár (pl. Apáczai Csere János, Körösi Csoma Sándor, Áprily Lajos, Barcsay JenĘ
stb.) nevét fedezhették föl az emléktáblákon.
Mindannyiunkat megdöbbentett a kollégiumhoz tartozó
valamikori „tanár-sor” – ahol többek között Bolyai Farkas, Áprily Lajos lakott – jelenlegi állapota, összeszorult a
szívünk, látva, hogyan lesz az enyészeté, a lepusztulásé a
„hĘskorban” szebb napokat látott épületsor, ahol a magyar
szellemi élet nagyjai a magyar kultúrát gyarapították. Csak
reménykedhetünk, hogy az egyébként tapasztalható gazdasági fellendülés és fejlĘdés eredményeként majd egy
következĘ látogatás alkalmával kellemesebb benyomásokat szerzünk NagyenyedrĘl. Ugyanilyen kissé szorongó
érzést váltott ki bennünk, hogy Kolozsvárott a híres Mátyás király-szoborcsoportot nem tudtuk megmutatni tanítványainknak, mert felújítás címén épp teljesen körbe van
állványozva. Ezt még a gyerekek is kissé furcsállották,
hiszen Mátyás-év van, s bizonyára ennek apropóján sokan
kíváncsiak a Mátyás királyhoz kötĘdĘ emlékekre. Nagyszeben és Torockó nem okozott csalódást, az elĘbbi impozáns méreteivel, „Európa kulturális fĘvárosa” rangjához

méltó külsejével nyĦgözött le bennünket, az utóbbi pedig
a természeti környezet utánozhatatlan méltóságával, szépségével és nyugalmával kápráztatott el ismételten mindenkit. A 2008. évi VI–PA tábor egyik kiemelt programja
volt részünkrĘl a szász városok, várak, erĘdtemplomok
megismerése. Két évvel ezelĘtt is már útba ejtettünk néhányat. Most megismerhettük Medgyes, Nagydisznód,
Szászváros, nevezetességeit, fĘtereit, a szász települések
sajátos utcaképét.

Csoportkép Nagyenyeden az Áprily-dombormĦ elĘtt

Tábori beszámolóm nem naplószerĦ rögzítése a programoknak, hiszen sok minden szépség, érdekesség kimaradt,
ami remélem, a gyerekek élménybeszámolóiban majd
hĦen tükrözi az erdélyi utazás gazdag tartalmát. FelnĘttként, s mint az iskolakapcsolat egyik szülĘjeként szerettem volna a benyomásokat, a megélt élményeket, a szerzett tapasztalatokat összegezni. Az idei év VI–PA tábora
is azt bizonyította, hogy Parajd, Székelyföld, Erdély semmi mással nem pótolható élmény- és ismeretanyagot biztosít az Áprily iskola diákjainak, a nevelĘknek és szülĘknek. A kapcsolattartás 18 éve alatt sok minden változott,
igazodni kell a megváltozott hazai és ottani körülményekhez, mérlegelni és szelektálni kell a gazdag program lehetĘségek között. Ma is úgy gondolom, hogy vannak elmaradhatatlan, úgymond fix pontjai a találkozásoknak, amit
akkor sem szabad elhagyni, ha olykor talán fárasztó, vagy
a gyerekek számára nem épp a legnépszerĦbb programnak
tĦnik. Nehéz megtalálni a helyes arányt egy ilyen utazás
során, különösen akkor, ha a résztvevĘk többsége tíz év
körüli. Talán azon is érdemes elgondolkodni, hogy a
hangsúlyt nem a családi kapcsolatok kiépítésére kell fektetnünk, hanem az együtt táborozás lehetĘségének megteremtésére. Ez a felvetés ugyanakkor az anyagi terhek
növelését is jelenti, ami újabb források felderítését igényli.
A nagykorúvá vált VI–PA táborok történetében a jövĘ
évben új fejezetet lehet nyitni azzal, hogy az 1000 éves
születésnapját ünneplĘ városunk milyen módon és programmal várja „kistestvéreit”. Gondolkodjunk és munkálkodjunk már most azon, hogy városunk millenniumi tortájában igazán értékes és szép szeletet jelentsen a Parajdhoz
fĦzĘdĘ nem egészen húsz év.
Mezei Anna
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Összeállítás Visegrád Millenniumi EmlékmĦ-tervérĘl II. rész
Tisztelt Visegrádiak!
A Visegrádi Hírek elĘzĘ számában olvashatták a millenniumi emlékmĦ tervérĘl szóló összeállításunk elsĘ részét. A
lap megjelenése óta megkaptuk a KépzĘmĦvészeti Lektorátus szakvéleményét, amely szó szerint így hangzik: „A
szakértĘk megállapították, hogy a Vígh Tamás-életmĦ egyik kiemelkedĘ darabja mondanivalójában, szimbolikájában, formavilágában egyetemes értékeket hordoz, mely a terv elkészülte után több mint 35 évvel is megĘrizte korszerĦségét. A mĦ egyetemes és magyar, korszerĦ és Ęsi, tartalmilag egyértelmĦ, formailag elvont plasztikai rendje átgondolt. A szakértĘk a mĦ létrehozásának kiemelt pályázati támogatását javasolják.”
A helyszínrĘl ezt állapították meg: „A Duna-part melletti terület egyértelmĦen ideális, mert 7–8 méteres méretben is
jól látható a szobor a város forgalmas központjából, a Duna túloldaláról és Nagymarosról egyaránt.”
IdĘközben a pályázatunkat is elbírálták, és nagy örömmel közölhetjük Önökkel, hogy a szobor a legnagyobb összegĦ, 6.400.000 Ft támogatást kapta. A szakértĘi döntĘbizottság kiemelten fontosnak tartotta a tervet, és az egész országból egyedüliként a pályázók közül ezt részesítette maximális támogatásban. Ebben még reménykedni sem mertünk a pályázat beadásakor, ám a szobor terve olyan összhangot teremtett a mĦvészettörténészek és a szobrászok
között, hogy egyhangú támogatásukról biztosítottak bennünket mindenfelĘl. A millenniumi emlékmĦ megvalósulása
így kézzelfogható valósággá válhat az ünnepi évre.
Az alábbiakban néhány újabb, országos lapokban megjelent cikket közlünk a szobor alkotójáról, Vígh Tamásról, hogy közelebbrĘl megismerhessék alakját és mĦvészetét.
Vígh Tamás életmĦ-kiállításának bevezetĘje:
A KépzĘmĦvészeti FĘiskolán Ferenczy Béni tanítványa
volt. Pályájának elsĘ szakaszában a mesterének mĦhelyében elsajátított, az antik szobrászatnak a modern szoborépítés eredményeivel megtermékenyített hagyományához
kapcsolódó plasztikákat készített. ErĘteljes fordulatot
hajtott végre szobrászati elĘdeinek és elĘzményeinek
megtagadása nélkül és az 1950-es évek végén megkezdte
saját, monumentális, hamis pátosztól mentes szobrainak
megalkotását. Az 1960-as évektĘl sorra készültek a kisebb
részben felállított, nagyobb részben közterekre nem került, kisplasztikában maradó, monumentális mĦvei. Sok
érvényes portrét alkotott. Érmei szemléleti és formai fordulatot hoztak a magyar éremmĦvészetbe. Szobrai a közösség legjobb törekvéseit összegzik és plasztikai telítettségük, a formák mind egyszerĦbb ökonómiáját és a téri
bonyolultság tisztaságát mutatják. 1975-tĘl tíz évig tanított a budapesti KépzĘmĦvészeti FĘiskolán. Megkapta a
Munkácsy- és a Kossuth-díjat.
Hetényi Ágnes írása Vígh Tamás életmĦvérĘl Vígh Tamás monumentális – a plasztikai telítettség mestere 75
éves címmel az Élet és Irodalom 2000-es évi egyik számából:
„Az alkalom nagyszerĦ: az immár ötven éve tartó, töretlen, nagy ívĦ alkotói pályát tekinthetjük át és értékelhetjük. MĦvészettörténeti evidencia: Vígh Tamás úgy volt
Ferenczy Béni hĦséges tanítványa, hogy a nagy mester
nem bénította meg, nem sarkallta epigonizmusra, és rajta
keresztül kötĘdik erĘs szálakkal a magyar és egyszersmind az egyetemes szobrászat hagyományaihoz. Az
ötvenes évek legvégén felfedezett egy új és járhatónak
bizonyuló utat. Az elsĘ mĦ, mely jelezte a korábbi gondolkodásmód újjal való felváltását, a Krúdy-emléktábla
volt. A formák alig lépnek ki az alapsíkból, mégis erĘs a
plasztikai és a térhatás. A modellt ilyennek látja a kollektív emlékezet: rezignált, kissé ironikus, okos tekintetĦ,
elfáradt írónak, aki mĦveibe már minden kincsét és titkát

belehordta – ráismerünk a margitszigeti fényképek Krúdyjára.
Még a Ferenczy Béni által ihletett korszakban készült, Ęt
magát ábrázoló büszt már mutatta, hogy Vígh Tamás
kiváló portretista. Az arcmás nemcsak mestere iránti odaadásáról szól, de arról is, hogy a fiatal szobrász képes a
formában összefoglalni azt a bonyolult és sokrétĦ dolgot,
amit portréjának alanyáról gondol és érez. De a Krúdyemléktábla engedte megsejteni a mĦvésznek, hogy lehetséges szintetizálni a klasszikus-modern örökséget, és
abból, annak megtagadása nélkül felépíteni egy új, érvényes, a mĦvek egymásutániságában szerves szobrászatot.
Olyan szobrászatot, amely nem fordul szembe a szobrászatnak a görögök óta érvényes immanenciájával, ugyanakkor új struktúrákat, új formákat és ez által új téri hatásokat teremt.
Portréval indult tehát a kilépés a korábbi világból, Bartók-feje a zeneszerzĘ szikár alakját idézi meg, a zeneszerzĘ teljes sorsa és mĦve élhetĘ át a hullámzó felületĦ mintázásban, személyisége teljes egzisztenciális súlyát ábrázolja. Ebben az elégikus portréban Bartók sorsának tragédiája sĦrĦsödik össze, a mĦ így emelkedik a bartóki zenéhez. A kulcs – mint minden jó portrénál – a tekintet. Bartók szembogara széles horizontot fog át, akárcsak életmĦve. Az évtizedek alatt sok portré készült a mĦteremben, és
modelljeinek szellemét a szobrász fényesen transzponálta
plasztikai világába.
A pálya monumentális fĘvonulata 1962–63 táján azután
a lemezplasztikákkal indult. Vígh Tamás rátalált a rézlemez tektonikájára: úgy hajlította az anyagot, hogy a formák egymásból fakadnak, egymásra rímelnek. A Ferenczy
Béni mĦhelyében oly tökéletesen elsajátított szoborépítés
lehetĘvé tette, hogy Vígh Tamás keze alatt a saját anyagának törvényei szerint mozgó lemez kiadja a figura dinamikusan spirális struktúráját. A zuglói Három harsonás
büszke és fenséges monumentum. Ebben a vonulatban
készült a karancsberényi partizánemlékmĦ:
(Folytatás a 10. oldalon)
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(Folytatás a 9. oldalról)
az erĘk nemcsak szimbolikusan feszülnek egymásnak, de
a meghajlított fémlemez belsĘ erĘvonalai alakítják a szobrot. ErĘteljes a két szobor téralakító hatása: mindkettĘ
nagy teret fog be és mozgat meg maga körül. A palást-elv
kĘben is mĦködik: a debreceni MagvetĘ ennek a lemezplasztikában kikísérletezett, a felületi feszültségek dinamikájának kĘbe vésett tanulsága.
A következetes szobrászi gondolkodás meghozta eredményét: mesterünk, pályafutása során, egyszerĦsít, de nem
a téri szerkezeten, hanem a formán. Átgondolván és megélvén a lemezplasztikákat, a plasztikai alakzatok belsĘ
üregének formái kezdhették izgatni. Kiöntötte a dinamikusan létrejött alakzatokat, vízszintesen feldarabolta azokat
és elkezdett újfajta szobrokat építeni. A hatvanas évek végére két nagyszerĦ monumentummal lehettünk volna gazdagabbak. De nem lettünk. Vígh Tamás ekkor – ahogy
Rozgonyi Iván írta – elĘször ,,karambolozott a korral”. A
tiszadobi Vásárhelyi-emlékmĦ terve nem valósult meg,
meg kell elégednünk azzal, hogy ma már csak egy korabeli fotó és az alakok – Vásárhelyi Pál és az Alföld népe
címmel, kisplasztikában – léteznek. Az Életfa, amely Székesfehérvár jubileumi emlékmĦterve volt, szintén megmaradt kis méretben. A mĦvész megnyerte a székesfehérvári
jubileumi pályázatot, Tiszadobra pedig Ęt hívták meg a
Vásárhelyi-emlékmĦ elkészítésére. Ám nagy méretben
nem ezeket a terveket valósították meg. A tiszai Vásárhelyi-emlékmĦ a diagonálisan átvágott dombtetĘn álló kubikusokból és a dombhasadékban álló, a lemezplasztika
minden tanulságát felhasználva felépített, finoman mintázott fĘfigurából állt volna. A dombon a lemezplasztikából
elvont (vízszintesen egymásra rakott), hajlékony formákból felépített súlyos kubikusfigurák álltak volna. Vígh
Tamás méltó emlékmĦvet képzelt el Vásárhelyi heroikus
küzdelmének és a rakoncátlanul veszélyes folyó megszelídítéséhez szükséges irdatlan munkának.
A másik tervezett emlékmĦ, az Életfa, olyan érvényes
szimbólum, amely egy nemzet múltját, jelenét és jövĘjét
hirdethette volna büszkén. Mégpedig úgy, hogy az életfamítoszt természeti és természetes tartalommal töltötte
meg. Ma már azt kell gondolnunk, hogy a két emlékmĦ
terve (és késĘbb hasonlóan még több, más terv is) nemcsak az adott korral ütközött. Szobrainak sorsa arra enged
következtetni, hogy a szakmai siker és a megvalósítás ellehetetlenülése egy nem is ritkának számító szemlélet, a
,,kisvárosi önkény” (Wehner Tibor nagyon pontos megfogalmazása) következménye, ahol a kisváros fogalma persze nem a település lakosainak számával mérhetĘ. És ezt
nem feltétlenül a társadalmi-politikai korszak mibenléte
determinálja Magyarországon. Mesterünket ez a kudarc és
a továbbiak sem törték meg. Szerencsés alkata és kreativitása segítette abban, hogy tegye a dolgát, haladjon tovább
pályáján.
Szobrászatának nagyszerĦ vonulata az éremmĦvészet.
Talán több száz érmet is készített az elmúlt évtizedek
alatt. A finom, érzékeny és nagyon karakteres érmek jelzik
szakmai hozzáértését. A jelentĘs Akadémiai érem mérĘónt
tartó figurájának erĘs téri pozíciója, az alak robusztussága
kontrasztban a mérĘón egészen vékony zsinegével – mind
azt mutatja, hogy az érmész Vígh Tamás felhasználta a

2008. augusztus

szobrász Vígh Tamás vívmányait. A hetvenes években azután egy újabb nagy fordulatot hajtott végre: elkészült az
éremsorozat Rozgonyi Iván verssoraira. Az egyik két virtuális érem egymásba metszésével; egy másik három elgondolt érem feldarabolásával és egymásba fĦzésével; a
harmadik pedig két elképzelt érem szinte gömbpalástdarabokként való összeillesztésébĘl született. Miközben
teljesen szabadon kezeli a formákat, megfelel a verssorokra. Ezek a mĦvek kilépnek a hagyományos éremsíkból és
élni kezdenek. Monumentális – jelezve, hogy Vígh Tamás
szobrászi gondolkodása magában hordja mindazt, ami a
valódi, a hamis pátosz nélküli monumentumhoz szükséges. Az érmekbĘl is tudott nagy léptékĦt és nagyszerĦt alkotni: a Rozgonyi Iván verssoraira készült érmek tanulságaiból épültek a gyĘri Ady-óriásérmek.
Közben még mindig a hetvenes években készült el egy
sor remekbe szabott kisplasztika. Ezek között nem is egy
olyan erĘteljes munka van, amelyik alkalmas lenne köztéri
szobornak. Az Aki felszabadult címĦ feltétlenül ilyen: az
emberi figura, egyes-egyedül, a föld vastag lemezrétegei
közül szabadítja ki önmagát. A mozgásban lévĘ, spirálisan
épített alak megpörgeti maga körül a teret, és az alatta,
mellette lévĘ földrétegek jelzik a mozgás szakaszosságát,
az erĘkifejtést magát. A szobrász termékenységét és a kiérlelt plasztikai nyelv sokszínĦségét mutatja a Szindbád,
amelynek különössége, hogy f nézete felülrĘl lett elképzelve – persze nagy méretben ez sem készült el –, a KisĘ
emlékmĦvem Adyról (és még megannyi plasztika). A
címválasztás, a kis emlékmĦ, akár szimbóluma is lehetne
annak a pályának, amely ontotta a köztérre kívánkozó és a
közösségre tartozó, a közösség legjobb törekvéseit megtestesítĘ, megvalósításra hiába váró alkotásokat.
A hetvenes éveket Vígh Tamás egy diadalmasan monumentális mĦvel zárta, ez az esztergomi Várdombon álló
Városalapító. A négykerekĦ kocsin álló, baljában pajzsot
tartó figura jobbjával egy hosszú dárdát szúr a földbe, így
jelöli meg a helyet. A négyméteres alak nemcsak állja a
versenyt a Bazilika magasságával és az épület tömegével,
de szinte lebegni látjuk, ahogy megközelítjük. A figura
szerkezetében a lemezhajlítás és a tömbökbĘl való építkezés került kölcsönhatásba. A két attribútum – még az önmagában statikusabb dárda is – tovább erĘsítik az alak
mozgalmasságát. A majdnem félgömb pajzs pedig tovább
öblösíti az amúgy is bĘséges teret. Ez a remekmĦ is karambolozott a ,,kisvárosi önkénnyel”. Amikor felállítása
után tizenöt évvel egy elemi csapás következtében eltörött
a kocsi köve, egy helyi hatalmasság el akarta bontatni,
nem pedig megjavíttatni.
A nyolcvanas években a mĦteremben továbbra is remek
munkák születtek. A pécsi József Attila-emlékmĦben a sík
és a tér viszonyát értelmezte újra, a figurát pedig még a
korábbiakhoz képest is egyszerĦsítette. A költĘ tragikuma
így üt át ezen a munkán. Akárcsak korábban, megbízást
nem kapott a kilencvenes években sem. Kivétel a
(Folytatás a 11. oldalon)
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(Folytatás a 10. oldalról)
Számítástechnikai KutatóintézettĘl a hét legkiválóbb magyar matematikust ábrázoló nagyméretĦ, éremszerĦ portréra szóló megrendelés. Ezek a ragyogó arcmások karakteresek és erĘteljesen hordozzák a tudósok egyedi vonásait.
MĦhelyében mindig készül valami új, Vígh Tamás tovább folytatja azt, amit tanára mellett elkezdett. Szobrainak, érmeinek gondolata nem, viszont az összefoglaló
forma egyre egyszerĦbb. Mesterünk gyakran beszél arról,
hogy Ęt végsĘ soron az ideák érdeklik. Igen, de mindig és
kivétel nélkül a konkrét, tárgyi világ struktúráiból, formáiból indul ki és oda is csatol vissza. Talán ez teszi lehetĘvé azt, hogy érvényes szimbólumokat hozzon létre. Olyanokat, amelyek az eszméket a maguk általánosságában
képezik le, mégis konkrétan, pontosan. A folyamat, melyben ez létrejön, a módszer Vígh Tamás mĦvészetének
titka.”
Vígh Tamás, az alapító címmel a Népszabadság 2006.
február 28-i számában Rózsa Gyula cikke:
Vígh Tamás generációja „ismét természetessé tette a
nemzetközi közlekedést és a korhoz kapcsolódást csaknem fél évszázad múltán, és ezzel szabaddá tette a teret a
rákövetkezĘ nemzedékeknek, utat takarított el. Ezt akkor
is becsülni kötelezĘ most már, ha az erĘfeszítésekbe jó
néhányan belerokkantak, belemerevedtek, belelaposodtak.
Ha pedig nagy életmĦvet teremtettek vele, mint Vígh
Tamás, ünnepelni. Akkor is tisztelegni kötelezĘ, ha nagy
egyszeri életmĦvek születtek. Ha pedig mellettük pedagógiai életmĦvek is felhalmozódtak, mint a fĘiskolai tanár
Vígh osztályaiban, önfeledt-ünnepien köszönteni kötelezĘ.
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Nagyon nagy dolog az, ha egy alkotónak a történelemben mért funkcionális fontossága, meg az alkotásainak
esztétikummal mért teljessége érték szerint egybeesik.”
Szabad mĦvészet címmel a Magyar KépzĘmĦvészeti
Egyetemen rendezett kiállítása alkalmából, Népszabadság
2007. április 11., Rózsa Gyula cikke:
„Nehéz, tagolt tudomány-szimbólumaival, földrengésmozgású kĘdombormĦveivel és lemezbĘl domborított
nagyplasztikáival Vígh Tamás nem azért, nem csak azért
vált ki, mert megfontolt szárnyalása, alapos merészsége
hiteles volt. Hanem azért, mert mindig mert nem doktriner
lenni, mert a szabályoktól eltérni. Hatvanhétben már karcsú és tömzsi torzókat készített különleges egyedi eljárással, amelynek eredménye valamiképp a pop-art közvetlenségével képesztett el, figurákat öntött, sĘt nagy emlékmĦveket tervezett, amelyek a hajlított lemezplasztikák tektonikáját fogalmazták át és hasznosították öntött
bronzban. Életfáját, földistennĘ szobrát elemekbĘl építette, és nem növesztette, hogy aztán új közlendĘinek értelmében szenvedélyesen expresszív Krúdy- meg AdyemlékmĦvet komponáljon.
Világéletében szabad alkotó volt. Félszázadnyi pályafutása megélt hivatalos diktátumokat, aztán nem hivatalos,
de annál követelĘdzĘbb ellendiktátumokat, de sem ifjú
korában a földhöz ragasztó obskurantizmus, sem késĘbb a
kapuzárásos modernség-pánik nem félemlítette meg. Mindent felhasznált, amire szüksége volt, mindent úgy használt, ahogyan alkotó szükségletei diktálták. Nagy, Magyarországon ritka életmĦvet szemléltet egykori munkahelyén a tisztelgĘ kiállítás.”
Összeállította: Dobri Imre

Tisztelt Visegrádiak!
A millennium mindannyiunk közös ünnepe. Nagyon fontos számunkra, hogy ezért minden visegrádi polgár magáénak érezze azt. Már korábban is kértük, vártuk ötleteiket, javaslataikat, amelyeket igyekeztünk figyelembe
venni az ünnepi év programjainak összeállításakor.
ElĘre jelezzük, hogy szeptember második felében egy közmeghallgatás keretében szeretnénk bemutatni az elĘkészített programokat és az emlékmĦ részletes tervét. A közmeghallgatás pontos idĘpontját a Visegrádi Hírek szeptemberi számában találhatják majd meg. Kérjük, jöjjenek el erre az alkalomra, osszák meg velünk véleményüket,
javaslataikat!

A Mátyás Király Múzeum
és a Mátyás Király MĦvelĘdési Ház
szeretettel meghív mindenkit

2008. augusztus 13-án (szerda) 18 órára
a király palota díszudvarába, ahol a

cordobai PengetĘs Zenekar (Spanyolország) ad

HM  
A mintegy harminc fiatal zenész speciális hangzású hangszerekkel (különféleképpen kialakított és behangolt
bandurriák [spanyol lantok]) népszerĦsíti a komolyzenét és a spanyol nemzeti alkotásokat.
Az együttes 1995-ben alakult, mára nemcsak Andalúziában, de egész Spanyolországban ismertek. Több mint 400
koncertet adtak, a legnevesebb gitár, pengetĘs és zenei fesztiválok állandó résztvevĘi. Több rádió, tv- és filmfelvételt
készítettek, 3 CD-jük jelent meg. Számos külföldi körutat tettek, ebbĘl a 2003-as japán út volt a legkiemelkedĘbb. A
megalakulás óta Juan Luis González Delgado az együttes karmestere.
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A Visegrádi Hírek elĘzĘ számában olvashattuk, hogy városunk különlegesen értékes szoborkompozícióval, Vígh
Tamás Életfájával fog gyarapodni a millenniumra. Most
örömmel mondhatom, hogy ha szándékaink megvalósulnak, 2009-ben állni fog egy Szentháromság-szobor is Visegrádon. HĦséges olvasóink emlékezhetnek rá, hogy lapunk hasábjain ezzel kapcsolatban egyszer már kíváncsiak
voltunk véleményükre. Azóta sok víz folyt le a Dunán,
immár szükségesnek látszik összefoglalni, mi történt eddig a szoborállítás ügyében.
Igen nagy megtiszteltetés érte városunkat azzal, hogy
Lesenyei Márta, Munkácsy-díjas, érdemes mĦvész elfogadta felkérésünket a szobor elkészítésére. A késĘbbiekben részletesen is beszámolunk a kitĦnĘ mĦvész életútjáról és alkotásairól. A szobor terve elkészült, rajzos formában a mellékelt ábrákon látható. A helye is megvan azon a
kis, háromszögletĦ terecskén, ami a Kalotai-háztól indul
és a volt Hadházy-bolttal zárul. A tér kialakítási terve,
parkosítása, kertészeti átalakítása többé-kevésbé kész, az
önkormányzat vállalta a terület teljes rendezését. Itt fog
állni Lesenyei Márta alkotása, a visegrádi Szentháromságszobor, ha…

ként tízezer forinttal járul hozzá a költségekhez, megvan a
szobor. Természetesen a valóság más, ennél összetettebb.
Talán nem túl nagy merészség abban hinni, hogy a város
legtöbb lakója szívügyének fogja érezni, hogy Visegrád
egy igazi közös ajándékkal lepje meg önmagát millenniuma tiszteletére. Ezért számítunk a nagylelkĦ adományozókra és adományokra, de a legkisebb hozzájárulásra is
szükségünk lesz. Tervbe vettük egy olyan kiadvány létrehozását, ami Visegrád egyházi emlékeit fogja bemutatni,
és ennek végén felsoroljuk mindazok nevét, akik a szoborállításhoz hozzájárultak és nem akarnak névtelenek
maradni.

Az oszlop és szobor együtt. Teljes magasság kb. 3 m

A Szentháromság-szobor rajzos terve
Igen, ha a város lakói is úgy akarják. Hiszen a szobor elkészítése bizony, nem kis összegbe, számításunk szerint
mintegy hárommillió forintba fog kerülni és úgy gondolom, természetes, hogy közadakozásból kell ezt az összeget elĘteremteni. EgyszerĦ számítással, ha 300 fĘ fejen-

Remélem, hogy a Szentháromság olyan összekötĘ erĘ,
amely összefogja városunk lakóit egy közös és nemes cél
érdekében, és méltó emléket állít Visegrád 1000 éves évfordulója tiszteletére.
A továbbiakban röviden bemutatom Lesenyei Márta
életútját. (Forrás: Kratochwill Mimi: Lesenyei Márta)
Lesenyei Márta 1930. január 13-án született Budapesten.
Középiskolai tanulmányai befejezése után, 1948-ban a
budapesti Dési Huber Kör KépzĘmĦvészeti Szabadiskolájának hallgatója volt, ahol szobrászatot Gyenes Tamás,
mĦvészettörténetet pedig Rabinovszky Máriusz tanított.
Mint a kör tagja már 1949-ben szerepelt a FĘvárosi Képtár Fiatal mĦvészek kiállításán. Ezt követĘen az IparmĦvészeti FĘiskolára jelentkezett – festĘnek –, de nem nyert
felvételt. 1949-ben a budapesti KépzĘmĦvészeti FĘiskola
hallgatója lett – a szobrász szakon Beck András, Szabó
Iván, Kisfaludi Strobl Zsigmond és Pátzay Pál tanították.
Nagy élménye volt Medgyessy Ferenc szobrászmĦvészszel és mĦvészetével való megismerkedése. E találkozás
(Folytatás a 13. oldalon)
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(Folytatás a 12. oldalról)
Radnai Bélának volt köszönhetĘ, aki a két világháború
között a magyar mĦgyĦjtés egyik kiemelkedĘ alakja volt.
Lesenyei Márta 1954-ben diplomázott a Lány libával c.
mĦvével, amelyet a FĘvárosi Tanács megvásárolt. A szobor késĘbb a hódmezĘvásárhelyi Virág utcai óvodában
került felállításra. A fĘiskolát követĘ évek pályázatokkal
és megbízásokkal határozták meg tevékenységének irányát. 1957-ben, 27 éves korában – a fĘiskolai tanulmányai
befejezését követĘ harmadik évben, Munkácsy-díjjal tüntették ki. A hivatalos elismerést újabb megbízások, pályázatokra való meghívások követték. Tanulmányait olyan
idĘszakban fejezte be, amikor a tehetséges szobrászok
munkáira, köztéri alkotásokra nagy igény mutatkozott. A
fĘiskoláról kikerülve nem kellett éveket várni, hogy ismert, befutott mĦvészként bízzák meg munkával. Ez a körülmény a fiatal tehetséges mĦvész számára egy második
iskolát jelentett, amely a világot nyitotta ki elĘtte. 1960ban A felszabadult Budapest mĦvészete c. kiállításon mutatták be – Borsos Miklós, Ferenczy Béni, Kerényi JenĘ,
Medgyessy Ferenc és Varga Imre mĦveinek társaságában
– Táncoló lányok c. kisméretĦ gipsztervét, ami alapján a
Mártonhegyi úti iskola bejáratához az egy lábon egyensúlyozó, libbenĘ karral összefogódzó táncoló lányok szoborcsoportját. EttĘl kezdve újabb és újabb alkotásai készülnek el. A Tükrös nĘ c. bronzplasztikájával kezdĘdött a
nem kifejezetten körplasztikáknak, az ún. héj-szobroknak
sora (A színész portréja, Cyrano, Tojás). Portrészobrainak
másik csoportját létezĘ emberek karakteres megformálásai
jelentik (Gróh János, Dayka Margit, Tóth Menyhért, Horváth Gyula).
Az 1962–63-ban mintázott Furulyázó fiú a debreceni
Agrártudományi Egyetemre került.
A történelem során a nĘk sokszor kitĦntek hĘsiességükkel. Lesenyei Mártát ennek megformálása mindig érdekelte. 1968-ban a MĦcsarnokban megrendezett XI. Magyar
KépzĘmĦvészeti Kiállításon mutatták be Szilágyi Erzsébet
(Királyanya) c. bronzszobrát. A fenségesen és megközelíthetetlenül álló hĘs asszony lelki nagyságát és törékenysége melletti elszántságát egyaránt tökéletesen kifejezĘ
alkotás egyik legismertebb mĦve. Más téma, de ugyancsak
a nĘi hĘsiességre példa Bódi Mária Magdolna, egy tisztasága védelmében fiatalon vértanúhalált halt munkáslány
mellszobra a Veszprém megyei Litéren. A szoboravatás
napján együtt imádkozott Paskai bíboros és Seregély érsek
a vértanú boldoggá avatásáért. Az egyházi témák különben sem állnak messze Lesenyei Mártától.
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Egyik jelentĘs alkotása a körmendi kastély udvarán álló
Boldog Batthyány-Strattmann Lászlónak, a szegények orvosának emléket állító szobra. A haláláig, 1931-ig gyógyító orvost tevékenységéért és a közbenjárására bekövetkezett csodás gyógyulások okán 2003. március 23-án avatta
boldoggá II. János Pál pápa. Ugyancsak Körmenden, a
plébánia udvarán áll Szent Imre herceg és tanítójának,
Szent Gellért vértanú püspöknek kétalakos szobra. A
2005-ben ugyanitt átadott közösségi ház nagytermében
egy 16. századi bibliafordítónak, Szántó Arátor Istvánnak
állít emléket. A Körmendi Városi Könyvtár falán pedig
Faludi Ferenc költĘnek, 2004-ben születésének 300. évfordulója alkalmából felavatott emléktáblája szintén
Lesenyei Márta munkája. A szombathelyi székesegyház
melletti tér ma már Mindszenty József tér. Itt az egykori
papnevelĘ intézet falán áll a hercegprímást ábrázoló bronz
dombormĦve. A székesegyházban pedig bronzreliefje látható II. János Pál emlékére, aki annál az oltárnál imádkozott Szent Márton ereklyecsontjai elĘtt 1991. augusztus
19-én. Hosszasan lehet sorolni szentekrĘl, nevezetes hazánkfiairól készült alkotásait, dombormĦveit, csak ízelítĘül: I. Béla király, Eötvös József, Dukai Takács Judit, Szily
János, Döbrentei Gábor, Bartók Béla, Békésy György,
Haranghy István, illetve Szent Erzsébet, Szent Lászlóoltár, Szent György a sárkánnyal stb.). Az utóbbi években
különösen sok egyházi megrendelést kapott templombelsĘk díszítésére, dombormĦvek, golgota készítésére. A
székelyudvarhelyi szoborpark számára Hunyadi János és
Kós Károly mellszobrait készítette el. Még egy alkotását
szeretném kiemelni: a Gellérthegy északi oldalán, a víztározó feletti parkban álló Buda-király és Pest-kisasszony c.
mĦvét, amely a fĘváros kétfelének testvériségét jelképezi.
Végezetül idézzük fel a szobrászmĦvész és éremmĦvész
saját szavait az 1978-as kiállításának katalógus elĘszavából: „Leginkább az intim hangulatú udvarok és kisebb terek díszítését szeretem…”
E rövid ízelítĘt a kiváló mĦvész életébĘl és sikereibĘl
örömmel nyújtom át olvasóinknak. Aki további ismereteket, adatokat kíván keresni a Zsennyén élĘ alkotó életébĘl,
alkotásaiból, számtalan kiállításáról és itt nem említett
mĦveirĘl, bĘven talál anyagot az interneten, valamint a ma
már ritkaságnak számító könyvecskében, Kratoch-will
Mimi: Lesenyei Márta c. mĦvében, ami a KépzĘmĦvészeti
Kiadónál jelent meg a Mai Magyar MĦvészek c. sorozatban 1984-ben, ahonnan magam is a legtöbb adatot, ismeretet és gondolatot merítettem.
Gróh Dániel

ADOMÁNY
Olyan váratlanul ért a hír, hogy az Áprily-parkban csúfoskodó rönkpadot
már nem is volt idęm lefényképezni. Bevallom, sokkal szívesebben készítettem felvételt az elhelyezett új padról, amely július 11-e óta kínálja magát a
megpihenni vágyóknak.
Miért is olyan nagy hír egy szolgálatban megrokkant parkberendezés cseréje? Azért, mert adományként, kérés nélkül történt. Koncz Antal jártábankeltében látta, hogy milyen állapotban van a szolgálatban megfáradt ülęalkalmatosság, és úgy gondolta, talán tud segíteni. Beszélt az erdészetvezetęvel, Ocsovai Zoltánnal, aki áldását adta a cserére, amit a Visegrádi Erdészet
emberei még aznap el is végeztek. Köszönjük!
Kalotai Árpád
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Beatrix és Mátyás
A nem királyi vérbĘl származó Hunyadi Mátyás számára
alapvetĘ fontossággal bírt, hogy a magyar királyság rangjához méltó feleséget szerezzen magának. A Mátyást
Prágába hurcoló V. László halála után Podjebrád György
kormányzó, késĘbbi cseh király elérte, hogy a leendĘ
magyar király lányát, Katalint vegye feleségül. 1458.
február 9-én Podjebrád György átadta Mátyást a magyar
fĘuraknak, és kötelezvényt íratott alá, a házasságkötésrĘl.
A menyegzĘre 1461 májusában került sor. 1464-ben Mátyás királlyá választása elĘtt a 15 éves Podjebrád Katalin
gyermekszülésben meghalt.
Mátyás 1470-brn Bécsben ismerkedett meg Barbara
Edelpöck steini (Alsó-Ausztria) gazdag polgárlánnyal,
akivel öt évig éltek együtt, s 1473. április 2-án megszületett fiuk, a késĘbbi Corvin János herceg. Ennek ellenére a
rangon aluli kapcsolatot a király nem legalizálhatta.
Komoly diplomáciai sikernek számított, hogy 1474-ben
I. Ferdinánd nápolyi király, Aragón királyi ház sarja, hajlandó volt lányát, a mĦvelt és szép Aragóniai Beatrixot
Mátyáshoz adni
A király 1476. december 10. Székesfehérváron találkozott elĘször menyasszonyával, akit december 12-én királynévá koronázták, majd december 22-én megtartották
az esküvĘt.
Az alábbiakban Beatrix fogadását idézzük fel a korabeli
krónikás, a pfalzi választófejedelem követeinek jelentése
segítségével:
,,Mária fogantatása utáni csütörtökön, december 12-én,
az Úrnak 1476. esztendejében a nápolyi király leányát,
Beatrixet, Mátyás magyar király királyi pompával fogadta
a Székesfehérvár melletti síkon, és pedig mintegy ekként s
ily renddel.
ElĘször künn a szabadban, egy stadiumnyira a várostól,
három sátor állt; az egyik bíborszínĦ bojtosselyemmel
beszegve, a másik kettĘ másnemĦ kelmével borítva.
Mellettek roppant tĦz lobogott, fa- és rĘzsébĘl rakva, hol
Mátyás király s a bosnyák király (Ujlaki Miklós) lovaikról
leszálltak, s Mátyás király, a bosnyák királyt s a pfalzi és
szász választó fejedelmek meg’ a bajor herceg követeit
jobbra állítá, a nádor (magnus comes; Ország Mihály) fia

vivén elöl a kardot; balról pedig a velencések követeit s
Magyarország érsekeit s püspökeit parancsolá állani.
A sátrak elĘtt az egész tér, hosszában tizenkét egész darab égszínĦ kék posztóval volt bevonva, hol kétoldalt a
fĘurak, s középett a király álltak. Ekkor tehát a lombachi
herceg, mint a királynĘ küldöttje, a királynak egy gyönyörĦen fĦzött bokrétát nyújtott át, mirĘl egy gyĦrĦ függött, s
a gyĦrĦben egy nagy gyémánt; s mihamar utána jött a
királynĘ, aranyozott és pompás hintón ülve. Ahogy a
posztóval borított helyre ért, kiszállt, s a posztón vezettetve, midĘn mintegy a közepéig ért s szemben volt a királylyal, kissé meghajtá térdét, hanem a király nyájasan fölemelte s a legszívesebben fogadá.
Ekként üdvözölte Ęt, a király maga a pompás sátorba
vezette, a bosnyák király s a többi követek és urak elöl s
hátul követvén, miként a király elrendelé, csakhogy a
velencések néha megbonták a rendet.
A királynĘt, amint a sátorba lépett, Gábor püspök a király nevében olasz nyelven szólítá meg, s üdvözlé megérkezését, különösen kiemelve a király sajnálkozását hosszú
és fáradalmas útja fölött; mire a királynĘ maga azonnal
igen szerényen és nyájasan, kevés, de válogatott és helyes
szerkezetĦ szavakkal felelt, s háláját fejezte ki a király
iránt…
…Erre meg a király a kürtöket megfúvatni parancsolá, s
a királynĘ hószínĦ díszparipára, s a király barnapej lóra
ült. Mind a két ló pedig királyi pompával volt fölszerelve,
zaboláik s minden egyéb készletök aranyból, különben is
egész testök dúsgazdagon, arany hímzetĦ takarókkal
beborítva, mikbĘl számos befĦzött drágakĘ ragyogott ki.
De a szabadban kiterített szöveteket, hol a királynĘ elsĘben leszállt, az olaszok, utóbb mások is, szerteszét
szaggatták nagy zaj s lárma közt, víván s dulakodván
fölötte a pórtömeg.
Király s királynĘ tehát így, fényes és nagyszerĦ kísérettel
a város felé tartottak; midĘn Kristóf bajor herceg s vele
München Vilmos lovag, a városból kijĘve, s a város és a
sátrak közepett, a királyt beérve, közel a királynĘ szemeláttára
hosszú
lándzsákkal
egybecsaptak,
oly
erólködéssel, hogy mindketten lefordultak lovaikról…”
Gróf Péter
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Köztéri szoborállítás
a Reneszánsz év jegyében
– augusztus 9. szombat, este 20.30 óra –
A Reneszánsz év alkalmából újszerĦ képzĘmĦvészeti
eseményeket szervezünk Visegrádra, amelyek a reneszánsz „újjászületés” gondolatát hordozzák magukban.
Augusztus 4. és 9. között SzĘke Gábor Miklós szobrász
készít deszkákból óriás méretĦ állatszobrot az Áprilyparkban.

Az alkotói folyamatot minden nap szemmel kísérhetik
majd, ha elsétálnak a park mellett, a szobor
leleplezésére pedig 9-én, szombat este fél kilenckor kerül
sor. Kísérjék végig a szobor felépülését és jöjjenek el a
szombat esti szoboravatóra! Mindenkit nagy szeretettel
várunk!
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Zenés Nyári Esték koncertsorozat
hátralév• el•adásai
Augusztus 16., szombat, 19 óra,
római katolikus templom:

KÓNYA ISTVÁN ÉS BOGNÁR SILVIA
KONCERTJE
Kyrie, gregorián mise részlete
Balassi Bálint: Áldott szép Pünkösdnek
Anon: Psalmus CXXX.
Tinódi L. S.: Siess keresztyén – 161. zsoltár
Szenczi M. A.: Mint a szép híves…… – 42. genfi zsoltár
A szerelem kertjében
Ó fényességes szép hajnal Szentséges SzĦz Mária
Anon: Danza
Szent István-ének
Dlugoraj: Fantasia
Anon: Chorea (Bathory Tantz)
Báthori András kardinál… emlékezetére
Három aranyalma
Jelenti magát Jézus, Karácsony Húsvét, Pünkösd
Himnusz Szent László királyról
Anon: Allemande de Ungrie
Wathay Ferenc: XXIV. ének (részlet)
Vásárhelyi: Angyaloknak nagyságos asszonya
A fényes nap – archaikus népi imádság
Augusztus 23., szombat, 19 óra,
római katolikus templom:

TRIÓ TÁROGATÓ EGYÜTTES K O N C E R T J E
Fanfar, organum, psalmus és tánc (arr. Barvich)
Ne hagyj elesnöm – egy szlavóniai ref. siratóének
„Gregorián népdalok”
Szt László-ének
Imák dallamai: Bocsásd meg Úristen, Kegyelmes Isten,
Rákóczi imája
Szt. István-ének (Mittit ad VirginembĘl)
Ave Maria Stella (J. Olbrecht)
Veni Redemptortól a 303. énekig (arr. Barvich)
Gregorián tételek a Kálmáncsai Graduálból
(1, 32, 50, 29) (arr. Barvich)
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SzĘke Gábor Miklós a KépzĘmĦvészeti egyetemen KĘ
Pál tanítványa volt, számos díj, mint 2003-ban és 2004ben a III. és IV. Ifjúsági MĦvészeti Fesztivál I. díjának,
2004-ben a Géniusz-Európa díjának és a Kerényi Pályázat
I. díjának nyertese. Egyéni kiállításai voltak: 2005. Bük,
FelsĘbüki Nagy Pál Kúria, 2006. Budapest, Mucius Kortárs MĦvészeti Galéria, 2007. Budapest, TĦztate Bumm
Galéria, 2007. Miskolc, MĦvészetek Háza, 2007. Budapest, FĘvárosi Állat- és Növénykert.
MĦvei közül kettĘnek fotóját láthatják itt is, a Visegrádon készülĘ alkotás hasonló lesz ezekhez. A szobrot augusztus 4-étĘl október 31-ig láthatják az Áprily-parkban.
Dobri Imre

Ezen az augusztusi napon részben ingyenes programokat
kínálunk a Visegrádra látogatóknak, Magyarország legautentikusabb helyszínein:
16.30. Lovagi tornabemutató a Salamon-toronynál, a
Szent György Lovagrend elĘadásában, látogatás a toronyba
18.30 Reneszánsz lakoma a Reneszánsz étteremben, a
középkori lakomák hangulatát idézĘ gasztronómiai utazás
ára 4.500,– Ft/fĘ
20.30 Reneszánsz zenei koncert a királyi palota díszudvarában, amelyen a Kvintesszencia együttes lép fel
A lakoma kivételével a programok ingyenesek. Helyfoglalás a Visegrád Tours Utazási Irodában. Tel.: 398-160, email: info@visegradtours.hu

16

VISEGRÁDI HÍREK

2008. augusztus

Régi id•k
szépsége
Kisorosziban
Kisoroszi fĘútján, a Széchenyi utca 53-ban óriási faragott fatábla hirdeti július eleje óta: RÉGI IDėK HÁZA.
Jancsó Miklós biztosította a kiállításhoz szükséges 120
éves parasztházat, amelyben október végéig minden pénteken, szombaton és vasárnap tekinthetik meg az ide látogatók, milyen is lehetett 80–100 esztendeje az itt élĘk
világa.
A régi tárgyakat kisoroszi emberek adták kölcsön a múzeum részére, a kiállítást rendezĘk ezt a több mint száz
régiséget igyekeztek olyan egységgé varázsolni, hogy
hangulatidézĘ lett a ma emberének.
A hátsó kertben korabeli népi játékok mai másolatai várják a gyerekeket és szombatonként 4 órától kézmĦves
tárgyak készítését tanulhatják aprók, nagyok egyaránt. A
szombat esti hat órás koncertek még élĘbbé, még inkább
közösségi hellyé teszik – reményeink szerint – ezt a varázslatosan szép régi épületet.
(Információ: 06 (70) 314-0268
vagy regiidokhaza@freemail.hu)

Magyar László:

A nyáresti éjben,
mint egy japán selyemfestményen a felirat,
sötét tussal húzott tónusvonalak,
meg furcsa gomolyag ábra bontakozik,
mint mikor a szösz szállá csavarodva bár,
és mégis tekeregve foszladozik,
úgy váltogatják egymást a pászmák,
fény és árny – ahogy egymást váltják –,
hogy a nagy lobbanás, a kelĘ Hold,
csupán egy tovalibbenĘ fehér folt.
Londoni járat… Prágai járat…
FerihegyrĘl Ferihegyre, fel, s le
húznak villogva a repülĘk,
hangosan berregve az érkezĘk,
és halkulva morrannak az elmenĘk.
Ahogy csillagszegecsesedik a háttér,
s a kontúrok éles körvonalakká válnak,
– nyoma sincs még a pirkadásnak –
ébredezik a szél,
rezdülnek a lombok,
mozdulnak az ágak,
s mire hajlongva bókolnak már mind a fĦszálak,
és a kikönnyezett harmat gyöngyszemként pereg,
elébb csak egy-egy: pity… pity… hangzik,
aztán megébred a madársereg.
És hirtelen lesz minden más.
lármás veszekedés, zakatolás,
eluralkodik a lihegĘ hetvenkedés.
KobaltkékbĘl azúrba öltözik a tér,
s a beláthatatlan,
s határtalan széles végtelen
arany csillám cseppjeit szórja szét a földeken.

A kiállítás plakátja

Sakkverseny
Visegrádon
A Magyar Sakkszövetség 2008. augusztus 22–29. között
Visegrádon rendezi meg a 2008. évi NĘi K. O. Magyar
Bajnokságot, melyet Mátyás király feleségérĘl Beatrix
királyné Emlékversenynek neveztek el.
A verseny célja, hogy eldöntse a 2008. évi magyar nĘi
bajnoki címet, mely a Visegrád Város Kupája nevet viseli.
A verseny sakkolimpiai válogató verseny is egyben.
Az ünnepélyes megnyitó 2008. augusztus 22-én, pénteken 14 órakor lesz a királyi palota díszudvarában, melyre
ezúton is szeretettel meghívunk Visegrád város polgárait.
A verseny a Thermál Hotel Visegrád szálloda nagyvonalú támogatásának köszönhetĘen minden nap (augusztus
22–29-ig) 16 órától a hotel konferenciatermében lesz
lebonyolítva.
LehetĘség van a partik megtekintésére a helyszínen, de
nyomon lehet követni az eseményeket az interneten élĘben a verseny teljes idĘtartama alatt a sakkszövetség honlapján, illetve a különbözĘ televíziókban és egyéb médiákban összefoglalók segítségével.
Az ünnepélyes díjátadó 2008. augusztus 29-én, várhatóan 20 óra körül lesz a Thermál Hotel Visegrád szállodában.
Reméljük, hogy ez a nemzetközileg is jegyzett rangos
esemény tovább erĘsíti Visegrád jó hírét a világban.
A versenyzĘknek sikeres partikat, a közönségnek jó
szurkolást kívánunk!
Mikesy Tamás,
a Mátyás Király MĦvelĘdési ház
igazgatója
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Újraindítjuk a Visegrádi Hírekben a „Gyerekkuckó” rovatot!
Amikor 1991-ben megváltozott külsĘvel és tartalommal
jelent meg a Visegrádi Hírek, akkor a gyerekeknek is szántunk egy külön rovatot. Néhány számban meg is jelent gyermekmunka (versek, versfordítások), vagy gyerekeknek szóló
írás, rejtvény, de aztán valahogy elmaradt a rovat. Most ismét
kísérletet teszünk újraindítására és reméljük, sikerül majd a
kisebbeknek tetszĘ tartalommal meg is tölteni. Ehhez persze
szükséges a gyerekek bekapcsolódása a rovat szerkesztésébe.
Várjuk tehát az érdeklĘdĘ, az újságíráshoz, illusztráláshoz
kedvet érzĘ gyerekek (6–14 évesek) jelentkezését! A rovat
szerkesztését Mezei Anna szerkesztĘségi tag vállalta.
Kedves Gyerekek!
Egy kedves kis vers illusztrálására hívunk benneteket!
Parajdi táborozásunk során eljutottunk a torockószentgyörgyi várhoz is. Ott Margit néni felolvasta az újságban is
olvasható verset, ami a várhoz fĦzĘdĘ monda egy verses
változata. A vers egyszerĦsége, tartalma és beszédes képei
már akkor arra indítottak, hogy a jelenlévĘket a vers illusztrálására buzdítsam. Most, nem csak a táborozóktól várjuk
ezt, hanem mindenkitĘl, akit megihlet a vers! Juttassátok el
szerkesztĘségünkbe rajzaitokat szeptember 30-ig! A legsikerültebb alkotásokat megjelentetjük az újságban!
SzerkesztĘség

Gyulai Pál: Az óriásleányka
Szép Torda vármegyében, Szentgyörgy határinál
Óriáslak hajdanában: Torockó vára áll.
E fényes, büszke várnak most csak romját leled
Lakói merre vannak? hiába kérdezed.
Egyszer a sziklavárból, miként tavasz-korány,
Örömrajongva jött ki egy óriás leány,
Jött és leszállt a völgybe, szökellve, játszin,
Megtudni a kiváncsi, alant vajon mi van?

17

Ott kertek és falucskák s mezĘk vetései
Egész új világként tetszenek föl neki.
Mindezt megcsodálva nézi és nézi örömest
És meglát bámulva közben egy szántó földmívest.
A mozgó emberecske oly meglepĘ vala,
De még inkább ekéje megcsillanó vasa.
„Oh, jé mi szép, mi kedves, játéknak elviszem”
Kiált és leteríté kötényét a füven.
S beseperve gyorsan földmívest és ekét,
Tapsol, nevet s lehetetlen leírni örömét.
Majd csintlan szökellve, miként gyermek szokott,
Szaladt és felkereste apját, legott.
Vén atyja már asztalánál ül s iddogál vala,
S így szól a kis leányhoz és oly nyájas szava.
„Mit hozsz a kis kötényben, szép fürge gyermekem?
Oly vidám vagy s mosolygó, lássam, mutasd nekem!”
A leányka kis kötényét vígan teszi szét
S kirakja még vígabban a földmĦvest s ekét.
S midĘn minden kirakva amúgy rendjén van,
Tapsolva és nevetve szökell a csintalan.
De apja ráncba szedvén fehér szemöldökét,
Komoly lett s bosszankodva csóválta meg fejét:
„Ugyan mit cseledtél, ugyan hol jár az eszed?
A földmĦves, leánykám, játékszer nem lehet!
Vidd vissza még e percben s tudd meg minden felett,
Ha földmĦves nem volna, nem ennénk kenyeret.
Kicsiny s ily földmĦves volt Ęsünk is egyidĘn,
Minket is óriásokká éppen a munka tĘn.
A földmíves, leánykám nem játékszer nekünk,
És hogy azzá lehessen, ne adja istenünk!”
Szép Torda vármegyében, Szentgyörgy határinál
Óriáslak hajdanában: Torockó vára áll.
E fényes, büszke várnak most csak romját leled
Lakói merre vannak? hiába kérdezed.

Szolgáltatásaink

HEGY ---- VÍZ ---- VÁR

MEGALAKULTUNK!
Ha gondtalan utazásra vágyik,
ne habozzon
a HÉDATOURST hívni máris!

Cégünk alapvetĘ profilja a személyszállítás szárazföldön és vízen.
Buszaink és hajóink a nap 24 órájában várják Kedves Utasainkat.
Legyen szó buszos kirándulásról nevezetes helyekre (pl.: Eger,
Esztergom, Hortobágy, Pécs vagy akár a Balaton) az egész ország
területén, illetve ahová kívánja, vagy hajókirándulásról a Dunakanyarban, BudapesttĘl Komáromig, sĘt igény szerint külföldre is.
Keressen fel minket!
Az utakhoz igény szerint teljes ellátást és többnyelvĦ idegenvezetést biztosítunk.
Hajókirándulásainkhoz Visegrád 14 km-es körzetében ingyenes
transzfert nyújtunk buszaink segítségével. Egyedi kívánságait is
teljesítjük (zene, diszkó, énekes stb.).
A részletekért és az árakért kérjük, érdeklĘdjenek telefonon.
Buszrendeléssel kapcsolatban:
+ 36 (70) 930-5761, + 36 (70) 930-5755
e-mail: hedatour@t-online.hu
www.hedatours.hu
Hajózással kapcsolatban:
+ 36 (70) 930-5750
www.atlantisclubkft.hu
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Ulmban július elsĘ hétvégéjén tartják a Duna menti Németek Találkozóját. Ezen a jeles eseményen hagyományosan több magyarországi csoport is részt vesz. Idén elĘször
Visegrád város és a Visegrádi Duna menti Svábokért és
Németekért Alapítvány Kht. is meghívást kapott, mely
meghívásnak örömmel eleget is tettünk. A városházát
Zeller Tibor képviselte a polgármester más irányú elfoglaltsága miatt, az alapítványt Jung Csaba és Jung Vilmos.
A rendezvényen Visegrád város nevében Zeller Tibor
mondott köszöntĘt németül. A vendéglátók kitüntetett
figyelemmel voltak irányunkban, és olyan fogadtatásban
részesítettek, melyrĘl álmodni sem mertünk. Miniszterek,
polgármesterek és vállalttulajdonosok társaságában a
kiemelt vendégek közt láttak vendégül: gépkocsival vittek
mindenfelé, gazdag programokat szerveztek részünkre.
Mindvégig németül kellett beszélnünk.
Egy élményekben gazdag hétvégét tölthettünk Ulmban,
ahol egy fantasztikusan jól szervezett, tiszta, programokban gazdag eseményt ismerhettünk meg. A részvevĘk és
szervezĘk profizmusa lenyĦgözĘ volt. Nagyon elegáns
helyen, ötcsillagos szállodában helyeztek el bennünket, a
fĘpolgármester vendégei lehettünk. Jó volt ott lenni valamikori Ęseink földjén.
Az ulmi németek és svábok már több ízben is jelezték,
hogy részt kívánnak venni 2009-ben Visegrádon a város
ezer éves évfordulóján. Ezt ezen alakalommal is megerĘsítették. Ígéretet kaptunk arra, hogy a hagyományosan
június utolsó hétvégéjén megrendezendĘ Duna menti
Németek Kulturális Fesztiváljára egy busznyi ember készül, egy zenekar, egy énekkar és egy tánckar tervezi
fellépését az eseményen. Ezen idĘ alatt Visegrádra érkezik a híres ulmi bárka, a schachtel is, mely 2–3 napig
marad legénységével együtt.
Reméljük, hogy látogatásunk is hozzájárult a városaink
közt kialakulóban lévĘ jó kapcsolatok tovább mélyítéséhez, és hogy ez a kapcsolat a jövĘben kölcsönösen gazdagítja városainkat kulturális és egyéb tekintetben egyaránt.
Jung Vilmos
Wass Albert:

TÓPARTON
Titkolódzó, égszínkék habokban
ezüst naszádon úszott át a hold…
S a nyári éjnek mystikus fátylában
remegve játszott száz piciny kobold.

2008. augusztus

Pályázati felhívás
2 fĘ óvodapedagógus
munkakör betöltésére
A pályázat kiírója: Erdei Iskola Alapítvány, 2000 Szentendre,
Alkotmány u. 12.
Munkahely megnevezése: Napórásház, 2000 Szentendre, Halász
u. 1.
BetöltendĘ munkakör: óvodapedagógus (határozatlan kinevezéssel)
Ellátandó feladatok: óvodapedagógusi feladatok ellátása, gyermekek nevelése, fejlesztése

Az állás betöltéséhez szükséges feltételek:
§ iskolai végzettség: felsĘfokú óvodapedagógus
§ 3 év szakmai tapasztalat
§ a környezeti nevelés iránt való elhivatottság
§ büntetlen elĘélet (érvényes erkölcsi bizonyítvány)
§ egészségügyi alkalmasság
§ jó kommunikációs képesség
§ angol nyelv középfokú ismerete
A pályázathoz csatolandó iratok:
§ fényképpel ellátott, kézzel írott szakmai önéletrajz
§ iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata
A pályázat benyújtásának határideje:
2008. augusztus 11.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. augusztus 22.
A pályázatokat a Napórásház 2000 Szentendre, Halász u.
1. címre kell benyújtani postai úton.

Pályázati felhívás
dajka munkakör betöltésére
Munkahely megnevezése: Napórásház, 2000 Szentendre,
Halász u. 1.
BetöltendĘ munkakör: dajka (határozatlan kinevezéssel)
Ellátandó feladatok: gyermekek gondozása, felügyelete,
nevelése; takarítás

Oly szép volt, mintha tündérkertben járnék,
egy tündér-ország rezgĘ fátyola…
Egy kongó hang úgy reszketett a vizen,
mint vártemplomban búgó orgona…

Az állás betöltéséhez szükséges feltételek:
§ iskolai végzettség: érettségi vagy dajkaképzĘ
§ büntetlen elĘélet (érvényes erkölcsi bizonyítvány)
§ 3 év szakmai tapasztalat
§ egészségügyi alkalmasság
§ gyermekszeretet

Egy vén daru vonult a tó felett,
Ę zengte el búsan panasz-dalát,
s a csillaghulló nyári éjjelen
fáradt szívem itt megnyugvást talált.

A pályázathoz csatolandó iratok:
§ fényképpel ellátott, kézzel írott szakmai önéletrajz
§ iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata

A daru elment… s egy pillanat alatt
zokogni kezdett sok piciny kobold…
A titkolódzó, égszínkék habokban
ezüst naszád úszott át: a hold.

A pályázat benyújtásának határideje:
2008. augusztus 11.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. augusztus 22.
A pályázatokat a Napórásház 2000 Szentendre, Halász u.
1. címre kell benyújtani postai úton.

Pályázati felhívás

XXIV. évfolyam 8. szám
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KELEMEN KFT.
Már 10 éve a Szigeten

GÁZ-, VÍZ-, FĥTÉS-, SZANITER,
VILLANY KISÁRUHÁZ
Tahitótfalu (bent a szigeten), Szabadság út 15.
Kék Duna Szövetkezet udvarán (Váci rév felé)
és Üröm, Ürömi út 33.
Hívjon: tel/fax: (26) 386-721, (26) 350-997,
06 (30) 9515-484
Nyitva tartás: h–p: 7.30–17.00, szo: 8.00–12.00

– Teka gránit mosogatók, csapteleppel
49.900,– Ft-tól 62.900,– Ft-ig
– Konyhai beépíthetĘ gépek akciós áron
– Termomax Inka 24 kW kondenzációs kombi kazán
267.000,– Ft
– GARDENA minden, ami a kerthez kell!
– SANIT WC-tartály falbaépíthetĘ + fali WC-csésze
+ WC-tetĘ
34.000,– Ft-tól
– RAVAK, RIHO (zuhanytálca, zuhanykabin és kádak)
10% kedvezmény
– MARMITE öntött márvány mosdó, kád,
SCAVOS bútorok
– Gáz- és vegyes tüzelésĦ álló kazánok
– Radel, Radeco, Vogel Noot stb. radiátorok
– Villanyszerelési anyagok raktárról vihetĘk!
Áruhitel: Magyar Cetelem
KivitelezĘt keres? Segítünk!
E-mail: postmaster@kelemen.t-online.hu
Fizetés bankkártyával is

Reklámfelületi lehetĘségek!
Egyéni megegyezés alapján bérbe vehetĘk az alábbi
reklámfelületek:
– különbözĘ méretĦ felületek a nagymarosi és a visegrádi oldalon a Duna-parton (az átkelĘnél) lévĘ
parti létesítményeken,
– a visegrádi oldalon 2 db 14 méter magas (20×20
cm-es vasoszlopokon álló), a Dunáról és a 11-es
útról mindkét irányból látható felületek,
– felületek 3 db kirándulóhajón, melyek Komárom
– Esztergom – Visegrád – Budapest útvonalon
közlekednek,
– a Visegrád és Nagymaros közt közlekedĘ 2 db
kompon lévĘ felületek,
– menetjegyek hátlapja (az évi fogyás milliós nagyságrendĦ).
ÉrdeklĘdni az alábbi telefonon lehet:
+36 (30) 921-8076
A FĘvárosi Önkormányzat IdĘsek Otthona

szakképzett és betanított ápolókat keres
azonnali belépéssel!
ÉrdeklĘdni lehet a (26) 398-368 vagy
a (26) 397-248 telefonszámon
KĘmĦves Krisztinánál
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DUNAKANYAR
INGATLANCENTRUM
IngatlanközvetítĘ Iroda
Tanácsadás, teljes körħ ügyintézés!


    

    





 

  




Tel/Fax: 06 (26) 381-431 Mobil: 06 (20) 9834-796

www.ingatlan- dunakanyar.hu


KÖNNYīSZERKEZETES
HÁZAK KIVITELEZÉSE
TetĞfedés, autóbeállók, elĞtetĞk
és egyéb faipari munkák
Megbízható, gyors kivitelezés
kedvezĞ áron!
Referenciával és garanciával!
A referenciák megtekinthetĞk:
www.acsfer.hu
ElérhetĞség:

Telefon: 06 (20) 519-1949
Fax: 06 (26) 585-030
E-mail: acsfer@dunainfo.net
VISEGRÁDI HÍREK
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala
Megjelenik havonta, 800 példányban
FelelĘs szerkesztĘ: Mikesy Tamás
A szerkesztĘbizottság tagjai:
Borsody István, Gróf Péter, dr. Gróh Dániel,
Kálazy László, Mezei Anna, Mikesy Tamás, Schmidt Anna
Kéziratleadás: minden hó 1-jéig
Írásaik tartalmáért a szerzĘk vállalják a felelĘsséget!
SzerkesztĘség: 2025 Visegrád, Széchenyi u. 11.
Telefon: (26) 398-128, fax: (26) 398-163
SzerkesztĘségi órák: szerdán 14–16 óra között
ISSN 1587-7477
Tipográfia: Borsody István
Nyomdai munkák: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác
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NE HOZZA HOZZÁNK!
HĥTėJÉT, MOSÓGÉPÉT, MOSOGATÓGÉPÉT,
MIKROSÜTėJÉT, VILLANYBOJLERÉT…

MI A HELYSZÍNEN MEGJAVÍTJUK.
INGYENES KISZÁLLÁS
VISEGRÁDTÓL BUDAKALÁSZIG
ÉS A PILIS TERÜLETÉN

HIBABEJELENTÉS-INFÓ:
NON STOP 06 (30) 500-3550
ELEKTROSZERVÍZ

GUELMINO BT.

Visegrádon
gyönyörħ panorámával rendelkezę
hét szoba összkomfortos lakás (panzió)
a Thermál Szálló mellett
teljes berendezéssel együtt
kiadó, bérbeadó, illetve eladó!
ÉrdeklĘdni lehet:
06 (30) 423-0517-es telefonon
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Vágott, hasított tĦzifa Dunabogdányból
Tel.: 06 (70) 268-4030

DUNAKANYAR
VAGYONVÉDELEM
Biztonsági rendszerek kiépítése
rádiófrekvenciás
és telefonos távfelügyelet biztosításával,

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

TĥZIFA
Hasított 2.000,– Ft/q, kugliban 1.900,–Ft/q
Az ár a házhoz szállítás költségét is magában foglalja

EĘry Csaba
Tel.: 06 (20) 599-9399

   M H 
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Visegrádon külön bejáratú
KÉTSZOBÁS LAKÁS KIADÓ!
ÉrdeklĘdni lehet:
a 06 (30) 966-9288-as,
ill. a 06 (26) 398-287-es telefonszámon
GARÁZS eladó
Visegrádon a Rákóczi utcában.
ÉrdeklĘdni lehet: 06 (30) 999-2839

DUNABOGDÁNYBAN,
KÖZVETLEN VÍZPARTI LAKÓINGATLAN
ELADÓ!
ÉrdeklĘdni lehet: 06 (30) 999-2839

IDE A SÓLYOM KERÜLJÖN!

Teljesen kezdĘként német
és/vagy orosz nyelvtanárt keresek
Visegrádon
A német és orosz nyelvismeretre
elsĘsorban
munkámban lenne szükségem,
mivel idegenforgalmi területen dolgozom
Tel: +36 20 478 25 17
vagy +36 30 278 32 51
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EMBLÉMA!
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Kapható
A BORDA TERMÉKEK
T EL JES VÁL A SZ T ÉK A !
Aug usztusi a já nla tunk :
Vákuumfóliás sertésbeles csemege debreceni
1150 Ft helyett 950 Ft,
ló pároskolbász 1350 Ft helyett 1100 Ft-os
kedvezményes áron kapható, míg a készlet tart!
Grillezni való fĦszeres tarja folyamatosan kapható!
Az árak a mindennapi készlet erejéig
érvényesek; az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
Sertés- és mĦbelek, vakbél, gyomor
folyamatosan kapható!
MinĘségi ecetek, konzervek, ét- és olívaolaj,
ásványvíz, üdítĘitalok, száraz- és házi tészták,
mirelit áruk, vecsési savanyúságok, mirelit- és
grillfĦszerek nagy választékban, jó minĘségben,
kedvezĘ áron!
SODEX ho PASS, ENNI KÉK
étkezési és ajándék utalványok beválthatók!
Szeretettel várjuk kedves Vásárlóinkat
a megszokott nyitvatartási idĘben!

H Á Z!

Nyitva tartás:
hétfĘ
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

A 11-es fĘút mellett
jó parkolási lehetĘséggel
várjuk Önöket!
2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos út 40.
Telefon: (26) 390-350

Visegrádi
Hírek
VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
XXIV. évfolyam 9. szám

2008. szeptember

Az alábbi programokra várjuk
Visegrád város lakóit szeptember 13–14-én
2008. szeptember 13., szombat
11.00 óra: „A reneszánsz mĦvészet kezdetei Magyarországon” c. kiállítás megnyitója
a palotában
13.00 óra: V. visegrádi gyerek íjászverseny a palotakertben
15.00 óra: Kiállítás-megnyitó a Salamon-toronyban
15.00 órától: Családi program a palotakertben

2008. szeptember 14., vasárnap
11.00 óra: Séta az ezer éves Visegrádon
15.00 óra: Harangszentelési ünnepély a református templomnál
(Visegrád, FĘ u. 165.)
17.00 óra: ,,V
Visegrád Anno” címĦ kiállítás megnyitója a Mátyás Király MĦvelĘdési Házban
(Visegrád, Széchenyi u. 11.)
(A részletes programok az újság belsĘ oldalain találhatók meg!)
Miután újs águnk október 6-a elĞtt
már nem jelenik meg,
ezúton értesítjük
Visegrád minden lakóját,
hogy az 1848/49-es forradalom és s zabads ágharc
aradi vértanúinak emlékére
rendezendĞ

ÜNNEPSÉGÜNKET
2008. október 6-án (hétfĞn)
17 órakor tartjuk
a 48-as emlékmĬnél!
Mindenkit szeretettel h ívunk
a 13 tábornokra emlékezĞ fĞhajtásra!
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Visegrád Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttmħködve
ezennel kiírja a 2009. évre
a Bursa Hungarica Felsęoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsęoktatási hallgatók számára
a 2008/2009. tanév második és a 2009/2010. tanév elsę félévére vonatkozóan
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezę, hátrányos szociális helyzetħ felsęoktatási
hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidęn belül, államilag támogatott, teljes idejħ (nappali tagozatos)
felsĘfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsĘfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Figyelem!
– Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a rendvédelmi
és katonai felsęoktatási intézmények hallgatói.
– A középiskolai akkreditált iskolarendszerħ felsęfokú szakképzésben résztvevę tanulók nem jogosultak a Bursa Hungarica
ösztöndíjra.
– Doktori (PhD) képzésben résztvevęk nem felelnek meg a pályázati kiírás feltételeinek.
– Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2008. szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezdĘ hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas
hallgatói jogviszonya 2009 Ęszén már nem áll fenn, úgy a 2009/2010. tanév elsĘ félévére esĘ ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsĘoktatási intézményben a pályázás idĘpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2008/2009. tanév második félévére már beiratkozzon a
felsĘoktatási intézménybe.
Az ösztöndíj idĘtartama 10 hónap, azaz két egymást követĘ tanulmányi félév (2008/2009. tanév második, illetve a 2009/2010. tanév
elsĘ féléve).
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2009. március.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2008/2009. 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 támogatott hallgatója a
felsĘoktatási intézménynek.
Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása – a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül – teljes egészében szünetel.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelĘ jövedelemnek
számít.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsĘoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról az Oktatási és Kulturális Minisztérium TámogatáskezelĘ Igazgatóságának, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.
A pályázó pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati Ħrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési
önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat, és az Oktatási és Kulturális Minisztérium TámogatáskezelĘ
Igazgatósága részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenĘrzése céljából – átadja illetĘleg a pályázati forduló lezárultáig maga kezelje.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium TámogatáskezelĘ Igazgatósága
személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenĘrzése céljából – a pályázati forduló
lezárultáig kezelje.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történĘ nyilvánosságra hozatalához.
A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál írásban, a hivatalban
hozzáférhetę pályázati ħrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.
A pályázat benyújtási határideje: 2008. október 31.
A pályázat kötelezĘ mellékletei:
1. A felsęoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás.
Amennyiben a pályázó egy idĘben több felsĘoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsĘoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsĘként létesített államilag támogatott hallgatói jogviszonyt. A felsĘoktatási intézmények
szerzĘdése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – két szakos
képzés esetében a hallgató az állami felsĘoktatási intézményt köteles megnevezni.
2. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élęk egy fęre jutó havi nettó jövedelméręl.
3. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok:
–...
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A pályázati ħrlap csak a fent meghatározott kötelezę mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet hiányában a
pályázat formai hibásnak minęsül.
A települési önkormányzat 2008. november 24-ig saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat:
– a települési önkormányzat a határidĘn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelĘ pályázatokat a bírálatból kizárja;
– az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétĘl függetlenül történik.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
A települési önkormányzat döntéséręl és annak indokáról 2008. december 5-ig írásban értesíti a pályázókat.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelę Igazgatósága 2009. március 16-ig írásban értesíti a települési
önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéręl és az ösztöndíjfolyósítás módjáról.
Az ösztöndíjban részesülę hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának idęszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását
érintę változásról haladéktalanul (de legkésębb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsęoktatási intézményt, és
az OKM Támogatáskezelęt (1244 Budapest, Pf. 920). Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:
– tanulmányok halasztása;
– tanulmányok helyének megváltozása (az új felsĘoktatási intézmény, kar, szak, munkarend, finanszírozási forma megadásával);
– tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) változása;
– személyes adatainak (név, állandó lakcím) változása.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsĘoktatási intézmény részére visszafizetni
A felsĘoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési
önkormányzat illetékességi területérĘl. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követĘ tanulmányi félévtĘl ható hatállyal hozható meg.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelĘ adatokat szolgáltatta vagy a pályázati
feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyerésérĘl
szóló tájékoztatást már kézhez vette.
A Bursa Hungarica Felsęoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsęoktatásban részt vevę
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendę egyes térítésekręl szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet szolgál.





 



Visegrád Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttmħködve
ezennel kiírja a 2009. évre
Bursa Hungarica Felsęoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsęoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezę, hátrányos szociális helyzetħ fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2008/2009. tanévben utolsó éves, érettségi elętt álló középiskolások;
vagy
b) felsęfokú diplomával nem rendelkezę, felsęoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2009/2010. tanévtęl kezdędęen felsęoktatási intézmény keretében államilag támogatott, teljes idejħ (nappali tagozatos)
felsĘfokú alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsĘfokú szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2009-ban elĘször nyernek felvételt felsęoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2009/2010. tanévben ténylegesen megkezdik.
Figyelem!
– Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a rendvédelmi
és katonai felsęoktatási intézmények hallgatói.
– A középiskolai akkreditált iskolarendszerħ felsęfokú szakképzésben résztvevę tanulók nem jogosultak a Bursa Hungarica
ösztöndíjra.
Az ösztöndíj idĘtartama 3×10 hónap, azaz hat egymást követĘ tanulmányi félév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2009/2010. tanév elsę féléve.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2009/2010. tanév elsę 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 ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, államilag támogatott hallgatója a
felsĘoktatási intézménynek.
Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása – a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül – teljes egészében szünetel.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelĘ jövedelemnek
számít.
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A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsĘoktatási intézménybe történĘ felvételi vizsgája eredményérĘl az
Országos FelsĘoktatási Információs Központ az Oktatási és Kulturális Minisztérium TámogatáskezelĘ Igazgatóságának, illetve a
támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.
A pályázó pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati Ħrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési
önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat, és az Oktatási és Kulturális Minisztérium TámogatáskezelĘ
Igazgatósága részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenĘrzése céljából – átadja illetĘleg a pályázati forduló lezárultáig maga kezelje.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium TámogatáskezelĘ Igazgatósága
személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenĘrzése céljából – a pályázati forduló
lezárultáig kezelje.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsĘoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról az Oktatási és Kulturális Minisztérium TámogatáskezelĘ Igazgatóságának, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történĘ nyilvánosságra hozatalához.
A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál írásban, a hivatalban
hozzáférhetę pályázati ħrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.
A pályázat benyújtási határideje: 2008. október 31.
A pályázat kötelezĘ mellékletei:
1. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élęk egy fęre jutó havi nettó jövedelméręl.
2. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok:
–...
A pályázati ħrlap csak a fent meghatározott kötelezę mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat
formai hibásnak minęsül.
A települési önkormányzat 2008. november 24-ig saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat:
– a települési önkormányzat a határidĘn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelĘ pályázatokat a bírálatból kizárja;
– az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétĘl függetlenül történik.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
A települési önkormányzat döntésérĘl és annak indokáról 2008. december 5-ig írásban értesíti a pályázókat.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium TámogatáskezelĘ Igazgatósága 2009. március 16-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegérĘl és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.
A pályázó a felvételi értesítĘ másolatának megküldésével köteles írásban 2009. szeptember 1-jéig az Oktatási és Kulturális Minisztérium TámogatáskezelĘ Igazgatósága részére bejelenteni, hogy a 2009/2010. tanévben melyik felsĘoktatási intézményben kezdi meg
tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles írásban nyilatkozni arról, hogy a 2009-as felvételi évet megelĘzĘen nyert-e felvételt felsĘoktatási intézménybe. Az a pályázó, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer következĘ évi fordulójából kizárható.
Amennyiben a ,,B” típusú pályázat során támogatásban részesülĘ ösztöndíjas a támogatás idĘtartama alatt sikeresen pályázik ,,A”
típusú ösztöndíjra, ,,B” típusú ösztöndíját automatikusan elveszti.
Az ösztöndíjban részesülę hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának idęszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását
érintę változásról haladéktalanul (de legkésębb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsęoktatási intézményt, és
az OKM Támogatáskezelęt (1244 Budapest, Pf. 920). Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:
– tanulmányok halasztása;
– tanulmányok helyének megváltozása (az új felsĘoktatási intézmény, kar, szak, munkarend, finanszírozási forma megadásával);
– tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) változása;
személyes adatainak (név, állandó lakcím) változása.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsĘoktatási intézmény részére visszafizetni
A „B” típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult és köteles felülvizsgálni. Amennyiben
az ösztöndíjas a szociális rászorultság vizsgálata során az önkormányzat által kért igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy
az önkormányzattal a vizsgálat során az együttmĦködést egyéb módon kifejezetten megtagadja, az önkormányzat az ösztöndíjas
szociális rászorultságának megszĦntét vélelmezi, azaz az ösztöndíjas ösztöndíját elveszíti. A települési önkormányzat ebben az
esetben határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követĘ tanulmányi félévtĘl ható
hatállyal hozható meg
A felsĘoktatási intézménybe jelentkezĘk számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben is, ha az
ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat illetékességi területérĘl. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban
rendelkezhet a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követĘ tanulmányi félévtĘl ható hatállyal hozható meg
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelĘ adatokat szolgáltatta vagy a pályázati
feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyerésérĘl
szóló tájékoztatást már kézhez vette.
A Bursa Hungarica Felsęoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsęoktatásban részt vevę hallgatók
juttatásairól és az általuk fizetendę egyes térítésekręl szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet szolgál.
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Az elmúlt évtizedben az emésztĘrendszerben elĘforduló
vastag- és végbéldaganatok (colorectális) száma megtöbbszörözĘdött mind a férfiaknál, mind a nĘknél. Ez a
második leggyakoribb rosszindulatú elváltozás lett hazánkban.
Lényeges, hogy IDÖBEN ismerjük fel a betegséget, s
ennek következtében MINÉL KORÁBBAN induljon el a
gyógyulás esélyét hordozó terápia.
Kit fenyegetnek leginkább ezek az emésztĘrendszeri
daganatos betegségek?
A vastag- és végbéldaganat az 50 év felettieket fenyegeti
leginkább, de akár negyven év alatt is elĘfordulhat a megbetegedés. Különösen akkor legyünk óvatosabbak, ha a
családban korábban már másnak is volt ilyen tumora.
A béldaganatok 20–30%-áért a hibás géneket tehetjük
felelĘssé. A rokonságbeli halmozódásnak ugyanakkor
nemcsak genetikai okai lehetnek, az kapcsolatban lehet az
életvezetési, étkezési szokásokkal is.
Fokozza a kockázatot az elhízás, zsíros, kalóriadús étrend, ugyancsak veszélyeztetĘ tényezĘ a szervezetbe jutó
számos rákkeltĘ anyag (dohányzás, mértéktelen alkoholfogyasztás, egészségkárosító élelmiszer-kiegészítĘk), és a
kevés mozgással járó ülĘ életmód. Hajlamosíthatnak rá
más
krónikus
emésztĘrendszeri
megbetegedések
(bélpolypok, gyulladásos megbetegedések).
Milyen tünetek utalhatnak vastag- és végbélrákra?
A vastag- és végbéldaganatok korai állapotban lappangva teljesen tünetmentesen növekszenek. A daganat jelenlétére utalhat az, ha valakinek megváltoznak a székletürítési
szokásai, hasmenés, székletszorulásos periódusok váltogatják egymást, élénk színĦ vagy sötétbarna véres székletet észlel, hasi panaszok, görcsök jelentkeznek, puffadás,
étvágytalanság alakul ki.
IntĘ jel lehet a HIRTELEN fogyás, és ha ezen tünetek
mellé alsó végtagi trombózis társul. Mivel a betegek egy
része sokáig nem tulajdonít jelentĘséget a panaszoknak,
vagy mást sejt azok hátterében, viszonylag gyakori, hogy
csak már vészes fogyás esetén, az általános állapot jelentĘs leromlásakor fordulnak orvoshoz, mikor már a tumor
más szerveket is megbetegített.
A rákbetegség gyanúját leginkább a székletben kimutatható vér keltheti fel, amelynek eredetét béltükrözéssel
lehet tisztázni. MegjegyzendĘ, hogy nem jelent teljes
bizonyosságot, ha egy vizsgálat során a székletben nem
mutatnak ki vért, mivel a tumorok szakaszosan „véreznek”.
Az 50 év felettieknél a székletben az emberi vér kimutatására irányuló szervezett szĦrĘvizsgálat nincs hazánkban,
ezért az esetek jelentĘs hányadát csak kései stádiumban
fedezik fel.
SzeptembertĘl szĦrjük a hozzánk forduló lakosokat
Visegrádon béldaganatos megbetegedések korai felismerésének reményében.
Kérem, szánjon idĘt erre a vizsgálatra! Telefonon
várjuk jelentkezését az orvosi rendelĘben!
Várom szeretettel:
Dr. Balázs Mária háziorvos
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Pályázati kiírás
az ifjúsági alapból történĘ támogatás
elnyerésére
Visegrád Város Önkormányzata pályázatot hirdet helyi ifjúsági
programok, csoportok támogatására. Pályázhatnak – jogi megkötés nélkül – mindazon szervezetek, közösségek, magánszemélyek, akik programjukkal a visegrádi gyermekifjúsági korosztály
(4–30 év) számára kulturális, szabadidĘ-, sportprogramok szervezésére vállalkoznak. Nem nyújthat be pályázatot az önkormányzat által támogatott civil szervezet; költségvetési intézmény
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,
közremĦködĘk, 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 befejezĘ idĘpontját tartalmazza a pályázat, valamint azt, hogy máshová is pályáztak-e
ezzel a tervvel, ill. 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
KözmĦvelĘdési, ifjúsági és sportbizottság, melynek beadási
határideje a pályázatban megjelölt befejezési idĘponttól számított 30 nap. Az összeg felhasználását számlával kell igazolni a
pénzügyi csoportnál. Ennek hiányában a bizottság az elkövetkezendĘ idĘben kizárja a pályázót a további pályázatokból. A
pályázat elĘfinanszírozású; ez azt jelenti, hogy a döntés után a
pályázó hozzájuthat az elnyert összeghez.
A pályázat kiírásával az a fĘ célunk, hogy az érintett korosztály
számára a legoptimálisabb foglalkozások, programok szülessenek meg. A pályázat elbírálásakor 2008-ban elĘnyt élveznek
azok a programok, melyeket a Reneszánsz év szellemében
terveznek.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2008. október 15.
A pályázatokat a következĘ címre kérjük beküldeni:
Visegrád Város Önkormányzata
közmĦvelĘdési, ifjúsági és sportbizottság

Több pénzt a Pest megyei
településeknek az útfelújításokra!
Ismételten tiltakozom az ellen, hogy a Közép-Magyarországi
Régióban Pest megyét, és azáltal a megyénkben élĘ 1 millió 300
ezer embert hátrányosan megkülönbözteti a kormány. Erre újabb
kézzelfogható bizonyítékot jelent az, hogy Budapest ötször
annyi pénzt kapott a belterületi utak felújítására, mint a 187 Pest
megyei település együttvéve! Pest megyének mindössze 528
millió forint jut, míg a fĘvárosnak több mint 2,7 milliárd!
JellemzĘ az igazságtalan elosztásra, hogy a sajtóhírekbĘl arról
értesültünk: a 2,7 milliárdos keretösszeget el sem tudták költeni
a fĘvárosi és kerületi önkormányzatok.
Fölhívom a döntéshozók figyelmét arra, hogy az elmúlt évben
letettem a GKM asztalára közel 100 Pest megyei település belterületi utakkal kapcsolatos felújítási igényét. Az önkormányzatok, a legfontosabb útfelújítási munkák elvégzésére több mint 15
milliárd forintot igényeltek.
Ezért azt kérem, hogy legalább azt az összeget, amelyet idén a
fĘváros nem tudott fölhasználni, adják át a Pest megyei településeknek!
Dr. SzĦcs Lajos elnök (Pest Megye KözgyĦlése)
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Tanévkezdés az Áprily iskolában
Az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú MĦvészetoktatási Intézmény három település iskoláskorú gyermekeinek
alapfokú oktatásáról gondoskodik. 2007 szeptemberében
Dömös mellett Kisoroszi Község Önkormányzata is csatlakozott a fenntartói társuláshoz. Ezeken a településeken lakó
iskoláskorú gyermekek számára a kötelezĘ felvételt biztosító
intézmény az Áprily Lajos Általános Iskola.
A meg-növekedett feladat több idĘt, energiát igényel, munkánk végzésében a tavalyi tapasztalatok is segítenek. Nem
jelentĘsek a változások az elmúlt tanévhez képest. A Kisoroszi Tagiskolában önálló elsĘ évfolyam (8 fĘ) és összevont 2–
3. osztály (4 + 4 fĘ), indult, az egyetlen negyedikest Visegrádra kérték át szülei.

MegilletĘdve, nagy várakozással

Óvó néni helyett tanító néni
Öröm, hogy az elsĘ évfolyamon az anyaiskolában 25 kisiskolás kezdi az ismerkedést a betĦk és számok világával.
Tisza Zoltánné Zsuzsa néni irányításával. Az iskolába 150
tanuló jár, ugyan a 6 osztályos gimnáziumba felvettek (4 fĘ)
hiányozni fognak, utánpótlásként az ötödikbe 9 diák érkezett.
Az ötödikesek osztályfĘnöke Jeneiné Vörös Margit tanárnĘ
lett.
A tantestületben is történt változás.
Sziváné Bergmann Henriett tanítja a német nemzetiségi
nyelvet és táncot az alsó tagozatban, Veress Judit tanárnĘ a
kémia–biológiát és vezeti a felsĘs napközis csoportot. Zenét

tanító kollégáink közül Kiss Judit zongoratanárnĘ növendékeit Halper Judit vette át.
Fontos változás, hogy a magas osztálylétszámok miatt az
5.-ben a német, magyar és matematika tantárgyakat csoportbontásban tanítjuk. Indokolja ezt a nem szakrendszerĦ tanítás
bevezetése is. Ez azt jelenti, hogy az alsós (nem szakrendszerĦ) oktatási formát, módszereket kiterjesztik az idei évvel az
5., majd jövĘre a 6. osztályra is azzal a céllal, hogy több,
differenciáltabb gyakorlással az alapkészségeket fejlesszük.
Iskolánkban a magyar nyelv és irodalom, angol, történelem
és testnevelés tárgyakban jelenik meg.
Környezetünkben látványos változás nem következett be,
az iskolabĘvítési pályázat 2. fordulója még nem zárult le –
így még reménykedhetünk a pozitív elbírálásban. Folytattuk
a bútorzat felújítását: az új szekrények mellé szeptember
végére új padokat is vásárolunk. Felszerelések, hangszerek
vásárlására 700.000 Ft pályázati támogatást nyertünk a Pest
Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítványtól. A „Reneszánsz túrák” pályázat keretében a Nemzeti Galériába múzeumi foglalkozásra megyünk szept. 16-án; 185.000 Ft-ot
nyertünk erre a célra.
A „reneszánsz év” kapcsán Visegrád Város Millenniumi
Emlékbizottsága az iskolával közösen képzĘmĦvészeti pályázatot és vers- és prózamondó versenyt hirdetett, melynek
témája a vadászat. A felhívás honlapunkon és a város honlapján olvasható. A szavalóverseny döntĘjére az Áprilynapon kerül sor. Meghívtuk a térség valamennyi iskoláját, a
gyĘztesek jutalma visegrádi hétvége, sok programmal.
A 2008–2009-es tanévben is szeretettel várjuk a gyerekeket
a különbözĘ szakkörökre: floorball, foci, rajz, tĦzzománc,
bütykölde, matek, angol, judo, levelezĘs versenyfelkészítĘ
szakkörökre. Legtöbb tanulónk a zene mellett kötelezte el
magát; a külsĘsökkel együtt 70 növendék tanul valamilyen
hangszeren. Vannak, akik várólistára kerültek, mert olyan
sokan választották a gitárt és a zongorát. Reméljük, szép
zenei élményekben lesz részünk. Mozgalmasnak ígérkezik ez
a tanév is, bár most a nyári élményekrĘl mesélnek a gyerekek. Két táborunkról már olvashattak az újságban, de voltak
német tánctáborban négyen a kisebbségi önkormányzat támogatásával, két gyermek az önkormányzat jóvoltából ingyenes balatoni nyaraláson vett részt. Idén is nagy könnyebbség volt a szülĘknek, hogy Bártfai Ildi napközis táborába
mehetett gyermeke.
Köszönjük a táborozást támogató személyek és cégek hozzájárulását: az Utilis Kft. 100.000 Ft-tal járult hozzá, az
Ásványvíz Kft. innivalóval látta el táborozókat. Köszönjük a
szülĘknek a részvételt! Mezei Annának a szervezésben nyújtott segítségét, tapasztalatai sok akadályon átsegítettek bennünket. JövĘre Visegrád látja vendégül a parajdi iskolásokat.
Addig azonban még elĘttünk áll az új tanév, amelyhez erĘt,
kitartást, jó eredményeket kívánok!

Szeptember 22–24. között
PAPÍRGYĥJTÉS lesz.
Kérjük, adják oda a gyerekeknek
a hulladékpapírt!
Schmidt Anna
igazgató

XXIV. évfolyam 9. szám

VISEGRÁDI HÍREK

7

Hírek az oviból

Elballagtunk az iskolába…
Négy hét után újra gyerekzsivajtól hangos az óvoda,
megkezdtük a 2008–2009-es nevelési évet. Elbúcsúztunk
– most már igazából – a volt nagycsoportosoktól, még
utoljára eljöttek az oviba, még egyszer leültek a kisszékre
(nahát, de kicsi!), még egyszer kezet mostak a mosdóban
(egészen le kell hajolni!), és nem értették, miért ment
össze nyáron az óvoda. Az óvó nénik átkísérték Ęket az

iskolába, még egy kicsit együtt verseltek, és utána megfogták Zsuzsa néni kezét.
Már csak emlék a néhány évvel ezelĘtti létszámhiány,
hiszen ezt az évet is úgy kezdjük, hogy teljes a létszám
mindhárom csoportban. 67 kisgyermek jár most az oviba,
de ez a létszám emelkedik év végéig, hiszen a kicsik folyamatosan érkeznek, ahogy a harmadik életévüket betöltik.
Személyi és tárgyi feltételeink változatlanul nagyon jók,
minden csoportban két óvodapedagógus és egy dajka néni
dolgozik, a logopédusunk minden nap foglalkozik a gyerekekkel, zeneovit tartunk a nagycsoportban (Heni néni
jön hozzánk minden szerdán), a tornacsarnokban fogunk
járni tornázni, s a nagycsoportosoknál az úszást is beindítjuk. Pedagógiai programunkba megfogalmaztuk a földrajzi és történelmi környezet fontosságát: kirándulunk, Ęszi
terméseket, terményeket gyĦjtünk, megfigyeljük a természet változásait.
Továbbra is meghatározó pedagógiai munkánkban a
jelmondatunkban megfogalmazott gondolat:
,,Hogy elérd a felleget, fogom a kezed,
S ha mered, elengedheted!”
Dobó Istvánné
óvodavezetĘ


Kedves Gyerekek!
Remélem, örültök a nektek szóló „régiúj” rovatnak! Még nem sok rajz érkezett
Gyulai Pál versének illusztrálására, de
igazából van is még rá idĘtök, hisz szeptember 30-a a leadási határidĘ! Várom
tehát az alkotásokat, és azok jelentkezését is, akik segítenek érdekessé, színessé
tenni a „Gyerekkuckó”-t! Apropó, szeptember 30. Tudjátok, mirĘl nevezetes ez a
nap? 2005. szeptember 30-án hirdette
meg a Magyar Olvasástársaság Benedek
Elek születésnapján a Népmese Napját.
Idén tehát negyedik alkalommal szenteljük ezt a napot, a meséknek, méghozzá a
népmeséknek.
Tudom, hogy a televízió és egyéb kommunikációs eszközök ontják ma is a
különbözĘ meséket, történeteket, tudom,
hogy a 21. századi gyerekeknek meg
vannak a saját mesehĘsei, hogy szívesen
kalandoztok a mese szárnyán ismeretlen
világba, most mégis arra bíztatlak benneteket, hogy szenteljétek ezt a hónapot a
népmesék világának, fedezzétek fel a
magyar és más népek népmese kincsét!
Legyetek kincskeresĘk!

Mit tanulhattok a mesétĘl?
Nagy Olga népmesekutatót hívom segítségül a kérdés megválaszolásához.

1. A mese egyidĘs az
emberiséggel. A mese volt az
elsĘ tudománya, „hiszen benne
mondta el az ember mindazt,
amit képes volt felfedezni a
világról, saját sorsáról és életérĘl.
A látható és Ęt körülvevĘ
világról.” Ez szájról szájra
terjedt, míg sok ezer évvel ezelĘtt
az írás fölfedezésével ezt le is
tudta írni. „De a mese egyben az
elsĘ vallás is volt: hiszen már az
Ęsember felfedezte azt, hogy
nemcsak az van, ami szemmel
látható, kézzel tapintható, hanem
van egy másik hatalmas erĘ,
amely Ęt magát és világát
mozgatja,
meghatározza.”
Képzelete segítségével találta fel
a szellemlényeket, amelyeket
különbözĘképpen nevezett el az
idĘk során – ám változatlanul hitt
bennük.
„S
a
valamikori
Ęsemberek pedig mind érzékeny
lelkĦ költĘk voltak, mert bátran
hagyatkoztak a fantáziájukra.”
2. Hogyan születtek meg a
sárkányok és társaik? „Évezre(Folytatás a 8. oldalon)
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(Folytatás a 7. oldalról)
deken át a félelem teremtette meg a mindenféle
szörnyeket... Ahogy az ember mind többet tudott meg a
természet titkairól, mindinkább megszelídültek a
szörnyei, kevésbé kellett félni tĘlük... Telt-múlt az idĘ
s az emberek rájöttek, hogy azok a titokzatos
szellemek, amelyek az emberek sorsát igazgatják, nem
mind rosszindulatúak, nem mindig ellenségesek... Az
emberiség mindig hitt abban, hogy a világon a jó és
gonosz állandó harcban áll egymással... De a harc
mibennünk is folyik” és hol a jó, hol a rossz gyĘz
bennünk
3. Milyennek kell lennünk, hogy gyĘzzön bennünk a
jó? „Emlékeztek ugye, hogy az iszonyat és a félelem, a
sok titokzatos meg ismeretlen erĘ miatt Ęseink
megteremtették a mindenfajta gonosz lényeket. Az
Ęsember
mindent
elképzelt,
mindent
megszemélyesített. Ám az emberi lélek, s ezt éppen Isten
teremtette így, nem tudja tartósan elviselni a félelmet,
keresi a szabadulást, azt, hogy megnyugodjék, hogy ne
féljen. Így született meg már az Ęsember képzeletében
egy olyan csodálatos szellemlény, aki az embert segíti,
megszabadítja a rossztól. Aki erĘs és hatalmas,
ugyanakkor jó és az ember barátja. Az idĘk során
minden nép így vagy úgy elképzelte a maga szabadító
hĘsét, az ember barátját...” Ezek a hĘsök mások voltak,
mint az ember, többek voltak. Ahogy az ember egyre
többet ismert meg az Ęt körülvevĘ világból, úgy váltak
hĘsei is egyre inkább az emberhez hasonlóvá.
4. A mesében mindig a gyenge, az elesett, a kifosztott
a megalázott gyĘz! „A mese a kisembernek, a
lenézettnek a vágyait fejezte ki, és sohasem állott a
hatalmasok oldalán. Ez a mesének az a csodálatos
igazsága, amely máig tanulságul szolgál. Mire tanít?
Arra, hogy akármilyen elnyomott helyzetben bízni és
remélni kell! Hogy ha igazságtalan a világ, amelyben
élünk, akkor is megálmodjuk az igazságos világot,
amelyben a jó és a becsületesség gyĘz. Az emberek
mindig hittek ebben.”
5. Példaképünk: a hĘs! Az egyszerĦ, a kisemmizett
sorból kinövĘ mesehĘsökrĘl mindig megérdemlik a
gyĘzelmet, mert mindig kiderül róluk, hogy méltók a
gyĘzelemre, „mert jószívĦek, segítenek azokon, akik



 

1948-ban az 1848/49. évi dicsĘ szabadságharc tisztelgĘ megemlékezésébĘl Visegrád is kivette részét. A
centenáris évfordulóra az országos felhíváshoz csatlakozva, a helyi Nemzeti Bizottság kezdeményezésére
emlékmĦvet emelt. Az emlékmĦvet akkor Visegrád
templomterén, pontosabban a Rév utca tengelyében,
,,élével” a Duna felé, a FĘ utca járdájától kb. 3–4,5
méterre állították fel. A témát érintĘ megmaradt levéltári anyagokból, a Pest Megyei Levéltárban sajnos nem
derült ki, hogy az emlékmĦvet ki tervezte. Az viszont
bizonyos, hogy Nádler Jakab kĘmĦves (apám unoka-
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rászorultak, nem mennek érzéketlenül senki panasza
mellett..., az irgalmasság, a mások megsegítése a hĘs
legszebb erénye... De nemcsak a jó szíve teszi
számunkra példává a hĘst, hanem az is, hogy felismeri:
az életben nekünk is ki kell vennünk a részünket a
küzdelembĘl, ami azért folyik, hogy ebben a világban
minden szebb és jobb legyen... Még mit tudunk errĘl a
hĘsrĘl? Azt, hogy szorgalmas... Aki szépen és jól
dolgozik, az megérdemli azt, hogy örvendjen mások
munkája gyümölcsének, hiszen minden, ami az életet
jelenti, a munkából jött létre.”
6. A megérdemelt gyĘzelem. „Ugye észrevettétek már,
gyermekek, hogy a hĘs mindig gyĘz? Bármihez fog,
azt véghezviszi... A hĘs nem mondhat le semmilyen
veszedelem közepette. Nem ijeszthetik meg sárkányok
és boszorkányok, neki gyĘznie kell. ė hisz a
gyĘzelemben... Mi segíti meg a hĘst abban, hogy a
végsĘ gyĘzelem az övé legyen? A hĘs életében mindig
befut a csoda..., a csoda és a végsĘ gyĘzelem valahogy
összetartoznak. Mire akar ezzel tanítani a mese? Arra,
hogy az embernek a legvégsĘ elkeseredésében is hinnie
kell a csodában!... De nemcsak erre tanít a mese,
hanem arra is, hogy nem szabad lemondanunk sohasem
egy olyan világról, amelyben a jó és irgalmas szív
gyĘz. Ahol az igazság mindig kiderül, ahol
megbecsülik a szorgalmas és hozzáértĘ embert. A mese
tehát nem arról szól, hogy milyen körülöttünk a világ,
hanem arról, hogy milyennek kellene lennie...
Szeressétek a mesét, mert az a mindenkori ember évezredes álmát, vágyát és vigaszát fogalmazta meg. S
bár sárkányok már nincsenek, de vannak a sárkánynál
is gonoszabb erĘk, amelyek vérbe fojtanák a világot.
És csodák sincsenek – mondhatnátok. Valóban nincsenek meg a régi „mesebeli” csodák, de vannak mások
körülöttünk, csak észre kell vennünk. Nem csoda-e az
a rajtunk kívülálló erĘ, amely csodálatosan igazgatja
ezt a világot, s amelynek az a szép törvénye, hogy az
élet halhatatlan?... A csodák tehát körülöttünk és bennünk vannak, csak éppen észre kell vennünk azokat.
Így és ezért kell hinnünk mindig abban, hogy az ember
végsĘ célja nem a bukás, hanem a gyĘzelem”
(Forrás: Nagy Olga: HamupipĘke igazsága, avagy
Mit tanulhattok a mesétĘl?)


öccse) építette fel. Akkurátus munkáját ugyanis nem
egyszer, órák hosszat bámultam nagy kíváncsisággal,
Visegrádon nyaraló 11 éves gyerekként.
A község jegyzĘségének 1760/1948. szeptember 3-án
kelt meghívóiból kiderült, hogy az avatóünnepségre
szeptember 8. napján délelĘtt 11 órakor került sor. (Az
ünnepi beszédet feltehetĘleg Nagy Bódog országgyĦlési képviselĘ, Visegrád Nemzeti Bizottságának elnöke
tartotta.)
(Folytatás a 12. oldalon)
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Az új városközpontról
Az életem során többször elĘfordult, hogy tollat ragadtam, és a köz érdekében papírra vetettem gondolataimat.
Általában nem értem el semmilyen kedvezĘ eredményt.
Az írásom miatt nem történt semmilyen lényeges változás
a világ folyásában. Legtöbbször haragosokat szereztem
magamnak, illetve a túloldali feleket még jobban megszilárdítottam elképzeléseikben.
FelvetĘdhet tehát a kérdés: Akkor miért teszem most is?
Akkor miért teszem mégis? – Nem tudom. Késztetésem
van rá.
Most nem toll van a kezemben, hanem szövegszerkesztĘ
elĘtt ülök, és megállíthatatlanul írom magvas gondolataimat. Magvas gondolataimat az új városközpontról.
Nem ismerem elégséges szinten az elképzeléseket. Ez a
legveszélyesebb helyzet. A félmĦvelt, a hiányos mĦveltségĦ ember – ez esetben én – minden tévedésre képes.
Mégis megírom hozzászólásomat.
Az a rögeszmém, hogy nem tévedek, vagy legalábbis
nem tévedek nagyot. Nem tévedhetek, hiszen célom
mindössze a figyelem felhívása. Felhívom az illetékesek
figyelmét arra, hogy tegyék mérlegre a mondandómat,
értékeljék ki, és utána a köz érdekében döntsenek jól.
Mondandómat fejezetekre bontva taglalom. Talán így
áttekinthetĘbb lesz.
Tehát:
I.
Munkám során több önkormányzattal alakult ki közelebbi kapcsolatom.
Azt észleltem, hogy az önkormányzati munka ott volt a
leghatékonyabb, ahol a képviselĘ-testületi tagoknál másodlagos volt a politikai hovatartozás, másodlagos volt,
hogy egy-egy képviselĘ melyik politikai vagy gazdasági
csoport tagja. Ott egy-egy kérdés esetén csak azt vizsgálták, hogy a javasolt megoldás jó-e a településnek vagy
sem.
Dolgoztam olyan képviselĘ-testülettel is, ahol több politikai pártfrakcióba tömörültek a képviselĘk. Bizonyára
más kérdésekben mindig mindent jól megoldottak (…), de
abban a kérdéskörben, amelyhez közöm volt, sok éven
keresztül siralmas és szánalomra méltó volt az együttmĦködésük. Cselekvéseiknek semmi közük nem volt a szakmai megoldáshoz. Nehogy a másik csoport azt gondolja,
hogy… – volt a vezérelv minden csoport részérĘl.
II.
Negyven éve élek Visegrádon.
A Hely Szelleme – genius loci – mindig megbĦvölte a
település vezetĘit, lakosait és sok-sok, nem Visegrádon
lakó embert egyaránt. Nem csoda tehát, hogy az évtizedek
során záporoztak Visegrádra a különbözĘ ötletek, elképzelések, egyebek.
RészemrĘl mindössze három példát sorolok fel.
II/1.
Az elsĘ élményem legalább 35 évvel ezelĘtti. A
VárostervezĘ Iroda – VÁTI – ekkor aktualizálta Visegrád
településrendezési tervét. A VÁTI szakembere – elismert

szakember – tervezte meg a kornak megfelelĘ Visegrádot.
Csak néhány példa:
– Visegrád házainak kb. kétharmadát elbontotta.
– A kialakítható városközpont érdekében a várból lejövĘ
Panoráma utat a Mátyás király u. 2. sz. alatti háztól
fokozatosan az Apátkúti-patak mellé terelte. A deltája a
11. fĘközlekedési útnál is a patak közelében volt.
– Az Új-osztás, a Disznózug-dĦlĘkre szállodák tömegét
tervezte.
– Az Öreg-bánya falába szobrászok vésték volna nagy
gondolatú reliefjeiket.
Sok mindent írhatnék még errĘl az elképzelésrendszerrĘl, de felesleges. EzekbĘl soha, semmi nem valósult meg.
Még egy kapavágás sem.
II/2.
A második korszakot úgy 30 évvel ezelĘtti idĘszakra
teszem. Ez idĘ tájt én több évig Visegrád Nagyközség
Tanácsának tagja voltam, sĘt engem választottak meg a
tanács településfejlesztési és ellátási bizottsága elnökének.
Munkámmal kapcsolatosan néhány rövid élményem ismertetem:
– Javasoltam a tanácstestületnek, hogy a tanács vegye
meg a Vár szálló melletti Kenyeres-házat a tulajdonosaitól. Imre bácsi és felesége már nagyon idĘs. Az az
építmény nem való abba a környezetbe. Nem drága. Ha
elhunytak, bontsuk el.
Minden illetékes tiszta szívvel örült az ötletemnek, de
nincs rá pénzünk – hangzott a válasz. Pedig a rendezési
terv félelmetes, milliószor nagyobb összegeket igénylĘ
munkálatokat irányzott elĘ.
– Javasoltam a tanácstestületnek, hogy tárgyaljunk
Szalayékkal. Elbontották a Millenniumi kápolna melletti
régi házukat. Hátha meg tudnánk velük egyezni abban,
hogy új telket kapnak, és ne építsék ugyanoda a házukat.
Csak olyan cserét tudtam volna elképzelni, ha Ęk is
hálásak lettek volna érte.
Minden illetékes tiszta szívvel örült az ötletemnek, de…
A többi, mint az elĘzĘ bekezdésben.
– Javasoltam a tanácstestületnek, hogy enyhítsünk a Csházakban lakók komfortgondjain. Ha egy lakásból kihal
valaki, ne engedjünk a kísértésnek, ne adjuk ki, hanem két
30 m2-es „lakást” kapcsoljunk eggyé.
Minden illetékes tiszta szívvel örült az ötletemnek, de…
A többi az elĘzĘ bekezdésben.
Világossá vált elĘttem, hogy:
– Vágyaink féktelenek, az egeken is túl törnek.
– Pénzügyi lehetĘségünk még annyi sincs, hogy vegyünk
egy mázsa tökmagot.
– Ezt az ellentétet ésszerĦ mértékig sohasem fogjuk
feloldani.
Amikor kiderült, hogy nem tudom megakadályozni,
hogy a tornacsarnok úgy épüljön meg, ahogyan megépült,
lemondtam. A csarnok megépült. Áll gĘgösen, dölyfösen
és egyedül. Soha, semmihez nem fog idomulni. Van viszont lelátója, amirĘl nem lehet a küzdĘteret elégséges
szinten látni stb. stb.
(Folytatás a 10. oldalon)
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(Folytatás a 9. oldalról)

II/3.
Úgy huszonévvel ezelĘtt jelentkezett egy csapat, hogy ha
megkapná az autóparkoló, a 11. sz. fĘút, a Rév utca és a
FĘ utcai házsor egy szakasza hátsó telekhatára által körül
zárt területet, akkor odavarázsolna valami olyat, aminek
ellentételéül Visegrád fantasztikus elĘnyökhöz jutna. Ez a
csapat mindent megígért…
Eszembe jutott a régi vadászszólás: Mikor lódít leginkább egy vadász? Házasság elĘtt, háború alatt és vadászat
után. Nos, az ügylet házasság elĘtt állt: a csapat szerzĘdést
köt Visegrád Nagyközséggel.
Nem kötöttek. Elmúlt.

III.
Ma ismét felvetĘdött a fenti terület hasznosítása. Nem
szeretnék mindenre kiterjedĘ véleményt alkotni. Nincs is
elég adatom, nem is értek hozzá. Ezért ismét csak néhány
téma.

III/1.
Nagy kapacitású, talán 180 férĘhelyes mélygarázs épülne. Azaz legalább kétszer akkora föld alatti építmény,
mint a jelenlegi, a Duna-parti kápolnával szemben levĘ
autóparkoló.
Visegrád személygépkocsi- és autóbusz-parkolási
gondjait három fĘ csoportban taglalhatjuk:
1. A palotajátékok idején. Erre a parkolási feladatra nem
lehet felkészülni. Nem is kell, hiszen csak három napig
tart.
2. Tavasszal és Ęsszel. Tavasszal április közepétĘl június
közepéig. ėsszel szeptember elejétĘl a jó idĘ végéig.
Mindez összesen nem tesz ki öt hónapot. Rossz idĘjárású
év esetén talán még négyet sem. Úgy tĦnik, hogy
szerencsés lenne erre az idĘszakra némi kapacitásbĘvítés.
Ezen az idĘszakon belül is csak néhány – legfeljebb évi
húsz – olyan nap van, amikor valóban ki lehetne tenni a
táblát: Megtelt.
3. Az év hátralevĘ idĘszakai. Ezen idĘszakban általában
bĘven van parkolási kapacitás. Egyes helyeken nincs, de
ezen helyek gondjait nem fogja megoldani az új városközpontban épülĘ parkoló. (Pl. a Gulyás csárda, vagy a
Don Vito pizzeria környéken.)
Nem titkolom, engem megdöbbentett ez a milliárdos
nagyságrendi költségĦ objektum. Minek? Ki fogja tisztántartani, a karbamidszagot neutralizálni? Ki fogja óránként
300–400 Ft-ért igénybe venni? Ki számolta ki a megtérülési valószínĦségét?
Számolt-e valaki az árvizekkor fellépĘ felhajtóerĘvel,
amit még a jó öreg Arkhimédész definiált? A beton
térfogatsúlya kétszer nagyobb, mint a vízé. Olyan
lehorgonyzási betontömeg kell, hogy az elképesztĘ. Ha
meg árvízkor elárasztjuk, akkor mi a csodának építettük?
A legtöbb budapesti mélygarázs vagy parkolóház
állandóan fogadóképes. Épülni is csak akkor épülnek, ha
már semmi más lehetĘség nincs a parkolás legalább
tervezetszintĦ megoldására, mert önmagukban csak
veszteséget termelnek. FĘvárosunkban ritkán adódik, hogy
egy mélygarázsra kiírják: „Megtelt!”

2008. szeptember

Ennek az objektumnak itt, Visegrádon – ahhoz, hogy
eltartsa magát – legalább 100 millió forint/év bevétele
kellene legyen.
Vizsgáljuk meg a jelenlegi autóparkolót. Itt személygépkocsi és busz egyaránt parkolhat. Ha csak személygépkocsira számítom az aszfaltfelületet, akkor ez a terület 80–90
férĘhelyes személygépkocsi-parkoló területtel egyenértékĦ. Azaz a tervezett mélygarázs kapacitásának a majdnem
fele. Erre a kapacitásra azonban sok-sok éve még
parkolóĘr állítása sem volt gazdaságos. SĘt!
Ugyanennyi idĘ óta nem jutott semmilyen forrás – munka, pénz –, hogy a két gyomnövény- és fĦsziget szegélykĘsorát rendbe hozzák, és kulturált zöld felület és parkoló
legyen. Gyermekeink és unokáink KRESZ-parkjáról nem
is beszélve...
Ha a mélygarázst kb. 1,2–1,6 milliárdért megépítjük, és
kétszeres lesz a kapacitás, úgy mennyi lesz a bevétel?
Amikor helyszíneltem – augusztus 6-án 12 órakor, verĘfényes napsütésben – a parkolóban 4 busz, 2 mikrobusz és
19 személygépkocsi parkolt. Ez személygépkocsi ekvivalenciában kb. 30 férĘhely, azaz kb. 30–35%-os kihasználtságot jelent.

III/2.
80 lakásos lakópark. A földszinten üzletek, irodák, egyebek, a második szinten lakások.
Ugye régi lemez, hogy Visegrádon nincs építési telek, a
fiatalok nem tudnak letelepedni…
Egy biztos: Ha ez a lakópark megépül, annak lakásait
elsöprĘ többségükben nem visegrádi fiatalok fogják megvenni.
Visegrádra a vidékért, az üdeségért, a szépségért, a mĦemlékért, az erdĘért és ezekhez hasonló kategóriákért
költöznek ki az emberek. A tervezett lakópark nem való
ilyen településre. Tájidegen, torzó. Nem fizikai valójában
– arról igen keveset tudunk –, hanem lelkében, szellemiségében. A kiköltözĘk az ilyen és ehhez hasonló telepeket
kívánják otthagyni. Ezért vállalják az esetleges napi Budapestre oda- és visszautazást is.
Visegrádot alvóvárossá, kiszolgálóvárossá akarjuk tenni?
Vajon mi köze van tehát egy olyan visegrádi lakóparknak a fentiekben jellemzett visegrádi hangulathoz, ahol a
napi zajt és kipufogógázt a 11-es út szolgáltatja? A napi
tolakodást és emberi konfliktusokat meg azok a kirándulók, akik a lakások alatt randalíroznak?
Mi ebben a jobb egy nagyvárosnál? Hogy nem csilingel
a villamos? Ez a lakópark semmire sem jó!
Baj van az üzletkoncepcióval is. Visegrád lélekszáma
kevés ahhoz, hogy a kereskedĘ a napi háztartási cikkek,
élelmiszerek
árusításán
kívül
valami
nagyobb
kereskedelmi forgalomra számíthasson.
Az ide látogató turista pedig nem Visegrádon kívánja
megvenni sem az alsónemĦjét, sem az aranyóráját. A
vendégek a vendéglátóiparra és a vele rokon
szolgáltatásokra fognak igényt tartani. Azaz ez a tervezett
üzleti kapacitás, de legalábbis túlnyomó része valószínĦ,
hogy kihasználatlan marad.
(Folytatás a 11. oldalon)
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Az elmúlt években kívülállóként végigkísértem egy kistelepülés lélekszámnövelését. A lélekszám néhány év alatt
majdnem 50%-kal nĘtt. Ezt a sebességet nem bírta el az
asszimilációs folyamat, azaz a beköltözĘk és az ún. Ęslakosok között nem épült arányos sebességgel az asszimilációs együttmĦködés.
A betelepülĘk lélekben nem tudtak „Ęslakóvá” válni; az
„Ęslakók” nem tudták ilyen sebességgel átadni, megéreztetni a hely szellemét. Bizony, kialakult egy asszimilációra
vágyó, de azt elégséges szinten véghezvinni nem tudó
lakosságcsoport – mérhetetlen sok és feltárhatatlanul mély
konfliktussal.
Azt hiszem, hogy az ilyen folyamatok elkerülhetetlenek,
de nem mindegy, hogy milyen arányban vannak jelen.
Abban viszont bizonyos vagyok, hogy intenzív munkával
és nagy költséggel nem kell ezeket a konfliktuspontokot
kialakítani.
Ha egy pohár vízbe egy kevés sót teszek, feloldódik, és
sós víz lesz. Ha egyszerre sokat teszek, akkor csak nagyon
lassan. Ha túl sokat teszek, akkor vizes só lesz.
III/3.
Az idealista filozófia szerint a fenntartás nem más, mint
örök teremtés.
Mi magyarok, nagyon szeretünk teremteni, de néha azt
sem tudjuk, hogy létezik ilyen fogalom: fenntartás.
Nem kívánom lebecsülni az elmúlt évek eredményeit.
Köszönet érte az önkormányzatnak, a munkavállalóiknak,
külön megemlítve Schüszterl Károly barátomat. Lényegesen javult a köztisztaság, a zöldterület fenntartása. Soksok csinosító, teremtĘ fenntartás történt. Pl. a Zách Klára
köz vagy a temetĘ fĘbejáratával szemben levĘ autóparkolók. A Málé platz átépítése stb.
Ámde maradt még bĘven tennivaló. És költséges dolgok!
Például a FĘ utca vízelvezetése. Ezt elĘdeink gondosan
megtervezték és karbantartották. Csak a templom és az
autóparkoló közötti szakaszon négy keresztirányú
csapadékvíz-lefolyási lehetĘség volt:
– a Rév utcában,
– a Mozi-közben,
– az Ormos-ház melletti közben,
– a platánsor mentén.
Évtizedek óta eltömĘdött a FĘ utcánál a Mozi-köz és az
Ormos-ház menti köz keresztirányú vízelvezetése.
Eredmény? Nos, ha egy erĘs esĘ ér bennünket az UTILIS
Kft. FĘ utcai irodájában, akkor a következĘ egyszerĦ
módon tudunk kocsiba szállni:
1. Beszállunk a jobb hátsó ülésre.
2. Átkúszunk a bal hátsó ülésre.
3. Kiszállunk, majd beszállunk a vezetĘ ülésre.
Másként nem megy, mert egyébként az úttest szélsĘ másfél méterén hömpölygĘ víz befolyik még a magas szárú
cipĘbe is.
Oldalakon keresztül taglalhatnám a számtalan fenntartási
gondot. Mind az épületek, mind az építmények esetén.
Ezeken úgy lépjünk túl, hogy csinálunk magunknak egy
3–5 milliárdos új gondot?
IV.
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Élénk figyelemmel kísértem több évtizeddel ezelĘtt Esztergom és Szentendre „épülését”. Esztergom város illetékeseinek a szocialista esztétikai normák tetszettek. Ennek
jegyében bontattak el több csodaszép klasszicista házat,
majd felépíttették a betonrengeteget. Ekkor jegyezte meg
Mészáros DezsĘ szobrászmĦvész: ,,Lacikám! Az esztergomiak 200 évre elb…ták a városközpontjukat.”
Szentendre minden kis ékszerére vigyázott. A városnak
nincs mélygarázsa stb. „Csak” hangulata van.
Esztergomosítsunk, vagy szentendrésítsünk? – Ez itt a
kérdés! – Mondaná Hamlet, ha Visegrád fĘépítésze lenne… (Tegyük azért hozzá, hogy Szentendrén a kedves
belváros mára már nem élĘ városközpont; az özönlĘ turistaáradat elbĦvölésére használatos díszletrendszer csupán.)
Ha valaki elmegy a Baranya megyei Palkonyára vagy a
Veszprém megyei Salföldre, csodás építészeti élményben
lesz része. Az ott élĘk építészeikkel számba vették a település építészeti, táji, mĦveltségbéli sajátosságait és értékeit. Olyan rendeletet hozott az önkormányzat, mely elĘírta
a meglevĘ értékek megóvását, a torz építmények fokozatos átépítését, illetve új létesítmények esetében a harmonikus kapcsolódást oly módon, hogy a szerves, valós, helyben való élet lehetĘségét fölkarolták. Mindezért még kedvezményes hitelt is kaphat az építkezĘ.
Nálunk is láthatók jó kezdeményezések. Nézzük meg
Rittinger Tamás Rév utcai házát, a FĘ utcában a SalamonRácz villa új tulajdonosai munkálkodását. A Rév utcai
ErĘss-ház átépítését (Máté Gábor lakása). A FĘ utcában
Jung Csaba házát. Nem illĘ, de bátorkodom megemlíteni
az UTILIS Kft. irodáját is. Nem lehetne ennek az irányzatnak a támogatását segíteni? Ötlettel, szaktanáccsal,
pénzzel.
V.
Nem ágálok a II/3. fejezetben határolt terület jó
hasznosítása ellen. EllenkezĘleg! Azonban részemrĘl jobb
hasznosítást éreznék, ha foglalkoznánk a következĘkkel:
– Zeller Tibor építse meg a volt Ágasház helyén a
szolgáltató centrumát. Legyen mindkét oldalán felszíni
autóparkoló.
– Tervezzük meg a fontos intézmények helyét:
polgármesteri hivatal, orvosi rendelĘ, mĦvelĘdési ház stb.
Ha lesz pénze a településnek, akkor egyszer majd meg is
építi.
– Az Áprily Lajos Iskola kinĘtte épületeit, melyek egyéb
iránt is szégyenteljes állapotban vannak. BĘvítésük,
felújításuk elkerülhetetlen. Egy nyár alatt – méltó
színvonalon – szinte kivitelezhetetlen. A városközpontkoncepciók errĘl a témáról mélyen hallgatnak.
– Legyen új CBA. Hogy mai helyén-e vagy máshol,
vizsgálandó.
– Legyen felszíni autóparkoló a Rév utca mentén, illetve
még beljebb is.
– A legutóbbi idĘk régészeti kutatásai szerint soha nem
volt beépítve a terület. Csak azért akarjuk beépíteni a
területet, mert itt nem kell számolni az elĘzetes régészeti
(Folytatás a 12. oldalon)
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(Folytatás a 11. oldalról)
feltárás költségeivel? BĘszen védjük épített értékeinket –
helyesen. De közben elfelejtjük, hogy a beépítetlen tér is
érték! Nagyon nagy érték! Legyen üde park a területen.
Olyan park, ahol a kispénzĦ turisták megpihenhetnek.
Most például a templom mellett a Szent Margit-szobor
körül ülnek.
– Legyen iroda, üzlet –, de sokkal kevesebb! A valós
igény hozza létre, ne a befektetĘ logikája! Nincs olyan
jóságos befektetĘ, aki nem saját profitjának maximalizálására törekszik. Ha mégis ezt mondja, akkor nagy
valószínĦséggel vagy nem befektetĘ, vagy nem mond
igazat.
– Minden szervesen fejlĘdĘ település központja a
templom. Alakítsuk itt ki – finom, míves kézmozdulatokkal – a téri központot! Óriási a lehetĘség!
– Visegrád rangjában város – valós szerkezetében falu.
Ezért jó itt élni! Egy, a közel közepére biggyesztett
fedetlen pláza tönkreteszi! Ne legyen lakóteleptorzó! (Ha
lenne, talán Elit Gettó lehetne a neve?)
– Ne legyen mélygarázs!
Ne feledjük, hogy a szerves és okos fejlĘdés és a
kényszeres fejlesztés nem azonos értelmĦek, de –
Visegrád tekintetében – még csak nem is rokonok!

(Folytatás a 8. oldalról)



 




Az ünnepségre meghívót kaptak: a miniszterelnök (Dinynyés Lajos), a fĘispán és az alispán úr, államtitkárok, a
demokratikus pártok (Magyar Dolgozók Pártja, Független
Kisgazda Párt és a Nemzeti Paraszt Párt) vezetĘsége, a
Szabadságharcos Szövetség, a szomszédos községek elöljáróságai és több magánszemély.

A 48-as emlékmĦ (Fotó: Scheili 2008.)
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VI.
Szentendre módjára fantasztikus dolgokat tudnánk kialakítani a régebben beépített területeken. Sok ilyen ötletrĘl
hallottam. Érdemes lenne ezeket feldolgozni, hiszen a
visegrádi hangulat nem a mélygarázs, nem Elit Gettó
lakótelep, nem City-center, hanem az ódonitás, a mĦemlékek és a természet együtt.
VII.
Mindazt, amit írtam, jó szándékkal írtam. Törekedtem
arra, nehogy a pokolhoz vezetĘ út jószándékkövezetét
állítsam elĘ. Remélem, hiteles eme kijelentésem, hiszen:
– Írásom figyelemfelhívás volt, nem pediglen támadás.
– Nem akarok polgármester lenni. Nem kortesbeszéd
volt a célom.
– Nem tartozom olyan gazdasági vagy politikai
lobbihoz, amely majd hasznot húzna a javaslataim
megvalósulása esetén.
Mindössze egy jó szándékra törekvĘ, negyven éve Visegrádra települt olyan jöttment vagyok, akinek tanácsait a
közigazgatás még sohasem fogadta meg, pedig némelyeket talán érdemes lett volna…
Bánó László
visegrádi lakos
Benke József vezetĘjegyzĘ a Járási RendĘrkapitányságot
(Szentendre) arra kérte, hogy az ünnepség idejére a FĘ
utca forgalmát az ünnepség helyétĘl a Zách Klára közön
és a Széchenyi utcán keresztül irányítsa el. (Tudni való,
hogy a 11. sz.-ú országút akkor még a FĘ utcán keresztül
vezetett; a Duna-partra csak 1964 körül lett ,,kihelyezve”.)
Az avatás rendezĘi az ünnepségre az érdeklĘdĘ lakosságot
és a meghívottakat beleszámítva mintegy 1500–2000
személy jelenlétére számítottak, ezért a rendĘrséget megfelelĘ járĘrszolgálat biztosítására is kérték. A járási fĘjegyzĘnek írt sorokból az is kitĦnik, hogy a Nemzeti Bizottság döntése értelmében politikai vonatkozásoktól
mentesen kerül az ünnepség megrendezésre, és utána a
vendégek ünnepi ebédre hivatalosak.
Ami az emlékmĦ-avatóünnepség politikai vonatkozásoktól mentességét illeti: feltehetĘleg – és ezt szívbĘl remélem, hogy akkor még valóban úgy, a demokrácia jegyében, politikai sárdobálásoktól mentesen, kizárólag a szent
szabadságharcot dicsĘítve zajlott le.
Ám egy érdekességet hadd említsek meg: az adott idĘben – két nappal a szóban forgó ünnepség elĘtt két nappal,
1948. szeptember 6-án közzétették a belügyminiszter
(Kádár János) 288009/1948. sz. rendeletét az ÁVH (Államvédelmi Hatóság) felállításáról.
KésĘbb, 1964/65. körül a centenáris emlékmĦvet a Rév
utcából át kellett helyezni új, a mai helyére, a Széchenyi
térre, mivel a Duna-parton futó új, 11. sz.-ú országútról
jövĘ, a várba vezetĘ Panoráma út létrehozásával (1965)
megnövekedett forgalmat akadályozta volna.
Az új helyzet következtében két emlékmĦ nyújt egymásnak oltalmat: a millenniumi és a centenáris.
Scheili Béla (Budapest)
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NEMZETISÉGI OLDAL
Szerkeszti
a Német Kisebbségi Önkormányzat
Tisztelt Olvasóink!
Szeretettel köszöntjük Önöket a nyári szünet után.
Önkormányzatunkban személyi változás volt az elmúlt idĘszakban. Mint ahogy már elĘzĘleg jeleztük, Schandl Jánosné Tubinak –
új munkakörébĘl kifolyólag – összeférhetetlenség miatt le kellett
mondania mandátumáról. A választásokon, soron következĘ legtöbb szavazatot kapott Jung Csaba elvállalta a képviselĘséget. Így
önkormányzatunk ismét mĦködĘképes. Gratulálunk neki, munkájához jó egészséget és kitartást kívánunk.
Schandl Jánosné Tubinak köszönjük az eddigi munkáját, az új
munkaköréhez pedig jó egészséget, sok sikert kívánunk.
Burgermeister Istvánné
a NKÖ elnöke
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Néhány éve történt:
a 2005. szeptember 2-án készült fotónkon
Németh Tamás, Zeller Kitti, Szebeni Imre, Sovány Józsi
és az énekkar látható
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Magyar László verseibĘl:

NYÁR VÉGI ÓDA
ÉbredĘ pír fut át a hegyek taréján.
A ,,Spitzkopf” és a ,,Vár” mint nĘi mellek,
a derengĘ, fehér felhĘkön átremegnek,
míg bimbókként ölelik Ęket körül a fák.
A völgy lejtése fut tovább a köldökig,
s hol a szem kevés, a képzeletre vár,
ott hömpölygĘ folyam teríti széltében fodrát,
s az ívelt combokon lassan továbbfolyik.
Mint szĘkülĘ vetés, a dombok vállain,
– jaj! – nászi ágy helyett a sok levélke
önfeledten hull majd, ha villan a fagyok éle,
sikongató szelek búgta dalok jajjain.
Mi, ember, – s állatok gyĘzedelmeskedünk
évszázadok óta, ki tudja hanyadszor?
Vagy gyĘzelmeink csak látszatiak akkor?
Az ezer és sok százezer érett szemünk,
kiket féltve óvunk és újra elvetünk –
Ki más, ha nem a szem a legyĘzhetetlen!
Az örök csíra, az utolérhetetlen
génekbe kódolt, halálból szült reményünk!
De jó, hogy embernek születtünk!
– És élünk
mégis elvadultan, mint a hegyi farkasok,
köztünk meglapulnak hamisabb ordasok,
hát ezért is félünk, hát ezért, ha félünk.
Termékeny öled dús anyaföld ágain
gyümölcsöd, – a mi vetésünk, – ha beérne!
FelnevelĘdne még a jóra, a szépre,
simogatnák óvva, védve karjaink.
Ha barlang-rejtelmeidet kiteríthetném,
záporozna bĘven még reád a fénysugár.
Most kertészként járok munka, kedv,
– szerszám nélkül.

ėSZI HANGULAT
A bükk, meg a tölgy még keményen zöld,
és színeit az Ęsz egyre lopja
a juharosba.
A vízparton is ég a sárga láz.
Mindinkább a nyárasok, a nyíresek
már így díszlenek.
Barna bogáncs bókol, s szamártövis.
A nemrég még oly illatos hársfák
magjukat hányják.
Ördögszekér szalad át a tarlón,
boszorkányköröm sorra a gombák
– lapuló bombák.
Szeder, kökény, már a som húsa is
éretten, puhán úgy kínálkozik:
kitárulkozik.
Lent, a patakvölgy hĦse kitart még,
és aztán arrébb nekieredne
nekivetkezve.
A madarak rég csapatban járnak:
készülĘdnek. GĘzei a nyárnak
lassan elszállnak.
Ami itt marad vigasz meg malaszt,
kinek-kinek, csak a saját kincse.
A voltja, nincse.
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Néhány éve már, hogy korábbi magyar történelmi helyek megtekintését, részben megismerését
tĦztük ki célul, azzal együtt, hogy magyarországi
városokat, emlékhelyeket is rendszeresen meglátogatunk. Ennek a célkitĦzésnek jegyében öt napot
töltöttünk el ötven fĘvel – ez év júniusában –
Erdélyben.
A kirándulás jól sikerült: minden résztvevĘ sokat
látott és sok élménnyel tért haza. A körutazásban
meglátogattuk Gyergyószentmiklóst, Szárhegyet, a
Békás-szorost és a Gyilkos-tavat, de megtekintettük Csíksomlyót, Székely-udvarhelyet, Segesvárt,
továbbá Nagyszebent és környékét, Gyulafehérvárt és Aradot.

A Békás-szorosban
Sikerült úgy megszervezni a kirándulást, hogy
költsége olcsó maradt.
A Visegrádi Szövetség munkatervében erre az
évre, szeptemberre – az elĘzĘek miatt – már csak
egynapos kirándulást tervezett, melynek végleges
idĘpontját és konkrét programját a júliusi közgyĦlésén döntötte el.
Tatára és Komáromba tervezzük a következĘ
kirándulást.
IdĘpontja: 2008. szeptember 27. szombat.
Rövid program:
8–10-ig Tata megtekintése – idegenvezetéssel
11–13-ig a Monostori erĘd megtekintése – idegenvezetéssel
13–17-ig önálló programok:
– Strandolás Komáromban
– Séta Komáromban
– Séta Komárno-Révkomáromban
18–22-ig Pálinka és borkóstoló, valamint vacsora (specialitás) és táncmulatság Szlovákiában.
A jelentkezĘk részletes programot kapnak. Jelentkezni lehet Szebeni Imrénénél (Terikénél) a
(26) 398-335-ös telefonszámon, illetve Kiss Károlynál a (20) 415-0020-as telefonszámon, vagy
személyesen.
Külön busszal megyünk. Kb. 40 fĘvel tervezünk.
Korlátozott számban a VSZ-tagokon és pártoló
tagokon kívül is elfogadunk jelentkezéseket.
Bekerülési költség kb. 5.000 Ft/fĘ (melyben az
idegenvezetések, belépĘ, útiköltség és a kóstoló –
vacsora – tánczene is benne van). Az önálló
programot mindenki maga finanszírozza.
A Visegrádi Szövetség Elnöksége
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Az elĘzĘ két számban némi képet kaphattunk arról, hogy valamilyen
elĘkészületek folynak az ezer éves évforduló elĘkészítésére. Azaz mégsem, mert felkértek bennünket, hogy készüljünk véleményeinkkel és
javaslatainkkal, mert szeptemberben az elĘkészítĘ bizottság – közmeghallgatás keretében – tájékoztat bennünket az ünnepi megemlékezés
elképzeléseirĘl.
Két dolgot tudtunk még meg: hogy két szobor felállítása van betervezve az évfordulóra. Oldalakon keresztül kaptunk szakmai idézeteket
arról, hogy miért is jó, ha az „Életfa” kĘszobrot felállítjuk, de értékelést
és megítélést is kaptunk az alkotóról. Szerintem, lehet, hogy csattanósabb és az emberek figyelmét jobban felkeltĘ lett volna, ha egy rövidebb hírben közöljük, hogy a kormány Kossuth-díjat adományozott az
alkotónak.
Szobrot állítani szerintem is kell, de hogy milyen témájú alkotás illeszkedhet jobban az ezer éves évfordulóhoz, azt bizony már sokkal
korábban meg kellett volna kérdezni a lakosoktól, vagy ha már megszületett a döntés, akkor meg fölösleges eljátszani, hogy e témában megkérdezzük a lakosságot. Persze az is lehet, hogy az olcsóság miatt döntött a testület ezen alkotás felállítása mellett, mert az alkalomra fölajánlotta azt az alkotó, s így csak az anyagárat, esetleg szervezési és egyéb
ügyintézési költségeket kell csak megfizetni az önkormányzatnak.
Ráadásul arra elnyert pályázatból meg van a pénz is. Szóval azt nem
tudtuk meg, hogy nekünk mennyibe is kerül ez a szoborállítás, beleértve
természetesen a területi munkákat is.
Így bizony nehéz hozzászólni…
A másik, a Szentháromság-szobor is biztosan gazdagítja majd városunkat, de errĘl sem tudunk sokat. ElĘbb úgy tĦnt, hogy néhány lelkes
visegrádi összeállt, és felállít egy szobrot. Ez bizony szép. De aztán
kiderült, hogy három millió forintot a lakosoknak kell összedobni… Ez
azért nem semmi! Annál is inkább nem, mert azok, akik a szobor témájában és megjelenítésében érdekeltek: már befizették (vagy befizetik) a
maguk öt-, tíz-, húszezer forintjukat a katolikus templom felújítására.
Ráadásul itt sem derül ki, hogy ez már mindent tartalmaz-e, ami a szoborállítással kapcsolatos, vagy ehhez jön még egy, vagy néhány milliós
önkormányzati kiadás a tér teljes átrendezésére? (Jó lenne a rendezéskor a járdáról sem megfeledkezni és biztosítani a díszítĘ növényzetet
is.)
Ha pedig kimondottan kérjük a pénzt a lakosoktól, akkor elĘzetesen
kell elmondani az embereknek, hogy mit szeretnénk és megkérdezni,
hogy tudnak-e támogatást adni, illetve a lakosokat is meghallgatni az
elképzeléseikrĘl.
Szükség van szobrokra. Nekem a méltó megünneplés mégis prózaibb
alkotások átadását jelentené. Mondjuk ebben a városban is megszületne
egy olyan utca az ezer éves évfordulóra, ahol az emberek gyalogosan,
de fĘleg babakocsival az elejétĘl a végéig végig tudnának menni a
járdán, elkerülve az úttest veszélyeit: ez lehetne a FĘ utca. Vagyis folytatni kellene az elĘzĘ ciklus önkormányzati terveit és azokat megvalósítani.
Ha jövĘre át lehetne adni a nagy játszóteret a Deltában, a Sziget utca–
FĘ utca sarkán, amely már szintén három-négy éves terv.
Ha 2009-re elkészülne Szentgyörgypuszta megfelelĘ esĘvíz-elvezetése, valamint kijavításra kerülne az a katasztrofális állapotú út, melyen
keresztül télen is el lehetne jutni a magasabban fekvĘ terület utcáira.
Szintén régi téma ez már és a rendezése is tervezett, szerintem a gyalogoshíd terveire kiadott öt-hat millió forintból futotta volna, de sajnos az
mindenképpen elveszett, hiszen a pályázatról visszadobták a gyalogoshíd tervét.
Jó lenne a Mátyás király utcára tervezett járdaszakasz megépítését
folytatni az erdei iskoláig.
(Folytatás a 15. oldalon)
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(Folytatás a 14. oldalról)
Három éve – amikor még engem is hívtak
az ezer éves évfordulót elĘkészítĘ bizottságba – megállapodtunk abban is, hogy a
már akkor is katasztrofálisan kinézĘ és a
centrumban, a FĘ utcában lévĘ, külsĘleg nagyon lerobbant házak, intézmények gazdáit
„kényszerítjük” arra, hogy hozzák rendbe
portáikat. SĘt! Ha lehet, az anyag megvásárlásához is hozzájárulunk pályáztatás útján.
Kívánom, hogy egy év múlva úgy ünnepelhessünk, hogy ragyognak ezek az épületek: a posta, a mozi, stb. stb. (Hogy konkrétan itt most néhány – pl: önkormányzati –
épületrĘl beszéljek.)
Szeretném azt is, ha a Deltában épülĘ református vártemplom is elkészülne az évfordulóra és nyolc-kilenc év után igénybe
vehetnék az érintettek, s nem kellene magánháznál tartani az istentiszteleteket. Mondom, szeretném, de igazában úgy látom,
hogy a régi imaház helyén elĘbb felépül az
új családi ház, mint a vártemplom.
Csak néhány dolgot említettem, amely
mély érzéseket hagyna a lakosokban, ha teljesülne az ezer éves évfordulóra.
Persze tudom, hogy már csak fél év van
hátra. Éppen ezért nem is értem, hogy csak
most próbálja – úgymond – bevonni az ünneplés elĘkészítésébe a lakosokat.
Három éve javasoltam, hogy minden civil
szervezetet konkrétan vonjunk be az elĘkészítésbe. SĘt! Azt is, hogy nyilvánosan (az
újságban) kérjük a visegrádiakat, hogy kapcsolódjanak be az elĘkészítĘ bizottság munkájába. Nem történt meg. (Igaz, már majdnem húsz éve, hogy újra és újra kértem,
hogy a Visegrádi Hírek szerkesztĘbizottságába is valamennyi klub vagy civil szervezet
delegálhasson egy-egy személyt, de ez azóta
sem lett szükséges.)
Pedig csak akkor érezheti Visegrád város
lakossága a sajátjának az ünneplést, ha Ę is
részt vehet az elĘkészítésben. Például az alkalomra elkülönített pályázati alapból a civil
szervezetek, egyesületek kaphatnának pénztámogatást egy-egy, az ezer éves évfordulóra szervezett rendezvény, esemény, kiadvány megvalósításához.
Az elĘkészítés késésben van már, de a témában közmeghallgatást csak akkor kellene
összehívni, ha elĘzetesen az elĘkészítĘ bizottság – mondjuk akár az újságon keresztül
is – konkrétan leírná a 2009-re szóló éves
megemlékezési tervet, programokat és azt is,
hogy hol és miben számít a visegrádi lakosokra, egyesületekre, klubokra, önképzĘ körökre stb.
Így talán el lehetne érni, hogy egy közmeghallgatáson nem csak harmincan vesznek részt.
Kiss Károly
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Reagálás Kiss Károly levelére
Kedves Kiss Károly!
Engedje meg, hogy melegében reagáljunk írására (a szerkesztĘbizottságban
három millenniumi bizottsági tag is van, akik érintettek az ügyben), hiszen
kár hónapokig görgetni egy ilyen témát. ElĘrebocsátjuk, hogy a mi szívünkben is van aggodalom és várakozás, hiszen nem minden évben van egy városnak millenniuma. Tehát nagyon fontos, hogy beszéljünk róla, és legfĘképpen
tegyünk az ügy érdekében.
Hosszan kifogásolja, hogy miért csak most tájékoztatjuk a lakosságot a millenniumi év elĘkészületeirĘl, és miért nem kértük ki a lakosság véleményét
korábban. Bizonyára elkerülte a figyelmét, hogy a 2005. decemberében megalakult bizottság a VH igen sok számában (csak a 2006-os évfolyamba belelapozva: 1., 3., 5., 7., 10. számában ötször, és azóta is több alkalommal) tájékoztatott, kért véleményt, logo- és ötletpályázatot tett közzé. Sokan éltek a lehetĘséggel, ötleteiket igyekeztük is hasznosítani.
Kérdi, hogy miért nem segítettük a FĘ utcai házak homlokzatainak felújítását. Bizonyára átsiklott felette, de már a VH 2006./7. számában, és idén is, a
2008./4. számában megjelent a helyi védelem alatt álló házak homlokzatfelújításának támogatására szóló pályázatunk. Kifogásait így nem igazán értjük.
Egyetértünk viszont Önnel abban, hogy Visegrád közterületeit rendbe kell
tenni a millenniumi évre. Csakhogy ez nem zárja ki egy méltó emlékmĦ állítását – a millenniumnak egyedülálló emléket kívánunk állítani, amellett, hogy
rendbe tesszük közterületeinket, tereinket, járdáinkat. (Ha a családban férjhez
megy a lány, akkor a nászajándékot a konyha kimeszelése nem váltja ki,
mondják.)
A szobrokkal kapcsolatban: az önkormányzat egy városi emlékmĦ felállítását tervezi, a másik civil kezdeményezés, melyet közadakozásból kívánnak
megvalósítani. A Szentháromság-szobor állításához az önkormányzat rendbe
teszi a FĘ utcai kis teret. Ezen kívül a Sibrik-dombon, az ezer évvel ezelĘtti
településnek is emléket kívánunk állítani emléktábla vagy más formájában.
Az önkormányzat egy városi emlékmĦ felállításán már hosszú ideje dolgozott. E munka során folyamatosan egyeztettünk a KépzĘmĦvészeti Lektorátussal, hogy maximálisan betartsuk a törvények által elĘírt követelményeket.
A VH-ben megjelent felhívásainkra és a millenniumi bizottság ülésein is több
vélemény elhangzott vele kapcsolatban. Vártuk a bizottság és a képviselĘtestület más javaslatait, de ilyet nem fogalmaztak meg. Végül a testület mĦvészek és szakemberek véleményére alapozva szinte egyhangúlag hozta meg határozatát. A pályázat sikere és az azt követĘ helyi, illetve országos visszhang
pedig remélhetĘleg csak megerĘsíti a képviselĘket abban, hogy valószínĦleg
jól döntöttek. A VH-ben megpróbáltuk a lehetĘ legrészletesebben tájékoztatni
városunk polgárait, hogy tudják, mi áll a döntés hátterében.
Befejezésül újra leírom, hogy természetesen továbbra is kérjük és várjuk a
visegrádi lakosok ötleteit, javaslatait. Minden percben adódhatnak új gondolatok, melyek elĘre viszik ezt az ügyet.
Üdvözlettel:
Dobri Imre önkormányzati képviselĘ
Utóirat: Sokan megkérdezték tĘlem mostanában: miért kell egyáltalán megünnepelni a millenniumot? Azt szoktam válaszolni, hogy természetesen nem
kell, hiszen alig ezer év múlva lesz még egy ugyanilyen, akár akkor is ünnepelhetünk.
Azt is megkérdezték tĘlem, hogy miért kell a millenniumra külön pénzeket
költeni, miért nem elég annyi ünnepség, ami mindig is szokott lenni? Erre
azt válaszolom, hogy vagy rendesen ünnepeljük meg ezt az egyszeri alkalmat,
vagy felejtsük el az egészet. Akinek persze jelent valamit Visegrád, nehezen
feledkezik meg ezer éves múltjáról.
És azt is megkérdezik tĘlem, hogy miért nem építünk inkább járdákat emlékmĦ helyett? Erre annyit tudok válaszolni, hogy nem valami helyett állítunk emlékmĦvet, hanem a többi munkákkal együtt. Járdákat építeni bizony
kell, mindig, így most is, de az ezer évnek (és micsoda ezer évnek!) méltó emléket kell állítson egy magára valamit is adó város.
Senki sem vitatja, hogy még nagyon sokat kell dolgoznunk azért, hogy Visegrád úgy nézzen ki, ahogy mindannyian szeretnénk látni. Van, aki dolgozik
is a városért, és van, aki csak...
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A Mátyás Király MĦvelĘdési Ház
szeretettel meghívja
Visegrád lakosait
a péntek esténként megrendezendĘ
elĘadás-sorozat Ęszi elsĘ alkalmára,
mely rendhagyóan

2008. október 3-án (pénteken)
18 órától lesz a könyvtárban
Ebben a hónapban

Dr. Sallay Dóra
mĦvészettörténész tart

2008. szeptember

 
Itt az újság hasábjain is szeretném megköszönni mindazok segítségét, akik a nyári programok lebonyolításánál a
mĦvelĘdési ház segítségére voltak. Sokan és sokféleképpen segítettek, és ahogy ma divatos mondani nélkülük a
programok nem valósulhattak volna meg. Engedjék meg,
hogy név szerint ne soroljak fel mindenkit, hiszen félĘ,
hogy valaki kimaradna. Mégis egy kivételt teszek, Jung
Vilmost külön szeretném megemlíteni, mert az elmúlt
évekhez hasonlóan nagyon-nagyon sokat segített nekünk.
Köszönjük mindenkinek, amit tett, és kérjük jövĘre is
tegyék meg ugyanezt, ha tehetik.
Mikesy Tamás

Szobor-ügy…

(SzépmĦvészeti Múzeum)

Kedves Károly!

ELėADÁST

ÉrdeklĘdéssel olvastam aggódó soraidat Visegrád millenniumával kapcsolatban, különös tekintettel a szoborállításokra. Sajnálattal állapítottam meg, hogy Te is jobban
szeretsz írni, mint olvasni. Kérlek, lapozd fel a Visegrádi
Hírek tavalyi 10. (!!!) számát, és a 16. oldalon olvasd el a
Szentháromság-szoborral kapcsolatos felhívásomat. Sajnálom, hogy erre utólag kell, hogy figyelmeztesselek,
hiszen így jelen cikked jelentĘs részét újra kell fogalmaznod.
Üdvözlettel:
Gróh Dániel
P. S.
A Szentháromság-szoborhoz nem kell, hanem lehet adakozni. Micsoda különbség!

Reneszánsz témák
– reneszánsz formák
A 15. század mĦvészeti megújulása
a hazai közgyĦjtemények tükrében
címmel
2008-ban, a Reneszánsz év alkalmából az elĘadássorozat egészét e témakörnek szenteljük. Hónapról hónapra a reneszánsz kultúra más-más területét ismerhetjük meg egy kicsit jobban. Remélve, hogy felkeltjük
ezzel az Önök érdeklĘdését is.
A belépés ingyenes!
Mindenkit szeretettel várunk!

Tisztelt Visegrádiak
és Elszármazottak!

Mátyás Király MĦvelĘdési Ház
szeretettel meghívja
Visegrád minden lakóját

A múlt havi számból kimaradt, hogyan lehet adakozni a
Szentháromság-szoborra. Nos, a Visegrádi János Templom Kórusa Egyesület számlaszáma 10403112-0000145700000001, illetve személyesen Schandl Jánosné Tubinál
az önkormányzaton.
Köszönettel:
Gróh Dániel

Ħ

festĘmĦvész




 
mely

2008. október 4-én (szombat)
16 órakor lesz
a mĦvelĘdési házban
A kiállítást megnyitja:

Gróh Dániel
régész
A kiállítás
2008. október 21-ig
tekinthetĘ meg
a mĦvelĘdési házban
a könyvtár nyitva tartása szerint

Wass Albert:

ėSZ
Valahol már az Ęsz dalolgat,
és hullanak a gesztenyék,
vad szél-fiúk lombot karolnak,
s kacagva hintik szerte-szét,
valaki jár a szürkületben,
s szívében Ęszi dal fakad,
valaki búcsúval köszönti
a messze-szálló darvakat,
valaki áll a fenyves alján,
s a szeme könnyel lesz tele…
szél sír a park arany-avarján,
s koppanva hull a gesztenye.
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MNM Mátyás Király Múzeum
OKM KÖH

&' 
Az MNM Mátyás Király Múzeumban
szeptember 13-án, szombaton 11 órakor
nyílik meg a Reneszánsz év alkalmából

//$!%$!% !% % 
!%$@címĦ
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A kiállítást megnyitja:
Dr. MezĘs Tamás,
a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnöke

***
MNM Mátyás Király Múzeum

&' 
Az MNM Mátyás Király Múzeumban
szeptember 13-án, szombaton 15 órakor
nyílik meg a Reneszánsz év alkalmából meghirdetett

%
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A kiállítást megnyitja:
SzĘke Mátyás,
a Mátyás Király Múzeum igazgatója

MEGHÍVÓ
A Dunabogdányi Református Egyházközség
Presbitériuma
és a Visegrádi Szórvány Egyházközség
szeretettel meghívja református híveit
és minden kedves érdeklĘdĘt

a visegrádi református templom
harangjának felszentelési ünnepére
Az ünnepi istentisztelet 2008. szeptember 14-én délután
3 órakor kezdĘdik. Az igehirdetés szolgálatát Fónagy
Miklós, az Északpesti Református Egyházmegye esperese
végzi.
A harangszentelési istentisztelet után mindenkit szeretettel várunk szeretetvendégség közösségében további közös
hálaadásra.
Református testvéreink jelentkezését várjuk a dunabogdányi lelkészi hivatalban. Telefonszámunk: (26) 391034, továbbá: Szigeti János visegrádi presbiternél a (26)
398-392-es telefonszámon.
Készüljünk az ünnepre imádságos és hálaadó lélekkel a
264. dicséret elsĘ versével:
,,Áldjad én lelkem a dicsĘség erĘs királyát!
ėnéki mennyei karokkal együtt zengj hálát!
Zúgó harang, ének és orgonahang,
Mind az Ę szent nevét áldják!”
Vörös Ákos ref. lelkipásztor
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Szeretettel hívjuk mindenkit

a 2008. szeptember 13–14-én
megrendezésre kerülĘ

 
         

 
2008. SZEPTEMBER 13., SZOMBAT

11.00 óra: „A reneszánsz mĦvészet kezdetei Magyarországon” címĦ kiállítás megnyitója a királyi
palotában
13.00 óra: V. visegrádi gyerek íjászverseny a palotakertben. A nevezési feltételek a www.visegrad.hu
honlapon olvashatók!
15.00 óra: Kiállítás-megnyitó a Salamon-toronyban.
A Mátyás Király Múzeum által a Reneszánsz év alkalmából meghirdetett kézmĦves pályázatra érkezett alkotások tárlata
15.00 órától: Családi program a palotakertben
Benne:
„Mit tudunk a szabadban!” A visegrádi éttermek
fĘzĘ kavalkádja
Fellép:
15.00 óra: Katáng együttes mĦsora gyerekeknek
16.00 óra: Az ÁLÁI német nemzetiségi tánccsoportja
16.30 óra: Club Era együttes koncertje
17.30 óra: Molnár György harmonikavirtuóz koncertje
18.30 óra: A polgármester városnapi köszöntĘje
19.00 óra: A Titanic együttes mĦsora
2008. SZEPTEMBER 14., VASÁRNAP

11.00 óra: Séta az ezer éves Visegrádon. 2008-as
Lepence-völgyi ásatások régészeti bemutatása. Találkozás a lepencei buszmegállóban
17.00 óra ,,V
Visegrád Anno” címĦ kiállítás megnyitója a Mátyás Király MĦvelĘdési Házban Sivók Zoltán
gyĦjteményébĘl
A programok ingyenesek!
Mindenkit szeretettel várunk!
További információkat
a www.visegrad.hu honlapon is találnak!

   
BefejezĘdött, nem nyertünk. Még a „tĦzvonalban” sem voltunk, sajnos. De azért köszönöm mindenkinek, aki komolyan
vette, aki leadta a vonalkódokat és legalább megpróbálta.
Mivel a játék már harmadik éve tart, úgy gondolom, talán
jövĘre is megismétlĘdik. Ezért kérek mindenkit, addig se
dobja a kukába Delikát 8 zacskóit, gyĦjtögessünk elĘre, és
jövĘre, ha újra indítják a játékot, próbáljuk meg még egyszer.
Az eddig megszokott helyeken mindenki leadhatja a
zacsikat, mi megĘrizzük, és alkalom adtán talán némi elĘnynyel indulhatunk.
Még egyszer köszönöm a részvételt!
Bártfainé Répás Ildikó
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Hittantábor a Biblia évében
Augusztus 11–16-ig az esztergomi Belvárosi plébánián táboroztunk, 13 gyerek és 2 felnĘtt.
A tábor témája a Szentírás volt, megismerkedtünk annak részeivel, és azzal, hogyan tudunk megtalálni benne egy adott részt.
Minden nap egy-egy evangélista és Szent Pál életével ismerkedtünk meg, elolvastunk és megbeszéltünk egy-egy történetet Jézus
életérĘl, mely alapján kellett megfejteni az adott nap mottóját,
kulcsszavait.

A kézmĦves foglalkozások elĘtt is az adott szentírási helyeket
kikeresve tudták meg a napi feladatot: volt agyagozás, kosárfonás,
valamint nemezelés. Készítettünk egy képet levelekbĘl, magokból,
a végeredmény négy csoport munkájából állt össze, az alapján,
hogy kikeresték, melyik növényt hová kell ragasztani. Sütöttünk
egy kalácsot is, melynek a hozzávalói mind szerepeltek a Szentírásban, onnan kellett Ęket kikeresni a megadott helyek alapján.
Délutánonként a Duna-parton pancsoltunk, métáztunk, a városban
sétáltunk, és megtekintettük a Kincstárat is. Nagy élmény volt a
gyerekeknek az Aqua-szigeten eltöltött délután.
Egyik este megnéztük a Jézus élete c. filmet, mely Lukács evangéliuma alapján készült. Minden nap részt vettünk a szentmisén,
ahol a gyerekek lelkesen ministráltak.
Utolsó este a tábortĦz mellett beszélgetve az egyik kislány elmondta, hogy korábban csak úgy ismerte a Bibliát, hogy szép vékonyak a lapjai, most viszont a sok keresgélés után egész jól kiigazodik benne, és szívesen olvasgatja a Jézus életérĘl szóló történeteket.
Remélem, hogy a többi gyerek is hasonlóképpen érez, mert a búcsúzásnál azt kérték, hogy jövĘre is legyen hittantábor.
Végezetül szeretnék köszönetet mondani Kalász István atyának a
támogatásért. Köszönöm a Hitoktatási FelügyelĘségnek és Bánó
Lászlónak az anyagi támogatást, EĘry Dénesnek, hogy ellátta a
tábort ásványvízzel. Köszönöm a segítséget Budai Zsuzsannának,
akire végig mindenben lehetett számítani, valamint Pék Annának,
Gróh Ildikónak, a Bene házaspárnak és a családomnak, akik az
elĘkészítési-lebonyolítási feladatokban, a kézmĦves és játékfoglalkozásokon, filmvetítésben segítettek. Megköszönöm a szülĘk és
nagyszülĘk támogatását, akik a fuvarozásban segítettek, és süteményekkel kedveskedtek a tábor résztvevĘi számára.
A táborban készült fényképek megtekinthetĘk a templom elĘterében, valamint a www.picasaweb.com/szabonemayerkati internetes
oldalon.
Szabóné Mayer Katalin

2008. szeptember

A Visegrád Turisztikai
és VárosszépítĘ Egyesület
tájékoztatója
Visegrád Turisztikai és VárosszépítĘ Egyesülete az elĘzĘ évekhez hasonlóan az idén is elsĘsorban a városszépítésben tevékenykedett.
A buszmegállók és a Duna-parti padok átfestése
immár hagyományosan az egyesület feladata,
amelynek idén is eleget tettünk. Ehhez járult még
a hirdetĘtáblák megtisztítása, és a város néhány
frekventált részének idĘnkénti takarítása, amelyeknek a turizmus szempontjából is lényeges a
tisztaságuk, rendezettségük. A polgármesteri
hivatal közterületeket gondozó dolgozóival is
rendszeres a kapcsolattartás a városi utak, parkok, virágok ügyében.
JövĘre szeretnénk kivenni a részünket a millenniumi elĘkészületekbĘl, fokozottabban figyelni
és tenni a városszépítés terén. Tervünk egy olyan
internetes oldal üzemeltetése, amely – kapcsolódva a városi honlaphoz – akár a helyi lakosok,
akár az idelátogatók számára értékes turisztikai
információkat, ötleteket adhat.
Várunk sorainkba mindenkit, aki szeretne tevékenykedni a városszépítés, turizmusfejlesztés
területén.
Minden visegrádi lakossal való további jó
együttmĦködés reményében a
Visegrád Turisztikai és VárosszépítĘ Egyesület
elnöksége

Köszönetnyilvánítás
Szeretnénk köszönetet mondani
mindazoknak,
akik szeretett édesanyánkat
utolsó útjára elkísérték
és fájdalmunkban osztoztak.
Pereszlényi család

Nusi…
Tudtuk, hogy meg kell látogatni és névnapján felköszönteni, de nem tudtuk, ez a találkozás az utolsó lesz.
A szép kertben a hĦvös fák alatt pihent és
váratlan megjelenésünk nagy örömöt okozott.
ÉrdeklĘdött a nyugdíjas klubtársairól, fényképeket mutatott unokáiról, dédunokáiról,
akikre nagyon büszke.
Mellette ülve és mostani állapotát látva
eszembe jutottak a régi, jókedvĦ délutánok,
amikor Nórival nagy vígan ropták a táncot.
Dolgos élete lezárult, s ezzel a pár sorral búcsúzom Nusitól, aki klubtársai emlékében sokáig élni fog.
Sipos Lajosné
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Szolgáltatásaink

HEGY ---- VÍZ ---- VÁR

MEGALAKULTUNK!
Ha gondtalan
utazásra vágyik,
ne habozzon
a HÉDATOURST hívni
máris!

Cégünk alapvetĘ profilja a személyszállítás szárazföldön és vízen. Buszaink és hajóink a nap 24 órájában várják Kedves Utasainkat.
Legyen szó buszos kirándulásról nevezetes helyekre (pl.: Eger,
Esztergom, Hortobágy, Pécs vagy akár a Balaton) az egész ország területén, illetve ahová kívánja, vagy hajókirándulásról a
Dunakanyarban, BudapesttĘl Komáromig, sĘt igény szerint külföldre is. Keressen fel minket!
Az utakhoz igény szerint teljes ellátást és többnyelvĦ idegenvezetést biztosítunk.
Hajókirándulásainkhoz Visegrád 14 km-es körzetében ingyenes
transzfert nyújtunk buszaink segítségével. Egyedi kívánságait is
teljesítjük (zene, diszkó, énekes stb.).
A részletekért és az árakért kérjük, érdeklĘdjenek telefonon.
Buszrendeléssel kapcsolatban:
+ 36 (70) 930-5761, + 36 (70) 930-5755
e-mail: hedatour@t-online.hu
www.hedatours.hu
Hajózással kapcsolatban:
+ 36 (70) 930-5750
www.atlantisclubkft.hu

Reklámfelületi lehetĘségek!
Egyéni megegyezés alapján bérbe vehetĘk az alábbi reklámfelületek:
– különbözĘ méretĦ felületek a nagymarosi és a visegrádi oldalon a Duna-parton (az átkelĘnél) lévĘ parti létesítményeken,
– a visegrádi oldalon 2 db 14 méter magas (20×20 cm-es vasoszlopokon álló), a Dunáról és a 11-es útról mindkét irányból látható felületek,
– felületek 3 db kirándulóhajón, melyek Komárom – Esztergom – Visegrád – Budapest útvonalon közlekednek,
– a Visegrád és Nagymaros közt közlekedĘ 2 db kompon lévĘ felületek,
– menetjegyek hátlapja (az évi fogyás milliós nagyságrendĦ).
ÉrdeklĘdni az alábbi telefonon lehet: +36 (30) 921-8076





Mint arról az augusztusi számban beszámoltunk, a Magyar Sakkszövetség 2008. augusztus 22–29. között Visegrádon rendezte meg a
2008. évi NĘi K.O. Magyar Bajnokságot, melyet Mátyás király feleségérĘl Beatrix királyné emlékversenynek neveztek el. A verseny döntötte el a 2008. évi magyar nĘi bajnoki címet, illetve azt, hogy ki utazhat válogatott kerettagként a drezdai sakkolimpiára.
A verseny hihetetlenül izgalmasnak bizonyult, és a hölgyek „lovagként” küzdöttek egymással a kieséses versenyben. Meglepetésre a
nagy esélyesek – köztük Mádl Ildikó, kétszeres olimpiai bajnok – korán elbúcsúzni kényszerültek. Így a végül a döntĘt a magyar ranglista
5. és 6. helyén álló Rudolf Anna és Scheider Veronika játszotta. A
nyolc napig tartó verseny végén a magyar bajnoki címet is jelentĘ Visegrád város kupáját Rudolf Anna vihette haza. A bronzéremért Tóth
Lili és Ignácz Mária mérkĘzhetett meg, ez a küzdelem az utóbbi hölgy
gyĘzelmével zárult.
A sakkszövetség részérĘl sokszor és igen elismerĘen nyilatkoztak
Visegrád vendégszeretetérĘl, többször is kifejezve köszönetüket. Itt
kell megemlíteni újfent, hogy ennek a köszönetnek a nagy része a
Thermál Hotel Visegrád szállodát illeti, mely nemcsak a verseny helyszínéül szolgált, de igen nagyvonalú támogatója is volt annak.
Mikesy Tamás

A Pillangós-ház
az alábbiakkal segíti
a testi-lelki harmonizálódást:
– kineziológiai kezelés: stresszoldás
– táltos masszázs: ,,csontkovácsolás”
– radiesztézia: földsugárzások kimérése
– shiatsu masszázs
– Kriston Intim Torna tréning
–...
Tájékoztató és bejelentkezés:
Kováts Ildikó
06 (20) 9274-150
www.pillangos-haz.com
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Micimackó Dunabogdány
családi napközi és játszóház!
(gyermekfelügyelet és játszóház)
Kedves SzülĘk!
Örömmel tudatjuk, hogy 2008. szeptember végétĘl Dunabogdányban igénybe vehetĘ lesz családi napközi, egy olyan ellátási forma, mely segíti a szülĘt a munkaerĘpiaci visszatérésben. Ahová minden olyan
gyermeket szeretettel várunk, akinek dolgoznak a szülei, és bölcsĘde hiánya miatt gondot okoz a kisgyermek elhelyezése, felügyelete.
Szolgáltatásunk egy játszóház lesz, mely nem állandó, hanem alkalmankénti gyermekfelügyeletet látna el
(szülĘk pár órás elfoglaltsága idejére, hivatalos ügyek intézése, fodrász, vásárlás stb.).
A családi napközi a gyermek napközbeni ellátásának egy típusa, mely családias jellegĦ gondozástnevelést, felügyeletet biztosít 20 hetes kortól 14 éves korig.
A családi napközit állami szervek felügyelik (ÁNTSZ stb.), kötelezĘ nyitva tartása napi 9 óra, igény szerint hétvégén is, és teljes ellátást biztosít a gyermekeknek.
CSALÁDI NAPKÖZI NYÍLT NAPOT TART:
szeptember 19-én, pénteken délután,
szeptember 20-án és 21-én egész nap.
CÍM:
Dunabogdány, Táncsics Mihály út 59.
Mindenkit szeretettel várunk, akit érdekel, hozza magával gyermekét is egy kis játékra.
ÉRDEKLėDNI LEHET:
Lakatos Lajosné 06 (20) 230-4730, 06 (26) 390-677

BARKÁCS ÁRUHÁZ FATELEP,
DUNABOGDÁNY
FIGYELEM!
MOST GONDOLJON A TÉLRE!
HORDOZHATÓ
CSERÉPKÁLYHÁK,
TĥZHELYEK
AKCIÓS ÁRON KAPHATÓK,
OTP-HITELRE IS ELVIHETėK!
BARKÁCSGÉPEK,
BÁDOG, VILLANY,
VEGYI ÁRU,
TAKARÓLÉCEK,
CSAVAROK,
SZIGETELė ANYAGOK
CÍM: DUNABOGDÁNY, IPARTELEP
KOSSUTH LAJOS ÚT 3.
(A FOCIPÁLYÁVAL SZEMBEN)
PFEIFER FERENC

A Pillangós-ház
szeptemberi tanfolyama:
Bevezetés a rejtett energiák világába I. rész
Radiesztézia, a sugárzások érzékelése
Elméleti és gyakorlati tudnivalók,
az inga és a pálca használata
Az aura, csakrák mĦködése, sérülései,
ezek következményei
Újdonságként:
szent helyek energiái Visegrádon és környékén
(vasárnapi program, csak a szombati nappal együtt)
TanfolyamvezetĘ:Aradi Lajos (www.apilis.fw.hu)
IdĘpont: 2008. szeptember 27–28. szombat–vasárnap
A tanfolyam helyszíne:
Visegrád, Nagy Lajos u. 8. Pillangós-ház
Részvételi díj: 10.000 Ft/fĘ/2 nap
(bentlakással 15.000 Ft/fĘ/2 nap)
Bejelentkezés: Kováts Ildikó
06 (20) 9274-150
http://www.pillangos-haz.com
Mindenkit várunk szeretettel!
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DUNAKANYAR
INGATLANCENTRUM
IngatlanközvetítĘ Iroda
Tanácsadás, teljes körħ ügyintézés!
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Tel/Fax: 06 (26) 381-431 Mobil: 06 (20) 9834-796

www.ingatlan- dunakanyar.hu
VISEGRÁDI HÍREK
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala
Megjelenik havonta, 800 példányban
FelelĘs szerkesztĘ: Mikesy Tamás
A szerkesztĘbizottság tagjai:
Borsody István, Gróf Péter, dr. Gróh Dániel,
Kálazy László, Mezei Anna, Mikesy Tamás, Schmidt Anna

Kéziratleadás: minden hó 1-jéig
Írásaik tartalmáért a szerzĘk vállalják a felelĘsséget!
SzerkesztĘség: 2025 Visegrád, Széchenyi u. 11.
Telefon: (26) 398-128, fax: (26) 398-163
SzerkesztĘségi órák: szerdán 14–16 óra között
ISSN 1587-7477
Tipográfia: Borsody István
Nyomdai munkák: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác

KÖNNYīSZERKEZETES
HÁZAK KIVITELEZÉSE
TetĞfedés, autóbeállók, elĞtetĞk
és egyéb faipari munkák
Megbízható, gyors kivitelezés
kedvezĞ áron!
Referenciával és garanciával!
A referenciák megtekinthetĞk:
www.acsfer.hu
ElérhetĞség:

Telefon: 06 (20) 519-1949
Fax: 06 (26) 585-030
E-mail: acsfer@dunainfo.net
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NE HOZZA HOZZÁNK!
HĥTėJÉT, MOSÓGÉPÉT, MOSOGATÓGÉPÉT,
MIKROSÜTėJÉT, VILLANYBOJLERÉT…

MI A HELYSZÍNEN MEGJAVÍTJUK.
INGYENES KISZÁLLÁS
VISEGRÁDTÓL BUDAKALÁSZIG
ÉS A PILIS TERÜLETÉN

HIBABEJELENTÉS-INFÓ:
NON STOP 06 (30) 500-3550
ELEKTROSZERVÍZ

GUELMINO BT.

Visegrádon
gyönyörħ panorámával rendelkezę
hét szoba összkomfortos lakás (panzió)
a Thermál Szálló mellett
teljes berendezéssel együtt
kiadó, bérbeadó, illetve eladó!
ÉrdeklĘdni lehet:
06 (30) 423-0517-es telefonon
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Vágott, hasított tĦzifa Dunabogdányból
Tel.: 06 (70) 268-4030

DUNAKANYAR
VAGYONVÉDELEM
Biztonsági rendszerek kiépítése
rádiófrekvenciás
és telefonos távfelügyelet biztosításával,

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

TĥZIFA
Hasított 2.000,– Ft/q, kugliban 1.900,–Ft/q
Az ár a házhoz szállítás költségét is magában foglalja

EĘry Csaba
Tel.: 06 (20) 599-9399

A7235:B2/C655D392
:67236692
 !$E
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Visegrádon külön bejáratú
KÉTSZOBÁS LAKÁS KIADÓ!
ÉrdeklĘdni lehet:
a 06 (30) 966-9288-as,
ill. a 06 (26) 398-287-es telefonszámon

GARÁZS eladó
Visegrádon a Rákóczi utcában.
ÉrdeklĘdni lehet: 06 (30) 999-2839

DUNABOGDÁNYBAN,
KÖZVETLEN VÍZPARTI LAKÓINGATLAN
ELADÓ!
ÉrdeklĘdni lehet: 06 (30) 999-2839

Visegrádon családi ház kiadó!
Ár: 65.000 Ft + rezsi/hó
Telefon: 06 (26) 310-755
Mobil: 06 (30) 495-2086
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Kapható

A B O R D A T E R MÉ K E K
TELJES VÁLASZTÉKA!
Szeptemberi ajánlatunk:
Vákuumfóliás sertésbeles grillkolbász
1150 Ft helyett 950 Ft,
házi sütĘkolbász 990 Ft helyett 900 Ft-os
kedvezményes áron kapható, míg a készlet tart!
A nyári grillpartikhoz ajánljuk:
FĥSZERES SERTÉSHÚSOK
NAGY VÁLASZTÉKBAN:
gíroszos, csilis, zöldfĦszeres, gombás
és még többféle ízesítésben!
Az árak a mindennapi készlet erejéig
érvényesek; az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
Sertés- és mĦbelek, vakbél, gyomor
folyamatosan kapható!
MinĘségi ecetek, konzervek, ét- és olívaolaj,
ásványvíz, üdítĘitalok, száraz- és házi tészták,
mirelit áruk, vecsési savanyúságok, mirelit- és
grillfĦszerek nagy választékban, jó minĘségben,
kedvezĘ áron!
SODEX ho PASS, ENNI KÉK
étkezési és ajándék utalványok beválthatók!
Szeretettel várjuk kedves Vásárlóinkat
a megszokott nyitvatartási idĘben!

H Á Z!

Nyitva tartás:
hétfĘ
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

A 11-es fĘút mellett
jó parkolási lehetĘséggel
várjuk Önöket!
2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos út 40.
Telefon: (26) 390-350

Visegrádi
Hírek
VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
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Az 1956-os forradalomra emlékezünk
Buda Ferenc:

Rend
Hazánk zúzott szívén a vér
hĦlĘ patakban omlik, alvad.
RĘtcsillagos, komor kövér
tankok teremtenek nyugalmat.
Törik a csend, szilánkja pattan,
füstölve száll a pillanatban.
Húsunk emésztĘ gyilkos hordák
minden erĘnket megrabolták.
Sinkovits Imre a Szózatot szavalja
a Bem-szobornál október 23-án

Szeretettel hívjuk
Visegrád város minden polgárát
az 1956-os forradalom
és szabadságharc
52. évfordulójára rendezendĘ

 
melyet 2008. október 23-án,
hétfĘn 17 órakor tartunk a moziban
Beszédet mond:
Hadházy Sándor polgármester,
majd az Áprily Lajos Általános és Alapfokú
MĦvészeti Iskola tanulói
verses-zenés irodalmi összeállítással
tisztelegnek
a forradalom és hĘsei emléke elĘtt
Mindenkit szeretettel várunk!

Kezünkben fegyver s jóremény
csak halottaink hĦlt szemén.
Minket meggyaláztak, megöltek,
hernyótalpak halomra törtek,
töltött ágyúcsövekkel vártak,
tízszeres vasgyĦrĦbe zártak,
bombáztak, lĘttek, aprítottak,
fegyvert letenni szólítottak
hazug szavakkal fenyegetve,
hivatkozva békére, rendre,
de nekünk nem kell semmi rend,
ha tĦz s terror teremti meg,
minekünk nem kell jóbarátság,
ha ágyúszóval magyarázzák,
minket nem gyĘz meg érv, sem eszme
bombázva és szuronyt szegezve!
A véres, megfeszített Béke
lenéz a fegyverek csövére.
Hazánk zúzott szívén a vér
görcsös, sajgó csomókba alvad.
RĘtcsillagos, komor, kövér
tankok teremtenek nyugalmat.
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FONTOS TUDNIVALÓK AZ ÚJ MENETRENDDEL KAPCSOLATBAN
A Visegrád–Budapest irányban közlekedĘ VOLÁN-buszjáratok végállomása az Újpest-Városkapu megálló, tehát már nem az
Árpád hídi a végállomás! A 11-es útról Budakalásznál tér le, és az új hídon megy át Újpestre. Innen a 3-as metróval lehet
továbbutazni. (Aki a Flórián tér felé utazik, célszerĦ, ha HÉV-vel utazik Buda irányában.) Visszafelé ugyancsak az ÚjpestVároskapu megállótól közlekednek a buszjáratok! A menetrendekben is van változás; erre is figyeljünk, ha utazunk Budapestre és vissza! A menetidĘ 5 perccel rövidebb lett, de metróval 3 szakasszal többet kell utazni!




ImmunerĘsítés: az igazi önvédelem
Az Ęsz mindenkinek sok új feladatot, változást és nagyobb
stresszt hoz a napos, gondtalan nyár után. A felnĘtteknek és
gyerekeknek egyaránt sok új plusz feladattal kezdĘdhet a
szeptember, ami megterhelĘ lehet a szervezet számára, megnövekedhet a stresszhormonszintünk, ami bizony csökkenti
az ellenálló képességet. Minden harmadik ember köhög,
prüszköl, október-november tájékán. Úgy tĦnik, ilyenkor a
szervezetünk védekezĘ mechanizmusa tartaléklángon van. A
nátha, a köhögés, a megfázás, az influenza elleni leghathatósabb védelem bennünk rejlik: a T-limfociták (fehérvérsejtek)
„kivégzik” a betolakodó kórokozókat. Persze csak abban az
esetben, ha elég van belĘlük aktív állapotban. Miképp ébreszthetjük fel a lustálkodó immunrendszert?
Több módon:
– lehet gyógynövények segítségével: fogyasszunk sok Cvitamint! Sok C-vitamint tartalmaz a homok-tövisbogyó
vagy a paprika, a brokkoli. (Ezen termékeknek nagyobb a
vitamintartalma, mint a citromnak.)
– Teakúra: megnöveli a szervezet ellenálló képességét,
kiváló izzasztó, ezzel méreganyag-ürítĘ hatása van, ami az
immunrendszert erĘsíti.
ImmunerĘsítĘ teakeverék:
35 g citromfĦ, 35 g bodza, 15 g hársfa, 15 g csipkebogyó.
1 liter teához ebbĘl a keverékbĘl 3 evĘkanál szükséges
Naponta 3×, 4× fogyasszuk.
Lapacho tea: a lapacho-fa kérgébĘl készül ez a tea, ami
bĘven tartalmaz alkaloidákat, kumarint, flavonoidokat, sok
ásványi anyagot, nyomelemeket (kalcium, magnézium, foszfor, cink, szilícium, mangán, olibdén, réz, vas, kálium, nátrium, kobalt, bór, arany, ezüst, stroncium, bárium, jód és nikkel).
Hatásai: immunstimulálás, T-sejt aktiválás, tehát antibiotikus hatás, fokozza a sejtek anyagcseréjét, daganatgátló hatása van és jó gyulladásgátló is. Használható ízületi, bél, bĘr,
lég- és húgyúti gyulladásoknál eredményesen.
1 liter vízhez 1 púpos evĘkanálnyi fakérget adunk, 5 percig
fĘzzük, majd 15–20 percig állni hagyjuk. Mézzel, gyümölcslével lehet ízesíteni.
6 hétig javasolt napi 1–1,5 litert meginni belĘle, majd 4 hét
szünet után ismételjük meg a kúrát. Érdemes ezeket a teakeverékeket váltva, kúraszerĦen akár tavaszig is használni!
A nyirokrendszer vitális helyzetét kiválóan javítja a
PHÖNIX MÉREGTELENÍTė KÚRA: ezzel a kúrával a
méregtelenítĘ szervek (máj, vese és bĘr) kiválasztó funkcióját jelentĘsen lehet fokozni, és ezzel egy idĘben javul a
nyirokspecifikus immunfunkció is.
Adagolás FELNėTTEKNÉL:
PHÖNOHEPAN 3×20–40 csepp + LYMPHOPHÖN
3×10–20 csepp 1.–2.–3. nap
SOLIDAGO 3×20–40 csepp + LYMPHOPHÖN
3×10–20 csepp 4.–5.–6. nap
ANTITOX 3×10–20 csepp + LYMPHOPHÖN



3×10–20 csepp 7.–8.–9. nap
Vékony testalkatú, érzékeny egyéneknél 20 cseppet adagolunk, erĘsebb testalkatúaknál 40 cseppet is adhatunk.
A Phönix rotációs méregtelenítĘ kúra idĘtartama 45 nap,
vagyis a fent említett 9 napos ciklust ötször folyamatosan
megismételjük. Az egész méregtelenítés alatt javasolt a bĘ
folyadékfogyasztás (napi 2–2,5 liter szénsavmentes folyadék).
Különösen figyelni kell a kellĘ mennyiségĦ folyadékpótlásra, mert átmeneti rosszabbodás léphet fel!
A szülĘ amellett, hogy folyamatosan igyekszik védeni
GYERMEKÉT a különbözĘ kóros behatásokkal szemben,
sokat tehet azért is, hogy gyermekének önvédelmi mechanizmusa megerĘsödjön. A gyakran ismétlĘdĘ antibiotikus
kezelések vezetnek a fajlagos védettség gyengüléséhez és a
visszatérĘ hurutos betegségek kialakulásához.
A panaszok csökkenését és az immunrendszer erĘsítését
elérhetjük a fontos nyomelemek, vitaminok pótlásával: Béres-csepp, Centrum, Multi-Kids rágótabletták.
GYERMEKEKNÉL indokolt lehet, szükséges a prevenciós
terápia az immunrendszer folyamatos erĘsítése kora ĘsztĘl
egészen kora nyárig.

Homeopátiás immunstimuláló szerek:
ECHINACEA D4 golyócska: naponta 2×, 3×, 3–5–10
globulus, kúraszerĦen 2–3 héten keresztül, majd két hét után
ismételve ĘsztĘl tavaszig.
VINVETOXICUM D6: 3×, 5×, 3–5 golyócska naponta.
Aktív influenzaszerĦ tünetek jelentkezésénél nagyon jó
hatású lehet.
LYMPHOMYOSOT: 3×, 10–20 csepp, akut tünetek fellépésekor negyedóránként, max. két órán keresztül szabad
adni. A kóros nyirokkeringést szabályozza ez a szer, fokozza
a nyirokszervek mĦködését. Használható ez a szer orr- vagy
garatmandulák megnagyobbodásánál is.
A helyes táplálkozás fontosságáról, a következĘ alkalommal fogok írni.
Dr. Balázs Mária
háziorvos
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VÁROSHÁZI HÍREK
A Visegrád Város Önkormányzat
KépviselĘ-testületének
13/2008. (IX. 25). számú
rendelete
az önkormányzat és intézményei
2008. évi költségvetésérĘl szóló
3/2008. (II. 28.) ör. rendelet
módosításáról

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Visegrád Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete
a 188/2008. (IX. 25.) számú határozattal
az állami támogatásból létesülĘ
költségelvĦ lakások bérbeadásáról szóló
többször módosított 8/2001. (IX.13.) számú
önkormányzati rendeletben foglaltak szerint

pályázatot ír ki
1. §
Az önkormányzat és intézményei 2008. évi
költségvetésérĘl szóló 3/2008. (II. 28.) ör.
rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-ának helyébe a következĘ rendelkezés lép:
Visegrád Város és Intézményei együttes
költségvetésének
– módosított bevételi elĘirányzata:
557.583 e Ft és
– módosított kiadási elĘirányzata:
632.133 e Ft.
A hiány fedezetét a (mĦködési, fejlesztési,
likviditási) hitelek biztosítják, mely 74.550 e
Ft.
2. §
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetésérĘl a jegyzĘ gondoskodik.
Visegrád, 2008. szeptember 25.
Hadházy Sándor
polgármester
EĘryné dr. Mezei Orsolya
jegyzĘ
Kihirdettem: 2008. szeptember 26-án.
EĘryné dr. Mezei Orsolya
jegyzĘ

a Visegrád, Sziget u. 7. szám alatti 1./1. számú
megüresedĘ lakásának bérleti jogviszonyára
A pályázat benyújtásának módja és címzettje: A pályázatot írásban a
rendelet mellékletét képezĘ formanyomtatványon Visegrád Város JegyzĘjéhez címezve kell benyújtani (2025 Visegrád, FĘ u. 81.). A pályázati lap
beszerezhetĘ a polgármesteri hivatalban vagy letölthetĘ a
www.visegrad.hu oldalról az önkormányzat / rendeletek, szabályzatok /
hatályos rendeletek / 8/2001. (IX. 13.) szám alatt.
A borítékra rá kell írni, hogy: „Pályázat önkormányzati bérlakásra”.
Pályázattal kapcsolatos kérdésekkel kereshetĘ: Zeller Albertné igazgatási elĘadó. Tel: 06 (26) 398-255/6-os mellék
A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatot az önkormányzat népjóléti
bizottsága értékeli és véleményezi, javaslatát a képviselĘ-testület elé terjeszti. A lakás kiutalásáról a képviselĘ-testület dönt.
A pályázat beadásának határideje: 2008. október havi Visegrádi Hírek c.
önkormányzati lap megjelenéstĘl számított 30 nap.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. november 30.
A lakás az elbírálást követĘen azonnal beköltözhetĘ.
A lakbér összege 2008. évben 24.600,– Ft/hó. Az új bérlĘ az elsĘ 5 évben
csak az éves infláció mértékével megemelt lakbért fizeti.
Pályázati feltételek:
– legalább 5 éve jelenleg is fennálló, bejelentett (állandó vagy ideiglenes)
igazolt visegrádi lakcím vagy visegrádi munkahely legalább 1 éve (a beköltözĘ házaspár/élettárs legalább egyik személye esetén követelmény),
– maximum 40 éves életkor (a beköltözĘ házaspár/élettárs mindkét személye esetén követelmény),
– pályázó nem rendelkezhet lakhatás céljára alkalmas saját tulajdonú
ingatlan tulajdonnal (a beköltözĘ házaspár/élettárs mindkét személye
esetén követelmény),
A pályázat tartalma csak a pályázó beleegyezésével közölhetĘ az elbíráló
bizottság tagjain kívül más személlyel.
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Fejl•dést akarunk
Igazából nem azt tartom elkeserítĘnek, hogy elĘterjesztésemet a képviselĘ-testület feloszlatásáról leszavazta a
testület nagyobbik része. Az fáj igazán, hogy a képviselĘk, akik leszavaztak, pontosan tudják, hogy érveim, amelyeket korábban is és ott is elmondtam, helytállóak.
Tudják, hogy a város pénzügyi helyzete csapnivaló, tudják, hogy jövĘre csak újabb hitelek felvételével lesz lehetĘség a millenniumi ünnepségek megtartására. ėk is tudják, és bárki nyitott szemmel járó visegrádi polgár megállapíthatja, hogy sem a városközpont ügyében, sem a közterületi épület felújítások ügyében, sem a sportcentrum
létesítése ügyében, sem lakásépítés ügyében, sem orvosi
rendelĘ ügyében, sem kerékpárút ügyében, sem árvízvédelem ügyében, sem millenniumi készülĘdés ügyében, sem a
Budapesti kapu renoválása ügyében, sem a fellegvári út
rendezése ügyében, sem a Széchenyi utcai kemping hasznosítása ügyében, sem a Duna-parti területek fejlesztése
ügyében, sem a város bármilyen szinten történĘ fejlĘdése
ügyében annyit sem haladtunk elĘre két év alatt, mint
amennyit IV. Béla királyunk szobra haladt elĘre a vízi
bástyától a Reneszánsz étterem felé.
Azt tartom elkeserítĘnek, hogy immár 18 éve toporgunk
egy helyben, és hagyjuk magunkat bolondítani a polgármesteri ígéretekkel, majd azok megvalósulása híján a
polgármesteri magyarázkodással.
A második, ami elkeserítĘ, hogy ezek a kiábrándító tények ott a testületben a most lemondott képviselĘkön
kívül senkinek nem okoztak gondot. „Semmi baj, eddig
nem volt jó, majd ezután jó lesz”, vagy „Nem rombolni
kell, hanem megbeszélni a gondokat és majd ezután másképpen csinálni.” „Én csináltam a dolgomat, a többihez
semmi közöm.” Ilyen értelmĦ és jellegĦ hozzászólásokkal
hárítottak el minden felelĘsséget magukról a polgármester
és a feloszlatás ellen szavazó hívei. Kérdeznék valamit: ha
mi négyen képviselĘk, akik aláírtuk a feloszlatási beadványt, nem akartunk volna végre véget vetni ennek a gittegyleti cirkusznak, hanem ugyanúgy csöndben maradunk
a következĘ két évben is, akkor a többiek közül a testületben senki nem jön rá, hogy rosszul vagy egyáltalán nem
mennek a város ügyei?
Vagy azok, akik most nem szavazták meg a feloszlást, de
elismerték a polgármester és az alpolgármester felelĘsségét az elmúlt kétévi semmittevésben, visszafizettetik a
felvett fizetéseket, netán még kártérítést is szavaznak meg
a városnak az elmaradt fejlĘdésért?
Szó sincs róla.
Tudják, egy városban vannak, akiket érdekelnek a köz
ügyei, és vannak, akiket nem. Én egy idĘ óta az elĘbbiek
közé tartozom. Engem érdekel, hogy fejlĘdik-e valami
körülöttem, elégedettek-e az emberek, tiszták-e az utcák,
hogy néznek ki a buszmegállók, miért foglalja el az utat
egy csomó kupac bitumen a Deltánál. Én nehezen viselem
a semmittevést, és az ezt követĘ, hátulról jövĘ magyarázkodást a közmeghallgatásokon. Nem vagyok ezzel egyedül. Azt gondolom, hogy éppen itt az ideje, hogy Visegrád
város elkötelezett prominens személyiségei, továbbá a
lakosság azon része, amely szívén viseli a város fejlĘdését, adjon végre hangot elvárásainak. Ha valaki komolyan

gondolja, hogy Visegrád jelent valamit a számára, akkor
jó lenne, ha számon kérné Ę is a polgármesteren a fejlĘdést, számon kérné az eredményeket, számon kérné a jövĘ
lehetĘségeit.
Én úgy gondolom, hogy mi négyen, újat akaró képviselĘk megtettük a magunkét, hogy felébresszük ezt a várost
és lakóit. A csodavárásnak vége. Most egy új testület
alakul. Ha lesz munka, ha lesz teljesítmény, ha lesznek
eredmények, akkor nyert a város a cserével. Ha nem lesz
munka, ha nincs teljesítmény, ha nincs eredmény, akkor
végre le kell váltani a vezetést és olyat a helyébe állítani,
aki akar dolgozni, aki teljesít, aki eredményt ér el.
Abonyi Géza
Utóirat
(Dobri Imre képviselĘ úr után szabadon)
Elgondolkodtató dolog számomra a Visegrádi Hírek és
Dobri Imre képviselĘ úr reagálása Kiss Károly elĘzĘ
számban közölt cikkére. Véleményem a következĘ: ha egy
újságban több esetben megjelenik egy felhívás, miszerint
várják minden visegrádi polgár véleményét, javaslatait és
hozzászólását a millenniumi ünnepségekkel kapcsolatban,
és mikor egy visegrádi polgár eleget tesz ennek a felhívásnak, csak nem pont azt mondja, amit a szerkesztĘség
tagjai elképzelnek, azért még nem kell róla leszedni a
keresztvizet a többek között „Te is jobban szeretsz írni,
mint olvasni” kedves kis megállapítással.
Ezek után komolyan gondolja a T. SzerkesztĘség, hogy
az emberek majd tényleg megírják véleményüket?
Egyébként hogyan képzeli a szerkesztĘség, hogy egy
utolsó negyedórában leadott cikket már lapzárta után kiad
egy harmadik személynek (Dobri Imre), válaszolás céljából. Ennek alapján bárki, bármikor kérheti, hogy lapzárta
elĘtt láthassa az összes leadott cikket, mert hátha neki is
van valami válaszolni valója.
Hogyan képzeli Dobri Imre képviselĘ úr, úgy is, mint
közszereplĘ, hogy egy nála kétszer idĘsebb embert a szerkesztĘség által nyújtotta elĘny kihasználásával kioktathat,
miszerint, idézem: „Van, aki dolgozik is a váro-sért, és
van, aki csak…” Kedves Imre! Én téged egy nagyon tehetséges, jól helyezkedĘ és igyekvĘ fiatalembernek tartalak, de úgy gondolom, hogy még igen sok kört kell futnod
annak érdekében, hogy közéleti munkában, eredményekben, és hatásban akár csak megközelítsed is azt az embert,
akit voltál szíves válaszodban „helyre tenni”. Arra is szeretném felhívni figyelmedet, hogy nem árt, ha egy közéleti
szereplĘ kitart az elvei mellett. Kevesen tudják, hogy a
testület feloszlatásának elindításában Te is ott voltál az
elégedetlenek között, csak menet közben sikerült Téged
„jobb belátásra bírni”.
Kérlek, ne vedd tĘlem zokon ezeket a sorokat, minden
kezdet nehéz, és úgy gondolom, nem lenne jó sem a városnak, sem az országnak, ha a következĘ politikus generáció a jelenlegi közéletben vezetĘ szerepet betöltĘ politikusok többségének nem megengedhetĘ stílusát és politizálását tartaná követendĘnek a jövĘre nézve.
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Mindenki a saját szemével látja a világot, ezért úgy gondolom, az én véleményemmel sem fog mindenki egyet
érteni, mégis papírra vetem gondolataimat.
Biztosan értesültek már róla, hogy négyen kezdeményeztük a képviselĘ-testület feloszlatását, melyet rajtunk kívül
más nem szavazott meg, ezután pedig három képviselĘtársam lemondott mandátumáról. Nem szeretném hosszasan
taglalni, hogy jutottunk erre az elhatározásra, de a problémák elemezgetése közben mind a négyen ugyanarra a
következtetésre jutottunk: szerintünk nem jól vezényel a
mi „karmesterünk”, nem képes pártatlanul, kizárólag a
város érdekeit szem elĘtt tartva dolgozni és számtalan
esetben figyelmen kívül hagyja a testület döntéseit. Meg
kell jegyeznem, nem csak mi négyen jutottunk erre a megállapításra.
Beszélgettem néhány képviselĘtársammal egy-egy sör
mellett, és itt Dobri Imi is egyet értett velünk, sĘt fel volt
háborodva néhány dolgon. Osztotta véleményünket Zeller
Tibor is; EĘry Dénes a testület feloszlatása ügyében is
szervezkedni kezdett.
Kiderült ugyanis, hogy polgármester úr és jegyzĘ aszszony nem beszélnek egymással, miután jegyzĘ asszony
elénk tárta a hivatal és a polgármester úr hibáit taglaló
ÁSZ-jelentést. Felhívta továbbá figyelmünket arra, hogy
ezt az elĘzĘ évben az aljegyzĘ idejében nem kaptuk meg,
és 15M Ft-ot buktunk, mert az árvízi elszámolásnál némi
korrekciót kellett volna végezni, de az aljegyzĘ, bár több
hónapja volt erre a feladatra, nem korrigálta a hibát. Polgármester úr mielĘtt errĘl a hibáról tudomást szerezhettünk volna, mégiscsak elĘállt egy végkielégítési díjjal
aljegyzĘ úr részére, mondván, hogy kiválóan végezte
munkáját. Pedig neki errĘl a hibáról már tudnia kellett a
beterjesztése elĘtt, mi viszont nem tudtunk és bár jóval
kisebb összegrĘl határoztunk, mint amit Ę kért, így is
megszavaztunk hatszázezer forintot.
Miért fordulhat elĘ továbbá, hogy mi a Kisoroszi hídtervekre fizettünk 5 milliót, pedig a „saját cipĘnk is lyukas”,
hogy nem verjük az asztalt a Castrum 10 milliós tartozásának megfizetéséért, pedig ezer helye lenne a pénznek,
hogy a sportpálya öltözĘt apró-cseprĘ dolgok miatt már
negyedik éve sem tudjuk átadni és még sorolhatnám sokáig, hogy mi volt, amin mindenképp változtatni szerettünk
volna. EgyértelmĦvé vált mindannyiunk számára, hogy a
költségvetésünk „nem áll a helyzet magaslatán”, ezért
némi megszorító intézkedésekrĘl próbáltunk dönteni,
megbeszéltük, hogy a hivatali apparátust csökkenteni
fogja az önkormányzat. EbbĘl sem lett semmi, egy fĘ
elment, egy fĘ jött helyette.
Félreértés ne essék, nekem semmiféle személyes problémám nincs senkivel, de nem történt változás. Maga a
változás csak annyi volt, hogy miután egyértelmĦvé vált
pénzügyi helyzetünk bizonytalansága, a képviselĘk egy
része felajánlotta, lemond tiszteletdíjának 50%-áról. Ezt a
testület el is fogadta, nekem azonban ezen az ülésen csalódás volt, hogy sem a polgármester úr, sem pedig az
alpolgármester úr nem ajánlotta fel, hogy bármirĘl is lemond pénzügyi helyzetünk javítása érdekében.
Néhányan próbáltuk megtalálni a módját, hogy lehetne
nagyobb ráhatásunk a hivatal munkájára és a testület fel-
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oszlatása nélkül megoldani a problémát, inkább a hivatal
és polgármester úr komolyabb munkára fogása volt itt a
feladat. Az idĘ közben eltelt fél év alatt azonban nem
tudtunk változást elérni, így az érdektelenség és bizalmatlanság a csúcsfokára hágott, sorra maradtak el a bizottsági
ülések, épp csak szavazóképesek voltak a testületi ülések.
Abonyi Géza ekkor beadványt nyújtott be a testület feloszlatása céljából, mire egy hónapig húzódott a testületi
ülés kitĦzése, ami önmagában is felháborító, hisz még sok
egyéb fontos, megoldásra váró feladatot kellett volna
megoldanunk. Amire viszont nem számítottunk, hogy nem
szerepelt a napirendi pontok között Géza beadványa. Bár
jogilag megtehette ezt a polgármester úr, utolsó csepp volt
ez a pohárban, úgy döntöttünk, rendkívüli ülést kérünk,
hisz ezt három képviselĘ kérésére polgármester úrnak 8
napon belül kötelessége kitĦzni.
Van, aki azt állítja, hogy a testület feloszlatására tett kísérletünk a rombolás és nem a fejlĘdés útja. Lehet, de
számtalan példát tudnék felsorolni a történelembĘl, vagy
csupán hétköznapi életünkbĘl, mikor a rombolás szükséges és egyetlen jó döntés ahhoz, hogy valaminek az alapjain, vagy annak az anyagából valami kiemelkedĘen nagyot lehessen alkotni. A rendkívüli ülés közeledtével
egyre intenzívebben próbáltak lebeszélni tervünkrĘl eddig
velünk gondolkodó társaink, így körvonalazódni kezdett,
hogy a szavazásra már csak négyen maradunk, de kíváncsiak voltunk, vajon ki, milyen indokkal próbálja megmagyarázni döntését. Büszke vagyok viszont arra, hogy vállalva az újabb megmérettetést, a testület feloszlatása mellett szavaztunk, kétségbeesett kísérletet téve arra, hogy
egy olyan polgármester kerülhessen mihamarabb a város
élére, kinek Visegrádért dobog a szíve.
A sikertelen kísérlet után én mégis maradtam, mert rengeteg megvalósításra váró gondolat és feladat vár rám,
vállaltam, erre jelentkeztem, végig kell csinálnom. MeggyĘzĘdésem, hogy a képviselĘ-testület minden tagjának
feladata, kötelessége a város lakóinak érdekét szolgálni.
Tapasztalatainkat, tudásunkat, munkabírásunkat és persze
szabadidĘnk egy részét pártatlanul a város szolgálatába
kell állítanunk.
Én nem feltételezem, hogy Hadházy Sándor szívét valamikor nem melengette Visegrád szeretete, de azt gondolom, hogy mióta nem lakik Visegrádon, talán kicsit távolabb került tĘle. Más dolog itt élni és más dolog egy héten
2–3 napot ide járni dolgozni. Más dolog autóval végigsuhanni a városon és más dolog kenyérért sétálni a boltba.
Más dolog hivatali idĘben, hivatalos dolgokról beszélgetni a hivatalban és más dolog köztünk, velünk élni. Más
dolog ugyanannak a néhány embernek az esetleg elfogult
véleményét ismerni és más dolog kilenc képviselĘ véleményére odafigyelni, akik külön-külön sok-sok ember
véleményét tolmácsolják. Ha azt gondolná valaki, hogy
próbálkozásunk nem járt sikerrel, ne gondolja, hisz az
elmúlt idĘk igen feszült légköre a rendkívüli üléssel feloldott némi gátat és Ęszintén, harag és indulatok nélkül
felszínre kerültek problémák. Maradjunk ilyen Ęszinték,
tanuljunk ebbĘl a helyzetbĘl és félre téve indulatokat,
egyéni érdekeket, kizárólag Visegrád érdekét szolgálva
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egyéni érdekeket, kizárólag Visegrád érdekét szolgálva
végezzük a dolgunkat. Ez nyilván nem egyszerĦ, hiszen
különbözĘ beállítottságú emberek lévén valószínĦ másképp látjuk a világot, de elĘny is lehet ez, hisz több szem
többet lát alapon érvek és ellenérvek ütköztetésével megtalálhatjuk a legjobb döntést az itt lakók érdekében. Tudom, hogy döntéseink nagy részének mindig lesznek ellenzĘi, hisz a közösség érdekeit szolgálva sokszor megsérülhetnek egyéni érdekek. A költségvetés szĦkössége
miatt racionális döntésekre lesz szükség, de ha Ęszintén a
megoldásra koncentrálunk, meg fogjuk találni, így megindulhat az oly régen várt fejlĘdés.
Most természetesen nem arra gondolok, hogy beindul a
városközpont építése – mert nekem ez nem annyira fontos,
mint az, hogy a Schulek utca több éve húzódó közmĦ- és
útburkolatügye megoldódjék, az ErdĘalja utcában télen
lehessen közlekedni az ott lakóknak, a Berkenye utcában
kijavítsuk végre a 2002-es árvíznél tönkre tett utat, a Duna-parti sétány a révtĘl felfelé is járhatóvá, pihentetĘ esti
sétálóhellyé változzék ismét, és mellette húzódjon a bicikliút. Készüljön el az árvízvédelmi töltés, a Delta keresztezĘdése se váljék esĘzések után tengerré, de a Sziget utcai
vízelvezetĘ se szúnyogneveldévé. Fel kell újítanunk a
platánsorral szembeni barokk kaput, a Budapesti kaput, és
csinosítsuk ki parkjainkat. Készüljön végre el a sportpálya környéke, a focisták hivatalosan is
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használatba tudják venni az öltözĘt, és természetesen a
gyerekek biztonságosan jussanak át a 11-es nagy forgalmú
úton a forgalomlassítóval ellátott gyalogátkelĘ helyen.
Kis történelmi város vagyunk, falusi mentalitású emberekkel, történelmi múlttal. Így kellene élnünk a mindennapjainkat, így kellene megélnünk ünnepeinket és felelĘsséggel gondozni a történelmi ĘseinktĘl ránk hagyott örökséget. Gondoljuk csak el, a millenniumra megálmodott
szoboróriás árából, hány „vérzĘ sebet” tudnánk orvosolni
örökségeink bármelyikén? Milyen szép – és úgy gondolom, tán alkalomra méltóbb is – lenne a Budapesti kapu
felújítása, esetleg egy kis szökĘkút építése a leendĘ városközpont fĘterén…? Nem tudom. De van egy közmondás,
amit mi rég elfelejtettünk: „Addig nyújtózkodj, ameddig a
takaród ér”.
MeggyĘzĘdésem, hogy a városnak nem megalomániás
tervekre van szüksége, hanem törĘdésre és odafigyelésre.
Célom tehát, hogy a turistákat városunkban rend, tisztaság, virágok, útba igazító táblák és magukat otthonukban
jól érzĘ, kedves emberek fogadják. Ne a turizmushoz
alakítsuk városunkat, hanem saját magunkhoz és a saját
környezetünket próbáljuk olyanná tenni, amiben a turisták
is és mi is kedvünket leljük.
Bártfai István
képviselĘ

LeköszönĞ
Mindig foglalkoztatott a kérdés, hogy visegrádiként miért járunk Dunabogdányba pékhez, cukrászdába vagy
éppen gyermekorvoshoz. A nyarat miért a bogdányi Dunaparton töltjük, miért ott találkozunk barátainkkal és látunk
sok más visegrádit. Talán, mert van egy kellemesen, nem
sok pénzbĘl kialakított strand, csónakkölcsönzĘ, jachtklub, játszótér, büfék, gokart kölcsönzĘ és most már egy
szenzációs kerékpárút? Igen, azt hiszem ezért, mert ott jó.
Mert minden egy helyen van.
Ennyi kell ahhoz, hogy az emberek, egy város vagy falu
lakói jól érezzék magukat, hogy egyszerĦ, sallangoktól
mentes, valós és Ęszinte társadalmi élet alakulhasson ki.
Mi mindig nagyban gondolkodunk, milliárdos városközpontban, szállodákban, ezeréves Visegrádban meg lakóparkban és nemzetközi hajókikötĘben.
Csak éppen a lényeg sikkad el. Az itt lakók érdekei, a
jobb helyeken elsĘ helyre tett boldogságindex, amit nem
szabad nagyszabású befektetésektĘl remélni.
Van ez azért, mert a városvezetésben nincs és sosem volt
összefogás, nincs akarat és így nincsen cselekvĘképesség
sem. Aki mást állít, hazudik. Vannak éjszakába nyúló
tanácskozások, beszélgetések és okoskodások, van
,,fogjuk meg és csináljuk” hozzáállás, de amire igazán
szükség lenne, hogy a végrehajtásért felelĘs személy, a
polgármester, a döntéseket leszegett fejjel, alázatosan
végrehajtsa, az nincsen. Azt hiszem, Bogdány ezért is jár
messze elĘttünk.
Nem volt ez máshogy az elmúlt két évben sem, a képviselĘ-testület, mint egy bolydult méhkas csapongott jobbról
balra és balról jobbra. Születtek döntések, de elĘrelépés,
valljuk meg Ęszintén, nem történt. A döntések nem kerültek végrehajtásra, megítélt és elnyert pénzek nem kerültek

felhasználásra, így vissza kellett azokat fizetni, pedig nem
dúskálunk anyagi javakban.
Úgy mozgott a tíz képviselĘ a pályán, hogy bár papíron
egy csapatban játszottunk, sokan azt sem tudták, melyik
kapura támadunk és arra kellett figyelni, hogy saját csapattársunk nehogy leszereljen a kapura lövés pillanatában.
Én a céltudatos csapatjáték és az összefogás híve vagyok. Azt vallom, hogy elĘbb cselekedni kell és miután a
célok megvalósultak, lehet róluk beszélni.
Ez az állapot a csapat átrendezése nélkül nem változott
volna a következĘ két évben sem, így önként kértem cserét.
Remélem, döntésemmel teret nyújtottam egy olyan soron
következĘ képviselĘnek, aki jobban tud illeszkedni ebbe a
képviselĘ-testületbe. Fontos lenne, hogy helyes, csak és
kizárólag a város és az itt lakók érdekeit Ęszintén, mindenféle önös és külsĘ érdekek nélkül képviselje majd,
ahogyan tettem ezt az elmúlt években.
Köszönet azoknak, akik támogatásukkal, tetteikkel vagy
Ęszinte véleménynyilvánításukkal segítették munkámat,
segítettek abban, hogy tiszta és valós képet és utat mutassanak, hogy így segíthessem a helyes döntéseket szavazataimmal.
Külön szeretnék köszönetet mondani Schandl Tubinak és
Helm Jánosnak, akik az általam vezetett pénzügyi bizottság külsĘs tagjaiként nagyon intenzív és áldozatkész munkát végeztek az elmúlt két évben, nem sajnálva az idĘt és
az energiát, és biztos vagyok benne, hogy így tesznek ez
után is.
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Ez az ugyanis, amire nagy szükség lenne véleményem
szerint, hogy lehetĘleg minél többen foglalkozzanak a
közügyekkel. Nem kell ehhez képviselĘnek vagy bizottsági tagnak menni.
ElegendĘ, ha elgondolkozunk tényeken, eseményeken és
józan paraszti ésszel véleményt formálunk és Ęszintén
megválaszoljuk azt a kérdést, hogy: „jó ez nekünk, elégedett vagyok a dolgok folyásával”? Csak így kaphatunk
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valós képet arról, hogy mi miért történik, és ne hagyjuk,
hogy a „nagy testvér” a falurádión vagy éppen a közpénzen (évi 2,7 millió forintból) finanszírozott, narrátor által
kommentált kábeltévén befolyásoljon minket.
Továbbra is csak annyit mondok:
Éljen Visegrád!
Lelkes László,
egy városszéli lakos

A tisztánlátás érdekében
Öntsünk tiszta vizet a pohárba, és tekintsük át a dolgok
valós folyását, mielĘtt bárki is elkezdené a dolgokat ferdíteni, csĦrni-csavarni…
A szeptember 17-i testületi ülésen történt egy kezdeményezés a testület feloszlatására, amit szavazás követett. A
javaslat négy igen és hat nem szavazattal nem került elfogadásra.
Az ülésen a képviselĘk nagy része Ęszintén, talán most
elĘször nyíltan el tudta mondani a véleményét a városban
igen lassan folyó dolgok menetérĘl. Feltettünk néhány
kérdést a tisztelt polgármester úrnak, amikre természetesen most sem kaptunk választ. Ezek után rövid indoklást
követĘen lemondott három képviselĘ mandátumáról. Köztük én is.
Milyen események elĘzték meg az ülést? Hogyan jutottak erre a következtetésre? Nos: Abonyi Géza indítványozta, hogy Ę lemond a képviselĘi mandátumáról, mert
elégedetlen a testület eddigi teljesítményével és a polgármester úr apró-cseprĘ dolgaival.
Munkája egy részét az tölti ki, hogy a Castrum Kft. vele
szemben támasztott követeléseit a testülettel elfogadtassa.
Nincs egyszerĦ dolga, mivel ezek elsĘsorban a kft. és nem
pedig a város érdekeit szolgálják. De úgy véli, ha a képviselĘk az egyik ülésen nem szavazzák meg, akkor majd a
másodikon vagy a harmadikon már megunják és egy kis
gyĘzködés után majd csak elfogadják… Vagy éppen leveszik napirendrĘl a dolgot, mivel már Ęk érzik magukat
kellemetlenül. Nem értik, miért van az, ha valamire NEM
a válasz, arra másodszorra vagy harmadszorra ugyanazon
tényállás mellett miért lenne IGEN a válasz?
Az ülésen a képviselĘk sok kérdést tettek fel a polgármester úrnak. Furcsa, de nem kaptak válaszokat. A testület
szinte valamennyi tagja nincs megelégedve a polgármester
úr munkájával.
Helyén való Dobri Imre kijelentése, miszerint: „Köztudott, hogy a polgármester nem csinál semmit, de mi azért
vagyunk, hogy dolgozzunk helyette.”
Valóban, így is lehet. De a ciklus végén választások következnek, amin majd az hangzik el, hogy: „az én ciklusomban ez és ez történt…” Valóban. És a polgármestert
újra megválasztják, így négy évig megint nem történik
semmi.
Nem kell messzire mennünk. Nézzük meg Dunabogdányt. Egy kis falu, lényegesen szerényebb adottságokkal, lehetĘségekkel. De mostanában szárnyal. Fejleszt,
fejlĘdik. Miért? Részben mert a testület döntéseit a polgármester haladéktalanul végrehajtja.
Minden nap bejár dolgozni, nem csak hébe-hóba.

Több mint kétszer akkora Dunabogdány lakosainak száma, mint Visegrádé, mégis fele annyian dolgoznak a hivatalban. Lehet, hogy leszerzĘdtek Ózzal, a nagy varázslóval
és azért mennek a dolgok?
Ez valami olyasmi, mint ha Visegrádnak lenne egy csodálatos hintója, elé befogva kilenc paripával. Ez kívülrĘl
egy elég mutatós fogat, de a szemlélĘ csak akkor szembesül a tényekkel, ha közelebbrĘl is szemügyre veszi a dolgokat. A fogat valójában használhatatlan, mivel nincsen
benne rúd, ami összefogná, forgatná, irányítaná a fogatot,
hogy így a fogat egy közös célért együttesen egy irányba
haladhasson.
Ezért is kezdeményezte EĘry Dénes, hogy mondjon le
hat képviselĘ egyszerre, és válasszunk egy új polgármestert, aki ezt a nem kis feladatot fel tudja vállalni. A hat
képviselĘ többször összeült Abonyi Gézával együtt egy
közös cél megvalósításának érdekében. Ezen a megbeszélésen a megjelent hat képviselĘ egyet értett, hogy Sándornak mennie kell, mert amíg nem megy el, addig ebben a
városban változás nem megy végbe. A beszélgetés során
Lelkes Lászlóra esett a választás, mint esetleges polgármester. Mivel az eddig elért eredményei azt mutatják,
hogy megfelelĘen tud kommunikálni, akár több száz emberrel, céggel párhuzamosan egy projekt megvalósítása
érdekében is. Jól beszél németül és angolul.
ė kifejtette, hogy nem voltak ilyen jellegĦ szándékai, de
mivel itt nĘtt fel és nem tudja tovább szemlélni ezt a zĦrzavart, kért néhány nap gondolkodási idĘt, majd úgy döntött, hogy két évre elvállalná a polgármesteri posztot,
amennyiben a hat képviselĘ felkérné rá.
Az utolsó közös megbeszélésen Zeller Tibor és EĘry
Dénes ki tudja, milyen személyes okokból, de visszaléptek a felállástól, arra hivatkozva, hogy Lelkes Lászlót nem
biztos, hogy megválasztják a visegrádi választópolgárok.
Az öreg vadászok erre csak azt mondanák: „Fiam, ha nem
lĘsz, nem esik”.
Így az elkövetkezĘ ülésen nem is támogatták a testület
feloszlatását. Annak ellenére, hogy megvolt az egyetértés,
még sem tették meg a kellĘ lépést.
Minden maradt volna a régiben… De aztán még is lemondott három képviselĘ javarészt az elĘzĘekben hosszasan ecsetelt dolgok miatt is…
Bár Dobri Imre fejemhez vágta, hogy: ,,Te nem csinálsz
semmit.” Meglehet. Ez az Ę meglátása. De ezzel nem
vagyok egyedül, mint képviselĘ. Le is mondtam. De talán
kárt sem okoztam, nem úgy, mint mások. Próbáltam a
város érdekeit képviselni, nem pedig másét.
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Köztudott, hogy Visegrádnak adósságai vannak. Ez elvonásokkal jár olyan helyekrĘl, szervezetektĘl, akiknek a
kevés is nagyon sokat számít. De látszólag nincs gond
Visegrádon. A turisták ebbĘl mit sem látnak. Mivel esĘben nem nagyon mászkálnak, nem tĦnik fel nekik, hogy a
vízelnyelĘk nincsenek kitakarítva stb... De ez Ęket amúgy
sem érdekelné. Az viszont számukra örömtelibb, hogy
Visegrád városa 120.000,– Ft-ot fizet egy léctehénre, amit
ráadásul el is visz a mĦvész úr. Talán jövĘre is kapnak a
turisták valami hasonlót? Talán a 2009-es év nagyságára
tekintve egy lécmamutot?
Ha ilyesmiben törik egyesek a fejüket, akkor kérem, fontolják meg, lehet, hogy költségkímélés szempontjából
inkább egy „lándzsakígyót” rendeljenek. Mivel lényegesen olcsóbb, bárhová könnyen és zökkenĘmentesen áthelyezhetĘ és nem utolsósorban egy görbe tetĘléc is bĘven
kiadja az anyagszükségletet.
Azért lehet, hogy hasztalan próbálkozásnak bizonyulna,
de meg kellene próbálni a „Visegrádon polgárok élnek és
nem turisták” feliratot az önkormányzati hivatal homlokzatára felvésetni. Talán valaki arra járó esetleg egyszer
elolvasná és fontolóra venné.
De, ha már a monumentális alkotásoknál tartunk, akkor
ne feledkezzünk meg a millenniumra megálmodott szenzációs, mindennemĦ nemes és nemzetes tudorok által
nagyra tartott szobor megvalósulásáról se. Ez a szobor
alsó hangon is 30 millió forintjába kerül majd a városnak.
Nem lehetne egy köztes megoldást találni, valahol a monumentális baromi drága és a célszerĦbb, de olcsóbb
megoldás között? Mint például a hajóállomásnál a 11-es
utat átívelĘ Budapesti kaput felújítani és latinul, ill. magyarul felírni rá pl.: „Isten hozott a 2009-ben 1000 éves

MEGHÍVÓ
Visegrád Város KépviselĘ-testülete

 !
"
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Visegrádon!”. Ennek reklám értéke is lenne, mivel jövetmenet az emberek el-elcsodálkoznának azon, hogy valóban 1000 éves város már Visegrád. A kaput egy éven
belül amúgy is fel kell újítani. És késĘbb, ha netán mégis
csak felépül a polgárok által sĦrĦn kérdĘjelezett városközpont. Majd annak fĘterén a szökĘkút lenne monumentális (mondjuk esetleg a leendĘ befektetĘ pénzébĘl) ami a
millenniumot is méltó képen megörökítené.
De teszem fel, a szobor mégis csak elkészül. És mondjuk, a súlyos testi sértéssel megilletett, máig szabadlábon
lévĘ Híres Nemzetes Ludas Mátyás az öreg Csikóssal,
turistaként ellátogat Visegrádra.
Amint leszállnak a buszról, homlokukra csapva, tátott
szájjal szemlélik a monumentális kĘtömeget. Körbejárják,
méregetik. Nem értik. Ki fia-borja hordta ide ezt a nagy
halom követ? És mi célból?
ElĘször Matyi kérdez, miközben lúdtollas kalapja alatt
erĘsen vakargatja kobakját.
– „Híííjnye, Bátyám uram, a nemjóját” – szól az öreg
bölcs Csikóshoz.
– „Ki tette ide ezt a nagy lerágott csontot, egy marék kukaccal a tetején a város közepére? És miért?” A bölcs
öreg is vakargatja fejét, hümmög néhányat, böngészgeti a
kĘtömbön lévĘ írást, majd így szól: – „Hát biza, ez egy
emlékmĦ. Valóban azt ábrázolja, amit mondasz fiam, bár
az írás mást állít. Ez a lerágott csont kukacokkal nem
jelképezhet mást, mint az Ország, de talán eme Város
jelen helyzetét. Látod fiam, már ide is elért az anarchia.”
Ezzel a cikkel bizonyára szerzek néhány ellenséget. És
közel annyit ér, mint pofont adni a madárijesztĘnek. Bár
ettĘl csak kócosabb lesz az, mivel úgy sem érez semmit.
Tavas Péter
Ezúton mondunk köszönetet azoknak az asszonyoknak,
akik a Delta környékét és a Duna-parti sétányt rendbe
tették, kitakarították, a szemetet felszedték. Ezzel a munkával nemcsak környezetünk szebbé tételét érték el, de
segítségükkel a mi munkánkat is megkönnyítették, és így
más feladatokra több idĘnk jutott.
Köszönjük nekik!
A GAMESZ dolgozói

az alábbiak szerint:
IdĘpontja:
2008. október 29-én, szerdán, 17 óra
Helye:
mozi
Kiemelt téma:

#$!" % # "&!
$''$($
)"&""#  
Meghívottak:
SZMSZ szerint
Városunk minden polgárát szeretettel várjuk!

Köszönet!

Tájékoztatás
Felhívjuk minden,
Visegrádon élĘ gyermekes család figyelmét,
hogy a Visegrádon mĦködĘ

gyermekjóléti szolgáltatás ügyfélfogadása
2008. október 1-jétĘl megváltozott!
Ügyfélfogadás ideje:
szerda du. 13–17 óráig
Ügyfélfogadás helye:
Mátyás Király MĦvelĘdési Ház
(2025 Visegrád, Széchenyi u. 11.)
Telefonszám:
06 (70) 315-4014, 06 (27) 354-054
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Az Áprily Lajos Általános Iskola hírei
  $  ' ( 

 

A Reneszánsz év keretében múzeumpedagógiai programon vettünk részt szeptember 16-án a Magyar Nemzeti
Galériában. Iskolánk a Reneszánsz túrák Magyarországon
pályázat keretében két osztály számára egész napos budapesti kirándulást szervezett. A sok budapesti és vidéki
múzeum közül azért esett a Magyar Nemzeti Galériára
választásunk, mert „a Hunyadi család a történelmi festmények tükrében” foglalkozás a magyar festészet legismertebb alkotásaival ismertette meg a gyerekeket. Benczúr Gyula, Székely Bertalan mĦveit mĦvészettörténész
mutatta be a tanulóknak, közben arra is felhívta a figyelmüket, hogy a mĦvész milyen eszközökkel éri el a hatást.
A foglalkozást követĘen sétáltunk a Budai Várban, megnéztük a középkori építészet emlékeit, Mátyás kútja elĘtt
készült a fotó a csoportról.
A Reneszánsz Programiroda pályázati támogatása teljes
egészében fedezte utazásunk, az ebéd és a tízórai költségeit.
Hazaérkezésünk után a gyerekek feladata volt fogalmazást írni: IdegenvezetĘ voltam a Galériában címmel. A
következĘ írás Budai Renáta 7. osztályos tanuló munkája.
Schmidt Anna igazgató

$    * 
*+
'  *
Sok szeretettel üdvözlök mindenkit!
Budai Renáta vagyok, és fogom végigvezetni Önöket a
Nemzeti Galériában. Az elsĘ képet, amelyet megtekintünk, Székely Bertalan festette 1897-ben. A képen Eger
ostromát láthatjuk (1552), melyen kiemelkedĘ szerepet
töltenek be a szurkot öntĘ nĘk. A következĘ festmény
Wagner Sándor alkotása. A kép középpontjában Dugovics
Titusz önfeláldozása áll. A nándorfehérvári ostromnál Ę
akadályozta meg, hogy a törökök kitegyék a lófarkas
zászlót a vár fokára.
Haladjunk is tovább Madarász Viktor Hunyadi László
halála címĦ mĦvéhez. A felravatalozott Hunyadi László
mellett ül édesanyja, Szilágyi Erzsébet és jegyese, Garai
Mária. A kép hangulatából szinte érezni lehet a két nĘ
fájdalmát.
Ha tovább sétálunk, ismét egy Székely Bertalan-képpel
találkozhatunk. A mohácsi csata után II. Lajos
holttestének megtalálását ábrázolja, hĦen visszaadva a
csata utáni nyomasztó hangulatot.
Elérkeztünk Vajk megkereszteléséhez, amely Benczúr
Gyula keze munkáját dicséri. Az alkotás Vajk (Szent)
Istvánná való átkeresztelkedését mutatja be. Ezzel
egyidejĦleg a magyar állam is megkeresztelkedik.
Folytassuk tovább a sort szintén eme nagy festĘnk két
másik képével. Az elsĘ a Budavár visszavétele (1686).
Savoyai JenĘ és Lotharingiai Károly visszakapja a budai
várat, a 145 éves török uralom után végre lekerült a
félhold Buda ormairól.

Az MNG épülete elĘtt, mögöttünk Mátyás király kútja

A második és egyben körutunk utolsó festménye
Hunyadi László búcsúja. A gyilkosságért halálra ítélt
Hunyadi László barátaitól búcsúzik a rideg tömlöc falai
között. Érdekességképpen még elmondanám, hogy csak
negyedszerre tudták lefejezni, mert a hajcsatja három
alkalommal megvédte a csapástól.
Köszönöm figyelmüket, örülök, hogy én vezethettem
Önöket körbe a galéria gyönyörĦ képei során.
Viszontlátásra!
Budai Renáta

  
 
Számítástechnikai tanfolyam indul 2008 októberében a
következĘ modulok egyikébĘl (megfelelĘ létszám esetén):
1. Számítógép és internet alapismeretek:
60 óra 30.000 Ft + könyv 1.200 Ft
OM 274/162/2004.
2. ECDL SELECT vizsgára elĘkészítĘ tanfolyam:
30 óra 30.000 Ft + ECDL vizsgapéldatár
7.000 Ft
OKM-3/117/2007.
3. Internethasználati alapismeretek:
30 óra 26.000 Ft
OKM-3/95/2007.
Helyszín: Visegrád, Áprily Lajos Általános Iskola
Jelentkezni lehet a helyszínen, vagy telefonon: 06 (33)
482-023 (az esti órákban) Paulusz József tanfolyamvezetĘnél.
Jelentkezési határidĘ: október 20.

Táncház az iskolában
OktóbertĘl folytatódik a hagyományos táncház a kicsiknek az Áprily Lajos Általános Iskolában. 18-án, szombaton délután 4 órakor sok szeretettel várunk minden érdeklĘdĘt.
Szabóné Mayer Katalin
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Erdei iskola Zánkán

Szemétkedés

Szeptember 16–19-ig négy napot töltöttünk a zánkai
Gyermek- és Ifjúsági Centrumban. Osztálytársaimmal,
Paulusz Anna nénivel és Szatmári Nóra nénivel vonattal
utaztunk oda.
Miután elfoglaltuk a szálláshelyünket, megismerkedtünk
Attila bácsival és Gabi nénivel, akik az Erdei Iskola program foglalkozásait vezették. Felfedeztük a Balatonfelvidéki Nemzeti Park növény- és állatvilágát. Tanulmányoztuk a Balaton kialakulását, földrajzát, történelmét, a
róla szóló mondákat. Egy tanösvényen is jártunk, ahol
sokat megtudtunk a növényekrĘl: a gubacsdarázs megszúrja a tölgyfa ágát, és abban fejlĘdik ki a darázs. Ha a
juh vagy a tehén megrágja a kecskerágót, baja lehet, de ha
a kecske eszi meg, nem árt neki, pedig mérgezĘ növény!
A tanösvényen játszottunk is.

Hagyomány, tradíció, elĘzĘ példák követése, ezeknek a
szavaknak általában pozitív kicsengésük van. Sajnos negatív elĘjellel is tudunk rá példákat mondani. Magyar ember
hagyományosan nem figyel a környezetére, és éppen ott
szemetel, ahol tud. Nem számít, hogy busz, múzeum,
esetleg kórház, vagy éppen iskola. Ami nem otthon van,
ott lehet szemetelni.

Az elsĘ nap estéjén volt pizsama-szépségverseny is.
Minden reggel volt szobaszemle, és pontozták a rendet.
Reggeli torna után volt a reggeli, aztán a foglalkozásokon
a mészkĘ szerkezetével foglalkoztunk, és a megkövült
csigaházakat, kagylókat tanulmányoztuk, megfigyeltük az
idĘjárást. GyĦjtöttünk érdekes ágakat, növényeket és
makkokat. Délután agyagformát készítettünk a begyĦjtött
növényekbĘl. Attila bácsi gipszet öntött a formákba, mi
addig megvacsoráztunk. Számháborúztunk, és rókát is
láttunk egy méterre tĘlünk. DenevérekrĘl tartott elĘadást
egyik este Attila bácsi, képeket vetített, és nagyon sok
érdekeset mondott. Megnéztük a Családom és egyéb állatfajták címĦ filmet, Gerald Durrell életérĘl. Nagyon vicces
volt. Gabi néni a csillagokról beszélt, és kimentünk megnézni a Szaturnuszt egy távcsövön át. Láttam az égen egy
kicsi sárga gömböt, és körülötte három kisebbet, a holdjait. Utána a sötét estében fogócskáztunk.
Másnap Gabi néni jött, a környezetszennyezésrĘl tanultunk. Utolsó nap összepakoltunk, elbúcsúztunk vendéglátóinktól és Zánkától, elmentünk vonattal Pestre, onnan
busszal jöttünk haza.
Az erdei iskolában töltött napok alatt sok új érdekes dolgot láttunk és tanultunk, jó volt az osztályközösséggel
együtt lenni. Köszönjük az önkormányzatnak, hogy a
táborozás költségét kifizette, így a szülĘknek semmibe se
került. Köszönjük Anna néninek és Nóra néninek, hogy
ezeket a szép napokat együtt tölthettük.
Szabó Csenge (4. osztály)

Osztályommal minden év Ęszén felsétálunk a várhoz.
Minden évben szemetes zsákokat is viszünk magunkkal.
Idén a Kálvária felé indultunk és a csapat nagy része
rendesen hajlongott az út mellett (a kisebbik része inkább
csak „csemegézett”), mire felértünk 8 db nagy kukás zsákot szedtünk tele szeméttel. Persze tudom, hogy ezt nem a
visegrádi lakosok hagyták ott. Ilyenkor szembesülnek a
diákjaink is azzal, hogy mit képesek maguk mögött hagyni
embertársaink. Talán ez is segít, hogy majd Ęk ne tegyék
ezt, mikor másfelé járnak kirándulni.
Itt Visegrádon pedig egy táblát javasolnék kitenni,
mondjuk ezzel a felirattal: „Az okos ember nem szemetel.
A butának meg tilos!”
Köszönet Bényei Ferencnek, hogy lehetĘvé tette az aktív
pihenést a bobpályán a szemétszedésben megfáradt 8.
osztályosoknak.
Paulusz József

 ) )  



  

Ezúton is szeretnénk megköszönni mindazok önzetlen
segítségét és támogatását, akik hozzájárultak a
gizellamajori római erĘdben, 2008. szeptember 6-án
második alkalommal megrendezett

QUADRIBURGIUM-JÁTÉKOK
sikeréhez.
ABC sorrendben:
EĘry Csaba, Kováts Ildikó, Mátyás Király MĦvelĘdési Ház (Mikesy Tamás külön), Mátyás Király Múzeum,
Németh János és Koháry Gábor, Scheili Richárd, Soproni Sándor Egyesület (különösen részt vevĘ és segítĘ
tagok), Utilis Kft., Zeller Tibor, Visegrád Város Önkormányzata, Windischmann Mercédesz.
Még egyszer köszönet!
Soproni Sándor Egyesület
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**#''+ ,(vázlat)
Tisztelt Visegrádi Polgárok!
Visegrád Város Önkormányzata a város millenniumának elĘkészítésére megalakította a Millenniumi
Emlékbizottságot, amelynek feladata az volt, hogy
ötleteket gyĦjtve ajánlásokat fogalmazzon meg a
város ezeréves évfordulójának megünneplésére.
A bizottság számos alkalommal, már 2006-ban a
Visegrádi Hírek öt számában, és azóta is többször
fordult Önökhöz, hogy írják meg javaslataikat az
ünnepi évre. Sokan éltek az alkalommal, és véleményüket igyekeztünk is programunkba foglalni. Sok
tervezetet fogalmaztunk meg, sok vitát folytattunk
le, és többször a testület elé terjesztettük vitaanyagainkat. Végül a sokunk álmainak határt szabó lehetĘségeket számba véve, a következĘ programtervezetet
állítottuk össze a millennium évére. Két célunk volt
a tervezés során: hogy valóban megvalósítható és
Visegrád városához méltó programmal ünnepelhessük meg közös ezer évünket.
Néhány tervünk, mint a várkerti beruházások vagy
a városközpont építésének elkezdése, a pályázati
lehetĘségek beszĦkülése, az állami támogatások és a
befektetĘi ajánlatok hiánya miatt egyelĘre nem válhatott valóra. EzekrĘl a fejlesztésekrĘl azonban továbbra sem mondunk le; keressük megvalósításuk
lehetĘ legjobb módját. Amint lehetĘség adódik rá,
már kész tervekkel állhatunk a feladatok elvégzéséhez.
Az itt olvasható rövid összefoglalóban vázlatosan
ismertetjük, milyen munkákat szeretnénk elvégezni
jövĘre, milyen felújításokat, emlékmĦveket, programokat és kiadványokat tervezünk. A jövĘ évi
programjainkat egyeztetjük minden visegrádi intézménnyel, amik ugyancsak széles programkínálattal
készülnek a 2009-es évre, mint például a múzeum
vagy az iskola. Szeretnénk, ha programjaikkal a civil
szervezetek is csatlakoznának a millenniumi év
megünnepléséhez, számukra külön pályázati lehetĘséget biztosítunk majd erre a célra.
A város fejlesztésében, a közterületek felújításában
együtt kívánunk mĦködni helyi lakosokkal és vállalkozókkal is. Megkereséseinkre eddig nagyon pozitív
válaszokat kaptunk. Minden felújítás és fejlesztés
közös érdekünk, így bízunk benne, hogy sokakkal
összefogva dolgozhatunk Visegrád fejlĘdéséért. A
Hilton szálloda építtetĘje, a Tourist Projekt Kft. már
most bejelentette komoly támogatási szándékát, és
támogatási szerzĘdését a képviselĘ-testület is elfogadta. Természetesen minden támogatót meg fogunk
nevezni, akivel közösen valósítottunk meg valami-

lyen feladatot, amint kölcsönös megegyezésre jutunk.
A programok ismertetĘjének végén közöljük, hogy
milyen költségvetési keretet szánunk a millenniumi
célok megvalósítására, és milyen összegekkel rendelkezünk már, illetve milyen pályázati lehetĘségeket fogunk még kihasználni. Természetesen nem
tudjuk még megmondani, hogy fillérre pontosan
mennyibe fog kerülni például az ünnepség, mivel
nem tudjuk pontosan milyen fellépĘkkel, milyen
technikai igényekkel kell számolnunk. Ugyanígy sok
közterület felújítás esetében 2008 októberében az
árajánlatok bekérésénél és kiválasztásánál tartunk. A
millenniumi év pontos költségvetése a 2009-es év
önkormányzati költségvetésében szerepel majd, ami
természetesen közlésre kerül a Visegrádi Hírek hasábjain.
Közös célunk, hogy méltó emléket állítsunk ezer
éves múltunknak, és illĘ ünnepi évet szervezzünk a
millennium alkalmából. Távolabbi célunk azonban,
hogy egy európai kisvárost teremtsünk Visegrádból.
Ezt azonban csak hosszú távú tervezés és kemény
munka révén érhetjük el. A millenniumi programmal
most egy nagy lépést tehetünk ezen az úton.
A millenniumi év programjait négy csoportba soroltuk: az évfordulónak örök emléket állító emlékmĦveket soroltuk az elsĘ helyre. Elengedhetetlennek
tartjuk ehhez kapcsolódóan fontosabb köztereink
megújítását, melyeket a második csoportban említünk. A millenniumi ünnepségeket és a jövĘre bĘvülĘ kulturális programokat soroltuk a harmadik csoportba (nem mindent sorolunk fel, a hagyományos
programok továbbra is megrendezésre kerülnek).
Végül külön csoportban mutatjuk be a jövĘre megjelentetni kívánt kiadványokat.

Millenniumi emlékek:
−

A Duna-parton állítjuk fel Visegrád millenniumi
emlékmĦvét, Vígh Tamás Életfa címĦ szobrát
− A
FĘ
utcában
civil
kezdeményezésre
Szentháromság-szobrot állítunk
− Az ezer évvel ezelĘtti településre emlékezve a
Mátyás Király Múzeummal közösen emléktáblát
avatunk a várkertben

Közterek megújítása:
1. A Millenniumi kápolna körül közösségi
rendezvényteret alakítunk ki
2. A FĘ utca kiöblösödését parkosítjuk, a
Szentháromság-szobor körül teret alakítunk ki
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1. Felújítjuk a FĘ utca járdáját a hentesüzlet és a
kápolna közötti szakaszon
2. A város mostani központjában felújítjuk az
önkormányzati épületek homlokzatát
3. Rendbe hozzuk a Kálvária alsó részét
4. Felújítjuk az Áprily-parkot, a vele szemben lévĘ
területet parkosítjuk
5. A királyi palotával szemben felújítjuk a járdát, a
FĘ utca Mátyás-szobor elĘtti szakaszát újra
aszfaltoztatjuk
6. A KözútkezelĘvel közösen felújítjuk a
városkaput, és környékét parkosítjuk
7. Folytatni kívánjuk a Duna-parti sétány felújítását
a rév és a sportpálya között
8. Új
utcabútorokat,
padokat,
virágládákat
telepítünk a közterekre

Programok:
−
−
−
−

−

−

−

−

−

A fĘ ünnepségsorozatot augusztus 19. és 29.
közötti rendezzük meg
Egész éven át tartó elĘadássorozattal készülünk a
város ezer éves múltjáról
A 2009-es kiállításokon visegrádi alkotók, vagy
visegrádi témájú mĦvek szerepelnek majd
A már hagyományos kiemelt programjaink új
elemekkel bĘvülnek:
- május 1-jét egy sportnappal kapcsoljuk össze,
és két naposra bĘvítjük
- a Duna menti Svábok Kulturális Fesztiválja a
korábbi évekhez képes nagyobb szabású lesz
- a Zenés Nyári Estéken többek között elĘadásra
kerül Volkmann Visegrád címĦ 12 tételes zongoradarabja
- a Szent Iván-éji mulatság tovább gazdagodik
Versenyeket és vetélkedĘket szervezünk:
millenniumi történelmi vetélkedĘt általános
iskolások számára az évfordulóját ünneplĘ négy
megye
megyei
múzeumaival
közösen,
rajzpályázatot és mese- és versmondó versenyt
hirdetünk
A tavaly elindult két új rendezvényt (gyereknap,
Árpád-házi királynék ünnepe) fejleszteni
kívánjuk
jubileumi konferenciák: a Mátyás Király
Múzeum történeti konferenciát, a Pilisi ParkerdĘ
erdészeti konferenciát rendez
Virtuális történeti kiállítás a Mátyás Király
Múzeum, valamint Fejér, Veszprém, Zala és Pest
megyei múzeumaival összefogva
Nemzetközi Bélyegkiállítás – Millenniumi

2008. október

Visegrád bélyeg bemutatója

Kiadványok:
−

Jubileumi városismertetĘ prospektust adunk ki
Éves programfüzetet és az ünnepségekrĘl külön
mĦsorfüzetet jelentetünk meg
− A millennium évében megjelentetjük Cseke
László Az ezer éves Visegrád címĦ almanachját
− A Magyar Posta millenniumi Visegrád bélyeget
ad ki, melyet Visegrádon mutatnak be, egy
nemzetközi bélyegkiállítás keretében
− Az új városi arculat részeként információs és
irányítótáblákat helyezünk el a forgalmasabb
csomópontokon
−

A millenniumi évet szimbolikusan egy ünnepség
keretében nyitjuk meg, a magyar kultúra napján.
Ekkor mutatjuk be az év részletes programját, az
éves mĦsorfüzetet, az ünnepi év plakátjait, prospektusait és hirdetĘtábláit. A millennium évére egységes grafikai arculatban jelentetjük meg kiadványainkat, a hivatali levélpapíroktól kezdve a városi prospektusokig és mĦsorfüzetekig. Ugyanilyen egységes
arculattal készíttetjük el az új városi információs és
irányítótáblákat is. Visegrád új arculatát Kacsán
György, Visegrádon élĘ grafikusmĦvész készítette
el, kinek tervét a Millenniumi Bizottság által 2007ben kiírt logópályázaton választottuk ki. (Az arculat
kialakítására Kacsán Györggyel közös pályázatot
nyújtottunk be a Moholy-Nagy László MĦvészeti
Egyetemre. A pályázat 3. szakaszába jutottunk, a
végsĘ elbírálás november végére várható.)
A városi arculathoz szorosan hozzátartozik a közterek látványa is. JövĘre nagyobb virágosításba kezdünk, és zászlókkal, címerekkel díszítjük fel a város
utcáit. A közterek megújítását a város központjában
és a fontosabb terek felújításával szeretnénk kezdeni. Nyilvánvaló mindenki számára, hogy varázsütésre nem változtathatjuk meg a várost, azonban lépésenként elindulunk egy mindenki által szerethetĘ
városkép kialakítása felé. 2009-ben elsĘsorban a
Millenniumi kápolna környékét, a FĘ utca kiöblösödését, a központban lévĘ önkormányzati épületeket,
a Kálváriát, a FĘ utca királyi palota felé esĘ részét, a
Duna-parti sétány rév feletti részét és a sportközpont
környezetét tervezzük megújítani.
A Millenniumi kápolnát az államalapítás ezredik
évfordulójára emelték Visegrád polgárai. Most, a
város ezer éves évfordulóján szeretnénk a körülötte
lévĘ területen valódi parkot kialakítani. Szándékunk
az, hogy egy olyan teret alakítsunk ki, ami rendszeresen helyet adhat kisebb városi rendezvényeknek. A
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tér, amelynek eddig nem volt külön neve, új nevet
kaphatna: ez lehetne Visegrád Millenniumi tere. A
parkosítás tervezése már folyamatban van (egy ilyen
közterület átalakítása engedélyköteles, így terveztetni kell).

mĦvészeti pályázatokat hirdetünk. A visegrádi civil
szervezetek számára pályázat keretében biztosítunk
támogatást, hogy programjaikkal színesítsék közös
millenniumunkat. Az év eseményeirĘl egységes visegrádi programfüzetet jelentetünk meg.

Nagypénteken szeretnénk átadni a felújított Kálváriát. A hegyre felvezetĘ út és a Kálvária alsó része
nagyon rossz állapotban van, az ünnepi évre nem
hagyhatjuk ilyen elhanyagoltan. Ez az út egyben az
egyik fĘ gyalogos turistaútvonal is a várba, valamint
innen nyílik az egyik legszebb kilátás a város centrumára. Szeretnénk, ha büszkén mutathatnánk meg a
Kálvária alól és a Viktorin-sétányról Visegrád látképét az idelátogatóknak.

A millennium évének központi ünnepsége a jövĘ
évi városnapon, 2009. augusztus 29-én, szombaton
lesz. ElĘtte, augusztus 19-tĘl, államalapító Szent István királyunk ünnepének elĘestéjétĘl kezdve tíz napos programsorozattal ünnepeljük a város millenniumát. Szent István napja különösen fontos számunkra, hiszen a Visegrád név elsĘ királyunk oklevelében
említĘdik elĘször. A tíz napos programsorozat az államalapítás ünnepét a városnappal köti össze. Augusztus 19-én a hagyományos Duna-parti gálakoncerttel és tĦzijátékkal kezdjük az ünneplést. Augusztus 20-án ünnepséggel és ünnepi szentmisén tisztelgünk Szent István elĘtt. A következĘ hét három napját partnervárosainknak szenteljük: meghívjuk
Obergünzburgot, Lancianot és Parajdot, hogy egyegy estén bemutassák nekünk és egymásnak múltjukat és kultúrájukat. Reményeink szerint megkóstolhatjuk jellegzetes ételeiket, meghallgatjuk zenekaraikat vagy kórusukat, és ismerĘsökké válnak az eddig
még egymással nem találkozott testvérvárosaink. Erre a hétre kapnak meghívást a Visegrádi Négyek országaiban, illetve a környékbeli településeken mĦködĘ alkotó és elĘadó csoportok is. Augusztus 29éig számos koncert és szórakoztató program várja
majd Visegrád polgárait. Felkértük Dr. ErdĘ Péter
bíboros-prímás, esztergom-budapesti érsek urat,
hogy augusztus 29-én délelĘtt ünnepi hálaadó
szentmisét mondjon a millennium alkalmából. Délután rendezzük meg az év fĘ ünnepségét, amelyen
felavatjuk a millenniumi emlékmĦvet, Vígh Tamás
Kossuth-díjas szobrászmĦvész Életfa címĦ szobrát a
Duna-parton. Az ünnepség fĘ szónokának Dr. Sólyom László köztársasági elnök urat kértük fel. Az
eseményen beszédet mond SzĦcs Lajos, Pest Megye
KözgyĦlésének elnöke is, hiszen egyben Pest megye
születését is ünnepeljük idén. Az ünnepségre meghívjuk a Visegrádi Négyek országainak magyarországi nagyköveteit, valamint a velünk együtt ezredik
évfordulóját ünneplĘ négy hazai megye, Pest megyén kívül Fejér, Veszprém és Zala megyei közgyĦlési elnökeit. Az ünnepély után koncert és igazi utcabál zárja a szombat estét.

Amennyiben a civil kezdeményezéssel felállítandó
Szentháromság-szobor megvalósul, az önkormányzat pünkösdre átadhatja a szobrot körülvevĘ felújított terecskét a FĘ utcában. Az ezer éves keresztény
történelmünkre emlékeztetĘ Szentháromság-szobor a
Millenniumi kápolnától nem messze lévĘ kiöblösödésben kap helyet. A jelenleg funkciótlan területet
parkosítjuk, és valódi teret alakítunk ki, hogy méltó
legyen a szobor környezete, valamint hogy újabb
kellemes parkot kapjon a város.
2009-ben a fentieken túl számos felújítást tervezünk. Rendbe kell tennünk járdákat (például a FĘ
utcában a hentesüzlet oldalán és a palotával szemben), önkormányzati épületeket (hentes- és patikaépületek) és a sportközpont környezetét is. Amenynyiben lehetĘségeink engedik, folytatjuk a Dunaparti sétány felújítását a révtĘl a Delta felé. A FĘ
utca királyi palota elĘtti szakaszának felújítása már
elkezdĘdött, elkészült az út és a járda elsĘ szakasza.
JövĘre újra kell aszfaltoztatni a FĘ utca Mátyásszobor elĘtti szakaszát is. A Magyar Közút Kht.-vel
közösen felújítjuk a városkaput és a vízibástyát, a
környéküket pedig parkosítjuk. JövĘre új virágládákat, padokat, szemeteseket szeretnénk kihelyezni a
városban. Ezek kiválasztása a beérkezett árajánlatok
alapján már folyamatban van.
A jövĘ év programjai, eseményei mind az ezer éves
Visegrád gondolatára épülnek majd. Hasonló rendezvényévadot szeretnénk megvalósítani, mint a
Reneszánsz éve volt idén. Így a mĦvelĘdési ház ismeretterjesztĘ elĘadásai városunk történelmérĘl, híres visegrádiakról szólnak majd, a palotajátékok, a
Zenés Nyári Esték és a többi rendezvény mind Visegrádot ünnepli majd. Helyi mĦvészek alkotásait bemutató kiállításokat szervezünk majd, és külön bemutatkozási lehetĘséget kívánunk adni a helyi alkotócsoportoknak. IsmeretterjesztĘ vetélkedĘket és

A 2009-es költségvetésben a millenniumi program
megvalósítására egy 50 millió forintos külön keretet
biztosítunk. Pályázati úton eddig 6,4 millió forintot
nyertünk a szobor felállítására, 10 millió forintot pályáztunk a köztéri arculat kialakítására. A Hilton

14

VISEGRÁDI HÍREK

2008. október

szálloda építtetĘje 10 millió forinttal támogatja a
millenniumi programokat, és újabb 10 millió forintot szánt a sportcentrum parkolójának kialakítására
és környezetének rendbehozatalára, parkosítására és
virágosításra. Uniós pályázatot adunk be a testvérvárosaink vendégül látására és a közös programok
megvalósítására. További támogatásokról is tárgyalások folynak, például Pest Megye Önkormányzatával, valamint vállalkozókkal is. A fejlesztésekre és
felújításokra már bekértük az árajánlatokat, ezek
kiválasztása még az idén megtörténik.

Tisztelt Visegrádiak!
A fentiekben az elmúlt idĘszakban kidolgozott millenniumi évre vonatkozó programtervezetet ismertettük meg Önökkel. Sokan és sokat dolgoztunk
azon, hogy az Önök javaslatait és a hosszú távú városfejlesztési terveinket összhangba hozva megfogalmazzuk a jövĘ évi teendĘinket. Reméljük, minél
több visegrádi polgárral, vállalkozóval és civil szervezettel tudunk együtt dolgozni városunk ünnepéért,
és minél többek támogatását sikerül elnyernünk
közös céljaink megvalósításához.

Év végére pontos költségvetéssel rendelkezünk
majd, és reményeink szerint megkötjük a szükséges
szerzĘdéseket az ajánlatok alapján kiválasztott kivitelezĘkkel. Eddig minden feladatot az általunk megszabott menetrend szerint sikerült elvégeznünk, de a
munka java még csak most következik.

Szeretettel várjuk Önöket 2008. október 29-én,
szerda este 18 órára a moziba, ahol közmeghallgatáson még részletesebben ismertetjük a tervezett programot, és várjuk javaslataikat az egész millenniumi
év programjaihoz.
Dobri Imre

 ./0.1 &2.*0 3-#*45,1 6.7
829(2 :;*
A Mátyás Király MĦvelĘdési Ház
szeretettel meghívja
Visegrád lakosait
a hónap utolsó péntekein megrendezendĘ
elĘadás-sorozatának
Ęszi második alkalmára,
mely

2008. október 31-én (pénteken)
18 órától
lesz a könyvtárban
Ebben a hónapban

Dr. Madas Edit,
az irodalomtudományok doktora

ėsszel induló
tanfolyamok
Idén az alábbi tanfolyamokra lehet jelentkezni a Mátyás
Király MĦvelĘdési Házban:

KRESZ-tanfolyam
A, B, C, Sm kategóriákban indul. Az elméleti képzés
Visegrádon van, a vizsgákat Szentendrén kell letenni. Az
oktatás általában heti két nap két órát vesz igénybe, a kora
esti órákban.
A tanfolyam díját részletekben is lehet fizetni.
Egy csoport indításához legalább tíz fĘ jelentkezése
szükséges.
Jelentkezni a mĦvelĘdési házban lehet, vagy a (26) 398128-as telefonszámon.

tart

elĘadást
A középkor és a reneszánsz határán –
Könyvkultúra a 15. században
címmel
2008-ban, a Reneszánsz év alkalmából az elĘadássorozat egészét e témakörnek szenteljük. Hónapról hónapra a reneszánsz kultúra más-más területét ismerhetjük meg egy kicsit jobban. Reméljük, hogy felkeltjük
ezzel az Önök érdeklĘdését is.
A belépés ingyenes!
Mindenkit szeretettel várunk!

KönyvkötĞ,
bĞrdíszmĬves tanfolyam
Pénteki napokon 17 órától várja az érdeklĘdĘket, mind a
két kézmĦves technika alapjaival megismerkedhetnek a
jelentkezĘk.
A tanfolyam ingyenes, a drágább kellékek beszerzéséhez
kell csak hozzájárulni.
Jelentkezni a mĦvelĘdési házban lehet, vagy a (26) 398128-as telefonszámon.
Aki a rövid ismertetĘknél részletesebb felvilágosítást
szeretne kapni, azokat szívesen tájékoztatjuk a (30) 2108580-as telefonszámon is.
Mikesy Tamás
mĦvelĘdésiház
igazgató
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Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat

Köszönjük!
Szeretnénk köszönetet mondani a Német Kisebbségi Önkormányzatnak, hogy támogatásukkal nyáron négy tanuló eljuthatott Szigetújfaluba táborozni. Mint minden évben, most is a 3. osztályos tanulóknak (most már negyedikesek: Csehi
Boglárka, Vukics Lilla, Kormos Lili, Bényei Botond) szereztek ezzel hihetetlen élményeket. Remekül érezték magukat a
gyerekek; némelyikük, ha tehetné, jövĘre is szívesen részt venne ebben. DélelĘttönként táncokat, gyermekjátékokat,
mondókákat tanultak németül. Délután kézmĦveskedtek, volt pólófestés, gipszöntés, bográcsban fĘzés, éneklés a helyi
énekkarral, harmonikával kísérve. Voltak a taksonyi falumúzeumban, Ráckevén az élményfürdĘben, illetve a helyi pékmesternél kalácsokat és briósokat sütni. Talán ez utóbbi volt a legérdekesebb számukra, mert saját kezĦleg készítették.
Az utolsó napon a szülĘket megajándékozták egy szép táncbemutatóval. Még egyszer nagyon köszönjük a gyerekek nevében is!
A gyerekek szülei

Pillanatképeink a 2008. szeptember 27-i
pincemester-avatóról és szüreti bálról

A soroksári férfikórus tagjai

Gyerekek tánca

Variációk egy témára

Régi pincemesterek egymás közt

 



A Német Kisebbségi Önkormányzat idén szeptember utolsó hétvégéjére szervezte a hagyományos pincemester-avatót.
A picesor elĘtti kis téren talán a hĦvös idĘ miatt viszonylag kevés érdeklĘdĘ kísérte figyelemmel az új és régi pincemesterek köszöntését.
Kisebbségi énekkarunk és zenekarunk mellett vendégként felléptek a soroksári pedagógusok és a vácrátóti férfikar.
A gyerekek táncai színesítették a programot. Ismét nagy sikere volt a szĘlĘkorona-árverésének, de aki nem nyerte meg,
az is megkóstolhatta a szĘlĘt, vagy jóízĦen fogyasztotta a zsíros kenyeret és pogácsát. KésĘbb megnyíltak a pincék, az
újdonsült pincemester, Rittinger Tamás kínálta borát, a vácrátótiak vidám dalaikkal teremtettek jó hangulatot. Reméljük,
jövĘre jobb idĘ lesz, és többen jönnek majd el rendezvényünkre!
Schmidt Anna
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Elmúlt a nyár, megkezdĘdött a tanítás az iskolákban, s
elindult az Ęszi szezon. Mindenki egy kicsit visszatekint
az elmúlt hónapokra, elérkezett a nyári élmények feldolgozásának ideje is; merre jártunk, mit láttunk, milyen
benyomások értek, kik lettek az új barátaink… stb. S
ebbĘl az összegzésbĘl természetesen nem maradhat ki az
sem, hogy mi minden történt kis városunkban, mit nyújtott
nekünk és az idelátogató turistáknak, itt üdülĘ vendégeknek? Azt hiszem, még a legvitriolosabb tollú kritikusok is
nehezen találnak fogást Visegrád nyári programkínálatán!
Való igaz, hogy városunknak meg vannak az évtizedekre
visszanyúló hagyományos nyári rendezvényei, sok esetben
csak az elnevezés, a helyszín vagy a szereplĘk, szervezĘk,
rendezĘk neve változott, tartalmában és mĦfajában szinte
kivétel nélkül a „genius loci”-ra, a „hely szellemé”-re
alapozták rendezvényeiket. A legvonzóbbá azok a programok váltak, amelyekhez személyes kötĘdés fĦz bennünket. Ilyennek tekintem a helyi énekkarok, a zeneiskola, a
fúvószenekar szerepléseit, az ünnepi programokat. A
teljesség igénye nélkül sorolok fel néhányat: füvészkerti
séta, ifjú mĦvészek találkozója, tanévzáró koncert stb.
A templomi nyári hangversenysorozat már nem tekinthetĘ amatĘr programnak, hiszen neves elĘadómĦvészek, együttesek adtak koncertet hétrĘl hétre, s ide sorolható az augusztus 20-i ünnepi rendezvény is. Hál’ istennek, nem panaszkodhatunk ezek látogatottságára! ėszintén sajnálom, hogy a helyi televízió nem közvetítette a
Kecskés együttes koncertjét. Így az impressziók sorából
ezt emelem ki elsĘként, mert túl azon, hogy a zenekartól –
a tĘle megszokott magas színvonalú elĘadásban – hallhattunk eddig ismeretlen reneszánsz mĦveket, külön örömöt
jelentett, hogy Visegrádhoz más szálon is szorosan kötĘdĘ
zenemĦvészek léptek fel; iskolánk volt tanárai Kecskés
András és Péter, volt diákja Pálmai Árpád (ének), valamint az, hogy a Kecskés együttes kezdetektĘl meghatározó szereplĘje volt a Visegrád hírnevét biztosító palotajátékoknak.
A zenei rendezvényeknél maradva, a reneszánsz év említésre méltó eseménye volt a múzeum és Reneszánsz étterem mĦvészi és kulináris élményt nyújtó programja, a
Reneszánsz esték Visegrádon. A díszudvaron rendezett
koncertek, a palota esti hangulata, a kellemes zenei aláfestés a termekben és teraszokon történĘ bóklászáshoz, a
Duna sejtelmes fényei... mind-mind élményszerzĘ idĘutazást jelenthettek a program látogatóinak.
Kell, hogy szót ejtsek augusztus 20-áról, nemzeti ünnepünkrĘl. Amióta a templomkert és a templom felújítása
tart, azóta a római katolikus templomban tartjuk Szent
István-napi ünnepségünket. Az idén Sík Sándor „István
király” drámájából adtak elĘ részletet budaörsi fiatalok,
gyerekek s valami egészen különös bája volt elĘadásuknak
attól, hogy István királyt nem felnĘtt fiatal, hanem egy tíz
év körüli fiú személyesítette meg.
Augusztus utolsó szombatján két fiatalember szerzett
felejthetetlen élményt fellépésével; SebĘk Péter zongora-,
Barra Ákos hegedĦjátékával. Talán nem mindenki tudja,
hogy a polgármesteri hivatal tanácstermében található
az iskola hangversenyzongorája, ezért az utóbbi idĘben
gyakran vannak koncertek itt is. SebĘk Péter dömösi,
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mindketten Debrecenben szerezték diplomájukat. Két igen
tehetséges fiatalt ismerhettünk meg személyükben, akikrĘl
valószínĦ, hogy hallunk még. Az elĘadott darabok közül
hármat SebĘk Péter szerzett, s szerzeményeivel kiváló
kvalitást villantott fel. Reményünk lehet arra, hátha Visegrád millenniuma is megihleti egy szonáta megírására!
A zenei rendezvények mellett van még három dolog, ami
ugyan nem itt gyakorolt rám mély benyomást, de mégis
Visegrádhoz köthetĘ. Az egyik Gróh János elsĘ emlékkiállítása Balatonszepezden, melyet a valamikor visegrádi
kisdiák, Csizmazia Kenéz rendezett meg nagy szeretettel.
A másik a Balla Béni bácsi által szervezett két kirándulás a Móricz Társasággal; az egyik PetĘfi nyomdokán
Szalkszentmárton–Dunavecse–Dömsöd útvonalon, a másik egy nógrádi kirándulás melynek utolsó állomása ėrbottyánban Gombos Miklós harangöntĘ mĦhelyének megtekintése volt. Pár hét múlva innen került felszentelésre a
református templom harangja. Az utolsó, a legfrissebb,
egészen különleges élmény és esemény néhány nappal
ezelĘtt történt. Jólész egy 600 lelkes kis falu Szlovákiában
Rozsnyó mellett. Itt született Cházár András, aki a siketnémák és nagyothallók oktatását, képzését tartotta élethivatásának a 18. század végén, 19. század elején. Most a
szülĘfalu szoborállítással emlékezett, és a szobor alkotója visegrádi, Szatmári Gyöngyi szobrászmĦvész. Önmagában a szoboravatás, -szentelés is felemelĘ pillanatokat
jelentett, de rám sokkal mélyebb benyomást tett a „közönség”, a fogyatékkal élĘ embertársaink boldogságtól, rajongástól sugárzó arca, ahogy a jeltolmács segítségével
„hallgatták” a szentmisét, az ünnepi köszöntĘket, verseket
és énekeket, velünk együtt „énekelték” a Szózatot.
Cikkemet olvasva talán sokan úgy gondolják, hogy
mindez magánügy, s valóban az. Mégis, úgy gondolom,
hogy csak részben magánügy, mert mindaz, amiben nekem részem volt, azt az élményt még sokan átélhették,
másrészt írásommal arra szeretnék biztatni másokat is,
hogy osszák meg velünk azokat az impressziókat, melyeket akár itthon, Visegrádon, akár egy-egy utazásuk, kirándulásuk során szereztek, és valamilyen módon közös értéket képviselnek, valamilyen módon városunkhoz, Visegrádhoz köthetĘk.
Mezei Anna

    )  
A Mátyás Király MĦvelĘdési Ház és Városi Könyvtár
várja azok jelentkezését, akik a fenti kezdeményezéshez
csatlakozni kívánnak!
Várjuk gyerekek, fiatalok, felnĘttek és idĘsek jelentkezését Kálazy László könyvtárosnál.
ElsĘ megbeszélésünket késĘbb egyeztetett idĘpontban
tartjuk a könyvtárban!
Mezei Anna
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Kedves Gyerekek! Köszönjük a beérkezett illusztrációkat, a kedves rajzokat az óriáslánykáról: Arató Krisztián
(5. o.), Bántó Brigitta (5. o.), Bene Júlia (3. o.), Farkas
Boglárka (5. o.), Hrubos Lilla (7. o.), Lendvai Zita (5. o.),
Rolinek Rebeka és Schandl Veronika (6. o.), Szedlacsek
Bence (6. o.) és Szénási Dalma (7. o.).
Az értékelést a Visegrádi Hírek következĘ számában
közöljük.

Remélem, hogy sok szép népmesét ismertetek meg
szeptemberben. Akinek kedve van, írhat, vagy rajzolhat
ezekrĘl is; örömmel közöljük az újságban.
Még mindig várom a „szerkesztĘtársak” jelentkezését!
Október 15-én találkozzunk a könyvtárban délután 16
órakor!
Higgyétek el, szükség van az ötleteitekre, munkátokra a
Gyerekkuckóban!

Ebben a hónapban foglalkozzunk egy kicsit a közlekedéssel! Visegrád utcatérképét találhatjátok most az újságban. (Egyébként Visegrád honlapján alaposabban tanulmányozhatjátok.)
Önállóan vagy szüleitek segítségével jelöljétek be lakóházatokat, s onnan azt az útvonalat, amit naponta megtesztek az iskolához, az óvodához vagy a templomhoz. Jelöljétek be pirossal azt a pontot, ahol különösen ügyelnetek
kell az átkelésnél, hol használhattok biztonságosabb to-

vábbhaladást (pl. aluljárót, zebrát... stb.), hol kell megállnotok!
Ragasszátok a térképet az íróasztalotok fölé vagy a szobaajtóra, s indulás elĘtt vessetek egy pillantást emlékeztetĘül erre a térképre. Tudatosabb közlekedéssel biztonságosabb is lesz utatok!
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SzerzĘdés nélkül
Visegrád Turisztikai és VárosszépítĘ Egyesülete elnöksége szeretné ezúton megköszönni Szebeni Marci bácsinak és feleségének, Erzsi néninek azt a munkát és törĘdést, amelyet a szovjet katonasírok ápolásával, rendben
tartásával végeznek immár hosszú-hosszú évek óta. Nekünk is vannak katonai tömegsírjaink külföldön. Nemrégiben mondta a rádió, hogy Ukrajnában egy újabb magyar
honvéd tömegsírt tártak fel.
Mint tudjuk, egy nemzetközi szerzĘdés szerint minden
állam köteles rendben tartani a területén fekvĘ katonai
sírokat függetlenül attól, hogy azok baráti, vagy ellenséges
katonák földi maradványait tartalmazzák. Visegrádra
bárki eljöhet ellenĘrizni, hogyan vannak ápolva ezek az
idegen sírok, nem találhat kivetnivalót a környezetükön.
De mint oly sok esetben, ebben sem az állam, sem a hatóság, sem a hivatal nem tett egy lépést sem. Mindenféle
szerzĘdés nélkül, az egyéni emberi jó érzés, és jó akarat
által vezérelt önzetlen munka az, amelynek révén ezek a
sírok rendben vannak tartva.
Marci bácsi, Erzsi néni! Köszönjük ezt a munkát, minden jót, jó egészséget kívánunk!
Az egyesület elnöksége

  
Dunakanyar Aquavity
2008.
Településünk egy flottillával – mely három kenuból és
annak legénységébĘl állt – vett részt az elsĘ aquavityn.
Azt gondolom, kis csapatunk minden résztvevĘje nevében írhatom, hogy egy nagyon kellemes, szép napot töltöttünk vízen és szárazföldön egyaránt. GyönyörĦ volt az
idĘ, jó volt az Ęszi napsütésben evezni és kedves emberek,
jó hangulatú programok, mosolyogtató feladatok vártak
bennünket hét település fogadó bázisain. Énekeltünk,
táncoltunk, ügyességi játékokban vettünk részt stb., este
pedig, miután összegyĦjtött aranyrúdjainkat, beválthattuk,
gyönyörĦ labdákat és egy nagyon finom vacsorát kaptunk.
A szervezĘk azt ígérték, jövĘre megismételik ezt a rendezvényt, ezért csak javasolni tudnám mindenkinek, csatlakozzon. Igazán szép élményekben lesz része. A rendezvény indulási helye Visegrád volt, ahol íjászattal kezdĘdtek a játékos feladatok.
Itt szeretném megköszönni a Szent György Lovagrendnek és Watzek Borcsának, hogy az íjászatot, mint elsĘ
feladatot remekül lebonyolították, valamint a GAMESZ
dolgozóinak, hogy e külterületi Duna-parton munkaidĘ
után levágták a füvet a rendezvény zavartalan lebonyolítása érdekében, valamint a visegrádi polgárĘröknek, hogy a
rendezvény idejére biztosították a helyszínt.
Sok hasonló kellemes, szép napot kívánok mindannyiónknak!
Bártfai István
szervezĘ

KöszönĘ levelet kaptam a játék szervezĘitĘl, melyet
most szeretnék közre adni, hiszen azt gondolom, nem
személyesen engem érint, hanem mindenkit, aki gyĦjtögette a zacskók vonalkódjait és lelkesen részt vett a játékban.
Ismét köszönöm mindenkinek és kérem, gyĦjtögessenek
tovább, hisz jövĘre a játék újra indul és talán így egy kis
elĘnnyel indulhatunk.
Bártfainé Répás Ildikó
A Delikát cég levele:
Kedves Játékos!
A Delikát ,,FĘzzön 8 játszóteret!” programja lezárult, és
idén ismét 8+1 szerencsés település örülhet egy eredeti és
biztonságos játszótérnek. Tiszalúc, Tokod, Tolcsva, Nagyhegyes, Szurdokpüspöki, MartfĦ, Görbeháza, Héhalom és
Drávapiski lelkes gyĦjtĘ anyukái és nagymamái már
gondoskodtak arról, hogy a településükön élĘ gyerekeknek a jövĘben is legyen hol játszaniuk.
Több mint 75.000 pályázóból került kihúzásra a 8 nyertes és a 8+1 játszótérért is óriási küzdelem folyt egészen
az utolsó napokig, így a szerencsére is nagy szükségük
volt a településeknek.
Pályázatával Ön is tett a közösségéért és a környezetében élĘ gyerekekért!
Köszönjük, hogy lelkesítette a többi anyukát és nagymamát, és bátorította Ęket a játékra, hiszen csak igazi
összefogással lehet nyerni.
A Delikát 2009-ben is folytatja programját, így újabb 8
európai szabványnak megfelelĘ játszótér vár gazdára
jövĘre is.
Érdemes gyĦjteni!
Üdvözlettel:
Delikát csapat
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nyit is hozhat a pályázat a költségek egészéhez képest?
– Én azt gondolom most is, hogy jó lenne a konkrét elképzeléseket az ünneplés egészét illetĘen mindenki tudomására hozni, mert ez így lenne fair!
Engem meg azért is érdekel a program, mert mi magunk
is, a visegrádi civil szervezetek egy része, a Visegrádi
Szövetség országainak bevonásával, civil szervezetek,
gyerekek és ifjúságiak részvételével: kulturális és sportprogramok keretében szeretnénk az ezer éves évfordulót
megünnepelni.

MindenekelĘtt szeretném, ha folytatódna a párbeszéd és
az a mondata a „szerkesztĘségnek”, hogy rövidre szeretné
zárni a dolgot: nem azt jelenti, hogy egyoldalúan befejezi
a vitát.
Ez annál inkább fontos, mert az általam felvetett problémákra semmiféle választ sem kaptam, amit pedig ismerĘseim is nagyon várnának…
MindenekelĘtt Gróh DánieltĘl szeretnék elnézést kérni,
mert nem voltam elég pontos, és így félreérthetĘ volt a
felvetésem a Szentháromság-szobor felállításával kapcsolatosan.
Örülök, hogy visegrádi polgárok adakozásból kívánják
az alkotást létrehozni. Igen. Láttam mindkét felhívást, de
az érdekelt volna még, hogy az egyéb feltételek mennyibe
kerülnek a városnak, vagyis nekünk? És egyáltalán az engedélyeztetés az országos engedélyezési szervekkel és a
város-rendezési terv megváltoztatása hol tart?
Természetesen szurkolok a sikerért.

Dobri úr cikkének második része, vagy a szerkesztĘségi
vélemény (mint utóirat), felháborító!
Olyasmit sejtet Visegrád minden polgárával kapcsolatban hogy csak beszélni tudnak, de dolgozni nem.
– Szeretnék errĘl véleményt mondani, mert egy megfélemlítĘ provokációnak tartom, amely aljas szándékú. Azt
a célt szolgálja, hogy megfélemlítsen bárkit, aki a cikk írójával ellentétes álláspontját esetleg ki szeretné fejteni.
– KépviselĘi munkának én nem csak azt nevezném, hogy
a Visegrádi Hírekben felhívásokat teszek közre, vagy közleményeket írok a testületi ülésekrĘl. Ezt a munkát korábban a jegyzĘ, vagy valamely apparátusi dolgozó végezte
hasonló színvonalon. Természetesen fontos a pályázatírás
is. Ám közösségi munka nem csak az, amit Dobri úr magára nézve kisajátítva használ. Munkának nevezném – a
teljesség igénye nélkül – az utánajárást a Deltában kialakítandó nagy játszótérhez, ahol erdészeti tulajdon és önkormányzati tulajdon cseréjével kellene elindulni – és errĘl
döntöttünk is három éve, a FĘ utca házhomlokzatainak
szépítésével kapcsolatos utánajárás, az érintettek bevonása, hogy ez meg is valósulhasson. Munkának nevezném
elintézni a megyei útfenntartóval, hogy a 11-es úton a Deltától a bányapatakig tartó útszakaszt, melyet a 2004-es árvíz rongált meg és egyébként minden közmeghallgatáson
és egyéb bejelentésben állandóan foglalkoznak vele az ott
lakók: végre kijavításra kerülne. Hiszen egy csomó pénzt
kapott a város is az árvízi javításokra.
És még rengeteg hasonló tennivalót lehetne sorolni…
Kiss Károly

Azon sem lepĘdtem meg, hogy ez esetben Dobri képviselĘ úr rögtön válaszolhatott.
Sajnos, könnyen el lehet intézni azt a kérdést, hogy mire
is válaszolt Dobri úr felvetéseimet illetĘen: semmire!
– Szobor-felvetésemre azzal válaszolt, hogy a lakodalomban sem az a fontos, hogy kimeszelik-e a házat: ettĘl
több kell…
– Én meg azt mondom, hogy ha valakinek nincs semmire
sem pénze (sĘt adóssága van!), akkor elég a meszelés is,
meg a bejárati út rendbe hozása, hogy az ünneplĘk egyáltalán megközelíthessék a terepet. Visegrád itt tart…
– Ráadásul sem én, sem a lakosság nem kapott arra választ, hogy akkor végül hogyan is zajlik le az ünnepség?
Mikorra mi a terv? És a szobrokon kívül van-e más is,
aminek örülni tudna Visegrád közössége is? Elképzeléseket, felvetéseket én is olvastam, de nem kaptunk visszajelzést ezek jelentĘs részérĘl, így nem tudjuk, hogy meg fognak-e valósulni!
– Arra sem kaptam (kaptunk) választ, hogy mennyibe is
kerül mindez: a szobrok, az ünnepségek, a járdák (ha
lesznek) vagy egyéb, ha összejön? Továbbá, hogy meny-

 
 ! "# !


Van véleményem, bár nem szoktam ezért mindig tollat ragadni, leírni és azt megjelentetni.
Most viszont úgy érzem, hogy ezt kell tennem.
2008 szeptemberében két, egymáshoz hasonló esemény történt az OrszággyĦlésben és a Visegrádi Önkormányzat Testületében is, nevezetesen a feloszlatás megszavazása. Az utóbbit személyesen is figyelemmel kísértem.
Tény, hogy mindkét helyen többnyire más és más a napirendi pontok tartalma, másról vitatkoznak, másról szavaznak,
másképp látják a világot. A világot, szeretett kis hazánkat, „falunkat”, városunkat, kinek hogy tetszik.
Amiben viszont nagyon hasonlítanak, az egy bizonyos, ki nem mondott gondolat:
„A HATALMAT NEM… NEM… NEM

ADOM!”
Hasenberg István
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M E G H Í VÓ

,,Teréz anya”

A Visegrádi Szövetség
tisztelettel meghívja Visegrád Lakosait
és minden ÉrdeklĘdĘt

Szívességre kérem Önöket, legyenek szívesek közzétenni a
Visegrádi Hírekben az alábbiakat: a parkban lévĘ nyilvános
WC-nél van egy idĘsebb hölgy, akit kérdezgetni szerettem
volna egy riport erejéig. ė azonban elzárkózott ettĘl, mondván,
nem akar Visegrád szájára kerülni.
Nagy örömömre szolgál, hogy az illemhely környéke és a benti helyiségek tiszták, és a sok szép virág is feldobja a környezetet. A sok fiatal, aki elhalad elĘtte, köszön neki: ,,Szia, Teréz
anya!” ė mindenkinek illedelmesen válaszol. Ha a turista kérdéssel fordul hozzá, nyugodtan útba igazítja és ajánlja az olcsóbb vendéglĘt, amit én a társaim nevében köszönök neki.
Kitartását, a virágokkal való törĘdését értékeljük, mert ha jönnek, ide leülhetnek egy kicsit pihenni, ugyanis a parkban lévĘ
padok igen rossz állapotban vannak. Itt azonban mindenki jól
érzi magát, akár be kell menni, akár nem. Ha feltöltĘdni szeretnék, eljövök, bár nem sokáig tehetem, mert jön a rossz idĘ, és
már ilyenkor nem is tart nyitva.
Remélem, jövĘre is találkozunk mindenki ,,Teréz anyjá”-val!
Én a magam és a társaim nevében is kívánok neki jó egészséget
és hosszú életet!
Sz. Jánosné
vendég (Budapest, II. ker.)

a Zsitvay-emléktábla,
valamint

a világháborús emlékmĦ
megkoszorúzására
és erre az alkalomra szervezett

megemlékezĘ mĦsorra
Visegrád város díszpolgárának emléktábláját
és a világháború helyi áldozatainak
emlékhelyét évek óta megkoszorúzzuk,
így külön is szeretnénk, ha az eseményhez
Visegrád Város Önkormányzata,
Visegrád más intézményei,
vállalatai és vállalkozói,
valamint a város civil szervezetei is
csatlakoznának
Helye:
a FĘ utca eleje, a Mátyás király-szobornál
Ideje:
2008. november 10-én, hétfĘn, este 17 óra

MAI MESE

Mindenkit nagy szeretettel várunk!

(9–10.)

Visegrádi Szövetség és Elnöksége

A szentendrei
Emberélet Alapítvány

önkéntes segítĘk
jelentkezését várja SzentendrérĘl
és a környékbeli településekrĘl
Az alapítvány célja:
regionális, szociális háló létrehozása.
daganatos betegeknek történĘ,
segítĘ közremĦködés
a kezelések folyamatában,
a beteg és a családtagok részére
Olyan önkéntesek jelentkezését várjuk,
akik azonosulni tudnak
az alapítvány céljaival
és lakóhelyükön szívesen összefognák
az alapítvány munkáját
ÉrdeklĘdni:
06 (20) 995-7167,
06 (20) 564-63-75

Emberélet Alapítvány
Szentendre, Paprikabíró u. 4.
emberelet@gmail.com

Vége lett a vidám nyárnak,
hideg, esĘs napok járnak.
Van azért, hogy néha süt még,
de ez már nem nagy segítség.
A hónapok ,,emberesek”,
szakállasak már a derek.
Persze, terem azért gomba,
van itt, aki mindet tudja.
Szeder is van, van kökény is,
a csipke is végét éri.
Hullnak a levelek sorra,
mintha nekik mindegy volna.
Reped a héj, potyog dió,
zsizsikes már a mogyoró.

A gyerekek, mint te, Marci,
már az iskolát kerülik.
Aki felsĘs, nehezen megy,
ki most kezdi, szívesebben.

Hiszen szebb a szabad világ!
Zárt terem, meg pad-kalodák,
meg mindenütt lüke lányok,
árulkodós zsivajgások,
és megint a tenger lecke!
Hogy ne menne el a kedve.
Látszat-lezser csak bekullog,
mert ezek csak muszáj dolgok.
– Járna az, ki kitalálta,
majd megnézném,
hogy csinálja! –
A gesztenyék még nem kezdik, Elköltöztek a madarak,
pedig azt csak a jó enni!
néhány hírmondónak maradt.
BefĘzĘdik minden lekvár,
Nem hancúroznak a cinkék,
kifĘzĘdnek a pálinkák.
a verebek – puccos népség –,
Birsalmasajt is csak készül,
Ęk harsognak, verekszenek,
kompót, kandir – na és végül mindenkivel feleselnek.
csalamádénak káposzta,
jó sok vizes-sós uborka.
Végül csak beáll a rendszer,
Hogy már teli mind a kamra, tesszük kedvetlenül, kedvvel,
gondolhatunk szebb napokra. akkor is a világ sora
Szüreteknek van dandárja,
ez marad és nem vált soha!
a népeknek mulatságra,
Nyárra Ęsz jön, bizodalmas,
bálra, dalra bĘven oka,
család-békés, nyugodalmas.
fĘleg, kinek sok lett bora.
Magyar László
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SAKKVERSENY LEÁNYFALUN

Nagymarosi találkozó

Az elmúlt években szeptember elsĘ hétvégéjén a Dunán
Budapest–Visegrád között bérelt hajón folyt a verseny.
Idén a leányfalui termálfürdĘ biztosította a helyszínt. A
nem mindennapi hĘség kedvezett és ártott is az elsĘ vízi
sakkversenynek. Rengeteg tanulsággal szolgált a szervezĘknek és versenyzĘknek egyaránt – árnyék, vízálló eszközök stb.
Hat korcsoportban hét fordulós svájci rendszerben mérték össze erejüket a versenyzĘk Tusák József versenybíró
vezetésével. Bár a versenyzést nem vállalták, az úszó
sakktáblák mellett a fürdĘzĘk közül többen sakkoztak,
mint a versenyzĘk.
A nyertesek: Arnold Petra, Dobozi Bernadett,
Bukovinszki Dóra, HegedĦs Erik, HegedĦs Márk és az abszolút gyĘztes 100%-kal az iskolások között Takács
Krisztián.
A középiskolások és felnĘttek versenyét meglepetésre,
de nem érdemtelenül Zauer Gábor, a Visegrádi SE versenyzĘje nyerte, aki többek között legyĘzte Örtel Endre
nemzetközi mestert is, második Fehér Attila mesterjelölt
Hüsi SC, harmadik Ligeti Zoltán lett Mosonmagyaróvárról.
A hölgyek versenyét HegedĦs Katalin nyerte.
Gróh Dániel
szakosztályvezetĘ

2008. szeptember 13-án tartotta immár negyedik hagyományĘrzĘ nemzetiségi programját a Nagymarosi Dunai
Svábok Közössége, melyre meghívták a Visegrádi Duna
menti Svábokért és Németekért Alapítványt is. A kedves
invitálást színvonalas program és szívélyes vendéglátás
követte. Nagyon jó hangulatú napot töltöttünk el Nagymaroson, de a találkozások örömén és a szórakozáson túl
komoly hozadéka is volt ennek az eseménynek. A Duna
két partján mĦködĘ német és a találkozón jelen lévĘ hagyományĘrzĘ szervezetek, ill. kisebbségi önkormányzatok
vezetĘi megegyeztek abban, hogy ezen túl még szorosabbra fĦzik kapcsolataikat. Ez nemcsak a közös fellépésben
és képviselet szintjén valósulhat meg, de egymás rendezvényeinek segítésében és minden egyéb más formában is.
Reméljük, hogy ennek is köszönhetĘen Visegrádon, jövĘre városunk ezer éves fennállását ünnepelve mi is színvonalasabb, szebb rendezvénnyel gazdagíthatjuk a millenniumi programot.
Jung Vilmos

Szigeti Antal
teremlabdarúgó kupa

HÉTKÖZNAPI BOLDOGSÁG?
EZ NEM MESE! VALÓSÁG!
XII. SZERETET EGYSÉG NAPJA –
VISEGRÁDI MOZI
LélekmelengetĘ koncertek, filmvetítés, elĘadások,
kérdések és válaszok
az emberi érzelmek útvesztĘirĘl, öngyógyításról,
a magyar nyelv és mesék Ęsi tanításairól
Október 19., vasárnap 10.00–18.30 óra
Visegrád, FĘ u. 34. (ingyenes)
A terem korlátozott befogadóképessége miatt
kérem, mielĘbb jelezze részvételi szándékát!
Jelentkezés, bĘvebb információ:
SzĘke Attila, sz.attila75@gmail.com,
06 (20) 9650-170
Wass Albert:
      

Nevezés határideje: 2008. október 30.
Nevezési díj: 25.000,– Ft/csapat
Sorsolás: 2008. október. 31.
A kupa kezdete: 2008. november 3. (hétfĘ)
Bártfai István 06 (30) 251-6383
Csak visegrádiaknak, ill. itt dolgozóknak!
Csapatokként csak 3 idegen lehet!

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik
Havérné Graczár Kornélia
elvesztésében érzett fájdalmunkban osztoztak,
Ęt utolsó útjára elkísérték.
A hozzátartozók

Mikor az erdĘn,
a lélekerdĘn,
már félve lapul egy Ęszi sejtelem,
s a legelsĘ leröppenĘ levél
ravatalozva áll a lelkeden,
és eltemeted néma döbbenettel:
(hej, eltemetsz utána ezer-annyit!)
ezt megsirathatod,
hiszen ez a legelsĘ halott,
lelkednek elsĘ igaz bánata.
Nem szégyen, hogyha sírsz.
Ha majd az Ęsz lecsalta mind
aranylombját a régi fáknak,
mesélheted az unokáknak:
,,napról-napra több levél lehullott
és napról-napra úgy gyöngült a fény…”
– mesélheted –
,,halálra táncolta magát a Napsugár
lombhullás ünnepén!”
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DUNAKANYAR
INGATLANCENTRUM
IngatlanközvetítĘ Iroda
Tanácsadás, teljes körħ ügyintézés!



    

    







 

  


Tel/Fax: 06 (26) 381-431 Mobil: 06 (20) 9834-796

www.ingatlan- dunakanyar.hu
VISEGRÁDI HÍREK
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala
Megjelenik havonta, 800 példányban
FelelĘs szerkesztĘ: Mikesy Tamás
A szerkesztĘbizottság tagjai:
Borsody István, Gróf Péter, dr. Gróh Dániel,
Kálazy László, Mezei Anna, Mikesy Tamás, Schmidt Anna

Kéziratleadás: minden hó 1-jéig
Írásaik tartalmáért a szerzĘk vállalják a felelĘsséget!
SzerkesztĘség: 2025 Visegrád, Széchenyi u. 11.
Telefon: (26) 398-128, fax: (26) 398-163
SzerkesztĘségi órák: szerdán 14–16 óra között
ISSN 1587-7477
Tipográfia: Borsody István
Nyomdai munkák: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác

KÖNNYīSZERKEZETES
HÁZAK KIVITELEZÉSE
TetĞfedés, autóbeállók, elĞtetĞk
és egyéb faipari munkák
Megbízható, gyors kivitelezés
kedvezĞ áron!
Referenciával és garanciával!
A referenciák megtekinthetĞk:
www.acsfer.hu
ElérhetĞség:

Telefon: 06 (20) 519-1949
Fax: 06 (26) 585-030
E-mail: acsfer@dunainfo.net
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Visegrádon
gyönyörħ panorámával rendelkezę
hét szoba összkomfortos lakás (panzió)
a Thermál Szálló mellett
teljes berendezéssel együtt
kiadó, bérbeadó, illetve eladó!
ÉrdeklĘdni lehet:
06 (30) 423-0517-es telefonon
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TĥZIFA
Hasított 2.000,– Ft/q, kugliban 1.900,–Ft/q
Az ár a házhoz szállítás költségét is magában foglalja

EĘry Csaba
Tel.: 06 (20) 599-9399

Vágott, hasított tĦzifa Dunabogdányból
Tel.: 06 (70) 268-4030
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Visegrádon külön bejáratú
KÉTSZOBÁS LAKÁS KIADÓ!
ÉrdeklĘdni lehet:
a 06 (30) 966-9288-as,
ill. a 06 (26) 398-287-es telefonszámon

A Pillangós-ház az alábbiakkal segíti
a testi-lelki harmonizálódást:
– kineziológiai kezelés: stresszoldás
– táltos masszázs: ,,csontkovácsolás”
– radiesztézia: földsugárzások kimérése
– shiatsu masszázs
– Kriston Intim Torna tréning
–...
Tájékoztató és bejelentkezés:
Kováts Ildikó 06 (20) 9274-150
www.pillangos-haz.com

BARKÁCS ÁRUHÁZ FATELEP,
DUNABOGDÁNY
FIGYELEM!
MOST GONDOLJON A TÉLRE!

DUNAKANYAR
VAGYONVÉDELEM
Biztonsági rendszerek kiépítése
rádiófrekvenciás
és telefonos távfelügyelet biztosításával,

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

HORDOZHATÓ
CSERÉPKÁLYHÁK,
TĥZHELYEK
AKCIÓS ÁRON KAPHATÓK,
OTP-HITELRE IS ELVIHETėK!
BARKÁCSGÉPEK,
BÁDOG, VILLANY,
VEGYI ÁRU,
TAKARÓLÉCEK,
CSAVAROK,
SZIGETELė ANYAGOK
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Kapható

A B O R D A T E R MÉ K E K
TELJES VÁLASZTÉKA!
Októberi ajánlatunk:
vákuumfóliás darabolt comb
1380 Ft helyett 1250 Ft,
frankfurti virsli 1280 Ft helyett 1150 Ft,
vákuumfóliás juhbeles debreceni 1210 Ft helyett
1100 Ft-os kedvezményes áron kapható,
míg a készlet tart!
GRILLEZNI VALÓ FĥSZERES HÚSOK
NAGY VÁLASZTÉKBAN,
TÖBBFÉLE ÍZESÍTÉSSEL KAPHATÓK!
Az árak a mindennapi készlet erejéig
érvényesek; az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
Sertés- és mĦbelek, vakbél, gyomor
folyamatosan kapható!
MinĘségi ecetek, konzervek, ét- és olívaolaj,
ásványvíz, üdítĘitalok, száraz- és házi tészták,
mirelit áruk, vecsési savanyúságok, mirelit- és
grillfĦszerek nagy választékban, jó minĘségben,
kedvezĘ áron!
SODEX ho PASS, ENNI KÉK
étkezési és ajándék utalványok beválthatók!
Szeretettel várjuk kedves Vásárlóinkat
a megszokott nyitvatartási idĘben!

H Á Z!

Nyitva tartás:
hétfĘ
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

A 11-es fĘút mellett
jó parkolási lehetĘséggel
várjuk Önöket!
2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos út 40.
Telefon: (26) 390-350

Visegrádi
Hírek
VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
XXIV. évfolyam 11. szám

2008. november

Szent Márton napján
November 11-én a naptár Márton napját mutatja, mely a
Pannoniában (Savariában, a mai Szombathely területén)
született Szent Márton tours-i püspök emléknapja is. Az
1611. évi nagyszombati zsinat határozata szerint még
megünnepelték. Szent Márton a középkor egyik legnépszerĦbb szentje volt, kultusza hazánkban is virágzott,
emlékét helynevek (Szigetszentmárton, Szalkszentmárton,
Szentmártonkáta, Bükkszentmárton, Kunszentmárton,
Tápiószentmárton, Turócszentmárton, Zalaszentmárton,
Kemenesszentmárton stb.), oltárképek egyaránt Ęrzik.

A népi idĘjóslás szerint kemény tél jön, ha Márton fehér
lovon jön (Márton-napon esik a hó), ha barna lovon (ha
nem esik aznap), akkor enyhe lesz.
A Dunántúlon e napon vágták le a Márton lúdját, és kóstolták meg az újbort.
Mártont 371-ben a franciaországi Tours-ban szentelték
püspökké, ám amikor értesült a hírrĘl, alázatosságában a
libaólba menekült az érte jövĘ küldöttség elĘl. A ludak
hangos gágogása és szárnyverdesése nagy zaja azonban
elárulta a rejtekhelyet. Innen ered a népszokás, hogy ezen
a napon sütik ,,Márton lúdját”.
Néhány, Mártonnal kapcsolatos szólás, közmondás:
Eljön Márton szürke lovon = mondják, ha Márton napján havazik.
Kövér, mint (Szent) Márton lúdja = nagyon kövér ember.
Sok Szent Márton lúdja elkelt azóta = régen volt az.
A bornak Szent Márton a bírája = az Ęszi idĘjárás dönti
el, hogy milyen minĘségĦ lesz a bor.
Aki Márton napján libát eszik, egész évben nem éhezik =
a mondás önmagáért beszél.
(A Néprajzi Lexikon
és a Magyar szólások és közmondások alapján)

A tours-i Szent Márton-bazilika, ahol a szent nyugszik

A 14. századi krónikákban határnapként szerepelt; a
tisztújítás, a fizetés, a jobbágytartozás lerovásának napja
volt. E napi járandóság a pap és a tanító javadalmai közt
szerepelt. Az egyházi kötelezettséget késĘbb elfelejtették.
A pásztor sorra járta azokat a házakat, amelyek állatait
Ęrizte, s a gazdától ajándékot kapott. A kanász Márton
vesszejével (nyírfavesszĘ) járta a házakat és mondott
köszöntĘt. Ahány ága volt a vesszĘnek, annyi szaporulat
lesz az állatok között.

A visegrádi óvodások Márton-napi felvonulása
2007-ben a FĘ utcán
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Csupán tudatos táplálkozással is sokat tehetünk saját
egészségünk érdekében.
A M E DI T E RR ÁN
TÁ P LÁ LK O ZÁ S RÓ L
(DIÉTÁRÓL) kimutatták, hogy csökkenti a szív- és
érrendszeri, egyes daganatos betegségek elĘfordulását.
Nem utolsósorban egyensúlyban tartja a testsúlyt.
Ez a mediterrán étrend (diéta), amirĘl most szó van,
hosszútávon kamatozódik, és hatása még évek múltán is
tapasztalható:
– csökkenti a szív- és érrendszeri megbetegedések
gyakoriságát, illetve jelentĘsen mérsékli azok
szövĘdményeit,
– csökkenti egyes daganatos megbetegedések elĘfordulását,
– növeli az élettartamot,
– egyensúlyban tartja a testsúlyt.

Kiemelve a lényeget:
A hagyományos mediterrán étrendnek fĘszereplĘi a
növények: zöldség, hüvelyesek, rizs, burgonya.

Ételek havonta:
Vöröshús (maximum: 400–500 g/hónap/fĘ)
Gyakoribb felhasználása csak abban az esetben
elfogadható, ha kiegészítĘként használjuk tésztához,
leveshez az íze kedvéért. Javasolt: sovány hús, látható
zsírréteg levágásával, roston vagy sütĘben sütve. Nem
javasolt a serpenyĘben vagy olajon sütés.

Ételek hetente:
Hal, baromfihús: 2×–3× javasolt a heti tervben, baromfi
helyett persze érdemesebb halat választani a bennük lévĘ
omega-3 zsírsavak miatt.
Tojás: hagyományos mediterrán diéta 4 tojásnál nem
tartalmaz többet.
Édesség és desszert: nem a különbözĘ csokicsodákra
kell gondolni, ide értendĘk a finom gyümölcssaláták,
üdítĘitalok, fagylaltok, lekvárok, kakaó.

Ételek naponta:
Zsírszegény sajt és joghurt, olívaolaj, gyümölcs,
hüvelyesek és mogyorófélék, zöldség, kenyér, tészta, rizs,
burgonya, 1–2 pohár bor.
Az olasz és spanyol tészták alapanyaga durumbúza.
Ennek rosttartalma jóval magasabb, mint a hagyományos
búzáé,
fogyasztásakor
lassabban
emelkedik
a
vércukorszint.
Cukkíni, padlizsán, zöld v. sárga paprika, paradicsom,
hagyma, fokhagyma, articsóka, spárga – ezek a
legnépszerĦbb zöldségfélék. A zöldségek nagy részét
nyersen, egyszerĦ salátákban, vagy enyhén párolva
használják, minek következtében a vitamintartalom nem
károsodik nagymértékben.
A mediterrán étrend szerint a kenyeret olívaolajjal és
fĦszerezve fogyasztják.
A mediterrán diéta 30–35%-a zsír. A titok nyitja a zsír
fajtája! A mediterrán ételek többszörösen telítetlen
zsírsavakat tartalmaznak (omega-3 és omega-6), aminek

hatása szöges ellentétben áll az állati zsiradékkal. Az
egyszeresen telített zsírsav (olívaolaj, földimogyoró-olaj)
csökkenti a vérben a koleszterinszintet.
A hüvelyesek, rost-, fehérje- és ásványianyag-források
még arra is alkalmasak, hogy a húst helyettesítsék. Egy
csésze fĘtt babban megtalálható a hús minden egészségre
gyakorolt pozitív hatása.
Mogyorófélék, magvak a kalcium, a cink és fehérje
hiányát pótolják.
ElsĘdleges zsírforrás az olívaolaj:
A görögök már 30 évre visszamenĘleg megfigyelték: az
olívaolaj magas bevitele megemeli a szervezetben a jó
(HDL) koleszterint, és nem emeli meg a káros (LDL)
koleszterinszintet.
A káros koleszterinszintet jól csökkenti a heti 2–3
alkalommal omega-3-ban gazdag hal fogyasztása.

TIPP:
Étkezés elĘtt egy evĘkanál olívaolaj véd a
gyomorfekéllyel szemben. Citrommal vagy kávéval
keverve egy-két kanállal bevéve, segíti az emésztést,
megelĘzi a szorulást, anélkül, hogy irritálná a beleket.
Koleszterinmentes!
A mediterrán népek hagyományos étkezése szerint a
napi étkezésben elfogadható egy csészényi tej, 2–3 kanál
reszelt sajt, ételekre szórva.

Borivás:
A bor MÉRTÉKLETES (férfiaknál 2 pohár/nap, nĘknél
1 pohár/nap) fogyasztása a keringési rendszerre,
immunrendszerre, csontritkulásra kedvezĘ hatású.
HelyettesíthetĘ a bor természetes feketeszĘlĘlével, vagy
friss szĘlĘvel (a magok kiköpése nélkül).
Amennyiben a helyes táplálkozás mellett hajlandóak
vagyunk az életmódunkon is változtatni, a dohányzás
elhagyásával és rendszeres testmozgás megszokásával (ez
napi 30–40 perc leizzadásig végzett testmozgást jelent) a
megbetegedések gyakorisága 50%-kal csökkenthetĘ. A
fittség kellemes érzésén kívül még az is fokozhatja
örömünket, hogy így spóroltunk a legtöbbet
magunknak anyagilag is.

November utolsó két hetében, a rendelĘben
érrendszeri szĦrĘvizsgálat lesz, a részletekrĘl
érdeklĘdjön telefonon!
December
2-án
ALLERGI OLÓGI AI,
PULM ONOLÓGI AI szakorvos fog rendelni a
visegrádi háziorvosi rendelĘben; a betegeket
elĘzetes idĘpont-egyeztetéssel tudjuk fogadni.
Hívjon – kérdezzen!
Várjuk bejelentkezését!
Fogadjuk szeretettel:
Dr. Balázs Mária
háziorvos
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VÁROSHÁZI HÍREK
Visegrád Város Polgármestere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. Tv. 20/A § alapján pályázatot hirdet

a Visegrád, FĘ u. 18. sz. alatti napközi konyha
konyha- és élelmezésvezetĘi munkakör betöltésére
A pályázat benyújtásának módja és címzettje:
A pályázatot írásban – a munkáltatói jogokat gyakorló – Visegrád Város Polgármesteréhez címezve kell benyújtani (2025 Visegrád, FĘ u. 81.) postai úton.
A borítékra rá kell írni, hogy: „Pályázat konyha- és élelmezésvezetĘi állásra”
Pályázattal kapcsolatos kérdésekkel kereshetĘ:
EĘryné dr. Mezei Orsolya jegyzĘ (jegyzĘi titkárság tel.: 06 (26) 398-255/0-ás vagy
9-es mellék
A pályázat beadásának határideje:
2008. november 30.
A pályázat elbírálásának határideje:
2008. december 15.
A közalkalmazotti jogviszony idĘtartama:
2009. január 1-jétĘl határozatlan idĘre szól, 3 hónapos próbaidĘ kikötésével.
Teljes munkaidĘ, heti 40 óra
Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– önéletrajz
– szakmai elképzelések (gyakorlat igazolásával)
– erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)
– egészségügyi kiskönyv vagy háziorvosi által kiállított eü.-i alkalmassági igazolás
– végzettséget igazoló dokumentumok másolata (eredeti bizonyítványokat a kinevezést megelĘzĘen be kell mutatni)
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság
– büntetlen elĘélet, cselekvĘképesség
– egészségügyi alkalmasság igazolása
– élelmezésvezetĘi képesítés
– középfokú végzettség
– felhasználói szintĦ számítógépes ismeret és jó kommunikációs készség
– legalább 2 év szakmai és vezetĘi gyakorlat
Az ellátandó feladat:
HACCP rendszer mĦködtetése
Árurendelés, áruátvétel lebonyolítása, minĘségi ellenĘrzése
Raktárkészlet nyilvántartása, készlet ellenĘrzése, leltár felelĘsséggel
Dolgozók irányítása, munkaszervezés, munkáltatói feladatok ellátása
Kalkulációk készítése
KépviselĘ-testület számára évente szakmai beszámoló készítése
Illetmény megállapítása és egyéb juttatások:
Az 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról vonatkozó szabályai
alapján
A pályázat tartalma csak a pályázó beleegyezésével közölhetĘ az elbíráló bizottság
tagjain kívül más személlyel. A pályázatot a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és
Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán közzé kell tenni.

Beszámoló
a képviselĘ-testület
október 30-i
ülésérĘl
A képviselĘ-testület legutóbbi ülésén
tárgyalt a megüresedett önkormányzati
bizottsági helyekrĘl, mivel dönteni
kellett arról, hogy az új képviselĘk
mely bizottságok munkájában vegyenek részt.
A képviselĘk meghallgatták Cseke
László beszámolóját a 2008. évi Visegrádi Nemzetközi Palotajátékokról. A
Pro Visegrád Kht. ügyvezetĘje elmondta, hogy minden szempontból
sikeres volt az idei rendezvény, köszönhetĘen a Kulturális Minisztérium
támogatásának és a kivételesen szerencsés idĘjárásnak. Egyben arra is felhívta az önkormányzat figyelmét, hogy a
rendezvény külsĘ támogatások nélkül
nem lenne fenntartható.
A testület megvitatta Bagi Péter vízellátási és szennyvízelvezetési kérelmét
nyomvonal kiépítésére a Rákóczi utca
egy szakaszán, a FĘ u. 92. sz. ingatlan
elektromos vezetékkel való ellátásához
és a Rákóczi u. 4. sz. alatti ingatlan
villamosenergia-ellátásához szükséges
hozzájárulások megadását. Döntés
született a Duna–Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
Alapító Okirat és Társulási Megállapodás módosítása ügyében – a társuláshoz Kisbér település nyújtott be csatlakozási kérelmet.
Napirenden szerepelt még a Hilton
Szálló termálvízvezeték kiépítéséhez
szükséges tulajdonosi és közútkezelĘi
hozzájárulás kiadása.
Dobri Imre
képviselĘ
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Tájékoztató
a sportcsarnok bérleti feltételeirĘl
Visegrád Város Önkormányzata határozatot hozott a Magyar
László Sportcsarnok használatáról. Ebben az Áprily Lajos Általános Iskola igazgatójára bízta a csarnok mĦködtetését, egyben a
bérbeadás feltételeinek meghatározását. Az elmúlt hetekben az
érintett sportvezetĘk részvételével sor került az utolsó egyeztetésre, a közmĦvelĘdési, ifjúsági és sportbizottság ülésén. A bérleti
díjak megállapítása elĘtt tájékozódtam a környezĘ településeken
szokásos feltételekrĘl.
A csarnok az iskola épületével egységet alkot, ami nagy elĘnyt
jelent, de ugyanakkor gondot is, hiszen az iskola költségvetésébĘl
kell finanszírozni a javításokat, a mindennapos mĦködést. FĦtése,
világítása sok pénzbe kerül. Évek óta tervezzük a lámpák cseréjét,
mert igen drágák és darus emelĘszerkezet kell a cseréhez. A jelentkezĘ költségeket csak részben fedi le a bérleti díjból származó
bevétel, a mĦködéshez az önkormányzatnak jelentĘsen hozzá kell
járulnia.
Aki használja a termet, az felel a rongálásért, az okozott kárt meg
kell térítenie. Bárki kibérelheti a csarnokot sportfoglalkozás tartása
céljára, de ha a résztvevĘktĘl pénzt szed, akkor nem részesülhet
kedvezményben.
Az alábbiakban ismertetem a bérleti díjakat:
Nyitva tartás hétfĘtĘl péntekig:16 órától 22 óráig. Hétvégén
igény szerint, elĘzetes kérésre.
Visegrádiaknak fĦtési szezonon kívül
Visegrádiaknak fĦtési szezonban
Nem visegrádi lakosoknak fĦtési szezonon kívül
Nem visegrádi lakosoknak fĦtési szezonban
Rendezvények esetén:
BelépĘdíjas
BelépĘdíjas, erĘsítĘ használatával
BelépĘ nélküli

2008. november

Családi nap másodszor!
Az Áprily Lajos Általános Iskola október 11-én
ismét családi napra hívta a gyerekeket és szüleiket. Már tavaly is azt tapasztaltuk, hogy a szülĘk
nagy kedvvel készültek a közös szombati fĘzésre, a közös programokra. Kirándulásunk célja a
Telgárthy-rét és a Bertényi Miklós Füvészkert
voltak. A füvészkert ösvényei mellett feladatok
várták a gyerekeket, amelyekkel egyben már egy
kicsit az Áprily-hétre készültünk. A kert csodálatos Ęszi pompája mindenkit magával ragadott. A
séta közben gyĦjtött levelekbĘl, termésekbĘl kis
mĦalkotások születtek, sokak zsebébe makk vagy
gesztenye került. Óva intettük a kicsiket, hogy a
piros-fehér pettyes légyölĘ galócát csak nézzék,
de ne nyúljanak hozzá! A nagyobbak ismereteket
szereztek a turistajelzésekrĘl; arról, hogyan válasszák ki a kiránduláshoz legszükségesebb felszereléseket, tesztet töltöttek ki a környezetvédelemrĘl, keresniük kellett az erdĘbe nem illĘ tárgyakat. Nagy érdeklĘdéssel hallgatták Bergmann
Károly, nyugdíjas erdész elbeszélését a vadászatról, nézegették a trófeákat. Köszönjük közremĦködését!

2 000 Ft/óra
2 500 Ft/óra
2 500 Ft/óra
3 000 Ft/óra

20 000 Ft/óra
30 000 Ft/óra
3 000 Ft/óra
Jól esik az ebéd a Telgárthy-réten

Táborok esetén:
Max. 50 fĘ
Max. 75 fĘ
Max. 100 fĘ
100 fĘ felett külön megállapodás szerint.

25 000 Ft/nap
30 000 Ft/nap
40 000 Ft/nap

Szállásként:
19.00 órától másnap 8.00 óráig
600 Ft/fĘ
Hétvége 24 óránként 40 fĘig
30 000 Ft/csoport
60 fĘig
50 000 Ft/csoport
100 fĘig
60 000 Ft/csoport
Ingyenes használatra jogosultak:
• VSE futball szakosztály serdülĘ és ifjúsági edzései: hetente
2×4 óra,
• Szent György Lovagrend apródképzĘje: 1×2 óra/hét,
• Judo klub: 1,5 óra/hét,
• A város hagyományos rendezvényei: nemzetiségi farsangi bál,
palotajátékok,
• Egyéb: véradás.
Schmidt Anna igazgató

Nemcsak a gyerekeknek volt nagy élmény a
füvészkert, hanem sok szülĘ is elĘször járt a
gondozott, különleges fákban-bokrokban gazdag
parkban. A délelĘtti mozgás után mindenki éhesen érkezett a rétre, ahol addigra elkészült a
paprikás krumpli, a gulyásleves vagy a flekken.
A délután játékokkal, sok-sok rohangálással telt.
Amíg a gyerekek játszottak, a szülĘk egymással,
a pedagógusokkal beszélgettek, pihentek. A
program nem sikerülhetett volna Ocsovai Zoltán,
a Pilisi ParkerdĘ Visegrádi Erdészetének vezetĘje és munkatársainak segítsége nélkül.
Októberben megemlékeztünk az aradi vértanúkról, az 1956-os forradalom és szabadságharc 52.
évfordulójáról. A hosszú Ęszi szünet után már az
Áprily-hét izgalmában élünk.
Minden programunkra sok szeretettel várjuk az
érdeklĘdĘket a hét eseményeire.
Schmidt Anna
igazgató
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Visegrádi vadászat

 

2008. november 9–16.
az Áprily Lajos Általános Iskola
és Alapfokú MĦvészetoktatási Intézményben
November 7., péntek
13.00 óra:
„Fegyvertelen vadász dala” vers- és prózamondó verseny
November 9., vasárnap
11.30 óra:
Református istentisztelet Áprily Lajos emlékére
Helye: Visegrád, Rév u. 2. (iskola épülete)
November 10., hétfĘ
13.30 óra:
Áprily-kupa: alsós sor- és váltóversenyek
Az Áprily-kupa résztvevĘi:
Grund- und Hauptschule, Dunabogdány,
Bozóky Mihály Általános Iskola, Pilismarót,
Dunakanyar Erdei Általános Iskola, Visegrád
16.00 óra:
Mátyás király és a visegrádi reneszánsz
Kováts István régész elĘadása
November 11., kedd
Nyílt nap az 1–4. és 5–8. osztályokban (látogathatók a
délutáni órák is)
13.30 óra:
Áprily-kupa: labdarúgás
November 12., szerda
Nyílt nap az 5–8. osztályokban (látogathatók a délutáni
órák is)
13.30 óra:
Áprily-kupa: floorball
16.00 óra: Találkozó az iskola nyugdíjas és aktív kollégáinak részvételével
November 14., péntek: ÁPRILY-NAP
10.00 óra:
Kiállítás-megnyitó a képzĘmĦvészeti pályázatra érkezett
mĦvekbĘl
EmlékmĦsor Áprily Lajos tiszteletére
Díjátadás a pályázat díjazottjai és a vers- és prózamondó
verseny helyezettjei számára (a díjazottak elĘadják a választott mĦveket)
Utána tisztelgés Áprily Lajos sírjánál
November 14–15.
Az elsĘ helyezettek jutalmul szombat délutánig változatos
programokon vehetnek részt
Szállás a Mogyoróhegyen

Mi újság a kicsik világában?
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Mindhárom csoportban ,,telt házzal” indultunk szeptember
elején. A kicsik folyamatos beszoktatás mellett év végére 21en lesznek, május végére 25-en. Nagyon régen volt már ilyen
csendes, érdeklĘdĘ beszoktatás, alig van pityergés (mármint az
új kicsik részérĘl!), szívesen elfogadják az óvó néniket, és
megfelelĘ partnerségi viszony alakult ki szülĘk és óvónĘk
között. A középsĘbe 23-an járnak, a nagyok 25-en vannak.
Néhány éve hagyomány már óvodánkban Benedek Elek születése napját megünnepelni. Feldolgoztuk néhány meséjét,
megbeszéltük a mesében szereplĘk jellemét, feladatát, a régies
szófordulatokat, az öltözködésüket (korona, palást....).
A mesehét utolsó napján a nagycsoportosok meghívták a középsĘ és kiscsoportosokat és eljátszották nekik a ,,Szóló szĘlĘ,
mosolygó alma, csengĘ barack” c. mesét. Volt király és három
lánya, no és a királyné, volt egy elvarázsolt királyfi, hat gyönyörĦ paripa, akiket Laci kocsis hajtott, voltak árusok, szobalányok... és volt hatalmas jókedv és vidámság.
Az ,,ėsz” témakör feldolgozásához tartozott a kerti almafák
szüretelése is. Almás mondókákkal, énekekkel, körjátékokkal
vezettük be, s utána ki-ki ügyessége és magassága szerint
szedhette az almát. Nyújtózkodva, fára mászva, létráról vagy
óvó néni nyakából, de majdnem minden alma kosárba került,
Másnap aztán megrendezésre került az óvodai mozgALMAs
napunk.
Minden gyermekért négy órára jöttek szülei, aztán lefutottunk
a ,,füvesbe”, ahol sok-sok ügyességi gyakorlat várta a gyermeket és szülĘt egyaránt. Zsákban futás, igazi talicskába tolhatta
apa vagy anya a gyerekeket, aranyalmaszedés, rönkgurítás,
almahordás merĘkanálban, almalovagolás (óriási ugrálólabda
volt az alma...), célba dobás.... Cak úgy kaphattak pontot (ami
egy kis fém alma volt), hogy szülĘ is teljesített a gyermekkel.
Következett a legutolsó feladat: mindenkinek két almát kellett találni a KRESZI-ben s csoportonként összegyĦjteni. Ezek
papíralmák voltak s a beérkezĘk az elĘzĘ nap szüretelt almákból választhattak. A résztvevĘ csoportok térképet kaptak, mely
jelezte, hol van az ajándék, mellyel sok mozgALMAs percet
szerezhetnek maguknak. A térkép az oviba kalauzolt s a kicsik
15 hulahoppkarikát, a középsĘsök tornaszĘnyeget, a nagyok
pedig tornabotokat kaptak.
A szervezĘk: Imre Gáborné, Viki és KĘhalmi Ági a horgász
egyesüler nekünk ajándékozott pénzébĘl vásárolta s még további sportszereket kívánunk venni a fennmaradó összegbĘl.
FelnĘttek-gyerekek egyaránt élvezték a sportdélutánt, köszönet
érte a rendezvény szervezĘinek!
Bár az idĘjáráson nem vesszük észre, de lassan vége az Ęsznek, s az oviban egy Ęszbúcsúztató délelĘtt keretében számot
adtunk egymásnak, ki mit tud az ĘszrĘl? Házigazda ismét a
nagycsoport volt, közös éneklés-verselés (kizárólag Ęszi gyümölcsökrĘl), kitalálós játék után a ,,Három kismalac címĦ
mesét báboztuk el a gyerekeknek.
Közben mindhárom csoportban megtartottuk a szülĘi értekezleteket, a logopédus felmérte, a gyermekek közül kinek van
szüksége logopédiai ellátásra. Készülünk a Márton-napi felvonulásra, s nagyon örülünk, hogy ebben az évben is sikerült az
önkormányzat hozzájárulásával a nagycsoportosok úszásoktatása.
Dobó Istvánné
óvodavezetĘ

6

VISEGRÁDI HÍREK

2008. november

 
Kedves Gyerekek!
Nagyon vártalak benneteket október 15-én a könyvtárban. Tanúm erre a két Laci bácsi (Kálazy és Magyar)! De
nem jöttetek, hogy segítsetek! No, nem baj! Biztos elfelejtettétek! Ezért aztán most már elég, ha szóltok nekem,
vagy a könyvtárban valamelyik Laci bácsinak, hogy szeretnétek a Gyerekkuckó munkatársai lenni. A többit aztán
majd személyesen megbeszéljük!
Mit szóltok az októberi „feladathoz”? Örülnék, ha lenne
valaki közületek, aki beszámolna arról, hogy hogyan
hasznosította a térképet a közlekedésben?!

November nekünk, visegrádiaknak különösen izgalmas hónap. Most lett vége az Ęszi szünetnek, biztos jól
esett a pihenés, a kikapcsolódás. Írjatok az újságba élményeitekrĘl, kalandjaitokról! ErrĘl jut eszembe; köszönjük
nektek az október 6-i megemlékezést és a 23-i ünnepi
mĦsort! Látjátok, milyen fontosak vagytok! Legközelebb
hívjatok még több felnĘttet az ünnepségre, ahol ti szerepeltek!

Lendvai Zita illusztrációja

Szénási Dalma alkotása

November elsĘ napjainak valamelyikén biztos kisétáltatok a temetĘbe hozzátartozóitok sírjához, hiszen halottak
napja volt. Egyszer majd arról is beszélgethetünk, hogy
kik, milyen híres emberek nyugszanak a visegrádi temetĘben. Biztos vagyok benne, hogy erre is kíváncsiak vagytok! November azért is kiemelt hónapunk, mert ebben a
hónapban ünnepeljük iskolánk névadójának a születésnapját november 14-én. Tehát ismét Áprily-hét kezdĘdik! Nincs is ennél jobb alkalom: írjatok, rajzoljatok,
fényképezzetek, készítsetek riportot az Áprily-hét
eseményeirĘl és küldjétek el az újság szerkesztĘségébe!
Azt ígértem, hogy az óriáslánykáról készült legjobb rajzokat közreadjuk az újságban. Következzen hát Bene
Júlia rajzsorozata, aki az egész történetet illusztrálta,
Lendvai Zita illusztrációja és Szénási Dalma alkotása.
Az összes beérkezett rajz megtekinthetĘ a
www.visegrad.hu honlapon a mĦvelĘdési ház címszó
alatt.
Talán sikerült ismét ötletet adnom, hogy ebben a hónapban mire érdemes kiemelten figyelnetek! Rajtatok a sor!
Várom írásaitokat, rajzaitokat, beszámolóitokat!
Bene Júlia rajzsorozata
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Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat

TISZTELT OLVASÓINK!
A Német Kisebbségi Önkormányzat megköszöni mindazok segítségét, akik munkájukkal hozzájárultak a pincemesteravató sikeres megrendezéséhez.
Megköszönjük azon pincemestereknek, akik már sokadszorra kinyitották pincéjüket és kínálták finom boraikat.
Köszönet Gerstmayer Jánosnak, Johann-nak, hogy beszerzi önkormányzatunk részére a finom bort.
Köszönet illeti Friedrich István borlovagot, aki minden alkalommal biztosítja a helyet a zenekar számára.
Utoljára, de nem utolsósorban köszönet illeti ifj. Staberecz Pétert, aki önkormányzatunk számára biztosítja pincéjét,
ahol elĘkészíthetünk mindent.
Burgermeister Istvánné
elnök

MEGHÍVÓ
A Német Kisebbségi Önkormányzat
szeretettel meghívja a város polgárait
a 2008. december 18-án (csütörtökön), 18 órai kezdettel tartandó

közmeghallgatásra
Helyszín:
Mátyás Király MĦvelĘdési Ház
emeleti nagyterme

Német Kisebbségi Önkormányzat
Magyar László:

CSEN D ES ė SZ
A Prédikálószék a távolság látszatában
mint meseszép tündérvarázslat áll egymagában.
Akár egy elsĘ bálozó kisasszony lehetne,
Annyi bájjal terhes a karcsúan büszke teste.
És a cicomája, ez a zöld, bársonyos kelme,
és a gyémánt nyakéke – a sziklák szövedéke –,
és lombzuhataga is, mint egy redĘzött ingváll,
ahogy zuhan lefelé, s öleli körbefolyvást,
és az Ágas, meg a Pap-hegy, mint a ruhaderék,
úgy karéjozzák körbe a csípĘjének öblét,
és a szoknyája: a Körtvélyes, meg a Nagy-lapos,
úgy omlanak alája, hogy attól lesz asszonyos.
A látszaton innen hirtelen változik minden.
A part-közel, az út-közel, s hogy az ember-közel,
Hangokat súg az Ęsz, s már más színekkel üzletel.
Itt már bordós-kárminos a repkények levele:
lecsüngve ölbe ejtett, fáradt asszonyok keze.
A dérerek, a ködök, a párás esti utcák:
megannyi kontyból szabadult csimbók-Ęszes hajszál,
melyeket beborít este a leplezĘ kendĘ,
úgy és annyira, hogy az álom alóla nem jĘ,
s remény se,
elĘre gondoló,
a jövĘre.
Az esti hĦs szinte fájón terül szét a tájon.

Már indulok hazafelé, néha meg-megállok.
Olyan rég nem lámpáznak a szentjánosbogarak,
hogy az izzásuk már elszaladt emlékpillanat.
És a Hold se úgy süt, mint hónapja is, oly tisztán,
mikor bika bĘgött, s küzdĘtérré vált a tisztás.
Ami fény vetül, az jobbára a lélek tüze,
melyhez lát-letétet lép az élet üzenete,
s a szív meg ebben a csendes, néma hervadásban
halk tónusú ütemet ver magának, magában.
Ahogy lépeget felém az utcai lámpasor,
lelkem hazaérkezik valahol… valamikor?
A lépĘ mozdulatban annyi mély, annyi csönd van,
hogy most hárman ballagunk, test, vér – és hús alakban.
Anyám is, Apám is – közrefognak jobbról, balról,
és szó esik volt-lesz! IdĘkrĘl, meg errĘl-arról,
Anyám kezében táska, dugig benne füzetek,
és elveszem tĘle, hogy lépést tarthasson velem.
– Hisz hány éve is már? – most is oly törékeny, apró!
Mellettünk Apám, ki otthon csak ritkán mosolygott,
vállat cserél a síléceknek, fogom a botját,
és bejárjuk újra a sértések útját, módját,
aztán mintha mi se történt volna, egyetértünk.
Hisz ezért éltek, élünk, hogy mindent megértsünk!
– Ide át? Oda át? – mondják –, lényegtelen, mindegy.
Itt is, meg ott is bennünk él az egy igaz Isten! –
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Ahogy a Visegrádi Hírek hasábjain egész évben folyamatosan megjelenĘ meghívókból is tudhatják, a reneszánsz év alkalmából elĘadások, koncertek és kiállítások
sorát rendeztük Visegrádon. Nagy örömünkre szolgált,
hogy a vártnál jóval több vendéget köszönthettünk a különbözĘ eseményeken, sok teltházas programot tarthattunk, és egyre több visegrádi barátunknak szerezhettünk
újabb kulturális örömöket. Nem telt el hét a nyár folyamán, hogy ne lett volna egy-egy reneszánsz évi rendezvény. Sok szempontból sikeres évad vége felé közeledünk, a mĦvészetek barátai számos esemény között válogathattak, Visegrád pedig újra kiemelkedĘ kulturális kínálattal büszkélkedhetett.
Örömünkbe azonban immár üröm is vegyül. Valaki úgy
gondolta, hogy nemtetszését rombolással fejezi ki, a kultúrára gyújtogatással felel.
A reneszánsz év tervezésekor szerettünk volna egy olyan
meglepetést is a programok közé csempészni, ami nem
csak a koncertekre és kiállításokra járó közönségnek szól,
hanem amivel minden visegrádi polgár találkozhat. Egy
olyan, csak erre az évre szóló köztéri alkotást szerettünk
volna, ami közérthetĘ mindenki számára, és amit talán
némi humorral vehet, aki találkozik vele. Másik szándékunk az volt, hogy hétköznapi és olcsó anyagból készüljön, de éppen azáltal legyen különleges, hogy egyszerĦ
anyagokból valami teljesen váratlan születik majd.
Egy mĦvészeti alapítvánnyal együttmĦködve találtunk rá
SzĘke Gábor Miklós szobrászmĦvészre, aki a budapesti
Állatkertben állított ki orrszarvútól kezdve vaddisznóig
különféle állatokat formázó szobrokat, ráadásul egyszerĦ
faanyagokból. Ideális lehetĘségnek ígérkezett, hogy Visegrádon is felállítsunk egy nem absztrakt formákból álló,
hanem messzirĘl felismerhetĘ köztéri alkotást. Külön
szerettük volna, hogy itt helyben készüljön el, hogy aki
arra jár, mindennap figyelemmel követhesse, hogyan épül
apránként fel a szobor. Megállapodtunk a fiatalemberrel,

hogy egy hét alatt elkészíti mĦvét, amiért Ę három köbméter deszkaanyagot kért fizetségül. (Minden ellenkezĘ
pletyka ellenére egy forintot sem fizettünk a szoborért.)
A szobor helyszínéül az Áprily-parkot választottuk, mert
olyan csomópontot kerestünk, ahol egy magasabb domboldal emelkedik a keresztezĘdés fölé. És szándékosan egy
nem ideillĘ állatot formázott meg a mĦvész, mivel a meglepetés ereje éppen a szokatlanságában állt. Így a szobor
egy, a Zách Klára utcából éppen mintha kisétáló, a Nagy
Lajos utca fölé emelkedve a Mátyás király utcába bekukkantó hatalmas Bika lett.
A Bika avatására, a szobor leleplezésére is sokan eljöttek, jó szívvel fogadták a köztéri meglepetést. Sokan
megcsodálták, hogy milyen mesterien állt össze egy szobor a teljesen hétköznapi deszkákból. Az állat anatómiailag szinte tökéletesen visszaadta egy igazi bika formáját.
Még a lábai is lépésre álltak. Az egyszerĦ, kis faanyagból
hatalmas lény állt össze, az újjászületés elvét megmutatva. Sokan humorral tudtak ránézni, és meg is kedvelték az
impozáns Bikát.
Nem számítottunk rá, hogy bárkinek is útjában állhat.
Azon csodálkoztunk ugyan, hogy néhányan nem tudnak
megkülönböztetni egy bikát egy tehéntĘl. Sokan biztos
nem is tudtak mit kezdeni a meglepĘ alkotással. De azt
elképzelni sem mertük, hogy valakinek az jelent szórakozást, hogy lerombolja, amit más gondos munkával felépített.
A Bikát egyik szombat éjjel felgyújtották. Nem tudni
miért, lehet, hogy különösebb ok sem kellett hozzá. A
primitívség nem igényel magyarázatokat.
Visegrádon sem csak a kultúra barátai élnek, tudjuk. A
kulturálatlanság most romboló arcát is megmutatta. Mert
csak ennyit tud: lerombolni azt, amit más felépített. Rajtunk áll, hogy legyintünk-e rá, és hagyjuk-e terjedni tovább.
Dobri Imre

Figyelem!

A Bika-szobor
a semmivel vált egyenlĘvé…

A Mátyás Király
MĦvelĘdési Ház
200.000,– Ft-ot
ajánl fel annak,
aki a Bika-szobor
felgyújtásával
kapcsolatban
érdemi információt
tud adni.
Az információhoz
kötĘdĘ adatokat
bizalmasan kezeljük!
Jelentkezni személyesen
Mikesy Tamásnál
vagy a 06 (30) 210-8580-as
telefonszámon lehet.
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A Mátyás Király MĦvelĘdési Ház
szeretettel meghívja Visegrád lakosait
a hónap utolsó péntekén megrendezendĘ
elĘadás-sorozatának Ęszi harmadik alkalmára,
mely

Mátyás Király MĦvelĘdési Ház
és a Soproni Sándor Egyesület
szeretettel meghívja
Visegrád minden lakóját

2008. november 28-án (pénteken)
18 órától
lesz a könyvtárban

A Római Birodalom határai
– Pannonia limese
mint leendĘ
világörökségi helyszín

Ebben a hónapban

Gróf Péter
régész
tart elĘadást

címĦ

kiállítás megnyitójára,

Mátyás és Mars

mely

– Magyarország hadtörténete
Hunyadi Mátyás korában

2008. december 4-én (csütörtökön)
16 órakor lesz
a mĦvelĘdési házban

címmel
2008-ban, a reneszánsz év alkalmából
az elĘadás-sorozat egészét e témakörnek szenteljük.
Hónapról hónapra a reneszánsz kultúra
más-más területét ismerhetjük meg egy kicsit jobban,
remélve, hogy felkeltjük ezzel az Önök érdeklĘdését is.
A belépés ingyenes!
Mindenkit szeretettel várunk!





Nem volt szándékomban a Visegrádi Hírek elĘzĘ számában megjelent levelekkel foglalkozni, mivel egyikben
sem olvastam semmilyen elĘrevivĘ gondolatot Visegrád
jövĘjére nézve, amirĘl beszélni lett volna érdemes. Tulajdonképpen elszomorít, hogy szinte csak személyeskedések és kesergések töltötték meg ezeket a leveleket. Azonban mivel páran személyesen is megszólítottak, kénytelen
vagyok eloszlatni néhány félreértést.
Abonyi Géza nekem tulajdonítja a „Te is jobban szeretsz
írni, mint olvasni” mondatot, ami bizony nem az én cikkemben szerepelt. (Ironikus, hogy éppen ezt a mondatot
idézi…) A testület feloszlatásának kezdeményezésébe is
bele akar keverni, amihez nem volt semmi közöm, azon
kívül, hogy elutasítottam, és a városért való munkát ajánlottam képviselĘtársaimnak. Írását bizonyára valaki másnak szerette volna címezni.
Tavas Péter is elferdíti mondataimat, hiszen nem mondtam, hogy bárkinek is a polgármester helyett kellene dolgoznia. Aki viszont képviselĘséget vállalt, annak kötelessége dolgozni a városért. Szóvá is tettem, hogy Tavas
Péter két éven át semmit nem csinált, képviselĘsége alatt
egyetlen elĘterjesztése, egyetlen ötlete nem hangzott el.
Ha akár egyetlen dolgot is tett volna képviselĘként Visegrádért, akkor lehetne komolyan venni szavait.
Kiss Károly pedig bizonyára félreértett engem. Nem hiszem, hogy komolyan gondolta, hogy az a mondat, mi
szerint „van aki dolgozik, s van aki…” megfélemlítĘ len-

A kiállítást megnyitja:

Gróf Péter
régész
A kiállítás 2008. december 31-ig
tekinthetĘ meg
a mĦvelĘdési házban
a könyvtár nyitva tartása szerint

ne. Mindenesetre sajnálom, hogy magára vette, pedig nem
róla szólt. Azon volt képviselĘtársaimnak címeztem, akik
úgy támadták a munkámat, hogy Ęk közben semmilyen
ötlettel nem álltak elĘ. Kiss Károly figyelmembe ajánlja
még a református templom melletti játszótérre vonatkozó
javaslatát, ami érdekes terv, de addig is onnan alig negyven méterre a következĘ utcasarkon van a teljesen felújított Polgár-játszótér.
Szívesebben vettem volna, ha arról folyna vita, mit tudunk tenni a városért. Ugyancsak örömmel meghallgattam
volna leköszönt képviselĘtársaim javaslatait arról, hogy
hogyan tudnánk jobban végezni a dolgunkat, és hogy
lehetne fejleszteni Visegrádot. Sajnos, semmi ilyesmivel
nem álltak elĘ. Csak annyi tellett tĘlük, hogy megpróbálják feloszlatni a testületet. Önmagukban értelmetlennek
tartom azokat a kérdéseket, hogy miért járunk Dunabogdányba pékségbe és cukrászdába? Az önkormányzatnak
nem dolga sem pékséget, sem cukrászdát nyitni. Sokan
teszik fel azt a kérdést, hogy mi miért nincs a városban.
Engem jobban érdekel, hogy ha valamire szükség van,
hogyan lehetne megvalósítani.
A magam részérĘl a Visegrádi Hírek októberi számában
megjelentettem, hogy mi mindent tervezünk képviselĘtársaimmal és munkatársaimmal együtt tenni a millenniumi
évben. Szeretném, ha minél többen bekapcsolódnának
ebbe a munkába, és ötleteikkel, javaslataikkal segítenék a
város közös millenniumának megünneplését.
Tisztelettel:
Dobri Imre önkormányzati képviselĘ
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Ho z z á s zó l ás

Kedves Visegrádiak, Nézęink!
TényszerĦ tájékoztatással szeretnénk megcáfolni Lelkes
László, leköszönĘ képviselĘ homályos, televíziónkat is
érintĘ állítását, mely a Visegrádi Hírek elĘzĘ számában
jelent meg.
A Dunakanyar Televízió közmĦsor-szolgáltató, heti legkevesebb 4 óra saját gyártású adásában Visegrád, Dunabogdány, Tahitótfalu, Pócsmegyer, Kisoroszi, Szob és
Zebegény településekhez kötĘdĘ kulturális, sport- és
közéleti eseményeket mutat be, de mĦsorainkat további
15 településen látják.
Televíziónk képújsággal, elĘzetesekkel segíti a civil és
önkormányzati rendezvények látogatottságának növelését,
az események utólagos bemutatásával szélesebb nyilvánosságot biztosít, és végül, egyik legfontosabb feladataként, archiválja a mĦsorokat a települések számára, mintegy kordokumentumként.
Most következzen egy játékos kitérĘ: Milyen jó lenne –
akár egy 8 mm-es felvételen – látni, ahogy IV. Béla építi
a visegrádi várat, vagy Zsigmond és Károly Róbert a
királyi palotát. Milyen értékes lenne az a felvétel, mely
Mátyás királyt mutatná, ahogy éppen átlovagol a Pilisen
Budáról Visegrádra, vagy jó lenne, ha meg lenne örökítve
az Ulmból jövĘ német telepesek megérkezésének pillanata.
Tanulságos lenne például Görgey és Mikszáth beszélgetését látnunk, hallanunk a 48–49-es eseményekrĘl, vagy
ha mindezt esetleg egy riportban megörökítve tudhatnánk
meg tĘlük személyesen. A televízió által gyártott digitális
archívumnak éppen ez a jelentĘsége. Mármost, az elmúlt
öt év alatt is számos jelentĘs dunakanyari személyiségrĘl,
eseményrĘl Ęrzünk felvételeket, melyeket az utókor hasznosít és értékel majd igazán.
Ami a finanszírozást illeti: a Dunakanyar Televízió
közmĦsor-szolgáltató, Visegrád városán kívül a fent említett települések is támogatják a televízió mĦködését, és a
pályázati forrásokat is igyekszünk maximálisan kihasználni. A mĦsorgyártáshoz megfelelĘ technikai háttér (kamerák, világítás, hangosító berendezések, informatikai
eszközök, adáslebonyolító rendszer, kábeles összeköttetés
a televízió-hálózattal), grafikus, szerkesztĘk, riporterek,
operatĘrök, vágók, mĦsorvezetĘk, kommentátorok munkája és egy megfelelĘen felszerelt stúdió szükséges. Belátható tehát, hogy a felsoroltak elĘteremtése nem kis
feladat, és büszkén mondhatjuk el, hogy mindezeket sikerült az elmúlt öt évben – sokaknak köszönhetĘen – biztosítanunk.
Ami a befolyásolást illeti: a Dunakanyar Televízió saját
gyártású adása csütörtökönként 18 órakor kezdĘdik, melyet pénteken, szombaton, vasárnap és hétfĘn 10 és 18
órakor ismételünk meg. A mĦsorismertetés után hírmagazin következik, melyben riportok, tudósítások, összefoglalók láthatók. Ebben a mĦsorszámban valóban van narráció, amelyet Lelkes László képviselĘ befolyásoló eszközként említ cikkében. Ebben azonban nincs semmi különleges, hiszen az ilyen típusú mĦsorokban általánosan
használják ezt a közlési formát. A hosszabb eseményekrĘl
csak így lehetséges gyors, tömör tájékoztatást adni. Erre
azért van szükség, mert sokan vannak, akiknek nincs

idejük teljes egészében végignézni pl. egy lakossági fórumot. De akit részletesen is érdekel az esemény, általában közvetítésként, vágatlan formában is megtekintheti,
így a lehetĘ legtárgyilagosabb tájékoztatást kapja. Hírmagazin mĦsorunk után sportmĦsor következik, majd a települések egyikének lapját mutatjuk be. Kulturális magazin
a következĘ mĦsorszám és végül közvetítésekkel zárjuk a
saját gyártású mĦsorok sorát. A köztes idĘben pedig képújság látható, melyet szintén mi szerkesztünk. Ide zömében a települések hirdetményei, közérdekĦ közleményei
kerülnek.
Volt szerencsém a televízió alapításában részt venni,
kezdetektĘl látom el a fĘszerkesztĘi feladatokat. Így felelĘsen kijelenthetem, hogy tájékoztatást befolyásoló szándékkal, vagy ráutaló magatartással senki sem kereste meg
a televízió szerkesztĘségét Visegrádról. Aki ilyet állít, az
nem mond igazat, vagy alulinformált.
Mi, a Dunakanyar Televízió munkatársai, nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy úgy állítsunk bárkirĘl
tényként valamit, hogy alaposan ne jártunk volna utána.
Ugyanezt kérjük Lelkes Lászlótól is; kérdéseivel, észrevételeivel bátran keressen meg bennünket, minden információt szívesen rendelkezésére bocsátunk.
Biztatjuk, hogy nézze gyakrabban a Dunakanyar Televízió mĦsorait, így jobban átláthatja – az általunk is képviselt – közszolgálati és a „nagy testvér” (Big Brother)
típusú mĦsorokat gyártók közötti különbséget.
Balázs Csilla
fĘszerkesztĘ
Dunakanyar Televízió

Felhívás
November 8-án rendezzük meg a táncházat az Áprily
Lajos Általános Iskolában; sok szeretettel várunk minden
érdeklĘdĘt.
A következĘ táncház decemberben 7-én, vasárnap lesz,
ugyanott.
Jöjjenek minél többen, mert táncolni jó!
Szabóné Mayer Katalin

Húzzák a nótát, járják a táncot
az iskolában
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Vélemény

Összeesküvés-elmélet
Idézem Lelkes Lászlónak a Visegrádi Hírek októberi
számában megjelent írásának summázását:
„ElegendĘ, ha elgondolkozunk tényeken, eseményeken
és józan paraszti ésszel véleményt formálunk és Ęszintén
megválaszoljuk azt a kérdést, hogy: „jó ez nekünk, elégedett vagyok a dolgok folyásával?” Csak így kaphatunk
valós képet arról, hogy mi miért történik, és ne hagyjuk,
hogy a „nagy testvér” a falurádión vagy éppen a közpénzen (évi 2,7 millió forintból) finanszírozott, narrátor által
kommentált kábeltévén befolyásoljon minket. Továbbra is
csak annyit mondok: Éljen Visegrád!”
Hát ez jó – gondoltam –, szóval Laci is nézi a Dunakanyar Televízió adásait, csak valamit félreértett! De csalódnom kellett. Felhívtam, megkérdeztem, nem nézi. Nem
is tudja fogni. Már látott belĘle részleteket, de teljes egészében még egyetlen adást sem nézett végig. Akkor meg
honnan az infó? – kérdeztem. – Az emberektĘl – mondta.
De hát kiktĘl? Erre a kérdésre nem érkezett válasz.
Hát megszólíttattam. Én vagyok ugyanis a „narrátor”,
akit állítólagos „nagy testvér” hatalmába kerített – közpénzen. Valami ilyesmi „jön le” a fenti idézetbĘl. Legalábbis nekem, de bizonyára annak is, aki az október 29-i
közmeghallgatáson viccesen bekiabálta: ,,... nem kell a
mikrofon, úgyis kommentálják!”
Akkor – az összeesküvés-elméletek elszaporodásának
elkerülése végett – kérem, engedjék meg, hogy röviden
leírjam, mit is csinálok én, mint narrátor. (Sajnálattal kell
kiábrándítanom a titokzatos „nagy testvér” figurájának
elfogadóit, szerepem távolról sem olyan misztikus.) A
több mint 240 perces adásból kb. 40 percet tesz ki a híradó. Ebben narrálok én. Természetesen a lehetĘ legtárgyilagosabb tájékoztatásra törekedve írjuk meg kollégáimmal
az összefoglalókat. Minden szöveget én olvasok fel – azt
is, amit nem én írtam –, a híradó egységes arculatának
megĘrzése céljából. Röviden ennyi.
Optimista vagyok, tehát azt gondolom, hogy most sokan
– köztük az írásom elején idézett gondolatokat tartalmazó
cikk szerzĘje is – megnézik következĘ adásunkat, vagy
kíváncsian elbandukolnak a visegrádi könyvtárba, ahol
bárki számára hozzáférhetĘ a városról szóló összeállításaink archívuma és belepillantanak egy-két mĦsorunkba.
Ekkor meglátják a titkot: 40 percnyi híradónknak csak egy
része foglalkozik a helyi „politikával”, a többi hír rendezvényekrĘl, koncertekrĘl, kiállításokról, civil szervezetek
és intézmények programjairól és még sok más érdekes
témáról tájékoztat.
A fenti idézet arra szólítja fel a VH olvasóit, hogy ne
hagyják, hogy befolyásolják Ęket a „narrátor által kommentált kábeltelevízión” keresztül. Ezzel szemben én, a
narrátor, tiszta szívvel buzdítok mindenkit: igenis hagyják! A mi mĦsoraink ugyanis bemutatják, hogy milyen
értékekkel vagyunk körülvéve itt, a Dunakanyarban. Történelmi és természeti adottságainkon kívül vannak kiváló
mĦvészeink, sportolóink, rengeteg profi és amatĘr zenészünk – sĘt, zenekarunk, agilis fiatalok, tetterĘs idĘsek –,
szóval minden, amire büszkék lehetünk. Mert miben is
akar a mi képzeletbeli „nagy testvérünk” befolyásolni?

Abban például, hogy nézzük meg a kiállításokat, menjünk
el a koncertekre, drukkoljunk Mariska néni unokájának a
szavalóversenyen, tudjuk meg, miért húz végig egy szekeret egy ember Magyarországon, szerezzünk ötleteket
gyermekünk jelmezét illetĘen… Nem beszélve arról az
archívumról, ami hat év alatt összegyĦlt. Ki tudja megmondani most, hogy mekkora értéket képvisel majd ötven
év múlva egy beszélgetés például Gróh János bácsival,
Schandl Lajos bácsival, vagy akár egy most nyolc éves
iskolással? Sajnálom azokat, akiknek a mi tájékoztató,
értékközvetítĘ tevékenységünkbĘl ennyi jött le – egy
titokzatos figura, a „nagy testvér”, aki félrevezet, közpénzeket herdál, mert ugye tiszta, építĘ szándékot meglátni
valami mögött konspiráció helyett, manapság nem divat.
Tudom, most én is beléptem azok sorába, akik írnak,
meg válaszolnak a Visegrádi Hírekben (ez nem baj –
félreértés ne essék –, csak nekem személy szerint nem
mindig tetszik), néha bántón, ritkán udvariasan, de egy
dologra feltétlenül szerettem volna rávilágítani: minden
leírt gondolat további gondolatokat szül, felvilágosít, vagy
tévútra visz, de mindenképpen reakciókat vált ki, és következménye van – tehát felelĘsség. Téves ismeretekre
alapozva közvéleményt formálni pedig egyenesen felelĘtlenség.
Gerstmayer Bea
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Október végén az önkormányzat közmeghallgatást tartott a millenniumi év programtervezetérĘl. A vita sajnos a
közelgĘ ünnephez nem méltó hangnembe torkollott, és
ennek én is résztvevĘje voltam. Ezért most elĘször is,
bocsánatot kérek mindazoktól, akik kénytelenek voltak
ezt a szóváltást kívülállóként végighallgatni. Tudom,
számukra ez igen rossz élményt jelentett. Másodszor
azoktól kérek elnézést, akikkel a vitát ilyen hangnemben
folytattam. Nem kívántam Ęket megbántani, tudom, hogy
nézeteltéréseinket nem ilyen módon kell tisztáznunk.
ValószínĦleg a négyévnyi munka alatt felgyĦlt keserĦség
hozta ki belĘlem az indulatokat. Sajnálom, hogy nem
tudtam magamon uralkodni.
Mindazonáltal az ott elmondottakat most is fenntartom,
és hideg fejjel is csak megerĘsíteni tudom gondolataimat.
Én négy éve a millenniumi év elĘkészítésébe hallatlan
örömmel és lelkesedéssel vágtam bele. Gondolom, ezzel
nem voltam egyedül. Szerencsésnek gondoltam magamat,
hogy egy ilyen programsorozat szervezésében részt vehetek. Több irányban indítottuk el a munkát. Elkezdtünk
ötleteket gyĦjteni, feltérképeztük a valós lehetĘségeinket,
próbáltunk tartalmas, érdekes és az ünnephez méltó programokat kitalálni; felkutattuk azokat az embereket és
szervezeteket, akiktĘl támogatást és segítséget reméltünk.
Sok dologról menetközben kiderült, hogy nem jó, ki kell
hagyni. Mások késĘbb jutottak eszünkbe, és megpróbáltuk beilleszteni a már meglévĘ tervek közé. Voltak olyan
tervek is, amelyekkel fel kellett hagyni, mert jelen pillanatban nem áll rendelkezésre megfelelĘ anyagi háttér.
Reméljük, hogy sok mindent jól végeztünk el, bár bizonyára elkövettünk hibákat is. Egy biztos, hogy mindig jó
lelkiismerettel, legjobb tudásunk szerint tettük a dolgunkat, idĘt és energiát nem kímélve.
Folyamatosan voltak kételyeink is. Éppen ezért kértük
kitartóan az ötleteket a Visegrádi Hírek hasábjain keresztül is, vártuk a kritikákat és javaslatokat. Nagyon sokan
éltek is ezzel a lehetĘséggel, és ezek legtöbbször elĘre
vitték a dolgok menetét. Ezért köszönet illeti azokat, akik
vették a fáradságot, és megpróbáltak lökni egyet a szekéren.
Ám azt is látnunk kell, hogy folyamatosan értek minket
támadások is. Kaptunk hideget, meleget egyaránt. Ha
ilyen programmal álltunk elĘ, az nem volt jó, ha olyannal,
akkor az nem volt jó. Sokat olvastunk az elmúlt idĘben itt
a Visegrádi Hírek hasábjain is arról, hogy csak összefogással, egymás segítésével jutunk elĘre. Hát pont ez az,
ami nem jutott el a millenniumi bizottságig azok részérĘl,
akik oly sokszor leírták. Éppen Ęk kritizáltak minket a
legjobban. Félreértés ne essék, nem a kritikával van a baj.
Ahogy mondani szokták, az építĘ jellegĦ kritika a legjobb. De nekünk csak a bírálatból jutott ki. Olyan bírálatból, ami nem vitt elĘrébb egy tapodtat sem. Arról, hogy
segítséget kapjunk, vagy netán a bírálók olyan tervvel
álljanak elĘ, melyet Ęk találtak ki és valósítanak meg,
ezzel is színesebbé téve a millenniumi év programját, ne
is beszéljünk.
A közmeghallgatáson szerettük volna hallani a város
lakóinak a véleményét (lehet, hogy lettek volna ilyenek is,
ha szóhoz jutnak), de újra csak azok a bírálatok kereked-
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tek felül, amelyeket már jól ismertünk. ValószínĦleg ez
hozott ki a sodromból, hiszen négy éve hallgatom ezt. Új
elemként csak azt tudhattuk meg, hogy amit mi kitaláltunk, azt már több mint 16 éve (ennyi ideje dolgozom
Visegrádon) kitalálták mások. Akkor ezt miért nem osztották meg velünk? Annyiszor kértük az ötleteket. Pontosan négy évvel lennénk elĘrébb. Talán akkor mégse kértük elégszer?
Nem szeretném sorolni a keserĦségemet, nem terhelem
Önöket ezekkel. Jobb kedvünk lesz, ha a jó példákat nézzük, hiszen vannak ilyenek is. Elég csak ránézni a felújított templomra.
Számomra beszédes volt az a szóváltás (ehhez nem volt
közöm), mely véleményem szerint nagyon jól példázta a
gondolkozásmódok közti különbséget. FelvetĘdött ugyanis, hogy miért lehet valakinek fenntartott parkolóhelye?
Tudjuk jól, hogy megvan ennek az oka, de ez most nem
érdekes. A kérdés olyan hangsúllyal merült fel, hogy
valakinek miért lehet, másoknak miért nem. Én azt gondolom, hogy ha a településen élĘkért tenni akaró civil
szervezet tagja, vezetĘje lennék, így vetném fel a kérdést:
Lám, itt egy jó példa. Valakinek eszébe jutott, hát kövessük, hiszen vannak mások is, akik rászorulnak az ilyen
segítségre. TĦzzük hát „zászlónkra”, járjuk ki, majd ezt
követĘen fel is festjük azokat a parkolóhelyeket a fontosabb intézmények, üzletek elé, melyeket például a mozgáskorlátozottak, vagy kisgyermekesek vehetnek igénybe.
Igen, ez a civil kurázsi. Ráadásul halkan jegyzem meg,
hogy az önkormányzat is azért támogatja a civil szervezeteket, hogy olyan programokat, projekteket valósítsanak
meg, melyek az itt élĘk számára teszik élhetĘbbé Visegrádot. Azt gondolom, nem kell folytatnom a példa leírását.
Befejezésül pedig csak annyit, hogy most, amikor meg
kell kezdeni a millenniumi év programsorozatának a kivitelezését, már kár keseregni. Félre kell tenni minden korábbi bánatot, és folytatni kell a munkát. Folytatni kell, és
bízzunk abban, hogy olyan eseménysorozat kerekedik ki,
melyre elsĘsorban a Visegrádon élĘk, de az ide látogatók
is úgy emlékeznek majd vissza, hogy a 2009-es millennium mégiscsak szép volt.
Mikesy Tamás
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Ezt szeretnénk
A Turisztikai Egyesület taggyĦlésén sok olyan téma merült fel, amelyek már többször is visszaköszöntek az elmúlt években. Most a tagság elhatározta, hogy újult erĘvel
vág neki a régi gondoknak is, és kéri az önkormányzat, az
intézmények, a társ civilszervezetek, illetve a lakosság
támogatását törekvéseihez. Melyek ezek a törekvések?
Mit szeretnénk elérni? Nem nagy dolgok, mégis a mindennapi életben többen és többször bosszankodunk rajta,
vagy tartunk tĘle, mint a nagy, „világmegváltó” ügyek
esetében.
Íme a taggyĦlésen született határozatok:
Közutak és a közlekedés területén
1. A megyei közútkezelĘvel (PEMÁK) kapcsolatba lépünk a 11-es út hibáinak mielĘbbi kijavítása, a megsüllyedések és burkolathibák megszüntetése érdekében. Hozzájuk tartozik a Rév, Nagy Lajos király, Mátyás király utca útvonal is, amellyel kapcsolatban gyalogos átkelĘk létesítésével, útburkolat javítással és
forgalomcsillapítással kapcsolatosan kezdeményezünk
intézkedéseket.
2. A saját tulajdonú és kezelésĦ utakkal kapcsolatban,
kezdeményezzük a város önkormányzatánál a közlekedĘk biztonsága érdekében a forgalom csillapítását
fekvĘrendĘr vagy más megoldás alkalmazásával a FĘ
utca, Széchenyi utca, valamint néhány kisebb utca
vonatkozásában. Ugyancsak kezdeményezzük a
KRESZ-táblák cseréjét ahol szükséges, valamint a
közintézmények és a CBA elĘtt mozgássérült parkoló
felfestését és alkalmazását. A helyi rendĘri szerveknél
kezdeményezzük a közlekedési és parkolási szabályok
betartásának fokozottabb ellenĘrzését.
3. Különös tekintettel a gyermekek biztonságos közlekedésére, az Áprily Lajos Iskolánál kezdeményezzük
az úttesten való biztonságos átkelést segítĘ szolgálat
bevezetését a tanítás kezdetén és végén. A rendĘrség
bevonásával megszervezzük a gyermekek közlekedési
oktatását, különös tekintettel a kerékpáros közlekedési ismeretekre.
Környezetvédelem
1. A városi közterületek teljes körĦ tisztántartása érdekében felvesszük a kapcsolatot és egyeztetünk az önkormányzat illetékeseivel. A házak elĘtti járdák takarítása, az aluljárók és a Duna-part tisztántartása olyan
feladatok, amelyeket meg kell oldani a jövĘre nézve,
és amelyekben egyesületünk – egyeztetve a hivatal illetékeseivel – szívesen részt vállalna akár a lakosság
értesítése, akár más, szervezési munkák elvégzésével.
2. A szelektív hulladékgyĦjtés további elterjesztése érdekében, az egyesület felveszi a kapcsolatot a szállítást végzĘ céggel, valamint az önkormányzattal a nagyobb odafigyelés és a sĦrĦbb elszállítás érdekében.
Egyúttal felhívjuk a lakosság figyelmét a szelektív
hulladékgyĦjtés fontosságára. Ugyancsak a lakossághoz fordulunk felhívással az égetések és a nagyobb
zajjal járó tevékenységek szabályainak betartása
ügyében, tekintettel az egymással szembeni megértés
és odafigyelés fokozására.
Turizmus

Felvesszük a kapcsolatot az önkormányzattal a turisztikai eligazító táblák elhelyezésével kapcsolatban, különös
tekintettel a fellegvár egyértelmĦ megközelítésére.
Városfejlesztés, millenniumi év
1. Városfejlesztés szempontjából támogatjuk a Budapesti kapu és a platánsor mögötti vadászkastély bejáratának mielĘbbi felújítását.
2. Az egyesület kezdeményezi a Magyar Posta illetékeseinél úgynevezett millenniumi bélyegzĘ használatát a
helyi postahivatalban a 2009-es év folyamán.
3. A legutóbbi közmeghallgatáson többször elhangzott,
hogy kívánatos lenne a civilszervezetek fokozottabb
szerepvállalása a millenniumi év kapcsán. Egyesületünk részérĘl szeretnénk a jövĘ év folyamán minél
nagyobb részt vállalni a városszépítés munkájában, a
programok szervezésében, a lakosság aktivizálásában,
hogy a millennium éve minél sikeresebb, minél emlékezetesebb legyen mindannyiunk számára.
Ezeknek az ügyeknek a megoldása érdekében megkerestük levélben az illetékeseket, és szeretnénk majd tájékoztatni a lakosságot a válaszokról, az elért eredményekrĘl.
A taggyĦlésen még döntés született internetes honlap
indításáról, valamint szó esett a Karácsonyi vendégség
rendezvényünk elĘkészületeirĘl, amelyre majd külön
meghívóval invitáljuk városunk minden lakóját.
Mindenkinek jó év végi készülĘdést és jó egészséget kíván Visegrád Turisztikai és VárosszépítĘ Egyesülete
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az Együtt Kulturális Egyesület szervezésében
A tavaly eltervezett kirándulás-sorozatunk második
helyszíne és célja ezúttal egy újabb királyi város, Veszprém meglátogatása volt. GyönyörĦ, verĘfényes idĘben
indult útnak az a hatvan személy, aki teljesen megtöltötte
a buszt. IsmerĘs tájakon vágtunk át, hogy idĘre a veszprémi várba érjünk.

Szent István és Gizella szobra
a veszprémi vár sétányán

Kényelmes séta végén a Szentháromság-szobor díszítette térre értünk, melyen sok látnivaló tárult elénk: Szent
Mihály-bazilika, Préposti palota, Érseki palota, Gizellaés Szent György-kápolna. ElĘször a Gizella-kápolnát
tekintettük meg, mely még ebben az állapotában is lenyĦgözĘ volt: freskótöredékek, több száz éves falak, mennyezettartók, faragványok. A kápolnát ismertetĘ hölggyel a
Szent György-kápolnába sétáltunk, a bejáratnál Szent
Imre szép szobra fogadott. Belül Vetési Albert püspök
címeres sírkövét láthattuk, a régi kör alakú alapok között.
Az utca végén állt Gizella és Istvá0n messzirĘl világító
szobra, mellĘlük a város szép panorámája tárult elénk.
Bár a bazilikába nem jutottunk be, a külsĘ részén láthattuk az eredeti falmaradványok egy részét. Innen az Érseki
palotába mentünk, ahol az U alakú épület egyik szárnyában kiállított gazdag anyagban gyönyörködhettünk: különleges és sok darabból álló csengĘgyĦjtemény, csillárok, herendi kályhák, festmények, faragott bútorok sorakoztak a termeken végigvonulva. Érdekes volt az egyik
terem falán látható egyházi fĘméltóságok portrésorozata.
A várbeli séta után a városközpontban található Laczkó
DezsĘ Múzeum két kiállítását néztük végig. Egy szinten a
megye régészeti történetét mutatta be az igen gazdag és
szép anyag: idĘrendi sorrendben haladva ismerhettük meg
az ásatások során elĘkerült és restaurált anyagot. Volt itt
edény, ékszer, csont, szerszám, használati tárgy, és mindez nagyon jól követhetĘ, olvasható ismertetĘ szöveggel.
Az emeleti szinten Veszprém és a megye egyháztörténeti
kiállítását tekintettük meg, látványos, szemléletes rendezésben. A szĦk hely ellenére szemléletes volt a felépített
kápolnarészlet és a kolostor bemutatása. Jól elkülönülve

nézhettük a megye és Veszprém egyháztörténeti leleteit, a
karzatot gazdag képanyag díszítette. Mindkét kiállításon
szakszerĦ tárlatvezetést is kaptunk a múzeum két munkatársa révén. A Megyeháza melletti téren láthattuk Melocco Miklós szép szobrát, a várost védĘ Ęrangyallal, rajta a
Nem tudhatom c. Radnóti-vers egy sorával. A sok látnivalótól igencsak elfáradva sétáltunk át a Gourmandia étterembe, ahol a gazdag szellemi táplálék befogadása után
finom ebéd tetézte az élvezeteket.
A nap programjából a várpalotai Trianon Múzeum megtekintése volt még hátra. A kisváros központjában álló
Zichy-kastély elĘtt emlékkereszt áll, elĘtte 1956-ra emlékeztetĘ emlékkĘ, valamint a gúzsba kötött turul szobra. A
kastély épületében két szinten nagyon sokszínĦ kiállítási
anyag szemlélteti történelmünk eme korszakát. A földszinti elĘtérben a különbözĘ helységekben felállított turulszobrok fotósorozata látható. A termek tematikus elrendezésĦek: falvédĘk, rajzok, újságok, könyvek, kerámiák,
fotók, bélyegek vallanak történelmünk szomorú idĘszakáról. A falakon látható az összes vármegye színes címere, s
miközben járjuk a termeket sorra, korabeli dalok, indulók
idézik fel az akkori hangulatot. Sajnos, az idĘ gyorsan
elrepült, hisz ebben a múzeumban még órákat lehetett
volna idĘzni.
A nap sokszínĦ élményt adott: régészeti, történelmi, irodalmi, egyháztörténeti, építészeti hatások értek mindenkit.
Elmondhatjuk, hogy érdemes volt a kirándulásra eljönni,
hisz ezúttal is számos élmény ért, lelkünk-szellemünk
gazdagodott általuk. Sokak fogadkoztak, hogy a jövĘ évi
zalavári útra is eljönnek.
Ezúton is köszönjük a szervezĘk lelkes, mindenre kiterjedĘ munkáját, figyelmét.
Borsody István
Wass Albert:

•SZI AJÁNDÉK
Köny-lepte Ęszi rónán
zokogva zeng az ének.
Köny-lepte Ęszi rónán
már hervadást mesélnek
sóhajtozó szelek,
novemberi szelek.

Tudom, ha ezt letépem,
itt vége lesz a nyárnak,
s a virágtalan réten
majd Ęszi szelek járnak,
és Ęszi bánatok,
fekete bánatok.

A lelkemet kitárom,
s amit szívembe zártál:
van még egy nyári álmom,
egy utolsó virágszál,
egy gyönge liliom,
egy árva liliom.

A nyár már messze szállott,
de szép nyarad fejében
az utolsó virágot,
ím, emlékül letépem,
fogadd el álmomat,
szelíd virágomat.

S ha Ęszi bánat éget,
és könnyedet felissza,
hadd varázsoljon téged
a régi nyárba vissza
legutolsó álmom:
hervadó virágom.
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Emlékállítás Visegrád város ezer éves évford ulójára
Visegrád Város Önkormányzata és a város minden lakója 2005 óta sok javaslattal, jó gondolatokkal igyekszik
hozzájárulni és megvalósítani a 2009-i évforduló megünneplését, maradandó emléket állítva az elĘdöknek az utókor számára.
A javaslatok között nem szerepelt ugyan a városban már
a több évvel ezelĘtt tervezett és részben felépített református templom teljes befejezése, mégis egy elszármazott,
volt visegrádi üdülĘtulajdonos úgy érezte, hogy a millenniumra mindenképpen elĘbbre kell vinni, s talán be is
lehetne fejezni a templom kivitelezését. Éppen ezért dr.
Dobos Irma hidrogeológus, jelenleg budapesti lakos felajánlotta Vörös Ákos dunabogdányi lelkészen keresztül a
Dunabogdányi Református Egyházközség Presbitériumának, hogy a harang elkészítésének és felszerelésének
költségeit vállalja.
A harang feliratát Vörös Ákos tiszteletes úr az alábbiakban határozta meg:
A harang egyik oldalán a magyar címer, alatta a feliratok:
,,Isten, áldd meg a magyart!”
,,Te benned bíztunk eleitĘl fogva”
Öntötte Gombos Miklós harangöntĘ mester, ėrbottyán
A másik oldalon a Biblia és mécses, alatta a felirat:
,,Az élĘket hívogatom, a holtakat elsiratom”
,,A Visegrádi Gyülekezetnek adományozta EurGeol dr.
Dobos Irma hidrogeológus, 2008”
A presbitérium elfogadta a felajánlást, és a 2008. szeptember 14-én 15 órára kitĦzött harangszentelést Fónagy
Miklós, az Északpesti Református Egyházmegye esperese
végezte.
A harangszentelési istentisztelet után szeretetvendégség
közösségében további hálaadást tartottak.
Dr. Vitális György
1118 Budapest, Otthon u. 6.
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A Dunabogdányi
Református Egyházközség
Presbitériuma
és a
Visegrádi
Szórvány Egyházközség
szeretettel meghívja református híveit
és minden kedves érdeklĘdĘt a

visegrádi
református templomépület
egy részének

felszentelési ünnepére
Az ünnepi istentisztelet elĘreláthatólag
2008. december 14-én, vasárnap
14 órakor kezdĘdik
Az igehirdetés szolgálatát

Bogárdi Szabó István,
dunamelléki református püspök végzi
A templomszentelési istentisztelet után
mindenkit szeretettel várunk
szeretetvendégség közösségében
további közös hálaadásra
Református testvéreink jelentkezését várjuk
a dunabogdányi ref. lelkészi hivatal (26) 391-034,
valamint Szigeti János visegrádi presbiter
(26) 398-392 telefonszámán
Vörös Ákos
ref. lelkipásztor

  Ę   
A nyár elmúltával, ahogy hĦvösebbek a napok, az
emberek kezdenek kicsit bezárkózni, önmagukkal,
családjukkal és embertársaikkal kicsit többet foglalkozni. Talán pont ezért van, hogy a közösségek összetartozását erĘsítĘ ünnepek, megemlékezések is erre az
idĘszakra esnek.
Az október az idĘsek hónapja, és ilyenkor nagyon
helyesen a szokásosnál több figyelem fordul feléjük.
A szentgyörgypusztai idĘsek otthonában is pezsgĘbb
az élet ebben a hónapban. Az idei évben is több színvonalas eseményen vehettek részt az itt élĘk. Porcelánbabákból kiállítást szerveztek, melyet nagy szeretettel fogadtak az idĘsek. Akinek volt kedve, hajókirándulásra mehetett, de volt koncert és szüreti mulatság is.
Október 28-án pedig Csepregi Éva látogatta meg az
otthon lakóit, és adott nagy sikerĦ koncertet. Nem kis
meglepetésre, nem egy idĘs táncra is perdült. De

szemmel láthatólag nemcsak a lakók, de a dolgozók is
igen jól érezték magukat.
Elmondhatjuk, hogy minden esemény igen jól sikerült, és ebben nagy szerepe volt KĘmĦves Krisztinának, aki a szervezés jelentĘs részét bonyolította. Köszönjük fáradozását. Reméljük, hogy ezek az események egy kis feltöltĘdést jelentettek az idĘseknek, így a
borongós napok elĘtt.
V. J.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik szeretett halottunkat, id. Tóth Ferencet
utolsó útjára elkísérték, és fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
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Egy feltaláló levelei
Tisztelt Hadházy Sándor!
A Dunakanyar Televízióban tett felhívásodnak eleget
téve arra kérlek, hogy a 2008. június 29-én kelt levelemre,
melyet hivatalosan iktatva mint országgyĦlési képviselĘnek címeztem, válaszolj. Mivel több esetben személyesen
is megkértelek, hogy válaszolj, de ez nem történt meg (az
utóbbi idĘben telefonon sem tudtalak elérni), kénytelen
vagyok kérésemet nyílt levél formájában eljuttatni Hozzád. Kérdéseimre a köztársasági elnök válaszlevele ad
alapot (amit Neked személyesen átadtam), amely világosan leírja, hogy a magyar állam kérdéskörrel rendelkezĘ
szerveinek kell állást foglalnia. Számomra az oda vezetĘ
út csak az országgyĦlési képviselĘm segítségével járható.
Az Alkotmány szerint a magyar államnak kötelessége a
polgárai közvetlen vagy közvetett egészségét érintĘ kérdéskörrel kapcsolatban állást foglalnia. Az egészségi
törvény szerint a hatáskörrel rendelkezĘ szerveknek kötelessége minden olyan intézkedést meghozni, ami az OEP
elĘnyös gazdálkodását elĘsegíti. Esetünkben a megtakarítás éves szinten milliárd forintos nagyságrendĦ. Mivel
olyan magyar találmányról van szó, melynek védettsége
húsz évre szól, és a világ 120 országára terjed ki, a hasznosításból származó adóbevételek az államkincstárnak
sem közömbösek. Mellékletként megküldöm a Köztársasági Elnök Úrnak írt levelemet.
A másik kérésem a FOOTBALL FAIR-PLAY
SYSTEM-mel kapcsolatos, melyet 2008. május 13-án
Bánki Erik úrnak, az OrszággyĦlés Sport- és Turisztikai
Bizottsága elnökének adtam át az OrszággyĦlés irodaházában. Mivel egy bizottságban vagytok, megkérlek, hogy
személyeden keresztül tájékoztasson az eddigi eredményekrĘl. Annál is inkább, mert érdekes módon a nemzetközi sportsajtó és Michel Platini is a nyilvánosság elĘtt
egyre többször forszírozza a dolgot. Emlékeztetlek, hogy
ezt az anyagot legelĘször Orbán Viktor kapta meg Magyarországon. Amennyiben még így is ellopják, nem nehéz megjósolni, hogy ebbĘl is országos botrány fog kikerekedni.
Kérdéseimre mielĘbbi írásos, hivatalos válaszodat várom.
Üdvözlettel:
Schült Antal

Köztársasági Elnöki Hivatal
1014 Budapest, Sándor-palota
Szent György tér 1.
Sólyom László
Köztársasági Elnök Úr részére
Tisztelt Köztársasági Elnök Úr!
Engedje meg, hogy egy rendhagyó kéréssel forduljak
Önhöz és egyben segítségét kérjem, egy, az ország számára fontos témakörrel kapcsolatban. Nevezetesen egy magyar találmányról van szó, amely megelĘzi a kullancs
okozta fertĘzések, betegségek kialakulását az emberi
szervezetben: ,,Eljárás és egészségügyi segédeszköz kullancs okozta fertĘzések megelĘzésére”. Kérésem indoklásaként megjegyzem, hogy hasonló nagyságrendĦ ügybe
akárhányszor fordultam az arra hivatott hivatalokhoz,
minisztériumokhoz a közremĦködésük reményében, az
mind eredménytelenül végzĘdött. Megjegyzem továbbá,
hogy egy magyar világszabadalom hasznosításáról van
szó, amely védettsége a világ közel 120 országára terjed
ki. A nemzetközi hasznosítás szempontjából ÖntĘl is, mint
a mellékelt levélben, amelyet Hadházy Sándor országgyĦlési képviselĘnek küldtem el, három kérdésre várok választ.
– A magyar állam a polgárai egészsége védelmének érdekében intézményesített formában igény tart-e a kullancs okozta fertĘzések megelĘzésére szolgáló technológiára (eljárás + egészségügyi segédeszköz)?
– A magyar állam partner-e az egészségügyi segédeszköz kizárólagos hazai gyártásában és a nemzetközi értékesítésben?
– A magyar állam partner-e a világszabadalom nemzetközi hasznosításában, amely közel 120 országra terjed
ki?
Esetleges segítségét elĘre is megköszönve, válaszát várom tisztelettel:
Schült Antal
feltaláló
Melléklet: Orbán Viktor-levél
Hadházy Sándor-levél
Visegrád, 2008. július 7.
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Rajz- és festĘiskola Szentendrén,
hétfĘn és szombaton délután
Laár Balázs
Tel.: 06 (30) 389-2250

Visegrádon családi ház kiadó!
Ár: 75.000 Ft + rezsi/hó
Telefon: 06 (26) 310-755
Mobil: 06 (30) 495-2086

Személyszállítás kedvezĘ áron
18-21 fĘs buszokkal!
Város- és színházlátogatások,
családi kirándulások akár külföldre is!
Fergeteges szilveszter Visegrádon
a Sirály és a Reneszánsz étteremben,
a Dunakanyarban személyszállítással.
Minden 10 fĘ foglalása esetén
a 11. fĘ grátisz!
„Ön szórakozik, mi hozzuk-visszük”

Évzáró rendezvények,
karácsonyi partik
cégek részére!
ÉrdeklĘdés, részletes információk
és jelentkezés:
Visegrád Tours
2025 Visegrád, Rév u. 15.
Tel.. 26/398-160, email:
info@visegradtours.hu

www.visegradtours.hu
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Fontosabb címek,
telefonszámok
Áprily Lajos Általános és Alapfokú MĦvészeti Iskola
Rév u. 2. 398-312
Atlantis-Club Kft. Révállomás 398-344
Belvárosi kávéház 398-063
DMRV hibabejelentĘ 310-798
Don Vito pizzéria 397-230
Duna–Ipoly Nemzeti Park Pilisi Tájegység 397-440
ELMÜ hibabejelentĘ (40) 383-838
Dunakanyar Erdei Iskola Mátyás király u. 94. 397-430
Fekete Holló étterem 397-289
Fellegvár 398-101
Fellegvár Óvoda FĘ u. 18. 398-130
Fogorvos FĘ u. 38. 397-574
Gázcseretelep Bányatelep 06 (30) 9965-968
Gulyás csárda 398-329
Gyámhivatal FĘ u. 38. 397-050, 597-051
Gyógyszertár FĘ u. 44. 398-365
IdĘsek Otthona Mogyoróhegy u. 10. 597-016
Kábel Tv Dunabogdány, Kossuth u. 3. 590-073
KÁOSZ üzletház FĘ u. 104. 398-374
Kórház: Gizellatelep 801-700
Korona Galéria FĘ u. 46. 397-127
MAHART Hajóállomás 398-296
Mátyás Király Múzeum FĘ u. 23. 398-026
Mátyás Király MĦvelĘdési Ház Széchenyi u. 11.
398-128
Mátyás Tanya 397-331
MentĘk 104
MOLGÁZ hibabejelentĘ (27) 370-639
MOL töltĘállomás Duna-part 398-056
Nagyvillám vadászcsárda 398-070
Napközis konyha FĘ u. 18. 398-100
Nóra fodrászat FĘ u. 85. 397-450
Okmányiroda FĘ u. 57. 597-072
Orvosi rendelĘ FĘ u. 38. 397-507
Patak fogadó 397-486
Pilisi ParkerdĘ Rt. Mátyás király u. 4. 598-000
Plébániahivatal FĘ u. 40. 398-006
Polgármesteri hivatal FĘ u. 81. 398-090, 398-255
Postahivatal 1. FĘ u. 77. 398-099
RendĘrĘrs FĘ u. 57. 398-273
RendĘrség 107
Reneszánsz étterem 398-081
Segélyhívó 112
Sirály étterem 398-376
Szent György Lovagrend Rév u. 12. 397-584
Takarékszövetkezet Rév u. 9. 398-150
Temetkezés Karakas, Dunabogdány 390-813
Thermal Hotel Visegrád Kft. Lepence 801-900
TĦzoltóság 105
Utilis Kft. FĘ u. 67/a 398-205
VédĘnĘ FĘ u. 38. 397-474
VIFA Kft. 398-240
Virágbolt Schulek u. 397-295
Visegrád Ásványvíz Kft. Lepence 397-815
Visegrádi Erdészet 598-080
Visegrádi RendĘrĘrs FĘ u. 57. 398-273
Visegrád Tours Rév u. 15. 398-160
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DUNAKANYAR
INGATLANCENTRUM
IngatlanközvetítĘ Iroda
Tanácsadás, teljes körħ ügyintézés!




    

    





 

  


Tel/Fax: 06 (26) 381-431 Mobil: 06 (20) 9834-796

www.ingatlan- dunakanyar.hu
VISEGRÁDI HÍREK
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala
Megjelenik havonta, 800 példányban
FelelĘs szerkesztĘ: Mikesy Tamás
A szerkesztĘbizottság tagjai:
Borsody István, Gróf Péter, dr. Gróh Dániel,
Kálazy László, Mezei Anna, Mikesy Tamás, Schmidt Anna

Kéziratleadás: minden hó 1-jéig
Írásaik tartalmáért a szerzĘk vállalják a felelĘsséget!
SzerkesztĘség: 2025 Visegrád, Széchenyi u. 11.
Telefon: (26) 398-128, fax: (26) 398-163
SzerkesztĘségi órák: szerdán 14–16 óra között
ISSN 1587-7477
Tipográfia: Borsody István
Nyomdai munkák: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác

KÖNNYīSZERKEZETES
HÁZAK KIVITELEZÉSE
TetĞfedés, autóbeállók, elĞtetĞk
és egyéb faipari munkák
Megbízható, gyors kivitelezés
kedvezĞ áron!
Referenciával és garanciával!
A referenciák megtekinthetĞk:
www.acsfer.hu
ElérhetĞség:

Telefon: 06 (20) 519-1949
Fax: 06 (26) 585-030
E-mail: acsfer@dunainfo.net
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Visegrádon
gyönyörħ panorámával rendelkezę
hét szoba összkomfortos lakás (panzió)
a Thermál Szálló mellett
teljes berendezéssel együtt
kiadó, bérbeadó, illetve eladó!
ÉrdeklQdni lehet:
06 (30) 423-0517-es telefonon
Vágott, hasított tĦzifa Dunabogdányból
Tel.: 06 (70) 268-4030


7 °C

Ne kockáztassa Ön
és jármĦve biztonságát,
épségét!
A nyári gumiabroncs 7 °C alatt
nem biztosít megfelelĘ tapadást
az útburkolaton
még száraz idĘben sem!
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TĥZIFA
Hasított 2.000,– Ft/q, kugliban 1.900,–Ft/q
Az ár a házhoz szállítás költségét is magában foglalja

EĘry Csaba
Tel.: 06 (20) 599-9399
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A kopott téli abroncsra legyen gondja!
T é l i g u m i a b r o n c s s z é l e s v á l a s z té k b a n
Gum i s z e r e l é s , c e n tr í r o z á s , j a v í tá s
V i segr á don!
T e l . : 0 6 (2 0 ) 6 6 1 -7 8 0 3

Visegrádon külön bejáratú
KÉTSZOBÁS LAKÁS KIADÓ!
ÉrdeklĘdni lehet:
a 06 (30) 966-9288-as,
ill. a 06 (26) 398-287-es telefonszámon

DUNAKANYAR
VAGYONVÉDELEM
Biztonsági rendszerek kiépítése
rádiófrekvenciás
és telefonos távfelügyelet biztosításával,

vonuló járĘrszolgálattal
Lénárd Péter 06 (20) 9117-775
Csitneki Tibor 06 (20) 9205-424
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BARKÁCS ÁRUHÁZ FATELEP,
DUNABOGDÁNY
FIGYELEM!
MOST GONDOLJON A TÉLRE!

HORDOZHATÓ
CSERÉPKÁLYHÁK,
TĥZHELYEK
AKCIÓS ÁRON KAPHATÓK,
OTP-HITELRE IS ELVIHETėK!
BARKÁCSGÉPEK,
BÁDOG, VILLANY,
VEGYI ÁRU,
TAKARÓLÉCEK,
CSAVAROK,
SZIGETELė ANYAGOK
CÍM:
DUNABOGDÁNY, IPARTELEP
KOSSUTH LAJOS ÚT 3.
(A FOCIPÁLYÁVAL SZEMBEN)

PFEIFER FERENC
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Kapható

A B O R D A T E R MÉ K E K
TELJES VÁLASZTÉKA!
Novemberi ajánlatunk:
Borda sertés párizsi 1020 Ft helyett 900 Ft,
Borda csemege debreceni 1180 Ft helyett 980 Ft-os
kedvezményes áron kapható.
Házi jellegĦ pácolással készült
füstölt parasztsonkára és parasztlapockára
elĘjegyzést felveszünk!
GRILLEZNI VALÓ FĥSZERES HÚSOK
NAGY VÁLASZTÉKBAN,
TÖBBFÉLE ÍZESÍTÉSSEL KAPHATÓK!
Az árak a mindennapi készlet erejéig
Érvényesek; az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
Sertés- és mĦbelek, vakbél, gyomor
folyamatosan kapható!
MinĘségi ecetek, konzervek, ét- és olívaolaj,
ásványvíz, üdítĘitalok, száraz- és házi tészták,
mirelit áruk, vecsési savanyúságok, mirelit- és
grillfĦszerek nagy választékban, jó minĘségben,
kedvezĘ áron!
SODEX ho PASS, ENNI KÉK
étkezési és ajándék utalványok beválthatók!
Szeretettel várjuk kedves Vásárlóinkat
a megszokott nyitvatartási idĘben!

H Á Z!

Nyitva tartás:
hétfĘ
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

A 11-es fĘút mellett
jó parkolási lehetĘséggel
várjuk Önöket!
2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos út 40.
Telefon: (26) 390-350

Visegrádi
Hírek
VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
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Meghívó

A Mátyás Király MĦvelĘdési Ház
szervezésében

Visegrád Város Önkormányzata

2008. december 27-én (szombaton) 19 órától

2008. december 20-án
(szombaton)
14.30 órai kezdettel
rendezi meg
hagyományos

karácsonyi ünnepségét,
melyre a 70 éven felüli polgárait
m•sorral
és ajándékkal köszönti.
A rendezvényre szeretettel hívunk
és várunk mindenkit!
Az ünnepség helyszíne
a Magyar László Sportcsarnok.
Az id•sek szállításáról gondoskodunk;
kérjük, igényüket
a 397-255/6-os melléken
Zeller Albertnénál jelezzék!

Áldott karácsonyi ünnepeket
és boldog, eredményes
új esztend•t kívánunk
a Visegrádi Hírek
minden Kedves Olvasójának!
Visegrád Város Önkormányzata
és a
Visegrádi Hírek szerkeszt•sége

Steve Taylor-Szabó
pánsípm•vész
ad

karácsonyi koncertet
a visegrádi római katolikus plébániatemplomban
Mindenkit szeretettel várunk! A belépés ingyenes!

Szeretettel hívjuk Visegrád minden lakosát
2008. december 29-én (hétfĘn) 17 órától
a visegrádi római katolikus plébániatemplomba,
ahol









címmel

év végi
ünnepi koncertet
hallgathatnak meg

Fellépnek:
Ott RezsĘ és barátai
A mĦsorban
barokk és klasszikus szerzemények
csendülnek fel
Mindenkit szeretettel várunk! A belépés ingyenes!
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VÁROSHÁZI HÍREK
14/2008. (XI. 27.) sz. rendelet
a 19/2006. (XII. 1.) számú többször módosított
a képviselĘ-testület és szervei szervezeti
és mĦködési szabályzatának módosításáról
Visegrád Város Önkormányzatának KépviselĘ-testülete a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a
továbbiakban Ötv.) 18. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, szervezeti és mĦködési rendjének szabályairól a következĘ módosító rendeletet alkotja:
1. §. (1) A rendelet 33. § (2) bek. az alábbiak szerint változik:
ügyrendi bizottság megszĦnik, a felsorolásból törlésre kerül.
(2) A rendelet 33. § (3) bek.-ben szereplĘ 1. számú mellékletben az ügyrendi bizottság feladatai átkerülnek
a pénzügyi bizottság feladatai közé.
2. §. A rendelet 35. § alapján az ad hoc jellegĦ ÁSZ bizottság megszĦnik.
3. § A rendelet 2. számú függeléke a 252–259./2008.
(XI. 27.) számú képviselĘ-testületi határozatok alapján változik (a bizottsági tagok névsorában történĘ
változást a jegyzĘ átvezeti).
4. § (1) E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetésérĘl a jegyzĘ gondoskodik.
Visegrád, 2008. november 27.
Hadházy Sándor
polgármester

EĘryné dr. Mezei Orsolya
jegyzĘ

Záradék: A rendeletet kihirdetése megtörtént.
Visegrád, 2008. november 28.
EĘryné dr. Mezei Orsolya
jegyzĘ

1. sz. melléklet

A bizottságok feladatai
KözmĦvelĘdési, ifjúsági és sport bizottság: oktatási és
ifjúsági ügyek és a vonatkozó intézményekkel kapcsolatos
feladatok, szakmai ellenĘrzés, tudományos feladatok, a
város oktatási stratégiája, városi sportinformációs és adatszolgáltatási feladatok, sportegyesületi tevékenység, közmĦvelĘdési intézményekkel kapcsolatos feladatok, kulturális elĘirányzat ellenĘrzése, testvérvárosi kapcsolatok,
városi ünnepségekkel, rendezvényekkel kapcsolatos feladatok, a város kulturális emlékeinek megĘrzésével kapcsolatos feladatok,
A képviselĘ-testület állandó bizottságai tagjainak száma
háromtól hét fĘig terjed, bizottságonkénti és név szerinti
felsorolásukat külön határozat állapítja meg.
Népjóléti bizottság: szociális, gyámügyi, egészségügyi,
gyermekvédelmi feladatok, egészségügyi és szociális
elĘirányzat felhasználásának ellenĘrzése, egészségügyi
alapellátás, fekvĘ- és járóbeteg-szakellátás, szociális és
gyermekvédelmi ellátórendszer ellenĘrzése, lakásépítési
és lakásvásárlási helyi támogatások rendszere, szociális és
gyermekvédelmi törvénybĘl származó feladatok felügyelete, szociális témakört érintĘ pályázatok felügyelete.
Pénzügyi bizottság: költségvetéssel, beszámolóval,
koncepcióval kapcsolatos önkormányzati feladatok, helyi
adókkal, közbeszerzéssel kapcsolatos feladatok.
Ügyrendi jellegĦ feladatai: rendelettervezetek véleményezése, összeférhetetlenség megállapítására irányuló
kezdeményezés esetén végzendĘ vizsgálat, a polgármester
és a képviselĘk vagyonnyilatkozatának kezelése, ellenĘrzése.
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Városfejlesztési, idegenforgalmi és környezetvédelmi
bizottság: hatósági ármegállapítások ügye, önkormányzati
tulajdonú ingatlanokkal, vagyonnal kapcsolatos feladatok,
térségi fejlesztési programmal, közellátási, energiapolitikai, területfejlesztési koncepcióval, közüzemi tevékenységgel, infrastruktúrával, közszolgálattatással, városfejlesztéssel, tervezéssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos
feladatok, közlekedési, közmĦfejlesztési, úthálózat fejlesztéssel kapcsolatos feladatok. A mĦvészeti, kulturális,
turizmus, helyi térségi információk, idegenforgalmi értékek fejlesztése. Környezetvédelmi programmal, környezetvédelmi alappal kapcsolatos feladatok, természetvédelem, a köztisztasági közszolgáltatás ellenĘrzése, fejlesztése, közterület-felügyeleti, közbiztonsági feladatok, kapcsolattartás rendészeti szervekkel, mezĘgazdasággal kapcsolatos feladatok.
1. sz. függelék
Polgármester:

KözmĦvelĘdési, ifjúsági és sport bizottság
Elnöke:
Tagjai: Bártfai István
Gróf Péter
Mezei Anna
Vitézné Gerstmayer Beáta
KülsĘs: ifj. Zeller Márton
Referens: Vaik Mónika gyámhiv. vezetĘ

Népjóléti Bizottság
Elnöke: Mezei Anna
Tagjai: Kiss Károly
Vitézné Gerstmayer Beáta
KülsĘs: Scheili Éva
Referens: Zeller Albertné igazgatási elĘadó

Hadházy Sándor

Pénzügyi Bizottság

Dobri Imre*
Kalotai Árpád Lajos

Elnöke:
Tagjai: Bártfai István
Kiss Károly
EĘry Dénes

Alpolgármester:

Önkormányzati képviselĘk:
Bártfai István
EĘry Dénes
Gróf Péter
Kiss Károly
Mezei Anna
Vitézné Gerstmayer Beáta
Zeller Tibor
* Megválasztva: Visegrád Város Önkormányzat KépviselĘtestületének 251/2008. (XI. 27.) számú határozatával.

2. sz. függelék
105/2006. (X. 19.) visegrádi öh. alapján
Módosítva: 252–259./2008. (XI. 27.) számú határozatokkal
Visegrád Város Önkormányzatának KépviselĘ-testülete,
a képviselĘ-testület állandó bizottságait, annak összetételét és elnökeinek személyét a következĘk szerint határozza
meg:
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KülsĘs: Helm János
Referens: Fótos Tünde pénzügyi vezetĘ

Városfejlesztési, Idegenforgalmi
és Környezetvédelmi Bizottság
Elnöke: EĘry Dénes
Tagjai: Bártfai István
Kiss Károly
Zeller Tibor
KülsĘs: ErdĘs Péter
Szedlacsek Henrik
Referens: Schandl Jánosné beruházási elĘadó
Megjegyzés: A bizottságok saját maguk a képviselĘ tagok közül választanak elnököt a soron következĘ bizottsági ülésen.

15/2008. (XI. 27.) sz. ör. rendelet
az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetésérĘl szóló
3/2008. (II. 28.) ör. rendelet módosításáról
Visegrád Város Önkormányzatának KépviselĘ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. §
(1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, tekintettel a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérĘl szóló 2007. évi CLXIX. törvényben foglaltakra,
2008. évi költségvetésérĘl a következĘ rendeletet alkotja:
1. §
Az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetésérĘl szóló 3/2008. (II. 28.) ör. rendelet (a továbbiakban:
R.) 3. §-ának helyébe a következĘ rendelkezés lép:

Visegrád Város és intézményei együttes költségvetésének módosított bevételi elĘirányzata 578.583 e Ft, és
módosított kiadási elĘirányzata 633.133 e Ft.
A hiány fedezetét a (mĦködési, fejlesztési, likviditási)
hitelek biztosítják, mely 54.550 e Ft.
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2. §
(1) Ez a rendelet a költségvetési év elsĘ napjától, azaz
2008. január 1-jétĘl visszamenĘlegesen lép
hatályba.
(2) A rendelet kihirdetésérĘl a jegyzĘ gondoskodik.
Visegrád, 2008.november 27.

2008. december

Hadházy Sándor
polgármester
EĘryné dr. Mezei Orsolya
jegyzĘ
A rendeletet kihirdettem 2008. november 28-án.
EĘryné Mezei Orsolya jegyzĘ

16/2008. (XI. 27.) sz. rendelet
a helyi adókról szóló 22/2005. (XII.16.) számú rendelet módosításáról
Visegrád Város Önkormányzatának KépviselĘ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a
továbbiakban Ötv.) 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a következĘ rendeletet alkotja:
1. §
Építményadó
A rendelet 5. § (2) az alábbiak szerint változik:
Az évi adó mértéke: üdülĘ
800,– Ft /m2
egyéb
550,– Ft/m2
2. §
Telekadó
A rendelet 8. § (2) az alábbiak szerint változik:
Az évi adó mértéke: üdülĘ
60,– Ft /m2
3. §
Helyi iparĦzési adó
A rendelet 17. § az alábbiak szerint változik:
Az adó mértéke állandó jellegĦ iparĦzési tevékenységet
végzĘk esetében az adóalap 1,9%-a.
4. §
Idegenforgalmi adó
A rendelet 21. § (2) bek. az alábbiak szerint változik:

Az adó mértéke
a) kereskedelmi szálláshelynél
385,– Ft/vendégéjszaka
b) nem kereskedelmi szálláshelynél
250,– Ft/vendégéjszaka
5. §
Záró rendelkezések
(1) A helyi adókról szóló 22/2005. (XII. 16.) számú
rendelet 3. §. (1) bek. d) pontja 2009. január 1-jétĘl
hatályát veszti.
(2) A rendelet kihirdetésérĘl a jegyzĘ gondoskodik.
(3) E rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba.
Visegrád, 2008. november 27.
Hadházy Sándor
polgármester

EĘryné dr. Mezei Orsolya
jegyzĘ

A rendeletet kihirdettem 2008. november 28-án.
EĘryné dr. Mezei Orsolya
jegyzĘ

17/2008. (XI. 27.) sz. rendelet
A 11/2006. (V. 19.) sz.
,,A lakások és helyiségek bérletérĘl,
valamint a lakbérek mértékérĘl”
c. rendelet módosításáról
Visegrád Város Önkormányzata KépviselĘ-testülete a 11/2006. (V. 19.) sz. ,,A lakások és helyiségek bérletérĘl,
valamint a lakbérek mértékérĘl” c. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján a 2009. évre érvényes lakbérek mértékét az
alábbiakban állapítja meg.
1. §
A rendelet 15. § (2) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:
Önkormányzati lakás bérlése esetén a fizetendĘ piaci
alapú lakbér mértéke évente a mindenkori hivatalos KSH
inflációs rátával emelkedik.
2. §
(1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba,
rendelkezéseit a bevezetésekor érvényes lakásbérleti
szerzĘdések tekintetében 2009. január 1-jétĘl kell
alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetésérĘl a jegyzĘ gondoskodik.
Visegrád, 2008. november 27.
Hadházy Sándor
polgármester
EĘryné dr. Mezei Orsolya
jegyzĘ
A rendeletet kihirdettem 2008. november 28-án.
EĘryné dr. Mezei Orsolya
jegyzĘ
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18/2008. (XI. 27.) sz. rendelet
a közterület-használatról és a közterület-használati díj megállapításáról szóló
3/1997. (IV. 9.) ör. rendelet módosításáról
Visegrád Város Önkormányzatának KépviselĘ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a
továbbiakban Ötv.) 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a következĘ rendeletet alkotja:
1. § A közterület-használatról és a közterület-használati
díj megállapításáról szóló 3/1997. (IV. 9.) ör. rendelet 3.
sz. melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.
2. § A rendelet 3. § az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:
Kizárólag annak a magánszemélynek vagy gazdálkodó
szervezetnek, jogi személynek adható ki a közterület használati engedély, aki 1 hónapnál nem régebbi 0-s helyi
adóigazolást mutat be az engedélykérelem mellékleteként.

(2) A rendelet kihirdetésérĘl a jegyzĘ gondoskodik.
Visegrád, 2008. november 27.
Hadházy Sándor
polgármester

EĘryné dr. Mezei Orsolya
jegyzĘ

A rendeletet kihirdettem 2008. november 28-án.
EĘryné dr. Mezei Orsolya
jegyzĘ

3. § (1) E rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba.

A közterület használati díjak a 2009. évre

3. számú melléklet

Igénybevétel:
Közterületbe 10 cm-en benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzleti védĘtetĘ,
hirdetĘ-berendezés, cég- és címtábla, azok teljes felületére vetítve
Árusító és egyéb fülke
3,5 t tömeget meghaladó teher- és különleges gépjármĦvek, ezek vontatmányai
(kivéve: közúti parkolás)
Önálló hirdetĘ-berendezés, azok teljes felületére vetítve
Építési munkával kapcsolatos állvány, építĘanyag családi ház építésénél,
építési engedély birtokában a kérelem után 1 évig díjtalan, azt követĘen
Alkalmi és mozgóárusítás (kivéve: visegrádi állandó lakos mezĘgazdasági kistermelĘ)
Javító és szolgáltató tevékenység
Kereskedelmi és vendéglátó-ipari elĘkert
Mutatványos tevékenység
Közhasználatra még át nem adott közterület ideiglenes hasznosítása
TüzelĘ tárolása 15 napig díjtalan, azt követĘen
A közterület használat mértékét minden megkezdett m2 után egésznek kell tekinteni.

Díj:
660 Ft/m2/hó
1.320 Ft/m2/hó
220 Ft/m2/nap
5.500 Ft/m2/hó
330 Ft/m2/hó
1.210 Ft/m2/nap
550 Ft/m2/nap
1.980 Ft/m2/hó
220 Ft/m2/nap
440 Ft/m2/hó
550 Ft/m2/hó

19/2008. (XI. 27.) sz. rendelet
a kéményseprĘipari közszolgáltatások kötelezĘ igénybevételérĘl
szóló 2/1997. (IV. 9.) visegrádi ör. rendelet módosításáról
Visegrád Város Önkormányzatának KépviselĘ-testülete az egyes helyi közszolgáltatások kötelezĘ igénybevételérĘl
szóló 1995. évi XLII. törvény 4. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következĘ rendeletet alkotja:
1. § A kéményseprĘipari közszolgáltatások kötelezĘ
igénybevételérĘl szóló 2/1997. (IV. 9.) visegrádi ör. rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet melléklete
lép.
2. § (1) A rendelet 2009. január 1j-én lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetésérĘl a jegyzĘ gondoskodik.
Visegrád, 2008. november 27.
.

Hadházy Sándor
polgármester

EĘryné dr. Mezei Orsolya
jegyzĘ

A rendeletet kihirdettem 2008. november 28-án.
EĘryné dr. Mezei Orsolya
jegyzĘ

A kötelezĘ kéményseprĘ-ipari szolgáltatások 2009. évi díjai:
1. Háztartási szabvány kémény
Lakossági LKS ÜKS és közületi KKS (gáz–vegyes)
Lakossági LKS és közületi KKS (gáz–vegyes) „tartalék”
Zárt égésterĦ (Turbós) LKS és KKS

1. számú melléklet

1.470 Ft/év
960 Ft/év
3.430 Ft/év
(Folytatás a 6. oldalon)
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(Folytatás az 5. oldalról)
2. GyĦjtĘ kémény
Lakossági LKS és közületi KKS
3. Központi kémények 60 kW felett
4. Mászható kémények
5. Megrendelésre kötelezĘ munkák
Kéményvizsgálatok
Kéményvizsgálat (központi kémények)
Kéményvizsgálat (turbós kémények)
Tervfelülvizsgálat
(A díjak az áfát tartalmazzák.)

Beszámoló a képviselĘ-testület
novemberi üléseirĘl
A képviselĘ-testület novemberben zárt ülésen döntött az esedékes önkormányzati pályázatokról. A testület értékelte az önkormányzati bérlakásra benyújtott kérvényeket. Összesen 8 pályázat
érkezett be, amelyek közül 2 nem felelt meg a kiírásnak. A pályázatokat a szociális és népjóléti bizottság családi és szociális
szempontok alapján rangsorolta, majd a testület a kérvényezĘk
nevének ismerete nélkül, csak a pályázati szempontok ismeretében döntött a szabadon maradt lakás leendĘ bérlĘjérĘl.
Odaítéltük a Bursa Hungarica ösztöndíjakat. 17 egyetemista
vagy fĘiskolás nyújtott be pályázatot, akiket az egy fĘre jutó
családi jövedelmük alapján három kategóriába soroltunk. Minden
pályázót támogatásban részesítettünk, amelyet az állam ugyanakkora összeggel egészít ki, mint az önkormányzati rész.
A testület kiválasztotta a városközpont befektetĘi ajánlatok
közbeszerzési eljárásának jogi lebonyolítóját. Olyan ügyvédi
ajánlatot fogadott el a testület, amelyik az ajánlattevési eljárás
sikertelensége esetén lemond a megbízási díj felérĘl.
A novemberi nyílt ülésen Dobri Imrét társadalmi megbízatású
alpolgármesternek választotta a testület. Új bizottsági tagok megválasztására is sor került. A kulturális bizottság új tagjai lettek
Gerstmayer Bea, Gróf Péter és Zeller Márton, a Visegrádi Sport
Egyesület elnöke. A népjóléti bizottság új tagja lett Gerstmayer
Bea és Kiss Károly. A pénzügyi bizottság Kiss Károllyal és Bártfai Istvánnal egészült ki. A városfejlesztési bizottság új tagja lett
Kiss Károly. Az ügyrendi bizottság beolvadt a városfejlesztési
bizottságba.
A testület elfogadta az önkormányzat költségvetésének háromnegyed éves teljesítésének beszámolóját, és elkezdte tárgyalni a
jövĘ évi költségvetés koncepcióját. A 2009. évi állami támogatások csökkennek, ennek érdekében az önkormányzat saját bevételeit kell megpróbálnunk növelni. Emellett fontos szempontunk,
hogy csökkentsük a kiadásokat, hogy ne legyen szükség mĦködési hitel felvételére.
Mint minden évben, idén év végén is módosította a testület a
helyi adókról, az önkormányzati lakások és helyiségek bérletérĘl,
valamint a közterület-használatról szóló rendeleteket. Átlagosan
5–10%-kal vagy az infláció mértékével javasolták emelni a helyi
adókat és díjakat a képviselĘk. (Az adók mértékérĘl külön olvashatják az önkormányzat rendeletét.)
A képviselĘ-testület jóváhagyta az általános iskola pedagógiai
programjának és SZMSZ-ének módosításait, valamint választott
az iskola és az óvoda teljes körĦ átvilágítására vonatkozó ajánlat
közül. jóváhagyása.
Ezen kívül tárgyaltunk az idĘsek karácsonya rendezvényének
idei lebonyolításáról.
Dobri Imre
képviselĘ

2008. december

1.100 Ft/szint/év
16.380 Ft/db
6.070 Ft/ó bruttó rezsióradíj
8.890 Ft/vizsgálat
24.920 Ft/egység
30.980 Ft/egység
7.390 Ft/egység

A POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜNNEPI ÜGYFÉLFOGADÁSA
December 20-án (szombaton) ügyeletet tartunk,
ügyfélfogadás nincs.
December 22-én (hétfĘn) 13–16 óráig lesz ügyfélfogadás.
December 23-án (kedden) a hivatal nyitva, ügyfélfogadás nincs.
December 29-én (hétfĘn), december 30-án (kedden) és december 31-én (szerdán) ügyeletet tartunk,
ügyfélfogadás nincs.
Megértésüket köszönjük és minden kedves
ügyfelünknek kellemes ünnepeket kívánunk!
Visegrádi Polgármesteri Hivatal

Az Okmányiroda ügyfélfogadása
a karácsonyi ünnepek alatt
December 20-án nincs ügyfélfogadás
December 22-én 13.00–16.00 óráig
December 23-án 8.00–12.00 óráig
December 24-én nincs ügyfélfogadás
December 29-én 8.00–12.00 óráig
December 30-án 8.00–12.00 óráig
December 31-én nincs ügyfélfogadás
December 29-én és 30-án olyan személyes okmányokat cserélünk, amelyek december 31-én lejárnak,
és ezért több illetéket kell fizetni.
Felhívjuk vállalkozóink figyelmét, hogy az egyéni
vállalkozói igazolványaikat (akik ez ideig nem
tették meg) a TEÁOR szám változása miatt illetékmentesen le kell cserélni.
A cserét úgy hajtjuk végre, hogy a személyi igazolványt (lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány),
valamint a vállalkozói igazolványt másolatban kérjük
telefonszám megadásával. Amennyiben elkészült a
vállalkozói igazolvány, telefonon értesítjük Önöket.
Okmányiroda

A patika nyitvatartási rendje
az ünnepek alatt
Kedves Betegek!
Értesítem Önöket, hogy 2008. december 24.–2009.
január 4. között a gyógyszertár zárva tart!
Kérem, szükség esetén ez idĘ alatt az ügyeletes patikákat felkeresni szíveskedjenek.
2008. január 5-tĘl (hétfĘ) a gyógyszertár a rendes
napi nyitva tartás szerint várja a gyógyulni vágyókat.
Kellemes karácsonyi ünnepeket,
boldog új évet kívánok!
Robicsek Katalin gyógyszerész
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November 14-én ünnepeltük iskolánk névadójának, Áprily Lajosnak születésnapját. Immár 21 éve viseli intézményünk a költĘ nevét, azóta minden évben szavaló- és
rajzversenyt rendeztünk a környezĘ iskolák részvételével.
2008 attól különleges, hogy az egész év a reneszánsz
jegyében telt el. Városunk ezer szállal kötĘdik ehhez a
korszakhoz, kiemelkedĘ alakjához, Mátyás királyhoz. Idei
témaválasztásunkat egyrészt ez határozta meg, másrészt a
készülĘdés Visegrád fennállásának közelgĘ 1000. évfordulójára. Így a Visegrádi vadászat címĦ verset választottuk, amely érzékletesen mutatja be a Mátyás korabeli
pilisi vadászatot. KépzĘmĦvészeti pályázatunkon – amelyet Pest megye iskolái számára írtunk ki – a másik illusztrálandó mĦ A királyasszony madara címĦ mese volt.
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1. Kreisz Bendegúz (Dunabogdány),
2. Szabó Boglárka (Áprily, Kisoroszi Tagiskola),
3. Fekete András (Áprily, Visegrád).
II. korcsoport:
1. Paulusz Balázs (Áprily, Visegrád),
2. Szabó Elíza (Szob) és Kiss Péter Botond (Áprily, Visegrád) holtversenyben.
III. korcsoport:
1. Horváth Sára (Áprily, Visegrád),
2. Mészáros Péter (Áprily, Visegrád),
3. Dallos Evelin (Áprily, Visegrád).

A díjazottak csoportja a királyi palotával ismerkedik
Gróf Péter régész kalauzolása mellett
A képzĘmĦvészeti pályázat díjazottjai
Schmidt Annával és G. Nagy Nórával
Közel 200 mĦ érkezett 17 iskolából. Hagyomány, hogy
visegrádi mĦvészeket kérünk fel zsĦrizésre, idén: G. Nagy
Nóra, Szkok Iván, Bolyki Lajos, illetve a Mátyás Király
Múzeum munkatársa, Burgermeister Ágnes bírálták a
rajzokat. A nagyszámú pályamĦvet hosszasan értékelte a
zsĦri, a helyezéseken kívül 21 különdíjat osztott ki. Ünnepségünkre Szomoryné Szimeth Judit tanárnĘ kiállítást
rendezett az alkotásokból.
A második osztályosok elĘadták a mese Mezei Anna által dramatizált változatát, majd a díjak átadása következett. ElsĘ helyezést ért el Liska Balázs (NagykĘrös), aki a
királyi palota díszudvarának makettjét készítette el. Második hellyel a dunabogdányi tĦzzománc szakkör kollektív
alkotását, harmadik hellyel Varga Nóra (Érd) rajzát díjazta a zsĦri.
A vers- és prózamondó versenyt már november 7-én
megrendeztük, a gyĘztesek ünnepségünkön mutatkoztak
be. Három korcsoportban 22-en neveztek, prózai, ill.
verses mĦvet választhattak. A zsĦri tagjai voltak: Mezei
Anna, Jékely Endréné, Kálazy Lászlóné, ErdĘs Péter,
Kertész József, Péterfy Gergely. Köszönjük mindkét zsĦri
munkáját!
Eredmények:
I. korcsoport:

Mindkét versenyünk díjazottjait visegrádi hétvégére hívtuk meg, szállásunk a mogyoróhegyi táborban volt. A
pénteki és szombati programjaink között pizzázás, bobozás, lovagitorna-bemutató, múzeumlátogatás, vadismeret
szerepelt.
Úgy, mint sok éve mindig, most is támogatók segítették
az Áprily-hét rendezvényeit: Visegrádi Ásványvíz Kft.,
Reneszánsz étterem, Bobpálya, Don Vito pizzéria.
Reméljük, hogy vendégeink elviszik iskolánk és városunk hírét lakóhelyükre.
November 11-én és 12-én nyílt tanítási napok voltak, 17én valamennyi pedagógus fogadóórát tartott, elĘtte a pályaválasztásról kaptak tájékoztatást a 8. osztályosok szülei
és az érdeklĘdĘk.
Decemberben a Mikulás-várás és a karácsonyi készülĘdés tölti ki szabadidĘnket, december 20-án jövünk a téli
szünet elĘtt utoljára. Január 5-én találkozunk ismét, január
10-e viszont tanítási nap, az általános munkarendváltozás
miatt.
Minden kedves SzülĘnek, tanulóinknak kellemes ünnepeket, boldog új évet kívánok a magam és kollégáim nevében!
Schmidt Anna
igazgató
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Kedves Gyerekek!
Karácsony hónapjában, decemberben mi másról is eshetne szó, mint arról, hogyan szerezhetünk örömet embertársainknak?! Valami nagyon egyszerĦ dologra gondoltam. Manapság mindent a technikára, az elektronikus
hírközlĘ eszközökre bízunk, ami persze nem baj, de én
úgy látom, hogy meg vannak ennek a hátrányai is. Talán
nem annyira személyes, talán túl mechanikus. Amíg ezek
a technikai lehetĘségek nem voltak – mint pl. az én gyerekkoromban –, addig a postára bíztuk, hogy jó kívánságainkat, üzenetünket eljuttassa a címzetthez, vagyis levelet írtunk, képeslapot küldtünk. El tudjátok képzelni, hogy
milyen izgalommal vártuk a választ, vártuk a postást?

Szemet gyönyörködtetĘ alkotások tanúi lehettünk
A következĘ levél e-mailen érkezett; a képzĘmĦvészeti
pályázaton 3. helyezést elért Varga Nóra nagymamája
írta:
„Kedves Igazgató, Igazgatóhelyettes és RajztanárnĘ
Asszony!
A képeknél (amiket küldök) azonban sokkal fontosabb,
hogy köszönetet mondjak az igazán rendkívüli programokért. Ilyen gyönyörĦ és (mĦemlékekben) gazdag városban
– gondolná az ember – persze nem olyan nehéz két napos
programot csinálni érdeklĘdĘ, nyitott szívĦ gyerekeknek
(és kísérĘiknek). Ami miatt azonban a program felejthetetlenné lett, nem is elsĘsorban a különleges látnivalók voltak, hanem sokkal inkább az Önök közremĦködése. SzívmelengetĘ volt az a szinte családias hangulat, amivel még
az elsĘ ízben Önöknél járt vendégeket is azonnal befogadták. Azt a kedvességet, amivel önfeláldozásukat természetesnek tudták láttatni, biztosan nem fogjuk elfelejteni.
(Éppen ezért csináltam néhány képet a reggeli készítésrĘl
is.) Külön szeretném megköszönni az Önök nyugdíjas
igazgatónĘjének azt a példát, amit elénk, nagymamák elé
állított, Ę igazán olyan volt, mint egy, a programon részt
vevĘ minden gyerek NAGYMAMÁJA, csupa nagybetĦvel
írva.
Nem akarom tovább szaporítani a szót, csak még egyszer:
Köszönjük, köszönjük, köszönjük.
További munkájukhoz sok erĘt, egészséget kíván:
Perjés Jánosné
Varga Nóri nagymamája”

     
   
   
! "  
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Arra gondoltam, hogy
játsszunk
ebben a hónapban ,,levelezést”!
Erre a célra
kiválóan
alkalmasnak
tartom
a
„Szájjal
és
lábbal festĘ
mĦvészek
kiadója” által
küldött
alkalmi képeslapokat, mert
a szĦkszavú
üdvözlés
mellett
bĘvebb közlésre
is van hely.
Talán a Ti családotok is szokta támogatni a küldemény
megvásárlásával fogyatékos embertársainkat. Nos, ha van
otthon ilyen csomag, és nem kerül postára mindegyik
képeslap, küldjetek jó kívánságot ismeretlen gyerekeknek;
olyan gyerekeknek, akik a szeretet ünnepén nem családi
körben örülhetnek.
Bizonyára hallottatok már a Böjte Csaba atya által létrehozott gyermekotthonokról. Írjunk karácsonyi levelet az
ott élĘ gyerekeknek! December 16-án megkereslek benneteket az iskolában, hozok sok szép képeslapot, amit hazavihettek, vagy ott az iskolában segítségemmel megírhattok, majd ezt összegyĦjtve (hogy ne kerüljön pénzetekbe)
az újság segítségével elpostázzuk. Arra gondoljatok, hogy
milyen meglepetést szerezhettek, milyen kíváncsiságot
ébreszthettek és milyen örömet!
Tulajdonképpen én is levelezek Veletek így az újságon
keresztül és nem hiszitek el, hogy mennyire örülnék én is
válaszlevélnek. No, „ami késik nem múlik”, tartja a szólás!
A fenti szép képeslap közlésével szeretnék én is minden
kedves Gyerekkuckó-olvasómnak békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánni.

XXIV. évfolyam 12. szám

VISEGRÁDI HÍREK

9

 !" #! $





Hagyományainkhoz híven az idén is megrendeztük a
Márton-napi lámpás felvonulást az óvodásokkal. A felvonulást megelĘzĘ napokban libáról és a libával kapcsolatos
énekekrĘl, mesékrĘl (Ludas Matyi...) szólt az élet. Márton
napján aztán sötétedés elĘtt megkeresték a gyerekek a
libákat a kertben, s kis lámpácskáinkat meggyújtva vonultunk a 48-as emlékmĦhöz. A pici háromévesek ugyanúgy
fújták a libás énekeket, mint a nagyok; sok mosolygó
visegrádinak köszönhettünk, míg a ,,Kápi”-hoz értünk. Itt
már vártak bennünket a szülĘk, akik beszélgetéssel, ismerkedéssel töltötték az idĘt, amíg csemetéjüket várták.
Olyan kedves jelenség volt ez a közel hatvan imbolygó
lámpácska, a teli torokból éneklĘ gyereksereg, hogy a
szülĘk önkéntelenül tapsra ,,fakadtak”. Néhány libás körjátékkal, énekkel, felelgetĘs játékkal leptük meg a szülĘket, és emlékül minden kisgyerek kapott egy pici kis libát,
amit hazavihetett. Itt azonban nem ért véget az együttlét,
mert néhány nagycsoportos szülĘ jóvoltából kis vendégség kerekedett (Hajdú András sátrai alatt), szíves szóval
invitálták libazsíros kenyérre a jelenlévĘket. A csí-

 
pĘs idĘben jólesett az újbor, amit Gerstmayer Johann és
Bártfai István jóvoltából kóstolhattunk, s jó kis beszélgetĘs körök alakultak ki a szülĘk és gyerekek között. Köszönöm a nagycsoportos szülĘknek, kollégáimnak és a
helyszínen jelenlévĘknek, hogy ismét lehetĘség nyílt egy
új hagyomány ápolására.
,,Gyere hát, jöjj hozzánk, jó Mikulás bácsi” – zeng az
óvoda, hiszen már csak néhány nap és megint találkozunk.
Jó lenne, ha hóban jönne, esetleg szánkóval, de mindenképpen nagyon örülnek neki a gyerekek, hiszen nagy
élmény a piros ruhás, kedves hangú, szaloncukrot osztogató Mikulás.
A nagycsoportosok ebben az évben is részt vesznek az
idĘsek karácsonyán, s karácsonyváró délutánt rendeznek
szüleiknek.
Munkatársaimmal együtt kellemes ünnepeket, meghitt
perceket kívánok!
Dobó Istvánné
óvodavezetĘ

Magyar László:

 
Mindszent hava a november,
Megkönnyezi minden ember.
Mindenkinek van halottja,
Annak is, ki nem is tudja.
Feldíszítjük a sírokat,
Ültetünk szép virágokat.
Égnek mécsek, égnek gyertyák,
Hogy hálánkat megmutassák.
Aki elment, újra itt van,
Vigyáz ránk a csillagokban.
Aztán vidám napok jönnek,
Márton napja, hogy köszönget.
Ludat sütünk, fĘzünk kását,
Nyaka-bĘrbe töltünk hurkát.
FĦszerezzük ezzel-azzal,
A torkunkat jó borokkal,
Pálinkával meglocsoljuk,
A kedvünket kidaloljuk.
A libacsont garmadája
Megmutatja, mi az ábra:
Ha fehér, hát hosszú tél lesz,
Ha barna, csak elégséges.
Aki ludat most nem eszik,
JövĘre sokat éhezik.
S ki az új bort most nem issza,
Folyton száraz lesz a torka.
A december jeles hónap,
Fagyos a föld, havak hullnak.
Jégcsap csücsül az ereszen,

Jégvirág meg az üvegen.
Várja felnĘtt, várja gyermek,
A Mikulás mint közeleg.
Hoz-e gazdag ajándékot,
Vagy csak suhogó virgácsot?
A tizenharmadik napon,
Itt van már a Luca napja.
Kell csinálni Luca-széket,
El is mondom, hogy miképpen:
Tizenhárom része legyen,
Minden darab más fa legyen.
Négyféle fa a négy lába,
Három-három a karfája,
ÜlĘke egy, támla is egy,
Ki ne találd? – hiányzik egy.
Mert a szék bár így is megáll,
Kell hozzá lukas fakanál.
Azt se kérdezd, hogy az minek?
– Így mĦködik a szerkezet.
Az éjféli misén ráállsz,
Kanál lukján átkandikálsz,
Meglátod a dolgok nyitját,
Ki volt idén fĘ boszorkány.
Visegrádon csak cindliztünk,
Borókával legyeskedtünk.
Szoknyák alá jól benyúlva
Hancúrozott a boróka.
Tolnában, tán Tolnavécsen,
A Lucákra más vár készen.

A legények seprĘt tesznek
KettĘt ajtóba, keresztnek.
Macskamézzel kent a nyele,
Aki fogja, bírjon vele.
Ha boszorkány, úgyis elszáll,
Ha meg nem, hát akkor kárál.
(A macskaméz igen szagos,
Kell egy hét, míg lemoshatod.)
Végre aztán paplan-pihés
Hóbundára vált a vidék.
Süvegcukor minden fácska,
Csillámlik a fenyĘk ága.
Megjössz te is, megjövök én,
Bennünk lakik az a csöppség.
Onnan aztán megszületve,
Mint mi Ęt, Ę úgy szerethet.
Várunk már a kisdedünkre,
Ki belép az életünkbe.
HívĘ ember bizton tudja,
Így teljes az élet útja.
Messiásként jön, majd meglásd,
S megváltónk lesz, aki megvált.
Hit nélkül a puszta szándék
Nem karácsony, nem ajándék.
*

Sok újat tanultál, Eszter,
Amit tudsz, azt ne felejtsd el.
Mire ez a mese kész lett,
Visegrád épp ezer éves.
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Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat

Vier Kerzen

Négy gyertya

Eine Kerze für den Frieden,
die wir brauchen,
weil der Streit nicht ruht.
Für den Tag voll Traurigkeiten
eine Kerze für den Mut.

Egy gyertyát a békességért,
amire szükségünk van,
hisz a harc nem nyugszik.
A napok telve szomorúsággal,
egy gyertyát a kedvnek.

Eine Kerze für die Hoffnung
gegen Angst und Herzensnot,
wenn Verzagtsein unsren Glauben
heimlich zu erschüttern droht.

Egy gyertyát a reménységért,
a félelem és a szív bánata ellen,
hisz a csüggedés a hitünket
titkos megrendítéssel fenyegeti.

Eine Kerze, die noch bliebe,
als die Wichtigste der Welt:
eine Kerze für die Liebe,
voller Demut aufgestellt,

Egy gyertyát, mely még maradt,
mint a legfontosabb a világnak:
egy gyertyát a szeretetért,
állítsunk teljes alázatossággal,

dass ihr Leuchten den Verirrten
für den Rückweg ja nicht fehlt,
weil am Ende nur die Liebe
für den Menschen wirklich zählt.

hogy fényük az eltévedteknek
a visszaútra ne hiányozzon,
hisz a végén csak a szeretet
számít igazán az embereknek.

Ein neu es Jah r rü ckt un s entgeg en;
es b rin ge Di r vie l Glüc k und Segen ,
erfü lle D i r di e Wüns che all’
o b n o c h s o g ro ß s e i i h r e Z a h l .
Die Z u k u n f t m ü s st ’ , h ä t t ’ i c h zu w a l t e n ,
s i c h Di r a u f ’s f r e u n d l i ch st e g e s t a lt e n



Békés, szeretetben, áldásokban gazdag
karácsonyi ünnepeket
és boldog, sikeres új évet!
***
Fröhliche Weihnachten
und ein glückliches Neues Jahr!



KolléganĘmmel, Alvincz Erzsébettel háromnapos dél-tiroli
továbbképzésen vettünk részt november utolsó hetében. A
képzést német nemzetiségi nyelvet tanítók számára a pécsi
Német Pedagógiai Intézet hirdetette meg. Témája
„Philosofieren mit Märchen”, filozofálás a meséken keresztül, azért volt érdekes, mert a nyelv gyakorlásának és használatának újfajta módszereit mutatta be nekünk.

Tramin festĘi látképe
Nagyon meglepĘdtünk, hogy nem Ausztriában, hanem
Olaszországban található a továbbképzés helyszíne, Tramin,
a híres bortermelĘ vidék központja. A városka az 1800–2000
magas hegyek lábánál fekszik, kellemes klímája, természeti
környezete, történelmi városközpontja miatt kedvelt turiszti-


kai célpont. A táj mellett lenyĦgözĘ volt az emberek kedvessége, és az, ahogyan a dél-tiroliak egyszerre voltak osztrákok
és olaszok. A kétnyelvĦséget így lehet mindenki hasznára,
mindenki jogait tisztelve megvalósítani. Nemcsak a feliratok
kétnyelvĦek, hanem mindenki érti és beszéli a németet és az
olaszt. Az elsĘ napon látogatást tettünk a helyi iskolában,
elbeszélgettünk pedagógusokkal, az iskola igazgatónĘjével.
Milyen különbségek vannak a magyar és a dél-tiroli oktatásban? Mindennap fél egyig tart a tanítás, kivéve keddet, amikor ebéd után rajz- és énekórákra visszamennek a gyerekek.
Szombaton is van tanítás, és ebben a szülĘkkel együtt döntött
az iskola, ugyanis nem akarták, hogy a hétköznapok megterhelĘek legyenek. Házi feladatot csak kétszer adnak föl a hét
során, ezekkel péntekre kell elkészülni, tankönyveik az iskolában vannak, de jóval kevesebb, mint nekünk. Többnyire
feladatlapon dolgoznak, sok az önálló munka, az önellenĘrzés fontos, a természetismereti tárgyakat nem önálló tárgyként tanítják, hanem egy blokkban. Az órák 45 vagy 90
percesek. Napközi nincs, az anyukák délben ebéddel várják
haza a gyermekeiket. Testnevelést csak egy órában tartanak,
zenét tanulni, vagy mint nálunk szakkörre, érdeklĘdési körre
járni nem az iskolában lehet, hanem a szülĘ viszi el a gyerekeket ilyen foglalkozásokra.
Ami még feltĦnĘ volt, hogy a gyerekek rendkívül nyugodtak, kiegyensúlyozottak.
Olasz kollégákkal beszélgetve kiderült, milyen keveset tudnak Magyarországról; például a magyar nyelvet a szláv
nyelvek közé sorolták!
Összességében sok tapasztalatot szereztünk az út során, a
hallottakat a német órákon hasznosítjuk.
Schmidt Anna
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A mĦvelĘdési ház és könyvtár hírei
 

  

A novemberi Visegrádi HírekbĘl kimaradt, és sokan érdeklĘdtek már, hogy idén is megjelentetjük-e a visegrádi
naptárat? Örömmel adjuk hírül: természetesen megjelentetjük, a mĦvelĘdési ház nem szeretné ezt a hagyományt
megszakítani. A millenniumi évre történelmi emlékekbĘl
válogattunk képeket. A mĦemlékek mellett kevesebb szó
esik az „apróbb” kincsekrĘl, pedig ezek éppúgy részei
Visegrád történetének. Idén a naptár segítségével egy
kicsit nagyobb figyelmet irányítunk ezekre a tárgyakra.
A naptár ára a tavalyihoz képest nem változik, azaz
1.500,– Ft lesz, és a már megszokott módon és helyeken
lehet megvásárolni. Mire az újság megjelenik, a naptár is
kapható lesz, de aki úgy gondolja, hogy esetleg több darabra is szüksége lehet, az jelezheti vásárlási szándékát a
mĦvelĘdési házban, és mi szívesen kivisszük részére azokat.
Reméljük, hogy a tavalyihoz hasonló örömet szerzünk
ezzel mindenkinek, és boldogságban, egészségben fogják
nézegetni a 2009-es év minden napján!
Mikesy Tamás

&  
BecsülendĘ és hasznos hagyomány, hogy a visegrádi
polgárok és a nem itt lakó, de városunkhoz kötĘdĘ emberek rendszeresen könyveket adományoznak könyvtárunknak. A mai könyvárakra figyelemmel különösen az. Ezen
ajándékok számottevĘen hozzájárulnak a könyvállomány
gyarapodásához, a választék bĘvüléséhez.
A könyvtárlátogatók és a leendĘ olvasók nevében is
megköszönöm a 2008-ban kapott könyveket. Adományozták:
Anthony Mária, Borsody István, Csitneki Szilvia, EĘryné
Siskó Katalin, Gerstmayer Zoltánné, Gróf Péter, Kálazy
András, Király Zsófia, Papp Miklós, Péterfy László,
Sulejmani Zsuzsanna, Szinay István.
Könyvadományokat a 2009. esztendĘben is szívesen és
köszönettel fogadunk.
Kedves Olvasóinknak és városunk minden Polgárának
áldott, békés karácsonyt, örömökben, sikerekben, élvezetes és hasznos olvasmányélményekben gazdag új esztendĘt kívánok:
Kálazy László
könyvtáros

KRESZ-tanfolyam
A, B, C, Sm kategóriákban indul. Az elméleti képzés Visegrádon van, a vizsgákat Szentendrén kell letenni. Az oktatás általában heti két nap két órát vesz igénybe, a kora esti órákban.
A tanfolyam díját részletekben is lehet fizetni.
Egy csoport indításához legalább tíz fĘ jelentkezése szükséges.
Jelentkezni a mĦvelĘdési házban lehet, vagy a (26) 398-128-as telefonszámon.

      
  
Az MNM Mátyás Király Múzeum
szeretettel hív minden visegrádi polgárt és családját új kiállításainak megtekintésére:

  
  
  
2008. december 9-tĘl
látható a

     
  
címĦ kiállításunk
a királyi palotában
Az új kiállításra készültek el
a palota hercegi lakosztályának enteriĘrjei,
valamint teljesen megújult
a múzeum kĘtára

Bibliák a világ négy sarkából
2008. december 12-én
a királyi palota fogadóépületében

„Bibliák a világ négy sarkából’’
címmel nyílik idĘszaki kiállítás
a Biblia éve alkalmából
A kiállítás anyagát
Borsody István gyĦjteményébĘl válogattuk
A megnyitó alkalmából december 12-én este 18 órakor

Harmai Gábor
teológus, az esztergomi belvárosi templom plébánosa
tart elĘadást
„A reneszánsz és a modern szentíráskutatás’’
címmel

Szeretettel várunk mindenkit új kiállításaink megtekintésére az ünnepek alatt is!

12

VISEGRÁDI HÍREK

2008. december

Kisvárosunk nagy ügyei
Megint eltelt egy év. Gyorsan eltelt. Ilyenkor szoktak tévében, rádióban összefoglalókat készíteni, milyen fontos események is történtek a világban az év folyamán. Ezeket hallva
az ember csak csodálkozik, hogy tényleg: ez is, meg ez is az
idén történt? Gondoljanak bele: alig négy hónapja, hogy
lezajlott „minden idĘk legnagyobb” olimpiája, a pekingi
olimpia. Évekig készült rá Kína, évekig készült rá sok ezer
sportoló. Amennyi pénz, amennyi verejték ebben benne volt,
annak idején talán ennek a tizedébĘl építették fel az egyiptomi piramisokat. És mégis. Lezajlott, szép volt, jó volt, de
ki foglalkozik már ezzel? Az egyik szenzációt gyorsan feledteti a következĘ, és a technikának, a tv-nek, az internetnek
„hála”, nemhogy kifogynánk a nagy eseményekbĘl, köztük a
sokszor szörnyĦbbnél szörnyĦbb hírekbĘl, hanem ellenkezĘleg: nem gyĘzzük kapkodni a fejünket a természeti katasztrófák, a terrortámadások, a korrupciós ügyek, az utcai randalírozások, a sztrájkok és a különbözĘ kül- és belpolitikai botrányokról szóló hírek között. Jelenleg az általános válság
napról napra riasztóbban hangzó hírei töltik be a képernyĘt
és töltik ki sajnos a gondolatainkat. Ha hinni lehet a szakértĘknek, akkor elĘbb-utóbb mindenkit megérint a hatása. Erre,
mi magyarok azt szoktuk mondani: ,,Hát majd meglátjuk!” A
magyar ember egyébként is híres a válságos helyzetek túlélésének képességérĘl. ėszintén szólva, ha végignézünk nemzetünk történelmén, az másból sem áll, mint válságos helyzetek
folyamatos fennállásából, amelyet a lakosság folyamatosan
túlél. Ilyen alapon mit nekünk egy kis világválság? Persze
ennek az állandó „túlélési stratégiának” is megvan a maga
ára. Nevezetesen igen sok esetben hiányzik a hosszú távú
gondolkodás és tervezés képessége, amelynek voltaképpen
meg kellene határoznia a rövid távú, vagy akár azonnali
döntéseink irányát is. Sajnos az elmúlt idĘk tapasztalatai
alapján a hosszú távú tervezés képességérĘl sem országunk,
sem városunk vonatkozásában nem lehet sok dicsérĘ szót
ejteni. Az ország dolgairól itt és most nem tisztem szólni, de
városunk ügyeiben lenne néhány gondolatom, amelyet szeretnék most Önökkel megosztani.
Városunkban jelenleg két kiemelt terület van terítéken: az
egyik a millenniumi év sikeres megrendezése, a másik a
városközpont megvalósítása.
Nézzük a millenniumi évünket. Az ezzel kapcsolatos közmeghallgatáson két dolog vált nyilvánvalóvá: az egyik, hogy
a város képviselĘ-testülete által már korábban eldöntött
emlékmĦ felépítése nem képezheti közmeghallgatási vita
tárgyát. A másik, hogy a millenniumi év megrendezésének
várható költségei nincsenek megnyugtatóan kimunkálva és
biztosítva. De semmi baj! Még semmi nem késĘ! Mindanynyiunk érdeke, hogy a millenniumi év sikeres legyen. És ha
az kell a millenniumi sikerhez, hogy külön alpolgármester
felügyelje a dolgokat, akkor ezen ne múljon, legyen két
alpolgármesterünk. Gratulálok Dobri képviselĘ úrnak alpolgármesteri kinevezéséhez, és sok sikert kívánok a munkájához. Akiknek meg megfordulna a fejében, hogy miért is kell
egy ilyen kisvárosnak két alpolgármester, nekik szeretném
jelezni, hogy tudomásom szerint a kinevezés nem jár többletköltséggel a városra nézve, így az nem járhat semmilyen
hátránnyal sem. SĘt! Amennyiben az ötlet beválik, és az új
alpolgármester kinevezésével valóban javul a városvezetés
teljesítménye, akkor szeretnék rámutatni, hogy megoldandó
városi feladat van még bĘven, akad további hét képviselĘnk
is tartalékban, és tudomásom szerint semmi nem korlátozza
az egy településen belül közülük kinevezhetĘ alpolgármesterek számát.

Most térjünk rá egy jóval komolyabb ügyre, a városközpont
megvalósításának ügyére. Szeretném leszögezni, hogy nézetem szerint Visegrád városa nem lehet meg városközpont,
városmag nélkül. Ami most van, a katolikus templom és
elĘtte az utcakeresztezĘdés, az nem városközpont. A városközpont általában egy olyan terület, amely külsejében és
tartalmában is megfelel azoknak az európai és világszerte
elfogadott normáknak, amely szerint a „CENTRUM” tábla
útmutatása alapján az idegen egy olyan területre jut, ahol
többek között útbaigazítást kaphat, ahol le tud ülni és megpihenni, ahol tud inni egy kávét, ahol emléktárgyat vásárolhat,
ahol fontosnak érezheti magát, ahol élmények, látványosságok, nevezetességek várják, ahol fényképezhet, amire szívesen visszagondol mint kellemes, jó helyre. Nos, nekünk –
ellentétben sok Duna menti településsel – van területünk és
lehetĘségünk, hogy létrehozzunk egy ilyen jellegĦ városközpontot. Néhány éve neki is álltunk, de úgy tĦnik, hogy a
dolgok mostani állása szerint nem állunk nyerésre.
A helyzet a következĘ: eddig városközpont témában elköltöttünk mintegy 30–40 millió forintot, pályázatokra és tanulmányokra. Ez önmagában nem sok, hiszen itt nemcsak
hogy egy több milliárd forintos beruházásról van szó, hanem
a város képét talán évszázadra meghatározó építkezést kell
gondosan elĘkészíteni. Ahhoz képest viszont sok ez az elköltött pénz, hogy egy nagyon drága és egy nagyon nem idevaló
városközpont megvalósítási terve kerekedett ki belĘle. Sajnos, mint több másban, ebben is sokan benne voltunk, ebbe
is sokat beleszóltunk, a megfelelĘ jószándékkal és hozzá
nem értéssel.
Egy, a közelmúltban lefolytatott megbeszélésen a Bánó
László nevével fémjelzett, szakértĘkbĘl álló visegrádi csoport tiltakozott a városközpont jelenlegi tervek alapján történĘ megvalósítása ellen. Érveik logikusnak, felelĘsnek és
megalapozottnak tĦntek. Ezeket az érveket és még további
civil szervezetek által elĘadott észrevételeket a döntéshozók
figyelmen kívül hagyták, hiszen az elmúlt ülésén a képviselĘ-testület kiadta az átgondolni kért pályázati felhívást a
városközpont megvalósítására, annak eredeti formájában. Én
azt gondolom, hogy ez most igazán játék a tĦzzel. Figyelmébe szeretném ajánlani a város vezetĘinek, hogy mielĘbb
találják meg a módját annak, hogyan jöhetnek tisztába a
lakosság többségének véleményével városközpont ügyben.
Nagyon fontosnak tartom, hogy akár egy külön közmeghallgatás keretében, akár kérdĘíves formában, vagy akár
mindenkit külön megkérdezve tudják meg pontosan, hogy
milyen jellegĦ városközpontot is szeretne a város. Itt annyi
pénz forog kockán, olyan, mindenkit közvetlenül érintĘ
építkezésrĘl van szó, hogy úgy gondolom, kötelessége a
képviselĘ-testületnek a végsĘ döntés elĘtt kikérni annyi
véleményt, amennyit csak lehet, és ezeket a véleményeket
figyelembe is venni. Köteles lenne ezt megtenni, mielĘtt egy
újabb „strandügy” indulna el a maga népszavazásával, vádaskodásaival és rombolásával.
Jelenleg itt tartanak kisvárosunk nagy ügyei. Még néhány
nap és vége a 2008-as esztendĘnek, kezdĘdik az új év, amely
nem kecsegtet minket túl sok biztató jellel. Egyben mindenesetre biztosak lehetünk: elĘreláthatólag nem a nyugodt,
álmosító, eseménytelen, unalmas jólét jegyében fog eltelni a
2009-es év. Azért reméljük csak a legjobbakat.
Boldog karácsonyt és sikeres új esztendĘt kívánok a Visegrádi Hírek minden olvasójának!
Abonyi Géza
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Dr. HegedĦs Beáta vagyok; gondolom, nem sok embernek
mond a nevem így önmagában bármit is. Talán ha hozzáteszem, hogy Lelkes László felesége, akkor érdekessé válhat,
hogy mit is szeretnék ezzel a levélkével üzenni.
Amikor a férjem megírta a leköszönĘ levelét és elolvastam,
felhördültem: „Ilyen enyhén fogalmazol, hogy fogják a szavazóid megérteni, hogy miért mondtál le?! – kérdeztem.
A cikk megjelent, majd novemberben kinyitottam a Visegrádi
Híreket és megdöbbentem. Dupla oldalon próbálták kiforgatni
az általam enyhének ítélt leköszönését. Két dolog futott át
rajtam olvasás közben:
Az egyik: Véletlen az, hogy dupla oldalon foglalkoznak vele?
A másik: Remélem, nem sokan adnak hitelt ennek a tudatos
lejárató kampánynak…
Nem szokásom válaszleveleket írogatni, de ha a szeretteimet
igaztalan irományokkal próbálják hiteltelenné tenni, akkor
népiesen szólva „kinyílik a bicska a zsebemben…”
Nem tisztem pálcát törni emberek felett, de egy dolgot szeretnék megosztani így ezeken a sorokon keresztül, amit talán
rajtam kívül alig egy tucat ember látott Laci két éves munkásságából.
Alig ismerek olyan embert, aki ennyire lokálpatrióta lenne, és
ennyire ragaszkodna a városkájához, mint Ę. Amióta ismerem,
azon gondolkozott, hogy mit tegyen Visegrádért, hogy fejlĘdhessen, hogy élhetĘbb lehessen.
Az más kérdés, hogy valahogy mindig falakba ütközött, és az
összes ötlete eltĦnt a süllyesztĘben…
A képviselĘi mandátum megszerzése után pedig végignézhettem, hogy válik egyre elkeseredettebbé, hogy erĘlködik, hogy a
városban ne az értelmetlen költekezések és hitelfelvételek
szaporodjanak, hogy a fejlesztések lehetĘségei maradjanak a
város kezében, hogy egyáltalán TÖRTÉNJEN VALAMI VISEGRÁDON (hat éve járok ide és másfél éve már itt is lakunk,
de ez alatt pár új szállodán kívül nagyon sok dolog nem történt). Számtalan, estébe nyúló megbeszélésen vett részt, hogy
mit csináljanak, hogyan lehetne jobban végezni a dolgukat,
tehát inkorrekt azt üzenni e lapon keresztül, idézem: „ugyancsak örömmel meghallgattam volna leköszönt képviselĘtársaim javaslatait arról, hogy hogyan tudnánk jobban végezni a
dolgunkat és hogyan lehetne fejleszteni Visegrádot…”
Ahhoz, hogy fejlĘdjön valami, egy együttmĦködĘ csapat kell.
Talán el kellene lesni a szomszéd falutól(?), hogy mit is csinálnak, mert gyakorló háziasszonyként mondom, hogy igenis
attól élhetĘ egy város, hogy nem kell 5–10 km-rel arrébb menni pékhez és cukrászdába, ha strandolni szeretnénk a gyerekekkel a Dunán, vagy csak éppen biciklizni szottyan kedvünk… Nálam, aki egy hétköznapi ember, abban mérhetĘ egy
hely fejlettsége, hogy szeretek ott élni, és jól érzem magam ott,
ahol lakom, mert minden adott, hogy ezt érezhessem.
Úgy gondolom, hogy férjem, lemondott képviselĘtársaival
együtt ezen dolgozott és pontosan azért tették meg a végsĘ
lépést, mert nem tudtak tehetetlenül ülni és nézni, hogy nem
tudnak semmit megvalósítani elképzeléseikbĘl Visegrád érdekében.
Ez nem védĘ-, de nem is egy kortesbeszéd a férjem és lemondott képviselĘtársai mellett, mert személy szerint örülök,
hogy nem ül esténként értelmetlenül a gyĦléseken, de ha visegrádi lennék, sajnálnám, hogy ilyen tenni akaró embereket veszített el a testület és a város…

Tisztelt Dr. HegedĦs Beáta!
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Most nem szeretnék részletesen foglalkozni a cikkében
leírtakkal (meglehet, megteszem a januári számban), részint
azért, mert sokszor megkapom, hogy nem kellene ugyanabban az újságban rögtön válaszolni. Én ugyan ezzel nem értek
teljesen egyet, de most mégis megfogadom ezt.
Egy dologra azonban mégis melegében reagálok, már csak
a személyes megszólíttatás miatt is. (Azt hiszem, még a
Parlamentben is elfogadják ezt.) Ön ezt írja az írásában,
idézem:
,,az egyik: Véletlen az, hogy dupla oldalon foglalkoznak
vele?
a másik: Remélem, nem sokan adnak hitelt ennek a tudatos
lejárató kampánynak….”
Ezzel direktben és áttételesen is azt állítja, hogy a Visegrádi Hírek és annak szerkesztĘsége valamiféle „tudatos lejárató kampányban” vesz részt, illetve folytat a férje ellen. Ezt a
leghatározottabban visszautasítom mint az újság felelĘs
szerkesztĘje. A Visegrádi Hírek sohasem folytatott semmiféle kampányt, és nem teszi most sem. (Amúgy az októberi
számban megjelent írások közül kettĘt éppen egy másik
média dolgozói tettek közzé, akiket, ha jól tudom, még ilyen
váddal sem Visegrádon, sem a többi településen nem illettek
az Ön férjén kívül.) Mint ahogy az sem fordult soha elĘ,
hogy bárki írásába belenyúltunk volna, szerkesztettük vagy
rövidítettük volna azt. Mindig mindenkinek az írását lehozzuk teljes terjedelemben. Az, hogy egy írásra több válasz is
érkezik, az pusztán annak a következménye, hogy többen
érezhetik magukat érintve, esetleg sértve egy-egy cikk kapcsán. Úgy is mondhatnánk, amilyen az akció, olyan a reakció.
Mindazon túl, hogy személyesen is sért megjegyzése, egyáltalán nem értem, hogy mire alapozza megállapítását. Ha
egy kicsit is tanulmányozta a Visegrádi Hírek elmúlt évfolyamait, akkor ebbĘl ezt a tanulságot semmiképpen nem
vonhatta le. Ha az egyszerĦség kedvéért két részre osztanánk
azokat az írásokat, melyeknek úgymond helyi politikai tartalma van, akkor erre a következtetésre nem juthatott az
újsággal kapcsolatban. Vettük a fáradságot, és megszámoltuk, hogy az elmúlt években (az ún. strandügy óta) milyen
arányban jelennek meg cikkek az „egyik”, illetve „másik”
oldalról, és nagyon jóindulatú számolás mellet is 95:60
arányban nyernek azok az írások, melyek az önkormányzatot
és azon belül is elsĘsorban a polgármestert bírálják. EbbĘl a
puszta ténybĘl is jól kiolvasható, hogy az újság egyáltalán
nem mondható az önkormányzat szócsövének. Halkan megjegyzem, hogy az önkormányzat az elmúlt 16 évben egyetlen
egyszer sem próbálta befolyásolni az újságot, soha nem élt
vissza fenntartói, tulajdonosi jogával.
Nem vagyok biztos benne, de elĘfordulhat az is, hogy ezért
jelenik meg mostanában több olyan cikk is, mely reagál egyegy korábbira, mert az embereknek kezd elege lenni a folytonos egyoldalú bírálatokból. Sokan úgy érzik, hogy Visegrádon nincs olyan vész, mint ahogy azt folyamatosan sugallják, és valóban sokkal inkább a nyugalomra és összefogásra lenne szükség. Arról nem is beszélve, hogy az írások
egy része, mint már említettem, meglehetĘsen egysíkúan
tálalják a dolgokat, és engedje meg, hogy megjegyezzem, az
Ön írása is eléggé ilyen. Én elfogadom, hogy valaki elfogult
a szeretteivel kapcsolatban, sĘt természetesnek veszem is
azt. De ha már egy újságba is ír, akkor azért azt gondolom,
elvárható, hogy egy kicsit megpróbálja tárgyilagosan nézni a
dolgokat, és teljesen alaptalan állításokat nem tesz közzé,
megsértve ezzel másokat.
Mikesy Tamás
felelĘs szerkesztĘ
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Wass Albert:
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Nyögött, csikorgott a célját vesztett világ.
A gyĦlölködĘk gyĦlölködtek.
A gyilkosok gyilkoltak.
A csalók csaltak, a lopók loptak.
Bánatában elbujdosott az Isten.
Szempillantás alatt megállt a világ.
A repülĘgépek ráfagytak az égre.
A vasutak elakadtak.
Gépkocsik az út sarába fagytak.
GyĦlölködĘk nem gyĦlölködhettek.
Gyilkosok nem gyilkolhattak.
Csalók nem csalhattak, lopók nem lophattak.
Sötétségbe temetkezett
Az egész megveszekedett világ.
Aztán
Egyszerre csak
Kigyúlt valahol egy kicsike fény.
Vékonyka gyermekhang énekbe szökkent:
,,MennybĘl az angyal…”
S az egymagában viaskodó gyermekhangtól
Egyszerre csak visszatért az Isten!
Fölragyogott a nap.
Röpültek újra a repülĘgépek.
Zakatoltak a vonatok.
Dübörögtek a gépkocsik.
De csalók nem csaltak többé,
Lopók nem loptak többé,
GyĦlölködĘk nem gyĦlölködtek,
Gyilkolók nem gyilkoltak:
Új életre kelt egy megváltozott világ!
Visszatért medrébe
Az istenadta, istenrendelte élet!

Vélemény egy leend•
visegrádi szoborról
Kedves Visegrádiak!
Én egy pár sorral szeretnék szólni a felállítandó
szoborról. Én nem vagyok mĦvészetromboló, de ilyen
szobor, amely mĦvészileg kiváló, de mi, egyszerĦ
visegrádi polgárok nem igen tudjuk értékelni, nem tudjuk,
mit ábrázol a szobor. Szerintem egy fölösleges
pénzkiadás. Ennek a szobornak az árából sok mindent
lehet csinálni.
Számomra meghatározó a templom melletti Szent
Margit-szobor, erre a szoborra fel lehet nézni, és csodálni
lehet. De egy ilyen absztrakt szobor nem illik Visegrádra.
Én csak egy egyszerĦ nyugdíjas, lehet, hogy másképp
ítélem meg ezt a szobrot. Elnézést kérek a mĦvész
világtól.
Tisztelettel:
Szinay István
nyugdíjas

2008. december
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Életveszély Visegrádon!
Bizonyára Visegrádon sokan nincsenek tisztában azzal,
hogy esĘs-havas, párás-ködös idĘben, egyébként száraz
idĘben is, ha egy gyerek a feszültség alatt lévĘ szerelĘajtó
nélküli kandeláber nyílásába ki tudja, milyen okból
belenyúl, akkor Ęt halálos áramütés éri. Vélelmezem,
amennyiben tisztában volnának ezzel a ténnyel, akkor ezt
a veszélyforrást már megszüntették volna. Visegrádon a
11-es út mentén évek óta egy 1 km-es szakaszon kb. 20
ilyen, szerelĘajtó
nélküli kandeláber található,
valószínĦleg a fémmel üzletelĘk jóvoltából. Véleményem
szerint ezt az évek óta tartó veszélyforrást még egy
esetlegesen bekövetkezĘ tragédia elĘtt azonnal meg kell
szüntetni. Annál is inkább, mert a 100%-os biztonságot
nyújtó védelem pestiesen szólva fillérekbe kerül és
felszerelése, rögzítése 30 másodpercet vesz igénybe.
Mivel nem fémbĘl készül, leszerelésétĘl sem kell tartani,
idĘt álló és felszerelése a városképet is javítja.
A részletekkel nem untatom az Olvasókat, amennyiben
igényt tartanak a védekezés ezen formájára, úgy minden
információt rendelkezésükre bocsátok.
Schült Antal
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Közhasznúsági jelentés
a) A számviteli beszámolót a csatolt 2007. évi mérleg részletesen tartalmazza. EbbĘl megállapítható,
hogy a közhasznú tevékenység bevétele 4.359.000 Ft
volt. EbbĘl a közhasznú mĦködésre 613.000 Ft-ot
fordítottunk.
b) A költségvetési támogatás forrásai és annak felhasználása így alakult: a tagdíjakból származó bevétel
3.703.000 Ft, a központi költségvetésbĘl származó
bevétel 392.000 Ft, az egyéb bevétel pedig 221.000 Ft
volt.
A közhasznú tevékenység ráfordítása 5.123.000 Ft,
ebbĘl a tovább utalt támogatás 460.000 Ft volt.
Az APEH által átutalt 1% összege 393.077 Ft volt.
c) A központi költségvetési szervtĘl megítélt pályázati összeg 500.000 Ft volt. Ezt az összeget azonban
2007-ben nem kaptuk meg, így az átutalás csak ez év
februárjában történt. Ez hátrányosan befolyásolta éves
költségvetési tervünk végrehajtását.
d) Cél szerinti juttatást kaptunk az Utilis Kft.-tĘl,
melynek összege 200.000 Ft volt. Ezt a Nyári Egyetem
megrendezésére használtuk fel. Erre a célra fordítottuk
a helyi önkormányzattól kapott 50.000 Ft támogatást
is. Minthogy a Nyári Egyetem az elcsatolt területeken
élĘ értelmiségiek továbbképzését szolgálta, ezért erre a
fontos feladatra fordítottuk az APEH által kiutalt 1%ot is, melynek összege 393.077 Ft volt.
e) A különbözĘ szervektĘl kapott támogatások teljes
összegének felhasználását a d) pont tartalmazza. Más
támogatást nem kaptunk.
f) A közhasznú szervezet vezetĘ tisztségviselĘi, a
magisztrátus, a priorátusok és a tagozatok vezetĘi
ebben az évben sem kaptak támogatást, mert munkájukat – újjászervezĘdésünk óta – szolgálatnak tekintik.
g) A tartalmi beszámoló – mint korábban is – a karitász területén végzett feladatokat tartalmazza. Ebben a
munkában a Mátyás András által vezetett priorátus
volt a legeredményesebb, mert 44.800 € összeget
fordítottak szegény gyermekek támogatására, iskolák
és intézmények támogatására. A hazai priorátusok
hasonlóan igen eredményes munkát végeztek a jótékonysági munka területén.
2007-ben 31.827.000 Ft-ot fordítottak karitászra.
Példamutató volt a szolnoki priorátus tevékenysége
azért, mert személyekre bontották le a feladatokat és
ennek alapján 14.570.000 Ft-ot fordítottak az általuk
megfogalmazott nemes feladatok végrehajtására.
Magas színvonalú volt a Nyári Egyetem megszervezése és levezénylése is, mert 2007-ben 15. alkalommal
sikerült a szolgálatot elvégezni.
A Szent György Lovagrend Magisztrátusa

*
A Pilisi Segély Alapítvány – Visegrád tájékoztat,
hogy 2008. évben a 2007. évi adók 1%-ából
163.700,– Ft támogatásban részesült.
Köszönet a támogatóknak!
A kuratórium nevében:
ErdĘs Péter kuratóriumi elnök

Szezont zártunk
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Legutóbb megalakulásunkkor jelentkeztünk, azóta egy sikeres
idényt tudunk magunk mögött. Örömmel nyugtázzuk, hogy csapatunk folyamatosan bĘvül lányokkal, idĘsebb és ifjabb tagokkal. A
Duna Maraton mint helyi verseny, rengeteg visegrádi érdeklĘdését
keltette fel, immáron kilencedik alkalommal. Itt szeretnénk megköszönni a bátorító szavakat, kitartó buzdításokat! Remek rendezés,
rutinos vendéglátás várta a több mint 1400 versenyzĘt. Tagjaink a
közép-, illetve rövidtávot teljesítették a nyári kánikulában. ElsĘ
aranyérmünket Müller Zsuzsa tekerte össze a Master3 kategóriában. A pálya az elĘzĘ évekhez képest nem változott. Végig tekerhetĘ, néhol meredekebb szakaszokkal tarkított útvonalon haladhattunk a minket körülvevĘ csodálatos hegyek között. Szerencsére
sérülésmentesen gurultunk le a sípálya mellett, majd ismét a város
jól ismert helyszínei mellett érkeztünk be a folyó menti célterületre,
ahol ajándékokkal és tésztapartival vártak a szervezĘk. Hangulatos
rendezvényként zárult az idei versenysorozat második fordulója.

Augusztusban két maraton várt még ránk. A bükki és mátrai
megmérettetésre sajnos nem sikerült mindenkinek elutaznia, de
azért bátran képviseltük Visegrádot. Az utazás, kerékpárszállítás
okoz néha nehézségeket. Egerben a hĘség, Mátraházán a köves,
sziklás ösvények próbáltak kibabrálni velünk. Defektek, rengeteg
esés ritkította a mezĘnyt. Épségben, fáradtan, de legfĘképpen vidáman tértünk haza.
Szeptemberben már nem rendeztek kerékpáros maratont, de egy
24 órás váltóversenyt évek óta teljesítünk Csillebércen. A nem
mindennapi Ęrületet szombat déli 12 órától a vasárnapi déli harangszóig egy körpályán bonyolítják le. Mi három hat fĘs csapattal
indultunk, amibĘl egy leány alakulat is gyĦjtötte a köröket. Leírhatatlan és talán egy életre szóló élmény egy ilyen nonstop program,
ahol a tekerésen kívül a tagok összekovácsolódása talán még fontosabb. Sátorozás, bográcsozás és felhĘtlen mókázás tette színessé
ezt az Ęszi hétvégénket. Idén már nem lesz több versenyünk, így
szeptember 27-én búcsúztattuk a kerékpáros szezont.
Az idei évet, úgy gondoljuk, hogy büszkén és egyre több tagunk
elégedettségével zártuk. Ezúttal szeretnénk másokat is buzdítani a
kerékpározásra, illetve örömmel vennénk csatlakozásukat is. Nagy
köszönettel tartozunk támogatóinknak, segítĘinknek: Utilis Kft.nek, a Visegrádi Ásványvíz Palackozó Üzemnek, a Visegrádi
Sportegyesületnek és Bergmann Pajának.
ElérhetĘségünk: www.visegradse.hu, tel.: 06 (20) 928-7124.
Visegrádi Kerékpáros Szakosztály
Kedves Olvasóink! A fenti cikket már októberben elküldte a Kerékpáros Szakosztály, de valami figyelmetlenség miatt csak most
vettem észre. Ezért elnézésüket kérem.
Mikesy Tamás
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Ędjünk többet egé szségünkkel !


Lehet, hogy úgy gondolja: Önnek nincs szüksége az
elektrodiagnosztikai szĦrĘvizsgálatra (ESG), és lehet,
hogy Ön azon kevesek közé tartozik, akinek ebben igaza
van. De ha mégsem?
Jó, ha tisztában van azzal,
• hogy mennyire van elsavasodva,
• hogy megfelelĘ-e a bélflóra mĦködése, mennyire
hatékony az emésztése,
• hogy van-e hajlama daganatos megbetegedésre,
• hogy milyen állapotban van a gerincoszlopa, van-e
csontritkulása,
• hogy milyen a szív és az érrendszer állapota,
• hogy megfelelĘ-e a hormonok termelése,
• hogy mennyire terhelik a szervezetét a mérgezĘ szabad gyökök,
• hogy mennyire befolyásolja a szervezete mĦködését
a stressz és a lelki problémák,
és egyáltalán legyen tisztában az egészségét veszélyeztetĘ
tényezĘkkel, még mielĘtt azok komoly bajt okozhatnának.
Ugye, Ön sem gondolta volna, hogy mindezt egyetlen
vizsgálattal megtudhatja? Ráadásul a sejtek közötti, úgynevezett intersticiális tér elektromos vezetĘképességét
mérĘ, abból bonyolult matematikai eljárással a biokémiai
összetételre és a szervek mĦködésére következtetĘ berendezés igen gyakran alkalmas a már meglévĘ problémák
addig rejtve maradt, megmagyarázhatatlannak vélt eredetének kimutatására is.
Ráadásul nincs vérvétel, semmilyen fájdalom, még csak
le sem kell vetkĘzni! Maga a mérés 3 percig tart, a kezek
és a lábak speciális fémfelületen nyugszanak, míg két
elektródát a homlokra ragasztanak fel. A mérés után az
értékelést végzĘ orvos elemzi az eredményeket, véleményt formál és javaslatokat tesz. Ennyiféle vizsgálati
eredményt több kémcsĘnyi vérbĘl, illetve jó néhány
egyéb kivizsgálásból lehetne nyerni, amely esetenként
napokat vehet igénybe.
Ha az elsĘ intĘ jelekre odafigyelünk, jók az esélyeink a
betegség kialakulásának megelĘzésére. De miért várná
meg az intĘ jeleket? Miért ne lenne tisztában a veszéllyel,
még mielĘtt bármilyen panasz vagy tünet jelentkezne?
B. Sarolta (22 éves) vizsgálati eredményébĘl:
Sarolta a kiértékelés során megtudta, hogy ha nem változtat az étrendjén (cukrozott ételek elhagyása, szénhidrátok bevitelének csökkentése), akkor 40–45 éves korára
valószínĦleg cukorbeteg lesz.
A cukorbetegségre való hajlam csak egyike a több tucat
betegségnek, amit évekkel, évtizedekkel elĘre lehet jelezni. Ezek többek között (a teljesség igénye nélkül): emésztĘrendszeri problémák, érelmeszesedés, beleértve a koszorúerek és az agyi erek elmeszesedését, érszĦkületét,
hormonproblémák, mint például a pajzsmirigy megbetegedései, vesebetegségek, csontritkulás, stressz, lelki terheltség stb.

Már Magyarországon is elérhetĘ az a világszínvonalú
berendezés, amely a számítástechnika legmodernebb
vívmányait felhasználva Önnek is választ ad az egészségét érintĘ legtöbb kérdésre.
Természetesen a diagnózist nem a berendezés állítja fel,
„csupán” segít a vizsgálatot végzĘ szakorvosnak, aki a
megbeszélés során írásos leletet ad, amely javaslatokat,
tanácsokat is tartalmaz. Ha elkerülhetetlen, akkor további
szakorvosi kivizsgálást javasol, de életmódra, táplálkozásra vonatkozó tanácsok kivétel nélkül mindig elhangzanak.
A javaslatok arra is kitérnek, hogy milyen – elsĘsorban
természetes anyagokat tartalmazó – készítmények alkalmazására van szükség.
Ne kockáztasson, ne dugja a fejét a homokba! Minél
elĘbb szerez tudomást az Önre leselkedĘ veszélyekrĘl,
annál könnyebb kivédeni a betegség kialakulását.
Tudja meg, hogy mĦködik szervezete! Önnek is segíthetünk! Szánjon egy órát egészségére!
Dr. Mészáros József
belgyógyász
Fontos tudnivalók a vizsgálattal kapcsolatosan:
A vizsgálatra elĘzetes bejelentkezés szükséges.
A vizsgálat ára: 15.000,– Ft – most karácsonyi kedvezménnyel: 12.000,– Ft.
Rendelés: hétfĘn és pénteken 8.00–17.00 óra között.
2008. december 29-én, hétfĘn is nyitva tartunk.
ElérhetĘségünk:
Keleti Életmódcentrum, Budapest XIII., Pozsonyi út 16.
(Nyugati pályaudvartól 4–6-os villamossal egy megálló,
Jászai Mari tértĘl öt perc séta).
Telefon: 06 (1) 339-0209.

A könnyebb eligazodáshoz mellékeljük
a fenti szemléltetĘ térképet is

XXIV. évfolyam 12. szám
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Rajz- és festĘiskola Szentendrén,
hétfĘn és szombaton délután
Laár Balázs
Tel.: 06 (30) 389-2250
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Személyszállítás kedvezĘ áron
18-21 fĘs buszokkal!
Város- és színházlátogatások,
családi kirándulások
akár külföldre is!
Fergeteges szilveszter Visegrádon
a Sirály és a Reneszánsz étteremben,
a Dunakanyarban személyszállítással.
Minden 10 fĘ foglalása esetén
a 11. fĘ grátisz!
„Ön szórakozik, mi hozzuk-visszük”

Évzáró rendezvények,
karácsonyi partik
cégek részére!
ÉrdeklĘdés, részletes információk
és jelentkezés:
Visegrád Tours
2025 Visegrád, Rév u. 15.
Tel.. 26/398-160, email:
info@visegradtours.hu
A Pillangós-ház az alábbiakkal segíti
a testi-lelki harmonizálódást:
– kineziológiai kezelés: stresszoldás
– táltos masszázs: ,,csontkovácsolás”
– radiesztézia: földsugárzások kimérése
– shiatsu masszázs
– Kriston Intim Torna tréning
–...
Tájékoztató és bejelentkezés:

Kováts Ildikó 06 (20) 9274-150
www.pillangos-haz.com

www.visegradtours.hu

 !"
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Válogatott fenyĘkkel
Hirdessen a Visegrádi Hírekben!
Áraink 2009-ben sem változnak!
Meghívó

(luc-, ezüst- és normand fenyĘ),

minden méretben,
a Dunakanyar legjobb áraival
várjuk kedves vásárlóinkat
december 6–24-e között.

A Visegrádi Hírek szerkesztĘbizottsága
hagyományos évzáró

Ingyenes hálós csomagolás!

nyilvános szerkesztĘségi ülését

Nincs fenyĘfatalpa?
Nálunk azt is talál!
A vásárlóknak ingyenes befaragás!

2008. december 27-én, szombaton
17 órakor tartja
a mĦvelĘdési házban,
melyre minden kedves Olvasóját
szeretettel hívja!

Nézze meg kínálatunkat!
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DUNAKANYAR
INGATLANCENTRUM
IngatlanközvetítĘ Iroda
Tanácsadás, teljes körħ ügyintézés!





    

    





 

  


Tel/Fax: 06 (26) 381-431 Mobil: 06 (20) 9834-796

www.ingatlan- dunakanyar.hu
VISEGRÁDI HÍREK
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala
Megjelenik havonta, 800 példányban
FelelĘs szerkesztĘ: Mikesy Tamás
A szerkesztĘbizottság tagjai:
Borsody István, Gróf Péter, dr. Gróh Dániel,
Kálazy László, Mezei Anna, Mikesy Tamás, Schmidt Anna

Kéziratleadás: minden hó 1-jéig
Írásaik tartalmáért a szerzĘk vállalják a felelĘsséget!
SzerkesztĘség: 2025 Visegrád, Széchenyi u. 11.
Telefon: (26) 398-128, fax: (26) 398-163
SzerkesztĘségi órák: szerdán 14–16 óra között
ISSN 1587-7477
Tipográfia: Borsody István
Nyomdai munkák: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác

KÖNNYīSZERKEZETES
HÁZAK KIVITELEZÉSE
TetĞfedés, autóbeállók, elĞtetĞk
és egyéb faipari munkák
Megbízható, gyors kivitelezés
kedvezĞ áron!
Referenciával és garanciával!
A referenciák megtekinthetĞk:
www.acsfer.hu
ElérhetĞség:

Telefon: 06 (20) 519-1949
Fax: 06 (26) 585-030
E-mail: acsfer@dunainfo.net

XXIV. évfolyam 12. szám
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Visegrádon
gyönyörħ panorámával rendelkezę
hét szoba összkomfortos lakás (panzió)
a Thermál Szálló mellett
teljes berendezéssel együtt
kiadó, bérbeadó, illetve eladó!
ÉrdeklĘdni lehet:
06 (30) 423-0517-es telefonon
Vágott, hasított tĦzifa Dunabogdányból
Tel.: 06 (70) 268-4030


7 °C

Ne kockáztassa Ön
és jármĦve biztonságát,
épségét!
A nyári gumiabroncs 7 °C alatt
nem biztosít megfelelĘ tapadást
az útburkolaton
még száraz idĘben sem!
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TĥZIFA
Hasított 2.000,– Ft/q, kugliban 1.900,–Ft/q
Az ár a házhoz szállítás költségét is magában foglalja

EĘry Csaba
Tel.: 06 (20) 599-9399
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A kopott téli abroncsra legyen gondja!
T é l i g u m i a b r o n c s s z é l e s v á l a s z té k b a n
Gum i s z e r e l é s , c e n tr í r o z á s , j a v í tá s
V i segr á don!
T e l . : 0 6 (2 0 ) 6 6 1 -7 8 0 3

Visegrádon külön bejáratú
KÉTSZOBÁS LAKÁS KIADÓ!
ÉrdeklĘdni lehet:
a 06 (30) 966-9288-as,
ill. a 06 (26) 398-287-es telefonszámon

DUNAKANYAR
VAGYONVÉDELEM
Biztonsági rendszerek kiépítése
rádiófrekvenciás
és telefonos távfelügyelet biztosításával,

vonuló járĘrszolgálattal
Lénárd Péter 06 (20) 9117-775
Csitneki Tibor 06 (20) 9205-424
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BARKÁCS ÁRUHÁZ FATELEP,
DUNABOGDÁNY
FIGYELEM!
MOST GONDOLJON A TÉLRE!

HORDOZHATÓ
CSERÉPKÁLYHÁK,
TĥZHELYEK
AKCIÓS ÁRON KAPHATÓK,
OTP-HITELRE IS ELVIHETėK!
BARKÁCSGÉPEK,
BÁDOG, VILLANY,
VEGYI ÁRU,
TAKARÓLÉCEK,
CSAVAROK,
SZIGETELė ANYAGOK
CÍM:
DUNABOGDÁNY, IPARTELEP
KOSSUTH LAJOS ÚT 3.
(A FOCIPÁLYÁVAL SZEMBEN)

PFEIFER FERENC
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Kapható
A BORDA TERMÉKEK TELJES VÁLASZTÉKA!

Decemberi ajánlatunk:
vákuumfóliás darabolt comb 1420 Ft helyett 1200 Ft,
vákuumfóliás füstölt tarja 1420 Ft helyett 1200 Ft-os
kedvezményes áron kapható.
Karácsonyi ajánlatunk többféle fagyasztott, filézett
halszelet, halbelsĘség, halászlésĦrítmény!
Többféle mustár, majonéz, torma!
Házi jellegĦ pácolással készült
füstölt parasztsonkára és parasztlapockára
elĘjegyzést felveszünk!
GRILLEZNI VALÓ FĥSZERES HÚSOK
NAGY VÁLASZTÉKBAN,
TÖBBFÉLE ÍZESÍTÉSSEL KAPHATÓK!
Az árak a mindennapi készlet erejéig
Érvényesek; az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
Sertés- és mĦbelek, vakbél, gyomor
folyamatosan kapható!
MinĘségi ecetek, konzervek, ét- és olívaolaj,
ásványvíz, üdítĘitalok, száraz- és házi tészták,
mirelit áruk, vecsési savanyúságok, mirelit- és
grillfĦszerek nagy választékban, jó minĘségben,
kedvezĘ áron!
SODEX ho PASS, ENNI KÉK
étkezési és ajándék utalványok beválthatók!
Minden kedves Vásárlónknak kellemes
karácsonyi ünnepeket, boldog új évet kívánnak
a Borda Húsbolt dolgozói

HÁZ!

Nyitva tartás:
hétfĘ
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

A 11-es fĘút mellett
jó parkolási lehetĘséggel
várjuk Önöket!
2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos út 40.
Telefon: (26) 390-350

