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Január 22-én a magyar kultúra napjára emlékezünk. Kölcsey Ferenc versét 1823. január 22-én vetette papírra, akkor még
nem gondolva, hogy Himnusza nemzeti imánkká válik. E neves napon egyik fĘ mĦvébĘl, a ParainesisbĘl idézünk. Intelmeit
unokaöccséhez, Kálmánhoz intézte, de gondolatai ma is érvényesek, idĘtállóak:

,,Sok szépet irának a bölcsek, s
gyakran a nem épen bölcsek is;
gazdag forrást nyitának fel, honnan
jó sorsban intést, balban vígasztalást,
mindkettĘben magasra emelkedést,
szív és észnemesülést meríthetünk;
de azok is csak úgy hatnak reánk, ha
érzés és gondolkodás által sajátunkká
tevĘk, ha saját magunkban kiforrva
lényünkhez kapcsolódnak…
Alig van ember, kinek keblében a jó
és szép magvak a természettĘl hintve
ne lennének; s ki szerencsés vala
mívelt emberek közt születni…
Azonban ismerni a jó könnyebb, mint
követni; sĘt még az sem nehéz, hogy
némelykor jó, vagy épen nemes tettet
vigyünk véghez; de egész éltedet
meghatározott elv szerént intézve,
sohasem tenni mást, mint amit az
erkölcsiség kíván…
Szeretni az emberiséget: ez minden
nemes
szívnek
elengedhetetlen
feltétele. Az emberiség egésze nem
egyéb számtalan háznépekre osztott
nagy
nemzetségnél,
melynek
mindegyik tagja rokonunk, s
szeretetünkre és szolgálatainkra
egyformán számot tart… Szeresd a
hazát! boldog leszesz, ha a férjfikor
napjaiban e szavakat úgy fogod
érthetni, úgy fogod érezhetni, mint
kell...
Hazaszeretet egyike a kebel
tiszteletre
legméltóbb
szenvedelmeinek; de sok kívántatrik,
míg
annak
tiszta
birtokába
juthatunk… Mert tudd meg: e
szóban: haza, foglaltatik az emberi
szeretet és ohajtás tárgyainak egész
öszvessége. Oltár, atyáid által
istennek építve; ház, hol az élet elsĘ
örömeit ízleléd; föld, melynek

gyümölcse
feltáplált;
szülĘid,
hitvesed,
gyermekeid,
barátid,
rokonaid s polgártársaid: egytĘl
egyig csak egészítĘ részei annak…
Kinek szívében a haza nem él, az
számĦzöttnek
tekintheti
magát
mindenhol…

220 éve született Kölcsey Ferenc,
a reformkor kiemelkedĘ alakja

Törekedjél
ismeretekre!
De
ismeretekre, melyek ítélet s ízlés által
vezéreltetnek…
Tudományt
a
munkás élettel egybekötni: ez a
feladás, mire a köztársaság férjfiának
törekedni kell… Teljes birtokában
lenni a nyelvnek, melyet a nép
beszél: ez az elsĘ s elengedhetetlen
feltétel. De erre még nem elég azon
nyelvismeret, mely dajkánk karjai
közt reánk ragadt; … Meleg
szeretettel függj a hon nyelvén! mert
haza, nemzet és nyelv, három
egymástól válhatatlan dolog; s ki ez
utolsóért nem buzog, s két elsĘért
áldozatokra kész lenni nehezen fog.

Tiszteld s tanuld más mívelt népek
nyelvét is, s fĘkép ama kettĘt,
melyen Plutarch a nemzetek két
legnagyobbikának hĘseit rajzolá s
Tacitus a római zsarnok tetteit a
történet évkönyveibe való színekkel
nyomá be; de soha ne feledd,
miképen idegen nyelveket tudni szép,
a hazait pedig lehetségig mívelni
kötelesség…
Többször mondám: az élet fĘcélja –
tett; s tenni magában vagy másokkal
együtt senkinek nem lehetetlen.
Tehát tégy! s tégy minden jót, ami
tĘled telik, s mindenütt, hol alkalom
nyílik; … Tapasztalás, tanulás,
figyelem és gondolkozás: négy
eszköz, minek szorgalmas használata
által az ítélet napról napra erĘsödik…
jót, szépet, nagyot és nemest tenni
természetes ohajtás; … Egyedül a
legnagyobb erĘ sem tehet mindent,
mondhatnám, nem tehet sokat;
egyesített
erĘknek
pedig
a
lehetetlennek látszó is gyakran
lehetséges. Mit ér egy csepp víz? de
milliomonként egyesült cseppek
megdöbbentĘ erĘt fejtenek ki…
Fáradj a hazáért, s ne tenmagadért;
így nem leszen okod panaszkodni. Ki
magáért fárad, gyakran csalatkozik;
ki lelke erejét hazájának szenteli,
annak tettei elĘbb-utóbb sikerrel
koronáztatnak
meg;…
Ki
gazdagságot igazságos úton gyĦjt, az
a közös hazának gyĦjt kincset:
jólbíró lakosokban áll az ország
gazdagsága… nem nézünk átokkal
vissza a pályára, mely ha nekünk
töviset hozott is, nemünknek most
vagy
jövendĘben
virágot
és
gyümölcset teremhet.”
Összeállította: Borsody István
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Elhunyt Madas László, városunk elsĘ díszpolgára
Szomorú kötelességünk, hogy az új év elsĘ számában együttérzésünk és részvétünk kifejezése mellett
megemlékezzünk arról az emberrĘl, aki Visegrád 1945 utáni fejlĘdésének egyik meghatározója volt és egyszerre
tudott vezetĘként, szakemberként és Emberként példaadó módon megfelelni a kihívásoknak és feladatoknak.
A Visegrádi Hírek szerkesztĘsége tisztelettel adózik Madas László emlékének azzal is, hogy közöljük a 2010.
január 9-i temetésén elhangzott búcsúztató beszédeket.

Búcsú Madas Lászlótól
A Erdészeti és Faipari Egyetem elsĘ évét 1964. június
27-én, Magyarországi Szent László király napján
abszolváltam Sopronban. Ugyanígy végzett néhai EĘry
Gyula barátom és évfolyamtársam is. Ebbéli örömünkbĘl
kifolyólag felmentük az Alpesi vendéglĘbe egy sörre.
– Mit csinálsz a nyáron? – kérdezte Gyula az iszogatás
közben.
– Dolgozom.
– Te Bánó! – mondta Gyula élénken. – Gyere
Visegrádra! Én el tudom intézni, hogy a visegrádi
erdészetvezetĘ alkalmaz téged a nyárra. Madas Lászlónak
hívják. Tudod, ez egy rendkívüli ember…
Néhány nap múlva Madas László elĘtt álltam
Visegrádon. Vigyázz állásban, fegyelmezetten, a
munkavállalásra felkészülten. Úgy, ahogy egy zöldfülĦ
baleknak állnia kell egy nagyhírĦ és nagynevĦ Firma
elĘtt. ė azonban mit sem adott erre. Vidáman mosolygott.
SzemébĘl az emberség, a szeretet, a bizalom és sok egyéb
hasonló más sugárzott. Meleg, barátságos szavakkal
köszöntött, miközben többször és rendesen hátba sózott.
Ezután jobb kezét a jobb vállamra téve maga mellé
húzott, és néhány szóval ismertette a munkámmal
kapcsolatos elképzeléseit olyan természetességgel, olyan
barátságossággal, mintha mindig is ismertük volna
egymást, mintha ė mindig is az én Nagy Barátom lett
volna. Mondandóját befejezve beugrott a Gál JenĘ
vezette dzsipjébe és elhajtott.
Ahogy egyedül maradtam – valamilyen egészen boldog
lelkiállapotban –, EĘry Gyula jellemzésére gondoltam…
Valóban… Ez egy rendkívüli ember. Véleményem az
évtizedek során semmit sem változott. Most, a ravatal
elĘtt állván is csak az élet kérlelhetetlen törvényei
kényszerítenek arra, hogy az igeidĘt megváltoztassam:
Madas László egy rendkívüli ember volt. TĘle búcsúzom
most az Országos Erdészeti Egyesület Elnöksége és
tagjai, a pilisi erdészek, valamint elsĘsorban a Visegrádi
Erdészet területén levĘ településeken élĘ jelenlegi és
múltbéli erdĘgazdasági dolgozók nevében.
* * * **
Madas László életútját egy nekrológ keretében
ismertetni lehetetlen. Csak a kitüntetései felsorolása
kitenne önmagában egy búcsúbeszédet. Mindezeken felül
lelki szemeimmel itt látom magam elĘtt ėt, amint
szemöldökét felhúzva, jobb keze mutató ujját felemelve,
derĦs szemeit rám szegezve, mosolygó arccal mondja:
,,Tudod, tudod, tél van, hideg van. Röviden mondd, mert
fáznak a barátaim…”
– 1920. július 26-án születik Sopronban a Muck
erdészdinasztia harmadik generációsaként.

– Az erdĘmérnöki diplomát 1942-ben szerzi a József
Nádor MĦszaki és Gazdaságtudományi Egyetem soproni
Bánya-, Kohó- és ErdĘmérnöki Karán.
– 1942–1943 között a kar Út- és Vasútépítési Tanszékének adjunktusa.
– 1943–1949 között háborús szolgálat, melybĘl 3,5 év
hadifogság.
– 1949–1954 között számos államerdészeti beosztást
tölt be.
– 1954–1968 között a Visegrádi Erdészet
erdészetvezetĘje.
– 1969–1983 között a Pilisi Állami ParkerdĘgazdaság
igazgatója.
– 1983-tól nyugállományba vonul.
* * * **
Élete meghatározója
volt a sport. Már az
egyetemi tanulmányok
megkezdése
elĘtt
magasugrásban ifjúsági magyar bajnok
volt. Egyetemistaként
az egyetem atléta
csapatának
vezéralakja.
Egyszer
például
Tatabányára
indult
egy atlétikai versenyre,
de
a
gyorsvonat nem állt
meg Tatabányán, így
be kellett utaznia
Budapestre. Pesten vett egy sportújságot, és látta, hogy
egy tehetségkutató verseny lesz a BBTE (ma VASAS)
pályán. Kiment a versenyre, elindult 100 méteren, és
megverte az akkori magyar bajnokot.
1943 nyarán már elhagyta az egyetemet, amikor
augusztusban országos atlétikai bajnokságot rendetek
Pesten. A MAFC Sopron számított rá, Ę pedig igent
mondott a rajtra. Tréning nélkül indult a versenyen. Élete
legjobb eredményével, ráadásul az év legjobb magyar
magasugró eredményével gyĘzelemre vitte Sopron ötös
magasugró csapatát. Országos bajnokok lettek. Neves
sportújságíró készített vele riportot, melybĘl nagy cikket
írt. Címe: A legszerényebb magyar atléta.
Egyik vallomása a cikkben: „A sport életem
elválaszthatatlan része, hozzátartozik a lélek és test
harmonikus összhangjához; az eredmény nem fontos, ha
jön, örülök neki.”
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* * * **
Erdészhivatására mi sem jellemzĘbb, mint a 82 éves
korában írt önéletrajza elsĘ mondata: „Erdésszé válásom
1920-ban, megszületésemmel kezdĘdött.” Polihisztor
erdész volt. Nemcsak értett az erdĘgazdálkodás minden
ágazatához, hanem egyaránt szívén is viselte mindegyiket.
A vadgazdálkodást éppúgy, mint az erdĘmĦvelést, avagy
az erdĘfeltárást, avagy a jóléti erdĘgazdálkodást.
Tengernyi mondandóm lehetne… De csak egy két szilánk:
Az erdész társadalom Madas Lászlónak köszönheti,
hogy a Biolley-féle szálalás magyar kísérleti eredményeit
tanulmányozhatja a Visegrád, ErdĘanya-bükkösben. A
területet az 50-es évek közepén Ę alakította ki, és amellyel
Ę foglalkozott évtizedeken keresztül. A nemzetközi
összehasonlításra is alkalmas, szabályszerĦen és
folyamatosan mért és dokumentált kísérleti területen meg
lehet tekinteni a szálaló erdĘk minden lényeges elemét.
– A Közelítés és szállítás hegyvidéki erdeinkben címĦ
könyvet Pankotai Gáborral együtt írják.
– Német szakírók remek munkáit fordította magyarra.
– Sok-sok értékes cikke jelent meg.
* * * **
Munkásságában mind nagyobb súlyt kap a természet,
ezen belül az erdĘ és az ember kapcsolata, kölcsönhatása.
Felismeri, hogy ennek a kapcsolatnak a kölcsönösen jó
kialakítása civilizációnk egyik létkérdése lett.
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Pilisi tájfejlesztési munkálkodásának egyik mérföldköve
az 1969. január 1-jén alapított Pilisi Állami
ParkerdĘgazdaság, melynek igazgatójául Ęt nevezik ki.
1973-ban már munkásságára felfigyel az Európa-díjat
odaítélĘ Goethe Alapítvány is, melynek mind az elnöke,
mind a kuratórium valamennyi tagja ellátogatott
Visegrádra. A vendégeket elvarázsolta a táj szépsége.
A kuratórium tagjait azonban nemcsak a táj varázsolta
el, hanem Madas László egyénisége is. Ünnepélyesen
kijelentették, hogy évenként itt, a mi Pilisünkben volna
kedvük eldönteni: ki és miért kapja az éppen esedékes
Európa-díjat…
Madas László nélkül nem fürödhettünk volna sok évig a
Lepencei SportfürdĘben. Madas László nélkül nem épült
volna meg a Mogyoró-hegyi Kiránduló és Oktató
Központ.
Szakmai munkásságáról mindez azonban még dióhéjba
történĘ foglalat sem volt.
* * * **
Élete vezérelvei voltak:
– Szerényen nyerni és elegánsan veszíteni; valamint:
– Ha elbuktál, állj fel!
Nemcsak vallotta Ęket, hanem így is élt.
Számtalan történetet mondhatnék az emberségérĘl,
nagyúri modoráról, de csak egyet engedhetek meg
magamnak:
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Amikor 1968 Ęszén a Pilisbe kerültem, Pilismaróton
kaptam egy kis lakást. – ,,Mikor tartasz egy lakásszentelĘ
tarokk partit?” – kérdezte.
A szervezĘi elĘkészületek közben vált köztudottá, hogy
Madas Lászlót 1969. január 1-jével a Pilisi Állami
ParkerdĘgazdaság igazgatójának nevezik ki. Ekkor úgy
gondoltam, hogy részemrĘl, a balek-mérnöktĘl közvetlenkedés lenne a szervezés további folytatása. Január
közepén azonban úgymond Ę „vont felelĘsségre”: ,,Mi
lesz a lakásszentelĘ partiddal?”
A partit egy január végi hétfĘ délutánra szerveztem meg.
Ugyanerre a napra szervezett a Miniszterelnökség egy
Pilismarót-hamvaskĘi kormányvadászatot, ahol a politikai
házigazda Fehér Lajos miniszterelnök-helyettes, a
szakmai házigazda pedig Madas László parkerdĘ-igazgató
volt. Így meghiúsult a részvétele a partin. – Gondoltam
én. ė azonban másként gondolta:
Este fél nyolc körül fejezĘdött be a hamvaskĘi program,
amikor Fehér Lajos közölte: ,,Madas elvtárs, magát én
viszem haza.” A miniszterelnök-helyettes Mercedese
rövid idĘ alatt a Madas-ház elé ért Visegrádon. A két férfi
elbúcsúzott egymástól. Madas László bement a lakásába,
köszöntötte hitvesét, akivel vidáman még azt is közölte:
,,Még nem értem haza, percek múlva indul a buszom.”
Ezután elköszönt, majd kisietett a Visegrád-Kápolna
buszmegállóhoz. Felszállt a 20.45-ös autóbuszra. 29 perc
múlva már ismét Pilismaróton volt a templomnál. Innen
csak egy kilométert gyalogolt, majd kopogott a
lakásajtómon, és bejött a lakásba: ,,Megígértem, hogy
eljövök hozzád. Itt vagyok. Ezt értékeld!”
****
Nyugállományba vonult. Ezt az életformát nem neki
találták ki. Szigorú fogadalmat kötött: „A ParkerdĘ
székházába csak akkor megyek, ha hívnak, és csak akkor
vállalok feladatot, ha ellenszolgáltatás nélkül végezhetem.
Nem kívánok még véletlenül sem félreérthetĘ helyzetet
okozni.”
Ahogy teltek a nyugdíjas évek, ugyan mindinkább
aggódóbb lett, de mindig derĦsen mondta: ,,Csak egy, ami
felderít: a pilisi erdĘk jövĘ tavasszal is kizöldülnek!”

2010. január

Vágyott szakmája gyakorlására. ErdĘbéli fiával –
ahogyan Koncz Antal kerületvezetĘ erdészt nevezte –
gyakran járt ki ErdĘanyába. Ilyenkor üdült fel, ilyenkor
tudta feledni jelen világunk sötét foltjait. Elkeseredettnek
sosem láttuk. Önuralma határtalan volt.
Barátjának 2008. év végén írt levelében írja: „Hálásan
élvezzük feleségemmel az együtt megöregedés Isten adta
örömét és biztonságát, így könnyebben viseljük el a
vénülés megpróbáltatásait.” Készült a nagy útra.
Csendben, magába zárkózottan, de félreérthetetlenül.
* * * **
Madas Lászlót az élet számtalan kitüntetéssel halmozta
el: sok-sok kitüntetést kapott a közigazgatás, az oktatás,
az erdĘgazdálkodás, a környezetvédelem területén végzett
tevékenykedéséért. Európa-díjas mérnök, a BedĘ Albertdíj, a Munka Érdemrend arany fokozatának birtokosa,
Visegrád Város díszpolgára, az Országos Erdészeti
Egyesület tiszteletbeli tagja, a Magyar Köztársasági
Érdemrend Tiszti Keresztje birtokosa, vasdiplomás
erdĘmérnök.
Mégis, ha én emlékezni fogok Madas Lászlóra, akkor
nem a címei, nem a kitüntetései jelennek meg elsĘként
elĘttem, hanem a nagy tudású, a segítĘkész, a bajtársias,
az emberséges, az elegáns stílusú, a fenséges
udvariasságú Tanítómester, a Példakép.
****
Madas László úgy halt meg, ahogyan egész életében élt:
a szentestét nagy családja körében, szeretettel övezve
töltötte el. Udvariasan megvárta a Megváltó eljövetelét,
majd utána röviddel, hitvese jelenlétében, szerényen
elment…
ė már a Mindenhatónál van. Az
boldogságával ott is marad mindörökre…
Visegrád, 2010. január 9.

üdvözültek
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Visegrád város búcsúzik
Madas Lászlótól
Tisztelt Gyászoló Család!
Tisztelt Gyászoló Gyülekezet!
Szomorú kötelességemnek teszek eleget, Madas Lászlótól búcsúzom.
Év végén, vagy év elején, ki-ki szokása szerint visszatekint az elmúlt esztendĘre. Számot vet, mit tett
jól, mit rosszul. Mit csinálna másképp, mit mulasztott el, s ha netán elégedett némiképp az ember
önmagával – no, csak óvatosan ezzel –, mi az, ami úgymond terven felül sikerült. És persze, ha ezeket
végiggondolta, akkor elĘre is kell tekinteni, mi az, amit el kell végeznie, milyen feladatok várnak rá.
Ezt talán úgy mondják: tudatosan élni az életet.
Az embert többnyire mégis érzelmei vezérlik. Nagyon sok döntést – és persze a legfontosabbakat is –
érzelmeink alakítják. Ilyen a szerelem, a barátság, és ilyen minden fontos dolog, a becsület, a tisztelet,
a bizalom és a szeretet.
Vannak szerencsés csillagzat alatt születettek, akikben az érzelmek összhangban vannak a tudatos,
végiggondolt gondolattal, a látható cselekedetekkel, munkájukkal. ėk olyan terveket tudnak
kigondolni, amelyek bár nagyon kívánatosak, vonzók, de látszólag megvalósíthatatlanok. De meg van
bennük az a tudás, hit, kitartás, amely ezeket a célokat mégis elérhetĘvé teszi.
Fölmerülhet a kérdés, hogy vajon 40–50 évvel ezelĘtt volt-e nehezebb ilyen „csodákat” véghezvinni,
vagy ma. Ezen persze el lehetne vitatkozni, de amikor Madas László elkezdte Visegrádon az általa és
munkatársai-barátai által megálmodott tervet megvalósítani, akkor bizony sokkal kevesebb lehetĘsége
volt, mint a mai idĘben bárkinek. De megszületett a Mogyoró-hegy, Lepence-fürdĘ, a Fellegvári út, a
Füvészkert és még sok minden más, ami ma is érték. Visegrád mindenkori fejlesztésének és
fejlĘdésének elkötelezett híve – ezt ė maga is vallotta – és egyben motorja is volt.
Felismerte a turizmusban rejlĘ lehetĘségeket, de ugyanakkor számolt annak a lakosságot érĘ
terheivel. Ezért tudatosan azon helyszínek fejlesztését részesítette elĘnyben, amelyek a lakott
területeken kívül estek.
Rendkívül óvatos ember volt, mindig azt kutatta, hogy vajon azok a tervek, amelyek egy bizonyos
szempontból elĘnyösek lehetnek, vajon más területen milyen hatást válthat ki és azokat esetleg hogyan
lehet majd orvosolni. Mindig kutatta, kereste a kritikus véleményeket, meghallgatta azokat és értelmes
vitákat folytatott le velük. Türelmes ember volt.
Visegrádnak az egyik legnagyobb, vitathatatlan vonzereje a természeti értékeiben található.
Rendkívül fontosnak tartotta mindig is ezen értékek védelmét, megóvását. Ugyanakkor azt vallotta,
hogy a természet védelmét az emberek természetszeretetének erĘsítésével lehet és kell elkezdeni.
Az év végék mintájára az út végén is vissza kell tekintenünk és el kell gondolkodnunk azon, hogy a
legfontosabbakat elvégeztük-e? Milyen nyomot hagyunk magunk után? Ha távoztunk után nevünk
bárhol fölmerül, vajon hogyan említenek majd bennünket? No, ez a fontos!
2000 nyarán Visegrád visszakapta városi rangját. A képviselĘ-testület megalkotta a kitüntetések
adományozásáról szóló rendeletét és elsĘ alkalommal Dr. Madas Lászlónak ítélte oda a díszpolgári
címet. A döntés után személyesen kerestem föl ėt; elmondtam, hogyan döntött a képviselĘ-testület.
Beszélgettünk, kérdezgetett, közben látható módon töprengett. Aztán megkérdezte, hogy milyen volt a
szavazati arány. Mondtam, hogy egyhangú igen. Némiképp talán enyhülni látszott, és azt mondta:
akkor jó. Számára csak az az elismerés volt elfogadható, amely viták nélkül, a szívbĘl jön. Visegrád
polgárai a szívükbe fogadták Ęt és saját halottjuknak tekintik az elhunyt Madas Lászlót.
Nyugodjon békében!
„Ti boldogtalanok, nem egyedül vagytok,
ElĘttetek egy ember ment el
S utánatok is jön egy ember.”
Hadházy Sándor
polgármester
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Jó kedélyĦ és örömteli rendezvénnyel búcsúztatták a visegrádi
polgárok a tavalyi évet. A millenniumi év záró rendezvényeként
meghirdetett városi disznóvágás december 31-én a kezdetétĘl a
végéig különlegesen jó hangulatban telt. Aki részt vett rajta és
megkóstolta a finomabbnál finomabb kolbászokat, hurkákat és
sült húsokat, egyedi élményekkel búcsúztathatta az óévet.
A disznóvágás és kóstoló hangulatáról a városi honlapra
érkezett vendégbejegyzések is tanúskodnak, melyek közül csak
néhányat idézünk példaként: „Az Önök gyönyörĦ városában
szilveszterezĘként kerültem bele a városi disznótorba, mit sem
tudva elĘre a rendezvény jellegérĘl. A kóstoló után szerettem
volna kifizetni a fogyasztást, akkor tudtam meg, hogy az Önök
vendégei voltam. Nagyon szépen köszönöm a vendéglátást és a
jó zenét, hangulatot. További sikereket és eredményeket kívánok
városuknak, hogy máskor is megismételhessék az ilyen
meglepetéseket.” – írta JenĘ PécsrĘl. „Nagyon köszönjük a
SZÍVES vendéglátást, tökéletes vendéglátók voltak és a
malacságok is nagyon finomra sikeredtek és még zenét is
szolgáltattak hozzá! Az ötlet, hogy ily módon is lehet a köznép
napjait szebbé tenni, kellemes órákat szerezni, dicséretre méltó.
Minden elismerésem Önöké! BUÉK!”
Más, távoli vendégeink pedig ezt írták: „Kedves Visegrádiak!
Akárki akármit mond, mi jól éreztük magunk… Köszönjük a
városnak a szeretetteljes vendéglátást! A nyolc soproni ide
tévedt szilveszterezĘ.”
Az önkormányzat és a képviselĘ-testület nevében is
köszönetünket fejezzük ki a résztvevĘknek, különösen annak a
közel ötven fĘnek, akik Szilveszter napját arra szánták, hogy
egész napos munkájukkal örömet szerezzenek sok-sok
kikapcsolódásra, szórakozásra vágyó embernek (s arról, hogy
milyen sokan voltak, arról az 1900 kiosztott tányér is
tanúskodik). Nélkülük ezt nem lehetett volna megvalósítani.
A disznóvágások lebonyolítását és a disznók feldolgozását
köszönjük Abonyi Gézának és a Turisztikai és VárosszépítĘ
Egyesületnek, Burgermeister Editnek és a Kisebbségi
Önkormányzatnak, Cseke Lászlónak és a Szent György
Lovagrendnek, valamint Koller Péternek és az Ifjúsági Klubnak.
A rendezvény és a millenniumi évzárás nagy öröme, hogy olyan
összefogással sikerült létrehoznunk Visegrád elsĘ városi
disznótorát is, mint ami jellemezte az egész évet.
Reméljük, hogy jövĘre folytathatjuk az így megkezdett
hagyományt!
Köszönettel:
Dobri Imre alpolgármester
és Mikesy Tamás, a mĦvelĘdési ház igazgatója

Beteg embertársaink nevében kérjük Önt,
vegyen részt



2010. január



 

A véradás helye:
Áprily Lajos Általános Iskola
és Alapfokú MĦvészetoktatási Intézmény,
Magyar László Sportcsarnok

A véradás ideje:
2010. január 27. (szerda) 14–17.30 óra
Személyi igazolványát, TAJ-kártyáját
feltétlen hozza magával!

Önzetlen segítségét
minden beteg nevében köszönjük!

Greguss Tamás, városunk tehetséges fotósa, az év végén tartott
nyílt szerkesztĘségi ülésen felajánlotta, hogy lapunk számára a
jövĘben fotókat készít. Néhány profi képpel örvendeztette meg
Olvasóinkat, melyeken a Szilveszter napján tartott disznótort
örökítette meg.
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Zoller Attila emlékének idézése
Részlet Szabó Sándor: Zoller Attila ,,élményeim és az
album születése” címĦ írásából, melyet a Zolleremléklemez kiadásához
írt 2002-ben:
,,Az évek múltán egyre
többször
hal-lottam
híreket Zoller Attila
felĘl és mint kiderült, a
mai gitáros generáció
legnagyobbjainak mind
barátja vagy éppen
kedvence volt... Nem is
véletlen, hogy mindenki
csodálta Zollert, amikor
egy szál egyedül felment a színpadra és egy
egész estét játszott a gitárján, mint egy komplett zenekar. Engem a polifónia fogott meg, másrészt
pedig az a hihetetlen tömör és színes harmónia világ, ami
a kompozícióiban megmutatkozott. Nagyon szép témákat
írt. A legfontosabb értéke számomra viszont az, hogy más
volt, mint a többi gitáros. Volt benne eredetiség, amit
manapság egyre ritkábban lehet bárkiben is felfedezni. A
mai világ nem szereti és becsüli az egyéniségeket és az
eredeti embereket, mert azok nem manipulálhatók
könnyen... Zoller erĘs egyéniség volt és ellent tudott állni
a zenében is globalizálódó világtendenciáknak.
Igazolványkép
1941/42-bĘl

Zoller Attila a Déli pályaudvar elĘtt
1996. január 21-én
Sok muzsikus társa, akik véleményem szerint semmit
sem tudtak a magyar zenérĘl, azt mondták, hogy a magyar
zenei hagyományok ott szólnak a zenéjében. Itt érdemes
kissé elgondolkodni: amit ma magyar hagyománynak lehet
nevezni, ha a népzene oldaláról tekintjük, ezek a hatások
idĘnként elĘtĦnnek Zoller játékában. Gondoljuk csak
meg: Zoller huszonéves korában elkerül Magyarországról
és pár év múlva már New York Cityben játszik az éppen
aktuális jazz sĦrĦjében. Ez pedig olyan erĘs légkör, ahol
nem lehet csak a magyar hagyományokra épülĘ jazzt
játszani. A bartóki gesztus, Zoller egy népdal feldolgozása
(A csitári hegyek alatt...) ugyan a többi muzsikust is
megejtette – ezt hallani a felvételen –, de ez ritkán fordult
elĘ.

Egy másik jellegzetes téma a Gypsy Cry címĦ darab,
ahol a magyar cigányság kesergĘjének hangvétele és
táncritmusa képezte a téma alapját. Ez a sodró lendületĦ
szám Zoller repertoárjának egyik legértékesebb darabja.
A Hungarian Jazz Rhapsodie azonban talán a
legfontosabb mĦve. Valójában ez a legmagyarabb
kompozíció is egyben. Ebben a balladaszerĦen kezdĘdĘ
parlandó rubátó ritmusú, szabadon épülĘ többtételes
opuszban egy teljesen ,,nem amerikai” gitáros jelenik
meg...
Más oldalról is van egy magyar karaktere Zollernek,
hiszen kompozícióiban ott hallható a harmincas évek
magyar
jazz
alapú
tánczenéinek
jellegzetes
harmóniavilága, valamint a két háború között és a
negyvenes évek vége magyar filmzenéinek hangulata. Ez
pedig, úgy gondolom, magyar sajátosság. Ez volt az a
zenei közeg, amiben Ę fiatal korában élt és sok zenét
hallhatott ebben az idĘben, így ezt a nagyszerĦ örökséget
vitte is magával...
Zoller több tekintetben is a különc gitárosok
kategóriájába tartozott, csupán azzal is, ahogyan a zenét
tekintette. Nem gondolkozott élesen stílusokban. Gyakran
játszott teljesen szabadon témák és megkomponált részek
nélkül. Ez a gyakorlat aztán olyan izgalmas
improvizációkat és zenei élményeket adott, amit más
gitárosok nem tudtak megérteni és megmagyarázni...
Ma, amikor a jazzt már iskolában is lehet tanulni, az
intuícióból való Ęszinte ösztönös improvizáció a legtöbb
,,túltenyésztett” jazzel foglalkozó zenész számára
sámánkodásnak és mĦvészkedésnek tĦnik. Pedig ennek
felvállalása nélkül nem létezhet jazz. Zoller nagyon
spontán módon improvizált, sokan nem is értették. Akik
pedig sejtették, hogy a zene forrása valahol nem ezen a
valóságszinten van, azok nagyon becsülték Ęt. De miért is
kellene érteni egy improvizációt!!??...
Hogy Zoller mennyire tekinthetĘ a magyar zenekultúra
és ezen belül is a magyar jazz egyik fontos alakjának,
azon ma is vitatkoznak, bár számomra fontossága vitán
felül áll. Zoller ugyan Amerikába emigrált, ott élt, ott
fejtette ki minden eredményét, de ha nem megy oda, akkor
ezt a pályát nem járja be és életmĦve valószínĦleg nem
lenne olyan jelentĘs, már csupán az ellehetetlenítĘ
körülmények miatt sem.
Ma már közhely, hogy ha valaki akar valamit, akkor el
kell hagynia az országot. Ez különösen igaz a gitáros
társadalomra. Magyarország nem egy gitárnemzet.
Világszínvonalú jazzmuzsikus tehetségek tengĘdnek itt
ebben az országban, hazánk észrevétlen a jazz világában.
Éppen ezért itt jön a képbe akár Zoller Attila, akár Szabó
Gábor neve, akik mindketten fényes, elismert karriert
futottak be és magyarként tisztelték Ęket az amerikai
pályatársak...”
A fenti részleteket Simon Géza Gábor: Mindhalálig
gitár – Zoller Attila élete és mĦvészete címĦ könyvébĘl
idéztük.
Mezei Anna
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A Mátyás Király MĦvelĘdési Ház
szeretettel meghívja Visegrád lakosait
a hónap utolsó péntekén tartandó
elĘadás-sorozat következĘ alkalmára, mely
2010. január 29-én (pénteken) 18 órától
lesz a könyvtárban
Ebben a hónapban

Gróf Péter
régész-muzeológus
(Mátyás Király Múzeum, Visegrád)
és

2010. január

A Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma
tisztelettel meghívja Önt az

   
   
 
   
 
  
  !
" # 
 

Tóth Franciska
irodalmi muzeológus
(Balassa Bálint Múzeum, Esztergom)

2010. január 22-én, 10 órára,
a visegrádi királyi palota nagytermébe,

tartanak

valamint

vetítettképes elĘadást

  
 Ę
       
  

Babits és Visegrád,
Babits és Esztergom
A belépés ingyenes!
Mindenkit szeretettel várunk!

Tisztelt Visegrádiak!
Ebben az évben Giovanni Della Casa Galateo c. mĦvébĘl
fogunk
szemelvényeket
bemutatni
a
reneszánsz
illemszabályokból. Ahogy a mĦ alcíme is mondja:

Galateo
avagy az illemrĘl
címĦ traktátus, melyben egy ifjút okító idĘs, tudományokban
járatlan ember személyében értekezünk a mindennapi
társalgásban követendĘ, illetve kerülendĘ viselkedési
módokról.
Vígh Éva így ír a szerzĘrĘl: fĘpap volt, pápai nuncius, a
tridenti zsinat egyik elĘkészítĘje, az inkvizíció velencei
bevezetĘje, az elsĘ tiltott könyvek jegyzékének összeállítója,
vatikáni államtitkár, ugyanakkor tréfás, olykor obszcén
versek szerzĘje, a szabados élet római szószólója, velencei
hölgyeknek szóló gáláns költemények írója, politikai
szónoklatok megszerkesztĘje, a reneszánsz leghíresebb
illemtanának összeállítója.
Kezdetnek egy gondolat: ,,… Senki nem kételkedhet abban,
hogy bárkinek, aki nem a magányosság és a remeteélet
mellett dönt, hanem városokban, emberek között kíván élni,
ne válna rendkívüli módon hasznára, ha viselkedésében és
modorában kellemes és szeretetreméltó tud lenni.”
-grád

JANUÁR
Hogyha fénylik Vince, megtelik a pince.
Hogyha fénylik Pál, minden termés szépen áll.
Ha pedig havas vagy esĘs leend,
Mértékletes esztendĘt jelent.

továbbá a

Visegrád 1000 éves egyházai c.
kiállítás megnyitójára
Program
10.00 SzĘke Mátyás, a MNM Mátyás Király Múzeum
igazgatójának köszöntĘje
10.30 Dr.
Mészáros
Orsolya
(ELTE
Bölcsészettudományi Kar, Középkori és Kora
újkori Régészeti Tanszék) elĘadása: A késĘ
középkori Visegrád város története és helyrajza
11.00 Dr. Végh András, a Budapesti Történeti Múzeum
fĘmunkatársa bemutatja Mészáros Orsolya: A késĘ
középkori Visegrád város története és helyrajza
címĦ könyvét
11.30 Visegrád 1000 éves egyházai címĦ kiállítás
megnyitója
A kiállítást megnyitja Dr. HegedĦs András, az
esztergomi Prímási és FĘkáptalani Levéltár
igazgatója
A Don Vito pizzéria és étterem,
valamint a Mátyás Király MĦvelĘdési Ház
szeretettel hív mindenkit
2010. január 24-én vasárnap 18 órára
a DON VITO pizzériába,
ahol a 2010. évi

Zoller-díj átadására
kerül sor
A díjátadást követĘ emlékkoncerten
a zene Zoller Attila emlékére szól
Fellépnek:
Tátrai Tibor és SzĦcs Antal Gábor gitármĦvészek
Belépés ingyenes! Mindenkit szeretettel várunk!
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Kedves Gyerekek!
BUÉK!
ÉS
JÓ
EGÉSZSÉGET,
SOK-SOK
SZERETETET, TÜRELMET, JÓ EREDMÉNYEKET
ÉS SOK SIKERT KÍVÁNOK NEKTEK EZ ÚJ
ESZTENDėBEN!
Új év – új elhatározások! De elĘbb nézzük meg, hogy
mit sikerült megvalósítanunk az elĘzĘ év terveibĘl,
elképzeléseibĘl!
A Gyerekkuckó nem igazán érezheti termékenynek és
sikeresnek a 2009-es évet. Legalábbis ami a Ti
fogadókészségeteket és közremĦködéseteket illeti! Arról,
hogy olvassátok és szeretitek a rovatot, igazából a Lénárd
Dávid és Napsugár testvérpártól kaptam visszajelzést.
A legnagyobb szomorúságom, hogy az ÉN
VISEGRÁDOM pályázatra csak az ovisok örvendeztettek
meg kis munkáikkal, hiába bíztattalak Benneteket
hónapról hónapra. Bár az is igaz, hogy az év
millenniumi feladatai

Ja és még valami! A tv-ben, egy reggeli mĦsorban
láttam, hogy van egy kislány, aki egy ritka betegségben
szenved, ,,üvegcsont” nehezíti, hogy a korosztályának
megfelelĘ vidám gyermekélete legyen. Egy külföldön
elvégezhetĘ mĦtét segítene rajta.
Ehhez mi is hozzájárulhatunk oly módon, hogy a
mĦanyag üvegkupakokat nem dobjuk a szemétbe, hanem
összegyĦjtjük és eljuttatjuk egy olyan vállalkozónak, aki a
kupakok újrahasznosításából tudja támogatni ennek a
kislánynak a mĦtétjét. GyĦjtsünk tehát mĦanyag
üvegkupakot! Ezzel egyszerre két hasznos dolgot
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és egyéb lehetĘségei több alkalmat is kínáltak az
alkotómunkára, és tudom, hogy ily módon sok szép
gyermek-munka született. Ezért aztán nem is búslakodom,
mert nem az a lényeg, hogy kinek a szavára mozdultok,
hanem az, hogy Ęszinte lelkesedéssel foglalkozzatok egyegy témával és ALKOSSATOK!
Azért egy kissé bizakodó vagyok, és nagyon remélem,
hogy 2010-ben is figyelni fogjátok a Gyerekkuckó
felhívásait, ötleteit, és talán sikerül majd akár egy
termékeny kapcsolatot kiépítenünk. Én nagyon
szeretném! Elárulom Nektek, hogy van néhány felnĘtt, aki
szívesen segít nekem, hogy ez a rovat még színesebb
legyen, vagy érdekes programmal is gazdagítsuk az
életeteket. Ehhez viszont tényleg szükség lenne a Ti
ötleteitekre, kéréseitekre is, ezért újból arra bíztatlak
Benneteket, hogy írjatok!
Az év elsĘ számát egy minden korosztály számára
érdekes feladattal indítom. Jó szórakozást kívánok, és
színezze ki mindenki kedve szerint a 2010. év elsĘ
Gyerekkuckóját!

tehetünk; egyrészt nem szennyezzük a környezetet,
másrészt – és ez talán még fontosabb! – segítünk egy
beteg kislánynak! A gyĦjtés megszervezéséhez kérem az
óvoda, iskolák, intézmények és vendéglátóhelyek
segítségét! Február 1-jén, hétfĘn lesz az elsĘ olyan
gyĦjtĘnap, amikor összeszedjük az egyes helyszíneken
addig összegyĦlt mĦanyag kupakokat!
Kedves Gyerekek, Kedves SzülĘk! Kezdjük az új
esztendĘt egy ilyen nemes cselekedettel!
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Egy vetélkedęręl – a szervezĘ szemével
Visegrád millenniumának egyik – talán kevésbé látványos
– eseményérĘl szeretnék néhány gondolatot megosztani a
Visegrádi Hírek olvasóival. Közhely, de igaz, hogy minden
érzelmi kötĘdés a szülĘhelyhez, a hazához kisgyermekkortól
alakul, formálódik részben spontán, részben tudatos
ráhatással, irányítással, élménynyújtással.
Erre az alapvetĘ személyiségjegyre is érvényes, amit
Kodály Zoltán a zenei neveléssel kapcsolatosan mondott; ,,a
gyermekek zenei nevelését kilenc hónappal a születésük elĘtt
kell elkezdeni!” Nagy tehát a felelĘssége a mindenkori
felnĘtt generációnak akár szülĘi, akár pedagógusi, akár
állampolgári szerepkörébĘl nézzük. Ezzel nagyjából
tisztában is vagyunk, az már más kérdés, hogy vajon meg is
teszünk-e mindent annak érdekében, hogy valóban megkapja
a felnövĘ generáció azt, ami egészséges és kiegyensúlyozott
identitásához szükséges?!

J e le n e m lé k la p p a l t a n ú s ít ju k , h o g y
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Visegrád ezeréves évfordulója vissza nem térĘ lehetĘséget
kínált ehhez. A millenniumi rendezvények, események, a
pezsgĘ kulturális élet olyan légkört biztosított, hogy egy kis
odafigyeléssel,
,,rászervezéssel”,
figyelemfelkeltéssel,
személyes példamutatással a tizenévesek meghatározó
élményekhez juthattak. Az intézmények is pedagógiai
munkájuk fókuszába helyezték 2009-ben a lakóhelyünkhöz
kapcsolódó ismeretek nyújtását; zenei programok, mĦvészeti
versenyek,
pályázatok,
táborozás,
sportesemények
bizonyítják ezt.
Az Ezeréves Visegrád Emlékbizottság fontosnak tartotta,
hogy a fiatal korosztály számára is szervezzen ismeretbĘvítĘ
programot. Így került sor az Ezeréves Visegrád címmel
meghirdetett
vetélkedĘ
megrendezésére.
Az
ötlet
megszületésekor még nagyobb méretĦ program szervezésére
gondoltunk; a négy, millenniumát ünneplĘ megye 10–14
éves korosztályának bevonásával szerettünk volna
vetélkedni. Rá kellett jönnünk, hogy ezt nem tudjuk
lebonyolítani, ezért végül is Pest megyében hirdettük meg a
programot. November táján már annak is örültünk, hogy a
környékbeli iskolák érdeklĘdést mutattak, végül az elsĘ
forduló feladatainak visszaküldése után december 10-én
teljesen ,,családias” légkörben ,,vetélkedett” városunk két
iskolájának három csapata. Nem véletlenül tettem idézĘjelbe
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a vetélkedĘ szót, mert inkább nevezném egy helyismereti
játéknak találkozásunkat.
Feltehetjük a kérdést, vajon mi az oka ennek az
érdektelenségnek? MielĘtt máshol keresném a hibát, úgy
gondolom, hogy a versenyszervezési tapasztalatlanságunkból
fakadó idĘhiány, a feladatok nehézségi foka lehetett az elsĘ
riasztó ok. Az is naivitás volt részünkrĘl, hogy ,,tömeges”
érdeklĘdést feltételeztünk Visegrád történelme, mĦvészete,
természeti értékei iránt, ami munkálkodásra, kutatómunkára
ösztönzi az iskolákat. (Bár megjegyzem, hogy én szívesen
segítettem tanítványaimnak akár a dorogi iskola, akár az
esztergomi múzeum, akár az ópusztaszeri múzeum által
hirdetett vetélkedĘkön való részvételben.) Az is oka lehet a
kudarcnak, hogy az iskolák elsĘsorban a saját programjaikra
koncentrálnak, nehéz beiktatniuk a pedagógiai programon, a
szoros tanterven és a tanév rendjébe be nem tervezett
eseményeken kívül mást is.
A tanulságok levonása mellett mégis úgy értékelhetjük ezt
a ,,házon belül” lezajlott rendezvényt, hogy a résztvevĘknek
gazdagította helyismeretét, tudását, és reméljük, hogy
maradandó élményt is jelentett számukra. (ErrĘl elsĘsorban
Ęk számolhatnának be!)
Az Ezeréves Visegrád Emlékbizottság a résztvevĘ
diákoknak, a felkészítĘ tanároknak, a két iskola vezetésének
elismerését és köszönetét fejezi ki, hogy vállalkoztak,
felkészültek a játékra. A feladatok szakmai szerkesztésében,
értékelésében a verseny helyi lebonyolításában, elsĘsorban a
Mátyás Király Múzeum szakmunkatársaitól kaptunk
segítséget, a díjak, jutalmak biztosítását a múzeumnak, a
Reneszánsz étteremnek és az önkormányzatnak köszönjük.
Bízunk abban, hogy az a szellemi munka sem vész kárba,
amit a feladatok összeállításába fektettünk; helyi tantervi
programba, szabad idĘs tevékenységbe beépülve a jövĘben is
gazdagítja a visegrádi iskolák diákjainak helytörténeti
tudását, s ezzel erĘsíti a lakóhelyhez való kötĘdésüket,
identitásukat.
A résztvevĘ csapatok:
TÖRÖKVERėK: Cseke Péter (5.), Paulusz Balázs (6.), Varga
Zsigmond (7.), Tóth Vivien (8. o.);
REGÉLė KÖVEK: Tóth Patrik (5.), Kovács M. Dániel (6.),
Berki Noémi (7.), Mikeházi Blanka (8. o.);
ANJOU KORONÁSOK: Csehi Boglárka (5.), Kiss Péter (6.),
Vitéz Valentin (7.), Szénási Dalma (8. o.).
Mezei Anna

TÁNCHÁZ!
A decemberi mulatságunkban felelevenítettük
a lucázást és a betlehemezést.

A következĘ táncház január 16-án, szombaton lesz
az Áprily Lajos Általános Iskolában, 16–18-ig.
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Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat

Tisztelt Olvasóink!
Köszönetet szeretnénk mondani a
nemzetiségi napért, amit december
17-én tartottunk meg a Sirály
étteremben.
ElsĘsorban a fiataloknak: az Áprily
Lajos Alapfokú MĦvészeti és
Nemzetiségi Általános Iskola azon
diákjainak, akik részt vettek és
szerepeltek rendezvényünkön; az
önkormányzatunk fúvószenekarának
és felkészítĘ tanárának, Ott RezsĘnek;
a
nemzetiségi
énekkarnak
és
karnagyának, Németh Tamásnak.
Nagyon meghitt és kedves karácsonyi
dallamokkal, énekekkel és sváb
gyermekkörtáncokkal szórakoztatták
a megjelenteket; a Sirály étterem
vezetĘjének, Zeller Tiobornak és
dolgozói-

nak, akik a meghitt környezetet és a
színvonalas kiszolgálást biztosították.
Sajnos, nagyon kevesen jöttek el, és
voltak
kíváncsiak
erre
a
programunkra, szinte csak magunk
voltunk.
Igaz,
a
karácsonyi
készülĘdés idejében már igen csak
benne jártunk.
Szeretnénk megköszönni azoknak
az énekkari tagoknak a munkáját,
akik a szilveszteri disznóvágáson
közremĦködtek.
Köszönjük
áldozatkész
munkájukat
és
mindazoknak, akik segítségünkre
voltak, úgy munkával vagy tárgyi
eszközök kölcsönadásával. Itt meg
kell említenünk Zeller Mihályt és
feleségét Jolikát,

Staberecz Pétert, Sallós Istvánt és
nejét, Erzsikét.
Utoljára, de nem utolsósorban,
szeretnénk
köszönetet
mondani
böllérünknek, Fülöp Istvánnak és
segítĘjének, akik ezen a napon
elvállalták ezt a nem könnyĦ
feladatot. Fülöp Istvánról tudni kell,
hogy Schandl Ferkó, visegrádi sváb
származású honfitársunk veje. ėk
Tahitótfaluban élnek.
Szeretnénk mi is Olvasóinknak
2010-re Boldog, békés Új Évet
Kívánni! Fröhliches Neues Jahr!
Az NKÖ nevében:
Burgermeister Istvánné
elnök

PILLANATKÉPEK A SZILVESZTERI DISZNÓVÁGÁSRÓL

Visszaemlékezéseim
Kakaó: Szeretném elmesélni az esetemet a kakaóról. Amikor mi gyerekek voltunk, csak tejet ittunk, fĘleg kecsketejet.
Majdnem minden szegény háznál volt kecske. Finom volt a tej meg a cikória kávé, minden reggel tejeskávét ittunk. Nem
ismertük a kakaót, azt az úri gyerekek itták. Amikor az elsĘ szentáldozáson voltunk, akkor kaptunk finom kalácsot és
egy nagy bögre kakaót. Ez az emlék máig bennem él.
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Egy álom
In memoriam Dr. Madas László
ValószínĦleg több száz, ha nem több ezer visegrádi és
nem visegrádi illetĘségĦ ember él, aki nálam sokkal
hitelesebben írhatna Dr. Madas László életérĘl és
munkásságáról. Annak, hogy mégis vettem a bátorságot,
hogy most, közeli elhunytát követĘen közzé teszem
néhány gondolatomat Róla, két oka is van. Íme, az elsĘ:
“I have a dream.” – „Van egy álmom.” Ezzel a
mondattal kezdte világhírĦvé vált beszédét Martin Luther
King, a színes bĘrĦek jogaiért küzdĘ amerikai tiszteletes
1963-ban. Olyan folyamatot indított el akkor, amelynek
eredményét tavaly tapasztalhatta meg a világ, nevezetesen
megtörtént
a
korábban
lehetetlennek
és
elképzelhetetlennek tartott esemény: színes bĘrĦ elnököt
választott magának az Amerikai Egyesült Államok
többségében fehér lakossága.
Vannak ilyen emberek szerte a világban, akik
rendelkeznek egy ritka képességgel: megálmodnak
valamit, és azután olyan erĘsen képesek hinni benne és
tenni érte, hogy az álmuk meg is valósul.
Én úgy gondolom, hogy Dr. Madas László, Laci bácsi
ezek közé az emberek közé tartozott. Amikor erdészekkel
vagy „régi” visegrádiakkal beszélgettem Róla, újra és újra
meglepĘdtem azon, hogy mi minden történt az „ė
idejében” ebben a városban és környékén. Vegyük számba
a teljesség igénye nélkül az alábbiakat:
Esztergomból ideköltözött az erdĘgazdaság központja.
Megalakult a mĦszaki erdészet. Lepencén fafeldolgozó
üzem létesült. Erdészeti lakások sora épült. Megnyitott a
visegrádi strand. Megépült a fellegvárat a Mogyoró-hegy
felĘl megközelítĘ út és a pilisszentlászlói út. Elkészült a
visegrádi sípálya. Beindult a fellegvári szervezett
turizmus. Felépült a jurtatábor. Az Erdei MĦvelĘdés Háza.
A füvészkert. A visegrádi kirándulóközpont. Turistaúthálózat létesült, a tájat egybekapcsoló, egységes
tájékoztató és eligazító rendszer, továbbá erdei asztalok,
padok, védkunyhók, szemétgyĦjtĘk, tĦzrakóhelyek,
források, hidak, játszórétek, állandó táborozóhelyek
születtek és alakultak.
1978-ban az OTVH tájvédelmi körzetté, 1981-ben pedig
az UNESCO bioszféra rezervátummá nyilvánította a pilisi
tájat.
Abban az idĘben a visegrádi munkaképes lakosság döntĘ
része az erdĘgazdaságnál talált munkát. Új erĘk, fiatal és
tehetséges erdészek kezdhették itt meg pályafutásukat.
Egy szakképzett, lelkes csapat munkája és alkotókészsége
teremtett Visegrádon és környékén új és addig ismeretlen
kultúrát és környezetet.
Mindezeket megvalósítani, létrehozni és mozgósítani
csak egy merész, ugyanakkor igen átgondolt és
megtervezett koncepció, mai szóval élve „jövĘkép”, vagy
„vízió” alapján volt lehetséges. Magyarul: kellett egy
álom. És ehhez kellett egy álmodó, aki felkészültségét és
energiáját ennek az álomnak a megvalósítására
mozgósította. Sikeresen.
Az elĘbb említett beszélgetések során több esetben azt is
hallottam, hogy: „Persze, neki könnyĦ volt mindezeket
megvalósítani, mert abban az idĘben volt bĘven pénz az
ilyen tervekre.” Meg hogy „személyes kapcsolatai révén
sikerült elintéznie sok mindent”. Lehet, hogy valóban

rendelkezésre állt a pénz és a kapcsolat. De akkor sem
hinném, hogy könnyĦ volt ezeket az eredményeket elérni.
Eredményeket, amelyek hasznát élvezzük mindannyian
mi, visegrádiak mind a mai napig. És fogjuk még jó
darabig. Egy példa: a lepencei kutat az ė kívánságára és
megrendelésére fúrták a 70-es évek elején. Ez a kút látta el
termálvízzel a nyomában létesült visegrádi strandot, amíg
mĦködött. EbbĘl a kútból töltik ma az országosan ismert
Visegrádi ásványvizet. Erre a kútra alapozva épült fel
néhány éve a Visegrádi Thermál Szálló és épül jelenleg az
országban vidéken egyedüli Hilton szálloda. Ugye,
könnyĦ elgondolni, hogy mit jelentenek most és mit
fognak jelenteni a jövĘben is mindezek a beruházások
városunknak hírnévben és pénzben. Sok 100 millió forint
adóbevételt. Én csak azt kívánom a jövĘre nézve, hogy
minél több ilyen embere legyen ennek az országnak és
akkor talán újra visszajöhetne sokunk hite a magyarság
szebb jövĘjét illetĘen. Közel harminc éve élek
Visegrádon, és én is jószerivel csak elbeszélésekbĘl
tudtam meg a fentebb felsorolt eseményeket és
eredményeket. Az azóta eltelt idĘ alatt sok újonnan
betelepült lakóval gyarapodott Visegrád, olyan lakókkal,
akik lehet, hogy még csak nem is hallottak errĘl a
korszakról. ElsĘsorban nekik szól ez az igen vázlatos
tájékoztatás.
Másik okom a cikk megírására az, hogy szeretném
elmondani, az elmúlt években néhányszor abban a
megtiszteltetésben volt részem, hogy meglátogathattam
Laci bácsit, és ilyenkor elbeszélgettünk egymással a
világról, természetrĘl, népekrĘl, múltról és jövĘrĘl.
Legutóbb, talán fél évvel ezelĘtt jártam nála és ekkor
többek között az évszakok változásáról esett szó. Több
gondolat mellett azt mondta, hogy micsoda szerencsések
azok a népek, köztük mi magyarok is, amelyek olyan
vidékén élnek a Földnek, amelyen mind a négy évszak a
maga teljességében megjelenik. Az emberi élet folyásával
azonosan a születés és fejlĘdés tavasza, a kiteljesedés és
érettség nyara, az elmenni készülĘdés és búcsúzás Ęszi
hangulata, és végül a befejezés és elmúlás téli parancsa
úgy a természetben, mint az emberi életben az emberiség
évezredes szokásaiban azonosan van jelen. Ez az állandó
körforgás tesz minket képessé az állandó újjászületésre és
megújulásra, ez adja a reményt és ez adhat erĘt a
kitartáshoz reménytelennek tĦnĘ helyzetekben.
December 24-én távozott körünkbĘl, az elĘbbi
filozófiájával egyezĘen csak néhány napra a téli
napforduló elteltétĘl.
Nyugodj békében, Laci bácsi!

XXVI. évfolyam 1. szám

VISEGRÁD HÍREK

13

A tavalyi év számokban
Visegrád Turisztikai és VárosszépítĘ Egyesületének elszámolása
a 2009. év támogatás felhasználásáról
Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Visegrád lakosságát az egyesületünknek nyújtott támogatások felhasználásáról:
Visegrád Turisztikai és VárosszépítĘ Egyesülete 2009. évben az alábbi bevételekhez jutott:
Visegrád Város Önkormányzatának támogatása
200.000,– Ft
Lakossági pénzbeni támogatások
318.000,– Ft
Tagi hitelek
352.000,– Ft
Bevételeink összesen:
870.000,– Ft
Kiadásaink a következĘképpen alakultak:
Városszépítési anyagok (festék, faanyag, virágláda stb.)
707.000,– Ft
Turisztikai fejlesztések (honlap, táblák, Kisokos stb.)
136.000,– Ft
Egyéb kiadások (levelezés, adminisztráció stb.)
27.000,– Ft
Kiadásaink összesen:
870.000,– Ft
Az egyesület valamennyi kiadása számlával igazolt anyag- és szolgáltatási költség. A városszépítési és egyéb munkákat
a tagság egy része önkéntes vállalásban végezte el. Köszönjük munkájukat.
Köszönjük az önkormányzat támogatását és külön köszönjük a lakosság adományait és támogatását, amely lehetĘvé
tette, hogy a korábbiaknál több városszépítĘ munkát tudtunk végezni a millennium évében.
Az egyesület elnöksége

Szerkesztęségi ülés után

Év végén, év elején

Az ünnepek után év végi, szokásos szerkesztĘségi ülésünkön, oldottabb
hangulatban olvasóinkkal találkoztunk. Örömmel vettük, hogy az ifjú
visegrádi tehetségeket bemutató sorozatunk szereplĘje, Greguss Tamás is
eljött, aki a jövĘben lapunkban is kamatoztatni kívánja a fotográfia terén
szerzett tudományát, ismereteit. Ezáltal a Visegrádi Hírek fotói profibb
kivitelben készülhetnek, s talán nemcsak szövegben, de képben is
gazdagabb lesz a lap.
Meglátásunk szerint a korábbi évek színvonalához képest az írások
minĘsége, tartalma kissé hanyatlott. Szeretnénk, ha olvasóink, szerzĘink
továbbra is közérdekĦ, színes, építĘ írásaikkal emelnék a lap színvonalát!
A jövĘben felkínáljuk az esetleges átdolgozás lehetĘségét, ha indokoltnak
látjuk.
Ismét felmerült a cikkleadási határidĘ betartása. Többször leírtuk, hogy
az írásokat minden hó 1-jén 12 óráig juttassák el a fĘszerkesztĘ címére emailben (mikesy.tamas@freemail.hu), CD-n vagy pendrive-on. A lapnak a
hó 12–15. napja közti kihordásához kérjük a lapzárta idĘpontjának
maradéktalan betartását! Lapzárta után érkezett cikk csak a következĘ
hónapban jelenhet meg, így mondandója talán idĘszerĦtlenné is válik.
Ismét szóba került a lap kihordása. Többen kifogásolják, hogy nem jut
el hozzájuk az újság.
A hivatal – mint a lap gazdája – többet tehetne a hírek, közlendĘk
idĘbeli leadására. Jó lenne, ha a jegyzĘ hatáskörében erre hatást
gyakorolna.
A Nemzetiségi oldal szerkesztésével a korábbi években nem volt gond,
de olvasói meglátás szerint úgy tĦnik, nincs igazi gazdája e rovatnak. Jó
lenne, ha újra színes hírek, beszámolók, képek töltenék meg az oldalt.
Mint már eddig is hangoztattuk: a Visegrádi Hírek megjelenése
olvasóink, szerzĘink érdeme, immáron 26. esztendeje. Számítunk a
jövĘben is együttmĦködésükre, hogy Visegrád polgárai idĘben,
tárgyszerĦen értesülhessenek minden érdemes eseményrĘl, hírrĘl, ugyanis
a szerkesztĘbizottság neve szerint is elsĘsorban szerkeszteni kívánja a
lapot.
Megköszönve megtisztelĘ érdeklĘdésüket, továbbra is várja építĘ
írásaikat, észrevételeiket, javaslataikat a
Visegrádi Hírek
szerkesztĘbizottsága

Az óév a számvetés, az új év a
reménység ideje. A visegrádi református
gyülekezet 2009 pünkösd óta már fél éve
gyakorolhatja hitét új templomában.
Vasárnaponként megszólal a harang:
hívogat. Alkalmanként 15–20-an jövünk
el az Isten házába, ahol a helyben élĘ
evangélikusokkal
együtt
tartunk
istentiszteletet Vörös Ákos lelkészünk
szolgálatával.
Örömmel adjuk tudtul, hogy volt már
esküvĘ, keresztelĘ, úrvacsoraosztás, sĘt
kórusfellépés is az eltelt fél év alatt.
Sajnos, adventi várakozásunk idején
Hajdú
Andrásné
Schandl Szilviát
elszólította közülünk az Úr.
Az elsĘ karácsonyi istentiszteletre
érkezĘket kellemes meglepetés fogadta: a
kisebbségi zenekar ismert karácsonyi
melódiákból összeválogatott mĦsorral
örvendeztetett
meg
bennünket
ajándékként. A templom karzatáról szép
zengéssel jutott fülünkig-szívünkig a
Csordapásztorok, a MennybĘl az angyal,
a Csendes éj és sok más zeneszám
melódiája. Ünnepi alkalmunkat a zenekar
szereplése tette még teljesebbé.
Ezúton is köszönjük a zenekar
vezetĘjének, Ott RezsĘ karvezetĘ úrnak és
zenészeinek a szívmelengetĘ meglepetést,
hogy templomunkban nem csak szóval és
énekkel, de zenével is dicsérhettük Isten
mindenhatóságát.
Vasárnaponként 11.30 órakor megszólal
a harang: hív mindenkit az új évben is!
Borsody István
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A SPORTCEN TRU M FEJLėD
FEJL D ÉSE
2008 februárjában egy fásítási akciót szerveztünk
talajcserével. A fákat Kis Balázs ajánlotta fel, a
gépmunkát Hajós József és Fieszl József végezték, Herr
Gyula és Greff Endre fuvaroztak, az ültetésben Csepregi
Szabolcs, Kapornai Zoltán és ifj. Jatyel Imi segítettek, az
üzemanyagköltséget én fizettem. Sajnos az állandó
pocsolyában állást csak 3 platán és 1 szil bírta ki.
Júniusban megérkezett az önkormányzattól a kht. részére
az 1.500.000 Ft támogatás, melybĘl tervezve volt
részemre 600.000 Ft bruttó tiszteletdíj a pálya
karbantartására, terület gondozására.
Kérésemre a kht. ezt az összeget és a reklámfelületbĘl
származó 100.000 Ft bevételt kiegészítve, egy fĦnyíró
traktort vásárolt 900.000 Ft-ért, melynek reálértéke
1.200.000 Ft. A különbözet a traktor vásárlási helye –
Tahitótfalu – az ÖregfĦrész Stihl szaküzlet támogatása. A
fennmaradó összegbĘl mĦtrágyát, a fĦnyíráshoz
üzemanyagot, locsoláshoz és egyéb, a terület
gondozásához szükséges eszközöket tudtunk vásárolni.
Egy zúzalékos út készült a pályák és az épület között,
hogy a talajvíztĘl állandóan mocsaras középsĘ területen
közlekedni lehessen. A fuvarköltségekhez a DunaMaraton biciklis találkozó 100.000 Ft támogatást nyújtott,
ezért cserébe a rendezvényen a zuhanyzókat és WC-ket
használták. A kĘ nagy részét polgármester úr
közbenjárásával a Hilton Szálló építtetĘitĘl kaptuk, a
fuvarköltség fennmaradó részét és az elterítését képviselĘi
tiszteletdíjamból finanszíroztam. Komoly segítséget
nyújtott ebben a munkában Hajós József, Dudás László,
Herr Gyula, Greff Endre és ifj. Fieszl József.
Polgármester úr közbenjárására a strand bontása közben
keletkezĘ földmennyiségbĘl közel kb. 900 m3 földet
kaptunk, melyet Hajós Józseffel elteríttettünk, de ez ekkor
még nem oldotta meg a terület közepén megálló víz
elvezetését. Ugyancsak a strandról Gróh Dániel
közbenjárásával hozhattunk vas padokat, fogasokat,
melyek az öltözĘkben szereltünk fel és eltávolítottuk az
épületben lévĘ vasszerkezeteket is. A bontást Schubauer
Rudolf és fia, Zsolt nélkül nem tudtam volna kivitelezni.
Szedlacsek János közbenjárásával pedig a Silvanus
HotelbĘl 70 db konferenciaszéket kaptunk az öltözĘkbe,
így azok komfortosabbá váltak. A bejárati kapukat,
melyeken háló sem volt, zárhatóvá tettem, a letaposott,
széttépett kerítésrészeket kijavítottam, ez azóta is
folyamatos javítgatást igényel. A mĦfüves és a nagypálya
kapuja mögé Járási Gábor és Bagi István felajánlása
révén a sport egyesülettel labdafogó hálót emelt.
A 2009-es évben ahhoz, hogy a vízelvezetéshez a terület
középsĘ részének magasítását befejezhessük, és hogy az
épület elĘtti rézsĦt elkészíthessük, újabb 280 m3 földet
hozattunk, ennek azonban az elterítésén kívül már komoly
fuvarköltsége is volt – kb.70 fuvar –, melynek
finanszírozásához újra a Duna-Maraton biciklis találkozó
nyújtott 100.000 Ft támogatást. Az épület elĘtt rézsĦt
alakítottunk ki és befüvesítettük. EĘry Csaba és ifj.
Sándorfi Péter által felajánlott 75 akácoszlop egy részét
felhasználva egy 50 férĘhelyes lelátót készítettünk rajta
barátaimmal. A tavalyi évben kezdetlegesen kialakított
zúzalékos utat bĘvítettük, magasítottuk és szegélykĘvel –

kb. 200 m – láttuk el. A fent említett munkákban esĘben,
sárban, kánikulában folyamatos segítségemre voltak
Szikriszt István, ifj. Bíró József és SzegfĦ Attila. Az így
megmagasított terület közepérĘl már el tudtuk végre
vezetni a víz nagy részét a terület legmélyebb pontjára.
Így az idei évben a töltés tetejére telepített csĘrendszerrel
szivattyú nélkül, gravitációs módon át tudtuk emelni a
vizet. A telepítésben Kapornai Zoltán segített. Ahhoz
azonban, hogy a vízelvezetés kielégítĘ legyen, még kb.
180 m3 földre lesz szükségünk. Létesítettünk egy
strandröplabdapályát, melyhez kb. 180 m3 homokot
vásárolt a kft. A két oszlopot Koncz Antaltól, a hálót Bene
Balázstól kaptuk, és a pálya kialakításában segített a
Migreenteam, Fieszl Csaba, Sziki és Bíró Józsi. Elkészült
70 m új zúzalékos út is, erre nem szándékozunk
szegélykövet rakni. Elkészítettük a lépcsĘk melletti
zsalukövezést és a 2 db lépcsĘsort. A rézsĦben ki kellett
emelni az átemelĘ szivattyú aknáját, 110-es pvc csövekkel
meg kellett oldani a 3 db csatorna esĘvíz-elvezetését.
Továbbá 8 db szemetest újítottunk fel és telepítettünk,
melyeket a Gamesztól és Koncz Antaltól kaptunk. Ezen
kívül 5 garnitúra erdei asztalt telepítettünk ki, melyeket
Ocsovai Zoltán közbenjárására az erdészettĘl kaptunk és a
földbe
helyezésükben
EĘry
Csaba
segített.
Zuhanyrózsákat és a kazánban szelepeket kellett
cserélnünk, mert a vízvezetékrendszerben uralkodó
túlnyomás tönkretette azokat. Annak érdekében, hogy ez a
késĘbbiekben ne forduljon elĘ, a rendszerbe
nyomásszabályzót építtettünk. Három árajánlatból
kiválasztva a legkedvezĘbbet, beköttettük a riasztót.
Barabás Gábor a nagypálya kapujánál gyeptéglával
pótolta a kitaposott füvet. Megszüntettük az egyik
komposzttárolót.
Júliusban az önkormányzat az idei támogatásból átutalt a
kft. részére 1.250.000 Ft-ot, mely a riasztó beköttetésére,
az eddigi beruházásokra fordított anyagköltségre és
pályagondozásra felhasznált anyagokra volt elég. A kft. az
idei bevételbĘl vásárolt egy nagy teljesítményĦ fĦkaszát,
néhány kéziszerszámot, így a nagypályán kívül a terület
fĦnyírását is megoldhattuk. Továbbá rendbe rakhattuk a
11-es út és a terület közötti igen elhanyagolt árokpartot és
környékét. Ehhez a két hétvégét betöltĘ munkához nagy
segítséget nyújtott Bálint Zsolt a fĦkaszájával, Dubniczky
Tibor, Sitku Gábor bá’ láncfĦrésszel és természetesen
néhány focirajongó: Hasenberg István, Szinay Géza,
Szinay Pista bácsi, Galszter Dóri, Kapornai Zoltán,
Szedlacsek Bence és Bártfai Zsófia. A területrendezésben
segített nekünk a Fekete család is. Félig kész egy állat„simogató”, mely révén szeretnénk a gyerekekkel
megismertetni a régi háztáji gazdaságokban tartott állatok
egy részét.
Kialakítás alatt van – a játékok egy része már kész van
mĦhelyben – felajánlásokból egy EU-szabványokkal
rendelkezĘ játszótér, melyhez Bánó László, EĘry Dénes,
egy anonim támogató, Zeller Tibor és jómagam járultunk
hozzá. Újabb felajánlásokból a játszótér tovább bĘvíthetĘ.
A területet szinte teljesen parlagfĦmentessé tettük, ebben
segítettek: Gyurcsik Ferenc, valamint feleségem és
(Folytatás a 15. oldalon)
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(Folytatás a 14. oldalról)
gyermekeim: Zsófia, Zoltán és Péter, kb. 16.000 tĘ
parlagfüvet húztunk ki tövestĘl.
A pályán lévĘ belépĘ kaput az épülethez közelebb helyezte
és az elĘzĘ évben a strandról hozott vasszerkezetbĘl egy 18
kenu elhelyezésére alkalmas csónaktároló vasvázát építette
és ügyes-bajos dolgaimban sokat segített Staberecz Péter.
Meg kell említenem még a GAMESZ dolgozóit, kik ugyan
csak segítettek, valamint Réti Henit, kitĘl bármikor
elkérhettem platós kocsiját és ifj. Cseke Lászlót, a kft.
ügyvezetĘjét, akitĘl szintén mindig minden segítséget
megkaptam.
A tereprendezés munkadíjait és annak fuvarköltségeit, a
beruházásokhoz kapcsolódó minden munkadíjat mindkét
évben néhány csapat felajánlásaiból és képviselĘi
tiszteletdíjamból finanszíroztam. A fent felsoroltakon kívül
még számos kisebb-nagyobb takarítást, szemétszedést,
gereblyézést, szérĦégetést és más kerti munkát végeztünk.
Az elmúlt két évben az önkormányzat támogatásából és a
bevételekbĘl a fenntartáson kívül igyekeztünk minél több
fejlesztést megvalósítani a sportcentrumban.
Az önkormányzat részérĘl és részemrĘl is ez a törekvés
jellemzi majd 2010-es évet is, de a fent említett személyek és
rajtuk kívül még sok más, meg nem említett segítĘ nélkül
igen korlátozottak lettek volna a lehetĘségeink. Ezért az idei
évben ismét szükségem lesz segítségre, legyen az akár csak
egy jó ötlet is, örömmel fogadom.
Köszönet mindenkinek, aki a legcsekélyebb módon is
támogatta törekvéseinket.
Jó egészséget és boldog új esztendĘt kívánok mindenkinek!
Bártfai István
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Köszönjük,
hogy fájdalmas részvétüket fejezték ki bátyám,
IFJ.

HERCZOG JÓZSEF

halála iránt.
Mivel nem tudjuk, hogy hamvai hol nyugszanak,
ezért édesapja sírjánál
egy kis emléket állítottunk fel neki.
Aki szerette, ott megemlékezhet róla.
Köszönettel:
húga és a Nagy család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk,

HAJDÚ ANDRÁSNÉ
sz. Schandl Szilvia
elhunyta alkalmával részvétüket kifejezték,
búcsúztatására eljöttek
és emlékét megĘrzik szívükben.
Hajdú András és családja

A gyászoló család nevében
köszönetet mondunk mindazoknak, akik

ID. GRÓSZ FERENC
elhunyta alkalmából
együttérzésüket nyilvánították
és utolsó útjára elkísérték.
Emlékét szívünkben Ęrizzük.
A gyászoló család

Támogassa adója 1%-ával
a Soproni Sándor Egyesületet!

ÜZEMANYAGÁNAK
ÁREMELKEDÉSÉT!
RÖVIDÍTSE LE ÚTJÁT!
KELJEN ÁT A DUNAKANYAR
LEGOLCSÓBB
TEHER ÉS SZEMÉLY
ÁTKELėHELYÉN,
A VISEGRÁD
ÉS NAGYMAROS KÖZT
KÖZLEKEDė
KOMPON!
IDÉN IS A 2009-ES ÁRAKON!
Indulás Visegrádról minden óra 50-kor,
Nagymarosról minden egész órában
ElĘzetes egyeztetés esetén különjárat éjszaka is!
Teherszállítás 70 tonnáig!

A három éve alakult Soproni Sándor Egyesület célja a
visegrádi és dunakanyari limes római romjainak
bemutathatósága, tudományos,
kutatási,
oktatási,
ismeretterjesztĘ, kulturális tevékenység, ezek elĘsegítése,
támogatása. Legtöbben a Quadriburgiumi játékok
szervezĘjeként ismerik.
A gazdálkodó szervezeteknek január 20-ig lehet
nyilatkozatot tenni, ezért kérjük, hogy személyi
jövedelemadójának 1%-ának felajánlásával támogassák
céljaink elérését.
Támogatásukat köszönjük!
A Soproni Sándor Egyesület adószáma: 18720435-1-13
További információk az egyesületrĘl
a http://sopronisandor.fw.hu címen!

Olvasói * levél
Kedves Óvodai Dolgozók!
Egy nagymama tiszta szívbĘl köszöni az óvó nénik
karácsonyi készülĘdését, és a bensĘséges karácsonyi
ünnepséget, amit a kis óvodásoknak rendeztek. Olyan
érzésem volt, mintha a saját gyerekének rendezte volna az
ember.
Köszönöm minden dolgozónak az önzetlen sok munkát
és a feledhetetlen ünnepséget.
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Az élet folyója – árulkodó vércseppek

A magneter terápiáról

Testünk élĘ folyója, a vér, az egészség és betegség
hírnöke. Már egy csepp vér sok mindenrĘl árulkodik a
mikroszkóp lencséjén keresztül.
A hagyományos vérvizsgáló módszerrel kémiailag
módosítják a vérbĘl vett mintát és annak mennyiségi
mutatóit határozzák meg.
A sötétlátóteres ultramikroszkóp alatt „élĘ” kezeletlen
mintát vizsgálunk. Megnézhetjük a monitoron, mennyire
épek a vér alakos elemei. A gombák, paraziták,
baktériumok jelenlétét már akkor láthatjuk a saját
szemünkkel, mikor még tüneteket nem, vagy alig
okoznak, de megfigyelhetĘk a kullancsok által okozott
betegség parazitái is.
A mikroszkópos vércseppanalízis egy állapotfelmérĘ
eljárás, mellyel sok kórkép még a tünetek megjelenése
elĘtt megállapítható. Rendszeresen ajánlott részt venni
ilyen vizsgálaton, mert így már elsĘ intĘ jelre tehet
lépéseket az egészsége megĘrzéséért.
A sötétlátóteres élĘvércsepp-analízis során az érintettek
saját szemükkel láthatják a mikroszkóppal összekötött
monitoron keresztül a vérükben kimutatható esetleges
elváltozásokat, eltéréseket.
Kívánatos, szerencsés esetekben az egészséges vér
alakos elemeit mutathatjuk meg a képernyĘn.
Az „élĘvércsepp” mikroszkópos vizsgálata során fontos
képet kapunk a vér alakos elemeinek minĘségérĘl és
mĦködĘképességérĘl. Bizonyos betegségekre utaló
tendenciák,
bizonyos
zavarok
és
elváltozások
megfigyelése az „élĘ vérben” már láthatók, mielĘtt még a
konkrét betegség kialakulna.
2000-szeres nagyításban, egy csepp ujjbegybĘl vett
vérbĘl sok információt kapunk, a szervezetben zajló
aktuális folyamatokról.
Egyetlen vércsepp vizsgálatával képet kapunk:
• az anyagcsere állapotáról
• az emésztés és felszívódás hatékonyságáról
• a szervezet hiányállapotairól
• oxigénellátás aktuális állapotáról
• kórokozó mikroorganizmusok jelenlétérĘl
• esetleges nehézfémterheltségrĘl
• sav-bázis háztartás eltolódásának jelei is láthatók
• immunrendszer vizsgálata
• érelmeszesedés, trombózis kialakulásának jeleirĘl
• paraziták jelenlétérĘl
A vizsgálatot életmód-tanácsadás zárja.

A Magneter készülék mĦködési elve több új tudományos
felfedezésen alapul.
Minden élĘ jellemzĘje, hogy valamilyen, csak rá
jellemzĘ frekvencián rezeg. Ezeknek a rezgéseknek a
frekvenciája mérhetĘ, így a rezgést kibocsátó élĘlény,
szerv a frekvencia alapján beazonosítható. A mért jelek
erĘssége jellemzĘ a szervek fizikai, egészségi állapotára.
Az élĘ mikroorganizmusok egyetlen frekvencián
rezegnek, ha ezen a frekvencián, elektromágneses hullám
alakban
a
rezgést
besugározzuk,
akkor
a
mikroorganizmus (vírus, baktérium stb.) önrezonanciába
lép a besugárzott rezgéssel, és elpusztul.
Az egészséges szövetek, szervek esetében is
meghatározható a szervek, szövetek frekvenciája. Ha
valamilyen betegség kialakul a szervekben vagy
szövetekben, akkor azok rezgése, energiaszintje
megváltozik, és ez a változás mérhetĘ.
Ha az egészséges szövet, szerv rezgését besugározzuk a
megváltozott, beteg szervezetbe, akkor az immunrendszer
visszaállítja az eredeti egészséges állapotot. Ez a
magneter terápia lényege.
Az általunk kifejlesztett Magneter készülék és magneter
terápia 100 KHz alatti frekvenciájú elektromágneses
hullámokkal mĦködik. A betegségek gyógyítását
elĘsegítĘ elektromágnes hullámokat lemezre írjuk. A
lemezre írt elektromágnes hullámokat DVD lejátszóról, a
Magneter készüléken keresztül, egy antenna – derékalj –
segítségével
juttatjuk
a
szervezetbe.
Így
a
világon elsĘként egy teljesen veszélytelen, mellékhatások
nélküli, a hatályos elĘírásoknak, szabványoknak
megfelelĘ, és nagyon jó hatásfokon mĦködĘ készüléket
fejlesztettünk ki.
Több éves pozitív kórházi tapasztalatok és dokumentált
teszteredmények alapján a Magneter készülék:
ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZ.
Két készüléket alakított ki a cég, ezek a visegrádi
háziorvosi rendelĘben kipróbálhatók. MAGNETER
HOME: magánszemélyek részére, otthoni használatra.
MAGNETER PROFESSIONAL: klinikai, orvosi
készülék.
Engedélyek: a Magneter készülék orvostechnikai A2-es
minĘsítéssel, CE minĘsítéssel, ORKI szakvéleménnyel,
TÜV és KERMI engedéllyel.
http://www.magneter.org, http://www.magneter.hu
A
vizsgálatokra
bejelentkezni
a
következĘ
telefonszámon lehet: 06 (30) 7470-987.
Dr.
Balázs Mária

ÁLLATKÓRHÁZ

Színház, koncert
és egyéb események
látogatásához kínáljuk
18–21 fĘs buszainkat
ke dvez ményes áron!

Folyamatos, éjjeli és hétvégi ügyelettel
Szentendre központjában,
Római sánc u.2/b.
Telefon: (26) 317-532, (30) 9370-863
Ügyelet: (30) 6626-849
RendelĞ: Tahitótfalu, Szentendrei u. 6.
Telefon:(26) 385-152
Pénteki napokon körjárat:
kiszállási díj nélkül házhoz megyünk!
Dr. Szolnoki János

Kérje ajánlatunkat!
Visegrád Tours Kft.
Telefon: (26) 398-160
Fax: (26) 397-597
e-mail: vistours@visegradtours.hu
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dr. Varga József

Köszönet
A Visegrádi Duna menti Svábokért és Németekért
Alapítvány Kht. könyvelését 2009. december 31-ig Jung
Andrásné végezte lelkiismeretesen és nagy odaadással.
Január 1-jével nyugállományba vonult, helyét átadva
másnak.
Ezúton köszönjük meg neki munkáját, és kívánjuk, hogy
egészségben, boldogságban töltse napjait szeretĘ családja
körében.
Az alapítvány kuratóriuma

Állati gondok télen
A hideg beköszöntével bizony sok kérdés merül fel az
állattartás körül. Az elsĘ és legfontosabb, bírja-e a hideget
kedvencünk a kertben, vagy csak lakásban tud áttelelni. Erre a
kérdésre csak általánosságban tudunk válaszolni, hisz minden
állat hĘtĦrése egyedi, az alapszabályok azonban irányadóak.
Semmiképpen se tartsunk kistestĦ kutyust a kertben a fagyok
idején. Ugyanez vonatkozik nagytestĦ, rövidszĘrĦ ebekre is,
hisz a rövid bunda nem védi meg Ęket még fagypont körüli
hĘmérsékleten sem, és csúnya megfázás lehet a vége. Legyen
bár nagytestĦ, idĘs korban hĘtĦrésük is megváltozik,
szervezetük érzékenyebben reagál a hidegre, ezért az eddig jól
bevált kutyaház helyett érdemesebb Ęket melegebb helyen (pl.
fĦtött garázsban) tartani. Végül – de nem utolsósorban – tilos
kint hagyni a beteg, vagy frissen mĦtött ebet. Nekik szigorúan a
szobahĘmérsékleten való tartás a helyes.
Ha kedvencünk jól bírja a hideget, akkor is ügyelnünk kell,
milyen kutyaházat biztosítunk számára, ahova behúzódhat a
fagyok elĘl. Méretét tekintve legalább akkora legyen, hogy
kedvencünk kényelmesen fel tudjon állni és megfordulni.
Fontos, hogy fedett és hĘszigetelt állapotúvá tegyük még tél
elĘtt, illetve különbözĘ rongyokkal béleljük ki kuckójukat.
A kutyus akár a kertben vagy lakásban van, szükséges a
sétáltatás.
Mire kell figyelni?
A fázósabb ebek testét védenünk kell kis ruhácskákkal.
Tökéletesen megfelelnek a célnak a boltokban kaphatók, de
kézzel varrt vagy kötöttek is, csak arra kell figyelni, hogy fedve
legyen a kutya mellkasa, háta és combja.
Mindezen óvintézkedések ellenére is vannak tipikus téli
betegségek. Mik ezek, és hogyan tudunk ellenünk védekezni?
Leggyakrabban a hó az oka a bajoknak. A hideg hó evése
sokszor okozhat légzĘszervi bántalmakat. Ilyenkor azt vesszük
észre, kedvencünk hangja megváltozott (berekedt), köhög,
tüsszög. Sima megfázáson kívül gondolnunk kell arra, hogy a
betegség oka lehet a hó evése. Ez a rossz szokás más bajokhoz is
vezethet. A hideg lé lenyelése lehet az oka gyomor, illetve
bélhurutnak, mely hányással, hasmenéssel és étvágytalansággal
jár. Elkerülni ezeket csak oly módon lehet, ha leszoktatjuk a
kedvencünket a hó evésérĘl.
Gyakori problémák a lábsérülések, amelyekért a jég, a hó,
illetve a felsózott utak tehetĘk felelĘssé. A jég okozta vágott seb
a talppárnákon igen fájdalmas tud lenni, és ráadásul nehezen
gyógyul. A lábujjak között kialakuló fagyási sérülésekért a hó,
illetve a megfagyott víz a felelĘs; fĘleg azoknál az állatoknál,
amelyeknél hosszabb a talppárnák közötti szĘrzet. Ezért télen
fokozottabban kell az állatok szĘrzetét rendben tartani.
A legsúlyosabb problémát mégis a felsózott utak jelentik. A
kutyus lábát a nagy koncentrációban jelen levĘ só kimarja,
illetve hosszan gyógyuló allergiás bĘrgyulladást okozhat.
LegegyszerĦbb védekezési mód a kis csizmácskák használata,
de sajnos nem mindegyik kutya viseli el a lábán. Ilyenkor az
egyetlen megoldás a séta utáni alapos lábmosás.
Mindezekre odafigyelve sok betegségtĘl óvhatjuk meg
kedvenceinket.

Visegrád RévkikötĘ
Szeretettel meghívjuk Önt és minden kedves ismerĘsét
a 2010. január 30-i

$% &%'()*+ %,

IdĘpont: 2010. január 30. (szombat), 19 órai kezdéssel
Vacsora menü:
– HIDEG VEGYES ÍZELÍTė (DEBRECENI CSEMEGEKARAJ,
KASZINÓTOJÁS, FRANCIA SALÁTA)
– ÚJHÁZI TYÚKHÚSLEVES (CSIRKEAPRÓLÉK, VEGYES
ZÖLDSÉGEK, HÁZI CÉRNAMETÉLT)
– FARSANGI VEGYES TÁL (RÁNTOTT BORDA, GÖDÖLLėI
TÖLTÖTT CSIRKECOMB, CIGÁNYPECSENYE, VEGYES
KÖRET)
– HÁZI VEGYES SAVANYÚSÁGOK
– FARSANGI FÁNK HÁZI SÁRGABARACK LEKVÁRRAL
– ÉJFÉL UTÁN: POGÁCSÁK

Zenét a Hermann tánczenekar szolgáltatja
(70-es, 80-as, 90-es évek, és napjaink ismert slágereivel).

Tombolasorsolás,
melynek a fĘdíja egy kétszemélyes gyertyafényes vacsora
a Plintenburg étteremben
BelépĘ ára: 4500 Ft/fĘ
Az elĘzetes asztalfoglalást a Plintenburg étterem
telefonján várjuk: 06 (30) 53-44-107; 06 (20) 340-84-29
Befizetés módjai: készpénzben, az étteremben; az étterem címére
postautalványon (Plintenburg étterem, 2025 Visegrád, RévkikötĘ);
átutalással az étterem bankszámlájára. Számlaszám: 6470003810005271 (megjegyzés rovatba kérjük beírni a foglalásnál megadott
nevet)
Kérünk mindenkit, amennyiben lehet, jelmezben vagy álarcban
érkezzen a jó hangulat érdekében. Az így érkezĘ vendégeink egy
ajándék koktélt kapnak ajándékba!
Mindenkit szeretettel várnak a Plintenburg étterem dolgozói!

Középiskolai tanár
angoltanítást és korrepetálást vállal
Tel.: 06 (20) 947-1381

TĥZIFAELADÁS
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL!
Vágott tĦzifa: 2.000,– Ft/q,
hasított tĦzifa: 2.100,– Ft/q
EėRY CSABA
Tel.: 06 (20) 599-9399
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GÁZ, VÍZ, FĥTÉS, SZANITER, VILLANY KISÁRUHÁZ
Tahitótfalu (bent a szigeten), Szabadság út 15. Kék Duna Szövetkezet udvarán (Váci rév felé)
Hívjon: Tel/fax: 06 (26) 386-721, 06 06 (30) 9515-484
Nyitva tartás: h–p 7.30–16.30, szo 8.00–12.00
– Villanyszerelési anyagok raktáron
– RAVAK, RIHO (zuhanytálca, zuhanykabin és kádak) 10% kedvezmény
– Alföldi szaniterek, Kludi, Hansgrohe csaptelepek
– FürdĘszoba szekrények, kiegészítĘk, csaptelepek: mosdó 6800,– Ft-tól (európai)
– Falba építhetĘ Valsir WC-tartály 10 év teljes garanciával
– Kondenzációs kazánok: Saunier Duval kombi 24 kW 257.000,– Ft. Baxi, Ariston, Termomax, Junkers, Vaillant
– Vegyes tüzelésĦ kazán: Focus 20 kW 136.450,– Ft. Celsius, HĘtherm Carbon, Solida, Junkers.
– Radiátor: FixTrend Dk 600*1000 18.500,– Ft tartóval, Radel, Dunaferr, Vogel Noot
– Radeco és Edilkaminn kandallók
– Villanyszerelési anyagok raktárról vihetĘk
KivitelezĘt keres? Segítünk!
E-mail: postmaster@kelemen.t-online.hu
Fizetés bankkártyával is!

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/fax: (26) 398-128:
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@t-online.hu

XXVI. évfolyam 1. szám

VISEGRÁDI HÍREK

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


Ne kockáztassa Ön
és jármĦve biztonságát,
épségét!
7 °C
A nyári gumiabroncs 7 °C alatt
nem biztosít megfelelĘ tapadást
az útburkolaton
még száraz idĘben sem!
A kopott téli abroncsra se legyen gondja!
Téli gumiabroncs széles választékban!
Mo b i l s e g é l y s z o l g á l a t !
Gumiszerelés, centrírozás, javítás
Visegrádon!
Tel.: 06 (20) 661-7803

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

   
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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Új áruk,
új szolgáltatások
a KÁOSZ Üzletházban
Papír-írószer
kibĘvített választékban
Üzleti és egyéb
nyomtatványok
Mobiltelefon-feltöltés
Fénymásolás
FilmelĘhívás
KÁOSZ Üzletház
Visegrád, FĘ u. 104.
Tel.: (26) 398-374
E-mail: kaoszuzlet@freemail.hu

Nyitvatartás:
hétfĘ–péntek:
9–18 óráig
szombat–vasárnap: 9–12 óráig
VÁRJUK SZERETETTEL!

BARKÁCSÉPÍTĘK BOLTJA,
DUNABOGDÁNY
FATELEP
OSB, BARKÁCS, LÉCEK,
CSAVAROK, BÁDOG, VILLANY,
KELLÉKEK,
IZOVER MOBAZIL VILLAS
SZIGETELė RENDSZEREK,
VALAMINT ZSINDELY
ÉS TETėFEDė RENDSZEREK
KAPHATÓK
CÍM:
DUNABOGDÁNY, IPARTELEP
Kossuth Lajos útról nyílik
(a focipályával szemben)
NYITVA TARTÁS:

   
     
     
       
  

 



! "#$% &'( )'*+ ,(, -..(
/001%22333456789:4/6

hétfĘtĘl péntekig 7–16.30-ig,
szombaton 7–12-ig
Tel.: 06 (26) 590-022
Fax: 06 (26) 590-023
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Kapható
A BORDA TERMÉKEK
TELJES VÁLASZTÉKA!
Grillkolbászok már pizzás és zöldfĦszeres
ízben is!
Többféle mustár, majonéz, torma!
A GRILLEZÉSHEZ AJÁNLJUK:
többféle páccal ízesített grillhúsok, grillfĦszerek
nagy választékban, sertés- és juhbeles
grillkolbász, csemege debreceni!
Minden héten más-más sertéshúsakció –
a készlet erejéig!
Az árak a mindennapi készlet erejéig
érvényesek;
az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
Sertés-, mĦ- és vakbél, gyomor folyamatosan
kapható!
MinĘségi ecetek, konzervek, ét- és olívaolaj,
ásványvíz, üdítĘitalok, száraz- és házi tészták,
mirelit áruk, vecsési savanyúságok, mirelités grillfĦszerek nagy választékban,
jó minĘségben, kedvezĘ áron!
SODEX ho PASS, ENNI KÉK
étkezési és ajándék utalványok beválthatók!

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
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Nyitva: h–p 10.00-19.00, szo 10.00–14.00
2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 49/c
Telefon: 06 (26) 580-072
(vizsgálati elĘjegyzés is)
Fax: 06 (26) 580-073
e-mail: optimed@chello.hu

Szemész szakorvosi vizsgálat,
gyermekszemészet
Kontaktlencse-vizsgálat, -forgalmazás
Kontaktlencse-ápoló szerek
Szemüvegkészítés, -javítás
Fotócikkek, fényképelĘhívás,
igazolványkép-készítés

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
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HIRDETMÉNY
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITĥZTE

AZ ORSZÁGGYĥLÉSI KÉPVISELėK
2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT.
AZ ELSė FORDULÓ NAPJA:

2010. ÁPRILIS 11., VASÁRNAP
A MÁSODIK FORDULÓ NAPJA:

2010. ÁPRILIS 25., VASÁRNAP
A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.

A VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK
A választópolgárok a névjegyzékbe történĘ felvételükrĘl
2010. február 12-ig kapnak értesítést.
A névjegyzék 2010. február 10-tĘl február 17-ig tekinthetĘ meg
a polgármesteri hivatalban.

AJÁNLÁS
A választáson jelöltet ajánlani 2010. március 19-ig
ajánlószelvényen lehet.
A jelöléshez legalább 750 választópolgár érvényes ajánlása
szükséges.

SZAVAZÁS
A választópolgár személyesen, lakóhelyén szavazhat.
A szavazás napján lakóhelyétĘl távol lévĘ választópolgár
belföldön igazolással,
külföldön a Magyar Köztársaság nagykövetségein
és fĘkonzulátusain adhatja le szavazatát.
Igazolás kiadását ajánlott levélben
2010. április 6-ig,
személyesen vagy meghatalmazott útján
2010. április 9-én 16.00 óráig,
a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt
2010. március 19-én 16.00 óráig
lehet kérni a lakóhely szerint illetékes jegyzĘtĘl.
Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre
és egy területi listára lehet.
Részletes tájékoztatásért a polgármesteri hivatalban mĦködĘ
választási irodához lehet fordulni.
www.valasztas.hu
Választási Iroda

Tisztelt,
a választásokon
indulni kívánó Jelöltek!
A Magyar Köztársaság Elnöke 2010. április
11-re kitĦzte az országgyĦlési képviselĘk
választásának elsĘ, április 25-re pedig a
választások második fordulóját.
A Visegrádi Hírek – mint mindig az ilyen
alkalmakkor – most is lehetĘséget kíván
biztosítani a bemutatkozásra mindazoknak,
akik megmérettetik magukat a referendumon.
A pártok, illetve az egyéni jelöltek 2010.
március 3-án 12 óráig adhatják le
bemutatkozó
írásukat
a
visegrádi
könyvtárban vagy bármelyik szerkesztĘségi
tagnál.
Ezt megtehetik még a 06 (26) 398-128-as
faxon, illetve a mikesytamas@freemail.hu email címen is.
Minden indulónak 1 oldal (A/4-es méret) áll
rendelkezésére,
amit
tetszés
szerint
használhat fel. Ezen terjedelmen belül
szabadon gazdálkodhat, tehát eldöntheti,
hogy egyéni írását vagy a jelölĘ szervezet
anyagát jelenteti meg, esetleg képet, fotót is
közzétesz.
Kérjük a jelölteket, ha tehetik, egyénileg
tervezzék meg az oldal elrendezését; ha ezt
nem teszik meg, úgy a szerkesztĘség Times
New Roman betĦtípussal, 10 pontos
betĦmérettel szedi a szöveget, az esetleges
képe(ke)t belátása szerint, de jól látható
méretben teszi mellé.
Ha a leadott anyag nem tölti ki az oldalt, a
fennmaradó hellyel a szerkesztĘség szabadon
gazdálkodhat.
Amennyiben a leadott anyag a megadott
betĦméret mellett sem fér bele egy oldalba,
akkor a szerkesztĘség nem tömörít, hanem az
oldal végén befejezi a mondatot, és a többi
részt mérlegelés nélkül elhagyja.
Minden indulónak sikeres részvételt
kívánunk!
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Kedves Visegrádiak!
Az interneten kutakodva bukkantam rá a Sziklakórház történetére, ahol meglepetésemre felfedeztem férjem
nagybátyjának, Dr. Koppány Kálmánnak, Kalmi bácsinak a nevét. Kíváncsi voltam az egész történetre, így
megkerestem Kalmi bácsi unokaöccsét, aki az alábbi érdekes visszaemlékezést küldte el nekem. Úgy gondoltam, hogy
Kalmi bácsi visegrádi kötĘdése miatt ez az igaz történet érdeklĘdésre tarthat számot a visegrádiak körében.
Fogadják szeretettel Dr. Riskó Tibor írását.
Vaikné Franciska

A Sziklakórház történetérĘl,
avagy emlékezés Dr. Koppány Kálmánra
A budai Sziklakórház történetével kapcsolatban
(www.sziklakorhaz.hu) egyebek között a közvetkezĘ
olvasható:
„A kórházban közel 30 munkaszolgálatos orvos
tevékenykedett.
A
kerületi
rendĘrkapitány
megakadályozta, hogy a nyilasok elhurcolják Ęket,
átöltöztek magyar katonai ruhába, így nyugodtan
tudtak dolgozni. Dr. Koppány Kálmán Imre ezért a
tettéért rákerült az igazak falára.”
Nem ennyire egyszerĦ ez a történet!
Mint Dr. Koppány Kálmán közeli rokona, szeretnék
ehhez néhány, tényeken alapuló gondolatot hozzátenni.
Ezt azért is megengedhetĘnek tartom ebben az újságban
megtenni, mert Neki szoros kapcsolata volt és – amint
ki fog derülni – most is van Visegráddal.
Dr. Koppány Kálmán (az Imre nevet soha nem
használta, csak születési anyakönyvi okmányán és az
ebbĘl következĘ okmányokon szerepel így) Visegrádon
élt, és ma is itt élĘ rokonai révén volt szoros
kapcsolatban Visegráddal.
Szeretném ezért ėt kissé részletesebben bemutatni
Visegrád lakosságának.
Dr. Koppány Kálmán (1900–1990) jogi diplomával a
magyar királyi rendĘrség állományába került.
BĦnügyekkel foglalkozott, évtizedek alatt Ęrnagyi
rendfokozatot ért el. A háború vége felé az egyre
szaporodó és egyre pusztító bombázások idején a Budai
Légvédelmi FĘcsoport Parancsnokságához osztották be.
Irányítása alá tartozott az egészségügyi ellátás, a
Sziklakórház is.
Ottani tevékenységét, humánus helytállását a
reménytelenségben
az
egyik
ott
dolgozó
munkaszolgálatos orvos, Dr. Kenyeres Kálmán, a
birtokomban lévĘ levélben írta le.
Amint írta: „Dr. Koppány Kálmán az üldözötteket
mindig, mindenben támogatta, gyakran biztosított
bennünket, hogy a felszabadulás rövidesen elérkezik, és
ismét módunk lesz emberi életet élni. Állandóan segített
rajtunk mindenben, ahol lehetett, szabad mozgást
biztosított számunka… Az ė magatartása nagy lelkierĘt
adott nekünk, az akkori üldöztetések elviseléséhez…
Az ott dolgozó orvosokat 1944 nyarán, a
légószolgálatból vidéki szolgálatba akarata áthelyezni
a Honvédelmi Minisztérium, ami akkor – már tudottan
– egyenlĘ volt a deportálással és a pusztulással. Ezt
Dr. Koppány Kálmán is tudta. A minisztérium
parancsát visszautasította, kijelentette, hogy a hozzá
beosztott orvosok pótolhatatlanok! Elhelyezésük
egyenlĘ a légi mentésügyi szolgálat teljes kudarcával…

Dr. Koppány Kálmánnak ez a határozott fellépése
lehetĘvé tette, hogy az orvosok a deportálás
elkerülésével a felszabadulást megérhették.”
Dr. Koppány Kálmán evvel a tettével sohasem
kérkedett, a kialakuló új rendszerben semmiféle elĘnyt
nem akart szerezni.
Továbbra is a rendĘrség tagja maradt, de
igazságérzete, humánus magatartása nem változott. Az
egyre fokozódó önkényeskedést, a törvényekkel is
ütközĘ intézkedéseket nem volt hajlandó végrehajtani.
Ezért budapesti beosztásából Sopronba helyezték.
Magatartása azonban ott sem változott.
Rövidesen
összeütközésbe
került
az
ottani
pártvezetéssel, mert nem volt hajlandó törvényes indok
nélkül senki letartóztatását elrendelni. Ezért, 1948
májusában – 48 éves korában – a rendĘrségtĘl
elbocsátották. Szüleihez költözött Budapestre, fizikai
munkát végzett egy szövetkezetben. Politikával nem
foglakozott.
Legnagyobb meglepetésére 1951. július 3-án kelt
„véghatározattal” kitelepítését rendelték el. A döntést
nem értette, hiszen erre semmi okot nem adott:
félreértésnek tartotta. A rendelkezésre álló néhány óra
alatt ismerĘsöket keresett fel, köztük olyanokat is,
akiknek egykor életét mentette meg.
Kérte, hogy segítsék az érthetetlen határozat
visszavonását. Ígéreteket ugyan kapott, de érdemben
senki nem segített: a döntést nem vonták vissza.
Másnap reggel elszállították: egy bĘröndöt vihetett
magával. A kitelepítéssel mindene oda veszett. Recsk
mellé, ErdĘbényébe került, ahol erdei munkával
foglalkoztatták.
Amikor évek múlva megszabadult a „kitelepítés” alól,
lakását, eltulajdonított ingóságait nem kaphatta vissza.
Lakásában már idegen család lakott. Egy ideig rokonai
fogadták be, majd korábbi munkahelyén, ahol ismét
dolgozhatott, lehetĘvé tették, hogy a munka befejezése
után a munkahelyiségben „lakjon” egy függönnyel
elválasztott sarokban.
Közel két évtizedig nem volt lakása! Csak élete utolsó
éveiben kapott kárpótlásul egy 30 m2-es lakást. Ezt sem
sokáig élvezhette, mert rövidesen meghalt.
Élete folyamán mindig segítette a rászorulókat, ott és
ahol erre szükség volt. Ezért elismerést, elĘnyöket nem
várt, nem is kapott. Az egyetlen elismerés, hogy – sok
évvel halála után – neve felkerült az Igazak Falára.
Kívánságának megfelelĘen, Visegrádon nyugszik a
temetĘben, szerettei – köztük Vaik Viktor – mellett.
Remélem, a visegrádiak is megĘrzik emlékét.
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Beszámoló a szociális és népjóléti
bizottság 2009. évi munkájáról
Bizottságunk 2009-ben 5 fĘvel mĦködött, üléseinket
minden esetben határozatképesen tudtuk lebonyolítani.
Általában havonta üléseztünk részben az önkormányzat
napirendjéhez kapcsolódó témában, részben a saját
munkatervünkben meghatározott feladatokhoz igazodóan.
Mint köztudott, a népjóléti bizottság döntési hatáskörébe
tartozik az átmeneti, a temetési és beiskolázási segélyezés. A
költségvetésben erre a feladatra 2009-ben is 2.500.000 Ft állt
rendelkezésünkre, melyet teljes mértékben kimerítettünk.
Temetési segélyt 4 alkalommal személyenként 15.000 Ft,
beiskolázási segélyt 10 fĘ részére gyermekenként 7000 Ft
összegben folyósítottunk. Az átmeneti segélykérelmek száma
2009-ben az elĘzĘ évihez képest annyiban változott, hogy a
két alkalommal kérĘk száma növekedett. Összesen 82
személyt segítettünk az átmeneti segéllyel, 202 alkalommal.
A segély összegének megállapításánál a kérelmezĘ indokait,
szociális helyzetét vettük figyelembe, mérlegelve azt is, hogy
az évi keretet arányosan használjuk fel. A speciális nevelési
igényĦ gyermekek utaztatását 2009-ben is a Figyelj Rám
Alapítvány végezte. Egy iskoláskorú gyermek budapesti
iskolába történĘ utazását havi 30.000 Ft-tal támogattuk a
tanév idĘszakában.
A segélyezésen kívül rendszeres feladatunk a Bursa
Hungarica ösztöndíjra benyújtott pályázatok elbírálása, amit
a közmĦvelĘdési bizottsággal közösen végzünk. Kilenc éve
támogatja önkormányzatunk a felsĘoktatásban tovább tanuló
visegrádi fiatalokat, ami oly formában mĦködik, hogy az
önkormányzat által biztosított összeg megduplázódik az
állami támogatással az oktatási év idĘtartamára. A
rendelkezésünkre álló összeg: 720.000 Ft, melyre 2009-ben –
a tavalyihoz hasonlóan – 17 fiatal nyújtott be pályázatot, s az
egy fĘre jutó jövedelem alapján havi 2000-4000-5500 Ft
ösztöndíjat szavazott meg részükre a képviselĘ-testület.
Az önkormányzat döntése értelmében a gyermekjóléti
szolgálatot a családsegítĘ szakfeladattal bĘvítve az év
második felétĘl a szentendrei kistérség biztosítja. Rajtunk
múlik, hogy a felkínált lehetĘségeket milyen módon és
mértékben vesszük igénybe!
Az idĘskorúak helyzetének figyelemmel kísérése továbbra
is egyik kiemelt feladatunk. Igyekszünk megismerni
problémáikat és lehetĘségeink szerint segíteni azok
megoldását. A szociális étkezést, az ebéd házhoz szállítását
ebben az évben is biztosítottuk az igénylĘknek.
Hagyományunkhoz híven 2009-ben is megrendeztük
október 1-jén az idĘsek napját, melyhez ismételten a Sirály
étterem vezetĘjétĘl és személyzetétĘl, valamint a mĦsorban
szereplĘ gyerekektĘl és felnĘttektĘl kaptunk segítséget.
Köszönjük!
A városi karácsonyi ünnepség elsĘsorban az idĘsek
karácsonya maradt, mert bár a résztvevĘk száma és
összetétele bĘvült, az ünnepség megrendezése elsĘsorban a
70 éven felüliek karácsonya; Ęket ajándékozza meg a város
apraja-nagyja (óvodások, iskolások, fiatalok, a felnĘtt
énekkarok)
ünnepi
mĦsorral,
az
önkormányzat
ajándékcsomaggal, a csomagokat is összeállító Polgár Zsolt
megvendégeléssel, a Visegrád Tours és City Taxi a
szállítással. Külön köszönet illeti a városgazdálkodás
dolgozóit, hiszen minden évben Schüszterl Karcsi és csapata
gondoskodik a fenyĘfa állításáról, a színpad és ülĘhelyek
biztosításáról, a megmaradt csomagok kiszállításáról,
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egyszóval minden olyan feladatról, ami nélkül ez az esemény
igazából meg sem oldható.
2009-ben egy önkormányzati bérlakás üresedett meg, erre
írt ki pályázatot az önkormányzat. A beérkezĘ pályázatok
értékelése a népjóléti bizottság feladata. 10 pályázatból egy
nem felelt meg a kiírásnak (a pályázó életkora miatt). A
bizottság javaslata alapján, korábban a szülĘkkel egy
háztartásban élĘ családnak ítélte meg a lakást a képviselĘtestület. Úgy tĦnik, hogy az elĘzĘ évben kialakított
szempontrendszer objektív elbírálást tesz lehetĘvé a
döntésben.
A népjóléti bizottság napirendjén szerepelt minden olyan
téma, ami a képviselĘ-testület üléseinek éves munkatervében
autentikusan
a
bizottság
hatáskörébe
tartozott.
Véleményeztük a háziorvos, a gyermekjóléti szolgálat
beszámolóját,
az
intézmények
gyermekvédelmi
tevékenységét; a költségvetés szociális kereteinek összegére
és felhasználására tettünk javaslatot. A háziorvos jelzése
alapján támogattuk az egészségház infrastrukturális
fejlesztését. Rendszeresnek mondható a kapcsolat a
gyámügyi hivatallal, a tĘlük kapott információ alapján
segítettük egy hajléktalan elhelyezését. Amiben feltétlenül
elĘbbre kell lépnünk, az a városunkban mĦködĘ két,
idĘskorúak ellátását biztosító – nem az önkormányzat
hatáskörébe tartozó – intézménnyel való szorosabb és
rendszeresebb kapcsolat kiépítése. A város intézményei nagy
segítséget nyújtanak az idĘskorúak kulturális és szórakozási
igényeinek kielégítésére; iskolások alkalmi ünnepi
mĦsorokkal, kisebbségi önkormányzat programjaival,
mĦvelĘdési ház a nyugdíjas klub mĦködtetésével,
vendéglátóhelyek stb. Ezt a jövĘben is feladatunknak kell
tekintenünk, mert az a tapasztalatunk, hogy az idĘsek
érzékenyek a feléjük irányuló figyelemre, törĘdésre.

Visegrád város 2010. január 1-jei népességi adatai
0–18 évesek: 291 fĘ, 19–60 évesek 1003 fĘ, 60 év felettiek
481 fĘ. Összesen: 1775 fĘ (17 fĘvel több a tavalyinál).
Nemek szerinti megoszlás: nĘ 921 fĘ, férfi 854 fĘ.
A 2009. év végi összesítés a következĘ képet mutatja
Visegrád város lakosságára vonatkozóan: születés 17 fĘ,
halálozás 26 fĘ, bejelentkezés 117 fĘ, kijelentkezés 91 fĘ.
A polgármesteri hivatal apparátusa részérĘl a szociális és
népjóléti bizottság Zeller Albertné személyében megfelelĘ
segítséget kapott munkájához, amit tisztelettel megköszönök.
Megköszönöm a bizottság tagjainak; Gerstmayer Bea, Kiss
Károly képviselĘk, Burgermeister Istvánné és Scheili Éva
bizottsági tagok lelkiismeretes hozzáállását és munkáját.
Mezei Anna, a szociális és népjóléti bizottság elnöke
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2010. február

Az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú MĦvészetoktatási Intézmény hírei

Félévi „értesítĞ”
Az iskolákban lezárult az elsĘ félév, elérkezett az
összegzés ideje. TestközelrĘl ismerek olyan kiskorút, aki
el akarta hitetni családjával, hogy náluk kicsit késĘbb
érkezik el az értesítĘk osztásának ideje (de legalább
megpróbáltam – szólt lemondóan késĘbb), halogatni
próbálva a késĘbb túl hosszúnak és eltúlzott
következményĦnek talált elemzést.
Az értékeléseket, osztályzatokat vizsgálva számba
vesszük, ki, mit, hogyan rontott el (persze, mindenki
tudja, hogy a másik ennél sokkal többet tehetett volna).
Ha szerencsénk van, kiokoskodunk valami remek
büntetést, s ha eszünk is van, akkor talán három napnál
hosszabb ideig is tartható fogadalmat teszünk. Mert a
tudás fontos és élethosszig tartó a tanulás. Ezt persze
hozzávetĘlegesen hét és fél évig feleslegesen tömködjük
nebulóink fejébe.
Aztán a felvételi – nyolcadikosaink kóstolgatják éppen
keserédes ízét – új dimenzióba helyezi az általános
iskolában töltött éveket. Ez az elsĘ olyan pont, amikor a
fiatalok rádöbbennek, hogy esetleg máshogyan kellett
volna. Vagy elégedetten nyugtázzák, hogy éppen így. S
riadtan törekszenek a legjobb jövĘ felé. Kívánom
legnagyobbjainknak, hogy megkapjanak minden türelmet,
segítséget és bátorítást ahhoz, hogy a vágyaiknak és
lehetĘségeiknek legmegfelelĘbb intézményt találják meg
maguknak. JövĘre pedig ugyanolyan elégedetten
állhassanak elĘttünk, mint elĘdeik, akik az Áprilyban
felhalmozott tudással remekül megállják helyüket új
iskolájukban is.
A legtöbb évfolyamon születtek szép tanulmányi
eredmények félévkor, azonban voltak olyan tanulóink is,
akik mintha megfeledkeztek volna arról, hogy a tanulás
csak a szünetek ideje alatt nem támogatott, szorgalmi
idĘszakban pedig egyenesen elvárt tevékenység. Nekik
több kitartásra, nagyobb eltökéltségre van szükségük –
Ęszintén remélem, hogy szüleik és nevelĘik megtalálják a
motiválásukhoz legmegfelelĘbb eszközöket.
Visszatekintve az elsĘ félévre, nemcsak a tanórák világa
jut persze eszünkbe. Nagy örömet hozott a felsĘs
Kazinczy-versenyre jutott csapatunk 14. helyezése, az
idén megnyert Áprily-kupa izgalmas versenysorozata, a
vers- és prózamondó versenyek elĘkelĘ helyezései,
nemzetiségi táncosaink sikerei, a számtalan, különbözĘ
mélységben és formában megélt ünnep, zenészeink helyi
és megyei sikerei. Számomra az együtt megélt idĘ szép
példája volt a két legidĘsebb osztály együttes látogatása a
Terror Házában. S nem feledhetĘek a közös játékok,
csúszkálások, hógolyócsaták kicsikkel és nagyokkal
együtt, egyetértésben (az

elsĘ eltévedt hógolyóig, persze, ahogyan annak lennie
kell), még akkor sem, ha nem osztályozták Ęket.
Igyekszünk a kétszáz éves falak között az új évezred
elvárásainak megfelelĘ környezetet teremteni tanulóink
számára. Számítógépeinket folyamatosan cseréljük,
újítjuk. A tavalyi évben beszerzett interaktív tábla egyre
több tantárgy megismerésében tölt be növekvĘ szerepet –
tanulóink bámulatos gyorsasággal sajátítják el használatát.
Több helyiségbe rendeltünk új bútorokat: a nyolcadik
osztályba és a könyvtárba új asztalokat, székeket,
kiegészítĘket, az alsó tagozat termeibe szekrénysort,
polcokat, kiegészítĘ bútorokat, a konyhába szekrényeket,
felújított asztalokat. Táskatartók, fogasok, kézszárítók
kerültek a folyosókra, s a bĘvítésük tovább folyik. S hogy
a sport se szenvedjen hiányt, új floorball készletet,
labdákat vásároltunk.
Beszerzéseinkhez
pályázati
pénzeszközöket
és
meghatározó
részben
az
önkormányzat
által
rendelkezésünkre bocsátott pénzügyi keretet – valamint a
GAMESZ szakembereinek értékteremtĘ munkáját –
használtuk fel.
Bár szinte minden nap tartogat valami rendkívüli
pillanatot, mégis egyik szemünkkel már a következĘ
tanév felé kacsintgatunk, hiszen leendĘ elsĘseink
érkezését szeretnénk méltón elĘkészíteni. Visegrádon
Pálmainé Vas Zsuzsanna, Kisorosziban Budai Zsuzsanna
osztályfĘnökök egyengetik majd szeptembertĘl a
legkisebbek útját.
Február utolsó hetében szülĘi értekezletet tartunk a
visegrádi, a dömösi és a kisoroszi óvodában is. Március 2án Kisorosziban, március 3-án Visegrádon tartunk a
leendĘ elsĘsök szüleinek bemutató órákat az elsĘ és a
negyedik osztályokban 8.00–11.35-ig.
Március második hetében az alsósok látogatják meg az
óvodásokat, hogy iskolába invitálják Ęket, mint ahogyan
zajlott ez a régi idĘkben is Szent Gergely – az iskolák
védĘszentjének – napjához kapcsolódva.
Intézményünkben 2010. március 29-én és 30-án tartjuk a
leendĘ elsĘ osztályosok beiratkozását Visegrádon és a
Kisorosziban is.
Május második felében leendĘ osztályukban köszöntjük
az iskolánk jövĘbeni tanulóit, s június elején szüleiknek
tartunk szülĘi értekezletet iskolánkban.
Fontosnak
tartjuk,
hogy
minden
lehetĘséget
megteremtsünk a kölcsönös ismerkedésre.
Legyenek érdeklĘdĘ vendégeink!
Bozóki Marianna
igazgató

%-. -% /0- 2010. január 24-én este immár hatodszor került sor a Zoller Attila-díj átadására. A Mátyás Király MĦvelĘdési Ház
és a Don Vito pizzéria által alapított díjat idén Bene Márton vehette át. Marci ötödik éve tanul trombitán, s kitartó
munkájával és a hangszerén elért eredményeivel emelkedik ki a többiek közül. Elismerés illeti Rácz Tamás tanár urat
is, aki türelmes tehetséggondozó munkájával járult Marci sikereihez.
Köszönjük az alapítóknak, hogy Zoller Attilának – Visegrád neves szülöttének – példáját állították növendékeink
elé. Tanítványunknak pedig kívánunk az élet minden területén legalább ennyi kitartást és sikert!
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A január 30-án Dunabogdányban megrendezett
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Fábián Zoltán mese- és prózamondó
versenyen
legeredményesebben szerepelt tanulóink:
Péterfy Emma (3. o.), Fekete András (5. o.), Bártfai
Zsófia (8. o.). Mind a hárman korcsoportjukban
második helyezést értek el.
Valamennyi versenyzĘnknek gratulálunk, felkészítĘ
pedagógusaiknak köszönjük a segítĘ munkát!
Örülünk, hogy sok szülĘ kísérte el gyermekét a
rendezvényre!
Pauluszné T. Anna
igazgatóhelyettes












A közeljövĘ legfontosabb idĘpontjai
az Áprilyban:
Február 12-én 15–20 óráig: Farsangi mulatság
Február 22-én 17 órakor: Dömösi koncert
Március 15. (hétfĘ): Nemzeti ünnep a ’48-as
emlékmĦnél
Március 29–30-án: Az elsĘsök beíratása
Március 31.–április 6.: Tavaszi szünet


GYERMEKEINK VESZÉLYBEN –
ELėZZÜK MEG A BAJT!
Bizonyára többségük már értesült arról, hogy
Visegrád területén idegenek többször is megpróbáltak
becsalni az autójukba olyan gyerekeket, akik egyedül
vártak a buszra vagy tartózkodtak az utcán. Hála a
gyerekek lélekjelenlétének, ez idáig hiába. De nem
lehetetlen, hogy újból próbálkozzanak.
Sokan tekintik szívügyüknek a megelĘzést:
Az Áprily iskola vezetĘsége az elsĘ eset után azonnal
értesített a történtekrĘl minden szülĘt, és tanácsokkal
látta el Ęket.
Az osztályfĘnökök felhívták a gyerekek figyelmét a
rájuk leselkedĘ veszélyre.
A RendĘrség minden szükséges lépést megtett.
SzülĘk ültek le gyermekeikkel, hogy elmagyarázzák,
mekkora veszélyt jelenthet számukra az ilyen ember.
Megtanították nekik, mit tegyenek, ha velük történik
hasonló.
SzülĘk fogtak össze, felváltva kísérik a gyerekeket a
buszokhoz, az iskolába.
A PolgárĘrség tagjai minden nap a buszmegállókban,
az utcákon figyelnek a gyerekekre.
Úgy gondolom, mindannyiunk összefogásával sokat
tehetünk azért, hogy ne történhessen meg a baj.
Kérem, tisztelt Olvasó, segítsen Ön is! A
megszokottnál is jobban figyeljen oda mindenki/bárki
gyerekére. Járjon nyitott szemmel, ne féljen szólni, ha
nem helyénvaló dolgot lát!
’Egy anyuka’
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Egy kis kirándulásra hívlak Benneteket, Kedves
Gyerekek, most farsang idején. Mivel iskolás éveimet
Mohácson töltöttem, így a város nagy eseményérĘl, a
mohácsi busójárásról megĘrzĘdtek a személyes
emlékeim. Ezt szeretném megosztani veletek.
A busójárás a mohácsi sokácok farsangi népszokása. A
sokác nemzetiség a délszlávokhoz tartozó népcsoport,
Mohácson és környékén élnek. Gyerekkoromban
megragadott a szép, gyöngyökkel, flitterekkel,
ezüstpénzekkel és gazdag hímzéssel díszített viseletük, az
asszonyok érdekes hajviselete, a bütykös-kötött
harisnyájuk. Köztük éltem, így személyesen is
megtapasztaltam
szokásaikat,
életmódjukat.
Temperamentumos zenéjük is megfogott; a tambura,
citera, harmonika kíséretével elĘadott éles, erĘs hangú
énekük és az apró, a földtĘl éppen hogy felemelkedĘ
finom körtáncuk, a kóló is nagy hatással volt rám. Farsang
idején különösen megélénkült a sokác városrész élete.
Szomszédoltunk, kedves vendégként fogadtak a
számunkra ismeretlen családok is. Ilyenkor illett
népviseletbe öltözni, én is kaptam a szomszéd nénitĘl
gyönyörĦ ruhácskát és büszkén mentem sokác
barátnĘmmel az utcánkban lakókhoz. Mi is a busójáráshoz
fĦzĘdĘ történet?

Ezt a kedves, szép történetet elevenítik fel a busójárás
alkalmával; a félelmetes maskarák csónakon átkelnek a
Dunán. A maskarás felvonulásnak ugyanakkor a más
helyen is szokásos téltemetés, télĦzés volt a célja. Az
emberek ilyenkor azért bújnak ijesztĘ ruhákba, mert azt
várják, hogy a tél megijed és elszalad elĘlük. Az ünneplés
végén elégetik a tél halálát jelképezĘ szalmabábut is. A
beöltözött emberek ezen kívül „bao-bao” kiáltással és
kürtszóval, kolompokkal végigjárják a házakat, udvarokat
és körbejárták az állatokat, majd hamut szórtak szét a
portán. Az utcán pedig a nĘk haját húzták, hogy nagyra
nĘjön. Az ünnepség fénypontja volt a fĘtéri viaskodás a
férfiak között, ami régen a férfivá avatást jelentette.

Mohácsi busóalakok

Édesapám felvétele 1939. március 6-án
a mohácsi fĘtéren

A busójárás eredete a török idĘkbe vezethetĘ vissza. A
monda szerint az itteni lakosok a Mohácsi-sziget
mocsaras, nádas vidékén kerestek menedéket. Egyik este,
amint a házaikból kiĦzött mohácsiak a tĦznél beszélgettek,
megjelent körükben egy öreg sokác ember, aki
megjövendölte a török kiĦzését. „Ne keseredjetek el!
Mindnyájatok élete meg fog változni. Vissza fogtok térni
házaitokba, szeretteitekhez. Készüljetek fel a harcra:
készítsetek különféle fegyvereket fából, faragjatok
magatoknak fĦzfából rémisztĘ álarcokat, álljatok harcra
készen mindenkor! A jel egy viharos éjszakán érkezik
majd mindannyiótoknak: aranyos ruhába öltözött vitéz
képében, rémisztĘ álorcában!” Másnap megkezdĘdött a
készülĘdés, fegyvereket, álarcokat készítettek. Egy
viharos éjszakán aztán a Mohácson tartózkodó törökök
szörnyĦ zajra ébredtek, és az álarcos, ördögpofájú
szörnyeket látva, fejvesztve menekültek a városból.

A félelmetes maszkokat állatbĘrre helyezték, a busók
szalmával vastagra kitömött vászonnadrágba bújtak,
szĘrös bunda volt rajtuk és mindegyik valamilyen zajos
hangkeltĘ eszközzel (kereplĘ, kolomp, láncos bot) csapott
éktelen lármát, ágyúszóval vonultak a város utcáin.
Nekünk, gyerekeknek a kormos képĦ „jankelék”
jelentették a legnagyobb szórakozást; „Jankele-gri, kell-e
nokedli?” – így csúfoltuk Ęket, aztán gyorsan futásnak
eredtünk, mert kaptunk a hátunkra a hamu- vagy
homokzsákkal.
Ezzel a kicsit személyesnek mondható emlékezéssel
kívántam kedvet teremteni a mohácsi farsangi
népszokásnak. Örömmel olvastam, hogy az emberiség
szellemi, kulturális örökségei közé került a mohácsi
busójárás: az UNESCO illetékes bizottsága döntött a
Duna-parti város télĦzĘ, tavaszköszöntĘ népszokásának
listára vételérĘl.
Nekünk, visegrádiaknak is meg vannak a farsangi
hagyományaink és kívánom, hogy Ti is élvezzétek a
télĦzĘ, tavaszváró szokások minden örömét, játékát.
Köszönöm az összegyĦjtött kupakokat! A gyĦjtés
folytatódik!

FEBRUÁR
Ha a Szent Péter napját követĘ éj enyhe,
Utána már ne várj kemény hidegekre.
Amely fákat e hónapban oltasz,
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Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat

A Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi beszámolója
Tisztelt Olvasóink!
Az idén neves évet zártunk, mivel városunk ezeréves
évfordulóját ünnepeltük.
Évente 7-8 programmal készülünk, de idén a
millenniumi év keretében 10 rendezvényre nyílt
lehetĘségünk.
Önkormányzatunk programja csatlakozva a városi
rendezvényekhez, szerves részét képezték a millenniumi
évnek.
Az idénre betervezett programokat megrendeztük. Ezek
a következĘk voltak:
Február 14-én farsangi bál a Magyar László sportcsarnokban. Meghívott zenekar a Szomor sramli volt.
Február 24-én farsangtemetés a Sirály étteremben. A
zenét Zeller Tibor, alias „Mozart” szolgáltatta.
Április 4-én sajbázás a Duna-parton. Már hagyomány,
hogy az iskola diákjai is bekapcsolódnak eme
rendezvényünkbe. Nagy várakozással és örömmel
készülnek.
Május 9-én füvészkerti séta a Bertényi Miklós
Füvészkertben, amit közösen szoktunk megtartani a
Visegrádi Erdészettel. Fúvószenekarunk és énekkarunk is
szerepelt.
Május
23-án
nemzetiségi
teadélután
a
sportcsarnokban. Itt meghívott vendégünk is volt: a
dunabogdányi gyermek tánckar.
Június 6-án Millenniumi-kápolnabúcsú. Énekkarunk
és zenekarunk egyaránt felléptek.
Augusztus 19-én kezdĘdött a millenniumi nyári
rendezvénysorozat.
Augusztus 20-án megérkeztek testvérvárosunkból,
Obergünzburgból barátaink és a hivatalos delegáció.
Kisebbségi önkormányzatunk látta Ęket vendégül.
Szerveztünk nekik programokat.
Közel száz fĘ érkezett: az ifjúsági focicsapat, az ottani
hagyományĘrzĘ egyesület ének- és tánckara, a
testvérvárosi kapcsolatokért felelĘs egyesület vezetĘsége
és még sok jó barát.
Megtisztelt bennünket látogatásával az ottani
polgármester úr is. Sok mindenre kíváncsi volt, ami egy
város mĦködtetésével kapcsolatos, nem csak a
reprezentációra.
A hivatalos tolmácsolásban segítségünkre volt Schmidt
Ani, önkormányzatunk tagja és Burgermeister Ágnes.
Önkormányzatunk 2010-re viszont meghívást kapott az
obergünzburgi polgármester úrtól.
Német barátaink vasárnap a reggeli órákban hazautaztak,
így sok mindenre nem jutott idĘ. Azért igyekeztünk a
hivatalos programok mellett más elfoglaltságot is
szervezni a számukra.
Ilyen
volt
a
gödöllĘi
Grassalkovich-kastély
megtekintése, focimérkĘzés a pályán, Visegrád
nevezetességeinek megtekintése, az augusztus 20-i
budapesti tĦzijáték megtekintése sétahajóról. Ezt a szép
programot a városi önkormányzat szervezte és
bonyolította le, ami érintette mind a három testvérvárost.

Augusztus 20-án a nemzetiségi kórus szerepelt a városi
ünnepségen.
Fúvószenekarunk
is
fellépett
az
ünnepségsorozaton.
Természetesen
az
ilyen
rendezvényekrĘl nem maradhatnak el az óvodások és
iskolások sem. ėk is igyekeznek megmutatni, hogy milyen
ügyesek és bátrak.
ElsĘsorban nemzetiségi mĦsorral készülnek, amit az óvó
néniknek és a betanító tanároknak köszönhetünk.
Köszönjük nekik is az áldozatos munkát.
Augusztus 29-én kórusunk is közremĦködött az érseki
szentmisén. Ez volt a nyári ünnepségsorozat befejezése.
A Mária-napi nagybúcsút szeptember 6-án tartottuk
meg, ahol kórusunk a mise keretében énekelt.
Fúvószenekarunk a szentmise végén egy kis szabadtéri
koncertet adott.
Szeptember 13-án énekkarunk Budakalászon,
kórustalálkozón vendégszerepelt. Itt köszöntöttük a
vendéglátóinkat, településük várossá nyilvánításáért, amit
augusztus 20-án kaptak meg.
Október 3-án szüreti bálunkat tartottuk a Tamás-hegyi
pincesoron. Az idén nem avattunk új pincemestert. Nem
volt, aki vállalja ezt a nemes tisztet. Reméljük, jövĘre
lesz, aki elvállalja. Szórakoztatásról a Pokdeine Puve
gondoskodott.
December 17-én nemzetiségi napot tartottunk, ami
magában foglalta a közmeghallgatást is.
A millenniumi évhez méltóan szerettük volna ezt a napot
megünnepelni. Így vezetĘségünk úgy döntött, hogy
ünnepélyes keretek között tartjuk meg a Magyarországon
élĘ nemzetiségek napját itt, a Sirály étteremben.
Igaz, hogy a nemzetiségek napja december 18-án, van,
de ezen a napon az étterem már foglalt volt, így
vezetĘségünk az étterem vezetĘjével egyeztetve döntött a
17-i dátum mellett.

1'+%23'(-4-51(6789-$:  A Német Kisebbségi Önkormányzat
szeretettel meghívja
Önt és kedves családját ismerĘsét
2010. február 13-án, 17 órakor kezdĘdĘ

  - -

Helye: Magyar László sportcsarnok
Zene: Schütterls Kapelle
FellépĘk: a visegrádi óvoda nagycsoportosai,
az Áprily Lajos Általános Iskola diákjai,
valamint a Német Kisebbségi Önkormányzat
fúvószenekara és énekkara
A tombolasorsoláson értékes nyeremények!
Büfé!

Szívesen fogadjuk a jelmezes megjelenést!

December 19-én fúvószenekarunk és énekkarunk fellépet
a városi idĘsek karácsonyán.
December 31-én városi rendezés keretében mi is
vállaltuk a szilveszteri látvány-disznóvágást. Nagyon
nagy munka volt, de úgy érezzük, nagyon jó hangulatban
telt ez a nap, mindenki örömére.

Pénzügyi áttekintés
Önkormányzatunk az idén 2.202e Ft-ból gazdálkodott.
Ezt az összeget köszönhetjük a központi költségvetésbĘl
adott 570e Ft-nak, a helyi önkormányzattól kapott 800e
Ft. támogatásnak és a tavai évrĘl áthozott 832e Ft
pénzmaradványnak.
EbbĘl
tartottuk
fenn
a
fúvószenekarunkat, fizetjük a karmester Ott RezsĘ
(Rudinak) a tiszteletdíjat,. Az énekkar karnagyának,
Németh
Tamásnak
útiköltség-térítést
adunk.

Önkormányzatunk szeretné megköszönni áldozatos
munkájukat.
Finanszírozzuk
az
összes
rendezvényünket.
Természetesen ez nem lenne elég, ha nem lennének
támogatóink is.
Itt is szeretnénk megragadni az alkalmat, mint azt tettük
a Visegrádi Hírek hasábjain is, hogy köszönetet mondjunk
mindazoknak, akik önzetlenül támogatnak bennünket, úgy
anyagilag, mint munkájukkal:
Gerstmayer Jánost (Johannt), Friedrich Istvánt, Dr.
Bréhm Györgyöt, Bánó Lászlót, EĘry Dénest, Zeller
Tibort, a Sirály étterem tulajdonosát, Dudás Lászlóné
Anit, Mikesy Tamást, a polgármesteri hivatal pénzügyi
csoport tagjainak munkáját, Schüszterl Károly és
brigádjának önzetlen segítségét.
Utoljára, de nem utolsósorban az énekkar tagjait, Ę
nélkülük a rendezvényeink lebonyolítása létre sem
jöhetne. A fúvószenekar tagjainak egész éves munkáját is
köszönjük.

A pénzügyi beszámoló számszaki része 2009. évrĘl
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December 19-én fúvószenekarunk és énekkarunk
fellépet a városi idĘsek karácsonyán.
December 31-én városi rendezés keretében mi is
vállaltuk a szilveszteri látvány-disznóvágást. Nagyon
nagy munka volt, de úgy érezzük, nagyon jó hangulatban
telt ez a nap, mindenki örömére.

Pénzügyi áttekintés
Önkormányzatunk az idén 2.202e Ft-ból gazdálkodott.
Ezt az összeget köszönhetjük a központi költségvetésbĘl
adott 570e Ft-nak, a helyi önkormányzattól kapott 800e
Ft. támogatásnak és a tavai évrĘl áthozott 832e Ft
pénzmaradványnak.
EbbĘl
tartottuk
fenn
a
fúvószenekarunkat, fizetjük a karmester Ott RezsĘ
(Rudinak) a tiszteletdíjat,. Az énekkar karnagyának,
Németh
Tamásnak
útiköltség-térítést
adunk.
Önkormányzatunk szeretné megköszönni áldozatos
munkájukat.

2010. február

Finanszírozzuk
az
összes
rendezvényünket.
Természetesen ez nem lenne elég, ha nem lennének
támogatóink is.
Itt is szeretnénk megragadni az alkalmat, mint azt tettük
a Visegrádi Hírek hasábjain is, hogy köszönetet
mondjunk mindazoknak, akik önzetlenül támogatnak
bennünket, úgy anyagilag, mint munkájukkal:
Gerstmayer Jánost (Johannt), Friedrich Istvánt, Dr.
Bréhm Györgyöt, Bánó Lászlót, EĘry Dénest, Zeller
Tibort, a Sirály étterem tulajdonosát, Dudás Lászlóné
Anit, Mikesy Tamást, a polgármesteri hivatal pénzügyi
csoport tagjainak munkáját, Schüszterl Károly és
brigádjának önzetlen segítségét.
Utoljára, de nem utolsósorban az énekkar tagjait, Ę
nélkülük a rendezvényeink lebonyolítása létre sem
jöhetne. A fúvószenekar tagjainak egész éves munkáját is
köszönjük.
Burgermeister Istvánné elnök

A pénzügyi beszámoló számszaki része 2009. évrĘl
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A Mátyás Király MĦvelĘdési Ház
szeretettel meghívja Önt és kedves családját

Lugo si Papp J án os

A H AR GITAI KU CSÉBER
címĦ kötetének visegrádi bemutatójára,

2010. február 19-én, pénteken 18 órára
a könyvtárba
A belépés ingyenes!
Mindenkit szeretettel várunk!

A Mátyás Király MĦvelĘdési Ház
szeretettel meghívja Önt és kedves családját

Lengyel Rita
grafikusmĦvész

El e n g e d é s
címĦ kiállításának megnyitójára,
2010. február 20-án, szombaton 15 órára
a mĦvelĘdési házba
A kiállítást megnyitja:

Vadász Judit I.M.M.
újságíró
A kiállítás 2010. március 29-ig tekinthetĘ meg
a könyvtár nyitva tartása szerint
[Visegrád, Széchenyi u. 11. Tel.: 06 (26) 398-128]

A Mátyás Király MĦvelĘdési Ház
szeretettel meghívja Visegrád lakosait
a hónap utolsó péntekén megrendezendĘ
elĘadás-sorozatának következĘ alkalmára,
mely
2010. február 26-én, pénteken
18 órától
lesz a könyvtárban
Ebben a hónapban

9&%-+* %keramikus
tart elĘadást

  -   --   címmel
Ezt követĘen megvásárolható lesz
Kósa Klára és Bor Zoltán
Szimbólumok és ajándékok címĦ albuma,
mely a magyar reneszánszról, a királyi ajándékokról
és a velük, rajtuk küldött szimbólumokról szól
A belépés ingyenes!
Mindenkit szeretettel várunk!
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Amikor gyermekportré-sorozatomban Bene Marci került
ecsetvégre, rögtön tudtam, hogy trombitával fogom Ęt
lefesteni. Pedig ennek már több mint két éve, és akkor
még a kiskamaszkor gondjai közt – igazán nem lehetett
sejteni, hogy a trombita hangja meghatározó lesz Marci
számára. ėszintén szólva, ifjabb éveimben magam is
cirkuszi hangszernek véltem a trombitát, vagy a
szilveszteri éjszakák lármakeltĘ eszközének; esetleg az
úttörĘtáborok ébresztését és takarodóját jelezték. Csak
jóval késĘbb, amikor egy folyóparti, félig romba dĘlt
nagyváros alkonyati térzenéje szállt a vizek felett, akkor
döbbentem rá, hogy a trombita hangja valódi muzsika is
lehet. Igaz, hogy aki fújta, Maurice André volt, és amit
fújt, Bach és Vivaldi zenéje. És a trombita is speciális
ezüst ötvözetbĘl készült (a város: Drezda). A visegrádi
Alapfokú MĦvészeti Iskolában a gyermekek már igen
fiatalon ismerkedhetnek a hangszerekkel, és ennek igen
nagy a jelentĘsége a késĘbbiekben is. Még emlékszem a
múlt
század
30-as,
40-es
éveinek
zenekari
hangversenyeire, amikor bizony szorongva leste a
hallgatóság egy-egy fúvós szólam hangjait, és
megkönnyebbülten lélegzett fel, ha minden baleset nélkül
fejezĘdött be a produkció. Még a Filharmonikus Zenekar
is a csehektĘl szerzĘdtette fúvósait.
De térjünk vissza Bene Mártonra, aki idén nyerte el a
Zoller-díj aranyláncát. Marcit születése óta ismerem,
karácsonyi ajándékként jött a világra. Mosolygós,
szívemberke volt. Kitárt karokkal, kacagva közelített
mindenki felé. Az én batik szakkörömbe már négy évesen
jelentkezett. A ceruzát még alig tudta kézbe fogni, de
eredetiségével azonnal felkeltette a figyelmet. Az iskoláért
sokáig nem lelkesedett túlságosan, de a zenetanulásban
kezdettĘl fogva otthon érezte magát. MeglepĘ
gyorsasággal haladt, és a visegrádi ünnepélyeknek igen
hamar ügyes szólistája lett. Barátjával együtt indították az
ünnepi mĦsorokat. A máskor humorra, mókára mindig
kész Marci egyszerre komollyá, összeszedetté válik,
amikor kezébe veszi hangszerét, és odaadással, szeretettel,
szerényen megfújja. Azon az úton halad, amelyik a zene
által vezet a szívhez és a lélekhez. Azt hiszem, méltó
helyre került az idei Zoller-díj, amikor a zeneiskola
tanárainak javaslata alapján Bene Márton nyakába
akasztották. A továbbiakra nézve tanára, Rácz Tamás
szerint – aki kíséretével mint egyenrangú partnerét
segítette kedves tanítványát – sikerrel pályázhatna
konzervatóriumi felvételre. Hát ezen még gondolkodni
kell.
A Zoller-díjnak már hagyománya van városunkban.
Minden évben egy arra leginkább méltó fiatal nyerheti el.
Hangulatos mĦsor keretében került sor átadására a Don
Vito pizzériában, abban a házban, ahol Zoller Attila
született. Róla már több ízben olvashattunk a Visegrádi
Hírek lapjain. Köszönet illeti az est rendezĘit,
elĘkészítĘit, támogatóit.
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Milyen volt régen
a farsangtemetés?
Szívesen megosztom a kedves Olvasóval azt az
emlékemet, hogy milyen is volt régen egy farsangtemetés.
Mindig sok nézĘje volt ennek a szép múltra visszatekintĘ
hagyománynak, amely kicsit másképpen folyt le, mint a
mostani. Akkoriban csak négy személy volt, aki játszotta.
Volt egy pap, egy kántor, egy sirató ember és egy részeg
halott, aki egy mosóteknĘben feküdt. Az egész szertartást
németül énekelték, és mindig óriási sikert aratott.
Abban az idĘben a pap Szinay Sursi bácsi volt, a kántor
Lucinger Antal, majd Szikriszt Józsi bácsi, a sirató Hajnal
András bácsi, a halott részeg meg általában egy szegény
ember.
A szentelt víz csapolt sör volt egy kimosott biliben, benne
fĘzött virslivel. A pap egy üvegmosóval szentelte fel a
halottat, meg a nézĘket. A zenét Meszárek Jani bácsi
szolgáltatta. Nem volt akkor még professzor, se cilinderes
pap, csak nagyszerĦ megemlékezés és mulatság a farsang
temetésén.
Szinay
István

Magyar László:

FARSANG
Megint olvadnak a január kincsei,
most szakadt, szürke, roskatag paszományok
mind a jégvirágok.
Valami mozdul, valami lendül, indul.
TovalebbenĘn libben-lobban a lélek,
– egy maroknyi élet –
A túlpartról mozdonyfütty nosztalgiázik.
A feketerigó bár itt kint tekergett,
Ę még nem felelhet.
,,Nem ma ette még meg a kutya a telet!”
Csodaváróknak pedig de jó is volna!
A bálra, a torra
Már csak kiskabátot kapni fel, bekecset,
s abban örömködni végig az utcákon;
a becsapott lányon
kacagni, mint: – jaj, mikor is volt? – Nagyon rég…!
Sajbázó rítus-verseket dudorászni,
álomba csókolni
a hajnalt, a nappalt, estét és éjszakát,
mulatni meddig…? ReggeltĘl új reggelig,
hajnalvirradatig!

2010. február
(Délvidéki gyĦjtés)

Giovanni Della Casa:

Galateo avagy az illemrĘl
(részletek)
…Tudnod kell: viselkedésedet nem a magad önkénye, hanem
azoknak a tetszése szerint kell mérsékelned és alakítanod,
akikkel általában együtt vagy, és azok tetszésének kell
megfelelned; ezt pedig tedd úgy, hogy a középhez tartod
magad. Aki ugyanis túlságosan igyekszik mások kedvére tenni
a társalgásban és a szokásban, inkább bohóc vagy ripacs,
esetleg hízelgĘ ember, mintsem úriember benyomását kelti. Az
ellenkezĘje is igaz: aki mások tetszésére vagy nem tetszésére
egyáltalán nem ügyel, bárdolatlan, neveletlen és kellemetlen.

***
Jól nevelt úriembernek sem az nem illik, hogy természetes
szükségletei elvégzéséhez a többi ember szeme láttára lásson
hozzá, sem az, amikor mindezzel végzett, mások jelenlétében
öltözzön fel.

***
De ez még semmi! Óvakodjék az ember attól is, hogy
énekeljen, különösen szólóban, ha fals és fülsértĘ a hangja,
amitĘl oly kevesen tartózkodnak, sĘt, úgy látszik, aki a
legkevésbé képes erre, az csinálja a leginkább. Vannak még
olyan emberek is, akik, amikor köhögnek vagy tüsszentenek,
olyan zajjal teszik, hogy a többiek megsüketülnek: olyanok is
vannak, akik ilyenkor, igen kevés tapintatról téve
tanúbizonyságot, a körülöttük lévĘk arcába fröcsögnek; és még
olyan ember is akad, aki amikor ásít, úgy üvölt vagy bĘg, mint
egy szamár; sĘt eközben bár nyitva a szája, mégis beszélni
akar vagy folytatni mondandóját, és olyan hangot (vagy inkább
zajt hallat), amilyet a néma ad, amikor szólni próbál…
Az sem illendĘ, hogy miután kifújtad az orrodat, szétnyitod a
zsebkendĘdet és belenézel, mintha az agyadból gyöngyök vagy
rubinok szálltak volna alá…
Nem kevésbé illetlen szokás beleszagolni abba a
borospohárba, amelybĘl egy másik ember majd iszik, vagy
abba az ételbe lógatni az orrot, amelybĘl más valaki majd
eszik. SĘt én azt szeretném, hogy még azt se szagold meg, amit
te magadnak kell meginni vagy megenni, mivel az orrból olyan
dolgok szoktak kihullani, ami undorral tölti el az embert, még
ha akkor éppen nem is esik ki semmi…

$ %!
A januári táncházban
ismerkedhettek meg.

a

gyerekek

a

tekerĘlanttal

"#    
– Ha szeretsz táncolni, akkor alkalmas is vagy rá.
– Csak önmagadért táncolj, ne valaki másért.
– A páros tánc lényege, hogy két test együtt mozog.
– A tánc jelképezi az erĘt, a romantikát és a szerelmet.
– A férfi diktálja a lépést, a nĘ választ, hogy követi-e. A
követés ugyanannyira számít, mint a vezetés.
– Táncot tanulunk és emellett néhány szabályt is
megtanulunk: csapatmunkáról, tiszteletrĘl, méltóságról.
Ez segíteni fog, hogy kialakítsunk egy olyan jövĘképet,
amit elérhetünk.
– Ha táncolsz, ne a padlót nézd! A lelked nem a lábadban
van!

A következĘ alkalom 2010. február 27-én délután 4-tĘl 6-ig
lesz az Áprily Lajos Általános Iskolában.
Mindenkit szeretettel várunk!
Szabóné Mayer Katalin

XXVI. évfolyam 2. szám
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Visegrád 1000 éves egyháztörténetét bemutató kiállítás
a királyi palotában
2010. január 22-én, a magyar kultúra napján nyílt meg a Visegrád 1000 éves egyházai címĦ idĘszaki kiállítás a Mátyás
Király Múzeumban. A királyi palota Anjou-termében helyet kapó tárlat a XI–XIX. századi település egyház- és
vallástörténetét mutatja be a fennmaradt és gyĦjtött tárgyi emlékanyag, valamint fényképes és szöveges tablók
segítségével.
A látogatók nyomon követhetik a középkori Visegrád – ma már csak romokban álló vagy teljesen eltĦnt – egyházi
mĦemlékeinek történetét, építészeti jellegzetességeit. A XVIII–XIX. századi templomok és kápolnák már a török
háborúk után betelepült, jelentĘs részben németajkú lakossághoz kötĘdĘ, máig álló és használatban levĘ épületek.
A kiállításon hangsúlyos helyet kaptak azok a tárgyak, amelyek nyomon követik az ezeréves Visegrád mindenkori
lakosságának hitéletét. Látható a Sibrik-dombi esperesi templom temetĘjébĘl elĘkerült vas vezeklĘöv mellett az
ugyanitt, egyházi személy sírjából napvilágot látott kehely és paténa; mellettük megtekinthetĘ a templom egyedülálló és
a középkori magyar falképfestészet egyik legkorábbi alkotásaként számon tartott freskó részlete is. Olyan, a
nagyközönség számára kevéssé ismert tárgyak is megjelennek, mint a várkerti Árpád-kori falu ásatásából elĘkerült XII.
századi bronz mellkereszt, a királyi palotában feltárt ereklyetartó kereszt, valamint a város templomainak és
kolostorainak szobrászati és egyéb mĦvészeti alkotásai.
A XVIII–XIX. századi lakosság mélyen megélt vallásosságának bizonyítékai a kiállított, erre az idĘszakra jellemzĘ
tárgyak: a Rév utcai templom körüli temetĘ feltárásakor elĘkerült mellkeresztek, kegyérmek, egy sárgaréz foglalatú
Pietát – Krisztus kínhalálát és Mária keserĦségét kifejezĘ kompozíciót – ábrázoló papír szentkép.
A lakossági kezdeményezésre megrendezett kiállítás létrejöttét visegrádi polgárok is nagymértékben támogatták; saját
tulajdonú, személyes, hely- és vallástörténeti jelentĘségĦ kegytárgyak – imakönyvek, keresztlevelek, asztali feszület,
rózsafüzér stb. – kölcsönadásával. Ezek egy része szintén megtekinthetĘ a február 28-ig látogatható tárlaton.
A Visegrád 1000 éves egyházai kiállítást Dr. HegedĦs András, az esztergomi Prímási és FĘkáptalani Levéltár
igazgatója nyitotta meg. Elhangzott gondolatait – a szerzĘ engedélyével – e helyütt közöljük:
A Visegrád 1000 éves egyházai címĦ kiállítás
megnyitójára jöttünk össze, s a cím jó alkalom arra, hogy
az egyház és az idĘ fogalmáról egy kicsit
elgondolkodjunk.
Mi is az egyház? Vannak, akik egy, a világban jelenlévĘ
intézményt látnak benne, amely keletkezése óta szerves
része az emberiség történetének. Ez igaz is, sĘt, nem csak
része annak, hanem aktív alakítója is. Gondoljunk itt arra
a közvetlen hatásra, amelyet a kereszténység az
államhatalomra, a gazdaságra, de mindenekelĘtt a
kultúrára gyakorolt. Jacob Burckhardt (1818–1897)
kiváló német történész szerint ez az egymásba fonódás a
legcsillogóbb alakot a középkorban öltötte, amikor az
építészet, zene, tudomány, mĦvészet és irodalom
számtalan formájában jelenítette meg a keresztény
tanítást.
Aquinói Szent Tamás szerint a mĦvészi alkotás három
követelménye: claritas, integritas és consonantia, vagyis
világosság, teljesség (egységesség) és összhang. Szerinte
a szépség lényege a különbözĘ dolgok összhangjában
rejlik. Ezáltal pedig a mĦvészeti alkotás lényegét a
harmóniára való törekvésben látja.
Ez a harmónia, amely áthatotta a középkor mĦvészetét,
az egyház által biztosított egységes világszemléletben
gyökeredzett. Ezt az egységes gondolat- és érzésvilágot,
az Isten felé szárnyaló szellemet a középkori társadalom
tökéletesen ki tudta fejezni mĦvészetében, különösen pedig
monumentális alkotásaiban, a katedrálisokban. Jól tudva,
hogy „az emberi értelem az igazhoz az anyagi valóságon
keresztül könnyebben emelkedhet fel.”
Sajnos, ezt a korszakot ma is sokan sötétnek mondják,
nem ismerve Suger, Saint-Denis-i apát XII. sz. közepén írt
híres sorait:
„A kiváló alkotás világosságot áraszt. Amely alkotás
pedig világosságot áraszt, úgy világosítja meg a lelkeket,

hogy a valódi fényeken keresztül az igazi Világossághoz
jussanak, Krisztushoz, aki az igazi Ajtó.” Ez a világosság
azonban nemcsak a mĦvészi kifejezésmód világossága,
nemcsak a katedrálisokba beáramló fény világossága,
hanem a szellemé is, amelynek ragyogását olyan nevek
jelzik, mint Nagy Szent Albert, Aquinói Szent Tamás,
Szent Bonaventura, Szent Bernát, Duns Scotus vagy
Roger Bacon.
Az egyházat szemlélĘ, annak múltját intellektuális
becsületességgel kutató ember tehát felfedezheti mindazt
a jót, amelyet ennek az immár 2000 éves intézménynek a
mĦködése az emberiség számára hozott.
Ez azonban még kevés, csupán külsĘség, hiszen
hatásának erejét még nem magyarázza. A másik kérdés az
egyház életereje, amely által a legnagyobb válságokon is
felülemelkedett. Figyelemre méltó a XIX. sz. szikrázó tollú
anglikán történészének, Thomas Babington Macaulay-nak
(1800–1859) a véleménye:
„Nincs más intézmény Európában, mely visszavinne
abba a korba, midĘn a Pantheonból még égnek szállt az
áldozatok füstje, és zsiráfok meg tigrisek szökelltek a
flaviusi amfiteátrumban. A legbüszkébb uralkodóházak is
csak tegnapiak a római pápák sorozatához hasonlítva. A
velencei köztársaság közelíti meg régiségre nézve. De a
velencei köztársaság modern volt a pápasághoz képest, és
a velencei köztársaságnak vége; a pápaság pedig áll. Áll
élettĘl és erĘtĘl duzzadva, míg a vele egykorú birodalmak
már rég elporladtak. A katolikus Egyház még most is a
világ széléig küldi hittérítĘit, s ezek nem kevésbé buzgók,
mint voltak azok, kik Ágostonnal Kentben szálltak partra;
s ellenséges uralkodók ellen még most is azzal a
hatalommal lép föl, mint annak idején Attila ellen.
Híveinek száma nagyobb, mint volt valaha, és az új
világban tett hódításai bĘven kárpótolták az óban
szenvedett veszteségekért…
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Nem is látunk jelenséget, mely azt mutatná, hogy
hosszú uralmának vége közeledik. ė látta kezdetét
minden
kormánynak
és
minden
egyházi
intézménynek, melyek jelenleg vannak, s alighanem
arra van hivatva, hogy a végét is lássa
valamennyinek. Nagy és tisztelt volt, mielĘtt a szász
Britannia földjére lépett, mielĘtt a frank átkelt a
Rajnán, midĘn Antiochiában még görög ékesszólás
járta, és Mekkában bálványokat imádtak. És
alighanem állni fog még, mikor az újzélandi utazó
nagy pusztaság közepén foglal helyet a LondonBridge-nek egy tört ívén, hogy a Szent Pál-templom
romjait vázlatozza. Ha végiggondolok a rettenetes
viharokon, melyeket a római Egyház kiállott, bajosan
tudom elgondolni, mi módon mehetne tönkre.”
Amikor válaszolni szeretnénk az egyház eredetének
és
fennmaradásának
kérdésére,
az
okság
racionalizáló szelleme kénytelen elhallgatni, és el
kell gondolkodnunk azon, hogy az okságot nemcsak e
világ kategóriái között lehet magyarázni. FelvetĘdik
a kérdés: elégséges-e az a magyarázat, amely az
anyagi valóságból kiolvasható. A kiváló német
filológus, Theodor Mommsen, aki a történelmet, az Ę
általa felfedezni vélt belsĘ okok láncolataként kívánta
feldolgozni, azért nem írta meg fĘ mĦvének, az
ötkötetes Römische Geschichtének IV. kötetét, mert
korántsem volt szükségszerĦnek, vagy logikusnak
mondható a pogány antik világban megjelenĘ
kereszténység. Mommsen pedig nem tudta
beilleszteni az Ę történeti kategóriáiba azt a
gyorsaságot és alaposságot, amellyel a kereszténység
áthatotta a római kultúra minden területét. Wilhelm
Humboldt ezt felismerve mondja: „A történeti
fejlĘdést nem tudjuk a bennük fellépĘ okokból
maradék nélkül megmagyarázni, mert a történeti
cselekvésnek egy magasabb eszmevilág is a forrása.”
Az Egyház tehát egy olyan hierarchikus szervezettel
és jogi struktúrával rendelkezĘ intézmény, amely az
emberiség történelmébe ágyazva Ęrzi, és az egyes
korok nyelvén tolmácsolja alapítójának, Jézus
Krisztusnak a tanítását. Ez a történelemben való lét
azonban misztikus is, hiszen ha a történelem, vagy
természet rendje az enyészet, akkor hogyan dacolhat
egy intézmény ezzel? Csakis úgy, hogy maga az élet
Ura van jelen benne. Ezért nevezi az egyház magát
Krisztus titokzatos testének.
Jézus Krisztus pedig – Szent Pál szavai szerint –
„ugyanaz, tegnap, ma és mindörökké” (Zsid 13,8) Az
egyház, mint a történelemben továbbélĘ Krisztus is,
tanításában,
erkölcstanában,
szentségeiben,
szervezetében, ugyanaz, ami volt a római
császárkorban, a középkorban és az azt követĘ
századokban. Ha változtak is bizonyos szertartásai,
jogi elĘírásai, abból, amit Krisztustól kapott, amit
lényegének vallott, soha semmit föl nem adott, még
akkor sem, ha emiatt súlyos veszteségek érték, vagy
súlyos üldözéseket, megpróbáltatásokat kellett
elszenvednie.
E gondolatok jegyében örömmel nyitom meg a
Visegrád 1000 éves egyházai címĦ kiállítást.
Kováts István
régész

2010. február
(Mátyás Király Múzeum)

Hamvas Béla

%- -  
 
… A fülemilét értettem meg a legkésĘbb. Minden
madár csak metafizikusan, vagyis az emberen túlról
érthetĘ. Onnan, ahonnan Orpheusz vagy Szent
Ferenc értette meg Ęket. A fülemile megértéséhez
még egy kis lépéssel tovább kell menni. Wordsworth
vagy Shelley vagy Keats, vagy a többi költĘ fülemile-költeménye a valóságot nem fedi. Aki a békét nem
ismeri, az a fülemilét nem értheti. Ezért fiatalember
csak csodálhatja. Csak ha a szenvedélyek kiégtek, s
már az öröm és a szenvedés kora teljesen elmúlt,
csak, ha az ember már nem akar önmagától és
önmagának semmit, és fejét megbékülten Isten
tenyerébe hajtotta le, csak, ha az emberben felébredt
a honvágy az Én-telen világba végleg visszatérni,
csak akkor hallja meg, hogy a fülemile mit és miért
énekel.
A dalban nincs fájdalom vagy szenvedés, nincs hĘsi
erĘ vagy nevetés, nincs öröm, nincs diadal. Amikor
az ember az életen túljutott, s már nem akar semmit,
az egyetlen, ami még foglalkoztatja: várakozom,
amíg hívnak, s addig imádkozom. A várakozásnak ez
a nyugodt, csendes, megbékült imája, ez a fülemile
dala, ez a mártírdal, kristálytiszta várakozás a halálra
és a túlvilágra – búcsú a szépséges földtĘl, az édes
élet mámorától, és kérés az éghez, hogy eressze be.
Sokáig csak a búcsút hallottam, és nem ment a
fejembe, hogy miért van. Az ember elĘször,
rendesen, a negatívumot érti, és nem tudja
elgondolni, mi ez, amíg nem ismeri meg a
hozzátartozó pozitívumot. Tudtam, hogy búcsúzik,
azt is tudtam, hogy mitĘl. Szomorúnak találtam, és
egy kicsit indokolatlannak. Aztán egy nyár eleji
délután, már ahhoz az idĘhöz közel, amikor egészen
elhallgat, egyetlen hangjából megértettem. Ez a
kicsiny madár a túlvilágra kéredzkedik. Nem
valamilyen tudós indokolással, ahogy még a
legtisztább szívĦ ember is tenné. Úgy kéredzkedik,
ahogy egy kisgyerek az anyja ölébe, de még
egyszerĦbben, mert nem védelmet keres, nem
boldogságot, nem örömet és nem megnyugvást.
Olyan egyszerĦ ez, amilyen egyszerĦ csak egy madár
lehet, amikor énekel. Nem halálvágy ez, egyáltalán
nem. A fülemile nem tudja, mi a halál. Az élet után
nem a halál következik, hanem a túlvilág. Honnan
tudja? Milyen jó lenne Istent ilyen közelrĘl és
bizalmasan ismerni, mint ez a kis madár.

Köszönjük a részvét és a szeretet
minden megnyilvánulását,
s hogy olyan sokan kísérték velünk
utolsó útjára

Madas Lászlót
imádsággal, fájdalmas,
szép megemlékezéssel
vagy Ęsi erdész hagyomány szerint

búcsúzva tĘle.
A gyászoló család
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Tisztelt Visegrádiak!
Az alábbiakban közöljük a jubileumi Szentháromság-szobor
elkészültének pénzügyi beszámolóját:
Bevételek
1. Közadakozásból befolyt összeg:
1.089.000 Ft
2. Lektorátusi nyertes pályázat összege:
580.000 Ft
Bevétel mindösszesen:
1.669.000 Ft
3. GAMESZ gyeptégla felajánlás –
természetbeni hozzájárulás értéke: 100 000 Ft
Kiadások
1. A szobor kivitelezési költsége:
1.007.500 Ft
2. Lesenyei Márta szobrászmĦvész tiszteletdíja: 300.000 Ft
3. Szentháromság-szobor c. kiadvány
nyomdaköltsége:
188.000 Ft
4. Szoboravatás költsége: ital, pogácsa: 68.000 Ft
virág:
2.700 Ft
összesen:
70.700 Ft
70.700 Ft
5. A Lektorátus zsĦri kiszállása
alkalmanként:
31.200 Ft
összesen két alkalom:
62.400 Ft
62.400 Ft
6. Csekkek nyomdaköltsége:
9.000 Ft
7. Bankszámla vezetési díj, postaköltség:
9.478 Ft
8. Telefonköltség:
12.000 Ft
9. Egyéb vendéglátás:
9.922 Ft
Kiadás mindösszesen:
1.669.000 Ft
A költségvetésbĘl kitĦnik, hogy a szobor-kivitelezés teljes
költségét tudtuk az adományokból fedezni, ezzel minden
adakozó kissé jelképes tulajdonosává is vált a mĦalkotásnak!
A több mint 800 példányban elkészült kiadványunkból is lehet
még kapni a Mátyás Király MĦvelĘdési Ház könyvtárában.
Gróh Dániel

Járhatatlan erdei utak a Pilisben
Jegesedés miatt helyenként járhatatlanok a Pilis
turistaútjai. Az elmúlt hetekben kialakult jegesedés miatt
gyalog és kerékpárral is balesetveszélyes lehet közlekedni a
magasabban fekvĘ régiókban.
A Pilisi ParkerdĘ Zrt. felhívja a téli idĘszakban kirándulni
indulók figyelmét, hogy a Pilis, a Visegrádi- és a Budaihegység
turistaútjai
jegesedés
miatt
sok
helyen
balesetveszélyesek. Az elmúlt hetekben a magasabban fekvĘ
területeken jelentĘs mennyiségĦ hó hullott, ami átmeneti
olvadás után jéggé fagyott. A jegesedés leginkább a gyakran
látogatott szakaszokon jellemzĘ, ahol a letaposott hó
egybefüggĘ jégpályává fagyott. Különösen veszélyesek a
meredek útszakaszok, mint például a Vadálló-kövek. A Rámszakadék járhatatlan. A kerékpározásra kijelölt pilisi útvonalak
is veszélyesek, különösen a DobogókĘtĘl Pilismarótra vezetĘ
Hoffmann-kunyhói út.
A jegesedés megszĦnése csak tartós olvadás után várható, az
elĘrejelzések azonban egyelĘre további havazást és hideg
idĘszakot ígérnek.
A fĘváros környéki parkerdĘket kezelĘ Pilisi ParkerdĘ Zrt.
ezért arra kéri a szép téli idĘben kirándulókat, hogy fokozott
óvatossággal és kellĘ körültekintéssel járjanak az
erdĘterületen. A hideg idĘszakban különösen fontos, hogy
vigyenek magukkal energia-dús élelmiszert és lehetĘleg meleg
italt. Szükség esetén az ismert segélykérĘ számokon a
mentĘszolgálat
értesíthetĘ.
PPZrt.
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Az id•járási frontok hatásai
kedvenceink életére
Cikksorozatunk e részében az idĘjárási frontok
állatainkra kifejtett hatásáról írunk. Az idĘjárás-változás
és a keringés viszonyát régóta ismerjük. Saját bĘrünkön
érezhettük az utóbbi bĘ egy hónapban a frontos
idĘszakot. Ilyenkor gyakran rossz a közérzetünk, magas
vagy éppen alacsony a vérnyomásunk, gyermekeink
élénkebbek
vagy
éppen
aluszékonyabbak
és
sorolhatnánk tovább a kellemetlenségeket. Nemcsak az
emberek, hanem az állatok is nehezen viselik az idĘjárás
szélsĘséges megnyilvánulásait, akár hĘmérsékletrĘl,
páratartalomról vagy légmozgásról legyen szó.
Kedvenceink szervezete többé-kevésbé érzékeny a
fronthatásokra. Ezek a frontok fĘként az állatok
vegetatív idegrendszerére hatnak. Ez szimpatikus és
paraszimpatikus részbĘl áll. Az elĘbbi az ún. készenléti,
az utóbbi az ún. nyugalmi, amely többek között a
tartalékok gyĦjtéséért felel.
A melegfrontot kísérĘ páratartalom emelkedés, illetve
légnyomáscsökkenés
hatására
a
szimpatikus
idegrendszer kerül izgalomba. Ennek következtében
fokozódik
állataink
anyagcseréje,
emelkedik
vérnyomásuk, szaporábban ver a szívük. Cukorbeteg
állatainknak emelkedik a vércukorszintje.
Ez fokozott odafigyelést igényel. A szívbeteg kutyák
nehézlégzése fokozódik, a vérben emelkedik a
fehérvérsejtek száma, növekszik a kalcium-, viszont
csökken a káliumtartalom.
A hidegfrontot kísérĘ páratartalom-csökkenés és
légnyomás-emelkedés hatására a paraszimpatikus
idegrendszer izgalma fokozódik. A szív mĦködése
gyengül, a vérnyomás csökken. Szemben a
melegfronttal, ilyenkor a gyulladásos eredetĦ
megbetegedések háttérbe szorulnak. Csökken a
vércukorérték, erĘsödnek a reumás eredetĦ fájdalmak.
Különösen az idĘs állatok gerinc- és ízületi bántalmai
kerülnek elĘtérbe. Növekszik a görcskészség, az
epilepsziás állatok jelezhetik az idĘ változását.
Fokozódik a trombóziskészség, az asztmás állatok
állapota rosszabbodhat.
Hidegfront esetén fokozottabban jelentkezhetnek
emésztĘszervi panaszok, kólika.
Magyarország sajátossága a kettĘs fronthatás. A
frontok közül ez a legmegterhelĘbb az élĘlények
számára, ilyenkor a leírt panaszok keverten
hatványozódva jelentkezhetnek. Ilyenkor a mentĘk
megerĘsítik készültségüket, mivel a szokásosnál
lényegesen többször kell segítséget nyújtaniuk infarktus,
epilepsziás roham, váratlanul megindult szülés,
depressziós cselekmények miatt. Így ne csodálkozzunk,
ha kedvencünk is szokatlanul viselkedik frontos idĘben.
FĘként az idĘs vagy beteg, legyengült immunrendszerĦ
állat igényel fokozott törĘdést, esetleg állatorvosi
felügyeletet.
A helyes táplálkozás, a helyes tartás és az
immunrendszer erĘsítése segíthet megelĘzni a fronttal
járó kellemetlenségeket. Szaktanácsadásért forduljon az
állatorvosi rendelĘk orvosaihoz!
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MĦjégpálya-fiaskó
Miután a Visegrádi Hírek tette közzé az önkormányzat
közleményét decemberben, hogy a visegrádi fiatalok ingyen
korcsolyázhatnak a leányfalui mĦjégpályán, az önkormányzat
után minket keresett meg tájékoztatást kérve sok
felháborodott visegrádi polgár, aki nem tudott élni ezzel a
lehetĘséggel.
Tény, hogy a problémát már december elején felvetették
néhányan, ennek ellenére a dolog tisztázása kissé fura módon
elhúzódott január végéig. Sokáig semmilyen választ vagy
tájékoztatást sem kaptak az érdeklĘdĘk. Mint kiderült, a
hivatal sem tájékozódott megfelelĘen. Ezt támasztja alá az a
levélváltás is, melyet lentebb idézünk.
Mi is történt valójában? ErrĘl kívánunk most röviden
tájékoztatást adni olvasóinknak.
A Kistérségi Társulás kereste meg az önkormányzatot
azzal, hogy ha hozzájárul a leányfalui mĦjégpálya
fenntartásához a kistérség szervezésén belül, akkor a
visegrádi fiatalok ingyen használhatják a pályát. Erre a
megkeresésére Visegrád Város KépviselĘ-testülete pozitív
választ adott, és jóhiszemĦen közzé is tette a felhívást. De
miután sajnálatos módon a kistérség többi települése nem
kívánt csatlakozni a programhoz, a kistérség leállította a
szervezést. ErrĘl nem értesítette sem a jégpálya tulajdonosát,
sem a visegrádi önkormányzatot. Ezért fordulhatott elĘ, hogy
két hónapig hiába kérték a jogosnak vélt kedvezményt a
visegrádi
gyerekek.
Hogy a valós információk
megszerzéséhez miért kellett két hónapot várni, ezen a
fórumon nem tudunk választ adni.
Egy dolog azonban bizonyos – és ez sajnos nem jó hír –: a
leányfalui mĦjégpályát ebben a szezonban biztosan nem
lehet ingyen használni senkinek.
Mikesy
Tamás
From:
Sent: Monday, December 28, 2009 1:21 PM
To: 'visegrad@visegrad.hu'
Subject: Ingyenes korcsolyapálya használat Leányfalun?

T. Önkormányzat!
A Visegrádi Hírek folyó év decemberi számában örömmel
olvastam, hogy az önkormányzat támogatásban részesítette a
Leányfalun üzemelĘ mĦjégpályát, ennek fejében azt a
Visegrádon lakó diákok, igazolványuk felmutatásával ingyen
használhatják. Nálam ennek a hírnek csak fiaim örültek meg
jobban, az újság megérkezése utáni napokban el is indultak,
hogy éljenek a lehetĘséggel.
Sajnos a mĦjégpálya pénztárosa a fenti konstrukcióról nem
tudott, fiaim gyĘzködésének hatására még fĘnökét is felhívta
telefonon, de az az illetĘ sem értesült errĘl a
megállapodásról. Szerencsére a fiúknál volt pénz, így nem
hiába utaztak el Leányfalura – a kifizetett belépĘjegy
ellenében használhatták a pályát.
Kérem visszajelzésüket, az önkormányzat lapjában
meghirdetett lehetĘség az önök tudása szerint mikortól él (az
újságcikkben nem szerepelt semmilyen kezdĘdátum), ill. ha
következĘ alkalommal ismét akadályokba ütköznek a fiaim,
név szerint kire kell hivatkozniuk, hogy a kedvezménnyel
élni tudjanak?
Várom visszajelzésüket, üdvözlettel: …
From: Városháza [mailto:visegrad@visegrad.hu]
Sent: Wednesday, January 20, 2010 3:26 PM
To:
Subject: RE: Ingyenes korcsolyapálya használat Leányfalun?

2010. február

Tisztelt … Úr!
ElĘször is elnézést kérünk, hogy levelére csak most
válaszolunk, de az év végén hivatalunkban számítógépcsere
miatt az utolsó pár napban, a két ünnep között beérkezett
leveleket nem minden esetben volt módunk követni.
Visegrád Város KépviselĘ-testülete a 2009. október 29-én
megtartott ülésén döntött a támogatásról, mely döntést
hivatalunk továbbított a Kistérségi Társulás felé, mivel a
kedvezmény igénybevételére rajtuk keresztül volt mód.
Mivel a tárgyban szereplĘ problémáról másoktól is kaptunk
már visszajelzést, ennek megfelelĘen természetesen
felvettük a kapcsolatot a kistérségi iroda vezetĘjével, aki
elmondta, hogy sajnálatos módon Visegrád Város KépviselĘtestületének ezen döntése még nem jutott el kezeihez, de
jelzésünknek megfelelĘen ígéretet tett arra, hogy felveszi a
kapcsolatot a jégpálya üzemeltetĘivel, és a jövĘben
remélhetĘleg zökkenĘmentesen igénybe vehetik a gyermekek
a pályát térítésmentesen.
Üdvözlettel: …

Tisztelt Visegrádiak!
A kistérségi iroda sajnos csak január végén tájékoztatta a
hivatalt arról a döntésérĘl, hogy bár Visegrád
Önkormányzata elfogadta megkeresésüket, hogy egy
fejkvótát fizessen annak érdekében, hogy minden visegrádi
diák ingyen használhassa a leányfalui korcsolyapályát,
mégsem tudtak ilyen szerzĘdést kötni a pálya
üzemeltetĘjével.
Mivel az ajánlatot Ęk tették felénk, nem értettük, hogy
miért nem teljesítik. Döntésüket azzal indokolták, hogy a
kistérség többi települése nem kívánt együttmĦködni a
pályával. A kistérségi iroda nem tájékoztatott minket idĘben
arról, hogy a megállapodást nem kötik meg, ezért nagyon
sajnáljuk, hogy többeknek kellemetlenségük származott
ebbĘl a korcsolyapályán.
Visegrád
Önkormányzata

Téli fények és árnyak

(Greguss Tamás felvétele)

KÖSZÖNET
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik édesanyánk,
GERSTMAYER JÁNOSNÉ
elhunyta alkalmával részvétüket kifejezték,
és utolsó útjára elkísérték.
Emlékét szívünkben Ęrizzük.
A gyászoló család
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KÖZÉPISKOLA I TA N Á R
A N GOLTA N ÍTÁ ST

ÜZEMANYAGÁNAK
ÁREMELKEDÉSÉT!

ÉS KORREPETÁ LÁ ST V Á LLA
L LA L

Tel.: 06 ( 20) 947947-1381

RÖVIDÍTSE LE ÚTJÁT!
KELJEN ÁT A DUNAKANYAR
LEGOLCSÓBB
TEHER ÉS SZEMÉLY
ÁTKELėHELYÉN,
A VISEGRÁD
ÉS NAGYMAROS KÖZT
KÖZLEKEDė
KOMPON!
IDÉN IS A 2009-ES ÁRAKON!
Indulás Visegrádról minden óra 50-kor,
Nagymarosról minden egész órában
ElĘzetes egyeztetés esetén különjárat éjszaka is!
Teherszállítás 70 tonnáig!

Kisteherfuvarozás 0–2 t-ig,
gépi földmunka
Fieszl Csaba
Tel.: 06 (30) 226-3089
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ÁLLATKÓRHÁZ
Folyamatos, éjjeli és hétvégi ügyelettel
Szentendre központjában,
Római sánc u.2/b.
Telefon: 06 (26) 317-532, (30) 9370-863
Ügyelet: 06 (30) 6626-849
RendelĞ:
Tahitótfalu, Szentendrei u. 6.
Telefon: 06 (26) 385-152
Pénteki napokon körjárat:
kiszállási díj nélkül házhoz megyünk!
Dr. Szolnoki János

FELÚJÍTOTT, BÚTOROZOTT,
ÖSSZKOMFORTOS HÁZ (KÖLLė-HÁZ)
A Fė UTCA 43. SZÁM ALATT

2010. FEBRUÁR HÓ 1-TėL
HOSSZABB TÁVRA KIADÓ

ÉrdeklĘdni lehet: 06 (30) 210-7405
Dunakanyarban háromfĘs,
családias jellegĦ könyvelĘiroda

mérlegképes könyvelę
munkatársat keres
fęállásban
Feladatok:
teljes körĦ könyvelési munka,
adatrögzítéstĘl a bevallások,
évzárások, bérszámfejtések, jelentések,
statisztikák elkészítéséig,
vezetĘ könyvelĘ irányításával
Fényképpel ellátott önéletrajzokat,
bérigény megjelöléssel
a dunakanyar.konyveloiroda@freemail.hu
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13 ÉVE A SZIGETEN! MEGÚJULT!

VÍZ-, GÁZ-, SZERELVÉNY ÉS VILLANY KISÁRUHÁZ
T A HI T Ó T F A L U , S Z A B A D S Á G Ú T 1 5 . ( A K É K D U N A S Z Ö V E TK E Z E T U D V AR ÁN )
Ha Önnek fontos az ideje, ne menjen messzebbre! Megújult és kibĘvült termékpalettával várjuk Önöket!
Nekünk fontos, hogy amit ma megvásárol évek múlva is örömét lelje benne. MinĘségi terméket reális áron!
VevĘink mondják: „Milyen kár, hogy csak most tudtam meg, hogy itt vannak, eddig rengeteg idĘt töltöttem el
a termékek beszerzésével, ráadásul még drágábban is vettem meg!”
ÍzelítĘül termékeinkbĘl:
– csaptelepek (Mofém, Kludi, Hansgrohe, Zucchetthi, Concept, JGS Portugál, Grohe)
– szaniterek (Alföldi, Keramag, Laufen, Jika, Roca stb)
– zuhanykabinok, fürdĘszoba szekrények, zuhanytálcák, kádak
– szivattyú (Wilo, Grundfos, ABS, Gardena stb.)
– gázkészülékek szinte teljes palettája
– vegyes tüzelésĦ kazánok, füstcsövek
– szerelvények (légtelenítĘ, biztonsági szelep, téli elzáró, kerti csap)
– elektromos vízmelegítĘ alkatrészek
– horgany, réz idomok csövek, ötrétegĦ idomok csövek (Henco, Valsir)
– pvc, kg, szennyvízcsatorna-csövek, idomok, szigetelések
– csavarok, dĦbelek, bilincsek
– radiátorok, szelepek
– villanyszereléshez: vezeték, kapcsolók, dugalj, izzók, dobozok, kismegszakítók, relék, gégecsövek
ElérehtĘség: tel./fax: 06 (26) 386-721, mobil: 06 (30) 9515-484
Email: postmaster@kelemen.t-online.hu
Nyomdai munkák: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác

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/fax: (26) 398-128:
SzerkesztĘségi órák: szerdán 14–16 óra között

ISSN 1587-7477
Tipográfia: Borsody István



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@t-online.hu
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TīZIFAELADÁS
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL!
Vágott tĦzifa 2.000,– Ft/q,
hasított tĦzifa 2.100,– Ft/q

EėRY CSABA
Tel.: 06 (20) 599-9399
-

Ne kockáztassa Ön
és jármĦve biztonságát,
épségét!
7 °C
A nyári gumiabroncs 7 °C alatt
nem biztosít megfelelĘ tapadást
az útburkolaton
még száraz idĘben sem!
A kopott téli abroncsra se legyen gondja!
Téli gumiabroncs széles választékban!
Mo b i l s e g é l y s z o l g á l a t !
Gumiszerelés, centrírozás, javítás
Visegrádon!
Tel.: 06 (20) 661-7803

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


   
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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Új áruk,
új szolgáltatások
a KÁOSZ Üzletházban
Papír-írószer
kibĘvített választékban
Üzleti és egyéb
nyomtatványok
Mobiltelefon-feltöltés
Fénymásolás
FilmelĘhívás
KÁOSZ Üzletház
Visegrád, FĘ u. 104.
Tel.: (26) 398-374
E-mail: kaoszuzlet@freemail.hu

Nyitvatartás:
hétfĘ–péntek:
9–18 óráig
szombat–vasárnap: 9–12 óráig
VÁRJUK SZERETETTEL!

BARKÁCSÉPÍTĘK BOLTJA,
DUNABOGDÁNY
FATELEP
OSB, BARKÁCS, LÉCEK,
CSAVAROK, BÁDOG, VILLANY,
KELLÉKEK,
IZOVER MOBAZIL VILLAS
SZIGETELė RENDSZEREK,
VALAMINT ZSINDELY
ÉS TETėFEDė RENDSZEREK
KAPHATÓK
CÍM:
DUNABOGDÁNY, IPARTELEP
Kossuth Lajos útról nyílik
(a focipályával szemben)
NYITVA TARTÁS:
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hétfĘtĘl péntekig 7–16.30-ig,
szombaton 7–12-ig
Tel.: 06 (26) 590-022
Fax: 06 (26) 590-023
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2010. február

Kapható
A BORDA TERMÉKEK
TELJES VÁLASZTÉKA!
Ajánlatunk:
házi sütni való kolbász 1160 Ft helyett 960 Ft,
csemege debreceni 1240 Ft helyett 990 Ft,
sertés párizsi 1040 Ft helyett 890 Ft
kedvezményes áron kapható!
Grillkolbászok már pizzás és zöldfĦszeres ízben is!
Többféle mustár, majonéz, torma!
A GRILLEZÉSHEZ AJÁNLJUK:
többféle páccal ízesített grillhúsok, grillfĦszerek
nagy választékban, sertés- és juhbeles
grillkolbász, csemege debreceni!
Minden héten más-más sertéshúsakció –
a készlet erejéig!
Az árak a mindennapi készlet erejéig
érvényesek;
az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
Sertés-, mĦ- és vakbél, gyomor folyamatosan
kapható!
MinĘségi ecetek, konzervek, ét- és olívaolaj,
ásványvíz, üdítĘitalok, száraz- és házi tészták,
mirelit áruk, vecsési savanyúságok, mirelités grillfĦszerek nagy választékban,
jó minĘségben, kedvezĘ áron!
SODEX ho PASS, ENNI KÉK
étkezési és ajándék utalványok beválthatók!

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
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Nyitva: h–p 10.00-19.00, szo 10.00–14.00
2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 49/c
Telefon: 06 (26) 580-072
(vizsgálati elĘjegyzés is)
Fax: 06 (26) 580-073
e-mail: optimed@chello.hu

Szemész szakorvosi vizsgálat,
gyermekszemészet
Kontaktlencse-vizsgálat, -forgalmazás
Kontaktlencse-ápoló szerek
Szemüvegkészítés, -javítás
Fotócikkek, fényképelĘhívás,
igazolványkép-készítés

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
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2010. március

Egy nap fénye

V

an Kosztolányi DezsĘnek egy
novellája, amely egy csúnya
lányról szól, aki egy este kivirul és
mégiscsak szép lesz, s ez az élmény
egész életét belengi. Így vagyunk mi
1848. március 15-ével, történelmünk
talán egyetlen olyan szép napjával,
amelyrĘl semmi csúfság nem jut az
eszünkbe. S ha valami mítoszpusztító
szenvedély mindenképpen foltokat
keres rajta, csak olyasmit talál, ami
nem beszennyezi, hanem emberibbé,
hitelesebbé teszi. Az például, ahogyan
a márciusi ifjak kora reggelre megbeszélt találkozóján csak PetĘfi, Vasvári
és Bulyovszky van ott. Valamivel
késĘbb érkezik Jókai. ,,Nem rebellis a
magyar kora reggel” – mondja, mert a
többiek késnek. Nem sokáig – s a többit tudjuk.
A márciusi nap egyetlen epizódja ejtheti zavarba a pátosztól olykor már
kórosan idegenkedĘ utókort, pedig
talán ez az egyik legszebb pillanata
március 15-e eseményeinek. Mert
micsoda forradalom, amelyik nem
szegül szembe a zsarnoki hatalommal?
Csakhogy a célba vett hatalom nem
igazán zsarnoki, s a forradalmárok
gondban vannak. A politikai foglyok
kiszabadításának fölhevült programját

csak az fékezi, hogy ilyet nemigen
találnak. Mert március 15-én már nem
egy Kossuth vagy Wesselényi vagy
Lovassy a fogoly, akik maguk is tevékeny részesei az elĘzményeknek. Hála
a sorsnak, valakit azért mégis ki lehet
szabadítani: a derék Táncsicsot. Így
lesz a – ne röstelljük – bizony meglehetĘsen zavaros gondolkodású csodabogárból történelmi hĘs, tán maga sem
nagyon tudta, hogy miért. Táncsicsból
tehát önhibáján és önérdemén kívül
jelkép lesz, nélküle nem lenne igazi a
forradalom. Közvetve az Ę személye
által tárgyi valóságban is kinyílik a
börtön kapuja, nemcsak elméletben,
nemcsak jelképesen.
Minden megtörtént tehát, amitĘl a
forradalom forradalom. Hiszen éppen
ettĘl olyan szép és ragyogó ez az esĘre
hajló nap. És nem történik semmi
abból, amitĘl csúf és borzasztó lehet.
Ez a hibátlan szépség tette máig a
magyar nyelv – ne féljünk ettĘl a szótól
sem – megszentelt szavává a forradalom kifejezést, amit az sem tudott
elkoptatni, hogy évtizedeken át éltek
vissza vele. Szédeleghettek jelszavakkal: PetĘfi lobogó maradt, a világszabadság álma még véletlenül sem kapcsolódott össze a proletár internacionalizmussal, s nemcsak azért, mert PetĘfit
orosz dzsidások döfték keresztül.

Egy hibátlan nap korszakokon átívelĘ
sugárzásában minden más fölragyogott: Jókai száz kötetébĘl, írjon bármirĘl, ennek a napnak a mitológiája lobogott elĘ, s ez világította be a korszakok
sötétségét. És nemcsak nekünk, magyaroknak világított: beszámolók szerint a
Tienanmen téri diákok PetĘfi verseit
szavalták véresen elfojtott megmozdulásukon (igaz, Mao Ce-tungék is, a
Nagy Meneteléskor). Mert március 15.
nemcsak egy történelmi helyzet kiváltotta megmozdulást hozott, nemcsak a
magyar nemzeti és polgári mozgalom
diadalmas célba érkezésének jelképe, a
modern Magyarország születésének
napja, hanem valami mélyen gyökerezĘ, kiirthatatlan vágy, az ember szabadságösztönének beteljesedése is.
Amikor azonban egyetemes jelentése
van, megmarad a legsajátabban a miénknek.
Mert ahogyan a csúnya lány a szépségre áhítozik, s ha ez a vágya egyszer
beteljesül, akkor többé már nem is
lehet olyan csúnya, úgy újkori történelmünk sötét bozótosában ez a nap a
csodáé. Ahogyan egy évszázaddal
késĘbb egy októberi nap. Ez a csoda,
az ilyen csodák tartják életben az
egyént és a nemzetet – s bizonyítják
újra és újra: csodák nélkül élni nem
lehet.
Gróh Gáspár
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VÁROSHÁZI HÍREK
Visegrád Város Önkormányzata
KépviselĘ-testületének
1/2010. (II. 11.) számú rendelete
az önkormányzat és intézményei
2009. évi költségvetésérĘl szóló
3/2009. (III. 5.) ör. rendelet módosításáról
1. § Az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetésérĘl szóló 3/2009. (III. 5.) ör. rendelet (a továbbiakban: R.)
3. §-ának helyébe a következĘ rendelkezés lép:
Visegrád Város és intézményei együttes költségvetésének
módosított kiadási és bevételi elĘirányzatát 610.729 e Ft
költségvetési bevétellel, 46.573 e Ft finanszírozási bevétellel, valamint 641.357 e Ft költségvetési kiadással 0 e Ft
tartalékkal, 15.945 e Ft finanszírozási kiadással állapítja
meg.
2. § (1) Ez a rendelet jelen módosításokkal a 2009. december
31-én lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetésérĘl a jegyzĘ
gondoskodik.
Visegrád, 2010. február 11.
Hadházy Sándor s. k.
dr. KĘszegi Géza s. k.
polgármester
h. jegyzĘ
Kihirdettem: 2010. február 12-én.
dr. KĘszegi Géza s. k.

h. jegyzĘ

Visegrád Város Önkormányzat
2/2010. (II. 11.) számú rendelete
az önkormányzat és intézményei
2010. évi költségvetésérĘl
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 2010. évi költségvetésérĘl szóló 2009. évi CXXX. törvényben foglaltakra,
2010. évi költségvetésérĘl a következĘ 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 az Önállóan mĦködĘ és gazdálkodó költségvetési szerv és az önállóan mĦködĘ költségvetési szervek alkotnak külön fejezetet.
3. § Visegrád Város Önkormányzata és intézményei együttes
a 2010. évi költségvetését 677.653 e Ft költségvetési bevétellel, 176.936 e Ft finanszírozási bevétellel, valamint 682.902
e Ft költségvetési kiadással, 154.180 e Ft tartalékkal, 17.507
e Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.
4. § Visegrád Város Önkormányzata összevont pénzforgalmi
és finanszírozási bevételek és kiadások 2010. évi alakulását
bemutató mérlegét az 1.A melléklet szerint állapítja meg.
5. § A Visegrád Német Kisebbségi Önkormányzat a 2/2010
(I. 18.) határozata alapján, annak 2010. évi költségvetését az
1.B melléklet alapján állapítja meg.
6. § A 3. §-ban megállapított bevételi fĘösszeg forrásonkénti
bontását a 2. melléklet szerint állapítja meg.
7. § Az önállóan mĦködĘ és gazdálkodó költségvetési szerv,
valamint önállóan mĦködĘ költségvetési szervek mĦködési
bevételeit a 3. és 4. melléklet szerint állapítja meg.
8. § Az önállóan mĦködĘ és gazdálkodó költségvetési szerv,
valamint önállóan mĦködĘ költségvetési szervek mĦködési
kiadásait az 5. és a 6. mellékletek szerint állapítja meg.

9. § Az önállóan mĦködĘ és gazdálkodó költségvetési szerv,
valamint önállóan mĦködĘ költségvetési szervek létszámadatait is az 5. és 6. mellékletek szerint állapítja meg.
10. § Felhalmozási célú kiadásait a 7. sz melléklet szerint, 7a)
melléklet: EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásait, 7b) melléklet Felújítási kiadások célonként,
7c) melléklet Beruházási kiadások feladatonként, valamint a
tartalékok bemutatását a 8. melléklet szerint állapítja meg.
11. § Az átadott pénzeszközeinek elĘirányzatát 2010. évre a
9. és a 10. mellékletek szerint állapítja meg.
12. § Az önkormányzat 2010. évi hiteltörlesztési elĘirányzatát, valamint a hitel a 11. melléklet szerint állapítja meg.
Az önkormányzat az adósságállományát és adósságszolgálatát a következĘk szerint állapítja meg: (1) Fejlesztési hitel és
lízingdíj állománya 2009. 12. 31-én: 159.404.432 e Ft. (2)
2010. évi adósságszolgálat: tĘketörlesztés: 14.307 e Ft, kamatfizetési kötelezettség: 6.405 e Ft.
13. § Visegrád Város Önkormányzata a mĦködési és felhalmozási mérlegét bemutató elĘirányzatát a 12. melléklet szerint állapítja meg.
14. § Visegrád Város Önkormányzata a normatív állami
támogatás 2010. évi kalkulációját a 13. melléklet szerint
állapítja meg.
15. § Visegrád Város Önkormányzata sajátos mĦködési
bevételeinek 2010. évi elĘirányzatát a 14. melléklet szerint
állapítja meg.
16. § Visegrád Város Önkormányzata 2010., 2011., 2012.
évekre kitekintĘ gördülĘ tervezését a 15. melléklet szerint
állapítja meg.
17. § Visegrád Város Önkormányzata a 2010. évi hitelképességét a 16. sz. melléklet szerint állapítja meg.
18. § Visegrád Város Önkormányzata a 2010. évi elĘirányzat
felhasználási ütemtervét a 17. sz. melléklet szerint állapítja
meg.
19. § Visegrád Város Önkormányzata a 2010. évi közvetett
támogatásokról szóló kimutatását a 18. sz. melléklet szerint
állapítja meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai
20. § Visegrád Város Önkormányzata „Árvízvédelmi beruházások Visegrádon” c. pályázatával 55.688.000 Ft támogatásban részesült, melyhez 9.827.400 Ft önrészt biztosít. Az
Európai Uniós pályázat és a kiegészítĘ önkormányzati forrás
szabályszerĦ felhasználásáért a polgármester felelĘs.
21. § A költségvetésben városmarketing feladatokra elkülönített keret felhasználásáért Kalotai Árpád alpolgármester
felel.
22. § (1) A civil szervezetekkel kapcsolatos éves támogatás
kezeléséért és odaítélésének lebonyolításáért a közmĦvelĘdési, ifjúsági és sport bizottság elnöke felelĘs.
23. § Az önkormányzati szintĦ költségvetés végrehajtásáért a
polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyzĘ a felelĘs.
24. § Amennyiben az önállóan mĦködĘ és gazdálkodó költségvetési szerv 30 napot elérĘ, elismert tartozásállománya
további 30 napig fennáll, és mértékét tekintve a költségvetési
szerv éves eredeti kiadási elĘirányzatának 10%-át és/vagy a
20 millió Ft-ot eléri, azt az intézmény vezetĘje haladéktalanul köteles jelenteni az önkormányzat jegyzĘjének.

25. § (1) A 3. §-ban kimutatott forráshiány fedezetének
megteremtése érdekében a képviselĘ-testület elrendeli,
hogy az önállóan mĦködĘ és gazdálkodó költségvetési
szerv készítse elĘ az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe
jutott önkormányzati kiegészítĘ támogatás benyújtásához
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szükséges igénybejelentést, valamint a pénzintézethez benyújtandó hitelkérelmet. (2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételérĘl és a támogatási igény kimunkálásáról,
valamint a hitelkérelem határidĘben történĘ benyújtásáról a
polgármester gondoskodik, külön képviselĘ-testületi döntés
alapján.
26. § (1) A képviselĘ-testület az elĘirányzat módosítás jogát
a központi költségvetésbĘl kiutalt központosított támogatások és a céltámogatások esetében összeghatártól függetlenül
a polgármesterre ruházza át. Minden más – a költségvetés
érintĘ – elĘirányzat módosítás jogát a képviselĘ-testület
fenntartja magának. (2) Az év közben engedélyezett központi
támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat
költségvetési szervei által kért elĘirányzat-átcsoportosítások
miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselĘtestület a jegyzĘ által történĘ elĘkészítése után, a polgármester elĘterjesztése alapján, negyedévente dönt. (3) Azokat a
pályázatokat, amelyek sajáterĘ biztosítást nem igényelnek, a
polgármester értékhatártól függetlenül igénylésre benyújthatja. A költségvetésben nem tervezett, de az év folyamán jelentkezĘ többletbevételek a 15. §-ban foglaltak betartásával
csak a mĦködési hiány csökkentésére fordíthatók.
27. § (1) Az önállóan mĦködĘ és gazdálkodó költségvetési
szerv a rendeletben meghatározott bevételi és kiadási elĘirányzatai felett az intézmény vezetĘje elĘirányzatfelhasználási jogkörrel rendelkezik. (2) Az önállóan mĦködĘ
és gazdálkodó költségvetési szerv vezetĘje a saját hatáskörben végrehajtott elĘirányzat-változtatásról 15 napon belül
köteles a jegyzĘt tájékoztatni, ennek elmulasztása fegyelmi
felelĘsségre vonással jár. (3) Saját bevételi elmaradás esetén
az elmaradt bevétel összegével azonos mértékĦ kiadáscsökkentést kell elrendelni a költségvetési elĘirányzat módosításokkal egy idĘben. (4) A részjogkörrel rendelkezĘ intézmények vezetĘinek elĘirányzat feletti jogosultsága csak a személyi juttatásokra és járulékaira terjed ki.
28. § (1) Az önállóan mĦködĘ és gazdálkodó jogkörrel
felruházott költségvetési szerv köteles saját hatáskörben
kialakított számviteli rendjét – a jegyzĘ által meghatározott
módon – számviteli politikájában és számlarendjében rögzíteni. (2) Az önállóan mĦködĘ és 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 felelĘsség a
mindenkori intézményvezetĘt terheli.
29. § (1) A feladat elmaradásából származó – személyi és
dologi – megtakarításokat csak a hiány csökkentésére lehet
fordítani. (2) A testület által jóváhagyott kiemelt elĘirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az
elĘirányzat túllépés fegyelmi felelĘsséget von maga után,
melyet a jegyzĘ kezdeményez a képviselĘ-testületnél.
30. § (1) A költségvetési szervek pénzellátásáról az önállóan
mĦködĘ és gazdálkodó költségvetési szerv köteles gondoskodni az intézményvezetĘkkel egyeztetett pénzellátási terv
alapján. (2) Az önállóan mĦködĘ és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az önállóan mĦködĘ költségvetési szervek
az évközi elĘirányzat-módosításokról a jegyzĘ által elrendelt
formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
31. § Átmeneti, szabad pénzeszközök elhelyezése esetén
elĘzetesen legalább 3 hitelintézettĘl kell ajánlatot kérni. A
lekedvezĘbb ajánlat kiválasztására a képviselĘ-testület a
pénzügyi bizottságot hatalmazza fel, mely bizottság egyben
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jogosult intézkedni a betételhelyezésre s annak visszavonására.
32. § (1) Az önkormányzati vagyon tulajdonjogának és a
vagyon vagyonkezelĘi jogának ingyenes átruházásáról a
mindenkor hatályos „Az önkormányzat vagyonáról és a
vagyon gazdálkodás szabályairól szóló” önkormányzati
rendelet elĘírása az irányadó. (2) A követelésekrĘl való lemondásra a) 100 e Ft-ig a polgármester, b) 100 e Ft felett a
képviselĘ-testület jogosult. Az értékhatárokat követelésenként kell elbírálni.
33. § 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 200.000 Ftban állapítja meg.
34. § A képviselĘ-testület az egyes pénzbeni és természetbeni szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletben
meghatározottak alapján, a helyben szokásos legolcsóbb
temetés összegét 140 e Ft/temetés állapítja meg.
35. § A képviselĘ-testület a köztisztviselĘk illetményalapját
38.650 Ft-ban határozza meg.

Záró és vegyes rendelkezések
36. § (1) Ez a rendelet a költségvetési év elsĘ napjától, azaz
2010. január 1-jétĘl visszamenĘlegesen lép hatályba.
Visegrád, 2010. február 11.
dr. KĘszegi Géza s. k.
Hadházy Sándor s. k.
polgármester
h. jegyzĘ
Kihirdettem: 2010. február 12-én.
dr. KĘszegi Géza s. k.
h. jegyzĘ

LOMTALANÍTÁSI HIRDETMÉNY
A Kaposvári Városgazdálkodási ZRt.
Visegrád teljes közigazgatási területén
2010. március 27-én (szombaton)
VESZÉLYES HULLADÉKOT szállít
(autógumi, akkumulátor, festék, növényvédĘszer,
maradék motor- és kenĘolaj, olajszĦrĘ,
festékes és olajos göngyöleg, szárazelem,
elektromos és elektronikus berendezések, pl. tv),
2010. március 29-én (hétfĘn)
LOMTALANÍTÁST végez.
Kérjük, ne tegyenek ki sittet, zöldhulladékot!
Kérjük, együttmĦködéssel fogadják, és segítsék
a lomtalanítók munkáját!
Dr. KĘszegi Géza jegyzĘ
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Visegrád Város Önkormányzatának
3/2010. (II. 18.) számú rendelete
a gyermekétkeztetési
intézményi térítési díjak
megállapításáról szóló
2/2005. (II. 16.) ör. 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:

2010. március

1. § A gyermekétkeztetési intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 22/2006. (XII. 15.) számú rendelet melléklete
helyébe, jelen rendelet melléklete lép.
ÉtkezĘk
Óvoda
Iskola
Alkalmazott
Nyugdíjasok
Saját dolgozó
KülsĘ vendég

Napi étkezés
325 Ft
490 Ft
680 Ft
490 Ft
680 Ft
730 Ft

2. § Jelen rendelet 2010. március 1-jén lép hatályba.
Visegrád, 2010. február 12.
Hadházy Sándor s. k.
dr. KĘszegi Géza s. k.
polgármester
h. jegyzĘ
A rendeletet kihirdettem 2010. március 1-jén.
dr. KĘszegi Géza s. k.
h. jegyzĘ

Pénzügyi bizottsági hírek
Bizottságunk 2010. január 28-án beszámolt a képviselĘtestületnek az elĘzĘ évi munkájáról. Az alábbiakban a beszámolóból idézzük az elsĘ részt, lényegében a tevékenységünk értékelését (ahogyan mi látjuk).
1. Az ülések helyszíne 2009-ben a polgármesteri hivatal volt.
Terveztük, hogy máshol, intézményekben is tartunk ülést,
de most már úgy gondoljuk, hogy egyszerĦbb a hivatalt
használni. Ám az intézmények gazdálkodását jobban megismerni a jövĘben is szeretnénk.
2. A püb üléseire – a témának megfelelĘen – mindig meghívtuk az érintett illetékeseket. Ezt a módszert a jövĘben is
folytatjuk.
3. A napirendekhez tartozó írásos anyagokat általában az ülés
elĘtt megkapták a püb tagjai, de ezen még javítani kell a jövĘben. Esetenként az írásos anyagot csak az ülésen osztottuk ki, mely módszert jó lenne a minimálisra csökkenteni,
illetve megszüntetni.
Szükséges, hogy valamennyi tagunk alaposan felkészülve, a
témát jól megismerve szolgálja a feladatokat, s ehhez az
idĘben kiküldött írásos anyagok szükségesek.
4. A püb az egyes témákhoz megfogalmazza a maga értékelését, határozatát és javaslatát – a lehetĘ legjobb tudása szerint és azt a képviselĘ-testület elé terjeszti. Vegyes tapasztalatunk van az általunk benyújtott értékelések, javaslatok
testületi fogadtatását illetĘen.
– Javaslatainkat egy részét a képviselĘ-testület tartózkodóan fogadta az elején; volt, aki vitatta, hogy a javaslatokat
valóban a bizottság határozta meg, s úgy gondolták, ez
inkább az elnök véleménye.
– Mégis egyre több esetben javaslataink, értékeléseink elfogadásban részesültek – testületi döntés formájában.
– Olyan is elĘfordult, hogy átsiklott a testület a beterjesztett
javaslat fölött. Ilyen esetben persze a püb jelenlévĘ tagjainak kellett volna a témára való visszatérést kezdeményezni. Azért nem tettük, mert azt éreztük késĘbb, hogy
– bár nem került egy-egy értékelés és javaslat megvitatásra, s bár döntés nem is született, mégis úgy éreztük,
hogy az év folyamatában, a gyakorlatban az elhangzottak
meghallgatásra találtak.
– Más fontos területen is hasznosnak érzi magát a püb tagsága, mert úgy érezzük, hogy folyamatos odafigyelésünk,
kritikus hozzáállásunk is nagyban hozzájárult, hogy elkerültük az önkormányzat további eladósodását. Az önkormányzat a 2009. évben további hitelt nem vett föl, sĘt a
2008-ról áthúzódó mĦködési (átmeneti) hitelt is felszámolta az év folyamán. Hozzájárultunk a költségvetés takarékosabb teljesítéséhez.

5. A püb határozott arról is, hogy értékelésünket, javaslatainkat, a bizottság jegyzĘkönyveit mindig át kell adni a
könyvvizsgálónak, illetve bármely állami – az önkormányzat gazdálkodását vizsgáló szervezetnek – külön kérésük
nélkül is: segítségül véleményük kialakításához.
6. A püb tagjai munkájáról csak elismeréssel lehet szólni,
amely vonatkozik mind a felkészültségre, felkészülésre,
mind pedig – a tagok nagy részének esetében – az üléseken
való részvételre és aktivitásra.
Ugyanitt kell megköszönni a pénzügyi csoportnak, ahogyan
segítette, biztosította a püb munkáját, hogy a legmegfelelĘbb és legjobb értékelések és javaslatok születhessenek.
Köszönjük az intézményvezetĘk jó hozzáállását a témák
feldolgozásához.
7. Természetesen a jövĘben is szeretnénk a püb munkáját legalább ilyen szinten fenntartani, illetve még tovább fejleszteni.
A második részrĘl röviden összefoglalva a következĘrĘl tájékoztatjuk Visegrád lakosait:
– 2009-ben a püb összesen 13 alkalommal ülésezett.
– Összesen 35 napirendet dolgoztunk fel. Ebben voltak ismétlĘdĘ tematikák is.
– JelentĘsebb témák voltak: a költségvetés, a civil szervezetek
támogatási rendje, az illetmények és tiszteletdíjak, a körzetközpont anyagi terhe, az ezer éves évforduló pénzügyi vonatkozásai, saját dolgozók kölcsönkérelme és még sok más.
Bizottságunk 2. sz. javaslatával támogatta, hogy a havi illetmények és tiszteletdíjak a lehetĘség szerinti legkisebb terheket
róják a költségvetésre a 2010. évben. A szorzóknál a legkisebbet
fogadta el a testület, sĘt a képviselĘk tiszteletdíját még meg is
feleztük:
1. A polgármester illetménye és költségtérítési átalánya 2010ben:
– Az alap illetmény – 38.650 Ft – szorozva 12,5-tel, azaz:
483.125 Ft/hó.
– Költségtérítési átalányáról korábban írásban lemondott.
2. Az alpolgármester illetménye és költségtérítési átalánya
2010-ben:
– Az alapdíj: 38.650 Ft szorozva 4,5-tel = 173.925 Ft/hó.
– Költségtérítés: az alpolgármester illetményének 10%-a =
17.393 Ft/hó.
3. A képviselĘi illetmény és a költségtérítés 2010-ben:
– Az alapdíj – 38.650 Ft – szorozva 1,1-gyel, vagyis havonta: 42.515 Ft.
A 2010. február 11-re került át januárról a 2. alpolgármester
státuszának eldöntése, illetve a 2010. évi önkormányzati költségvetés elfogadása. (Az utóbbit bizottságunk is kérte, hogy
alaposabban lehessen a véglegesítést elkészíteni.)

XXVI. évfolyam 3. szám

VISEGRÁDI HÍREK

A püb költségvetési javaslatai:
1. A beterjesztett 2010. évi önkormányzati költségvetés elsĘ
tervezete alaposan elĘkészített munka. AlapvetĘen takarékos és csak azokban a fejlesztésekben tartalmaz hitelfelvételi kötelezettségeket, ahol a pályázati önerĘket biztosítani
kell.
2. A költségvetés a pályázatok önkormányzati részeinél a teljes összeggel számolt. Várhatóan a városközponttal kapcsolatos megvalósítás (ha nyerünk) a 2010. évben nem fejezĘdik be, nyilván átnyúlik 2011-re is. Ennek megfelelĘen az
önkormányzati hozzájárulást is lehetne két évre elosztani,
amelyben 2010 az erĘsebb összeg.
3. A püb-nek is átadott Danubia szerzĘdéshez tartozó költségtámogatást is be kell építeni a költségvetésbe. Az együttmĦködésre szükség van. A Danubia TV szolgáltatása a tavalyi évnek megfelelĘ szintĦ, azzal a várható különbséggel,
hogy ebben az évben nem lesznek adáskimaradások.
4. Az óvodának az építkezés alatt ki kell költöznie. A megoldás lehet konténeres óvoda, illetve szabad termek használata a városban. Mindkét esetben költségek merülnek fel. Ezzel kapcsolatosan is kell kiadásokat tervezni.
5. A Castrum Kft. kérelme, illetve annak teljesítése (hogy a
tartozást, illetve a vízdijat is engedjük el annak fejében, ha
a strandolási részleget elĘbb valósítja meg) jelentĘs mértékben terhelné meg a költségvetésünket. Ráadásul – látva a
jelenlegi állapotokat – a beindulás garantálása a 2010. évben nem garantálható.
3. A költségvetésben a társadalmi szervezetek, egyesületek
támogatása is átgondolandó. A püb levélben kérte, hogy az
egyesületek adjanak tájékoztatást a várható programjaikról
és a tervezett támogatáskérésükrĘl.

Javaslataink:
1. Az önkormányzat és a Danubia TV közötti együttmĦködésre, illetve a támogatásra a szerzĘdést meg kell kötni. A támogatás 2010. évre 2.865 e Ft legyen.
2. Az egyesületek vonatkozásában a jelenleg tervezett egy
millió Ft helyett a 2010-es évre 1.500 e forint legyen tervezve.
A támogatási igénylĘket vettük figyelembe. Ha ezután
nyújtanak be igényeket, arról a püb javaslatával további
költségvetési módosításra van szükség.
3. A VSE-nek a tervezett egy millió Ft támogatás helyett
1.500 e Ft-ot tervezzünk be.
4. A városi sportcentrum éves mĦködési kiadására nincs tervezet. Javasoljuk, hogy 1.000 e Ft kiadás legyen betervezve
a mĦködésre.
Egyben javasoljuk, hogy ezt az önkormányzat kft.-je kezelje és a felhasználásra nézve, illetve az elszámolásra alkossuk meg a szükséges szerzĘdést, s ezzel szüntessük meg a
jelenlegi ellenĘrizhetetlen helyzetet.
5. Az így megnövekedett kiadási oldalon a 4.865 e Ft ellentételezéseként javasolja a püb az idegenforgalmi adó 4.865 e
Ft-tal történĘ megemelését, mely így a 48 millió helyett
52.865 e Ft összegre változna. (EmlékeztetĘül: 2009-ben ez
a teljesülés a harmadik negyed évre már 53 millió Ft volt.)
6. A költségvetés szöveges részére utalva: javasoljuk, hogy a
pályázatokra jelenleg tervezett fejlesztési kölcsönökön túli,
vagyis további kölcsönöket akkor se vegyünk fel, ha további pályázatok jelennek meg. Az önkormányzat csak az erejéhez képesti (már így is feszített) terhet vállaljon magára –
ez ne zavarja az intézmények mĦködését.
7. Javasoljuk, hogy a jelenleg folyamatban lévĘ pályázatok
önrészét is úgy vegyük fel a bankoktól, hogy ha a megvalósítás több évre esik, akkor az önrész is több évre legyen felbontva.
8. Az óvodának – az építkezés miatti „kiköltözésére” – külön
egyeztetések után kellene a megfelelĘ kiadást betervezni
(konténeres?, más?).
9. A Castrum kérését a püb nem támogatja.
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A püb által beterjesztettekkel a testület alapvetĘen egyetértett:
a Danubia TV kért támogatását megszavazta, a civil szervezetek
1.400 e Ft-ot, a VSE 1.300 e Ft-ot kapnak ez évben, a tervezett
hitelfelvételek csak a pályázatokra szólnak és csak azok elnyerése esetén, az óvodai ideiglenes elhelyezéssel külön napirendben
foglalkozunk, ha sikeres a pályázat, a Castrum által kért 17
milliós „elengedés” nem került megszavazásra.
A pályázatokban a városközpontitól eltekintve több olyan szerepel, amelyek a lakosság környezeti körülményeinek javítását
szolgálják, pl.: a 11-es úton gyalogos átjárók kialakítása, illetve
utak, útburkolatok javítása (és ezekben most Szentgyörgypuszta
is részesül), az óvoda bĘvítése, illetve a jelenlegi elĘírásoknak
megfelelĘ átalakítása. A járdák, a város önkormányzati épületeinek külsĘ javítása is sorra kerülhet, ha a beadott pályázatok
közül nem mindegyik nyer.
A püb a 2. alpolgármesteri státusz megszüntetését kezdeményezte már novemberben, majd januárban. Február 11-én az
alábbi indokokkal:
1. A püb-nek továbbra is az a véleménye, hogy nem indokolt
két alpolgármesteri státusz fenntartása egy 1.775 lakost
számláló kis városban.
2. Fontos természetesen a takarékossági szempont is, de valószínĦ precedens nélküli is két ilyen státusz.
3. A püb közös határozattal, levélben kereste meg Dobri Imre
alpolgármestert, hogy mondjon le a 2. alpolgármesteri státuszról, s bár az elĘzĘ ülésen jelezte, hogy e levelet megkapta, de eddig erre nem reagált.
4. A testületnek nyilvánvalóan jogában áll az ezzel kapcsolatos
szervezeti szabályzat megváltoztatása, mint ahogyan ez történt a – ezer éves évfordulóval kapcsolatos feladatok esetében – státusz létrehozásakor.

Javaslatunk:
1. A képviselĘk döntsenek arról, hogy a mĦködési-szervezeti
szabályzatban 2010. január 1-jétĘl egy alpolgármesteri státusz szerepeljen.
2. A képviselĘ-testület szüntesse meg a 2. alpolgármesteri státuszt 2010. január 1-jétĘl. Egy alpolgármestere legyen az
önkormányzatnak.
(A 2. alpolgármesteri státuszt az önkormányzat a millenniumi
rendezvények, események megszervezésének zavartalan lebonyolítására létesítette. Az eseménysorozat 2009-ben befejezĘdött, így ennek a státusznak a további megtartása indokolatlan.
A megszüntetés a takarékosságot is szolgálja.)
A javaslatunkról a testület nem szavazott. A polgármester úr
kérésére a jegyzĘ indokolta, hogy errĘl miért nem kell szavazni.
Mert – ha az önkormányzat egyszer létrehozta ezt a státuszt,
akkor az a ciklus végéig tart – más lenne a helyzet, ha az érintett
lemondana. Ezt vitattuk, s persze hivatalosan is kérünk tájékoztatást a témában.
Mindenesetre a püb (határozatta) levélben még januárban felkérte Dobri Imre alpolgármester urat, hogy mondjon le, miután a
feladata befejezĘdött (idézet a levélbĘl): ..A pénzügyi bizottság
vezetĘjeként fordulok Önhöz. Az Ön alpolgármesteri státusza a
város millenniumi rendezvényei, kulturális eseményei megszervezésére, s a kapcsolódó feladatok lebonyolítására lett létrehozva. Ezen események a 2009-es évben befejezĘdtek, így az ezzel
kapcsolatosan létrehozott alpolgármesteri státusz további megtartása indokolatlanná vált. Mindezeket figyelembe véve a pénzügyi bizottság már a múlt év végén javasolta a képviselĘtestületnek, hogy a 2. alpolgármesteri státuszt 2010 januárjától
szüntesse meg. Miután eddig errĘl még döntés nem született, így
Önhöz is fordul bizottságunk (egyhangúlag), hogy Ön is nyilatkozzon a képviselĘ-testület felé, s kérje a státusz megszüntetését.
A megszüntetéssel Ön pénzt takarít meg a város költségvetésének. Egyébként sem indokolná semmi, hogy Visegrád 1800 fĘs
lakosságának két alpolgármestere legyen.”
Javaslatunkra Dobri úr nem reagált sem a januári, sem a februári ülésen, pedig mi ezt tisztességesnek tartottuk volna.
Kiss Károly képviselĘ
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Nyitogató
Rovatunkban az idĘsek otthonának
új vezetĘjét, Fodor Ottót mutatjuk be
olvasóinknak. A FĘvárosi Önkormányzat szervezeti átalakításának
köszönhetĘen a visegrádi otthon a
vámosmikolai intézmény része lett,
vezetĘje az összevont létesítmény
igazgatóhelyettese. Az összevonásnak elsĘsorban gazdasági okai vannak; a visegrádi otthon irányítása,
mĦködésének hétköznapjai továbbra
is a vezetĘ felelĘsségteljes munkáján
múlik.
Fodor Ottó az elmúlt évben került
az intézet élére az ország északi
csücskébĘl, Borsod-Abaúj-Zemplén
megyébĘl. Eddigi életútjának bemutatását a megyét bemutató évkönyv
alapján idézzük:

„DiósgyĘri család fiatalabb gyermekeként született Varbón 1954.
május 27-én. Gyermekkorának jelentĘs részét Nagykovácsiban töltötte
erdészgyermekek bentlakásos intézményében, középiskolai tanulmányait pedig … a Herman Ottó Gimnáziumban folytatta. … Érettségi után
1972-ben az Országos MentĘszolgálat munkatársa lett, kezdetben mentĘápolóként, késĘbb mentĘtisztként
tevékenykedett. 1986-tól a megyei
KÖJÁL (ma ÁNTSZ) fĘmunkatársaként egészségnevelési feladatkörben
dolgozott.” 1991-tĘl töltött be felelĘsségteljes posztot Miskolc szociális
ágazatában: a három telephellyel
mĦködĘ szociális otthon vezetĘjeként
fĘ szerepet vállalt a város szociális
ellátó komplex intézményrendszerének kiépítésében, fejlesztésében.
„Szakmai felkészültségére mindig
nagy hangsúlyt fektetett:” mentĘtiszti, mentálhigiénés, szociális szervezĘ,
szociológus, szociális szervezĘ dip-

lomát szerzett. „2006-ban felvették
az országos szociálpolitikai szakértĘi
névjegyzékbe. … Széles körĦ társadalmi kapcsolatrendszerrel rendelkezik … számos elismerĘ oklevél és
kitüntetés jelzi sikeres tevékenységét
…” Személyes okok késztették arra,
hogy az ėszi Napsugár IdĘsek Otthona vezetését felcserélje a FĘvárosi
Önkormányzat Visegrádi IdĘsek
Otthona vezetésével. Családja Miskolcon maradt, így a hét négy napját
Vámosmikolán, illetve Visegrádon
tölti, a hétvégét családja körében.
M. A.: Mennyiben más most ennek
az otthonnak a vezetése? Érdemes
volt ezt a váltást megtenni?
F. O.: Döntésemet nem bántam
meg. A szakmai feladat ugyanaz,
mint amit eddigi életem nagy részében végeztem, talán a léptékek mások. Napjaink egyik legnagyobb
problémájának a demográfiai kihívásokat tekintem. A hagyományos
családmodell felbomlása egy régebben elindult folyamat végeredménye,
és sajnos, ezzel együtt épp azok az
értékek, erkölcsök oldódtak fel, amelyek napjainkban a deviáns magatartáshoz vezettek nemcsak a fiatalok,
hanem a felnĘtt, idĘsödĘ korosztály
vonatkozásában is.
Hiszem, hogy egy társadalom mĦködésében minden generációnak meg
van a mással nem pótolható szerepe
és feladata. Az idĘskorúakról való
gondoskodás korábban a család természetesen felvállalt kötelessége
volt, manapság az ezzel kapcsolatos
szociális szolgáltatás ennek a családi
szerepnek a pótlása. Sajnos, az ország gazdasági állapota, a minimalizált anyagi háttér nem kedvez ennek
a felelĘsségnek, ugyanakkor úgy
érzem, hogy indokolatlan az az elkeseredettség is, ami ezt a kvázi tehetetlenséget övezi. A szociális ellátószolgáltató rendszernek az eddiginél
erĘteljesebben kell építenie a helyi
közösségekre! Visszatérve a kérdésre: szerencsésnek érzem magam,
hogy épp belecsöppentem a város
ezeréves
évfordulójának
évébe.
Büszkén viselem a kitĦzĘt és örömmel mondhatom, hogy sikerül is az
ország másik csücskében is a város –
egyébként meglévĘ – hírnevét terjesztenem.
M. A.: Maradjunk ennél a témánál.
Az eltelt közel egy év alatt hogyan

sikerült a várossal kiépíteni a kapcsolatot, mi az a terület, ahol ez
tovább építhetĘ?
F. O.: Már az elsĘ hetekben sikerült
mindazokkal találkozni, akik véleményem szerint meghatározóak a
település életében; a városvezetĘkkel,
a nyugdíjas klubbal, az intézmények
vezetĘivel, néhány civil szervezet
vezetĘjével. Az ismerkedésen túl
konkrét segítséget is nyújtottak problémáink megoldásához: pl. az intézet
megközelítését segítette a gyors
hóeltakarítás; az iskola mĦsorait,
szereplését említhetném, vagy azokat
a programokat, melyeket a város
önkormányzata szervezett: az idĘsek
napja és az idĘsek karácsonya rendezvényeket.
JelentĘsnek tartom azt is, hogy az
önkormányzat olyan értelemben is
egyenrangú polgárainak tekinti az
idĘsotthon lakóit, hogy átmeneti
segélykérelmeit is a lehetĘség mértékében támogatja. Jelenleg nincs visegrádi lakója az intézménynek, a
befogadás elsĘsorban a fĘvárosiakra
vonatkozik.
Talán meglepĘ, de a dolgozók körében is viszonylag kevés a helybéli,
mindössze kb. 25%, pedig jelenleg is
várunk munkatársakat ápolói és takarítói munkakörben. BĘvíthetnénk a
kapcsolatot a közmunkások alkalmazásával, illetve szívesen fogadjuk az
önkéntes segítĘket bármilyen kulturális, szabadidĘs programokon. MeggyĘzĘdésem, hogy az ingergazdag
környezet pozitív hatású az idĘsek
mentális, egészségi állapotára.
A bemutatkozást az évkönyvbĘl
vett vallomással zárom: ,,Azt gondolom, hogy tevékenységemben elsĘsorban empátiás és elvonatkoztató
képességre van szükség. A széles
látókör és a társadalmi folyamatok
mellett elengedhetetlen a kreativitás,
a csapatépítés és szervezetfejlesztés,
valamint a konfliktuskezelés. Az sem
baj, ha az ember fogékony az új iránt,
és rendelkezik a kellĘ alapmĦveltséggel, amely a megfelelĘ hátteret
biztosítja munkájához.”
Kívánjuk, hogy Fodor Ottó találja
meg szakmai és egyéni sikerét itt
Visegrádon, munkáján keresztül
pedig az idĘsek otthona lakói nyugodt, békés öregségüket!
KérdezĘ: Mezei Anna
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Az óvodai farsangot mindig alapos elĘkészületek elĘzik
meg, hiszen minden csoport egy-egy mesét, vagy témát
dolgoz fel s ezt már hetekkel elĘtte körüljárják, új ismereteket gyĦjtenek, kifejezésekkel, szokásokkal ismerkednek...

A nagycsoportosok pingvinek voltak, Jégcsapok és hópihék díszítették a mindenhol a szobát, két iglusátor is
várta lakóit. Hogy milyen nehéz egy ilyen iglut megépíteni, azt megtapasztalták a nagyok az udvaron, hiszen a
nagy hóban egész eszkimó falut építettek és használtak
több napon keresztül. Megbeszélték a Déli-sark élĘvilágát, meséket gyĦjtöttek az ott élĘ állatokról, szokásaikról
és szülĘk segítségével elkészítették a jelmezeket. Csuda
helyes volt a 24 kis és három nagy pingvin, ahogy
totyorásztak a ,,jégtáblákon”. A délelĘtt mókás vetélkedĘkkel, feladatokkal, evés-ivással telt:
Két pingvincsapat versenyzett: a császárpingvinek és a
királypingvinek.
Volt:
– pingvintánc jégtáblán
– hal lopás az öreg pingvinektĘl
– pingui szelet etetése bekötött szemmel
– jégkocka adogatása
– igluba bújt pingvinek felismerése
– pingvin büfében icetea kortyolgatása

Hasonlóan izgalmas volt a középsĘsök farsangja Ęk erdei
gombák voltak. Hatalmas kalapokat varrtak az (óvónĘk és
szülĘk közös munkája), sok gombás mesét hallgattak,
gombákról szóló könyveket gyĦjtöttek, rajzoltak festettek,
meseerdĘt varázsoltak a középsĘ csoportból.
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A nagy napon elveszett gombapöttyöket kerestek, kirándultak a mese erdĘben ahol különbözĘ feladatok várták
Ęket, igaz–hamis játék a gombákról és a legjobb a játék
volt, aminek ,,le a kalappal” volt a neve. Akit a fogó elkapott letette a kalapját a földre ezzel nehezítve a többi
dolgát, akik a gombák között próbáltak menekülni a fogó
elĘl.
Nagyon jót táncoltak a kedvenc sváb zenéjükre, olyanynyira, hogy még a kicsik is beszivárogtak egyet pörögniforogni.
Sokat mesélt kedvencük a kicsiknek a Bogyó (csigafiú)
és Babóca (katicalány) kalandjai. A kislányok pöttyös
szárnyacskákkal és kendĘvel váltak Babócához hasonlóvá, a kisfiúk hátukon cipelve a házukat Bogyókák voltak.
Volt pöttyös katicaház, ének a két szereplĘrĘl, és persze
megjelent Kelemen, a törött szárnyú madár, akit a katicák
és csigák meggyógyítottak. Elmentünk látogatóba a sárga
pettyes katicához, sajnos a házáról eltĦntek a pöttyök, de
aztán sikerült megtalálni és felragasztani a házikóra. Itt is
szerepeltek a felnĘttek is, hiszen jól csak együtt lehet
játszani. Minden jó, ha jó a vége: ettünk-ittunk, táncoltunk és ebéd után egy jó nagyot aludtak a gyerekek.
Évek óta így zajlik óvodánkban a farsang s meggyĘzĘdésünk, hogy ennek a
korosztálynak ez a
forma a legalkalmasabb. Rengeteg élményben van részük a
ráhangolódás
folyamatában, a szobák
és öltözĘk díszítése
közben, az anyaggyĦjtés
alkalmával.
Ugyanolyan jelmezbe
öltöznek a felnĘttek is,
együtt játszunk, izgulunk, versenyzünk.
Köszönöm
kollégáimnak a rengeteg ötletet, munkát, jókedvet, mert mint
mindet sikernek, a farsangnak is az alapos felkészülés, az
odafigyelés a záloga.
Közeledik az iskolai beíratás, s már ez is hagyomány az
oviban, hogy ilyenkor a település mindkét iskolájából
meghívjuk az igazgatókat és elsĘs tanítókat a szülĘi értekezletünkre. Sok érdeklĘdĘ szülĘ vett részt az értekezleten és hallgatta figyelmesen az iskolák beszámolóját mĦködésükrĘl, módszereikrĘl, programjaikról.
Március 22–26.-ig lesz a leendĘ kiscsoportosok beíratása, melyhez a gyermek anyakönyvi kivonata,
TAJ-száma szükséges.
A beíratás minden nap 10-12 óráig tart, akinek ez
az idĘpont nem felel meg, kérem, keressen fel telefonon a (26) 398-130-as telefonszámon.
Azoknak a gyermekeknek a szüleit várjuk, akik
2011. május 31-ig betöltik a 3. életévüket.
Dobó Istvánné
óvodavezetĘ
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Tél végi nyüzsgés az Áprilyban
Szigetújfalun is sikerrel szerepelnek. Ne feledjük, azok a
gyerekek is ügyesen szerepetek, akik most nem jutottak
tovább! Az Ę munkájukat – valamint tanáraik: Schmidt
Anna, Alvincz Erzsébet, Szigetiné LĘrincz Mária és
Izsákné Illés Gabriella felkészítĘ munkáját – is köszönjük.

Farsangi jelmezesek

Azt gondolom, nem kell bizonygatnunk, hogy az iskolai
év egyik (gyerekszemmel nézve) legsikeresebb hagyománya a farsangi mulatság. Február 12-én délutánra
Korgáné Lengyel Rita tanárnĘ és Demeter Bálint tanár úr
vezetésével a tornacsarnok hangulatos bálteremmé varázsolódott. A hetedik osztály maroknyi szülĘi közössége
nagy összefogást mutatott a – sosem látott finomságokat
felvonultató – büfé ellátása és a bál szervezése tekintetében. Természetesen maguk a hetedikesek is alaposan
megdolgoztak a buli sikeréért. Felfokozott hangulatban,
gyorsan teltek el idén is a vígság órái. A szülĘk és gyerekek találékonyságát, fantáziáját – és számomra elképzelhetetlen – kézügyességét dicsérik a csodálatos, furmányos, s idĘnként egyszerĦségükben meghökkentĘ jelmezek. Na, és persze, zene, tánc, futkosás kifulladásig. Ahogyan kell ezt ilyenkor, hogy a nagy mulatás után jobban
menjen a tanulás. (S valóban: ismerek egy osztályt itt a
történelmi falak között, ahol egy kis ideje mintha elĘrefelé döccenne a tanulás szekere. Kitartást – röpke három
hónap van már csak hátra nyárig!)
Köszönjük a felajánlott ajándékokat, segítséget támogatóinknak: Pilisi ParkerdĘ Zrt., Szalai kozmetika – Szalai
Zsuzsi, Don Vito pizzéria, Káosz üzletház, Budakeszi
Vadaspark, Stihl Kft., Visegrádi Bobpálya, Dudás Lászlóné (virágbolt), Karnevál József (zöldségbolt), Angéla
fodrászat, Erika kozmetika, Polyák Orsolya, Bágyi Csaba.
Nemzetiségi táncosaink két napig farsangoltak, hiszen
az iskolai mulatságot követĘen másnap a német nemzetiségi önkormányzat által szervezett bálon fellépĘként
vettek részt. Bene Éva tanárnĘ vezetésével ismét remekeltek repertoárjuk legújabb darabjaival.
Területi német nemzetiségi versenyen vettek részt tanulóink Dunabogdányban február 19-én. VersenyzĘink
mindannyian jól felkészültek a versenyre, biztos szövegtudással álltak a zsĦri elé. A versenyen 4 kategóriában 60
tanuló indult, s közülük csak az elsĘ két helyezett juthatott tovább kategóriánként a megyei versenyre. Sickerling
Maxinak (1–2. oszt.), Félegyházi Botondnak (5–6. oszt.)
és Alvincz GergĘnek (,,Mundart"”kat.) azonban sikerült a
mutatvány! Gratulálunk nekik, s reméljük március 31-én

Félegyházi Botond átveszi az oklevelet

A felsĘ tagozatos tanulók az országos szervezésĦ Simonyi Zsigmond helyesíró verseny elsĘ fordulójában is
összemérték tehetségüket és felkészültségüket. A jelentkezĘk közül hat tanuló jutott tovább a megyei versenyre.
Az 5. osztályból Csehi Boglárka, Cseke Péter, Félegyházi Botond és Herczog Adrienn, a 6.-ból pedig
Paulusz Zoltán és Kiss Péter. További eredményes felkészülést kívánunk nekik a következĘ fordulóra.
A magyar kultúra napját az idei évben vetélkedĘvel tettük emlékezetessé iskolánkban. A feladatok a magyar
irodalom, képzĘmĦvészet, tudomány kiemelkedĘ alkotásai körébĘl kerültek ki. A gyerekek csapatokban mérhették össze tudásukat, ismereteiket – játékos feladatok
segítségével. Az ötödikesek versenyén két csapat végzett
holtversenyben az elsĘ helyen. A csapatok tagjai: Csehi
Boglárka, Oláh Marcell, Cseke Péter, Bognár Bende,
Kormos Lili, HegedĦs Áron, Szabó Csenge, Herczog
Adrienn. A 6. osztály vetélkedése is megosztott elsĘ
helyet eredményezet: Paulusz Zoltán, Szöghy Olivér, Kiss
Péter, Muzsik Kristóf, Alvincz GergĘ, Vastag Klaudia,
Lendvai Zita, Galszter Dóra és Farkas Boglárka voltak a
legfelkészültebb két csapat tagjai. A 7. osztály nyertesei
Dányi Bálint, Torma Marcell, Szedlacsek Bence és
Baltringer Márton voltak. A nyolcadikosok nyerĘ csapatában Bártfai Zsófia, Szénási Dalma, Tóth Vivien és Dányi Balázs remekelt. Gratulálunk a nyerteseknek!
Zenész növendékeink feladatukat komolyan véve, s zenetanáraik gondos, alapos szervezésével készültek az
immár hagyományossá vált dömösi koncertre. Reméljük,
hogy a muzsika s a lelkes gyermekek elvarázsolták egy
röpke órára a jelenlévĘket.
Kistérségi gyermekrajzpályázatra kaptunk meghívást,
amelyet a Dunakanyar NĘszirom Egyesület, valamint a
SZIA hirdetett meg. A pályázat témája: Hogyan Ęrizzük
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Gyermekrajzos díjazottak Lengyel Ritával

meg természeti értékeinket a jövĘ nemzedék számára? A
téma közel áll a gyermekek érdeklĘdéséhez, ezért aztán
több kiváló munka is született. Lukács Tibor szentendrei
festĘmĦvész, mint a zsĦri elnöke méltatta az alkotásokat, a
díjakat pedig Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi
miniszter adta át. Iskolánk tanulói nagyon szépen szerepeltek munkáikkal, hiszen két elsĘ és egy harmadik helyezést sikerült elérniük. A felsĘ tagozatban 1. helyezett:
Hrubos Lilla ,,Ne vágd ki az utolsó fát!” , 3. helyezett:
Szénási Dalma ,,ErdĘtĦz” címĦ alkotása, az alsó tagozatban 1. helyezett: Bene Júlia ,,Most hol lesz az otthonom?”
címĦ pályamĦve lett. Sikerükre Lengyel Rita tanárnĘvel
készültek. Gratulálunk nekik!
A közelmúltban nyílt meg Lengyel Rita – intézményünk
tanára – Elengedés címĦ képzĘmĦvészeti kiállítása a Mátyás Király MĦvelĘdési Házban.
Nagy volt a gyerekek öröme az idei télen, hiszen hosszú
ideig lehetett részük jeges játékokban. Annál nehezebb
volt a madarak élete, hiszen nem találhattak maguknak
eleséget. Kérésünkre a Pilisi ParkerdĘ munkatársai két hatalmas madáretetĘt készítettek nekünk, így a gyerekek
boldogan gondozhatják szárnyas barátaikat a jövĘben. Hálásan köszönjük a segítséget!

Zajlik a pingpongcsata

A nyolcadikosok pedig csak felvételiznek, felvételiznek,
felvételiznek… A papírjaik – hála Veres Judit tanárnĘ és
Hábel József tanár úr gondos munkájának – már biztos
úton vannak a jövĘ felé.
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Két tanulás között pedig pingpong! Február 20-án szombaton hagyományteremtĘ asztalitenisz háziversenyt szervezett Paulusz József és Demeter Bálint tanár úr. Az érdeklĘdés nagy volt, így aztán – és egyébként is – az asztal
kevés! Ha valakinek elfekvĘ készletei vannak otthon, akkor a tavaszi páros versenyt már kevesebb pihenĘvel
játsszuk! Addig is a „best off” lista: Farkas Bogi, Hugyecz
Kriszta, Cseresznyés Vivi; Bognár Bende, Paulusz Zoli,
Fekete Andris, Dányi Bálint; Bene Marci, Bognár Fecó,
Bene Bálint. Na, Ęket kell legyĘzni!
A félévi szülĘi értekezleteken Kisorosziban és Visegrádon is a rendĘrség szakembereinek közremĦködésével
kezdĘdött a felnĘttek párbeszéde. Gyermekeink biztonsága érdekében tartott tájékoztatást Benzsay Csaba r. alezredes és Bátka Szabolcs körzeti megbízott. MegerĘsítettek
minket abban, hogy ezen a téren is a legfontosabb a gyermekeinkkel való folyamatos beszélgetés, a gyermekek felkészítése a veszélyhelyzetekre. Vigyáznunk kell azonban,
hogy túlzott félelmet, pánikot ne okozzunk bennük. S azt
gondolom, hogy mindannyiunknak valamennyi gyermekre
figyelnünk kell a városban. Nevelni Ęket biztonságos, óvatos, tiszteletteljes életre.
A biztonságot erĘsítheti, hogy várhatóan áprilisban áll
munkába az iskolabusz – tájékoztatott minket PetĘcz
László autóbusz-vezetĘ a szülĘi értekezleten. Ha minden
jól alakul, talán a három táncszínházi elĘadásra is már az
új autóbusszal utazhatunk. A közel 140 utas színházba
szállítása nagy öröm és nagy feladat!
Lezajlott intézményünk tanítóinak bemutatkozása a visegrádi, dömösi és kisoroszi óvoda szülĘi értekezletén.
Ezt követték a bemutató órák a visegrádi és a kisoroszi iskola elsĘ és negyedik osztályaiban. Szeretnénk, ha minél
pontosabb képet alkothatnának intézményünkrĘl az érdeklĘdĘ szülĘk a beiratkozás elĘtt. Természetesen az iskolába
készülĘknek is tartogatunk egy kis kedvcsinálót az elkövetkezĘ idĘszakban! Legközelebb a Gergely-járás kapcsán
látogatjuk meg Ęket az óvodákban.
Az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú MĦvészetoktatási Intézmény pályázatot hirdetett a Kisoroszi
Tagintézmény tagintézmény-vezetĘi beosztására. A pályázati eljárás törvényesen zajlott. Az igazgatói döntés értelmében a beosztást 2010. március 1-jétĘl 2015. február 28ig tartó idĘtartamra Szárazné Fehér Tímea tanító tölti be.
Munkájához sok sikert kívánunk!
Iskolánk folyamatosan újul. Már az udvar tavaszi szépítését tervezzük. Ha valakinek szaporítható dézsás növényei, örökzöldjei, évelĘi, muskátli palántái vannak, kérjük, ajánlja fel környezetünk szépítésére! Az ültetéshez
szükséges dézsát, nagy cserepet, tápanyagban dús földet is
hálás köszönettel fogadunk!
Nemzeti ünnepünkre a hagyományoknak megfelelĘen
március 15-én (hétfĘn) 17 órakor kerül sor a ’48-as emlékmĦnél. Minden tanulónkat ünneplĘ öltözékben várjuk
az ünnepélyen! Iskolánk ötödikes tanulói a dömösi községi ünnepségnek is szereplĘi lesznek, amely délután fél 4kor kezdĘdik.
Összeállították: Schmidt Anna, Lengyel Rita,
Jeneiné Vörös Margit, Demeter Bálint, Paulusz József,
Csereklye Dóra, Bozóki Marianna
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2010. március


Mi másról is szólhatna a márciusi
Gyerekkuckó, mint a hónap jeles
ünnepérĘl, az 1848-as forradalom és
szabadságharcról. A húsz éves
parajdi testvériskola-kapcsolatnak
köszönhetĘen több alkalommal is
járhattunk a szabadságharc erdélyi
helyszínein, és egyetlen alkalommal
sem mulasztottuk el, hogy koszorút,
virágot helyezzünk el ezeknél az
emlékhelyeknél. Segesvár megtekintése után a Fehéregyházán lévĘ
PetĘfi Emlékmúzeumban feleleveníthettük a segesvári csatáról és
PetĘfi utolsó napjairól tanultakat, de
minden alkalommal jól esett a parkban megpihenni, kicsit megmozgatni
az utazásban elfáradt tagjainkat, és a
költĘ nem haragudott a gyermekzsivajért, a futkározásért, szendvicseink elfogyasztásáért sem.
Minden alkalommal megilletĘdötten jártunk a NyergestetĘn lévĘ
emlékmĦnél, az utolsó cseppig vérüket áldozó hĘs székely katonák
sírkertjében. Egyik felejthetetlen
emlékem, amikor 2003-ban Száraz
Bence a csuklójáról elmaradhatatlan
bĘrszíját áldozta fel, hogy a helyszínen feszületet kössünk faágakból, és
azt a helyi szokásnak megfelelĘen
elhelyezzük a közös síron. Kézdivásárhelyen a céhes kézmĦves ipar
látványos és értékes emlékei mellett
„Gábor Áron rézágyújá”-val is találkozhattunk.
Ezzel a kis emlékidézĘvel is kedvet szeretnék nektek csinálni, Kedves Gyerekek, az újabb erdélyi táborozáshoz!
A legutóbbi kiránduláson a PetĘfi
Emlékmúzeumban fedeztem föl két,
iskolásoknak szóló füzetet „Lángoló
idĘkrĘl kell most szólanom” és
„Feldobott szívvel élt akkor a nemzet” címĦt. EzekbĘl válogattam
néhány feladatot. Kérlek Benneteket, azzal áldozzatok 1848–49 hĘsi
emlékének, hogy megoldjátok
ezeket, s így személyesen is készültök a március 15-i megemlékezésre!
Találkozunk március 15-én a 48as emlékmĦnél! Várlak Benneteket!

Hányféle háromszínĦ zászlót tudsz készíteni, ha ötféle anyagod van?

Színezd ki a pontokkal jelölt részeket!

Húzd össze az A oszlop szavait a B oszlopban megadott magyarázatukkal!
A

B
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A Mátyás Király MĦvelĘdési Ház meghívására
a Gyulai Várszínház

tisztelettel meghívja
Visegrád város lakosságát az

2010. március 18-án, csütörtökön 19 órai kezdettel
a visegrádi moziban bemutatja

Papp Zoltán:

amatĘr színjátszókör

Mátyás király királysága
címĦ

drámai költeményét
Mátyás király
Podjebrád Katalin,
Edelpeck Borbála,
Aragóniai Beatrix
Bolond,
Podjebrád György,
Szilágyi Mihály,
III. Frigyes

SzereplĘk:
..……...Papp János
}

…….Horgas Eszter

}

……....Papp Zoltán

Jó-

nás
könyve
címĦ

Zenéjét összeállította és szerezte: Horgas Eszter
Asszisztens: Kabódi Szilvia
Súgó: Budai Ilona

RendezĘ: Papp Zoltán
A szerzĘ a mĦvet a reneszánsz éve alkalmából írta
a Gyulai Várszínház felkérésére
A mostani visegrádi bemutatóval visszatekintünk
az ünnepi évre, s egyben köszöntjük városunk
millenniumi évben kitüntetett tiszteletbeli polgárát,
Papp Jánost, aki a címszerepet játssza
Jegyek 500 Ft-ért elĘvételben kaphatók
a mĦvelĘdési házban vagy az elĘadás elĘtt a helyszínen
Mindenkit szeretettel várunk!
A Mátyás Király MĦvelĘdési Ház
szeretettel meghívja Visegrád lakosait
a hónap utolsó péntekein megrendezendĘ
elĘadás-sorozatának következĘ alkalmára,
mely

elĘadására
Babits Mihály versét
színpadra alkalmazta
és rendezte:
ifj. Paulusz József
SzereplĘk:
Az Úr ………………..... Szilágyi Gábor
Jónás I. ……………….. Mészáros Péter
Jónás II. .…….……..ifj. Paulusz József
Narrátor I. ….….….….… Márkosi Kitti
Narrátor II. ….…..…..….. Farkas EnikĘ
Kormányos ……………. Kamasz Attila
továbbá:
Bártfai Zsófia, Gerstmayer Gréta, Márkosi Gábor,
Paulusz Anna, Szilágyi Ágnes, Szilágyi Zsófia
Helyszín: visegrádi mozi
IdĘpont: 2010. április 18., vasárnap 18 óra

2010. március 26-án (pénteken) 18 órától
lesz a könyvtárban

A belépés díjtalan! Mindenkit szeretettel várunk!

Ebben a hónapban

A Német Kisebbségi Önkormányzat hírei

Watzek István
tart

vetítettképes elęadást

Gyalogos zarándoklat
Visegrádtól Csíksomlyóig
címmel
A belépés ingyenes!
Mindenkit szeretettel várunk!
A Mátyás Király MĦvelĘdési Ház





Szeretettel meghívjuk és várjuk
a 2010. március 27-én (szombaton)
tartandó rendezvényünkre,

 
Helye: Duna-part
(a révátkeléstĘl 100 méterre)
IdĘpontja: este 7 óra
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A Magyar Nemzeti Múzeum
Mátyás Király Múzeuma
szeretettel hív mindenkit
március 21-én (vasárnap) a






!"#$%& !'()*'+*,-* 



programjára a királyi palotába

Meghívó








A Magyar Nemzeti Múzeum
Mátyás Király Múzeuma


szeretettel meghívja Önt és kedves családját a

Kincsek határok nélkül
Szlovák–magyar határokon átívelĘ partnerségi program
keretében megvalósuló



   
      
  









15 órakor



*.

címĦ

)/  '  0 1 

   


2010. március



címmel

2010. március 20-án, 15 órakor
a királyi palota Anjou-termébe

16 órakor



A Mátyás Király Múzeum 2010-ben egy szlovák–magyar
partnerségi program megvalósításában vesz részt az Európai Unió regionális fejlesztési alapjainak támogatásával.
A pályázat az érsekújvári Thain János Múzeum, a Lévai
Barsi Múzeum, az esztergomi Duna Múzeum, valamint a
gyĘri Xántus János Múzeum együttmĦködésével valósul
meg. A program célja, hogy a határ menti régiók lakói
jobban megismerhessék egymás történelmét és múzeumi
értékeit. A pályázat idĘszaki kiállítások megvalósítását
teszi lehetĘvé, amik vándorkiállításként minden résztvevĘ
intézménybe is ellátogatnak. Az elsĘ kiállítás 2010. március 20-án nyílik Vár a Duna partján, rettenetes szikla
tetején – Visegrád a török korban címmel a visegrádi
királyi palotában.
Esztergom – Érsekújvár – GyĘr – Léva – Visegrád



Szörényi Levente és Bródy János szerzeménye, a

KĝMīVES KELEMEN
címĦ

rockballada
kerül színre
2010. március 21-én (vasárnap) 18 órakor
az erdélyi Maros MĦvészegyüttes
és erdélyi színmĦvész szólisták
elĘadásában
a dunabogdányi sportcsarnokban
BelépĘ: 1200 Ft
Jegyrendelés a helyszínen vagy elĘzetesen:
Liebhardt András mĦvelĘdészervezĘ
Tel.: 06 (20) 984-6453

" . 

1    


További információk:
www.visegradmuzeum.hu

**************************
Ingyen kegyelem
Nézz fel ember egyszer vággyal Golgotára!
Durván ácsolt három kínos keresztfára.
Az egyiken átok, a másikon áldás,
harmadikon eljött néked a megváltás!
Hittel, alázattal közeledj feléje!
Szívedbe költözik az öröm és béke.
Az Úr Jézus vére bĦneid lemosta.
Helyetted kínhalált halt az Isten Fia!
A tiszta és szent, a bĦntelen és áldott
Egyszer s mindenkorra neked megbocsátott.
Higgy s mindent lehet, ne csüggedj, ne lankadj,
az elkezdett úton Benne bízva haladj!
Ha befogadod ėt szívednek trónjára,
nem hallgatsz már többé a sátán szavára,
boldogság, békesség tölti meg szívedet,
Rábízhatod akkor egész életedet!
Jézus hív szelíden minden bĦnös lelket,
jer hát te is Hozzá, megbocsátja vétked!
Siess hát dönteni az Úr Jézus mellett,
hogy bizton elnyerjed az ingyen kegyelmet!
Pálinkás Magdolna (Szlovákia)

Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk
minden kedves Olvasónknak!
Frohe Ostern!

XXVI. évfolyam 3. szám

VISEGRÁD HÍREK

13

2#"3&45.6
*4!..#++!(4!7#%# 47+8#!%9.
Tisztelt Visegrádi Polgárok!
A millenniumi év lebonyolításáról és pénzügyi hátterérĘl már tavaly év végén beszámoltam a képviselĘ-testület és az önkormányzat pénzügyi bizottsága
elĘtt, valamint a Visegrádi Hírekben is. Most, hogy
a Visegrád fotóalbum megjelentetésével és a szilveszteri disznótorral teljesen lezártuk a programokat, újra beszámolok Önöknek a millenniumi év
eredményeirĘl.
Visegrád elsĘ említésének ezredik évfordulója
megkívánta, hogy kiemelkedĘ rendezvények sorával
és méltó emlékek állításával ünnepeljük meg ezt az
egyedülálló évfordulót. Ahogy dr. Sólyom László
köztársasági elnök úr megfogalmazta ünnepünkre
írott köszöntĘjében: „Egy kivételes kornak és kulturális gazdagságnak, a késĘ középkor és a reneszánsz
egymáson áttĦnĘ korfordulójának helyszíne, sĘt jelképe a millenniumát ünneplĘ Visegrád. 1009-ben
kelt az oklevél, melyben elĘször említik ezt a római
castrum helyén emelt várat, ahol a mai magyarok
többsége életében legalább egyszer megfordul. És
méltán, mert Visegrádot látni kell. Itt, ha valamely
fal mellett halad el az ember, azt IV. Béla terveztette
éppen oda. Ha felnéz a toronyra, Károly Róbert
termére, az itt Ęrzött Szent Korona juthat eszébe. Ha
elcsodálkozik a palota arányain, Nagy Lajos választását dicsérheti. S ha megtetszik egy díszes kút:
Zsigmond, vagy épp Mátyás király ízlését ismerheti
fel benne. Ezek egy olyan kor tanúi, amikor Magyarország politikai, kulturális, mĦvelĘdési szempontból ereje teljében volt.” Az önkormányzat ezért
vállalta magára, hogy egész éves programsorozattal,
köztük a millenniumi fesztivállal és ünnepséggel,
valamint emlékmĦ állításával teszi különlegessé a
2009. évet.
A programok elĘkészítése során a legfĘbb törekvésünk az volt, hogy minden visegrádi polgár részt vegyen az eseményekben, mindenki megtalálja az év
során a neki szóló programokat, és mindenki magáénak érezze Visegrád millenniumát. Ezért nagy
öröm volt számunkra, hogy minden civil szervezet
és a legtöbb visegrádi intézmény részt vett a programokban, és saját ünnepi eseményeket is szervezett. Sok-sok visegrádi civil és vállalkozó önzetlenül
támogatta és segítette a programsorozat megvalósulását. A millennium azonban így lett mindannyiunk
közös ünnepe. Ennek egyik legszebb példája a közadakozásból épült Szentháromság-szobor, ami körül
a megújult teret az önkormányzat építette. Reméljük, hogy a millenniumi év mindenki számára szép
emlék marad.

Mint ismert, az ünnepi évre a 2009. évi költségvetésben külön keretet is meghatározott a képviselĘtestület. A tavalyi nagy programok természetesen
egyszeriek voltak, éppen az ünnep, de voltak olyan,
már évek óta ismétlĘdĘ rendezvényeink is, melyek
ebbĘl a keretbĘl valósultak meg.
Törekedtünk arra, hogy lehetĘség szerint minél
több külsĘ támogatást szerezzünk a tervek megvalósításához, és a sikeres pályázatoknak köszönhetĘen
jóval több mindent tudtunk létrehozni, mint amit
kezdetben reméltünk.

Programok – A millenniumi év eseményeit nem
kell újra felsorolnom, itt csak a legfontosabbakat
emelem ki. A több mint száztíz esemény közül kiemelkedett az augusztusi ünnepségsorozat, azonban
az ünneplést nemcsak egy napra szerettük volna
koncentrálni, hanem egész évben különbözĘ rendezvények sorával.
Így került sor a millenniumi év nyitóünnepségére
január 22-én, majd az összesen 8 alkalomból álló
péntek esti elĘadás-sorozatra, melyen Visegrád történetének korszakait ismerhették meg a résztvevĘk.
A mĦvelĘdési ház kiállításain visegrádi mĦvészek és
Visegrádhoz köthetĘ tárlatok mutatkoztak be. Tavasszal és Ęsszel egyedi irodalmi esteket rendeztünk
kortárs írók részvételével. Május elsĘ hétvégéjén
sportnapot szerveztünk, a gyermeknapon pedig különleges programra vártuk a családokat. Júniusban
nagy sikerĦ bélyegnapot és bélyegkiállítást láttunk
vendégül, melyen bemutatták a Magyar Posta Visegrád-bélyegét. Nyáron a Zenés Nyári Estéken a visegrádi országokból hívtunk fellépĘket. A nyár végi
fesztiválon vendégül láttuk testvérvárosaink összesen több mint 200 fĘs delegációit, a Dunakanyar, valamint a Visegrádi Négyek érdekes és izgalmas
együtteseit, mĦvészeit. Az ünnepi tíz napban (augusztus 19–29-ig), összesen 36 zenekar, elĘadó és
társulat, több mint 250 fellépĘ mutatkozott be.
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A város millenniumi ünnepsége a rossz idĘ ellenére is emlékezetesre sikerült: A délelĘtti szentmisén,
melyet Dr. ErdĘ Péter bíboros celebrált, rengetegen
vettek részt. Az ünnepség, melyet levélben köszöntött Dr. Sólyom László köztársasági elnök és személyesen Dr. Mádl Ferenc volt köztársasági elnök úr,
ugyancsak felemelĘ élményt nyújtott azoknak, akik
a zuhogó esĘ ellenére kitartottak rajta.
Az évet lezáró két eseményt akár jelképes értékĦnek is tekinthetjük. December elején mutattuk be
Visegrád fotóalbumát, mely nemcsak a város értékeit mutatja be, hanem a millenniumi eseményeket is
megörökíti. Az album természetesen nem csak a helyieknek emlék, hanem sikerrel árusítjuk az idelátogató turistáknak is. A másik év végi program pedig a
szilveszteri disznótor volt, ami igazi közösségi eseménnyé vált, hiszen négy civil szervezet segítségével több száz embert láttunk vendégül, és reméljük,
ezzel hagyományt teremtettünk.
EmlékmĦvek – A millennium emlékére a képviselĘ-testület elhatározásából a város különleges emlékmĦvet állított a Duna partján. Vigh Tamás Életfa
címĦ szobra Visegrád újabb jelképévé válhat a történelmi mĦemlékek mellett. Az Életfa a nemzedékek
egymás utáni életét, egy közösség generációkon átívelĘ történetét jelképezi. A szobor felállítását egy
országos lap így méltatta: „Visegrádon fĘmĦ áll.
Csaknem nyolc méter magas, mészkĘbĘl épült monumentum, amely illeszkedĘen és világítóan fehérlik
a Duna-parton, rajzolódik az égre a nagymarosi vonulat meg a fellegvár hegye között. (…) NépmĦvészeti tisztaság és gyöngéd-merész konstrukció: fenséges fĘmĦ áll a visegrádi Duna-parton.”
Az Életfa állítása mellett civil kezdeményezésekre
is születtek millenniumi emlékmĦvek. Augusztus
20-án leplezték le a Sibrik-dombon ErdĘs Péter terve alapján készített emlékmĦvet, melyet a Szent
György Lovagrend állított. Szeptemberben avatták
fel az Együtt Kulturális Egyesület által készíttetett
emléktáblát a Szent István-kori ispánsági vár falain,
és ekkor nyílt meg az ugyancsak Szent István-kori
fĘesperesi templom kiállítóhelye is, mely elĘtt egy
keresztet formázó oszlop állít emléket a millenniumnak. Október 25-én pedig a közadakozásból készült Szentháromság-szobor elkészültének örülhettünk.
Városmarketing – A város jó hírnevét a millennium alkalmából külön erĘsíteni kívántuk. Csak a millenniumi fesztivál idején 2 közleményt adott ki a visegrádi millenniumról az MTI, 15 cikk jelent meg
Visegrádról az országos nyomtatott sajtóban. Rendszeresen szerepeltünk az országos TV- és rádiócsatornákon a Kossuth rádiótól a Duna TV-ig. 26 tudó-
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sítás jelent meg az online médiában, a programajánlókat nem is számítva. A kisebb, regionális médiában (nyomtatott sajtó, rádió, televízió) pedig végig
kiemelt helyen számtalanszor szerepeltünk. Az OTP
és a MOL szponzorációs támogatásainak köszönhetĘen külön reklámkampányt folytathattunk a fesztivál idején programajánlókban, nyomtatott sajtóban
és rádiókban.
Költségvetés – Már korábban is leírtam a Visegrádi Hírekben, hogy a programok megvalósítása során
a képviselĘ-testület által elfogadott és elĘre meghatározott költségkereteket (34 millió forint) vettük kiindulási alapul, és mindenhez próbáltunk külsĘ támogatásokat szerezni.
A pályázatokat egy kivételével (angol nyelvĦ Európai Uniós pályázat) mi magunk írtuk. Ezeknek
eredményeképpen az Európai Uniótól 6 millió forintot (22 ezer euro), a Visegrádi Négyek alapjától
2,154 millió forintot (8 ezer euro), a reklámokra az
OTP-tĘl és a MOL-tól összesen 3,25 millió forintot,
az Arculat-pályázaton 8 millió forintot kaptunk.
Kiadásaink közül az egyik legnagyobb költség a
testvérvárosi napok 6,6 millió forintos összege volt,
amit teljes egészében pályázati úton finanszíroztunk.
Ezt a több mint 200 vendég négynapi szállására, ellátására és utaztatására kellett fordítanunk. De ebbe
az összegbe bele tudtuk szorítani testvérvárosaink
ünnepi delegációinak szállásköltségét augusztus 28–
29-én, valamint a vendégek díszebédjét is.

Egész évben a programokra (fellépési díjak, útiköltség, szállítás stb.) – melybĘl a legnagyobb részt
a millenniumi fesztivál tett ki – 7 millió forintot fordítottunk. A fesztivál alatt 36 zenekart vagy társulatot, összesen 250 fellépĘt állítottunk színpadra.
Ezekre a költségekre is szereztünk pályázati támogatást: 2,154 millió forintot a V4 alaptól.

A rendezvények technikai költségei nagy öszszeget, 5,9 millió forintot tettek ki, ebbe beletartoztak a legnagyobb kiadást jelentĘ színpadtechnika költségei, a színpadállványzat és tetĘ
bérlése,
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a hangosítás, a világítás és a technikusok bére, valamint az áramköltségek.

A millenniumi év másik nagyobb összegĦ kiadása
volt a Köztéri Arculatpályázat jóvoltából kifizetett
összeg. A pályázatot az Eper Stúdióval együtt nyújtottuk be, Kacsán György tervei pedig országos elsĘ
helyezést értek el a pályázaton. Ennek eredményeként 4 millió forint önrész vállalása mellett 8 millió
forint támogatást kaptunk. A képviselĘ-testület által
is elfogadott pályázati költségvetés szerint ez önkormányzati hivatali arculat kialakítását foglalta
magába, köztéri díszítĘelemek kihelyezését (millenniumi zászlók, molinók), köztéri információs rendszer kialakítását (köszöntĘtáblák, információs- és
irányítótáblák, melyek egy részének kihelyezése
folyamatban van), programfüzetek kiadását (éves
mĦsorfüzet, nyári programfüzet, fesztivál szórólap
és plakát), valamint nyomtatott reklámok készítését
(millenniumi fesztivál) és kisebb részben ajándéktárgyak elkészítését tartalmazta. Azt gondolom,
hogy ez a pályázat volt az egyik legsikeresebb munkánk az idén, hiszen Visegrád grafikai arculata hoszszú évekig lehet a város jele a köztudatban. Külön
köszönet ezért Kacsán Györgynek, aki a Visegrádlogótól kezdve a táblákig az összes kiadványunk
tervezését végezte.
A millenniumi programok költségeinek részletezése a polgármesteri hivatal 2010. február 11-i tételes
kimutatása alapján:
Kiadások
Megnyitó ünnepség (január 22.)
Arculat pályázat és hozzá kapcsoló
nyomdai munkák
Millenniumi zászlók és kitĦzĘk
a visegrádi lakosoknak
Díszpolgári és egyéb érmek
Díszdobozok érmeknek
Köztéri zászlók, nemzeti zászlók
Irodalmi estek (április, október)
Sportnap (május 2–3.)

176.000 Ft
13.856.948 Ft
1.436.000 Ft
200.000 Ft
11.040 Ft
408.450 Ft
120.000 Ft
406.645 Ft
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Gyermeknap, táncház (május 30.) 348.000 Ft
Bélyegkiállítás (június 5–6.)
656.402 Ft
Bélyegkiállítás díjazás (virág, váza)
31.650 Ft
VirágszĘnyegre adott támogatás
30.000 Ft
Millenniumi fesztivál virág
(virágcímer, csokrok)
30.000 Ft
Fesztivál és más rendezvények
rendezvénytechnikája, elĘkészítése,
bérlés, technikai költségek az egész
év folyamán
5.954.677 Ft
(Részletesen:
Földmunka
336.900 Ft
Beton, faanyag
251.695 Ft
Eszközök, kézmĦves kellékek, anyagok
41.106 Ft
Színpad szĘnyegbérlés
108.000 Ft
Rendezvénytechnika, hangosítás,
világítás
3.757.250 Ft
Áramdíjak, szerelés, világításbérlés,
ügyelet
974.726 Ft
Vízdíjak, vízszerelés
45.000 Ft
Tornacsarnok takarítás
90.000 Ft
Sátor- és pavilonbérlet
350.000 Ft
Összesen
5.954.677 Ft)
Programok, koncertek, elĘadások
az egész év folyamán (koncertek,
7.038.806 Ft
gyerekprogramok, bábszínházak,
színielĘadások, fellépti díjak.
Ebben szerepel a millenniumi fesztivál
11 napja alatt fellépĘ 36 csoport
és zenekar összes fellépĘi díja is)
Testvérvárosi napok külön költségei
6.610.602 Ft
(Részletesen:
Testvérvárosi pályázat sikerdíj
306.096 Ft
Testvérvárosi útiköltség
479.500 Ft
Vendéglátás
(220 fĘ + díszebéd + fellépĘk)
3.014.991 Ft
Szállás
(200-220 fĘ + díszvendégek + fellépĘk) 2.576.765 Ft
Hajóút
(augusztus 20. budapesti tĦzijáték)
233.250 Ft
Összesen
6.610.602 Ft)
Ajándék könyvbeszerzés
az ünnepség vendégeinek
100.800 Ft
Hirdetés, reklámkampány összesen
2.803.125 Ft
Almanach kiadvány
625.000 Ft
Szállítás, útiköltségek
(anyagszállítás, fellépĘk stb.)
349.115 Ft
Disznótor
1.066.565 Ft
Visegrád fotóalbum
6.606.525 Ft
Millenniumi vetélkedĘ
33.720 Ft
Egyéb költségek (ásványvíz, mĦanyag
poharak, mentĘ biztosítás, olasz vendégek
elveszett értékeinek megtérítése)
116.764 Ft
Összesen
49.016.834 Ft

Bevételek
A millenniumi év költségvetésének bevételi oldala
a következĘ szerint alakult:
Önkormányzati részvállalás
Arculat pályázati támogatás

34.000.000 Ft
8.000.000 Ft
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MOL támogatás
(marketing szponzoráció)
1.250.000 Ft
OTP támogatás (marketing szponzoráció) 2.000.000 Ft
V4 Alap programpályázat (8.000 euro)
2.154.374 Ft
EU Európa a polgárokért testvérvárosi
pályázat (22.000 euro)
5.978.186 Ft
Visegrád fotóalbum támogatások
és értékesítés (2010)
6.650.000 Ft
Visegrád információs táblák
reklámhelyeinek értékesítése (2010)
2.000.000 Ft
Visegrád ajándéktárgyak értékesítése
350.000 Ft
Visegrádi zászlók, kitĦzĘk értékesítése
60.900 Ft
Összesen
62.443.460 Ft

Külön vettük ebben az elszámolásban a szobor
költségeit, mivel azok az önkormányzati könyvelésben és elszámolásban is külön szerepeltek. A szobor
teljes költsége (kivitelezési, terep-elĘkészítési, a készülĘ árvízi védĘrendszerrel összhangban történĘ
alapozási és anyagköltségei) 2009-ben 15.363.874
forintot tett ki. A szobor felállítására még 2008-ban
pályázati úton a KépzĘmĦvészeti Lektorátustól nyertünk, 6.400.000 forintot, de ezt sem tüntettem fel itt
a bevételek között (ezt a támogatást még abban az
évben elköltöttük), hogy egyértelmĦ legyen, milyen
költség mire vonatkozik. Pest Megye Önkormányzata 10 millió forintos támogatást ígért felállításához,
ez azonban minden várakozásunk ellenére, sajnos
még nem teljesült. A szobor költségei a testület által
elfogadott pályázati anyag és az ez alapján kötött
szerzĘdések szerint lettek kifizetve.
Az egész évi programsorozat megvalósításánál
szem elĘtt tartottuk, hogy ha lehetséges, akkor az
önkormányzat által megszavazott 34 millió forintos
keretet ne merítsük ki. Jó gazda módjára próbáltuk
kezelni a ránk bízott pénzt. Ilyen szellemben próbáltunk pályázni és támogatókat keresni, és sikerült is
közvetlenül majdnem 20 millió forintot szerezni.
Megvalósítottunk egy 49 millió forintos programsorozatot. Ez az összeg szerepel mint kiadás az önkormányzati könyvekben, és az én tisztem az, hogy
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errĘl adjak számot. Ne felejtsük el azt, hogy a millennium évében még mennyi minden valósult meg
ezen felül is. Itt is újra és sokszorosan meg kell köszönnöm azt a felmérhetetlen támogatást, melyet a
visegrádi lakosoktól és vállalkozóktól kaptunk. Meg
kell köszönnöm azt a sok-sok órányi önzetlen munkát, melyet számtalan ember azért végzett, hogy másoknak valódi ünnepet és örömöt szerezzen. Ez
pénzben kifejezhetetlen. Ha mégis megpróbálnánk,
kiderülne, hogy milyen sok pénzt spóroltunk meg
ezzel. Kiderülne, hogy a rendezvény valós költsége
sok tízmillióval lett volna több. De ezt a millenniumi
évet nem lehet így tekinteni. Ez az év nem ennyit
ért. Számunkra ennél sokkal többet jelentett. Az
elĘdök tiszteletét és megbecsülését, a mai visegrádiak összefogását, élni akarását és töretlen bizalmunkat a jövĘben. Ezek pedig csak a szív kincseivel fejezhetĘk ki.
Összefoglalásul – A millenniumi év sikere nem
csak a számtalan programon vagy a közösségi események sikerein mérhetĘ, és nem is azon, hogy milyen pályázatokat nyertünk és milyen támogatásokat
szereztünk. A legfontosabb az, hogy milyen emlékeket hagyunk, és Visegrád hírnevét mennyiben tudtuk
emelni. A színvonalas programok megvalósítása sok
pénzbe kerül, azonban a költségvetés közel felét pályázatokból szedtük össze.

A sok program mellett vendégül láttuk a több mint
200 fĘs testvérvárosi delegációkat több napon át, valamint körülbelül 800 fĘt vendégeltünk meg a szilveszteri disznótor során. A millenniumi év pénzügyi
megtérülése sem közvetlenül mérhetĘ: de míg országosan mintegy 20%-kal csökkentek a turizmusból
származó bevételek, Visegrádon 2009-ben 15%-kal
nĘtt az idegenforgalmi adóbevétel. Vagyis a millennium a turizmus válsága idején is érezhetĘen növelte
a város látogatottságát és idegenforgalmi bevételeit,
ami minden szempontból sikernek tekinthetĘ.
Dobri Imre
alpolgármester
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„Tudnod kell, hogy az emberek természetüknél fogva
több és különféle dolog iránt vonzódnak: néhányan a haragra hajlamosak, mások a falánkságra, megint mások a
kéjvágyra, a fösvénységre, és vannak, akik egyéb vágyakat elégítenek ki. De amikor egymás között társalognak,
nem vágyhatják, és nem is követelhetik a fent említett
dolgokat, hiszen ezek nem az emberek viselkedésében,
modorában vagy beszédében rejlenek, hanem máshol. Arra vágyjanak tehát, amit megengedhet számukra a társas
érintkezés; ez pedig úgy tĦnik nem más, mint a jóindulat,
a tisztelet és az együttlét öröme; vagy más ezekhez hasonló. Nem szabad tehát sem olyat mondani, sem tenni, ami
miatt azt lehetne hinni, hogy az ember nem kedveli vagy
becsüli azokat, akikkel érintkezik. Ezért tehát nem vall
udvariasságra az, amit ugyan sokan elkövetnek, nevezetesen, hogy szívesen elalszanak ott, ahol tisztes társaság tartózkodik és beszélget: ezzel azt mutatják, hogy kevéssé
becsülik e a társaságot, és kevéssé számít nekik a többi
ember és társaságuk. Nem is beszélve arról, hogy aki alszik, különösképpen, ha kényelmetlen helyzetben ül,
ahogy az gyakran ilyenkor megesik, a fül és a szem számára is kellemetlen megnyilvánulásokra vetemedhet, és
igen gyakran izzad és nyáladzik. Hasonlóképpen bántó
szokás felállni ott, ahol a többiek ülnek és beszélgetnek,
majd fel s alá sétálgatni a szobában.” (GDC)

Az elmúlt hónap 17. napján este a könyvtár olvasótermében telt ház volt Lugosi Papp János A hargitai kucséber címĦ könyvének bemutatóján. (Kucséber: a nyakába
akasztott tálcáról, kosárból bazárcikkeket, csecsebecsét
árusító vándorkereskedĘ.)
A Dunabogdányban élĘ szerzĘt életérĘl és munkájáról
Mikesy Tamás kérdezte. A kérdésekhez, válaszokhoz kapcsolódóan a könyvbĘl egy-egy írást felolvasott Gróf Boglárka, Kálazyné Ormos Ilona, Mezei Anna, Zoltán Erika
és e sorok írója. Készülvén a felolvasásra, elĘször beleolvastam, majd belemerültem a kötetbe. Mire behajtottam a
könyvet, testet öltött bennem néhány gondolat a szerzĘrĘl
és írásairól. Az igen jó hangulatú könyvbemutatón pedig
megosztottam ezeket a közönséggel. Többen arra biztattak, adjam közre a Visegrádi Hírekben is. Íme:
Tudjuk történelmünkbĘl, hogy az elmúlt évszázadban
sok magyar ment világgá a boldogság keresésében.
ErdélybĘl nem kevesen éppen Kis-Magyarországba, mivel nem lelték honjukban hazájukat, és itt, hazájukban
nem lelték és nem lelik honjukat. Aki hazánkfiának és lányának ez jutott a sorstól osztályrészül, hazájában is honvágy kínozza.
Voltak és vannak közötük istenáldotta tehetséggel bírók,
akik errĘl az élethelyzetrĘl és vágyról versben vagy prózában úgy képesek szólni, hogy az a magyarul értĘk lelkét
megérinti.
Ilyen írástudó Lugosi Papp János, akinek tárcái, karcolatai elbĦvölĘek. Írásainak fĘhĘse önmaga és cselekménye
az, amit Ę érez, ami Ębenne történik. Lugosi Papp János
különös kucséber. Mondhatni: mágikus. GyönyörĦ magyarsággal, varázslatos képi beszéddel úgy jelenít meg
vágyat, érzéseket, hangulatokat, hogy olvasás közben azon
kaptam magam: keserédes dokumentumfilmeket látok,
amelyek egyszerre líraiak és drámaiak, amelyeket áthat a
vágy, a fájdalom, az önirónia, s amelyeken átsüt a szeretet
és a remény.
Tiszta szívvel ajánlom e könyvet szíves figyelmükbe!
A könyvtárban kölcsönözhetĘ, de 1470 Ft-ért meg is vásárolható. Nagyon szép ajándék akár önmagunknak, akár
családtagjaink vagy barátaink számára.
Kálazy László



TÁNCHÁZ

Itt a tavasz!
A februári tavaszváró táncházban a madarakról énekeltünk, és róluk szóló játékokat játszottunk. KülönbözĘ fajta
furulyákkal rögtönzött zenekart alakítottak a gyerekek.
Legközebbi táncházunk március 20-án, szombaton lesz,
délután 4-tĘl 6-ig az Áprily Lajos Általános Iskolában.
Mindenkit sok szeretettel várunk!
Szabóné Mayer Katalin

MÁRCIUS
Ha e hónapban gyakran ködös idĘ lesz,
A nyáron bizonyosan sok esĘ lesz.
Amennyi harmat lesz márciusban,
Annyi dér és hóharmat áprilisban.

A március mindenki számára örömteli hónap. Az idĘ kezd
melegedni, kirügyeznek a fák, újjáéled a természet. A sok
szépen kívül veszélyeket is rejt magában a tavaszi idĘszak.
Télen az állatok – ugyanúgy, mint az ember – felélik tartalékkészleteiket. A tartalékok azonban végesek, és bizony a
szervezet egyszer csak kimerül. Általában ez pont március
hónapra esik. Ilyenkor kedvencünk minden különös ok nélkül kedvetlenné, bágyadttá válik, betegségekkel szemben
sokkal fogékonyabb lesz, és az eddig rejtett betegségek felszínre törnek.
Mit tudunk ez ellen tenni?
Sajnos nincs mindenre gyógyír, de sok mindent meg tudunk
elĘzni. A legfontosabb az immunrendszer erĘsítése a tél folyamán. Február környékén érdemes elkezdeni egy intenzív
(Folytatás a 21. oldalon)
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Néhány kiegészít• gondolat
a Visegrád 1000 éves egyháztörténetét bemutató kiállításhoz
A királyi palota egyik földszinti termében január 22-én
megnyílt idĘszaki kiállítás megrendezését korábban a múlt
év Ęszére terveztük. Azt szerettük volna, ha kiállítás még a
millenniumi év részeként bizonyítja azt, ami István királyunk
mĦve volt, hogy mi magyarok a keresztény Európa részeként
ezer éve itt vagyunk.
Államot teremtĘ, kereszténységet terjesztĘ és egyházat alapító István királyunk mĦvének egyik legteljesebb hazai
emlékegyüttese itt van nálunk Visegrádon. Sehol másutt
nincs olyan korai, 1000 körül már létezĘ vármegyeszékhely,
amelynek minden részlete vagy teljesen vagy legalább részben megkutatott.

Az esperesi templom maradványai

Ennek az emlékhelynek egyik legrangosabb építészeti emléke Visegrád városának elsĘ, talán már ezer elĘtt létezĘ
plébániatemplomának maradványa és az 1060-as években,
Salamon király idejében, a fölé épült esperesi templom romjai. Az 1978–79-ben feltárt templommaradványok és a körülöttük lévĘ elsĘ keresztény sírok, amelyek közül az egyik
rangos papi sír volt, Visegrád egyháztörténetének talán legfontosabb emlékei. Az esperesi templom falain megĘrzĘdött,
hazánk legkorábbi és legértékesebb falképmaradványai miatt
az 1984-ben megépült, de negyedszázad alatt be nem fejezett
védĘépületet tavaly sikerült végre úgy kialakítanunk, amely
most már alkalmas lett arra, hogy kiállító helyként megnyithassuk. Talán egyszer, mert az elmúlt harminc év alatt sem a
mĦvészettörténész szakma, sem a mĦemlékvédelem nem tett
semmit a falképek megmentése érdekében, a következĘ
években sor kerüljön arra is, hogy a freskómaradványok
restaurálása megkezdĘdjön.
Az esperesi templom védĘépülete környezetének kialakításakor gondoltunk arra is, amit a liberális szemléletĦ millenniumi bizottság [A bizottság elnöke és vezetĘje SzĘke Mátyás
volt. – Szerk. megj.] és városvezetés nem mert felvállalni,
vagyis a kereszténységhez vagy István király személyéhez
köthetĘ emlékmĦvet állítson, a bejárati kapunál felállított
mészkĘoszlop kereszt alakú végzĘdése ezt a hiányt igyekszik
pótolni.
A kiállítás talán legszínesebb és legérdekesebb részei városunk barokk kori és újkori egyháztörténetét bemutató
tablók és vitrinek. Ebben a részben változatos helytörténeti
anyag – amely egy részét a visegrádiaktól kölcsönöztük –
hívja fel a figyelmet a városunk újabb kori vallási életére.
Ennek az idĘszaknak az építészeti emlékeihez lenne még
hozzáfĦzni valóm, hogy az idetartozó történeti adatokat
pontosítsuk.
Kezdjük talán a legkorábbi barokk kori emlékünkkel, a Duna partján álló, ún. Mária-kápolnával. ErrĘl a kápolnáról
Visegrád újabb kori történetét feldolgozó egyik munka töb-

bek közt azt írja, hogy a visegrádi vár a töröktĘl való 1685-ös
visszafoglalásakor Lotharingiai Ferenc (?) – a valóságban
Károly –, aki keresztény hadak fĘvezére volt, katonái hordták össze ágyúállásnak azt a dombot, amelyen az épület áll.
A kápolna tehát a törökök fölötti gyĘzelem emlékére épült.
Ez a romantikus történet nagyon szép, kár, hogy nem igaz.
A kápolnáról az elsĘ adatunk 1737-bĘl van. Ebben az évben jelent meg Bél Mátyás helytörténeti lexikonjának harmadik kötete, amelyben Mikoviny Sámuel által Visegrádról
készült metszet már ábrázolta a kápolnát. Azt is tudjuk, hogy
Bél Mátyás ezt a munkáját 1733-ban zárta le, tehát a kápolna
akkor már állt. A kérdés most az, hogy mikor épült. A választ igaz közvetve, Balla Antal 1777–78-ban Visegrádról
készült térképe adja meg. Ezen a térképen sok más, számunkra fontos részletábrázoláson túl szerepel a kápolna is,
de itt már eredeti nevén, ugyanis ekkor még a védĘszentje
Nepomuki Szent János volt. Vencel cseh király parancsára
1393-ban megkínzott és a Moldvába fojtott János papot, aki
a prágai érsekség általános vikáriusa (helyettese) volt, 1729ben avatták szentté. A mi kápolnánk tehát valószínĦleg 1729
és 1733 között épült. Az építtetĘk a dunai hajóvontatók
lehettek, mert Nepomuki Szent János a hajósok és tutajosok
védĘszentje is, akik számára a kápolna egyik kegyes pihenĘhely lehetett.
Nepomuki Szent János a barokk kor egyik legkedveltebb
védĘszentje volt, akinek tiszteletét a jezsuiták is terjesztették,
így érthetĘ, hogy nemcsak nálunk, hanem a szomszéd községben, Dunabogdányban az 1726–61 között épült plébániatemplom titulusa is Ę lett.
Visszatérve a kápolnadomb eredeti funkciójának kérdéséhez, hogy az ágyúállás volt-e? Az biztos, hogy a várostromoknál innen soha sem lĘtték a várat, mert fizikailag nem is
lehetett. Átnéztem a 16–17. sz.-i várostromokat ábrázoló
metszeteket, de a Duna-parton felállított üteget sehol sem
lehet látni. Egyetlen esetben tudnám tüzérségi állásnak elképzelni ezt a dombot: ha az itt lévĘ ágyúk nem a vár ellen
irányulnak, hanem a Dunát mint vízi utat ellenĘrzik. Erre
talán 1595 és 1605 között lehetett leginkább szükség, mert
ebben az évtizedben Esztergom és Visegrád keresztény kézen volt, de Buda nem. Az alulról, Buda felĘl támadó török
seregnek a Duna-szorosba való bejutását kellett a keresztény
ágyúknak megakadályozni.
A kápolna további történetére adnak némi támpontot a bejárati ajtó feletti és szentély külsĘ, keleti oldalán elhelyezett
táblák szövegei. A bejárati ajtó feletti gót betĦs, német nyelvĦ, 1873-ban elhelyezett tábla készíttetĘje a helyi plébános,
aki ebben az évben még Viktorin József volt.
A tábla szövege a következĘ:
Ez a
SegítĘ Mária-kápolna
a tizennyolcadik század elsĘ felében épült,
1788-ban, hogy „örök idĘkre” megmaradjon,
a gyülekezet által átvétetett:
hĦ elkötelezettséggel továbbra is jó állapotban lesz
megtartva az utódok által.
Emlékül
a Mária-domb megnagyobbítására és megszépítésére
1873 tavaszán
A plébániahivatal
(A fordítást ifj. Dobri Imrének köszönöm.)
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EbbĘl a szövegbĘl az sajnos egyértelmĦen nem derül ki,
hogy 1788-ban az akkori visegrádi plébánia kiktĘl vette át a
kápolnát. Azt viszont nagy valószínĦséggel feltételezni lehet,
hogy ekkor változott a kápolna titulusa SzĦz Máriára, és lett
a búcsú napja szeptember 8.
A Mariahilf (SegítĘ Mária)-kultusz a 18. sz.-i Magyarországon is nagyon elterjedt és érthetĘ, hogy Visegrádnak azon
a felén, ahol a koronauradalmi épületek voltak, ezt a titulust
kaptak az ott álló kápolna. A kultusz gyors elterjedését is
népszerĦségét ugyanis a 17. sz. egyik legfontosabb hadi
eseménye magyarázza. Bécs 1683-as török ostroma alkalmával Lipót császár Passauban a SegítĘ SzĦz Mária elĘtt könyörgött a város megmeneküléséért, a kereszténység ügyéért.
A gyĘzelmet késĘbb ennek az imádságnak, illetĘleg SzĦz
Máriának, a „kereszténység segítsége” mennyei közbejárásának tulajdonította.
Ez a hiedelem az ottani kegyképet páratlanul népszerĦvé
tette. Alig van olyan 18. sz.-i közép-európai katolikus templom, amelyben ne lenne másolata. Ennek a számtalan másolatnak az egyike volt nálunk és díszítette a kápolna oltárát,
amíg azt 1993-ban egy brutális betörés alkalmával el nem rabolták.
A kápolna oltárának helyreállítása során az elrabolt olajfestményt egy helyi festĘmĦvész, G. Nagy Nóra által készített másolatával pótolták.
A kápolna átépítésérĘl viszont nem történik említés, sĘt
1873-ban is csak a dombot nagyobbítják és szépítik meg. A
keleti oldalon lévĘ tábla szövege az alábbi:
HOLLÓS MÁTYÁS dicsĘsége
NAGY LAJOSNAK fényessége
Hová tüntetek? Szól a nemtĘ!
Jó királytok fényt és áldást
hoz reátok itt jár köztetek
ė felsége I. FERENCZ JÓZSEF
Magyarország királyának
ezen kápolnában PÓRTELKY TIVADAR
plébános által szolgáltatott
csendes misén való ájtatossága emlékéül.
1894. szeptember 23.
(A tábla szövegét Komócsy József írta.)
Egy helyi krónikás és legendagyártó, Metzker Károly Visegrád községi jegyzĘnek Görgei Arthurról és I. Ferenc JózsefrĘl írt és magánkiadásban megjelent visszaemlékezéseiben
(év nélkül) olvashatjuk, hogy a király részt vett 1889. évtĘl
kezdve három éven át szeptember második felében Visegrádon tartott udvari vadászatokon.
A jegyzĘ úr visszaemlékezése szerint ezen alkalmak egyikén történt a táblán megörökített misehallgatás. A valóság
viszont az, hogy a király 1894-ban, az ún. balassagyarmati
hadgyakorlat alkalmával vett részt a misén. Ezen hadgyakorlaton történt az, hogy a katonaság Nagymaros és Visegrád
között a Dunán épített pontonhídon kelt át, amit a király is
megszemlélt.
Visszatérve Metzker úr emlékiratára, itt olvashatjuk azt,
hogy Erzsébet királyné 1882. október 1-jén volt egy napig
vendége községünknek. Az udvarhölgye és lánya, Mária Valéria fĘhercegnĘ kíséretében állítólag ezen a napon 6 órán át
a fellegvár környéki erdĘben sétált. Szó nem volt tehát arról,
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amit a Mária-kápolnáról író egyes szerzĘk tudni vélnek, hogy
a király és királyné ott együtt hallgattak volna misét.
A korábban már említett Balla-féle, 1777–78-ban készült
térképen már fontos egyháztörténeti adat is van. Jelesül ábrázolja a kálváriát is, csak egy kicsit másként, mint a jelenlegi
állapota. Akkor a stációk a három keresztbĘl álló kálváriánál
értek véget. A térkép jelzi a Krisztus sírját befogadó kis kápolnát is. Ezt a kápolnát Viktorin József plébános 1867-ben
teljesen helyreállíttatta.
A Kálvária-kápolna mögött áll a Kempis Tamás-kereszt.
Ezt a kovácsoltvasból készült keresztet Viktorin József 1867.
február 15-én állíttatta Kempis Tamás mĦvének („Krisztus
követésérĘl”) szlovák fordítása jövedelmébĘl.
A 15. sz.-ban élt németalföldi Ágoston-rendi szerzetes,
Kempis Tamás De Imitatione Christi (Krisztus követésrĘl) c.
munkájáról talán csak annyit, hogy a rímes prózában megírt
mĦvét máig 95 nyelvre fordították le, és 3000 kiadást ért
meg. Eddigi legjobb és legsikerültebb fordítás Pázmány Péter (1624) mĦve. Legutóbb, 1976-ban Dr. Jelenits István piarista szerzetes fordításában is megjelent.
A városunk felsĘ felében álló Millenniumi-kápolna bejárati
ajtaja feletti tábla azt tudatja és a helyi köztudatban is úgy
van, hogy ezt a Szent Sebestyén-kápolnát 1896-ban „hazánk
ezer-éves fennállásának emlékére emelte Visegrádközönsége”, vagyis mintha egy újonnan épített épületrĘl lenne szó. A valóság viszont az, hogy 1896-ban a község lakossága újra felépítette a romokba dĘlt Szent Sebestyénkápolnát, amelynek a felszentelésére 1897. február 26-án került sor.
Fábián és Sebestyén kultuszát a német bevándorlók hozták
magukkal Németországból. A 18. sz.-ban oly gyakori, néha
egy évtizeden belül megismétlĘdĘ (1708, 1738–40, 1756,
1761, 1770, 1786) pestisjárványok miatt a németek közt
amúgy is népszerĦ Szent Sebestyén kultusza, aki a 14 segítĘ
szent egyikeként a római 608-as pestisjárvány óta a pestisesek patrónusa volt, megnĘtt. A pestisjárványok miatt a településeken leggyakrabban fogadalmi oszlopokat (SzĦz Máriavagy Szentháromság-szoborral) állítottak, vagy ha az anyagi
erejük megengedte, kápolnát építettek.
Ez történt a szomszédos Dunabogdányban is, ahol az egyik
nagy pestisjárvány után – amely a falu felét elragadta – 1767ben fogadalmi oszlopot állítottak. Az újabb pestisjárvány elkerülésének reményében a 1800-as évek elején megépítették
a falu felsĘ végében álló Szent Sebestyén-kápolnát.
Valahogy így történhetett nálunk Visegrádon is, csak a fogadalmi oszlop nem készült el. (A 2009-ben felállított
Szentháromság-szobor már a város millenniumára készült.)
A visegrádi Szent Sebestyén-kápolna elĘdjének építésére
egyelĘre nincs adatunk. ValószínĦnek látszik, hogy már a 18.
sz. végén megépítették, mert az 1782–85-ben készült I. katonai felmérés térképlapján, Visegrád településének déli szélén
egy kápolnát jelölnek.
Végül még egy apró pontosítás az egyházi emlékeinket illetĘen. A temetĘben levĘ Jézus Szent Szíve tiszteletére szentelt
kápolnát családi sírboltként özv. Schmid Lajosné Lajkó Berta
alapította. A kápolnát 1892. július 1-jén szentelték fel.
SzĘke Mátyás
múzeumigazgató
MNM Mátyás Király Múzeum
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2010. március

Kedves Olvasó!
Az alábbi cikk egy kicsit hosszabbra sikeredett a szokásosnál, ezért két részletben kerül közlésre: a márciusi és a májusi számban, amelyért kérem elnézésüket.





Itt Visegrádon láttam úgy jó harminc évvel ezelĘtt, hogy az
összegyĦjtött söröskupakokból hegyes késsel kiemelték a kicsiny parafa betétet, majd egy külön dobozba rakták a kupak
fém részét és a parafa lemezkét. Lehet, hogy soha nem fogom
megtudni, miért tették és mi történt a két anyaggal, pedig kíváncsi lennék rá. Ez nem ipari méretekben történt, hanem otthon,
néhány tucatnyi mennyiségben. Egy söröskupak talán 1 gramm
súlyú. A parafabélés talán 0,1 gramm sincs. Miért érhette meg
egyáltalán kézbe venni? Sajnálom, hogy akkor nem kérdeztem
meg, és most már csak feltételezni tudom, hogy ez a mĦvelet
talán a szelektív hulladékgyĦjtés egyik korabeli formája lehetett.
Mindenesetre érdemes végiggondolni, hogy az emberiség
egész történetéhez képest az elmúlt alig néhány évtized mit
jelentett idĘben és mit jelentett hatásaiban. IdĘben az elmúlt
mondjuk ötven év annyi az egymillió éves emberiségnek, mint
két lépés hossza egy Visegrád–Esztergom gyalogtúrán. Káros
hatásaiban sajnos ez az arány kis túlzással szinte fordított. Félelmetes belegondolni, hogy a most 50-es, 60-as és ennél idĘsebb éveiket taposó emberek végigéltek egy olyan korszakot,
amely valószínĦleg több kárt okozott Földünknek, mint az elĘzĘ, ember által megélt sok százezer év összesen. Erre a „teljesítményre” csak úgy lehettünk képesek, hogy e röpke néhány
évtized alatt a technikai fejlĘdés egy olyan korszakába léptünk
be, amely hatásaiban kiszámíthatatlan és korlátozhatatlan.
MegdöbbentĘnek találtam például azt a képsort az interneten,
amely egy mai modern favágó gépet mutatott be mĦködés közben: képzeljenek el egy lánctalpas szörnyeteget, amelyik odakúszik egy jól megtermett fához. Hidraulikus karjaival két oldalról
megragadja, majd egy harmadik karjával a talaj felett nem sokkal elfĦrészeli. Ezt követĘen a karok még a levegĘben vízszintesbe fordítják a levágott törzset és mintha egy szál ropi lenne,
olyan könnyedén áttolják egy forgó acélfĦrészekkel teli szájon,
amely nem csak az ágakat, de még a kérget is leborotválja a
törzsrĘl.
Ezután a csupasz törzset egy újabb kar feldarabolja a szükséges méretre és a földre helyezi a gépezet mögött. A kivágott
fának legalább negyven év kellett, hogy ekkorára megnĘjön. Az
elĘbb leírt kivágási mĦvelet körülbelül 15 másodpercig tartott és
a gépezet már haladt tovább a következĘ fa felé. Mindezt nézve
nem könnyĦ eldönteni, mi a jobb az emberiség szempontjából:
egy ilyen hatékony gépóriás, amelyet egyetlen ember irányít és
egy nap alatt akár egy egész hegyet képes letarolni, vagy az
évezredes módszer, amikor 3-4 ember nekilátott és fejszével,
kézifĦrésszel órákig dolgoztak egy fa kivágásán és feldolgozásán. Mindenesetre több ezer éven át nem volt gond az erdĘk
állományának rohamos fogyásával és pusztulásával, mint manapság.
Tehát nem is olyan rég volt az, amikor még a söröskupakot is
szétoperálták, hogy akkor még az emberek úgy általában tudták,
hogy meg kell becsülni mindent, ami anyag, ami érték, ami
„földi” eredet. Tudták, hogy le kell kapcsolni a villanyt, ha
kilépnek a szobából, ha csak két percre, akkor arra a két percre
is. Tudták, mert ezt látták a szüleiktĘl és ezt tanulták az iskolában. Én nagyvárosban nĘttem fel, de ott sem képzĘdött több
szemetünk (egy hattagú családban), mint egy vödörnyi hetente.
Itt Visegrádon, és általában vidéken egy hónap kellett ahhoz,
hogy összegyĦljön egy vödörnyi kidobandó szemét. És egyszer
csak, szinte észrevétlenül minket is elért az újkori technikai
forradalom. És vele a felelĘtlen pazarlás idĘszaka. Pazarlás az
energia-felhasználásban, a közlekedésben, a csomagolásban, a
hírközlésben, a termelésben és még számtalan olyan területén az





emberi életnek, amely még ötven évvel ezelĘtt is emberi léptékĦ,
kiszámítható, barátságos volt. Most már sokszor kevés egy egész
kuka mérete hetente, annyi szemetet kell kidobnunk, mert nem
tudunk vele mit kezdeni. Pazarlás folyik az energiával, az
anyaggal, a természet szinte minden kincsével. És mivel nem
szeretnénk feladni kényelmes szokásainkat, kétségbeesetten
keressük azokat a forrásokat, ahonnan további új energiát és
anyagot nyerünk. És ezenközben szinte teljes körĦen sikerül
környezetünk szennyezésével lakhatatlanná tenni bolygónkat.
Nem kis gond ez, és nem is könnyĦ rajta segíteni. Magunk miatt,
az emberi önzés miatt.

A legutóbbi „klíma” csúcsértekezleten Koppenhágában mindenki elismerte, hogy nagy a veszély. Mindenki kinyilatkozta,
hogy jót akar és keresi a megoldást. Azután mégsem történt
semmi, azon kívül, hogy egymásra mutogattak a fejlĘdĘ és a
nem fejlĘdĘ országok, az északiak és a déliek, a keletiek és a
nyugatiak. Az Egyesült Államok és Kína, az a két ország, amely
több szennyezĘ és káros anyagot bocsájt ki Földünk levegĘjébe,
mint a világ összes többi országa együttvéve, közölték, hogy
nem hajlandóak semmilyen, országuk ipari termelését korlátozó
egyezmény aláírására.
Ilyenkor szokták azt mondani. „Ja, hát akkor mirĘl beszélünk?” Ebben az egészben az a félelmetes, hogy mindenki tudja,
hogy még néhány évtized és tényleg nagy gondok lesznek. Nem
volt nehéz dolguk azoknak a tudósoknak, akik kiszámították,
hogy ha ez így megy tovább, akkor hamarosan az utolsó tábláig
elolvadnak a sarki jegek, emelkedik a tengerszint, felmelegszik a
vízhĘmérséklet. Ez szinte mérhetetlen káros hatásokkal járhat
emberre, állatra, éghajlatra. Kiszámították, mikorra fogy el az
olaj- és mikorra a gázkészlet. Jelenleg még nincs megfelelĘ
alternatívája árban és mennyiségben egyiknek sem.
A sort lehetne folytatni, az egyre lehangolóbb elĘrejelzések
között. Az igazi kérdés az, hogy lehet-e, tudunk-e tenni mi
magunk valamit ezeknek a folyamatoknak a megállítására. Az
egyik oldalról hajlamos vagyok azt mondani, hogy:
– Ugyan hát mit tehetek én, vagy bárki más, hiszen itt olyan
földrésznyi, sĘt valójában az egész világot átszövĘ érdekekrĘl és
összefüggésekrĘl van szó, amely messze meghaladja, nem hogy
egy ember, hanem akár egy ország lehetĘségeit is. És ez sajnos
így igaz. Van azonban az éremnek egy másik oldala is.
Abonyi Géza
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ÖKO Panna és ÖKO Palkó kalandjai
(befejezĘ rész)
Sorozatunk befejezö részében megnézzük a szelektiven
begyüjtött hulladékok körforgását anyagfajták szerint:

1. Papír és gyártásának folyamata
– begyĦjtött papír,
– kézi és automata válogatás,
– bálázás,
– pépesités (a papirgyártás alapja a rostok vizes oldata),
– töltĘ, enyvezĘ és színezĘ anyagok hozzáadása,
– mozgó szitaszalagon alakitják a papírlapot, majd
préseléssel és száritással eltávolitják belĘle a vizet,
– hĦtik és simítják a papírt – elkészült.
2. MĦanyag
A mĦanyagok kĘolajból, egyéb széntartalmú vegyületekböl
kémiai úton létrehozott anyagok.
A szétválogatott mĦanyagfajtákat
– megtisztítják, majd granulálják (a csomagolócégek
gyöngy vagy por formájában veszik meg a mĦanyagot),
– hevítik, nyomással, préseléssel speciális gépekkel
palackokat, tartályokat és mindenféle mĦanyag tárgyakat
készítenek.
3. Üveg
– az üvegeket színeik szerint szétválogatják, eltávolitják az
idegen anyagokat,
– majd a zúzógép összetöri,
– majd színenként beolvasztják, formába öntik (színtelen
üvegbĘl színtelen készül, pl.. befĘttes üveg, színes
üvegbĘl színes pl.: boros üveg készül).
4. Fém
A fémeket is elĘször gondosan szétválogatják anyagfajtájuk
szerint: vas, alumínium, ón, réz, cink.
Válogatás után nagy nyomáson bálákba préselik, majd
aprítják, tisztítják, kohóban olvasztják. Ezután fémtömböket
öntenek belĘle, majd egy gépsoron laminálják (lapos táblákat
hengerelnek), ilyen formában kerül a gyártóhoz ahol
késztermékké változik.
5. Alumínium
A fémek egyik fajtája, a Föld harmadik leggyakoribb eleme
az oxigén és a szilícium után. Elemi állapotban nem, de bauxit nevĦ ásvány formájában fordul elĘ és ebbĘl vegyi
eljárassal nyerik.
Az alumínium a legkönnyebben újrahasznosítható fém, és
ennek köszönhetĘen ma már a világ alumíniumfelhasználásának 1/3-át az újrahasznosított fém adja.

Itt a tavasz!
(Folytatás a 17. oldalról)
vitaminkúrát, mely legalább két hónapon át tartson! A jó idĘ
beköszöntével egyre többet vagyunk kedvencünkkel a szabadban. A hirtelen megemelkedĘ sétáltatási órák száma erĘsen megterheli az eltunyult izmokat, ízületeket, szívet is.
Szívbetegeknél az erĘltetett séta vagy futtatás komolyabb
problémát is okozhat.
A meleggel együtt a kullancsok is elĘmerészkednek rejtekhelyeikbĘl. Egyre több kullancs fertĘzött babesiával, fĘleg a
víz menti területeken. Az állat fertĘzöttségének jelei lehetnek
a bágyadtság, tartós láz, sötét színĦ vizelet eresztése, sárgaság.

Hasznosításának az eljárása a fémekével szinte teljesen
azonos. Kis fajlagos tömege és könnyen módosítható
tulajdonságai (nyúlás, rugalmasság) miatt a jármĦipar
kedvelt anyaga lett; jó áram- és hĘvezetĘ képessége miatt a
villamosenergia- és elektrotechnikai ipar alapféme.
Végezetül ejtsünk néhány mondatot arról, hogy mi is
történik a nem szelektíven gyĦjtött hulladékkal:

1. Elhelyezés szakszerĦen épített, szigetelt lerakóba,
ahol is a
– beérkezett hulladékot mérik,
– bekerített, Ęrzött területen folyamatosan ellenĘrzik,
– vízszigetelt,
– van szivárgó vizeket kezelĘ berendezés,
– van a keletkezĘ gázok elvezetéséhez szükséges
berendezés,
– a szemetet folyamatosan tömörítik és a kész rétegeket
földdel takarják.
2. Hulladékégetés
A hulladékot megfelelĘen épített berendezésben égetik el
(850–1000 °C).
Az égés során felszabaduló hĘt elektromos áram
termelésére vagy melegvíz elĘállítására használják. Az égés
során mérgezĘ gázok is keletkeznek, ezért az égetĘmĦvek
kéményeit füstszĦrĘvel kell ellátni.
Magyarországon egyetlen kommunális hulladékégetĘ
létezik: Budapest-Rákospalotán. Az ország legkorszerĦbb
veszélyeshulladék-égetĘje Dorogon található, ezen kívül még
kb. 50 kisebb égetĘ mĦködik országszerte.
3. Hulladéklerakás nem megfelelĘ helyen
Rosszul megépített (nem vízszigetelt), ezért a talajba
szivárognak a mérgezĘ anyagok; ezért ez nagyon mérgezheti
a talaj- és kútvizeket, forrásokat.
4. Illegális lerakóhely
A hulladék elhagyott, nem Ęrzik, nem kezelik, rossz szaga
van, elszaporodnak benne a rovarok, a rágcsálók,
betegségeket aktiválhat, terjeszthet. A szél széthordja és
gusztustalanul beteríti az adott környezetet, tehát NE
TEGYÜK!
Reméljük, hogy ezzel a kis cikksorozattal sikerült a
figyelmet egy kicsit ráirányítani korunk egyik legfontosabb
problémájára, és talán sikerült segítséget nyújtani a szelektív
hulladékgyĦjtéshez.
Herendi
Csak az állatgyógyászatilag elfogadott és a környéken bevált, állatorvos által rendszeresen használt termék a biztonságos. Ha kullancsot vagy annak csípését véli felfedezni a
bĘrön, azonnal mutassa meg szakembernek.
A háziállatok is levedlik a téli bundát, és felveszik a tavaszi
köntösüket. Ilyenkor nem a legszebbek az állatok: bundájuk
csapzottá válik, csomókban hullik, fényük megfakul. Rásegíthetünk bĘrtápláló vitaminokkal a vedlés lefolyásához,
mely meggyorsítja, és ezáltal lerövidíti a folyamatot.
Végül a rágcsálók: a friss, tavaszi zöldséggel csak óvatosan! Ezek beltartalma eltér a téli zöldségektĘl. Mindig alaposan mossuk meg a növény felületét, hiszen a permet mérgezést is okozhat kedvencünknek!
dr. Varga József
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Beszámoló a Visegrádi Sport Egyesület 2009. évi munkájáról
A sportegyesületünk jelenleg négy szakosztállyal rendelkezik: 1. Labdarúgó-szakosztály: felnĘtt csapat (28 fĘ), U19-es
csapat (18 fĘ), U7, U9, U11, U13-as csapatok (72 fĘ), öregfiúk csapata (20 fĘ), összesen 138 fĘ; 2. Kerékpáros szakosztály 22 fĘ; 3. Sakkszakosztály 10 fĘ; 4. Tenisz-szakosztály
változó.
Összesen mintegy 170–180 személy foglalkozik heti rendszerességgel valamiféle sporttevékenységgel a sport egyesület keretein belül. Ez a szám lehetne több is, ha igény volna
rá. Esetleg más sport szakosztályok is létre jöhetnének. Persze ehhez persze elhívatott szakosztályvezetĘkre, edzĘkre
lenne szükség és fĘleg sportolni vágyókra. Az adottságok
megvannak. Például: sí, evezés, strandröplabda, stb.
Köszönet illeti meg a szakosztályvezetĘket és edzĘket
2009. évi munkájukért. Név szerint: Szedlacsek János labdarúgó-szakosztály vezetĘt, Micha Istvánt, a labdarúgószakosztály U19 és felnĘtt csapat edzĘjét, Kilin Zoltánt, a
labdarúgó-szakosztály U11, U13 csapat edzĘjét, Szendrei
Lajost, a labdarúgó-szakosztály U7, U9 csapat edzĘjét, Gróh
Dániel
sakkszakosztály
vezetĘt,
Müller
Antal kerékpárszakosztály-vezetĘt, Zeller Tibor teniszszakosztály-vezetĘt.
Köszönjük a sportpálya elhívatott gondnokának, Bártfai
Istvánnak munkáját.
Köszönjük a Visegrádi Önkormányzat 2009. évi 1.300 e
Ft-os pénzbeli támogatását. Ezt az összeget alábbiak szerint
osztottuk fel: labdarúgó-szakosztály 1.100 e Ft, kerékpárszakosztály 100 e Ft, sakkszakosztály 100 e Ft. A pénzösszegek nagy része sportszervásárlásra, nevezésekre, játékengedélyekre, orvosi igazolásokra, bírói díjakra fizettük ki.
2008 után 2009-ben is megrendeztük a majálist a sportpályán a mĦvelĘdési ház és a Visegrádi Szövetség támogatásával, melyet 2010. évben is szeretnénk megrendezni. Rész
vettünk az ezer éves Visegrád rendezvénysorozatán. Vendégül láttuk az obergünzburgi, parajdi vendég sportolókat.
2010. évi terveink: majális szervezése; egy kiállítás szervezése, mely bemutatná Visegrád sportját képek, érmek,
oklevelek, kupák bemutatásával és egy állandó emléksarok
elhelyezése a sportpálya büféépületében.
Az Ęszi edzések korai sötétedés miatt csak korlátozott
idĘben lehetséges, ezért Visegrád SE a pálya megvilágítását
tervezi.
Szeretnénk ezúton segítséget kérni mindenkitĘl, aki tud,
hogy segítse munkánkat. A tervezéstĘl a kivitelezésig szeretnénk társadalmi munkában elvégezni ezt a feladatott.
Kérünk mindenkit, ötletével, tudásával, munkájával, akár
pénzel is támogasson minket.
A sportpálya megközelítése: legnagyobb problémát a 11-es
fĘútvonalon a kétszeri átjutás okozza, a nagy sebességgel
érkezĘ jármĦvek között kell átjutni a másik oldalra, ami még
felügyelettel is veszélyes. Kérnénk az illetékeseket, mielĘbb
próbáljanak valami megoldást kitalálni a biztonságos átkelés
érdekében.
Javasoljuk a sportcentrum névadójának dr. Madas Lászlót.

Labdarúgó-szakosztály felnĘtt csapat beszámolója
A felnĘtt csapatnak 28 labdarúgója van. 7 visegrádi, ill. 21,
a közeli falvakból származó játékosból tevĘdik össze. Szeretnénk több helyi játékossal a pályára lépni, ezért 2 volt
visegrádi labdarúgóval vettük fel a kapcsolatot, akik nagy
örömmel térnek vissza hozzánk.

Sajnos az Ęszi fellépéseinket nem kísérte szerencse. Megye
II. osztály meglepett minket, nagy akarással küzdöttünk, de
itt már nem elég tehetségesnek lenni, valamit tenni is kellene
a sikerért. A csapattagok a heti két edzésen nem igen tudtak
részt venni. Többségük a munka, család, pénz után helyezte a
futballt. Ami elég volt egy osztállyal lejjebb, az itt kevés
volt, így sajnos egymás után veszítettük a mérkĘzéseket.
Sajnálatos, mert a tavaszi szereplésünk után nagyon sokan
voltak ránk kíváncsiak. 80–150 nézĘ kezdett rendszeresen
járni a meccseinkre. Igazi családi hangulat alakult ki a pályán. Ezt ismét szeretnénk visszahozni a tavaszi szezonba.
Szakmailag sajnos túl fiatal és túl idĘs játékosok állnak
rendelkezésünkre. A túl fiatalok 16–18 évesek, míg az idĘsebbek 40 év körüliek, vagy már jóval fölötte járnak. Sajnos
a köztes, huszonéves labdarúgók eltĦntek. Ám nem vagyunk
reménytelen helyzetben. Két csapatot kell megelĘznünk, akik
csak 5 ponttal vannak elĘttünk. A társaságban meg van az
akarat, és úgy érezzük, meg is tudjuk csinálni. Februárban
már kinti edzések és edzĘmérkĘzések lesznek napirenden.
Március közepétĘl pedig megkezdĘdnek a bajnoki küzdelmek.

Öregfiúk labdarúgócsapatának összefoglalója
Megalakulása 2009 augusztusában történik, Egy lelkes
sportszeretĘ társaság Harsányi Tibor vezetésével, Vidosits
Béla bácsi volt labdarúgó-szakosztály vezetĘ régi tervét
valósította meg.
A csapat a Pest Megyei Labdarúgó Szövetséghez, azon belül pedig a szentendrei labdarúgó szövetség keretein belül, az
öregfiúk bajnokságában szerepel a 2009/2010-es bajnokságban.
Az öregfiúk csapata 20 fĘ igazolt játékosból áll. Tagjaink
10 fĘ visegrádi lakos, a többi csapattag pedig a környezĘ
településekrĘl származik.
Az Ęszi fordulóban, ahol 14 csapatból a 7. helyen áll: 12
mérkĘzés 6 gyĘzelem 5 vereség 1 döntetlen 38 lĘtt gól 41
kapott gól, 19 pont
MérkĘzések hétfĘi napokon vannak, melyekre egyre több
nézĘ látogat ki a sportpályára.
Várunk minden 35 évnél idĘsebb labdarúgást kedvelĘ jelentkezését az öregfiúk csapatába.
Jelentkezni lehet: Harsányi Tibor szakosztályvezetĘnél 06
(30) 5260-986-os telefonszámon vagy személyesen.
Labdarúgó-szakosztály U19-es (ifi csapat) csapat beszámolója
Ifjúsági csapatunk jelenleg 18 igazolt játékosból áll. 13 visegrádi, 2 dunabogdányi és 3 kisoroszi lakosból. Azon vagyunk, hogy minél több fiatalt magunk közé csábítsunk. 14–
16 éves gyerekek, akik 19–20 éves ellenfelekkel szemben
próbálnak helytállni, egyre sikeresebben.
ėsszel, a kezdeti idĘszakban félve, önbizalom nélkül léptek
a pályára, de hihetetlen szorgalommal jártak az edzésekre és
egyre ügyesebbek, erĘsebbek lettek. Szép lassan megjött az
önbizalmuk is a sok gyakorlástól, pedig idĘsebb ellenfelekkel kellett hétrĘl hétre megküzdeniük. Egy-egy siker hatalmas lökést adott nekik. A sikereket követĘen a környezĘ
falvakból is kezdtek jönni a fiatalok. Sajnos az utazás iskola
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után nem igen tetszett nekik, ezért többen elmaradtak, de
néhányan megszokták és megszerették a közösséget és az
edzéseket. Ez az a korosztály, melynek az I. csapat után rögtön készen kell állnia a bevetésre, 2-3 alkalommal már játszottak is a felnĘttek között, és egyáltalán nem okoztak csalódást.
Büszkék vagyunk, hogy egyre több anyuka és apuka kíváncsi a gyerekeikre, és lelkesen szurkolnak a gyĘzelemért,
ami egyre sĦrĦbben fordul elĘ.

A 2010. tavaszi szezon szakmai terve, célkitĦzései
1. 5–8. közötti helyezet elérése,
2. támadójáték erĘltetése, 4-3-3 hadrend alkalmazása,
3. egyéni képzések, a taktikai és technikai elĘrelépés érdekében,
4. gyorsasági fejlesztés- és állóképességbeli javulás,
5. edzĘmérkĘzések biztosítása,
6. orvosi vizsgálatok – nagyon fontos, fogorvosi kezelések,
7. utazások megszervezése.
Labdarúgó-szakosztály utánpótlás beszámolója
A 2009. év az utánpótlás szempontjából komoly elĘrelépést hozott. Sikerült elérni, hogy Nyugat-Pest megye legjobb
utánpótlását építsük ki.
Bajnokságban az U7, U9; U11; U13 éves korosztályban
vettünk részt és párhuzamosan a NUPI által szervezett tornákon meghatározó egyesület lettünk.
Az egyesület 15 éves korig 72 fĘt sportoltat. A legfiatalabb
tagunk 2004-es születésĦ.
A gyermekeink pilismaróti, dömösi, kisoroszi, dunabogdányi és legfĘképp visegrádi iskolásokból kerülnek ki.
EbbĘl kiderül, hogy a településünk és az egyesület meghatározó központja lett a sportolni vágyó gyerekeknek, annak ellenére, hogy szinte mindent önmaguknak, szüleiknek és az
oktatóknak kell megoldania.
Az utánpótlásnak minimális önköltséggel és a nagyon kevés támogatással sikerült elĘrelépni, tekintettel arra, hogy Ęk
külön támogatást nem kapnak. Az önkormányzat által biztosított összeg a különbözĘ szakosztályoknak és a felnĘtt focicsapatnak éves költségvetése felemészti.
A gyerekek a nehéz körülmények ellenére is szeretetik azt,
amit csinálnak és büszkék az elért eredményekre.
2009-ben két tornagyĘzelemmel és több dobogós helyezéssel büszkélkedhettünk, így gyarapodott az érem- és oklevélgyĦjteményünk.
Gyerekeinknek sikerült egyéni díjakat is beszerezniük,
ezek többek között a „kapus” és „gólkirályi” trófea.
A 2010-es cél
– az elért eredmények megtartása és elĘrelépni a bajnoki
rangsorban,
– nyári tábor, edzĘtáborok szervezése (a gyenge gazdasági
helyzet ellenére),
– szakmai tudásunk, kapcsolatrendszerünk bĘvítése,
– magasabb szintĦ egyesülettel való szorosabb együttmĦködési megállapodás.
Bízunk abban, hogy idei évünk is sikeres lesz és ezek eléréséhez további támogatókat is tudunk majd szerezni.
Sakkszakosztály beszámolója
A 2008/2009. évi bajnokságban (Pest megye I/A) vendégjátékos igazolásával megerĘsített csapatunk az elĘkelĘ 4. he-

23

lyet szerezte meg a benevezett 10 csapat közül. Az élen
most is az évek óta bajnok Szigetszentmárton végzett 33,5
ponttal, Visegrád 24,5 pontot szerzett, úgy, hogy mindössze
két csapattól szenvedtünk vereséget.
A 2009/2010. évi bajnokságra tovább erĘsítettük csapatunkat. Az Ęszi fordulók után 10,5 ponttal a 3. helyen állunk, míg a tabellavezetĘ Szigetszentmártonnak 13,5 pontja
van.
Több csapattársunk elindult az egyéni versenyeken is, ahol
sikeresen helytálltak, nem egyszer az 1. helyet is megszerezve. A szakosztály részt vett egy élĘsakk-bemutatón Besztercebányán, ahol valóban látványos gyĘzelmet arattunk.
A millenniumi ünnepségek során Kállay Gábor nemzetközi mester szimultánt adott Visegrádon, ahol a szakosztály
tagjai is részt vettek. Szégyenkezni valója senkinek sem
volt, ugyanis a mester minden játszmáját megnyerte.

Kerékpáros szakosztály
(MiGreen Team)
beszámolója
Július utolsó hétvégéjén rendezték meg a Balaton Régió
bringafesztivált, ahol szerencsére a verseny utáni eredményhirdetésen is fülig érĘ mosollyal örülhettünk egymás sikerének. A középtávon U17-es kategóriában Honti Tamás ért el
1. helyezést, illetve Bálint Zsolt a Master 2-es besorolásban
4.-ként ért célba.
Augusztus elsĘ vasárnapján a Bükk Maratonon vettünk
részt, az EgertĘl néhány kilométerre található Bervavölgyben. Itt is, mint a többi idei versenyen, rekord számú
induló vett részt, megmutatva, hogy hazánkban is egyre népszerĦbb a kerékpározás. Ezen a hétvégén is dobogós helyezéssel tértünk haza Müller Zsuzsának köszönhetĘen.
Az utolsó maratont a Mátrában rendezték meg. A versenypálya igen változatos volt, mind a szintkülönbségében, mind
az útvonal minĘségét tekintve. Ezen a nagyon színvonalas
rendezvényen is tisztességgel helyt álltunk, sok újabb szép
eredményekkel is gazdagodtunk (2. helyezés).
Szeptemberben a Csillebércen megrendezett 24 órás váltóverseny következett. Idén is 3 csapattal indultunk neki az
egész napos megmérettetésnek, melyre egy nagyon felszerelt
háttércsapat is elkísért minket. Indulóink próbáltak minél
jobb köridĘket tekerni a 3 km hosszúságú kanyarós pályán.
Szerencsére az idĘ is kegyes volt hozzánk. Száraz körülmények között tudtuk a 24 órát abszolválni.
Szeptember utolsó szombatján két programunk is volt.
Kora délelĘttĘl délutánig tartott az immáron második alkalommal megrendezett Oxigén túra, melyen a régió települései versenyeztek egymással. Városunkat is sokan képviselték, és a 3. helyet szerezték meg. Bártfai István és Honti
Tamás mind a 13 települést érintve teljesítette a majdnem
100 km-es távot.
A túra után megtartottuk évzáró rendezvényünket, ahol segítĘink is jelen voltak. A közös képnézegetés és élménybeszámoló után a következĘ évre szóló terveinket beszéltük
meg. Részletekkel tavasszal igyekszünk szolgálni azoknak,
akik úgy érzik, csatlakoznának csapatunkhoz.
Kijelenthetjük, hogy a 2009. esztendĘ nagyon sokszínĦ,
sikeres éve volt a kerekpáros szakosztályunknak, melyet egy
még tökéletesebb szezon fog követni.
ifj. Zeller Márton
elnök
(VSE)
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Greguss Tamás felvétele

KÖSZÖNET
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik édesanyánk,

FIESZL RUDOLFNÉ
elhunyta alkalmával részvétüket kifejezték,
és utolsó útjára elkísérték.
Emlékét szívünkben Ęrizzük.
A gyászoló család


 

   

  
  


  





MunkalehetĞségek
fĞ- és mellékállásban:
– Szórólapozás
– HitelügyintézĞ
– Piackutatás
– Pénzügyi tanácsadó
– Telefonos asszisztens – Toborzási asszisztens
– Nyugdíjpénztári
bedolgozó
– Hatásközpont
– CsoportvezetĞ
Önálló munkakörök

ÉrdeklĞdni lehet
a 06 (26) 502-464-es telefonszámon
8.00–18.00 óra között

Tájékoztatjuk Kedves Vásárlóinkat,
hogy 2010. március 01-tĘl (hétfĘ)
virágboltunk új helyre költözik.
ÚJ CÍMÜNK:
Dunabogdány, Kossuth Lajos. utca 38.

KibĘvített kínálattal,
udvarias kiszolgálással várjuk
régi és új Vásárlóinkat!
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FELÚJÍTOTT , BÚTOROZOTT ,
(K ÖLLė - HÁZ)
A F ė UTCA 43. SZÁM ALATT
2010. FEBRUÁR HÓ 1- JÉTėL

ÖSSZKOMFORTOS HÁZ

HOSSZABB TÁVRA KIADÓ

ÉrdeklĘdni lehet:
06 (30) 210-7405

AEGON Magyarország
Általános Biztosító Zrt.
KELLNER LÁSZLÓNÉ
területi képviselĘ
06 (30) 201 2946
06 (26) 390 228
keller.laszlone@t-online.hu

biztosítások kötése, ügyintézés ügyfeleimnek

ÁLLATKÓRHÁZ
Folyamatos, éjjeli és hétvégi ügyelettel
Szentendre központjában,
Római sánc u.2/b.
Telefon:
(26) 317-532, (30) 9370-863
Ügyelet:
(30) 6626-849
RendelĞ:
Tahitótfalu, Szentendrei u. 6.
Telefon:
(26) 385-152
Pénteki napokon körjárat:
kiszállási díj nélkül házhoz megyünk!
Dr. Szolnoki János

TETėSÍK KFT.
Vállal
tetĘszerkezet-építést,
tetĘátfedést,
tetĘtér-beépítést
és bádogos munkákat
garanciával!
2025 Visegrád,
Rákóczi u. 2/C
Telefon:
06 (20) 949-5437
www.tetosik.hu
e-mail cím:
tetosik@freemail.hu

Kisteherfuvarozás 0–2 t-ig,
gépi földmunka
Fieszl Csaba
Tel.: 06 (30) 226-3089

HIRDESSEN A VISEGRÁDI HÍREKBEN!

 ė   
ÁLLANDÓ HIRDET•INK
ÁRKEDVEZMÉNYT KAPHATNAK!
ÍRÁSUKAT, HIRDETÉSÜKET KÉRJÜK LAPZÁRTÁIG,
A TÁRGYHÓ 1. NAPJÁN DÉLIG LEADNI!
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13 ÉVE A SZIGETEN! MEGÚJULT!

VÍZ-, GÁZ-, SZERELVÉNY ÉS VILLANY KISÁRUHÁZ
T A HI T Ó T F A L U , S Z A B A D S Á G Ú T 1 5 . ( A K É K D U N A S Z Ö V E TK E Z E T U D V AR ÁN )
Ha Önnek fontos az ideje, ne menjen messzebbre! Megújult és kibĘvült termékpalettával várjuk Önöket!
Nekünk fontos, hogy amit ma megvásárol évek múlva is örömét lelje benne. MinĘségi terméket reális áron!
VevĘink mondják: „Milyen kár, hogy csak most tudtam meg, hogy itt vannak, eddig rengeteg idĘt töltöttem el
a termékek beszerzésével, ráadásul még drágábban is vettem meg!”
ÍzelítĘül termékeinkbĘl:
– csaptelepek (Mofém, Kludi, Hansgrohe, Zucchetthi, Concept, JGS Portugál, Grohe)
– szaniterek (Alföldi, Keramag, Laufen, Jika, Roca stb)
– zuhanykabinok, fürdĘszoba szekrények, zuhanytálcák, kádak
– szivattyú (Wilo, Grundfos, ABS, Gardena stb.)
– gázkészülékek szinte teljes palettája
– vegyes tüzelésĦ kazánok, füstcsövek
– szerelvények (légtelenítĘ, biztonsági szelep, téli elzáró, kerti csap)
– elektromos vízmelegítĘ alkatrészek
– horgany, réz idomok csövek, ötrétegĦ idomok csövek (Henco, Valsir)
– pvc, kg, szennyvízcsatorna-csövek, idomok, szigetelések
– csavarok, dĦbelek, bilincsek
– radiátorok, szelepek
– villanyszereléshez: vezeték, kapcsolók, dugalj, izzók, dobozok, kismegszakítók, relék, gégecsövek
ElérehtĘség: tel./fax: 06 (26) 386-721, mobil: 06 (30) 9515-484
Email: postmaster@kelemen.t-online.hu

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/fax: 06 (26) 398-128
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@t-online.hu
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TīZIFAELADÁS
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL!
Vágott tĦzifa 2.000,– Ft/q,
hasított tĦzifa 2.100,– Ft/q

EėRY CSABA
Tel.: 06 (20) 599-9399


Ne kockáztassa Ön
és jármĦve biztonságát,
épségét!
7 °C
A nyári gumiabroncs 7 °C alatt
nem biztosít megfelelĘ tapadást
az útburkolaton
még száraz idĘben sem!
A kopott téli abroncsra se legyen gondja!
Téli gumiabroncs széles választékban!
Mo b i l s e g é l y s z o l g á l a t !
Gumiszerelés, centrírozás, javítás
Visegrádon!
Tel.: 06 (20) 661-7803

Visegrádon külön bejáratú

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


   
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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Új áruk,
új szolgáltatások
a KÁOSZ Üzletházban
Papír-írószer
kibĘvített választékban
Üzleti és egyéb
nyomtatványok
Mobiltelefon-feltöltés
Fénymásolás
FilmelĘhívás
KÁOSZ Üzletház
Visegrád, FĘ u. 104.
Tel.: (26) 398-374
E-mail: kaoszuzlet@freemail.hu

Nyitvatartás:
hétfĘ–péntek:
9–18 óráig
szombat–vasárnap: 9–12 óráig
VÁRJUK SZERETETTEL!

BARKÁCSÉPÍTĘK BOLTJA, DUNABOGDÁNY
FATELEP
OSB, BARKÁCS, LÉCEK,
CSAVAROK, BÁDOG, VILLANY,
KELLÉKEK,
IZOVER MOBAZIL VILLAS
SZIGETELė RENDSZEREK,
VALAMINT ZSINDELY
ÉS TETėFEDė RENDSZEREK
KAPHATÓK
CÍM:
DUNABOGDÁNY, IPARTELEP
Kossuth Lajos útról nyílik
(a focipályával szemben)
NYITVA TARTÁS:
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hétfĘtĘl péntekig 7–16.30-ig,
szombaton 7–12-ig
Tel.: 06 (26) 590-022
Fax: 06 (26) 590-023
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Kapható
A BORDA TERMÉKEK
TELJES VÁLASZTÉKA!
Ajánlatunk:
nyári turista felvágott 1500 Ft helyett 1250 Ft,
fokhagymás rúd felvágott 1500 Ft helyett 1250 Ft,
házi különleges vastagkolbász 2080 Ft helyett 1700 Ft
kedvezményes áron kapható!
Április 4–5.: húsvét! Ha házias ízesítésĦ sonkát
szeretne, rendelését már márciusban leadhatja az
alábbi telefonszámon: 06 (26) 390-350
Grillkolbászok már pizzás és zöldfĦszeres ízben is!
Többféle mustár, majonéz, torma!
A GRILLEZÉSHEZ AJÁNLJUK:
többféle páccal ízesített grillhúsok, grillfĦszerek
nagy választékban, sertés- és juhbeles
grillkolbász, csemege debreceni!
Minden héten más-más sertéshúsakció –
a készlet erejéig!
Az árak a mindennapi készlet erejéig
érvényesek; az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
Sertés-, mĦ- és vakbél, gyomor folyamatosan kapható!
MinĘségi ecetek, konzervek, ét- és olívaolaj,
ásványvíz, üdítĘitalok, száraz- és házi tészták,
mirelit áruk, vecsési savanyúságok, mirelités grillfĦszerek nagy választékban,
jó minĘségben, kedvezĘ áron!
SODEX ho PASS, ENNI KÉK
étkezési és ajándék utalványok beválthatók!

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
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Nyitva: h–p 10.00-19.00, szo 10.00–14.00
2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 49/c
Telefon: 06 (26) 580-072
(vizsgálati elĘjegyzés is)
Fax: 06 (26) 580-073
e-mail: optimed@chello.hu

Szemész szakorvosi vizsgálat,
gyermekszemészet
Kontaktlencse-vizsgálat, -forgalmazás
Kontaktlencse-ápoló szerek
Szemüvegkészítés, -javítás
Fotócikkek, fényképelĘhívás,
igazolványkép-készítés

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
XXVI. évfolyam 4. szám
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Május 2.: ANYÁK NAPJA!

Jékely Zoltán:

A HOSSZÚ TÉL UTÁN
Látod, apám, hosszabbodik a Nap!
A szép piros kakas
mind magasabbra lépeget az égen.
Hallod, apám? Szólnak a madarak!
Te tudnád elsorolni, micsodák,
eligazodván e sokféleségen,
lüktetĘ kis szivek billentyĦin,
tarka begyek, torkok hangszálain:
ideszoktattad Ęket mind e völgybe,
rád emlékeztek Afrikában is,
s hogy visszaértek a nagy útról,
téged keres most minden kis daluk.
Nem látsz, nem hallasz már.
E nagy fényességbĘl hogyan mehettél
oly vak sötétbe?
E nagy madárszólásból, csattogásból
oly szörnyĦ csendbe hogy vontad magad?
Hideg szobádban az ajtónyikordulás
s egy pillanatnyi függöny-lebbenés:
ez minden élet itt, a hosszú tél után,
melyben elĘször nem volt tĦz a házban,
s öreg kezed már fát nem apritott.
S az ablak is hiába tárt, nyitott:
a gyász doha soha ki nem megy innen.
*
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Mintha valakiket megleptem volna itt,
kik test szerint bár láthatatlanok,
azóta súlyosabban itt lakoznak,
mióta szemmel fel nem foghatók.
S lelkükre gondolok, az ép parányi részre,
mely valahova tĦnt a roncs egészbĘl,
s valami újra, nagyszerĦre készül –
tán visszahozza Ęket test szerint:
– Ó, hosszú-hosszú útról hazatérĘk,
mit hoztok majd vén, árva fiatoknak?
(1968.)
( Áp ri li s 1 1 - é n, a kö lt é s zet na pj á n
a ma g y a r lí r a é s na g y j a i e l Ę t t t i sz t e lg ü n k
a f e nt i v e r s s e l)

2

VISEGRÁDI HÍREK

2010. április

TAVASZI MEGÚJULÁS
Csodálatos fekvésĦ Visegrádunk kora reggeltĘl fürdik a napsütésben. Ilyenkor, tavasszal ennek különös jelentĘsége van. Egyre
vidámabbak leszünk, a több napfény megújítja a testünket,
lelkünket. A természetre tudatosan hangolódva, azzal együttmĦködve felerĘsíthetjük a testi megtisztulásunkat. A napfény hatására sok kémiai folyamat intenzívebbé válik a szervezetünkben,
anyagcserénket a felélénkült pajzsmirigy gyorsabbá teszi, könynyebb a szervezetünk kitakarítása, megújítása.
Nekünk, európai embereknek, korán jelentkezĘ és krónikussá
váló betegségeink oka általában az, hogy nem a saját alkatunknak megfelelĘen táplálkozunk és nem az egyéni alkatunknak
megfelelĘ életmódot folytatunk. Az ájurvédikus módszerrel
megállapítható, mely testtípusba tartozik valaki, neki milyen
életvitel folytatása ideális, milyen táplálkozás a legkedvezĘbb
számára, mikor képzĘdik a legkevesebb salakanyag, amivel a
szervezete még könnyedén megbirkózik.
A karaktereknek megfelelĘ étrendmódosítással és az életmód
megváltoztatásával jelentĘs pozitív változásokat tapasztalhatunk
meg erĘnlétben, közérzetben és a teljes egészségünket illetĘen.
Méregtelenítéssel és az alkatunknak megfelelĘ táplálkozás
betartásával a betegségek, amelyek kialakultak, vagy esetleg
kialakulóban vannak, elmúlhatnak, mert a szervezetnek több
energiája marad arra, hogy az öngyógyító folyamatok beinduljanak. Hatékonyan tud méregteleníteni a szervezetünk.
Az intenzíven méregtelenítĘ szervezetnek az immunrendszere
is eredményesebben mĦködik.
Az összes energetikai elváltozás abból ered, hogy a nem megfelelĘ táplálkozással rengeteg salakanyagot halmoz fel a szervezet, ami megterheli a mĦködést.
A szervezetünkbe került méreganyagok a vérkeringéssel a laza
rostos kötĘszövetbe kerülnek, a zsírszövetben rakódnak le.
Minél vastagabb a zsírszövete valakinek, annál több méreganyagot tárol.
Kérdéskör / kategóriák

Méregtelenítéssel a felhalmozódott károsító salakanyagok kiürítését gyorsabbá és teljesebbé tudjuk tenni. Nagyon sok esetben már ez is elég ahhoz, hogy szervezetünk regenerálódjon.
A testünk normális energiaáramlása beindítható. Erre még rásegíthetünk akupunktúrás kezeléssel is.
Az emésztĘcsatorna enzimmĦködését is tudjuk fokozni, a jó
emésztéshez elengedhetetlenek ezek a fehérje molekulák. Túlzott savasság vagy lúgosság esetén (alacsony vagy magas pH)
nem mĦködnek megfelelĘen a bélcsatorna és a máj enzimei.
Gyógynövényekkel lehet serkenteni az enzimmĦködést a májban és a vékonybélben is.
MegfelelĘ étkezéssel kombinálva használatuk segít a szervezetnek a teljesebb emésztésben.
A krónikus fáradtság oka a nem kielégítĘ tápanyagfeldolgozás, illetve a szervezetben tárolt méreganyagok felgyülemlése.
Az ájurvéda szerint hét táplálkozási fĘtípusba vagyunk besorolhatók, ezek tehát eltérĘ emésztési típusokat jelentenek.
Az egyéni anyagcserénk mĦködésének megértésével magunkévá tehetjük azokat a támogató viselkedésfajtákat is, amivel
anyagcserénket szabályozni tudjuk.
Egészségének megĘrzésébe építse be a több ezeréves
ájurvédikus bölcsességet!
Az alábbiakban egy olyan kérdéssort mutatok be, amivel önmaga felderítheti, hogy melyik típusba tartozik:
Tekintse át a következĘ kérdéseket, és valamennyinél válaszszon az A, B és C kategória közül. Kérdésenként csak egyféle
kategóriát választhat.
Két szempontból válaszoljon: élethossziglani és a jelen tendenciák viszonylatában.
Ez annyit jelent, hogy minden sorban lesz egy válasza az Általában és egy a Jelenleg oszlopban.
Általában

Jelenleg

……….
……….
.………

.............
……….
……….

……….
……….

……….
……….

Termet:
A) magas vagy alacsony, vékony, gyenge fizikum,
B) középmagas, közepes fizikum
C) vaskos, köpcös, nagy, fejlett fizikum

Testsúly:
A) könnyĦ, nehezen hízik
B) átlagos
C) nagy, hízékony

……….

……….

BĘrhĘmérséklet:
A) hideg
B) meleg
C) hĦvös

……….
……….

……….

……….
………..

……….

HajminĘség:
A) vastag szálú, száraz, töredezĘ
B) lágy, selymes, korán ĘszülĘ vagy kopaszodó
C) sĦrĦ, zsíros, csillogó

……….
……….
……….

……….
……….
……….

A) kicsi, vékony, hosszú
B) közepes nagyságúak
C) nagyok, igen egyenletesek

……….
……….
……….

……….
……….
……….

A) sötétek, csapottak
B) közepes nagyságúak
C) nagyok, igen egyenletesek

……….
……….
……….

……….
……….
……….

……….
……….
……….

……….
……….
……….

Arcforma:

Ínyek:

Nyelvszélesség:
A) a nyelv nem tölti ki a fogak által behatárolt területet, hosszú, vékony
B) kitölti a fogak által határolt területet, ovális és csúcsos végĦ
C) szélesebb a fogak által határolt területnél, vastag, kerek végĦ

KézminĘség:
A) jó, száraz, hosszú ujjak, hideg
B) szimmetrikus, rózsaszín, meleg
C) nagy, vastag, rövid ujjak, hĦvös

……….
……….
……….
……….
……….
……….
(Folytatás a 20. oldalon)
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VÁROSHÁZI
HÍREK
4/2010. (III. 24.) számú 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 40. § (5) bek. az alábbiak szerint változik:
A hivatal belsĘ szervezete – a jegyzĘi,
aljegyzĘi szinten túlmenĘen – két vezetĘi
szintbĘl áll:
– Adó- és pénzügyi osztály vezetĘje,
– Gyámhivatal vezetĘje.
(Besorolási szint változatlanul hagyása
mellett: osztályvezetĘi szintnek megfelelĘ
vezetĘi megbízás az 1992. évi XXIII. tv. –
KTV. 45. § (10) bek. c) pont)
(2) A rendelet 40. § (6) bek. az alábbiak
szerint változik:
(6) Szervezeti felépítése:
JegyzĘ 1 fĘ
AljegyzĘ
Adó- és Pénzügyi Osztály 4 fĘ (1 fĘ
vezetĘ, 2 fĘ pénzügy, 2×½ státusz adó),
Anyakönyv 2×½ státusz
Pénzügy 4 fĘ ( 2008. július 01.-tĘl 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
Hivatalsegéd 1 fĘ
Városüzemeltetés 7 fĘ
2. § (1) E rendelet kihirdetésének napján
lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetésérĘl a jegyzĘ
gondoskodik.
Visegrád, 2010. március 25.
Hadházy Sándor s. k.
polgármester
dr. KĘszegi Géza s. k.
h. jegyzĘ
Záradék:
A rendeletet kihirdetése megtörtént.
Visegrád, 2010. március 25-én.
dr. KĘszegi Géza s. k.
h. jegyzĘ
Visegrád Város Polgármesteri Hivatal
köztisztviselĘi jogállásáról szóló
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1992. évi XXIII. törvény
10. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
Visegrád Város Polgármesteri Hivatal
pénzügyi munkakör betöltésére
A közszolgálati jogviszony idĘtartama:
Határozatlan idejĦ közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidĘ.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2025 Visegrád, FĘ utca 81.
A köztisztviselĘk képesítési elĘírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet alapján a
munkakör betöltĘje által ellátandó feladatkörök:
Pénzügyi igazgatási feladatok.
Ellátandó feladatok:
Bérszámfejtés, könyvelés, pénzügyi nyilvántartások vezetése.
A munkakörhöz tartozó fĘbb tevékenységi körök:
A hivatal pénzügyi feladatainak ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselĘk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvĘképesség,
– büntetlen elĘélet,
– középfokú képesítés, közigazgatási versenyvizsga,
– gyakorlott szintĦ számviteli/pénzügyi szoftverismeret,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– közigazgatási versenyvizsga.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló dokumentumok, közigazgatási versenyvizsgát igazoló okirat.
A munkakör betölthetĘségének idĘpontja:
A munkakör legkorábban 2010. május 3. napjától tölthetĘ be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2010. április 23.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. KĘszegi Géza nyújt a 06
(26) 398-255-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Visegrád Város Polgármesteri Hivatal címére történĘ
megküldésével (2025 Visegrád, FĘ u. 81.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat adatbázisban szereplĘ azonosító számot: 01-291-2010, valamint a munkakör
megnevezését: pénzügyi.
– Elektronikus úton dr. KĘszegi Géza jegyzĘ részére a jegyzo@visegrad.hu e-mail
címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje:
2010. április 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Visegrád város honlapján: Visegrádi Hírek április – 2010. április 5.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.visegrad.hu honlapon
szerezhet.
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2010. április

KÖ ZL E M ÉN Y
Az ügy tárgya:
A Duna hajózhatóságának fejlesztése,
„Tanulmányok a Duna hajózhatóságának javításáról”
megnevezésĦ projekt,
a visegrádi szĦkület rendezése, környezeti hatásvizsgálati eljárás.
Az ügy iktatószáma:
6894/2010.
Az eljárás megindításának napja:
2010. március 24.
Az ügyintézési határidĘ:
90 nap
(A határidĘbe nem tartozik bele – többek között –:
– a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak
teljesítésig terjedĘ idĘ,
– a szakhatóság eljárásának idĘtartama.)
Az ügyintézĘ neve és elérhetĘsége:
Horváth Kinga, tel.: 06 (1) 478-4437
A tervezett tevékenység rövid ismertetése:
A kotrás a nemzetközi hajóút javítása (a visegrádi szĦkület megszüntetése) érdekében szükséges.
A jelenlegi hajóút mentén 8100 m³ nagyságrendben valósul meg, aminek elvégzésével a 180 m szélességĦ hajóút biztosítható.
− A kotort anyagot a dömösi gázló szĦkítĘmĦ mögé építik be.
− A visegrádi szĦkületben a kotrási tevékenység minĘsül
„létesítménynek”, amelyet a Duna 1694 + 600–1695 +
250 fkm szakaszon 650 m hosszban, 10–40 m között
változó szélességben és pontszerĦ mederterületi helyeken végeznek el.
− Maximum 80 cm vastagságú mederközépi, töredezett
andezitet (sziklás mederanyag), ill. helyenként ezen
felrakódott – a sziklás mederanyaghoz viszonyítva –,
elhanyagolható mennyiségĦ szemcsés üledéket távolítanak el.
A sziklás mederanyagot polipmarkolóval távolítják el,
majd önjáró uszályba rakják, és a kirakás helyszínére
szállítják az anyagot. A kotort anyag a bal part mentén,
kb. 2 km-rel feljebb (a dömösi gázló szĦkítĘmĦ mögötti
beépítéssel) visszakerül a mederbe.
Ideiglenes vagy végleges (más kirakási helyen lévĘ) parti depónia nem létesül.
Szárazföldi anyagszállítás nincs.
A kivitelezés várható ideje ideális esetben két hónap,
legkorábban 2010. III. negyedévben kezdhetĘ.
A tervezett tevékenység közvetlen hatásterületének vélelmezett határai:
Visegrád és Nagymaros közigazgatási határán belül.
Az érintettek a dokumentációba, illetve az ügy egyéb
irataiba a felügyelĘség ügyfélszolgálati irodájában, ügyfélfogadási idĘben betekinthetnek.
A konkrét ügyben – a környezeti hatásvizsgálati és az
egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése alapján – a felügyelĘség lehetséges döntései:
− kiadja a tevékenység gyakorlásához szükséges környezetvédelmi engedélyt,

− ha a környezeti hatásvizsgálat során a tevékenység
környezetvédelmi engedélyezését kizáró ok merül fel,
határozatában e tény rögzítése mellett megállapítja,
hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható,
− összekapcsolt környezeti hatásvizsgálati és egységes
környezethasználati engedélyezési eljárás esetén, ha a
felügyelĘség az elsĘ szakaszban nem utasítja el a kérelmet, a rendelkezésre álló információkat figyelembe
véve végzésben állapítja meg, hogy a környezeti hatásvizsgálat során a tevékenység megvalósítását kizáró
ok nem merült fel, továbbá melyek az egységes környezethasználati engedélyben a környezeti hatásvizsgálat alapján érvényesítendĘ feltételek, és szükség esetén, az eljárás második szakaszához benyújtandó dokumentáció tartalmára és példányszámára vonatkozó
rendelkezéseket.
A felügyelĘség felhívja az ügyben érintettek figyelmét,
hogy a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a
közlemény megjelenését követĘ harminc napon belül
közvetlenül a felügyelĘséghez észrevételt lehet tenni.
Tárgyi ügyben a felügyelĘség 2010. április 21-én szerdán 15 órakor Visegrád Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalának tanácstermében (2025 Visegrád, FĘ utca 81.)
közmeghallgatást tart.
A felügyelĘség a közleményt a hivatalában, valamint a
honlapján (http://kdvktvf.zoldhatosag.hu/) tette közzé.
Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi FelügyelĘség

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük az ebtartókat, hogy 2010. április 15-én (csütörtökön) lesz az ebek kötelezĘ, veszettség elleni védĘoltása.
Az eboltás helye:
Visegrádi Polgármesteri Hivatal
Az eboltás ideje:
délelĘtt 9–11 órakor,
délután 14–16 órakor.
Az oltás díja ebenként 3500 Ft, mely összeget a helyszínen kell befizetni.
A 164/2008-as FVM rendelet szerint a régi oltási könyvek már nem érvényesek, helyette 2010. január 1-jétĘl
Kisállat-egészségügyi könyvet kell kiállítani, melynek
költsége 500 Ft.
A 81/2002. (IX. 4.) FVM zoonózis rendelete kötelezĘen
írja elĘ az évenkénti féregtelenítést is.
A féregtelenítĘ gyógyszer az oltás helyén megvásárolható. Ára 300 Ft/10 kg-onként.
A háznál történĘ oltás 2010. április 17-én (szombaton) 9
órától történik. Ennek díja 4000 Ft + a féreghajtás és a
Kisállat-egészségügyi könyv költsége. A háznál történĘ
oltásra az elĘzetes oltáskor vagy a 06 (30) 365-0874-es
telefonszámon lehet jelentkezni.
Dr. Szétag JenĘ
magán állatorvos
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Visegrád, 2010. március 22.
Tárgy: Tájékoztatás kérése

Vác
Deákvári fasor
Megyeri Imre
igazgató
Tisztelt Igazgató Úr!
Visegrád Város Polgármesteri Hivatala nevében szíves
válaszát várom arra a kérdésre, hogy a településünkön
lévĘ szelektív hulladékgyĦjtĘ szigeteken található tárolókban összegyĦjtött szemétnek mi a sorsa (gyĦjtés, elszállítás, hasznosítás).
A lakosság részérĘl több bejelentés, ill. kérdés érkezett
ezzel kapcsolatban:
1. A hulladékgyĦjtĘ edények korábban zártak voltak,
ami megnehezítette, hogy egyéb szemét is az edénybe
kerüljön.
2. Az üveggyĦjtĘ edénybe az otthon gondosan szétválogatott fehér és színes üvegek egy helyre kerülnek. Ha
Kalotai Árpád
Vác, 2010. III. 25.
Visegrád Város
alpolgármestere
Tisztelt Alpolgármester Úr!
A szelektív hulladékgyĦjtéssel kapcsolatban a feltett kérdéseire az alábbi tájékoztatást, illetve válaszokat
adjuk:
– A hulladékgyĦjtĘ edényeket (1,1
m3-es speciális fedelĦ) ürítés után
kollégáim visszazárják. A zár
gyári konstrukciója valóban csak
megnehezíteni tudja az edény kinyitását, de megakadályozni nem.
Ami egyébként nem is olyan nagy
probléma, sĘt ezzel a bedobónyílás kap némi védelmet a
külsĘ behatásokkal szemben.
(Tapasztalataink alapján sajnos,
aki valami nem odavalót akar bedobni, az be is dobja.)
– A hulladékgyĦjtĘ szigetek telepítésénél már eredendĘen üveg- és
papírhulladék gyĦjtésére 1-1, mĦanyag hulladék gyĦjtésére 2 db
edény került kihelyezésre. Mivel
1 üveghulladék-tároló van, így
nyilvánvaló, hogy további (színes/fehér) szelekcióra nincs lehetĘség. A félreértés abból adódhat,
hogy egy edényen megtalálható a
színes és fehér üveg felirat és az
osztatlan fedélen két bedobó nyílás van, de az edény belül nincs
megosztva. A félreértések elkerülésére átcímkézzük az edényt,
egyértelmĦen vegyes üveg hulladékra.
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ez így van rendjén, akkor ezt jelezni kellene, hogy a
felesleges válogatástól a lakosságot meg lehessen kímélni.
3. A hulladékgyĦjtés a bejelentések szerint úgy történik,
hogy a kommunális szeméttel együtt szállítják el a
szelektíven gyĦjtött hulladékot is. Többen felháborodva kérdezik, hogy miért gyĦjtsék szelektíven a hulladékot, ha azt a szállításkor összekeverik.
Fontos lenne a fenti kérdéseket tisztázni, hisz a lakosság
jelentĘs része helyesli és támogatja a szelektív gyĦjtést
mint környezetkímélĘ megoldást, de a fent leírtak sokakat
elbizonytalanítanak, felháborítanak. Közös érdekünk,
hogy a szelektív hulladékgyĦjtés terén elért eddigi eredményeinket ne rontsuk, hanem inkább tovább javítsuk,
fejlesszük.
Válaszát és az esetleges problémák megoldására tett javaslatait a Visegrádi Hírek következĘ számában szeretném a lakossággal ismertetni.
Válaszát várva, köszönettel:
Kalotai Árpád
alpolgármester

– A szelektív hulladékgyĦjtésre
használt 1,1 m3-es edények csak a
fedelükben és a rajta található bedobó nyílásban különböznek a
kommunális
hulladékgyĦjtésre
használt edényzettĘl. A szelektív
hulladékgyĦjtésre
használt
edényzetet ugyanolyan gyĦjtĘjármĦ üríti, mint a kommunális
hulladékot tartalmazó edényeket,
avatatlan szemlélĘ nem tudja
megkülönböztetni az autókat. A
szelektív edények ürítési napja
sem azonos a szelektívekével.
– A szelektív szigeteken gyĦjtött
hulladékokat igyekszünk a lehetĘ
legrövidebb úton a feldolgozás
helyére juttatni. Sajnos a szelektív
szigetekrĘl gyĦjthetĘ hasznosítható hulladék egyéb hulladék (szemét) tartalma igen magas. Ezt a
feldolgozók az átvétel során büntetik, mivel a technológiájuk elĘtt
a feldolgozhatatlan részeket le
kell válogatniuk, ami plusz munka (kézi), valamint a keletkezĘ jelentĘs mennyiségĦ „szemetet”
nekik is ártalmatlanítani kell.
Mindez pénzbe kerül. Sajnos a
feldolgozhatatlan hulladék aránya
gyakran 35% felett van. A fentiek
miatt a szelektív hulladék gyĦjtésével megbízott kollégáink ürítés
elĘtt szemrevételezéssel ellenĘrzik az edények tartalmát.
– Bár ez szubjektív megítélésnek
hat, de rendelkeznek olyan gyakorlattal, hogy el tudják dönteni:
az edény tartalma megfelel-e az

elvárásoknak. Ha nem, akkor az
edényt nem ürítik ki, és ezt jelzik.
A kommunális hulladékot ürítĘ
jármĦ a következĘ járatnapon valóban a kommunális hulladékkal
együtt kezeli ezeket az edényeket.
Mivel ez a jelenség, illetve kérdés
más településen is felmerült, kérjük, illetve felajánljuk, hogy a településen a szigetek ürítésénél az
önkormányzat megbízottja legyen
jelen, ezzel kiküszöbölve a félreértéseket. (Egy adott sziget ürítése rendszeresen szinte állandó
idĘpontban történik, de telefonos
kommunikációra is van lehetĘség.)
A begyĦjtött szelektív hulladék az
alábbi hasznosítókhoz kerül:
Papír MĦanyag FE-GROUP
(www.feparec.hu)
Üveg (vegyes) AWERMANNHOLVEX (www.aholvex.hu)
Azzal természetesen egyetértünk,
hogy az elért eredményeket a másodnyersanyag-piac helyzetétĘl és lehetĘségeitĘl, aminek egyébként a rendszer mĦködésének finanszírozását
kellene biztosítani, függetlenül nem
csak megtartani, hanem fejleszteni
kell, de ehhez az igénybevevĘk (lakosság) fegyelmezettsége is szükséges. Sajnálatos dolog, hogy néhány
„nemtörĘdöm” ember sok, környezetével törĘdĘ ember igyekezetét képes
tönkre tenni.
Tisztelettel:
Megyeri Imre üzemigazgató
Remondis Duna Kft.
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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 gyermek-,
ifjúsági korosztály (6–35 év) számára kulturális, szabadidĘ-,
sportprogramok szervezésére vállalkoznak.
A pályázókat arra kérjük, röviden fejtsék ki programjuk
lényegét (a program tartami célja, várható eredménye, költségvetése, közremĦködĘk, korosztály stb.), valamint azt a
konkrét faladatot, amelynek anyagi fedezetét az Ifjúsági
Alaptól várják, és 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 tartós
fogyasztási eszköz vásárlására (pl.: elektronikai berendezés).
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázati összeg
felhasználásáról tartalmi beszámolót kér a közmĦvelĘdési,
ifjúsági és sport bizottság, melynek beadási határideje a
pályázatban megjelölt befejezési idĘponttól számított 30 nap.
Az összeg felhasználását számlával kell igazolni az adó- és
pénzügyi osztálynál. 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.
2010-ben az önkormányzat 1.000.000 Ft-ot különített el
erre a célra.

A pályázat benyújtásának határideje:
1. 2010. május 1. (a rendelkezésre álló összeg 600.000 Ft).
2. 2010. szeptember 30. (a rendelkezésre álló összeg
400.000 Ft).
A pályázatokat a következĘ címre kérjük beküldeni:
Visegrád Város Önkormányzata, közmĦvelĘdési, ifjúsági
és sport bizottság, 2025 Visegrád, FĘ u. 81.
A pályázatokon kérjük feltĦntetni a pályázók pontos
nevét és elérhetĘségét.
Beteg embertársaink nevében kérjük Önt,
vegyen részt





 

A véradás helye:
Áprily Lajos Általános Iskola
és Alapfokú MĦvészetoktatási Intézmény,
Magyar László Sportcsarnok
A véradás ideje:
2010. április 28. (szerda) 14–17.30 óra
Személyi igazolványát, TAJ-kártyáját
feltétlen hozza magával!
Önzetlen segítségét
minden beteg nevében köszönjük!

2010. április

UTAZÁS 2010

Március 4–7. között rendezték meg a 33. Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállítást. Visegrád ebben az évben is társkiállítókkal összefogva vett részt az eseményen. A hivatalos tájékoztatás szerint 55.000 látogató kereste fel a különbözĘ
kiállításokat, tehát érdeklĘdés volt, de meg kell állapítanunk,
hogy a gazdasági nehézségek a kiállítókat is takarékosságra
kényszeríttették. Ennek jegyében mindenki egy kicsit összehúzta magát, vagy meg sem jelent kiállítóként. Az elmúlt
évben 6 társkiállítóval 36 m2-en, míg idén 8 társkiállítóval,
mindössze 20 m2-es standon osztoztunk. Így is sokan megtalálták, és érdeklĘdtek Visegrád turisztikai kínálata iránt, és
csak remélni lehet, hogy egyre többen tartják majd érdemesnek felkeresni városunkat és környékét.
Kalotai Árpád

Tavasszal is célszerĦ ellenĘrizni
a vízóraaknát!
Nemcsak télen, a fagyok elĘtt, hanem ilyenkor, tavasz kezdetekor is érdemes ellenĘrizni a vízmérĘket.
A házi ivóvízhálózat részét képezĘ vízmérĘakna tisztán
tartásáról és a vízmérĘk épségének megĘrzésérĘl a fogyasztó
köteles gondoskodni. A szakemberek javaslata szerint a
tartós fagyok elmúltával mindenképp célszerĦ megvizsgálni
a vízmérĘakna állapotát, különösen a hétvégi házakban. Jót
tesz, ha alaposan kiszellĘztetjük az aknát, így a mérĘk megóvhatók a korróziótól. A kerti csapokat csak akkor ajánlatos
üzembe helyezni, amikor már nem várhatóak fagyos éjszakák, hiszen a hideg jelentĘsen károsíthatja a szerkezeteket.
A DMRV ZRt. (VízmĦ) szakemberei gyors és egyszerĦ
technikát javasolnak az állapotellenĘrzésre és a hálózat
tesztelésére: zárjuk el gondosan valamennyi vízvételi hely
kifolyószerelvényét, és nézzük meg a vízmérĘt. Ha a legkisebb csillagkerék mégis pörög, valahol szivárgás lehet a
hálózaton, ezért érdemes szakemberrel átnézetni a rendszert.
EllenkezĘ esetben utólag váratlan meglepetés érhet minket!
Ha a szokásosnál nagyobb fogyasztást jelez a mérĘ, akkor
is meghibásodás lehet a hálózaton. Keressük meg a baj forrását, és javíttassuk meg a hibás szerelvényt vagy vezetéket.
Köszönjük, hogy odafigyel vízmérĘje állapotára, hiszen
a vízórák rendeltetésszerĦ mĦködtetése közös érdekünk!
DMRV ZRt.
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A Fellegvár óvoda hírei
Hatéveseink életében nagy esemény
történt: szüleikkel kézen fogva átlépték az ISKOLA kapuját, és beiratkoztak az elsĘ osztályba.
KellĘ öntudattal és büszkeséggel
mesélték, hogyan lettek Ęk már iskolások. Szinte napra ugyanakkor a
háromévesek büszkélkedhettek azzal,
hogy már Ęk is ovisok, hiszen eljöttek Anyával az oviba és beszélgettek
az óvó nénivel (azaz beíratták Ęket),
megnézték a csoportszobákat, a sok
gyereket és többnyire nem akartak
hazamenni. Szinte hihetetlen, hogy a
mostani kicsik ugyanilyen kíváncsisággal nézték az itt történteket, s
mára már aktív részesei az óvodai
életnek. Rengeteg dolgot megtanultak, amit csak közösségben lehet
megtanulni, de a mindennapi életben
elengedhetetlennek. Tudnak egymáshoz alkalmazkodni (otthon nem volt
még másik 25 kisgyerek), bele tudják
érezni magukat a másik helyzetébe,
ha öröm-bánat vagy fájdalom ért
(elesik, megharapják...). Véleményt
formálnak a történtekrĘl pl. valaki
összefirkálja a parkettát vagy a falat...., nem az az elsĘdleges, hogy ki
volt, hanem miért nem jó ez így?,
segítenek igazságot tenni, ha egy
játékkal egyszerre többen szeretnének játszani, megértik, hogy csak egy
gyerek (vészhelyzetben három) fér az
óvó néni ölébe...

GyönyörĦen alakulnak az étkezési
szokásaik is. Már ülve maradnak az
asztalnál, végigeszik (egyre kevesebben vannak, akik nem kóstolják meg
a számukra ismeretlen ételeket, paradicsomos káposzta....), megvárják,
hogy az asztalnál mindenki kapjon,
csak akkor kezdenek el ebédelni.
Nehéz dolog, de már képesek kört
alakítani, átöltözni a tornához, a
sétához, persze segítünk, de hagyjuk,
hogy amire már képes, az már legyen
az Ę feladata.
Nagyon sokat tud már egy 3-4 éves
kisgyermek önmaga és a környezete
,,ellátásában”. Akkor tud igazán
fejlĘdni és kibontakozni, ha ebben
partner a szülĘ. Ha van ideje, türelme
kivárni, amíg elmondja, felveszi,
elteszi..., hiszen rengeteg sikerélményre van szüksége személyiségfejlĘdése szempontjából is az Ęt körülvevĘ környezet részérĘl. Azt sem
szabad szem elĘl téveszteni, hogy
gyakorlatilag 6 éves korig eldĘl,
milyen emberke lesz gyermekünkbĘl.
ÖnzĘ? TörtetĘ? Türelmes? Nyitott a
világra? Zárkózott? Persze, ebben
rengeteg a genetika, de igen sokat
lehet ebben az életszakaszban segíteni azokon a tulajdonságokon, viselkedésformákon, melyek nem felelnek
meg az életkorának.
Az otthoni mindennapi tevékenységekbe bevonva érzi magát a kisgyer-

mek teljes jogú családtagnak, hiszen
az Ę munkájára is szükség van, mert
ha nem párosítja össze az elĘszobában a cipĘket, ha nem terít meg, ha
nem hajtogat szalvétát és nem segít
Apának kocsit mosni, akkor mi lesz?
– Még megáll a világ!!! Alapból
szívesen segít egy gyermek, persze
lassabban, meg nem úgy, ahogy
Anya tenné, de ez az egészséges
életérzéséhez kell, hogy Ę is alkot
otthon, az oviban és ahol csak hagyják. Minden megmozdulása tanulás,
tapasztalás. Csak meg kell figyelni a
játékukat. Úgy fogja, úgy tesz tisztába a babát, mint anya a kistestvért. A
saját maga által kockákból épített számítógépen úgy dolgozik,
gondolkodik, mint apa és a rajz közben úgy sóhajtozik, mint a nagy
testvér, aki leckét ír.
Csodálatos dolog látni, ahogy a háromévesek belépnek a kiscsoportba
és egy-kettĘre nagycsoportosok lesznek, akik iskolába iratkoznak.
Nyuszilázban ég az óvoda: festenek, ragasztanak, nyuszinyomokat
keresnek, énekelnek, verselnek, szóval nagyon várják, hogy megsimogathassák a nyuszikát.
Sok élményt, kellemes, családi
együttlétet kívánok a húsvéti ünnepek alkalmából.
Dobó Istvánné
óvodavezetĘ

Tavasz, tavasz, jaj, de várom, / ErdĘt, mezĘt körbejárom…
Ezzel a dalos játékkal vártuk az oviban a tavasz érkezését. S mivel a tél igen hosszúra nyúlt, a várakozás idejére
új ötletünk támadt: tavaszi verseskönyvet készítünk válogatott gyermekversekbĘl, s azokat gyermekrajzokkal
illusztráljuk. A gyerekek is izgatottan készülĘdtek. Pillanatok alatt megtanulták a hóvirág-hajtogatás csínjátbínját. A néhány soros versikéket ugyanis ezekbe a hajtogatott virágokba rejtettük el. Mindenki választhatott egyet
és hazavihette a „titokvirágot”. Természetesen senki nem
tudhatta, hogy neki éppen melyik vers jutott. Otthon aztán
a szülĘk, testvérek segítségével vált a feladat igazán izgalmassá, hiszen a betĦk a gyerekek keze nyomán keltek
életre a rajzokon. Minél többször hallhatták a verset,
annál ötletesebb, színesebb rajzok születtek. S nem utolsósorban gazdagabbak lettek egy-egy irodalmi remekmĦvel, hiszen szinte mindannyian megjegyezték versikéjüket. Szilágyi Domokos, Jánky Béla, Csanádi Imre, Osvát
Erzsébet, Molnos Lajos versei így elevenedtek meg a
visegrádi ovisok keze nyomán. Szilágyi Domokos Ibolya
versét Gróh Laura hallgatta és rajzolta meg mindannyiunk örömére.

Pislog az égbolt,
susog a bokor,
bokor alatt aluszik az
ibolyacsokor.
Ébred az ibolya,
belepi a rétet,
reggel az ég csudakék,
de a mezĘ kékebb.

Szalai Dóra óvónĘ
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ÁPRILY APRÓ
Az ötödik osztályosok osztályfĘnökük – Schmidt Anna –
vezetésével készültek a ’48-as forradalom és szabadságharc
megünneplésére. Alaposan, elmélyülten, sok türelemmel és
odafigyeléssel készültek fellépésükre, s méltó keretét adták
az ünnepélynek Visegrádon és Dömösön is. MĦsorukat az
idei évtĘl mĦködĘ néptánccsoport moldvai tánca és az alkalmi kiskórus forradalmi dalcsokra (vezetĘjük Csereklye
Dóra) tette még színesebbé. Az ünneplĘ közönség mindkét
településen nagy elismeréssel nyugtázta tevékenységüket.
Kisorosziban is iskolánk tanulói nyújtották az ünnepi mĦsort – szintén a nézĘk megelégedésére. Köszönöm tanulóink
és kollégáim áldozatos munkáját és türelmét.
A hó végén tartottuk a jövĘ évi elsĘ osztályosok beiratkozását. Visegrádi intézményünket 28 kisdiák számára választották szüleik a nevelés és oktatás helyszínéül Visegrádról,
DömösrĘl, Kisorosziból és Dunabogdányból. A kisoroszi
tagintézménybe 4 kisgyermek beiratkozása – a tanköteles
korúak teljes köre – történt meg. Ezt megelĘzĘen mindkét
helyszínen nyílt napokat tartottunk, és az iskolások ellátogattak a Gergely-járás hagyományait felelevenítve az óvodákba is. Köszönjük a szülĘk bizalmát!

Legjobb futóink a mezei futás körzeti döntĘjén vettek részt
nagy sikerrel, Paulusz József vezetésével. Baltringer Márton
(7. o.) elsĘ, Lénárd Dávid (4. o.) második, Paulusz Balázs
(6. o.) harmadik, Bene Júlia (4. o.) negyedik helyezett lett
korosztályában. Gratulálunk sikerükhöz!
A víz világnapját harmadikos és hatodikos tanulóink a víz
vizsgálatával töltötték az Erdei MĦvelĘdés Háza szervezésében. Hasznos tudásra tettek szert Szatmári Nóra és Jeneiné
Vörös Margit tanárnĘ tanítványai.
A zeneiskolás növendékeink is folyamatosan közönség elé
állnak. A dömösi kiállítás megnyitója és a március 15-i
ünnepélyek után egy héttel megtartották tavaszi koncertjüket
a polgármesteri hivatal nagytermében, majd egy hét elteltével a zongoristák tanszaki koncerten is az érdeklĘdĘk elé
léptek.
És mindeközben lázasan készülnek az immáron hagyományos furulyatalálkozóra, amelyet április 17-én 11 órától
tekinthetnek meg az érdeklĘdĘk a királyi palota nagytermében. BĘvebb információkat folyamatosan frissített honlapunkon találnak a www.aprily-visegrad.hu címen.
Bozóki Marianna igazgató

Megnéztük az „Elengedés’’ cím• kiállítást
Március 11-én, csütörtökön a 3. osztállyal elsétáltunk Lengyel Rita festĘmĦvész, iskolánk rajztanárának kiállítására a mĦvelĘdési házba. Útközben
megfigyelhettük a tél utolsó és az
ébredĘ tavasz elsĘ jeleit.
A kapuban Mikesy Tamás éppen havat lapátolt, Fehér Judit szeretettel
fogadott a könyvtárban és hívott minket máskor is. Azóta már a könyvtári
magyaróra is lezajlott.
Az elsĘ terembe érkezve sok vidám,
színes olajfestmény fogadott. Az élénk
színekkel és kacskaringós vonalakkal
ábrázolt képek varázslatosak voltak. A
másik teremben a grafikákat láttuk,
melyek hangulata és színe is komolyabb volt.
Háromszor is körbejártunk a termekben, majd az asztalt körbeülve megbeszéltük észrevételeinket, kinek melyik
kép tetszett, s miért, mikor készült.
Végül néhány gondolatot bejegyeztünk
a vendégkönyvbe. Mindannyian választottunk egy „kedvenc” képet. Már

ott eldöntöttük, hogy Rita nénit meghívjuk egy rövid beszélgetésre és feltesszük neki kérdéseinket. Hamarosan
sor került erre is. Meghívásunkat nagy
örömmel fogadta, mindenre lelkesen
válaszolt és megdicsérte az osztály
tanulóit Ęszinte érdeklĘdésükért.
Megtudtuk tĘle, hogy grafikáit tussal
készíti, vízfestéket is gyakran használ,
színes olajfestményeit pedig farostlemezre alkotja. Témáit a mindennapokból, családjából, versekbĘl és álmaiból
meríti. Alkotás közben jön az ihlete.
Egy képen általában egy hónapig dolgozik. A természet elemeit, fákat,
virágokat, állatokat, embereket jelenít
meg, de felfedezhetjük a néptáncmotívumokat is, mivel az számára
nagyon fontos. Kedvenc színe nincsen,
de többnyire „meleg” színekkel fest;
sok sárgát, barnát és vöröset használ.
Mosolyogva és egyben a gyerekeket
biztatva emlékezett vissza, hogy az
iskolában elsĘ festményére hármas,
azaz közepes osztályzatot kapott.

FELHÍVÁS
Örvendetes, hogy városunkban egyre több fiatal tanult, vagy
jelenleg is tanul a felsĘoktatásban, ahol akár szemináriumi dolgozata, akár diplomamunkája témájául Visegrádot választja. E
dolgozatok egy-egy területre koncentrálva érdekességeket, új
ismereteket tárnak fel településünkrĘl, az itt élĘ emberekrĘl. A
kisebb terjedelmĦ írásokat szívesen közöltük eddig és közöljük
ezután is az újság hasábjain. Jó lenne, ha hozzáférhetĘk lennének
azok a szakdolgozatok is, amelyek már egy komoly megszerzett
tudás birtokában, tudományos igényességgel, olykor egyéni
kutatási háttérrel íródtak. Kérünk ezért mindenkit, aki szívesen
teszi közzé szakterületének elsĘ komoly szellemi termékét, hozza

„Mindig fejlĘdünk, ti is, én is” –
mondta. Az itt kiállított képek közül a
„Lélekfa” címĦ képet szereti legjobban. Pályája a Dési Huber István KépzĘmĦvészeti Körben indult. Szép
gondolatokkal és maradandó élményekkel távoztunk a kiállításról. Mindezek megmaradnak emlékezetünkben,
ahogy ez a gyerekek fogalmazásaiból
is kiderül:
„Nagyon jó volt ez a nap, és én is
szeretnék ilyen csodálatos képeket
festeni.”
„Szerintem a kiállítás gyönyörĦ és
fantáziadús volt.”
„Nagyon szép volt az összes kép,
sĘt mondhatni, gyönyörĦ.”
„Ez a kiállítás nagyon szép volt,
remélem, máskor is lesz ilyen.”
Köszönjük Rita néni, hogy kiállításoddal is gyermekeinket a szép megismerésére és befogadására neveled!
A 3. osztály tanulói
és tanítói

el a városi könyvtárba diplomamunkájának egy példányát, gyarapítva ezzel is Visegrád helytörténeti gyĦjteményét. (Ha szükséges, a fénymásolást a könyvtár elvégzi!)
Kérjük azokat is, akik a Visegrádi Hírek 1987 és 1991 közötti,
még stencilezett példányaival rendelkeznek, juttassák el a könyvtárba, mert az archívumból ezek hiányoznak. Az eredeti példányokat, ha a tulajdonos kéri, másolás után visszaadjuk.
Köszönjük!

A Visegrádi Hírek SzerkesztĘsége
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Kedves Gyerekek!
ElĘször is szeretnék gratulálni azoknak, akik a
március 15-i városi ünnepségen szerepeltek! Úgy
láttam, hogy az ötödik osztályosok osztályfĘnökük,
Schmidt Ani néni vezetésével készültek fel alaposan
az ünnepségre, s a még kisebbek tánca – Bozóki
Marianna igazgató néni betanításával – szervesen
épült az ünnepi mĦsorba, ahogy az énekkar is szép
tisztán énekelte a 48-as dalokat (karvezetĘ: Csereklye Dóra).
SzívbĘl gratulálok Nektek, sikerült tényleg megható perceket szereznetek a szépszámú gyerek és
felnĘtt ünneplĘnek! Minden résztvevĘ nevében köszönöm ezt!
Ugyancsak szeretném megköszönni, hogy töretlen,
sĘt egyre növekvĘ lelkesedéssel gyĦjtitek a mĦanyagkupakokat! Szerettem volna bemutatni Dórit
(akinek a gyógyulását segítjük) a Gyerekkuckóban,
de eddig még nem sikerült megszervezni a találkozót. A felnĘttek is sokat segítettek, így eddig közel
15 zsák kupakot gyĦjtöttünk már Visegrádon! Nem
állunk le! A hónap végén ismét összeszedem a
gyĦjtött kupakokat!
Április eseményei, évfordulói után kutatva találtam meg a következĘ dátumot: április 28-a a
,,TESTVÉRVÁROSOK VILÁGNAPJA”.
Ugye milyen meglepĘ, hogy ennek, a szigorúan
két település közt létrejött kapcsolatnak is van világnapja?! Ez a nap egy 1957. április 28-án lezajlott
eseménynek állít ünnepnapot, ugyanis ekkor alakult
meg a franciaországi Aix-les-Bains városban a
Testvérvárosok Világszövetsége (UTD). Az egyik
alapító a következĘkben látja a testvérvárosi kapcsolatok célját: ,,A testvérkapcsolat két olyan település találkozása, melyek egyetértésben nyilatkozatot tesznek, hogy társulnak európai perspektívájú
tevékenység, problémáik összevetése és baráti kapcsolataik mind szélesebb körĦ fejlesztése céljából.”
Nem véletlen, hogy a testvérvárosok gondolata a
II. világháború után született meg, amikor az emberek felismerték, hogy csak egyetlen úton léphetnek
elĘre, ha szorosan együttmĦködnek szomszédaikkal. Az Európai Bizottság 1989-ben indította
útjára testvérvárosi programját azzal a szándékkal,
hogy támogassa a már létezĘ kapcsolatok elmélyítését és új kapcsolatok kialakítását.
2009-ben, városunk millenniumi évében Ti is találkozhattatok Visegrád testvérvárosaival, megismerhettétek azok kulturális hagyományait, megkóstolhattátok speciális ételeiket. Nos, elevenítsük fel
egy kicsit a tavalyi testvérvárosi programokat!
Juttassátok el személyes élményeiteket a testvérvárosokkal kapcsolatosan, valamint ötleteiteket, javaslataitokat, hogy milyen, a testvérvárosokkal közös eseményen vennétek részt szívesen?
A millenniumi év testvérvárosi programjaiból
közlünk most három felvételt. Próbáljátok kitalálni, hogy a fotók melyik testvérvárosunk programján
készültek! Keressétek meg a térképen a három települést és számítsátok ki, hogy hány km-re találhatók Visegrádtól?

1. kép: ..........................................................................................

2. kép: ..........................................................................................

3. kép: ..........................................................................................
A sikeres megfejtĘk közt értékes ,,testvérvárosi ajándékokat” sorsolunk ki! Várom leveleiteket és megfejtéseteket április 30-ig, a városi
könyvtárba!
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NEMZETISÉGI OLDAL –

2010. április

Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat

Tisztelt Olvasóink!
Utólagosan elnézést kérünk az Olvasóktól, hogy a Visegrádi Hírek márciusi számában nem volt nemzetiségi oldal,
technikai okokból. A mostani újságban közöljük a farsangi bál és a sajbázás képeit.
Szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik a farsangi bálra tombola tárgyakat és értékes felajánlást hoztak.
Köszönetet szeretnénk mondani az énekkar tagjainak és a polgármesteri hivatal fizikai dolgozóinak a sok munkáért, a
Sirály étteremnek pedig a kölcsön adott asztalalokért és abroszokért.
NKÖ

MEGHÍVÓ
A Német Kisebbségi Önkormányzat és a Visegrádi Erdészet szeretettel hívja és várja Önt és ismerĘseit
2010. május 8-án 11 órára (rossz idĘ esetén 15-én 11 órára) a Bertényi Miklós Füvészkertbe, a hagyományos

TAVASZKÖSZÖNTė ÉNEKES SÉTÁRA
Német Kisebbségi Önkormányzat és a Visegrádi Erdészet

XXVI. évfolyam 4. szám
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Tisztelt Visegrádiak!
Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által kezdeményezett “Danube Limes –
UNESCO World Heritage” címĦ projektrĘl, melynek célja
a magyarországi római limes emlékeinek egyidejĦ felvétele
az UNESCO világörökség listájára.

„A Római Birodalom határai” –
nemzetközi világörökségi helyszín
A Római Birodalom határai olyan egyedülálló régészeti
mĦemlék együttes,
amely Európán, a
Közel-Keleten
és
Észak-Afrikán vonalszerĦen halad keresztül – helyenként
csak
virtuálisan,
máshol fizikai valóságában –, összesen
mintegy 5500 kilométer hosszúságban.
Az ókori határvonal
által érintett 20 mai
állam területén ezernyi Ęrtorony, több száz kisebb-nagyobb
táborhely, erĘdítmény található. Az egykori római határvonal
egyes szakaszai – országonként – különbözĘ idĘpontokban
kerülnek felterjesztésre az UNESCO világörökség listája kiemelkedĘ egyetemes értéket képviselĘ helyszínei közé, ahol
aztán egyetlen nagy egységet alkotva „A Római Birodalom
határai” elnevezéssel szerepelnek.
A Hadrianus fal Észak-Angliában (1987), az Antoninus-fal
Skóciában (2008) és az 550 km hosszú felsĘ-germániairaetiai limes szakasz Németországban (2005) már elfogadott
részei ennek a világörökségi helyszínnek. A Magyarország
területén is áthaladó dunai limes mentén lévĘ közel száz katonai táborhely igen különbözĘ állapotban vészelte át az elmúlt évszázadokat. Néhánynak már csak a nyomai láthatók,
felszín feletti bemutatásuk ezért nem lehetséges. Másokat
több mint 120 év tudományos kutatásának köszönhetĘen régészeti parkként tekinthetik meg az érdeklĘdĘk. A terület folyamatos kutatása, a légi felvételek, geofizikai mérések és leletmentĘ feltárások eredményeinek kiértékelése minden évben szolgáltat új ismeretekkel és régészeti szenzációkkal. A
sokszor félreesĘ helyeken lévĘ, Dunához közeli mĦemlékek
és a múzeumokban Ęrzött római tárgyak együttese alkotja a
ma embere számára a limest, ezt a páratlan értékĦ régészeti
örökséget. Míg a római kori katonai építészetet bemutató
közismert mĦemlékek védettség alatt állnak, addig fĘleg a
nagyvárosokban és az iparilag fejlĘdĘ régiókban folyamatosan gondot okoz a régészeti lelĘhelyek és emlékek védelme,
bemutatása. A jövĘ nemzedékei iránti kötelességünk és közös felelĘsségünk ezen emlékek megĘrzése, kutatása és széles körben hozzáférhetĘvé tétele.

A Ripa Pannonica magyarországi szakasza
A Római Birodalom határvonalát sok esetben természetes
akadályok (hegyek, folyók) alkották. Ahol nem voltak ehhez
hasonló képzĘdmények, ott falakkal, árkokkal, vagy faoszlopokból álló kerítéssel erĘsítették meg a határvédelmet. Európa területén a Rajna és a Duna határfolyóként szolgáltak Augustus császár uralkodásától a 6. századig. A dunai limes Bajorországtól a Fekete-tengerig tartó 2000 km-es szakasza –
Dacia birtoklását jelentĘ 170 éves idĘtartamtól eltekintve –
végig a birodalom északi határát képezte.
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Pannonia határa az 1. század végétĘl a mai Ausztria területén lévĘ Klosterneuburgtól Szerbia fĘvárosáig, Belgrádig terjedt. Ezt a folyóparti határvonalat nevezzük Ripa
Pannonicának. Ennek Magyarország területére esĘ 415 kmes szakasza képezi hazánk világörökségi nevezésének alapját.
A Mosonmagyaróvártól Kölkedig tartó határvonal mentén 2
legiótábor (Komárom-Brigetio, Óbuda-Aquincum), 21 segédcsapattábor (Mosonmagyaróvár, Lébény, GyĘr, ÁcsVaspuszta, Ács-Bumbum-kút, AlmásfüzitĘ, Nyergesújfalu,
Esztergom, Dunabogdány, Szentendre, Albertfalva, Nagytétény, Százhalombatta, Adony, Dunaújváros, Baracs, Tolna,
ėcsény, Várdomb, DunaszekcsĘ, Kölked), néhány késĘ római erĘdítmény (Tokod, Visegrád, Pilismarót, Bölcske) és
közel 200 Ęr- vagy jelzĘtorony, valamint hídfĘállás található.
A magyarországi szakasz külön érdekessége, hogy a határvonal mentén – sokszor a mai utakkal megegyezĘ nyomvonalon – futó római hadiút helye is több szakaszon ismert. A
limes út mentén a táborokat egymástól 10–30, az Ęrtornyokat
1-2 km távolságra gyöngysor szerĦ elrendezésben építették.
Az emlékek közel harmada felett ma falvak, városok településrészei találhatók. A katonai határvédelmi örökség bemutatása mellett az erĘdök körül létrejött polgári települések ismert részei, épületei is a védendĘ és felterjesztett helyszínek
közé tartozhatnak. Így gazdagíthatja a világörökségi helyszínrendszert az aquincumi polgárváros, a két amfiteátrum
vagy a római kori vízvezeték is.
A több száz éven keresztül prosperáló birodalom építészeti,
tárgyi és kulturális emlékei közül rengeteget ismer és mentett
meg a kutatás. Minden érintett ország nagy hangsúlyt fektet
római emlékei megĘrzésére és azok bemutatására. Magyarországon az 1800-as évek második felétĘl beszélhetünk tervszerĦ limeskutatásról, mely mára nemzetközileg elismert
eredményeket mondhat magáénak.

A limes mint világörökség
A több ezer kilométer hosszú, egyetlen nagy egységet alkotó határvédelmi rendszer a kínai nagy fal után a legnagyobb
összefüggĘ, ember alkotta épített örökségünk. Megismerése,
feltárása, maradványainak megóvása a kulturális örökségvédelem jelentĘs
és kiemelkedĘ
feladata.
A
tudományos tradíciók
és a szakmai
háttér megléte
miatt elsĘsorban az európai
országokban
vált törekvéssé,
hogy a saját területükre esĘ
római határvidék helyszíneit
felvetessék az
UNESCO világörökségi listájára.
(Folytatás a következĘ oldalakon)
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1999-ben dr. Visy Zsolt, a limes elismert hazai kutatója
kezdeményezte az UNESCO Világörökségi Bizottságának
érintett tagjai körében, hogy a római limes ne egyes országok
nevezéseként váljon szakaszosan a világörökség részévé,
hanem egyetlen, nemzetközi kulturális emlék legyen, amelyhez a Római Birodalom egyes szakaszain érintett országok
fokozatosan csatlakozhatnak. Néhány éves egyeztetés után
2004-ben az a döntés született, hogy a már világörökségi
helyszínné választott Hadrianus-fal az új elgondolás szerint
„A Római Birodalom határai, a limes” része lesz. Második
egysége a 2005-ben világörökséggé nyilvánított németországi felsĘ-germániai és raetiai szakasz lett, 2008-ban pedig a
skóciai Antoninus-fal.
2003-ban kezdĘdött meg a nevezést elĘkészítĘ szakmai
munka,
elsĘsorban a
pannoniai
limes adatbázisának
létrehozása.
Ezt a Pécsi
Tudományegyetem
részvételével megvalósuló, több
ország szervezeteit érintĘ európai uniós Culture 2000 pályázat indította el. A projekt címe FRE (Frontiers of the Roman
Empire) volt. Hazánkon kívül részt vettek benne Skócia,
Németország, Ausztria, Lengyelország és Szlovákia kutatói
és örökségvédelmi szervezetei is. A közösen megvalósított
célokon túl magyar eredményként könyvelhetĘ el a helyszíneket érintĘ felmérések, kutatások, kiállítások, konferenciák
megvalósítása, illetve dokumentációk és adatbázisok létrehozása.

A Danube Limes – UNESCO World Heritage
projekt
2008 nyarán a Közép-Európa-program
keretében elfogadták a Danube Limes –
UNESCO World Heritage projektet,
amelynek fĘ célkitĦzése a magyarországi
és szlovákiai limeshelyszínek várományosi, majd világörökségi nevezésének
elĘkészítése és elkészítése az UNESCO
Világörökségi Bizottság számára.
Fontosabb projekt-információk:
A projekt futamideje: 36 hónap, 2008. október 1.–2011.
szeptember 30.
Összköltségvetés: 2.051.600 euró.
EbbĘl ERDF támogatás: 1.681.260 euró.
RésztvevĘ partnerek: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
(fĘpályázó), Pécsi Tudományegyetem Régészeti Tanszéke,
Paks Város Önkormányzata, Szlovák MĦemlékvédelmi
Hivatal, Osztrák Történelmi Kutatóintézet, Német Limes
Bizottság és a Varsói Egyetem Délkelet-Európai Ókorkutatási Központja.
A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal szervezetén belül
létrehozott projekt team végzi a pályázat lebonyolítását,
illetve a magyar nevezéssel kapcsolatos elĘkészítĘ munkálatokat, továbbá tájékoztatja az érintett területek önkormányzati, és magánszemély tulajdonosait a tervezett világörökségi
nevezésrĘl és ennek hozadékairól.
A Pécsi Tudományegyetem Régészeti Tanszéke dr. Visy
Zsolt vezetésével a nevezéshez szükséges szakmai munkála-

2010. április

tokat végzi: az egyes helyszínek felmérését és a kutatások
eredményének rendszerezését.
A paksi Városi Múzeum és az önkormányzat a
dunakömlĘdi római erĘdben (Lussonium) több mint 20 éve
folyó feltárások eredményeként a castellum területén régészeti parkot hozott létre. Projektcéljuk jelenleg a régészeti
park látogatóbarát fejlesztése, mĦemléki helyreállítása és a
szükséges fogadóépület megépítése.

Az egyeztetési folyamat
Tavaly Ęsszel kezdĘdtek meg az egyes helyszínekkel kapcsolatos egyeztetĘ tárgyalások. Ezeken a fórumokon bemutatásra kerülnek a projekt általános céljai, az adott helyszínt
érintĘ problémák, és hasznosítási lehetĘségek egyaránt.
Meghívást kapnak a helyszínek lehatárolásakor kijelölt, a
védettséget leginkább igénylĘ magterületre és az ezt körülvevĘ, általában a láthatóságot biztosító védĘzónába esĘ
tulajdonosok, és a területtel kapcsolatba kerülĘ hatóságok,
intézmények. A világörökségi cím elnyerése nem rak további
többletterhet és további megkötéseket a tulajdonosokra és az
önkormányzatokra a jelenleg is meglévĘ, a hatályos törvények által biztosított kötöttségeken túl. Az UNESCO két
fontos kritérium vállalását kéri csupán: azt, hogy a helyszín
állapota a nevezés elfogadásakor meglévĘ állapotához képes
ne romoljon, illetve a magterület és a védĘzóna élvezzen
egységes
védettséget.
Ez
lehet akár helyi
védelem
is.
Csak azok a
helyszínek
kerülnek felterjesztésre, melyek esetében a
fórumokon
jelenlévĘ meghívottak döntĘ
többsége a cím
elnyerését támogatja. Legnehezebb mindig annak megértetése, hogy az esetleges építési, hasznosítási korlátozások nem a
világörökségi cím elnyerésének következményei, hanem a
jelenlegi törvények paragrafusaiból vezethetĘk le.
A világörökségi cím elnyerése a magyarországi helyszínek
nagy része esetén jelenleg inkább szimbolikus jelentĘségĦ, a
késĘbbi hasznosítási, kutatási terveket könnyebbé tevĘ hatalmas lehetĘség. Az adott helyszín nevezésének nem elĘfeltétele annak jelen pillanatban is biztosítható bemutathatósága, akár földdel teljesen fedett, de régészeti adatokkal igazolt
terület is elnyerheti a kitüntetĘ címet.
A települések kül- vagy belterületén fekvĘ mĦemlékek,
régészeti védettséget élvezĘ területek és környezetük távlati
hasznosítása érintheti az önkormányzatok kezelési terveinek
változtatását. Ennek kialakításakor figyelembe vételre kerül
az adott helyszín és a helyiek érdekei egyaránt.
A tentatív listán szereplĘ önkormányzatok, melynek külés/vagy belterületén találhatók a római határvédelmi rendszerhez tartozó helyszínek:
Abda, Ács, Adony, AlmásfüzitĘ, Baracs, Báta, Bátaszék,
Bezenye, Bölcske, Budakalász, Budapest (I., II., III., V.,
XI., XIII., XXII. kerület), Paks-Csámpa, Dömös, Dunabogdány, Dunafalva, Dunaföldvár, Dunakeszi, DunaszekcsĘ,
Dunaszentgyörgy, Dunaújváros, Ercsi, Érd, Esztergom,
Fadd, FelsĘgöd, GönyĦ, GyĘr, Horvátkimle, Iváncsa, Kisapostag, Kisoroszi, Komárom, Kölked, Kulcs, Kunsziget,
Leányfalu, Lébény, Máriakálnok, Mocsa, Mosonmagyaróvár, Mosonszentmiklós, Nagyszentjános, Na-
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szály,
Neszmély,
Nyergesújfalu,
ėcsény,
PaksDunakömlĘd, Pilismarót, Rácalmás, Sátorhely, Solt, Százhalombatta, Szentendre, Szigetmonostor, Szigetújfalu,
Szob, Tahitótfalu, Tokod, Tolna-Mözs, Várdomb, VerĘce,
Visegrád.

A projekt kulturális, gazdasági, turisztikai
jelentĘsége a Duna-stratégia tükrében
Az elmúlt évtizedekben felhalmozott ismeret- és tárgyi
anyag, a területileg érintett múzeumok látogatóbarát fejlesztése, a helyszínek jelenlegi állapota és azok késĘbbi továbbfejlesztése megteremti a lehetĘséget az egyes helyszínek közötti kohézió kialakítására és egy, a Duna vonalát követĘ kulturális útvonal létrehozására. Itt az alkalom, hogy a kerékpárút-hálózat és a dunai közlekedés fejlesztését konkrét helyszínekhez kössük, integrálva azokat egy több országot érintĘ
hasonló felépítésĦ hálózatba.
A magyarországi római limes sikeres nevezését elĘsegíti a
nemzetközi sorozatjelölés erĘsítĘ hatása, a meglévĘ szakmai
és a projekt által biztosított anyagi háttér.
Jelenleg a projekt részeként a kutatási adatok pontosításával járó terepbejárások, valamint az elĘkészített helyszíneken
a társadalmi egyeztetések folynak. A sikeres nevezés kulcsfontosságú része az egész magyarországi limes szakasz egységes, és helyszínekre bontott kezelési tervének elkészítése.
Ez a dokumentum lesz késĘbbiekben is meghatározó a gazdasági, turisztikai hasznosítás megvalósítása során. Törekedni kell a fenntarthatóságot biztosító komplexitás figyelembevételére, együtt kell gondolkodni a települési önkor-
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mányzatokkal, tulajdonosokkal, a kulturális intézményekkel,
nemzeti parkokkal és az infrastrukturális döntéseket hozó állami szervekkel és a gazdasági szereplĘkkel egyaránt. A mĦemléki helyszíneket összekötĘ kulturális útvonal nem kisajátítani akarja a római kori emlékek számára a Duna vonala által biztosított kohéziós lehetĘségeket, hanem kapcsolódási
pontokon keresztül integrálni kívánja a térség összes turisztikai értékét. Célunk az, hogy a limes a valóságos kulturális
örökségen túl a települések összefogását és együtt gondolkodását, az egymás iránti közönyösség után a partnerséget jelentse az ott élĘk számára.
Évtizedeken keresztül képtelen volt az ország egy olyan
stratégiai terv elkészítésére, mely megnyugtató módon rendezte volna a hajózás, az árvízvédelem, a környezetvédelem
és a turisztikai hasznosítás Dunával kapcsolatos problémáit.
Most, mikor oly kevés kitörési lehetĘség kínálkozik, itt az
alkalom, hogy a világörökségi kitüntetĘ cím megszerzésével
párhuzamosan sor kerüljön e kérdések rendezésére is!
A projekt fontos, elsĘsorban a fiatal generációk szemléletét
érintĘ törekvése a környezetükben lévĘ örökségek védelme
iránti igény kialakítása. Ennek érdekében nagy hangsúlyt fektetünk az ismeretterjesztésre, a szemléletmód kialakulását
segítĘ programok megvalósítására.
Tisztelt Visegrádiak!
Azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy
lehetĘségeikhez mérten támogassák a projekt céljait!
Bíró Zsolt
KÖH Danube Limes projekt
info@danube-limes.eu

Városunk és történelmi örökségünk
védelmében


Azt hiszem, nem állok távol a valóságtól, ha azt állítom: a hosszabbrövidebb idĘ óta Visegrádon élĘ polgárok büszkék lakóhelyükre, a jó levegĘre, a nyugalomra, az itt levĘ történeti és természeti értékekre. Visegrád évezredes-évszázados, jórészt a
régészeti feltárások során napvilágra
került történelmi nevezetességeivel
való együttélés kötelezettségekkel is
jár. Majd’ mindenki tudja-tudhatja,
ha városunk területén bárhol földmunkába kezdenek, komoly esélye
van, hogy a történelmi idĘk emlékei
kerülnek elĘ. Ez nem mindig szerez
örömet a „beruházónak”, vállalkozóknak,
közmĦ-kivitele-zĘknek,
vagy családiház-építĘknek és átalakítóknak.
Ezzel együtt nagyszámú példát tudnánk hozni az elmúlt évekbĘlévtizedekbĘl arra vonatkozólag,
hogy szállodák, családi házak, közmĦvek készültek el, oly módon, hogy
a visegrádi múzeum munkatársai régészeti felügyeletet, leletmentést,
vagy megelĘzĘ feltárást végeztek

egy-egy területen. Úgy gondolom,
eddig mindig megtaláltuk a közös
hangot a beruházókkal, úgy, hogy a
régészeti örökség védelme, mentése
mellett az Ę érdekük se csorbuljon.
Ez a múzeum feladata, s ennek a civil háttér, a városukra büszke polgárok támogatása, együttmĦködése
nélkül nem tudunk eleget tenni.
Az elmúlt években született jogszabályok és más változások nem könynyítették meg a múzeum helyzetét e
tekintetben sem. Ezért fokozottabban
szeretnénk a visegrádiak együttmĦködését kérni. Kérjük, ha valakinek
bármilyen, földmunkával járó beruházása, építkezése van tervbe véve,
idĘben, még az építési engedély kiadása elĘtt!!! forduljon bizalommal a
Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás
Király Múzeumához. A múzeum régészei tájékoztatni tudják, hogy a
kérdéses építkezés helyszínén milyen
régészeti lelĘhelyrĘl van tudomásuk,
milyen közremĦködésre van szükség
a múzeum részérĘl. A megfelelĘ
idĘben elĘkészített, a múzeummal

egyeztetett
beruházás
régészeti
szempontból is könnyebben kísérhetĘ figyelemmel. Még egyszer szeretném hangsúlyozni: az elmúlt idĘszakban a városközpont-beruházást
megelĘzĘ feltárástól, a szállodaépítéseken, magánház-építkezésekig számos helyszínen lehetett megteremteni az optimális együttmĦködést a
múzeum és a beruházók között.
Kérjük, hogy közös kincsünk, Visegrád régészeti örökségének megvédése és a város fejlĘdése érdekében mĦködjenek együtt velünk; forduljanak bizalommal a Magyar
Nemzeti Múzeum Mátyás Király
Múzeumához.
Gróf Péter
régész
Magyar Nemzeti Múzeum
Mátyás Király Múzeum
(Visegrád)
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A Mátyás Király MĦvelĘdési Ház
tisztelettel meghívja Visegrád város lakosságát az

amatĘr színjátszókör

2010. április

A Mátyás Király MĦvelĘdési Ház
szeretettel hívja Visegrád város lakosságát

2010. április 24-án (szombaton) 16 órára
a mĦvelĘdési házba az

In memoriam Pege Aladár
címĦ

kiállítás megnyitójára
A kiállítást megnyitja:

Jónás könyve
címĦ

Feledy Balázs
mĦvészeti író

elĘadására

KözremĦködik:

Babits M ihály v ersét
sz ínpadra alkalmaz t a
és ren d ez t e:
ifj. Paulusz József

gitármĦvész

Rák Béla
A kiállítás 2010. május 18-ig tekinthetĘ meg
a könyvtár nyitva tartása szerint.
[Visegrád, Széchenyi u. 11., Tel.: 06 (26) 398-128]

SzereplĘk:
Az Úr ………………..... Szilágyi Gábor
Jónás I. ……………….. Mészáros Péter
Jónás II. .…….……..ifj. Paulusz József
Narrátor I. ….….….….… Márkosi Kitti
Narrátor II. ….…..…..….. Farkas EnikĘ
Kormányos ……………. Kamasz Attila
továbbá: Bártfai Zsófia, Gerstmayer Gréta, Márkosi
Gábor, Paulusz Anna, Szilágyi Ágnes, Szilágyi Zsófia
Helyszín: visegrádi mozi

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

2010. április 30-án (pénteken) 18 órától
lesz a könyvtárban
Ebben a hónapban

IdĘpont: 2010. április 18., vasárnap 18 óra
A belépés díjtalan! Mindenkit szeretettel várunk!

Dr. Dobos Irma:

A visegrádi hévíz feltárása és hasznosítása,

Táncház!

valamint

A márciusi táncház alkalmával kiszebábut készítettünk
és segítségével igyekeztünk elĦzni a telet.

Tósné Lukács Judit:

A visegrádi hévíz védelme és a védĘidom
kijelölésének nehézségei
címmel tartanak

elĘadást
A belépés ingyenes!
Mindenkit szeretettel várunk!

,,Hallod-e … menjünk a moziba be!
Tudok egy olyan mozit, hogy valami csuda!”
A következĘ alkalom április 18-án, vasárnap lesz 16–18
óráig az Áprily Lajos Iskolában.
Mindenkit sok szeretettel várunk!
Szabóné Mayer Katalin

Szeretettel hívunk és várunk minden nyugdíjast a visegrádi moziba május 26-án hétfĘn délután 4 órára, a nagysikerĦ Mamma mia! címĦ zenés film vetítésére!
Szociális és népjóléti bizottság
és a Mátyás Király MĦvelĘdési Ház
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a Dunakanyar települései,
a Visedrádi Szövetség
és a Dunakanyar Pedagógiai Szövetség szervezésében
Örömmel értesítünk mindenkit, hogy 2010-ben – már hagyományosan –
újból megrendezzük!
Szeretnénk lehetĘséget adni óvodástól az iskolás fiatalokon és dolgozókon át a nyugdíjasokig – csak amatĘröknek –, hogy megmutassák tehetségüket a versmondás, prózamondás (minĘség alapján lehet egy kategória
is), ének: csoportos, szóló (minĘség alapján együtt is lehet), zene: szóló
vagy csoportos, színjátszás, tánc, néptánc vagy egyéb kategóriákban.

RésztvevĘ települések:
Leányfalu, Pócsmegyer, Tahitótfalu, Szigetmonostor,
Dömös, Dunabogdány, Kisoroszi, Visegrád

Jelentkezés:
Visegrádon, Dömösön 2010. április 20.
(az iskolákban, a mĦvelĘdési házakban,
önkormányzatoknál)

I. forduló: V á l o g a t ó
IdĘpontja:
2010. április 23-án, pénteken 17 órától

Helye:
Visegrád, mozi

II. forduló: Ö s s z g á l a
IdĘpontja:
2010. május 15-én, szombaton

Helye:
Visegrád, tornacsarnok
Benne: játszóházak, táncház stb.
Meghívottak:
a V4-ek országaiból amatĘr elĘadók és együttesek
Egyéni elĘadások legfeljebb 6 percesek,
a csoportosok legfeljebb 12 percesek
Sikeres felkészülést és jó munkát kívánunk!

A Visegrádi Szövetség programja
Április 17., szombaton 9 órától: Zsitvay gyalogos emléktúra
Külön meghívottak, s ha szükséges szállítás biztosításával: a környezetünk takarításánál megjelent résztvevĘk
Közös szalonnasütés és egyéb megvendégelés
Útvonal: Találkozás a katolikus templomnál, Zsitvay-emléktábla, Mátyás-kút, Boglárka-forrás, Mogyoróhegy játszótér, tanösvény, Szentgyörgypuszta-Kisoroszi buszmegálló (busszal haza)
Április 23-án, pénteken 17 órától: Visegrádi, helyi kulturális seregszemle
Közös szervezésben a két iskolával és a mĦvelĘdési házzal, más intézményekkel, szervezetekkel
Helye: a mozi
Május 1., szombat: Majális szervezése
A Visegrádi Sportegyesület által a futballpálya és környékére tervezett rendezvény elĘkészítésének és lebonyolításának segítése, a részvételünk megszervezése, illetve mások mozgósítása a részvételre
A VSZ Elnöksége
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6!789
Vannak még olyan emberek is, akik
izegnek-mozognak, forgolódnak, elvetik
magukat és ásítoznak, hol egyik, hol másik irányba fordulnak, és olybá tĦnnek,
mintha éppen valami láz kapta volna el
Ęket: mindez nyilvánvaló jele annak, hogy
a társaság terhükre van. Rosszul tesznek
azok is, akik idĘrĘl idĘre elĘkapnak valami levelet a bugyellárisukból, és elkezdik
olvasgatni; még rosszabb az, aki elĘvéve a
kisollóját, elkezdi a körmét vágni, mintha
semmibe venné a társaságot, é ezért idĘtöltés végett más szórakozás után néz. Az
a viselkedés sem helyes, amelyet néhány
esetben láthatunk, azaz dúdolgatni, vagy
az ujjainkkal dobolni, vagy a lábunkkal
kalimpálni: ezek a viselkedésmódok szintén azt mutatják, hogy az ilyen ember
ügyet sem vet a többiekre. Ezentúl nem
szabad az embernek sohasem úgy fordulnia, hogy bárkinek is a hátát mutassa, sem
pedig olyan magasra emelnie a lábát, hogy
azok a testrészek is látszódjanak, amelyeket ruha fed: ilyen megnyilvánulásokat
csak olyanok elĘtt engedünk meg magunknak, akik iránt nem érzünk tiszteletet.
Az is igaz azonban, ha egy úriember bizalmasai elĘtt vagy egy nála alantasabb
helyzetĦ barátja jelenlétében tenne ilyet,
ezzel nem gĘgösségét, hanem szeretetet és
bizalmas viszonyt mutatna. Továbbá:
álljon az ember egyenesen, és ne támaszkodjék vagy nehezedjen rá senkire sem, és
amikor beszél, nem szabad a könyökével
bökdösnie a másikat, mint sokan teszik,
mondván: „Nem mondtam igazat?”, „Na,
kegyelmed”, „Nos, uram?” – és közben
egyfolytában a könyökével lökdösi a másikat.
Giovanni Della Casa
A Soproni Sándor Egyesület
idén is megtartja a

:   ;

a Sibrik-dombon.
Aki részt kíván venni a rendezvényen,
április 21-én a Mátyás-szobor környékén
gyülekezzen délután 5 órakor,
innen indul a menet a Sibrik-dombra.
Kérjük, lehetĘség szerint
római jellegĦ ruhában jöjjenek!
A pontos programot még
plakátokon is terjesztjük.
Mindenkit szeretettel várunk!
Soproni Sándor Egyesület
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Meghívó
Visegrád Önkormányzata szeretettel meghívja városunk minden polgárát a

Szép Magyarország Magazin
Visegrád 1000 éve
címĦ számának bemutatójára,
mely április 16-án, pénteken 18 órakor lesz a könyvtárban
A lapszámot bemutatja:
Bukovszky Balázs fĘszerkesztĘ
és
Buzás Gergely régész
A Szép Magyarország Magazin legújabb száma városunk történelmi értékeit mutatja be régészek és történészek írásain keresztül, számtalan képpel, számítógépes grafikával és Jánosi
Andrea a Kincses Visegrád könyvbĘl is ismert gyönyörĦ illusztrációival.
A kiadó ajánlójából: „Visegrád. Egy város gyönyörĦ táji környezetben, erĘs történelmi múlttal, jelentĘs mĦemlékekkel. Azt hisszük, hogy ismerjük és mégsem. A fellegvár, a királyi palota vagy a Salamon-torony önmagukban is megérnek egy kirándulást, azonban Visegrád jóval több emléket tartogat számunkra ezeknél a mĦemlékeknél. A tematikus kiadványban a város ezer éves történetének áttekintése mellett olvashatnak azokról a „rejtett” épületekrĘl is,
amelyeket ugyan már kiástak a régészek, de még nem látogathatóak, és olyanokról is, amelyeket csak egykori leírásokból ismerünk, maradványaikra azonban még nem találtak rá. Korok,
események kelnek életre az újság lapjain, elolvasva a kutatók izgalmas írásait, miközben az
ember bejárja a középkori város utcáit, épületeit.
Jó érzés volt együttmĦködni a várossal és a szakemberekkel ennek a lapszámnak a megszületésén, és az igazi kihívás ebben az esetben az volt, hogy úgy és olyannak mutassuk be a várost, amilyennek még nem látták (nem láthatták). Reméljük, hogy sikerült és amikor majd elolvassák a lapszámot, egy „új” Visegrádot fognak megismerni az ispáni várral, az esperesi és
a ferences templommal, az üvegmĦhellyel, évszázadok egymásra épülĘ és egymásba fonódó
emlékeivel.
A Visegrád történelmét és mĦemlékeit bemutató tematikus lapszámot nem csak azoknak
ajánljuk a figyelmébe, akik készülnek a város felkeresésére, de azoknak is, akik korábban jártak ott, mert számukra is sok újdonságot tartogat a kiadvány.”
A bemutatón résztvevĘknek a kiadó kedvezményes vásárlási lehetĘséget biztosít a Szép Magyarország Magazin aktuális és régebbi lapszámaiból.
A magazinról további információt a www.szepmagyarorszag.hu oldalon olvashatnak.
A bemutatóra mindenkit szeretettel várunk!

Greguss Tamás felvétele

2010. április

Itt van
május elseje…
Mindenkit
szeretettel várunk a

majálisra,
melyet immár 3. éve
a sportpálya területén
rendez
a Visegrádi Szövetség
A programok:
Zenés ébresztĘ:
a német nemzetiségi
fúvós zenekar
részvételével
Visegrádi férfi dalkör
nótázása
Szalai Dóra óvónĘ vezetésével
gyerek és felnĘtt
ügyességi játékok
Kispályás labdarúgó torna, mĦfüves pálya
a Visegrád SE szervezésében
Nevezés a helyszínen
Hagyományos fĘzĘverseny
a Visegrádi Szövetség
szervezésében
Nevezés a helyszínen
Visegrádi Szövetség
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Az érem másik oldala
(a márciusi „Söröskupak bélése” címĦ cikk folytatása)


A cikk elsĘ része azzal fejezĘdött be, hogy az ember
minden jel szerint vesztésre áll abban az igyekezetében, hogy a jövĘ generációinak egy lakható és élhetĘ
bolygót hagyjon örökül. Jelenleg úgy tĦnik, hogy a különbözĘ globális érdekek hatása miatt nem képzelhetĘ
el az egész emberiségre vonatkozó hatékony együttmĦködés a rohamosan pusztuló és fogyatkozó földi javak megmentésére. A helyzet innen nézve meglehetĘsen kilátástalan; nézzünk tehát egy biztatóbb képet,
nézzük meg az érem másik oldalát.
Az érem másik oldalára az van írva, hogy az ember
úgy általában nem szívesen szembesül a biztos kudarc
tudatával. Nem szívesen gondol az elmúlás elkerülhetetlenségére, és nem szívesen adja fel hitét és reménységét a jobb és szebb jövĘt illetĘen.
Szerte a világon száz- és százezrek gondolják úgy,
hogy bármi is e helyzet, nekik tenniük kell valamit a
világ jövĘje, gyermekeik jövĘje érdekében. És tesznek
is. Egyénileg és kisebb közösségi szinten. Házfelújításnál a régi, természetes anyagokat építik be, felássák
a díszkert egy részét és saját veteményest alakítanak
ki, saját vízellátáson és energiaellátáson gondolkodnak, munkába járáshoz kerékpárra szállnak át az autójukból. Közösségek és szövetségek alakulnak magánemberekbĘl, hogy megakadályozzanak egy környezetromboló beruházást, vagy együttes erĘvel létrehozzák
községükben a komposztáló telepet. Ezek az akciók a
globális fenyegetést nézve lehet, hogy kicsiny és hatástalan lépéseknek tĦnnek. De egyelĘre nincs más, és
ami esetleg jelentkezik, abban sincs sok köszönet: Pár
nappal ezelĘtt jelentette be egy multinacionális cég,
hogy az iskolákban országszerte kihelyezett automatáiból kivonja a cukortartalmú üdítĘket, és helyettük
úgynevezett cukormenteset fog árusítani. Merthogy rájött, hogy a cukor árt a fogaknak és használ az elhízásnak. Mondjuk, ezt már kb. ötven éve mindenki tudja.
És most kérdezem én, valóban komolyan gondolja
bármelyik multi is (amelyik esetleg gyerekeket éhbéren
dolgoztat valahol Ázsiában a minél nagyobb profit érdekében), hogy bárki is elhiszi, hogy az egész csere
ügy a gyerekek egészsége érdekében történik? Hát eddig akkor szándékosan egészségrontó italokat árusítottak? Volt nekünk régebben egy úgynevezett „iskolatej”-akciónk. Ha jól emlékszem 2 dl tejet kapott minden iskolás gyerek naponta. Ingyen. Az államtól. Csak
ki kellene számolni, hogy mennyibe kerül ez egy gyerek esetén az iskolaévek alatt összesen és összevetni
azzal, hogy mennyibe kerül ugyanennek a gyereknek a
gyógykezelése felnĘttkorában, azoknak a betegségeknek következtében, amelyeket a szintetikus üdítĘk fogyasztása okozott. Lenne egy fogadásom, hogy a tejes
megoldás az olcsóbb. Egy szó, mint száz, jó lenne, ha
minél több ember ismerné fel, hogy csak magára számíthat, és személy szerint is tennie kellene a jövĘ érdekében. Igen ám, de mit? – kérdezhetik sokan és jogosan. Nézzünk körül például itt a saját környékünkön,
Visegrádon. Sok éve él és virágzik városunk szélén, a

Duna partján, a Duna–Ipoly Nemzeti Park területén, a
Dunakanyar közepén, a leendĘ Hilton szálloda orra
elĘtt, az ország egyik talán „legügyfélbarátibb” szemétlerakó objektuma. Ügyfélbarát, mert mindenféle
bürokratikus formaságot és anyagi terhet mellĘzve
bárki, bármilyen mennyiségĦ és minĘségĦ szemetét a
nap huszonnégy órájában bármikor háborítatlanul lerakhatja, elhelyezheti, lebillentheti. Egész kis hegyek
alakultak már ott ki a legkülönfélébb veszélyes hulladékokból. Ennek a tĦrhetetlen állapotnak a megszüntetése közös lakossági fellépést igényelne, mivel a helyi
és országos hatóságokat láthatólag nem zavarja a dolog. Viszont a mi ivóvizünket szennyezi, és a hírünket
rombolja. Vagy nézzünk mást. Itt lakunk az erdĘ mellett és könnyĦ lehetĘségünk lenne egy közös komposztálót létrehozni és üzemeltetni. Ezzel elkerülhetnénk a
sokszor igen kellemetlen és mellesleg környezetkárosító égetést és füstölést. Szinte nem is pénzkérdés, csak
el kellene határozni. Lehetne ez is lakossági kezdeményezés és igény. Hallottam olyat, hogy érdemes lenne a
lepencei
kútból
a
meleg vizet
a városig
elvezetni
és fĦtésre
felhasználni. A sort
lehetne
folytatni a
visegrádi
közlekedés, a hulladékgyĦjté
s, az energiatakarékosság, a helyi termékek elĘállításának ösztönzése és még számos egyéb területen jobbító
ötlet átgondolásával és javításával. A kulcs az, hogy
gondolni kellene a jövĘre és foglalkozni kellene vele.
A másik, talán még ennél is fontosabb kérdés az ifjúság, az óvodás- és iskoláskorúak környezetközpontú
nevelése. Gondolkodásuk terelése a természeti értékek
megvédésére, a takarékosságra és az aktív fellépésre
minden olyan esetben, amikor együttes erĘre van szükség a kicsinyes egyéni érdekek meggátlása érdekében.
A Földnek és lakóinak közvetlenül, vagy közvetve ártó
szándékok és tettek megakadályozása érdekében.
Imígyen megvizsgálva az érem másik oldalát, elmondható, hogy találni rajta reményt keltĘ szép feliratokat, de hogy melyik felére esik le néhány évtized
múlva a pénzdarab, azt még egyelĘre megjósolni sem
lehet.
Abonyi Géza
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Talán más lesz. – Talán más lesz?

Három rövid történetet szeretnék elmesélni, melyek a településsel és az itt élĘk jó közérzetével szorosan összefüggenek:
Az elmúlt év tavaszán átadásra került egy igen szép, rendezett, ide a Dunakanyarba beleillĘ hotel, melynek egyik megközelítési módja a Schulek utca felĘl lehetséges. Az épület
építése során nehéz gépjármĦvek is – érthetĘ módon – használták az utcát. A terhelés során megrongálódott szakaszon a
FĘ utca felĘl a Schulek utcára történĘ rá-, illetve lekanyarodás nehezített. Az így keletkezett úthiba miatt a FĘ utcán
összegyĦlĘ csapadék nem a Csuka-patakba kerül, hanem a
Schulek utca legmélyebb pontján képez egy összefüggĘ
„tavat” (ld. fénykép), melyen gyalogosan nehéz átjutni. A
kábeltelevízión keresztül kísértem végig a hotel ünnepélyes
megnyitóját. Látva a település tisztelt képviselĘinek pezsgĘs
koccintását, viccesen arra gondoltam, hogy biztos most beszélik meg a teendĘket, a környezet helyreállítását, hogy a
„Házinak, ne kelljen gumicsizmát húznia minden esĘzés
után”. Sajnos, ez nem jött össze. Nem hiszem, hogy van
olyan visegrádi polgár, aki még nem látta ezt az utcát, amikor a lovak miatt erre hozták gyermekeiket, vagy csak vásárolni, de lehet, hogy a szabadtéri programok vonzották az
utcába, melyeket a hotel teraszán tartottak. Ne feledkezzünk
meg az utcában dolgozó vállalkozókról sem, akiknek munkájához elengedhetetlen a jó megközelíthetĘség.
Talán jobb lesz. – Talán jobb lesz?
Megkértem Schüszterl Karcsit, segítsen, hogy át tudjak
kelni a Schulek utca „taván”, hétköznapi cipĘben is, esĘ
után. Segített. Készítettünk egy keskeny járdát, zúzott kĘbĘl.
Nekünk megfelelt, mĦködött. Egy szép napon csatornabekötés miatt a járda elveszítette eredeti formáját. Megkértem
ugyan a szakembereket, hogy egy kicsit állítsák vissza az
eredeti állapotot, hogy ne kelljen újra gumicsizmát húznom,
de azóta is úgy áll, ahogy hagyták. Sajnos, ez sem jött össze.
A gumicsizmámat nem dobtam ki idén a lomtalanításnál.
Talán jobb lesz. – Talán jobb lesz?
Ez évben közvetlen családtagom rosszulléte miatt gyors
segítségre lett volna szükség. Nem gondolkoztunk, nem
kezdtünk el telefonálgatni a háziorvosnak, bár rendelkezésre
állási idĘben voltunk még. Nem, mert bizalom hiányában,
megannyi rossz történetet hallva, jobbnak láttuk, ha azonnal
sürgĘsségi ellátást kérünk, és mentĘt hívtunk. Nem bántuk
meg, nyugodt a lelkiismeretünk. Külön köszönet a csillaghegyi mentĘsöknek, akik nagyon gyorsan kiértek és lelkiismeretesen végezték a munkájukat. Szerencsére ez jól végzĘdött.
Talán jobb lesz. – Talán jobb lesz?
Közeleg április 11. Talán jobb lesz. – Talán jobb lesz? Reménykedem...
Hasenberg István

2010. április


 
     

Már öt éve szervezi a Visegrádi Szövetség a Duna-part
takarítási akciót minden év márciusának végén, áprilisának elején. Ez évben március 26-án délután volt a szemétgyĦjtés és el kell mondani, hogy ebben az évben többen vettek részt, mint bármikor korábban. 33 fĘ jelentkezett a programra. Mindenki alaposan kivette a részét a
munkából, de különösen a szentgyörgypusztai idĘsek
otthona jelenlévĘ lakóinak hat tagját, illetve azokat a
visegrádiakat kell megdicsérni, akik a régi SZOTüdülĘvel szembeni Duna-partot (régen vadkempingterület) takarították ki a szeméttĘl. Csak innen két és fél
kocsi összegyĦjtött szemetet vittek el a városgazdálkodás
dolgozói.
Elképzelhetetlen, hogy az általunk megtisztított Dunaparti területekre csak idegenek dobálták ki a szemetet.
Biztos, voltak köztük visegrádiak is. Minden szemetet és
hulladékféleséget el lehet a háztartásból szervezett keretek
között is tüntetni. A veszélyes hulladékokat sem kell a
fĦre, a vízbe kiszórni. Természetesen a lomtalanítást és
fĘleg a veszélyes hulladékok felgyĦjtését és elszállítását
jobb módszerrel kellene megoldani a jövĘben: az elsĘnél
az erĘszakos magán felgyĦjtést kellene alaposabban ellenĘrizni és megakadályozni, hogy a kirakott hulladékok
„válogatásával” maguk csináljanak szemetes utcákat; a
veszélyes hulladékok esetében pedig egy helyre kellene
nekünk, lakosoknak összehordani ezen tárgyakat, eszközöket, hogy azokat a magán „gyĦjtögetĘk” kezükbe se
vehessék.
Az általános szemetelésnek itt helyben is csak összefogással állhatjuk útját. Ne az szégyenkezzen szólni, aki
látta, hogy más szemetel környezetünkben. A vízügy, az
erdészet, a polgármesteri hivatal, a Duna–Ipoly Felügyelet
együttesen nagyobb ellenĘrzéseket, s fĘleg állandó ellenĘrzéseket kell, hogy folytasson, melyet a helyi rendĘrség
és polgárĘrség is tudna segíteni. De az egészet már ott el
kellene elkezdeni, hogy figyelmeztetĘ táblákat kellene
több helyre is kihelyezni: feltüntetve a szemetelĘvel
szembeni büntetĘ összeg mértékét, s bizony azokat be is
kellene hajtani.
Talán egyszer elérhetjük azt, hogy egy-egy ilyen szemétgyĦjtési akció keretében csak néhány zsákot tudunk
teleszedni elhullott szeméttel Visegrád teljes Dunapartján.
A mostani akció után a résztvevĘk (s már ez is hagyománnyá válik) egy-egy csoportja közös beszélgetéssel,
zsúrral, szalonnasütéssel fejezte be a napot.
A szemétgyĦjtésben részt vevĘk mindegyikének szeretnénk köszönetet mondani!
Dubniczki Tibor, Hasenberg István
és a VSZ Elnöksége

ÁPRILIS
Szent György elĘtt, hogyha az ég dörög,
Nem lesz hótól deres már a rög.
Szent Márk napja, ha szeszélyes,
Egész esztendĘ veszélyes.
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Szent?
Háromság?
Szobor?
Sokszor olvasni a Visegrádi Hírek hasábjain arról, mit és hogyan lehetne jobban csinálni, hogyan lehetne javítani a
környezetünk állapotán. A fenti képet fotózva elgondolkodtam: Hogy kerül a
csizma az asztalra? Visegrád ezeréves
fennállására közadakozásból emelt Szentháromság-szobor tövébe szemétdomb?
Igazából tudunk-e válaszolni arra a kérdésre, mit jelent számunkra ez a szó:
Szent?!

Úgy vélem, a lomtalanítás más módon is
kivitelezhetĘ lenne, akkor is, ha nagyon
materialisták, vagy érzéketlenek, lusták
vagy vakok vagyunk!
Láttam már kutat, amit a gazdája emésztĘnek használt, hallottam a Balatonon kézigránáttal halászó szovjet katonákról, láttam patakot, amit betonkanálissá silányítottak, láttam megcsonkított fákat, szocreál házat, megalázott embert, láttam illegálisan lerakott hulladékot (Visegrád határában is), egy szóval: sokféle megszentségtelenítést, de talpig szemétben álló Szentháromságot, most láttam elĘször...
Pedig sokszor csak annyi kellene egy város vagy falu – és az ott lakók – egészséges arculatához: hagyjuk, hogy a kút kút
lehessen, a tó tó lehessen, a patak tiszta
patak, a fa legyen fa, a ház legyen ház, az
ember ember lehessen, a föld föld, a Szent
meg hadd legyen és maradjon is Szent!
Hibbey Zsombor
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Ez év április havának 18. napján
állat-, termény- és kézmĬvesvásár
tartatik Tahitótfaluban
Akik jártak már a Tahi hídfĘ mellett füves térségen, a vasárnapi vásárnapok egyikén, azoknak nem kell bemutatnunk ezt a sikeres rendezvényt.
Mi volt az eredeti célkitĦzés, amely ezt az évenkénti két alkalommal megrendezésre kerülĘ vásárt elindította?
LehetĘséget adni a környéken élĘknek, hogy ne kelljen messzirĘl ismeretlen eredetĦ élelmiszert vásárolniuk, ehelyett vegyék és egyék a helyben
termelt élelmet, portékát. A vásár
célja az is, hogy ismerkedjenek egymással a helyben lakók: termelĘk,
tenyésztĘk, alkotók, vásárlók.
Idei tavaszi vásárunkon természetesen szeretettel várjuk azokat is, akik
még nem jártak a Tahi hídfĘnél a vasárnapi vásárnapok egyikén sem.
VisszatérĘ vendégeinket pedig több
újdonsággal is csalogatjuk: lesz magyar pásztorkutya terelĘ bemutató és
megtartjuk a „Dunakanyar pásztorkutyája” szépségversenyt, hamisítatlan vásári kikiáltó adja majd hírül a
tudnivalókat, a felnĘttek versenghetnek a Magyar Virtus Viadalon játékos
feladatokkal, a gyerekek pedig múlathatják idejüket a kézmĦves foglalkozáson.
A hangsúly természetesen most is azon van, hogy értéket közvetítsünk:
legyen akár egy helybéli idĘs asszony önmaga termelte néhány kilónyi
almája, vagy egy neves környékbeli iparmĦvész remeke. Ezen a vásáron
nincsenek kereskedĘk, a vásárló elsĘ kézbĘl veheti át a terméket és kérdéseire is a legilletékesebbtĘl kap választ: termelĘtĘl, tenyésztĘtĘl, alkotótól...
Várjuk szeretettel családjával együtt a vasárnapi vásárnapon, támogassuk
a környékbeli értékeket!
Béres Gabriella és Rokob Orsolya
szervezĘk
(A vásáron csak a meghívott gazdák és kézmĦvesek vehetnek részt.)

Magyar pásztorkutya szépségverseny
a vasárnapi vásárnapon!
Igen tisztelt Gazdák, nevezésüket várjuk április 18-án, a Tahi hídfĘ melletti füves területen megrendezendĘ Magyar pásztorkutya szépségversenyre, amely 12 órakor veszi kezdetét.
A benevezettek 10 és 11 óra között jelentkezhetnek a helyszínen, 300 Ft
nevezési díj megfizetése ellenében, saját tulajdonú, kizárólag magyar fajtájú pásztorkutyájukkal (ezen fajták közé tartozik: puli, pumi, mudi ).
Kizárólag pórázon tartott kutyákat fogadunk a vásár teljes ideje alatt;
biztonságukról a gazdák gondoskodnak, a felelĘsség Ęket terheli!
A vásárjáró látogatók szavazatai alapján legszebbnek ítélt eb nyereménye a sziget legnagyobb csontja, valamint gazdájának egy pásztorkutya tulajdonosához illĘ Polyák-bicska lesz.
Jöjjenek csak, jöjjenek!
Béres Gabriella és Rokob Orsolya
szervezĘk
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(Folytatás a 2. oldalról)

Kérdéskör / kategóriák

2010. április
Általában

Jelenleg

Kézujjak:
A) vékony, durva, hasadozott, repedezett, sötétes
B) erĘs, rózsás
C) vastag, sima, fehér
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EmésztĘképesség:
A) változatos vagy gyenge, allergia gyakori
B) erĘs, majdnem mindent megemészt
C) közepes vagy lassú, de biztos

Étkezési eredetĦ emésztési problémák:
A) bélgázfejlĘdés
B) savasság, gyomorégés, diaré
C) felfúvódottság, elnehezültség, émelygés

Amit a leggyakrabban megkíván:
A) száraz, édes, vagy sós, ropogtatnivaló
B) fĦszeres, sós, csípĘs
C) édes, krémes, hideg

Étkezési szokások:
A) néha nagy evészetet csap, néha épp csak bekap valamit, olykor elfelejt enni
B) szereti a rendszerességet, az idĘben történĘ bĘséges étkezést
C) folyamatosan eszik, rendszeresen túleszi magát

Ételérzékenység:
A) bab, káposztafélék
B) hagyma, paradicsom, sültek
C) tejtermékek, só

Vizelet:
A) naponta kettĘ-négy alkalommal (rendszeres)
B) naponta négy-hat alkalommal (gyakori)
C) naponta három-öt alkalommal (átlagos gyakoriságú)

Széklet:
A) száraz, kemény, a bélmozgás nehéz vagy fájdalmas, gázok, székrekedésre hajlamos
B) bĘséges, laza, néha sárgás, hasmenésre hajlamos
C) közepes, normál, néha színtelenebb, a széklet nyálkát tartalmaz

Izzadás, testszag:
A) kevés izzadság, nincs testszag
B) bĘséges izzadság, erĘs testszag
C) közepes izzadság, testszag

Vérkeringés:
A) gyatra, hektikus, hideg végtagok
B) jó meleg végtagok
C) lassú, de stabil, hĦvös végtagok

Étvágy:
A) változó
B) erĘs
C) közepes-gyenge, hajlamos a kényelem kedvéért enni

Környezetre való érzékenység:
A) nem bírja a hideget, a szelet, érzékeny a szárazra, a meleget keresi
B) nem bírja a meleget vagy az erĘs közvetlen napsütést, a hĦvöset kedveli
C) nem bírja a hideget, a nedvességet, szél- és napkedvelĘ

A betegségekkel szembeni ellenálló képessége:
A) szegényes, hektikus, gyenge, immunrendszer
B) átlagos, néha fertĘzést kap
C) jó, folyamatos, erĘs immunrendszer

Rendellenességek:
A) gyors, beszédes, tárgynál nem maradó, csapongó
B) átlagos, érvelĘ, meggyĘzĘ
C) lassú, tömör, nem beszédes

A kérdĘív kitöltése után keressen engem. Egyeztessünk
idĘpontot és beszéljük át az eredményt.
A kérdésekre adott válaszai alapján együtt meghatározhatjuk az Ön anyagcseretípusát. Mindezek alapján hasznos
tanácsokat tudok adni, hogy mi lenne a legjobb étkezési
szokás, mire kell odafigyelnie, mit kell feltétlenül kiiktatnia
az étrendjébĘl.

Az Ön számára elfogadható méregtelenítési módszereket
ajánlok. Forduljon hozzám bizalommal, várom a rendelĘben.
Ne feledje: Az egészségének Ön a legbiztosabb ĘrzĘje!
Várom szeretettel:
Dr. Balázs Mária Anna
háziorvos
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Visegrádi Sport Egyesület labdarúgó szakosztályának hírei
Labdarúgó szakosztályunk a Pest megyei labdarúgó bajnokság megyei II. osztályában szerepel három csapattal: felnĘtt, ifjúsági U19 (19 éves korosztály), U 13 (13 évesek).
A tavaszi mérkĘzések:
FelnĘtt csapat: 14. forduló: Vácduka KSK–Visegrád SE:
hóesés miatt késĘbbi idĘpont
15. forduló: Visegrád SE–Gödi SE 2-0. GóllövĘk:
Szedlacsek Balázs, Ország Balázs
„Megvan az elsĘ visegrádi siker” – írta a Sportszelet március 23. száma.
Micha István edzĘ nyilatkozata: Fél évet vártunk a sikerre,
remélem, hogy elindulunk felfelé.
Négy új játékost is a kezdĘben szerepelt, és a kispadon ott
ült hét csere játékos is.
Tavasszal két csapatott is legalább meg kell elĘznünk, hogy
a csoportban maradhassunk.
A csapat így állt fel, ill. osztályzatok: Szedlák Bálint 6,
Kreisz Flórián 6 (Stunpfel Csaba 0, 85. perc), Csékei Róbert
6, Kovács Péter 7, Radnó Attila 7, Ország Balázs 7, Szalai
Gábor 6, Cseh László 5 (Szedlacsek János 7, 46. perc), Kun
Imre 6 (Hlatki László 0, 75. perc), Szedlacsek Balázs 6 (Király Attila 6, 60. perc), Szedlacsek István 7 (Schiller Á 0, 81.
perc).
16. forduló: Tahitótfalu SE–Visegrád SE 3-2. GóllövĘk:
Szedlacsek Balázs 2 gól.
Az elsĘ félidĘben 0-2 volt az eredmény, innen nyert a Tahitótfalu SE.

Micha István edzĘ nyilatkozata: A ,,Tahi átok” üldöz bennünket. ėsszel 3-0-ról fordítottak ellenünk.
A csapat így állt fel, ill. osztályzatok: Szedlák Bálint 5,
Kreisz Flórián 5 (Hlatki László 0, 61. perc), Csékei Róbert 5,
Kovács Péter 6, Radnó Attila 6, Ország Balázs 4, Fuzik Ferenc 4 (Cseh László 0, 66. perc), Szalai Gábor 5, Kun Imre 5
(Schiller Á 0, 81. perc), Szedlacsek István 5 (Szedlacsek János 5, 46. perc), Szedlacsek Balázs 6.
2010. április 4., 17. forduló: Visegrád SE–Nagymaros FC
6-1. Meg van a másodok gyĘzelem, ezzel a gyĘzelemmel két
csapatot is megelĘztünk, és így a 11. helyen várjuk a folytatást.
A csapat-összeállítást, góllövĘket, nyilatkozatot a következĘ számban közöljük.
KövetkezĘ mérkĘzések: 2010. április 11. Szigetmonostor–
Visegrád SE 15.30
2010. április 18. Kismaros SE–Visegrád SE 16.00
2010. április 24. Vác-Deákvár SE–Visegrád SE 16.00
2010. május 1. Visegrád SE–Rád SE 16.30
Az U19 csapat 3 mérkĘzésen 3 vereséget szenvedet a 14
csapatos bajnokságban, a 11. helyen áll. Mindenki várja a
jobb folytatást.
Az U 13 csapat 2 mérkĘzésen 1 döntetlennel, 1 vereséggel
kezdte az idényt. 14 csapatból a 8. helyen áll.
A legközelebbi hazai mérkĘzés május 1-jén lesz.
Hajrá Visegrád!
Ifj. Zeller Márton

ÁLLATKÓRHÁZ

Kisteherfuvarozás 0–2 t-ig, gépi földmunka

Folyamatos, éjjeli és hétvégi ügyelettel
Szentendre központjában,
Római sánc u.2/b.
Telefon: (26) 317-532, (30) 9370-863
Ügyelet: (30) 6626-849
RendelĞ: Tahitótfalu, Szentendrei u. 6.
Telefon: (26) 385-152
Pénteki napokon körjárat:
kiszállási díj nélkül házhoz megyünk!
Dr. Szolnoki János

Fieszl Csaba
Tel.: 06 (30) 226-3089

Multinacionális cég beszállítója keres munkatársakat
részmunkaidĘben
Önéletrajzokat várjuk:
sikeresmunka2010@gmail.com

TETėSÍK KFT.
Vállal tetĘszerkezet-építést, tetĘátfedést,
tetĘtér-beépítést és bádogos munkákat
garanciával!
2025 Visegrád, Rákóczi u. 2/C
Telefon: 06 (20) 949-5437
www.tetosik.hu
e-mail cím: tetosik@freemail.hu
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13 ÉVE A SZIGETEN! MEGÚJULT!

VÍZ-, GÁZ-, SZERELVÉNY ÉS VILLANY KISÁRUHÁZ
T A HI T Ó T F A L U , S Z A B A D S Á G Ú T 1 5 . ( A K É K D U N A S Z Ö V E TK E Z E T U D V AR ÁN )
Ha Önnek fontos az ideje, ne menjen messzebbre! Megújult és kibĘvült termékpalettával várjuk Önöket!
Nekünk fontos, hogy amit ma megvásárol évek múlva is örömét lelje benne. MinĘségi terméket reális áron!
VevĘink mondják: „Milyen kár, hogy csak most tudtam meg, hogy itt vannak, eddig rengeteg idĘt töltöttem el
a termékek beszerzésével, ráadásul még drágábban is vettem meg!”
ÍzelítĘül termékeinkbĘl:
– csaptelepek (Mofém, Kludi, Hansgrohe, Zucchetthi, Concept, JGS Portugál, Grohe)
– szaniterek (Alföldi, Keramag, Laufen, Jika, Roca stb)
– zuhanykabinok, fürdĘszoba szekrények, zuhanytálcák, kádak
– szivattyú (Wilo, Grundfos, ABS, Gardena stb.)
– gázkészülékek szinte teljes palettája
– vegyes tüzelésĦ kazánok, füstcsövek
– szerelvények (légtelenítĘ, biztonsági szelep, téli elzáró, kerti csap)
– elektromos vízmelegítĘ alkatrészek
– horgany, réz idomok csövek, ötrétegĦ idomok csövek (Henco, Valsir)
– pvc, kg, szennyvízcsatorna-csövek, idomok, szigetelések
– csavarok, dĦbelek, bilincsek
– radiátorok, szelepek
– villanyszereléshez: vezeték, kapcsolók, dugalj, izzók, dobozok, kismegszakítók, relék, gégecsövek
ElérehtĘség: tel./fax: 06 (26) 386-721, mobil: 06 (30) 9515-484
Email: postmaster@kelemen.t-online.hu
Nyomdai munkák: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác

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/fax: 06 (26) 398-128
SzerkesztĘségi órák: szerdán 14–16 óra között

ISSN 1587-7477
Tipográfia: Borsody István



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@t-online.hu
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TīZIFAELADÁS
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL!
Vágott tĦzifa 2.000,– Ft/q, hasított tĦzifa 2.100,– Ft/q
EėRY CSABA
Tel.: 06 (20) 599-9399

Gumiszerelés, centrírozás, javítás
Autó, robogó, quad, fĦnyíró,
kistraktor, bobcat gumik!
Nyári gumik széles választékban!
Mobil segélyszolgálat!
JármĦizzók és ablaktörlĘ lapátok
minden típushoz!
Klímatisztítás!
Tel.: 06 (20) 661-7803

23

Új áruk,
új szolgáltatások
a KÁOSZ Üzletházban
Papír-írószer
kibĘvített választékban
Üzleti és egyéb
nyomtatványok
Mobiltelefon-feltöltés
Fénymásolás
FilmelĘhívás

Visegrádon külön bejáratú

KÁOSZ Üzletház

KÉTSZOBÁS LAKÁS KIADÓ!

Visegrád, FĘ u. 104.

ÉrdeklĘdni lehet:
a 06 (30) 966-9288-as,
ill. a 06 (26) 398-287-es telefonszámon

Tel.: (26) 398-374
E-mail: kaoszuzlet@freemail.hu

FELÚJÍTOTT, BÚTOROZOTT,
ÖSSZKOMFORTOS HÁZ (KÖLLė-HÁZ)
A Fė UTCA 43. SZÁM ALATT
2010. FEBRUÁR HÓ 1-JÉTėL
HOSSZABB TÁVRA KIADÓ
ÉrdeklĘdni lehet:
06 (30) 210-7405


   
Biztonsági rendszerek kiépítése
rádiófrekvenciás
és telefonos távfelügyelet biztosításával,
vonuló járĘrszolgálattal
Lénárd Péter 06 (20) 9117-775
Csitneki Tibor 06 (20) 9205-424

Nyitvatartás:
hétfĘ–péntek:
9–18 óráig
szombat–vasárnap: 9–12 óráig
VÁRJUK SZERETETTEL!

ÉPÍTĘK BARKÁCS BOLT
ÉS FATELEP, DUNABOGDÁNY
MÁJUSI
AKCIÓS TERMÉKEINK:
GIPSZKARTON, SZIGETELėK,
BÁDOGTERMÉKEK 5%,
AZON FELÜL:
BARKÁCSFELSZERELÉSEK,
CSAVAROK, BARKÁCSGÉPEK,
VILLANY-, VEGYÁRUK,
VALAMINT
RAGASZTÓANYAGOK
KAPHATÓK
Mindenkit szeretettel várunk!
Pfeifer Ferenc
CÍM:

DUNABOGDÁNY
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Kossuth Lajos út 3.
(a focipályával szemben)

NYITVA TARTÁS:
hétfĘtĘl péntekig 7–16.30-ig, szombaton 7–12-ig
Tel.: 06 (26) 590-022 Mobil: 06 (30) 9241-070
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Kapható
A BORDA TERMÉKEK
TELJES VÁLASZTÉKA!
Ajánlatunk:
Borda vákuumfóliás grillkolbász
1320 Ft helyett 1100 Ft,
Borda házi sütni való kolbász 1160 Ft helyett 980 Ft
kedvezményes áron kapható!
Grillkolbászok már pizzás és zöldfĦszeres ízben is!
Többféle mustár, majonéz, torma!
A GRILLEZÉSHEZ AJÁNLJUK:
többféle ízesítésĦ fĦszeres húsok, sertéstarja, oldalas stb.
többféle páccal ízesített grillhúsok, grillfĦszerek
nagy választékban, sertés- és juhbeles
grillkolbász, csemege debreceni!
Minden héten más-más sertéshúsakció –
a készlet erejéig!
Az árak a mindennapi készlet erejéig
érvényesek; az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
Sertés-, mĦ- és vakbél, gyomor folyamatosan kapható!
MinĘségi ecetek, konzervek, ét- és olívaolaj,
ásványvíz, üdítĘitalok, száraz- és házi tészták,
mirelit áruk, vecsési savanyúságok, mirelités grillfĦszerek nagy választékban,
jó minĘségben, kedvezĘ áron!
SODEX ho PASS, ENNI KÉK
étkezési és ajándék utalványok beválthatók!
2010. április 6–7. között szabadság miatt zárva tartunk,
nyitás 8-án, csütörtökön!

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
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Nyitva: h–p 10.00-19.00, szo 10.00–14.00
2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 49/c
Telefon: 06 (26) 580-072
(vizsgálati elĘjegyzés is)
Fax: 06 (26) 580-073
e-mail: optimed@chello.hu

Szemész szakorvosi vizsgálat,
gyermekszemészet
Kontaktlencse-vizsgálat, -forgalmazás
Kontaktlencse-ápoló szerek
Szemüvegkészítés, -javítás
Fotócikkek, fényképelĘhívás,
igazolványkép-készítés

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
XXVI. évfolyam 5. szám
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,,Ama vigasztaló pedig, a Szent Lélek, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre
megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek.”
(Jn 14,26)

  

 

Jézus tanítványainak szüntelenül tanulniuk kell! Ahhoz, hogy az ember ne tévedjen el, ismernie kell az utat. Azért, hogy életben maradhasson, ismernie kell a
szabályokat és lehetĘségeket, amiket mint korlátokat tiszteletben kell tartania, és
amikkel élhet.
Egy mosógép használati útmutatója ma már egy kisebbfajta könyv, de elolvassuk, hogy a birtokunkban lévĘ eszközt megfelelĘen üzemeltessük, hogy kitartson, és jól mĦködjön. Az életnek is megvan a maga használati útmutatója, amit
bizony meg kell tanulnunk. Ez a tanulás egyszerre folyik térben és idĘben. Térben úgy, hogy más-más helyen mást és mást kell szem elĘtt tartani; idĘben pedig
úgy, hogy minden kornak, legyen az világkorszak vagy életkor, megvannak a
maga kihívásai. Az élet eme útvesztĘjében a Szentlélek ad útmutatást az Isten
népének. Ez az útmutatás személyes. Isten a lelke által személyre szabottan szól
hozzád. Lelke által veled van és tanít téged, feltéve, ha hagyod és akarod.
Tanulni sokféle módon lehet, de két fĘ szintjét meg lehet különböztetni, amit
viszont nem kerülhet el senki sem! Az egyik az elméleti, a másik a gyakorlati. A
Szentlélek tanítása is magában foglalja ezeket a szinteket.
Az elméleti tudást akár lexikális tudásnak is nevezhetjük. Ez jelenti a Biblia
alapos ismeretét. Ennek módja: olvasás, igehallgatás, az olvasottak, ill. hallottak
továbbgondolása, saját életünkre vonatkoztatása.
Mennyit olvasod a Bibliát? Hogyan olvasod? Napi rendszerességgel, idĘt szánva a megértésre, vagy futtában, esetleg ritkán, vagy soha… Megteszel-e mindent
azért, hogy minél többet megtudj az Úrtól, az Úrról? Szereted-e tanulni az örök
élet tanítását? Arra használod-e a nyugodalom napját, amire elsĘsorban adatott,
hogy megszenteld azzal is, hogy Isten dolgaival foglalkozol intenzívebben, mint
hétköznap?
A Szentlélek tanít, és magyaráz, teszi a holt betĦt Isten igéjévé. Kéred-e Istent
erre imádságaidban, és megköszönöd-e neki, hogy nem kell tudatlanságban élned?
A gyakorlati oktatás, amikor a tudást az ember adott élethelyzetben alkalmazza.
Sokan tudnak sok mindent. Mi módon, hogyan kéne élni, cselekedni, de mégsem
teszik azt, amit helyesnek tartanak. A gyakorlati oktatás során tanulja meg az
ember ténylegesen Istenre bízni önmagát. Ekkor fedezi föl, hogy nem csupán
elmélet a hit, hanem mĦködĘ valóság, hogy lehet az Isten igéjére életet, egzisztenciát építeni. Ekkor tanulja meg az ember, hogy nem csak kéne, hanem úgy is
kell élni, hogy ne pusztítsa többé a bĦn, és Jézus benne is lerontsa az ördög munkáit. Így jut elĘrébb a megszentelĘdés útján az egyén. Erre tanít meg a Lélek.
De nemcsak tanít, hanem szüntelenül emlékeztet is, hogy ne vesszen a feledés
homályába, amit elsajátítottál. Nem kell félned, hogy mikor mit tegyél, vagy
mikor mit mondj, mert megtanít rá, és emlékeztet is az Isten Lelke.
Mindenre megtanít, amire szükséged van az üdvösségre, csak hagyod-e és teVörös Ákos ref. lelkipásztor
szel-e érte, hogy taníthasson?

Május 30.

Gyermeknap
Sok szeretettel köszöntjük
városunk valamennyi
gyermekét, fiatalját!
Kívánunk sok örömet,
sikert, boldogságot
a jövĘ nemzedékének!

Június 6.

PEDAGÓGUSNAP
Nagy tisztelettel
és szeretettel köszöntjük
Visegrád valamennyi
nevelĘjét, tanítóját, tanárát,
akik az emberré formálás
legszebb feladatát végzik
az Áprily Lajos Ált. Iskola
és az Erdei Iskola falai közt.
Kívánjuk, hogy hivatásukhoz
legyen erejük, szeretetük
és sok türelmük!
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EGÉSZSÉGNAP – MINDENNAP
Április második hétvégéjén, a választásokkal szinte egy idĘben
EGÉSZSÉGNAPot szerveztünk a háziorvosi rendelĘben.
A vizsgálatok során az érrendszeri megbetegedések szempontjából fontos kockázati tényezĘket, rizikófaktorokat szĦrtünk a
megjelenteknél.
Urológiai megbetegedéseket vizsgált a bátor jelentkezĘknél az
urológus szakorvos.
JólesĘ érzés volt látni az érdeklĘdést, a lakosság aktivitását
ezen a szombati napon.
Számomra nagy öröm volt, hogy a visegrádi rendelĘben kiváló
szakemberek segítségével folyhatott ez a gondoskodó-megelĘzĘ
munka, és még az urológiai ultrahangvizsgálatra is itt helyben
teremtettünk lehetĘséget!
Felhívtuk a megjelentek figyelmét az agyérbetegség (stroke),
tágabb értelemben a keringési betegségek szempontjából fontos
rizikótényezĘkre.
Az alábbiakban az olvasókkal is megosztok néhány jó tanácsot
a gyakoribb betegségek elkerülése érdekében:
Vannak nem befolyásolható kockázati tényezĘk: mint az életkor, a nemünk és az öröklött adottságok.
A szĦrés alkalmával figyelmünk természetesen a befolyásolható, megváltoztatható rizikótényezĘkre irányult. Ezek a következĘk:
• magas vérnyomás,
• magas vérzsírszint,
• dohányzás,
• cukorbetegség,
• elhízás,
• szívbetegség,
• elĘzĘ stroke vagy TIA,
• fogamzásgátló tabletták szedése.
A cukorbetegeknél oly gyakori neuropátiás fájdalom az idegrendszeri sérülésbĘl fakad, de szerencsére gyógyszerrel ez a
kellemetlen tünet is enyhíthetĘ. Több betegünknek is javasolt a
belgyógyász doktornĘ terápiát erre a tünetre.
A szĦrés nagyon eredményes volt. A betegeink negyedének
további kivizsgálást javasoltak, egy harmaduknak terápiás módosítást beszéltünk meg.
Nem gyĘzöm elégszer hangsúlyozni, hogy az érrendszeri betegségeink elkerüléséért mi magunk is sokat tehetünk.
ElĘször is ismernünk kell a saját kockázati tényezĘinket. Ezek
gyógyszeresen, illetve az alternatív medicina segítségével is jól
befolyásolhatók.
A legfontosabb persze az egészséges életmód, ami alatt a következĘkre gondoljunk:
• egészséges táplálkozás,
• elegendĘ mértékĦ testmozgás,
• megfelelĘ testsúly fenntartása,
• károsító tényezĘk (dohányzás, alkohol) kerülése,
• rizikótényezĘk ellenĘrzése, szükség esetén gyógyszeres
befolyásolása.
A magas vérnyomás nem csak gyógyszerrel, hanem életmódváltoztatással is befolyásolható.
Az egészséges táplálkozás, a testünknek, alkatunknak megfelelĘ tápanyag ismerete és bevitele azért fontos, hogy toxinok,
méreganyagok képzĘdésével ne terheljük meg szervezetünket,
immunrendszerünket.
Az ember szíve egy nap alatt kb. 9000 liter vért pumpál az
ereinkbe, hogy életfontosságú oxigént és tápanyagot jutasson el
300 billió emberi sejtbe. Természetesen rugalmas, nem merev,
koleszterinnel átitatott, megkeményedett erekre van ehhez szükség.
Gyógyszeres terápia kiegészítéseként vagy enyhén emelkedett
vérzsírértékeknél ajánlom a következĘ teakeveréket: ösztörös
veronika és tyúkhúrtea keveréke; kezdetben napi 3 csészével is
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lehet inni, majd a kívánt hatás elérése után elég hetente 1-2
alkalommal.
A szív és az erek izmait rugalmasan tartja a galagonya, ami a
magas vérnyomás esetén is kiváló. Aki csupán a stressztĘl szenved, megelĘzésképpen heti egy alkalommal kellene galagonyateát inni, mert ez a gyógynövény a koszorúereket nem tágítja,
nem vékonyítja el a falát, de a koszorúeret belülrĘl tisztítja.
A szív mĦködését segíti, és az ereket tisztítja még a fehér fagyöngy is, amit lágy, hideg vízben 12 óráig áztattak. Napi egy
csészével ajánlott ebbĘl a teából meginni.
A nyaki erek tisztán tartására van egy külsĘleg is alkalmazható
lehetĘség: 2,5 dl almaecetet öntsünk egy félliteres üvegbe, 6–10
gerezd fokhagymát tegyünk bele, feldarabolva. Az üveget be
kell zárni és addig hagyhatjuk benne a fokhagymát, amíg használjuk az oldatot úgy, hogy minden este belemártjuk a kezünket
és bekenjük ezzel az ütĘereket.
Akinek 140/90–160/90 Hgmm között van a vérnyomása, annak minden harmadik napon javasolt galagonyateát innia. Két és
féldeci forrásban lévĘ vizet öntsünk egy teáskanálnyi galagonyavirágra, majd lefedjük. Tíz perc után a vizet leszĦrjük, étkezés elĘtt javasolt meginni.
Amikor a vérnyomás már 160/90 Hgmm felett van, rendszeres
orvosi ellenĘrzés javasolt.
Ilyenkor már minden másnap javasolt inni egy csésze galagonyateát.
180/90–100 Hgmm feletti vérnyomásnál a javasolt 12 órán át
hideg desztillált vagy kifejezetten lágy vízben áztatott fehér
fagyöngyteát keverhetjük galagonyateával, a teakeverékbĘl
naponta javasolt inni. Harmadik összetevĘként a kis télizöld
meténg is belekeverhetĘ a fenti teakeverékbe, ebbĘl készül a
Cavinton is. Ez is értágító és vérnyomáscsökkentĘ hatású.
Ingadozó vérnyomás esetén csak fehér fagyöngytea fogyasztása javasolt, a fentebb leírt áztatási mód betartásával, naponta egy
csészével. A szédülés és gyengeség érzet jelentĘsen enyhülni
fog.
Alacsony vérnyomás esetén két hétig javasolt minden nap egy
csésze, egy teás kanálnyi kerti izsópból készített tea. Két hét
után már csak mokkás kanálnyi növénybĘl készítsék a teát, és
csak további két hétig kell inni.
A vérnyomással kapcsolatos problémákat ne felületesen kezeljék, beszéljék meg velem, a háziorvosukkal. Gyakran ellenĘriztessék a vérnyomásukat!
Mozogjunk rendszeresen! A rendszeres testedzés csökkenti a
vérnyomást, emeli a HDL (védĘ) koleszterin szintet, javítja a
szív és erek állapotát. Visegrád különösen ideális a különbözĘ
terheléssel járó mozgáshoz. Az evezéstĘl a síelésig itt szinte
mindenre van lehetĘség. Gyakori az a szégyenletes helyzet,
amikor azt tapasztaljuk, hogy a vendégek jobban ismerik a
környékünk turisztikai nevezetességeit, mint az itt élĘk.
Használjuk ki csodálatos adottságainkat! Kertjeinkben neveljünk egészséges zöldséget, gyümölcsöt, akár gyógynövényeket
is saját készítésĦ teákhoz.
Engem mint háziorvost az töltene el elégedettséggel, ha egyre
többen élnének egészségtudatos életet Visegrádon. Igénybe
vennék a helyben szervezett szĦrĘvizsgálatok adta lehetĘségeket, rendszeresen konzultálnának velem még akkor is, ha éppen
nincs panaszuk. Használják ki azokat a természeti adottságokat,
amikért mások messzirĘl utaznak ide.
Még egy fontos dolog: tavasz van, a Visegrádot körülölelĘ
erdĘk különleges hangulata elgondolkodásra, meditációra hív.
Ez az a miliĘ, ahol zavartalanul, bátran végiggondolhatjuk, hogy
miként takaríthatunk eredményesen, nem csak a természetben,
hanem testünkben és a negatív érzelmeinkben, gondolataink
sĦrĦ erdejében is, Semmi kétség ne legyen, hogy megéri a fáradságot, mert az igazi megelĘzés sejtjeink és gondolataink lomtalanításában rejlik, ezt soha se feledjük.
Ehhez kívánok mindannyiuknak jó egészséget, életkedvet és
erĘt, szeretettel:
Dr. Balázs Mária Anna
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VÁROSHÁZI HÍREK
A Visegrádi Önkormányzat KépviselĘ-testületének
5/2010. (IV. 28.) rendelete
az önkormányzat 2009. 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 2009. évi költségvetésérĘl szóló 2008. évi CII. törvényben foglaltakra, 2009. évi költségvetésérĘl a következĘ rendeletet alkotja:
1. §
A képviselĘ-testület a 2009. évi gazdálkodásáról szóló
beszámolót 629.311 eFt bevétellel és 625.146 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 Pénzügyi befektetés bevétele
3.2 Tárgyi eszköz és immateriális javak értéke
3.3 Koncesszióból származó bevétel
4. Támogatások, átvett pénzeszközök
4.1 Költségvetési támogatás
4.2 Kiegészítések, visszatérítések
4.3 MĦködési célú pénzeszköz átvétel
és támogatás értékĦ bevétel
4.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
és támogatás értékĦ bevétel
5. Támogatási kölcsönök visszatérülési
bevétele
5.1 Kamatmentes kölcsön vissza
6. Hitelfelvétel
6.1. Felhalmozási célú hitelfelvétel
6.2. Likviditási hitel
7. FüggĘ, átfutó, kiegyenlítĘ bevételek
8. ElĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele
Összesen:

88.576
88.576
253.788
207.478
24.443
13.799
8.068
9.941
137
9.804
0
236.999
200.678
6.673
19.032

II. Kiadások
MĦködési kiadás
Személyi
Járulékok
Dologi
Pénzeszköz átadás
Felhalmozási és pénzügyi befektetetési
kiadások
Beruházás
Felújítás
Hitelek
1. Célhitel törlesztése
2. Lízing törlesztés
3. Likvid hitel visszafizetése
Munkáltatói hitel
Átfutó függĘ kiadások
Összesen:

65.666
55.890
9.776
39.912
14.306
1.714
23.892
1.000
7.238
625.146

2. §
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Visegrád, 2010. április 28.
P. H.

10.616
238
238
28.073
4.724
23.349
6.249
5.447
629.311

511.330
221.675
63.909
196.628
29.118

Hadházy Sándor s. k.
polgármester

dr. KĘszegi Géza s.k.
h. jegyzĘ

Kihirdetve: 2010. április 29-én
dr. KĘszegi Géza s. k.
h. jegyzĘ

Visegrád Város Önkormányzat
KépviselĘ-testülete
2010. május 20-án, csütörtökön
18 órakor
a mozi épületében

ÁLTALÁNOS
KÖZMEGHALLGATÁST
tart.
Minden érdeklĘdĘt szeretettel várunk!
Hadházy Sándor s. k.
polgármester
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A 2010. évi országgyĬlési képviselĞ-választás eredménye Pest megye 11. körzetében

Az elért szavazatok alapján a körzet országgyĦlési képviselĘje 2010-tĘl Hadházy Sándor lett. Gratulálunk, és eredményes munkát
kívánunk! Listán a FIDESZ-KDNP érte el a legtöbb szavazatot a pártok között.

Visegrád Város Önkormányzata
pénzügyi bizottsága
A püb 2010. 04. 22./3. sz. véleménye-javaslata Visegrád
város ezer éves évfordulójára szervezett rendezvények
pénzügyi zárásához
1. A témát bizottságunk már 2009 októberében tárgyalta. Az eseményhez kapcsolódó olyan teljes önkormányzati kiadásokat, bevételeket tekintette át bizottságunk, melyek csak ebbĘl az alkalomból kerültek a
költségvetésbe.
2. 2008-ban az Életfa-szoborra nyert az önkormányzat 6
millió 400 ezer forintot. Ezzel szemben 18.271.200
millió forint volt a kiadása a szoborra.
3. 2009-ben a szoborra további kiadások voltak
18.127.692 millió forint értékben. Millenniumi rendezvénykiadások összege 2009.ben: 54.737.706 millió forint az áfával együtt. A Fotóalbum kiadása
4.583.519 millió forint. A bevételi 2009-ben
20.288.000 millió forint (benne a már megvalósult kisebb értékesítések is).
4. 2010-re került át a disznótoros kiadás, mely
1.066.565 millió forint volt. Továbbá a katolikus
templom millenniumi évfordulóhoz kapcsolódó felújításához való önkormányzati hozzájárulás, mely 10
millió forint, s melyet ez évben negyedévi bontásban
teljesítünk. Városunk ezeréves Bevételi oldalon 2010ben a kis értékĦ eszközök, tárgyak értékesítésével további 1,2 millió forinttal számolunk, továbbá a Fotóalbum értékesítésébĘl (összevonta) 6 millió 500 ezer
forinttal számolunk.
5. A megvalósult, illetve még várható bevétel összesen 38 millió 288 ezer forint. A megvalósult és átnyúló kiadás összesen 106.786.682 millió forint.
Egyenleg: 68.498.692 millió forint, mely közvetlen
önkormányzati költségkiadás.
6. Az ezeréves évfordulóhoz kapcsolódó járulékos kiadás a II. alpolgármesteri státusszal járó tiszteletdíjas
bérköltség is, mely 2009-ben 2.087.100 millió forint
volt, s a kapcsolódó tb-je 618.145 forint, valamint a
tiszteletdíj 10%-a a költségtérítés. A 2010-es évben is
hasonlóak lesznek a kiadások.
Kiss Károly
a püb elnöke

Visegrád Város Önkormányzat
a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Fellegvár óvoda
dajka munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony idĘtartama: határozatlan idejĦ közalkalmazotti
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidĘ.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2025 Visegrád, FĘ utca 18.
A munkakörbe tartozó, ill. a vezetĘi megbízással járó lényeges feladatok: az
óvodáskorú gyermek gondozásának segítése óvónĘ irányításával. A gyermekek
közvetlen és közvetett környezetének tisztán tartása, takarítása az ÁNTSZ és a
HACCP elĘírásainak megfelelĘen. Az étkezéssel kapcsolatos feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: középiskola/gimnázium, dajka szakképesítés.
Elvárt kompetenciák: megbízhatóság, empátia, tolerancia, segítĘkészség, alkalmazkodó képesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: iskolai végzettséget igazoló
dokumentumok, erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetĘségének idĘpontja: a munkakör legkorábban a pályázatok
elbírálását követĘen azonnal betölthetĘ.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dobó Istvánné nyújt a (26)
398-130-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Visegrád Város
Önkormányzat címére történĘ megküldésével (2025 Visegrád, FĘ utca 18.). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplĘ azonosító számot: 424/2010,
valamint a munkakör megnevezését: dajka.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokról a munkáltatói jogkör
gyakorlója dönt. A nyertes pályázót telefonon értesítjük.
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 10.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Visegrádi Hírek, Visegrád
Város Önkormányzat honlapja.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.visegrad.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási idĘpontja: 2010. május 3.
A pályázati kiírás közzétevĘje a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK
részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró
szerv felel.
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Köszönjük!

Tisztelt Olvasó!

A Visegrádi Erdészet jóvoltából ismét megújult két köztéri pad. Most a Széchenyi utca két, erĘsen megfáradt padját cserélték ki, melyek a képen látható, ,,büszke
derékkal” várják mindazokat, akik sétájukat hosszabbrövidebb idĘre egy kis pihenéssel kívánják megszakítani.

Az Áprily Lajos Általános Iskola szülĘi munkaközössége – összefogva az intézmény vezetĘivel – szeretné a
kisgyerekek számára az intézmény udvarát barátságosabbá tenni. Jelenleg semmilyen szabadtéri játék nincs az
udvaron, s hogy ebben az ügyben elĘrelépés történhessen,
mindannyiunk összefogására szükség van, hiszen egy
biztonságos játszótér létrehozása milliós nagyságrendĦ.
Úgy tĦnik, gyermekeink testi és lelki egészsége sokak
számára fontos, hiszen az ötlet felvetésével szinte egy
idĘben jelentĘs felajánlást kaptunk: dicsérve az ötletet, az
elsĘ biztatást és adományt a Visegrádért Egyesület
(200.000 Ft) és az Összefogás Dömösért Közhasznú
Egyesület (100.000 Ft) adta, majd megkeresésünkre szinte
azonnal válaszolva (nehézségei ellenére) Dömös Község
Önkormányzata is csatlakozott 100.000 Ft felajánlásával
ügyünkhöz. Bene Balázs és családja jóvoltából a gyerekek egy korszerĦ, vadonatúj kültéri pingpongasztalt is
kaptak (ára: 134.000 Ft), amelyet lelkesen vettek birtokba
a jó idĘ beköszöntével.
Hálásan köszönjük az eddigi adományokat, és kérjük
azon magánszemélyek, vállalkozók, jogi személyek segítségét, akik – fontosnak tartván a gyermekek környezetének szebbé, korszerĦbbé és élvezhetĘbbé tételét – kisebb
vagy nagyobb összeggel hozzá tudnak járulni a játszótér
létrehozásához!
Az adományokat eljuttathatják a Visegrád Sportjáért
Közalapítvány számlaszámára: 64700038-10001349 (kérjük, írják a közlemény rovatba: Célzott támogatás az
iskolának), átadhatják a szülĘi munkaközösség kezdeményezésével szervezett gyermeknapi rendezvényen május
29-én vagy egyéb egyeztetett formában.
Üdvözlettel:
SzülĘi munkaközösség

Az Ę nevükben és a város nevében is köszönjük!
Kalotai Árpád

Indulás Parajdra (Erdély):
június 25-én az esti órákban.
Hazaérkezés:
július 2-án az esti órákban.
Utazás: iskolabusszal
Tervezett program
(részletesen lásd késĘbb):
Parajd és környéke, Kolozsvár,
Tordai-hasadék, Szováta,
Korond, Segesvár, Gyilkos-tó,
Békás-szoros, SzejkefürdĘ,
Székelyudvarhely, Szent Anna-tó,
Brassó, Torockó.
Jelentkezési határidĘ:
2010. május 10-ig az igazgatónál.
Részvételi díj: 32.000 Ft,
amely két részletben fizetendĘ:
május 14-ig,
illetve a második részlet június 12-ig.
Az érdeklĘdĘk kérdéseikre
a 398-312 telefonszámon kaphatnak választ
Bozóki Marianna igazgatótól.

ViPa tábor – 2010.

     
   !  "   
# 


GYERMEKNAP AZ ÁPRILYBAN
MÁJUS 29-ÉN 10–14 ÓRÁIG
Sportversenyek, kézmĦves foglalkozások,
arcfestés, aszfaltrajzverseny, lovaglás, lengĘteke,
íjászat, mászófal,
trambulin, mesesátor és egyéb programok várják
az ide látogatókat.
Rendezvényünkön a teljes család együtt szórakozhat;
még az étkezés is kedvezĘ feltételekkel oldható meg
nálunk.
Szeretettel várunk piciket, kicsiket és nagyokat!
Az Áprily szülĘi munkaközössége
és nevelĘtestülete
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Áprilys
Minden hónapnak úgy indulunk neki, hogy talán ez
majd egyszerĦbb, kicsit lazább, nyugisabb lesz, mint az
elĘzĘ.
Nos, az áprilist mondjuk inkább sokszínĦnek.
Iskolánk hetedik esztendeje mĦködik alapfokú mĦvészetoktatási intézményként. Idén ötödik alkalommal rendeztük meg furulyatalálkozónkat a királyi palota dísztermében, a résztvevĘk nagy megelégedésére. Vendégeink
elismerĘen szóltak a magas színvonalú elĘadásokról, a
pompás környezetrĘl, a vendéglátás melegségérĘl, a szervezettségrĘl – s ez mind zenetanáraink munkáját dicséri.
Köszönjük minden résztvevĘ alkotó tevékenységét, s
támogatóink áldozatvállalását.

E hónapban tanulóink sok versenyen vettek részt: a furulyatalálkozó napján (ápr. 17., szombat) Érden megyei
helyesírási versenyen (eredménye nem ismert), Szentendrén prózamondó versenyen, Mogyoródon a Kaán Károly
Természettudományi VetélkedĘn jártunk, és az Oxigéntúrán is megizzadtunk. A legjobb eredményt kerékpárosaink érték el, hiszen Visegrád a csapatok közötti versenyben elsĘ lett, s pontjainak közel felét iskolásaink kerekezték össze.
E nap kiemelkedĘ eredménye még Csonka Attila 5. osztályos tanulónk versmondásban elért harmadik helyezése
a szentendrei Áprily-versenyen. Bár másik versenyzĘnk,
Tóth Vivien (8. o.) is példamutatóan készült a megmérettetésre, sajnos nem sikerült helyezést elérnie. Versmondásban máshol is bizonyítottak tanulóink: április 27-én a
Kittenberger MĦvészeti Fesztiválon (Nagymaroson) három tanulónk indult két kategóriában. Az egyik kategória
(„Család”) gyĘztese kiemelkedĘ teljesítménnyel Mészáros
Péter (8. o.) lett, HegedĦs Áron (5. o.) pedig harmadik,
míg a másik kategóriában („Humor a költészetben”) Bognár Bende második helyezést ért el. Hat iskola 24 versmondója vetélkedett a versenyen, 3 fĘs különítményünk
teljesítménye kimagasló volt. Mészáros Péter egyébiránt
nemcsak Nagymaroson remekelt, hanem a Dunakanyar
Kulturális Seregszemle elsĘ fordulójában is sikert aratott,
s továbbjutott a döntĘbe csakúgy, mint ügyes és lelkes
nemzetiségi táncosaink.
Az elmúlt héten egy csapatunk indult a szentendrei katasztrófavédelmi vetélkedĘn is, s bár nem értek el elĘkelĘ
helyezést, tudásukat elméleti és gyakorlati téren is gyarapították.

2010. május

Természetesen nem múlhat el hónap sportversenyek
nélkül: örömünkre a fiúk és a lányok is megnyerték a
körzeti labdarúgó versenyt, s továbbjutottak a megyei
fordulóba, ami már magában is elismerés. A lányok Budakeszin vívták ki a megyei döntĘbe a továbbjutást, a fiúk
pedig Gödön értek el második helyezést már a megyei
döntĘn április 30-án. A lányok megyei döntĘjére Vácott
kerül majd sor május 11-én. Hajrá, Áprily!

Iskolánkban nyílt napokat szerveztünk három egymást
követĘ alkalommal Visegrádon, ill. Kisorosziban, majd
lehetĘséget adtunk a szülĘknek arra is, hogy fogadóórán
tájékozódjanak az év vége felé közeledve gyermekeik
iskolai tevékenységérĘl. Tanulmányi szempontból talán a
legnehezebb idĘszakhoz érkeztünk: a nap erejének erĘsödésével fordított arányban változik a gyerekek tanulási
kedve (mi tagadás: az elcsigázott felnĘttek lendülete is
lanyhult kissé). Nem szabad azonban megfeledkezni arról
a – semmiképpen sem elhanyagolható – tényrĘl, hogy az
éves munka összegzéséhez, lezárásához, értékeléséhez
közeledünk. Akinek tehát fontos a jó eredmény, annak
bizony mély levegĘt kell vennie, s nekivágni az utolsó
nagy hajrának. A szülĘi ház szerepe is felértékelĘdik,
hiszen a kellĘ és kitartó anyai-atyai érdeklĘdés sokszor
csodákat tesz…

Az iskola természetesen nemcsak versenyekrĘl és tanulásról szól. E hónapra is jutott kikapcsolódás gyermekeinknek. Három alkalomra – 150 fĘre – szerveztünk színházlátogatást a Nemzeti Táncszínházba, illetve a MĦvészetek Palotájába. Mindhárom elĘadás rendkívül sikeres(Folytatás a 8. oldalon)
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Kedves Gyerekek!
A mĦanyagkupak-gyĦjtésben ismét fantasztikusak voltatok! Köszönjük ezt az OVISOKNAK, ISKOLÁSOKNAK, SZÜLėKNEK, PEDAGÓGUSOKNAK, a LELKES FELNėTTEKNEK és a VENDÉGLÁTÓSOKNAK!
A GYĥJTÉS FOLYTATÓDIK!
Csak remélni tudom, hogy többen megfejtették a testvérvárosi programokra vonatkozó feladványt, sajnos
ajándékot nem tudok senkinek átadni, mert megfejtés nem
érkezett a könyvtárba! A helyes megoldás: 1. kép: Parajd
(Erdély, Románia), 2. kép: Obergünzburg (Németország),
3. kép: Lanciano (Olaszország). Visegrád–Parajd távolság: 600 km, Visegrád–Obergünzburg: 800 km, Visegrád–Lanciano: 1300 km.
A májusi Gyerekkuckót is egy feladvánnyal kezdem! Ki
az a történelmi személyiség, aki a 19. század második
felében, 1916. május 21-én bekövetkezett haláláig Visegrádon élt? Helyes a válasz, ha Görgei Artúr tábornok
jutott eszetekbe! Talán emlékeztek, hogy tavaly novemberben a Magyar Tudomány Napja kapcsán azt ígértem,
hogy Bakody Tivadar bemutatása után megismertetlek
benneteket más, Visegrádhoz kötĘdĘ tudós pályafutásával.

A Görgei-bérc felavatása 1933 júliusában történt Visegrádon.
Zsitvay Tibor emlékbeszéde közben ünnepélyesen leplezték le
a szabadságharc nagy hĘse,
a ,,visegrádi remete” emlékmĦvét

Talán meglepĘ lesz számotokra, hogy a tábornok a kémia tudományban szerzett tudósi babérokat. Életét, szabadságharcban betöltött szerepét, visegrádi tartózkodását
már megismerhettétek a Visegrádi HírekbĘl, iskolai tanulmányaitokból, a Görgei-ünnepségek alkalmából. Most
a tudós Görgeit szeretném nektek bemutatni. Édesapja
halála után 1844-ben kilépett a katonai szolgálatból és a
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prágai egyetemen a hírneves Redtenbacher professzor
tanítványaként hamar kitĦnik kitartó szorgalmával, állhatatos érdeklĘdésével. Korán kezdi meg önálló tudományos kutatásait és már az elsĘ egyetemi évében megfogalmazza hitvallását: „Jelszavam: tanulni magamnak, s
vizsgáztatni tanáromnak.” „Én egészen és kizárólag a
vegytanra adtam magam, mégpedig annak tudományos
mívelésére.” A kókuszdió zsírsavjainak vizsgálatát 1847
tavaszán kezdte el Prágában és a kísérletes vizsgálatokat
is itt fejezte be. A dolgozat kéziratán az utolsó simításokat
már otthon Toporcon végezte el. 1848. május 21-én adta
postára az Akadémiának címezve A kókuszdió olaj szilárd
és folyékony zsírsavjairól címĦ kémiai értekezését. A
téma akkoriban a kutatók érdeklĘdésének egyik központi
témája volt és több tudós is foglalkozott ezzel. A kókuszzsír a szappangyártásban jelentĘs alapanyag, mert amellett, hogy szállítása a trópusokról viszonylag olcsó volt,
kiváló minĘségĦ, igen jól habzó készítményt produkált. A
magyar tábornok ágyúi már javában szórták a halált az
osztrák ellenségre, miközben a bécsi Akadémia tudós
professzorai tanulmányozták dolgozatát, amely végül is
1851-ben elnyerte elismerésüket egyben a 40 pengĘ forint
jutalmat is szerzĘje számára. Görgei ekkor 33 éves, a
bécsi udvar döntése értelmében Klagenfurtban tölti a
szabadságharcban betöltött szerepe miatt a számĦzetés
éveit.
Magyarországra csak 1867 után térhet haza, Visegrádra
1874-ben költözik és haláláig itt él, ahogy Áprily Lajos
írja versében: „Kemény hátát a kĘnek megvetette: Támadj, világ, támadj, történelem!” A kémia tudománya
iránti érdeklĘdése élete végéig megmaradt, bár az a vágya, hogy taníthasson épp a szabadságharcban betöltött
szerepe miatt hiúsult meg. „Én katonai sikereimnek legnagyobb részét chemiai tanulmányaimnak, a búvárkodás
révén szerzett értelmi fegyelmezettségemnek köszönöm.
Chemiai tanulmányaim közben tanultam meg azt, hogy
puszta okoskodásaiban, sĘt megfigyeléseiben is mily sokféleképpen csalódhatik az ember a valóság felöl: de egyúttal azt is megtanultam, miféle módon lehet csalódásait
sikeresen ellenĘrizni, így a valóság felismeréséhez biztosan eljutni” – vallotta. Ma már tudjuk, hogy eredményei
több mint száz év után sem veszítették érvényüket, adatait
minden nagyobb összefoglaló munkába felvették.
Még egy érdekesség Görgeivel kapcsolatban; a cikk írása közben fedeztem fel, hogy a május 21-ei dátum három
alkalommal is sorsdöntĘ Görgei életében: 1848. május
21-én adja postára kémiai értekezését, 1849. május 21-én
vezénylete alatt szabadul fel Buda és 1916. május 21-én
halt meg Budapesten. Több okunk is van tehát, hogy
május 21-én tisztelettel adózzunk emlékének, Ęrizzük és
ápoljuk visegrádi emlékhelyeit; a Görgei-lépcsĘnél és a
Görgei-bércen lévĘ emléktáblákat.
Kedves Gyerekek! Ezt tudtam most nektek ajánlani a
májusi Gyerekkuckóban.
És ha valakinek felkeltette az érdeklĘdését Görgei Artúr
(akár gyereknek, akár felnĘttnek) várom nagy szeretettel
május 21-én a Mátyás-szobornál, ahonnan fél 2-kor
indulunk a Görgei-bércre és 4 órakor csatlakozunk a
Görgei-lépcsĘnél tartandó ünnepi megemlékezéshez.
Sportöltözetben gyertek!
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NEMZETISÉGI OLDAL –

2010. május

Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat

Tisztelt Olvasóink!
Április 25–27. között ErdĘ Péter bíboros úr Visegrádon
tartózkodott. Nagy megtiszteltetésnek vettük, hogy 26-án,
hétfĘn meglátogatta énekkarunkat is. Németül köszöntötte
az énekkar tagjait. Viszonzásként az énekkar egy német
Mária-énekkel és egy sváb világi dallal köszöntötte a
fĘpásztor urat.
A bíboros úr érdeklĘdött az énekkarunk felĘl; munkásságáról; hogyan kapcsolódik be az egyházi ünnepekbe.
Érdekelték a helyi szokások; a sváb lakosság honnan és
mikor került Visegrádra; hány sváb család él még a városban; van-e német nyelvĦ mise Visegrádon; a fiatalságot
bevonjuk-e az énekkar munkájába; átadjuk-e nekik ezeket
a szép német dalokat.
Egyszóval elég sokoldalú, Ęszinte érdeklĘdést mutatott
bíboros úr.
Az a kis idĘ, amit az énekkarunkkal töltött ErdĘ Péter
fĘpásztorunk, jó hangulatú, kötetlen beszélgetés volt. A
látogatás végén az énekkarnak további jó munkát kívánt,
énekkarunk pedig megköszönte a látogatást.
(Képpel sajnos nem tudunk szolgálni, mert nem készült
fotó.)
Burgermeister Istvánné elnök

Fúvószenekarunknak köszönjük
a május 1-jei zenés ébresztĘt!
(Folytatás a 6. oldalról)

Áprilys
nek, s a nézĘsereg lelkesnek (és remek magaviseletĦnek)
bizonyult. Külön örömömre szolgált az, hogy több gyermeket szülei, testvérei is elkísértek. Ígérem, jövĘre a színházlátogatás folytatódik!
De a színházat nemcsak nézni, hanem csinálni is kell.
Paulusz József rendezésében tekinthették meg az érdeklĘdĘk Dömösön, majd Visegrádon Babits Mihály Jónás
könyve c. mĦvének színpadra alkalmazott változatát.
Mindkét helyszínen sokan voltak kíváncsiak az elĘadásra.
S mi, áprilysok (voltunk ott szép számmal) büszkén néztük iskolánk tanárainak, jelenlegi és volt tanítványainak
színházteremtĘ tevékenységét.
Bezárult a budapesti Tutanhamon-kiállítás. Az utolsó
héten még sikerült ötödikeseinknek belesni az ókori
Egyiptom titkaiba. Érdemes volt
Mindenképpen szólnom kell Bori nénirĘl és nagyszerĦ
kiskertész csapatáról, akik lelkesen ültetnek, locsolnak és
gyomtalanítanak, nagyszerĦen kiegészítve Zsuzsi néni és
Ildi néni gondos növényápoló munkáját, akik elültették a
felajánlott és vásárolt növényeket, s nagy terhet véve
hátukra, ápolják is azokat. A csarnok tövében is megjelentek Józsi bácsi szorgos keze nyomán az elsĘ tavaszi virágok. Bori néni lelkes munkája – és nem utolsó sorban
finom humora – kellett ahhoz is, hogy nagyobb figyelmet
fordítsunk környezetünk tisztaságára. Kicsi, de szívünknek nagyon kedves változások ezek.

MEGHÍVÓ
EINLADUNG
A Német Kisebbségi Önkormányzat
szeretettel meghívja
Önt és kedves családját,
ismerĘseit

a május 29-én tartandó

millenniumi búcsúra
Helyszín:
Millenniumi-kápolna
(FĘ utca)

IdĘpont:
2010. május 29., 10 óra
A búcsú szentmisével kezdĘdik,
majd sütemény- és borkínálással
egybekötött, kötetlen beszélgetés
Ez idĘ alatt a fúvószenekarunk játszik,
teremt jó hangulatot
Mindenkit szeretettel várunk!
A sok munka mellett a tantestület tagjai részt vettek a
Kistérségi Pedagógiai Napok programjain. A térítésmentes program sokszínĦ volt, s hiánypótló, hiszen az iskolák
továbbképzésre fordítható pénzügyi forrásai erĘsen beszĦkültek, s a módszertani megújulásra, szakmai kapcsolattartásra egyre nagyobb szükség van. A hó végén iskolánk több pedagógusa a nagymarosi nevelési tanácsadó
által szervezett szakmai napon is részt vett, amely egy
napot szentelt a gyermekrajzok elemzésének a szakma
neves elĘadóinak részvételével.
Végezetül közeli terveink, címszavakban:
május 4. – Anyák napja az idĘsek otthonában (Mogyoróhegy) 3–4. osztály
május 7. – Drogprevenciós elĘadás a Maffia Múzeumban 7–8. osztály
május 11. – Fogadóóra (16 óra) és szülĘi értekezlet (17
óra) Kisorosziban
május 15. – Seregszemle döntĘ a sportcsarnokban
május 23. – Nemzetiségi teadélután
május 24. – PünkösdhétfĘ, ünnepnap
május 26. – Kompetenciamérés a 4., 6. és 8. osztályban
május 27–28. – Hangszeres vizsgák
május 29. – Gyermeknap
június 12. – Ballagás (10 óra)
június 17. – Tanévzáró ünnepély
és ami még bekövetkezik…
Lejegyezte Bozóki Marianna
– a többiek lázasan dolgoznak…
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Városunk fĘ információforrása, a
Visegrádi Hírek, 1986-ban indult útjára. A lap nagy utat járt be, rovatok
jöttek és mentek, miközben az újság
felépítése is jelentĘsen átalakult.
Ezeket a változásokat vizsgáltam az
elmúlt huszonnégy év archív anyagát
áttanulmányozva, és az alábbiakban
beszámolnék az eredményekrĘl.
Hogy minél objektívebb eredményre jussak, elĘször is egyfajta statisztikát készítettem, meglehetĘsen kezdetleges módszert alkalmazva: egyszerĦen striguláztam a hírek, az ismeretterjesztés és kultúra, a közélet cikkeinek számát. Megszámoltam az önkormányzat véleményeinek, valamint
a vele szembe helyezkedĘ álláspontok számát.
Ezek mellett még figyelembe vettem a terjedelmet is, így végezetül
arányokat kaptam, illetve az arányok
egymáshoz viszonyuló változásait az
évfolyamok alatt. Az alábbiakban
ezekre az arányokra fogok hivatkozni.
MindenekelĘtt két dolgot szeretnék
hangsúlyozni; elĘször is nem állt rendelkezésemre a 1987–1991-ig terjedĘ
újság archívum, ugyanis az sajnálatos
módon megsemmisült. Mondanom
sem kell, milyen komoly veszteség
ez, de öröm az ürömben, hogy az
1986-os legelsĘ évfolyam maradéktalanul megmaradt.
Másodszor az arányok csupán
megközelítĘ értékek, hiszen nem egyszer szemmértéken alapulnak, gyakran a betĦméret belekalkulálása nélkül. Ráadásul ritkák a tiszta oldalak,
amiken csak kultúra vagy csak hírek
szerepelnek, egy lapon általában vegyesen találhatunk ezt is, azt is.
Ezért arra jutottam, hogy felesleges
lenne számokra építeni, és jobb, ha
nem táblázatok útján közlöm a megfigyeléseimet, hanem inkább általános, leíró formában.
Ha a Visegrádi Hírek történetét
vizsgáljuk, érdemes egy pillantást
vetni az újságban beálló technikai
fejlĘdésre. A kilencvenes évek elején
az informatikai eszközök elĘretörésével a tördelés is átalakult. A szerkesztésben többé nem volt szükség
arra, hogy a sima, tömbszerĦ megjelenítésre szorítkozzanak, hanem ezt
felváltva megjelenhettek a fényképek,

táblázatok, díszes bekeretezések, és a
tartalmat hasábokra oszthatták.
1992-ben a Visegrádi Hírek megtelt
rejtvényekkel, viccekkel, fényképekkel, tréfás rajzokkal. A lap szépirodalmi szempontból is gazdagodott az
1986-os ,,Ęspéldányhoz” képest, mert
versek tĦntek fel benne, ami napjainkig sem változott. Sok közülük híres
költĘktĘl, helyi lakosoktól, vagy épp
iskolás szárnybontogatók tollából
származik.
A kezdeti idĘktĘl éveken át orvosi
jó tanácsokat fogadhatunk, általában
az évszaknak megfelelĘ veszélyek ellen, ez manapság sem tĦnt el, de elĘfordulásának száma és a cikkek terjedelme megcsappant.
1992 decemberében a szerkesztĘség
közzétette elveit, célkitĦzéseit, hogy
hozzájuk ragaszkodva folytassa munkáját. Ezek közül nézzük elsĘként
azt, amelyik a politikára vonatkozik.
,,A szerkesztĘség egyhangú döntése, hogy a Visegrádi Hírek hasábjain
semmilyen politikai, illetve személyeskedĘ vitának nincs helye” – áll a
címlapon.
Ez természetesen nem egyenlĘ a
politikától való teljes távol maradással, így történhetett, hogy két évvel
késĘbb, szintén december hónapban a
lap már Önkormányzati választások
különszámmal jelentkezett.
A probléma természetesen nem ott
kezdĘdik, ha egy újság értesíti olvasóit az Ęket körülvevĘ helyzetrĘl, ráadásul pont egy olyan helyzetben,
ahol sorsukról Ęk maguk döntenek.
Véleményem szerint a célkitĦzés
azonban mégis megbukott, és ez
1997 környékén kezdett körvonalazódni, az ezredforduló elsĘ éveiben
pedig már masszívan látszott. Az újság megtelt feszült, a köz- és pénzügyeket gyakran vádló hangnemben
megoldani akaró cikkekkel, miközben a kultúra aránya a felére csökkent, a humor pedig egyenesen szétfoszlott. A viccek és keresztrejtvények ezután csak hébe-hóba ütötték
fel fejüket a lap hasábjain.
Mindez azonban azt is jelentette,
hogy a kilencvenes évek közepétĘl
jóval többen jelentkeztek írásaikkal a
lapnál, hiszen 1995-ig ,,civil újságíró” alig tĦnt fel. Az emberek, a közvélemény megmozdultak, és sokan

sok ügyben elkezdtek beszélgetni, a
keményebb hangvétel mellett tehát
számtalan, egymásra reflektáló írást
olvashattunk.
Ha már a vélemények kifejtésénél
járunk, az oldalszámok és nyers adatok tekintetében a szerkesztĘséget hiba lenne elfogultsággal vádolni. A
Visegrádi Hírek nem más, mint Visegrád Város Önkormányzatának lapja,
ehhez képest az önkormányzattal
szembe helyezkedĘ álláspon-tok
gyakran csaknem kétszer annyi hozzászólást és mennyiséget foglalnak el
az újságban. Erre remek példákat találtam, mikor a 2000 ĘszétĘl 2001
nyaráig terjedĘ szakaszt böngésztem.
A Visegrádi Hírek mĦveltségi
anyagát magamban két részre osztottam fel: az ismeretterjesztésre és kultúrára. Kultúra alatt értem a prózákat,
magukat a kulturális eseményeket és
a lapban feltĦnĘ minden egyéb szépirodalmat. Ismeretterjesztésnek a tanulmányokat, történelmi érdekességeket könyveltem el, de hozzávettem
mindent, amit az ember hétköznapi
tudásának fejlesztésére alkalmas írásnak gondoltam: ezek az írások a –
hogyan készül? – kérdésre válaszolnak, a receptektĘl kezdve a kézi barkácsolásig. Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül szeretnék példákat
hozni minderre. Ezzel egyúttal eleget
teszek egy másik fontos kötelességnek is, mely egy újság történetének
ismertetésekor elmaradhatatlan: röviden bemutatnám a felbukkanó és eltĦnt rovatokat.
A 1993-as év mĦveltségi hozománya kiemelkedĘ volt. Rendszeres
helytörténeti tanulmányokat olvashattunk a város fĘbb nevezetességeirĘl,
pontos régészeti adatok tükrében,
mindezt több oldalas terjedelemben.
Év végén a tanulmányok kora lejárt,
de csak azért, hogy felváltsa a
,,Nevezetes épületek Visegrádon”
címĦ cikksorozat, helyi érdekességek
tehát még szép számmal maradtak.
(Folyt. a következĘ oldalon)
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(Folyt. az elĘzĘ oldalról)
1994-ben megalakult a német kisebbségi önkormányzat. MĦködése a
mai napig is rendszeres, nemzetiségi
oldal rovatot adta a városnak. FĘként
a hagyományokon alapuló közösségi
eseményekrĘl szerezhetünk belĘle
értesülést, valamint a nemzetiségi
énekkar és fúvószenekar tevékenységérĘl.
Ez év februárjában jött létre a
,,Spenót-díj”, a nemtetszés kifejezésének kulturált eszköze. De nem
mehetünk el szó nélkül Magyar Eszter robosztus tanulmánya mellett sem,
mely kilenc részen keresztül foglalkozott Visegrád történelmével.
1995 januárjában új rovat lépett
színre, ,,10 éve történt” címmel. Ez
rövid bekezdésekre tagolódott, és
minden egyes pontja egy múltbeli
eseményt közölt, a dátumból és címbĘl kikövetkeztethetĘ esztendĘbĘl.
Újabb kitüntetés is született, ami már
kimondva is kellemesebben cseng,
mint a Spenót-díj, mert nevét a tavasz
és virágok istennĘjérĘl, Flóráról
kapta.
A ,,Flóra-díj” a jó közhangulat
kialakítását segítĘ jelenségeket, követésre érdemes példákat jutalmazta. Itt
jegyezném meg, hogy a szép, tiszta
óvoda többször is büszkélkedhetett a
Flóra-díjjal.
Ismeretek bĘvítésére remek lehetĘség volt ,,A Duna menti tájak átalakulása” vagy a ,,Falunk történetérĘl” nevezetĦ széria böngészése.
1997 végére az újság lényegesen
megváltozott, és 2004-ig, tehát csaknem hét évig a kultúra és ismeretterjesztés háttérbe szorult. MegnĘtt
viszont a hírek és a közélet, valamint
az építĘ vagy kevésbé építĘ jellegĦ
kritikák, szóváltások száma, terjedelme.
Lényeges azonban megjegyeznem,
hogy ha az olvasó kezébe veszi
akármelyik lapot az 1997 és 2004
közti idĘszakból, éppúgy talál benne
kultúrát, verseket, még tanulmányokat is, még ha arányuk összehasonlítva a korábbi idĘkhöz képest.
Nézzünk példát ezekre: 1998-ban
Kálazy László ,,Emlékezés 1848-ra”
címĦ, történelmi ismertetĘibĘl részletesen megismerhettük a forradalom
menetét, folyamatát.
1999 és 2000 között az általános
ismereteket bĘvítĘ írások zöme Cse-
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ke László (,,Visegrád az 1929–33-as
világgazdasági válság idején”) és
Cseke Lászlóné (,,Érdekes arcok
Visegrádról”) tollából származik.
A következĘ években a hirdetések
száma nĘtt, ami komoly bevételt
jelentett az újságnak, sok álláskeresĘnek vagy vállalkozónak pedig
hasznos segítséget. Nem nagy terjedelmĦ, ám annál szívmelengetĘbb
rovat volt a ,,Hónapoló”, mely kedves gondolatokat adott olvasóinak.
Egy, a fiatalok számára is kitĦnĘ és
izgalmas kezdeményezést emelnék ki
2003-ból: a ,,Visegrádi fiatalok a
nagyvilágban” rovatot.
Az pedig, hogy a Visegrádi Hírek
milyen sokszínĦségre képes, kiderül a
2004-es szeptemberi számból, mikor
új cikksorozat vette kezdetét, mely
jóllehet, nem volt hosszú életĦ, mégis
rendhagyó témával, az agytréninggel
foglalkozott: ,,A siker az agyban
kezdĘdik” címmel.
2005 és 2006 között jelentek meg a
legmagasabb oldalszámú lapok, vaskos terjedelmük nemcsak az önkormányzati rendeleteknek, hanem az
újfent életre kelĘ ismeretterjesztési és
kulturális anyagoknak volt köszönhetĘ, és rendszeres rovatok ez idĘben
az ,,Áprily-hét anno”, valamint a
,,Családkutató klub” volt. Úgy tĦnt, a
mĦvelĘdés ismét erĘre kap, ám a
2007–2008-as szezon minden eddiginél gyengébb arányokat hozott ezen a
téren, és elsĘsorban a hírek és közélet
oldal erĘsödött fel.
A rovatokból csak példákat hoztam
fel, ahogy már említettem, a teljesség
igénye nélkül, és elsĘsorban a rendszerességet figyeltem.
Ezek után a közélet és a hírek számát vettem figyelembe. Itt idézném a
célkitĦzések egy újabb pontját: ,,A
lap fĘ célja a visegrádi polgárok
tájékoztatása a fĘbb, községi (késĘbb
városi) eseményekrĘl”.
Ha a statisztikákat nézem, a Visegrádi Hírek ebben maradéktalanul
megfelelt, és hĦen ragaszkodott nevéhez. Az információközlés és tájékoztatás mindig is a lap gerincét
adták, egyébként 2003–2005-ig arányuk feltĦnĘen magasra szökött. A
legfontosabb intézmények mindig
szóhoz jutottak, és a civilek is hasznos szócsĘre találhattak a lapban.
Írásom végén ki szeretném emelni,
hogy a Visegrádi Hírek megbízható

2010. május
információforrása a város lakosainak.
Az elmúlt 18 évben minden hónapban pontosan jelenik meg, a lakosok
számíthatnak a lapra. A rendszeres
havi megjelenés mellett idĘnként
különszámmal is jelentkezett az újság, ezek minden alkalommal tematikus számok voltak. A két legszínvonalasabb különszám rövid három
hónap leforgása alatt jelent meg,
mindkettĘ az 1956-os forradalom és
szabadságharc 50. évfordulóján állított emléket a hĘsöknek és az eseményeknek.
A Visegrádi Hírek a Dunakanyar
településeinek lapjai közül alighanem
a legszínvonalasabbak közé tartozik,
természetesen a maga költségvetési
kategóriájában. Összegzésként elmondható, hogy tárgyilagos, pártatlan
újság, és megfelelĘen ellátja a lakosokat az aktuális hírekkel. Mégis, a
régi példányok tele voltak valami
olyasfajta kellemes érzéssel, ami a
mai lapokból hiányzik, és amit semmilyen statisztika vagy arány nem
mutathat ki.
Kiss Balázs

Jékely Zoltán

ARCHAEOLOGIA
Egész délután túrtam a hegyoldalt,
szakadt a föld s hulltak a cserepek,
szürkés-poros, mállós rögökre sorvadt
korsó-maradványok, amelyeket
még csak rekonstruálni sem lehet.
S mindennemĦ csontocskák is
gurultak,
lapockák, forgók, régi peggyesek
még nagyobb dicsĘségire az Úrnak,
ki – ha fújják a Végítéletet –
belĘlük így-úgy párat összeszed.
S az órák észrevétlen sikamultak,
amilyen gyorsan csak ehelyt lehet,
hol kĘkori romok jelzik a múltat –
mire felnéztem, már esteledett,
s piros nyílként szálltak a fellegek.
S most; kezemben tízezeréves balta,
diadallal felmutatom a holdra:
öreg, megismered?
De a számlálhatatlan emberöltĘk
mélyére e rideg csillag helyett
révült arcom mered.
(Kolozsvár, 1942)
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Galateo, avagy az illemrĘl (V.)
Járjunk jólöltözötten, társadalmi helyzetünknek és korunknak
megfelelĘen, különben úgy néz ki, mintha semmibe vennénk a
többi embert… És ha az egész város rövidre vágatná a haját,
nem illĘ sörényt viselni; vagy ahol a többi ember szakállat
hord, te se borotváld le…
Aztán vannak még olyanok is… hogy egyáltalán nem lehet
Ęket elviselni, mert az egész társaságban állandóan akadékoskodnak, illetlenkednek és kellemetlenkednek, mivel sosem az
alkalomhoz illĘen, sohasem jól öltözötten és a józanésznek
megfelelĘen jelennek meg. Amikor például már mindenki asztalhoz készülĘdik, a fogásokat már felszolgálták és a kézmosáson is túl vannak, ekkor támad kedvük írni, vagy ki kell menniük vizelni, vagy nem sétáltak még eleget, így ezt mondják:
„Korán van még. Tudnak még egy kicsit várni: mi ez a nagy sietség ma reggel?” és ezzel az egész társaságot feltartóztatják,
minthogy csak önmagukkal és saját kényelmükkel törĘdnek, és
meg sem fordul a fejükben, hogy a többi embert figyelembe vegyék. Ráadásul mindenben mások elé akarják helyezni magukat: a legjobb ágyakban és a legszebb szobákban akarnak lefeküdni, a legkényelmesebb és leginkább tiszteletreméltó helyekre ülni, és szeretik, ha a többiek elĘtt szolgálják ki Ęket és helyezhetik kényelembe magukat. Ezeknek semmi sincs soha
kedvükre, hacsak nem az, amit Ęk gondoltak ki, minden másra
húzzák a szájukat, és azt hiszik, hogy meg kell Ęket várni az
evéssel, lovaglással, kockázással, mulatozással.
Giovanni Della Casa

Vigh Kristóf: BALASSI KANTÁTA
(Ęsbemutató)
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,,Az egyedül bölcs Istené a dicsĘség, a Jézus Krisztus által örökkön-örökké…” (Róm 16,27)

Nyílt levél
Szeretném köszönetemet kifejezni Visegrád Város
Önkormányzat KépviselĘ-testületének. A bizalmat,
hogy a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat alapján
támogatta tanulmányaimat.
Örömmel tájékoztatok mindenkit, hogy a Teológiai
Akadémia nappali tagozatán (2005/2010-es tanévben), hittudományi karon teológiai-missziói szakon,
nagyon jó eredménnyel diplomát szereztem.
Szeretném kifejezni Isten iránti hálámat annak a
sok visegrádi lakosnak a szeretetéért, segítségéért,
nagylelkĦségéért, imáért, biztatásukért, ösztönzésükért, hogy mellettem álltak.
IstentĘl kapott megtartó erejĦ igék megĘrizték lelkemet a megtorpanástól, a kitartáshoz pedig erĘt adtak a biztatások. Túl sokan vannak ahhoz, hogy
megnevezzem Ęket. E barátaimnak üzenem:
,,Köszönöm szépen!” Tanítással, lelkigondozással
kapcsolatos kérdéseiket szíves bizalommal várom.
Tudom, hogy a Szentlélek megelevenítĘ hatására a
legszerényebb ,,bizonyságtétel” is elindíthat bárkit
Isten keresésének útján!
Senki sem túl fiatal és senki sem túl öreg ahhoz,
hogy Jézus Krisztus mellett bizonyságot tegyen. Bízom benne, hogy ez bátorítás lesz a fiataloknak és
vigasztalás az idĘsebb testvéreknek, mivel mennyei
Atyánk iránti gyermeki bizalmunkban szüntelen növekednünk kell.
Móritzné Nagy Ilona
teológus



Balassi legszebb verseit, a korabeli magyar reneszánsz világot és török elleni küzdelmet új harmonikus stílusban, nagyszabású zenekari hangszerelésben megjelenítĘ mĦ Balassi
hĘsi halálának napján kerül bemutatásra az Esztergomi Balassa Bálint Társaság megemlékezésével karöltve
2010. május 30-án, vasárnap 16 órakor
az Esztergomi Bazilikában
KözremĦködik:

Esztergomi Szimfonikus Zenekar

Vadon termĘ gombákkal kapcsolatos
bármilyen kérdéssel keressen bizalommal!
Ingyenes gombavizsgálat a mĦvelĘdési házban
telefonos egyeztetést követĘen!
dr. Papp Miklós
gombaszakellenĘr
06 (30) 639-7500

TÁNCHÁZ

Vezényel: Reményi Károly

Kecskés-együttes
MĦvészeti vezetĘ: Kecskés András
Geiger Lajos (bariton) Dunai Éva (szoprán)
Petrás Mária (népdalénekes)
A belépés díjtalan!
A bemutató fĘ támogatója:
Alapítvány a Közjóért
További támogatók:
Esztergom Város Önkormányzata,
Sigrid & Steve Anderson (USA)

Ebben a tanévben az utolsó táncház május 15-én
szombaton 16 órától 18 óráig az Áprily Lajos Ált.
Iskolában lesz.
Mindenkit sok szeretettel várunk!
Szabóné Mayer Katalin
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Kulturális események idęrendi sorrendben
Május 15.
Május 15.
Május 21.
Május 21–22.
Május 22.
Május 23–24.
Május 25.
Május 28.
Május 29.
Május 29.
Május 30.
Június 13.

Dunakanyar Kulturális Seregszemle Gála
Táncház
Koszorúzás Görgei Artúr honvédtábornok
emléktáblájánál
I. Punk & Rockabilly Fesztivál a focipályán
Zeller József kiállításának megnyitója a
mĦvelĘdési házban
Pünkösd
Kovács József elĘadása a mĦvelĘdési
házban
Péntek esti elĘadás a könyvtárban
Gyermeknapi rendezvény az iskolaudvaron
Millenniumi kápolna búcsúja
HĘsök napja; megemlékezés a világháborúk áldozatainak emléktáblájánál
Zoller Attila emléktáblájának avatója
(Don Vito étterem)

A Mátyás Király MĦvelĘdési Ház
és az MNM Mátyás Király Múzeuma
szeretettel hívja Visegrád város polgárait

2010. május
A Mátyás Király MĦvelĘdési Ház
szeretettel hívja
Visegrád város lakosságát

2010. május 22-én szombaton 17 órára
a mĦvelĘdési házba

Zeller József
M e s t e rs é g é s h o b b i
címĦ

kiállításának megnyitójára
A kiállítást megnyitja:

Cseke László
szakíró
A kiállítás 2010. június 28-ig tekinthetĘ meg
a könyvtár nyitva tartása szerint.
[Visegrád, Széchenyi u. 11., Tel.: 06 (26) 398-128)]

A Mátyás Király MĦvelĘdési Ház
szeretettel meghívja Visegrád lakosait

Kovács József

Görgei Artúr

természetgyógyász

honvédtábornok

Mítoszok és realitások
a népi gyógymódok világából

emléktáblájának megkoszorúzására
2010. május 21-én pénteken 16 órára
a Görgei-lépcsĘhöz
Mindenkit szeretettel várunk!

   

címĦ

elĘadására
2010. május 25-én (kedden) 18 órára
a könyvtárba
A belépés ingyenes!
Mindenkit szeretettel várunk!

2010. május 21–22.

VISEGRÁDI FOCIPÁLYA
Május 21. péntek
19 órától
ROCKIN’RO CKCATS
ZETOR
THE ROSSLIFT
Május 22. szombat
19 órától
KATÉTER
NYĦG
A-PUNK
SZÉG YEN ÉS GYALÁZAT
Sportolási lehetĘség, kispályás focibajnokság
szombaton,
strandröplabda, mászófal, trambulin
I n g y e n e s b e l é p é s!
Olcsó büfé!
Ingyen sátrazási lehetĘség!
Információ: 06 (20) 923-9128

A Mátyás Király MĦvelĘdési Ház
szeretettel meghívja
Visegrád lakosait
a hónap utolsó péntekein megrendezendĘ
elĘadás-sorozat következĘ alkalmára,
mely
2010. május 28-án (pénteken)
18 órától
lesz a könyvtárban
Ebben a hónapban

Gróh Dániel
régész
tart

zenés, vetítettképes elĘadást

Terckering• Chopin körül
címmel
A belépés ingyenes!
Mindenkit szeretettel várunk!
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Sajó Sándor:

Az Áprily Lajos Általános Iskola
és a Mátyás Király MĦvelĘdési Ház
szeretettel hívja Visegrád gyerekeit
2010. május 29-én (szombaton)
az iskola udvarán megrendezésre kerülĘ

gyermeknapi rendezvényre
A programon belül 11 órakor
a PeTimi Társág segítségével
részesei lehettek
a Magyar népmesék címĦ
interaktív színházi elĘadásnak
Részletes program és útbaigazítás a helyszínen!
Mindenkit szeretettel várunk!

Május utolsó vasárnapja

A MAGYAR HĝSÖK
EMLÉKNAPJA
is egyben

2010. május 30-án vasárnap 19 órakor

MEGEMLÉKEZÉST
tartunk a visegrádi Mátyás-szobor mögött lévĘ,
az I. és II. világháború áldozatainak
emléket állító márványtáblánál

       
    
A halottak majd visszajárnak,
Mind jól vigyázzon, aki él!
A könny, a vér, a gond, a bánat
A sírból egyszer mind kikél!
Seregbe gyĦlnek majd az árnyak
A rónaságon, völgyeken:
A halottak majd visszajárnak, –
Vigyázz. Én nemzetem!
ElĘbb egyenként, félve jönnek,
Átlengenek csendes falvakon,
Éjfélkor halkan beköszönnek
Egy-egy firhangos ablakon;
Álmot lengetnek és nyugalmat
A kedves házban, udvaron, –
Vetések zöldjén átsuhannak
Mint szelíd fuvalom…
De jönnek aztán sokaságban
A véres harcok árnyai:
Sebzetten, vérzĘn, haloványan
Mind haza fognak szállani!
Kik messze földön sírba tértek,
Feltörnek mind a hant alól, –
És akkor itt majd nagy ítélet
Zord trombitája szól!

Mindenkit szeretettel várunk!

A Don Vito pizzéria,
az Ars Danubiana Alapítvány
és a Mátyás Király MĦvelĘdési Ház
szeretettel hívja Visegrád lakosait
2010. június 13-án vasárnap 19 órára
a Don Vito pizzériába,
ahol

emléktáblát avatunk

Zoller Attila
világhírĦ jazzgitáros emlékére,

születésnapján
A táblát felavatja:

Victor Máté,
a Magyar Zenei Tanács elnöke
A zenésztársak részérĘl
Szakcsi Lakatos Béla köszönti az egybegyĦlteket
Az emléktábla avató utáni koncerten a

Tabáni Jazz Trió játszik
A formáció tagjai igazi világsztárok:
a nagybĘgĘs Scholz Péter, a dobos Szudy János
és a zongorista Szakcsi Lakatos Béla
Mindenkit szeretettel várunk!

Kisértet lesz mind, néma, halvány,
Ki harcban ontott hĘsi vért,
És ott lebeg majd mindnek ajkán
A számonkérĘ szó: miért?
E nagy kérdéstĘl döbben elménk
És ebben zendül végzetünk, –
És jaj, ha méltón nem felelnénk,
Óh százszor jaj nekünk!
E kérdés ráül szívre, agyra,
És belefagy és benne ég,
Följajdul rá mint iszonyatra,
Ki itt él, minden ivadék;
E bús vád fölzúg majd az égig
S mint nagy magyar gyász ott zokog
És nemzedékek sírva érzik
S nem lesznek boldogok!
Rajokban, sĦrĦ ezredekben
Nagy szellemhad jön, bús, csodás, –
Az éjben holtak lelke rebben
Mint szemrehányó látomás;
A könny, a vér, a gond, a bánat
Fölsír majd titkon zengzeten, –
A halottak majd visszajárnak,
Vigyázz, én nemzetem!
A magyar hĘsök emléknapján ezzel a verssel tisztelgünk történelmünk valamennyi áldozata elĘtt

14

VISEGRÁDI HÍREK

DUNAKANYAR
KULTURÁLIS SEREGSZEMLE
2010
GÁLANAP
A DUNAKANYAR TELEPÜLÉSEI,
A VISEDRÁDI SZÖVETSÉG
ÉS A DUNAKANYAR PEDAGÓGIAI SZÖVETSÉG
SZERVEZÉSÉBEN
Helye:
A visegrádi Magyar László Tornacsarnok
Ideje:
2010. május 15., szombat 10.00–16.00 óra között
KöszöntĘt mond:
Hadházy Sándor Visegrád polgármestere,
országgyĦlési képviselĘ
RésztvevĘ települések és produkcióikból:
Dunabogdány: modern tánc, szavalat és próza, hegedĦduó, nemzetiségi tánccsoport
Kisoroszi: zenés jelenet, szavalat és próza, zene, felnĘtt
néptáncosok, modern tánc
Leányfalu: pompom tánccsoport és mesemondó
Pócsmegyer: énekesek, szavalat, zenészek, néptáncosok
Szigetmonostor: szavalat, próza, zenészek, zenecsoport,
gyermek és felnĘtt néptáncosok
Tahitótfalu: néptáncosok, zenészek, szavalók, énekesek,
kórus, zenecsoport, modern tánc
Visegrád–Dömös: szavalat, modern tánc, dalkör és kórus, musical énekes, nemzetiségi tánccsoport

2010. május

Dunakanyar Kulturális Seregszemle
– Visegrád–Dömös válogató
Kellemes meglepetésre 15 produkció indult el április 23án, pénteken este a „megmérettetésre”. Annak ellenére
imponáló a nevezések száma, hogy a mĦvészeti (zene) iskola egy növendékét sem indította az eseményen.
A moziban (ahol az esemény zajlott) a hangulat kitĦnĘ
volt: gondoskodtak róla a szereplĘk. Az egyébként 13 fĘs
zsĦribĘl (minden település delegálhatott egy-két, de akár
három személyt is) nálunk nyolcan vettek részt a válogatásban.
Tovább jutottak:
Táncoló Talpak (modern tánc)
Bertényi Ildokó felkészítésével, Bene Éva betanításával a
általánosa iskolai nemzetiségi néptánccsoport, Zentai
Lászlóné vers, „Tátika Dalkör”, betanította Valentinné
Gyárfás Klára, Mészáros Péter vers, Farkas EnikĘ
ének (musical), Visegrádi Férfi Dalkör, Schiva Hastánccsoport.
Gratulálunk a résztvevĘk mindegyikének, persze különösen a kiválogatottaknak, akikkel május 15-én, szombaton
találkozhatunk újra a visegrádi tornacsarnokban, ahol a
nyolc településrĘl továbbjutottak gálamĦsorára kerül sor.
(Persze játszóházak és táncház is színesíti a napot melyre
fĘleg a gyerekeket (és persze a gyerekes szülĘket, nagyszülĘket is és hát mindenkit nagy szeretettel várjuk.)
Külön köszönetet szeretnénk mondani Bozóki Marianna
iskolaigazgatónak, hogy vállalta a mĦsor levezetését, valamint Mikesy Tamásnak a hangosítás és egyebek biztosításáért, valamint a VSZ azon tagjainak, akik a rendezvény
zavartalan lebonyolítását segítették.
Kiss Károly

Minden érdeklĘdĘt szeretettel várunk!

$ "$ " 
A Visegrádi Szövetség 2010. április hónapban „a legvirágosabb kert”nek a Mátyás király úton Valentin Ferencné Nóri néni kertjét szavazta
meg.
Rövid látogatásunk során hamar virágairól kezdett mesélni: lila téltemetĘ, kék gyöngyike, kócoskata, japán birs, júdáspénze, jézusszíve,
díszhagymák, tulipánok, babarozsa, többféle kankalin és még sok gyönyörĦ növény. Kétségünk sem maradt arról, hogy nagyon szereti a virágokat.

Ugyan három éve a szíve rendetlenkedik, de ennek ellenére napi három-négy órát dolgozik a kertben – ez persze meg is látszik.

…és a munka eredménye
Szomszédjai szerint mindig lehet rá számítani, nagyon segítĘkész,
aranyos néni.
Ez nem is csoda, hisz’ aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet!

Nóri néni munka közben…
Megtudtuk azt is róla, hogy mindig felelĘsséggel járó munkát végzett:
pénztáros, pénzbeszedĘ volt, de már több mint húsz éve nyugdíjas.
Nyolcvan éves koráig szinte beteg sem volt.

Visegrádi Szövetség
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Zsitvay-emléktúra
Idén április 17-én immár hatodik alkalommal került sor a
Zsitvay-emléktúrára a Visegrádi Szövetség szervezésében. Sokat hallottunk már errĘl a túráról, ezért kíváncsian
keltünk útra. Reggel kilenckor a katolikus templomnál
volt a megbeszélt találkozó. Csapatunk legfiatalabb tagját,
Ivitz Juditék kislányát, Emesét mindenki odaadón és szeretgetĘn köszöntgette.

Férfiak egymás közt

Pici a felnĘttek között

kellĘképpen átmelegíthesse. Mindenki elfoglalta helyét,
hogy jól megérdemelt pihenĘjét eltöltse. ElĘkerültek a
házi sütemények, és a jobbnál jobb pálinkák is. Miután
mindenki kipihente magát, megebédeltünk.
Az ízletes ebéd után a férfi dalkör többször is dalra fakadt, amibe idĘnként a kívülállók is bekapcsolódtak. Ezzel megvalósult a „jó ebédhez szól a nóta”.

Matild néni friss, ropogós sörkiflijével el is indult a nap.
Kicsiket és nagyokat, fiatalokat és idĘsebbeket szép
számban összehozó és egyre jobban összebarátkozó kis
csapattá fejlĘdtünk (mint kiderült, összesen 37 fĘ vett
részt a kiránduláson).

PihenĘ mese közben

A prépostsági templom romjainál

ElsĘ megállónk a Zsitvay-emléktábla volt, ahol Abonyi
Géza mondott egy kis köszönĘ beszédet az egybegyĦlteknek. Tovább indultunk a Salamon-tornyon keresztül a
Sibrik-dombra, ahol megtekinthettük a préposti templomot. Ezután a romokhoz másztunk fel, és gyönyörködtünk
a szép panorámában. Innen meneteltünk fel a Mogyoróhegyre a Mátyás-forráshoz. Az egyre jobb hangulat még
közelebb hozott mindenkit.
Felérve a forráshoz, kis pihenĘt tartottunk és a férfi dalkör minket és a tavaszt köszöntve énekelni kezdett. Hangjukat a szél messzire vitte, belezengett a táj. Fantasztikus
élmény volt hallgatni Ęket. Utunkat folytattuk tovább a
tanösvényen, a Boglárka-forráson keresztül elértünk a
vándortáborhoz.
Itt már nagy bográcsban rotyogott a babgulyás, amit id.
Visnyovszi András és id. Zeller Márton Ęrzött, hogy a tĦz

A nap már magasan járt az égen, amikor szedelĘzködni
kezdtünk, és elindultunk hazafelé. Ki-ki a saját erĘnlétének megfelelĘen, a Salamon-tornyon keresztül, vagy akár
a fellegváron keresztül közelítette meg a várost.
Mi magunk a rövidebb utat választottuk, már csak azért
is, mert jó volt hallgatni Zeller Feri bácsit, aki gyakran
megállva mesélt nekünk a régi idĘkrĘl, az erdészévekrĘl.
Fantasztikus élményben volt részünk, a remek társaságból
úgy érzem, több jó barátság is szövĘdött. Bátran állíthatjuk, régen éreztük ilyen jól magunkat egy kiránduláson.
Reméljük: „JövĘre Veletek ugyanitt!”
Vigh Ildikó és Gajdos Attila

MÁJUS
Pongrác-napkor ha csordogál az esĘ,
A mezĘnek hasznos, de megbánja a szĘlĘ.
De ha Orbán napja fagytól ment s meleg,
Jó és sok borral töltheted pincéd meg.
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Visegrádi Sport Egyesület hírei (labdarúgó szakosztály)
A labdarúgó szakosztály a Pest megyei labdarúgó bajnokság megyei II. osztályában szerepel.
2010. április 4., 17. forduló:
Visegrád SE–Nagymaros FC 6-1 (1-0)
Megvan a másodok gyĘzelem. Ezzel a gyĘzelemmel két
csapatot is megelĘztünk, és így a 11. helyen várjuk a folytatást. GóllövĘk: Kun Imre 2 gól, Szedlacsek János,
Szedlacsek István, Ország Balázs és Kovács Péter.
Csapat-összeállítás és osztályzatok: Szedlák Bálint 4,
Kreisz Flórián 7 (Takács Zsolt 0, 71. perc), Csékei Róbert
7, Kovács Péter 7 (Cseh László 0, 65. perc), Radnó Attila
8, Ország Balázs 7 (Szabó Miklós 0, 78. perc), Szalai Gábor 7, Kun Imre 8, Szedlacsek János 7 (Fuzik Ferenc 0,
71. perc), Szedlacsek István 7, (Stumpfel Csaba 0, 78.
perc), Szedlacsek Balázs 7.
Micha István edzĘ nyilatkozata: A második félidĘben
már tetszetĘsen futballozva értük el a gyĘzelmet. Igazi
örömfutball volt, amelyre nagyon régen vártunk.
2010. április 11., 18. forduló:
Szigetmonostor–Visegrád SE 1-1 (1-1)
GóllövĘ: Szedlacsek István.
Csapat-összeállítás és osztályzatok: Szedlák Bálint 6,
Kreisz Flórián 7, Csékei Róbert 7, Stumpfel Csaba 6,
Radnó Attila 7, Ország Balázs 7, Kun Imre 6, Szalai Gábor 6, Cseh László 6, Szedlacsek Balázs 5 (Szabó Miklós
0, 69. perc), Szedlacsek István 8 (Schiller Árpád 0, 81.
perc).
Micha István edzĘ nyilatkozata: Az alázat és a gyĘzni
akarás csupán egy pontot eredményezett. A második játék
részben több gólhelyzetünk is volt, amit ha kihasználunk,
akkor nyerhettünk volna.

Radnó Attila 6, Ország Balázs 6, Kun Imre 0 (Szabó Miklós 6, 8. perc), Szalai Gábor 6, Cseh László 7, Szedlacsek
Balázs 8, Szedlacsek István 8 (Szedlacsek János 0, 70.
perc).
Micha István edzĘ nyilatkozata: Küzdeni tudásból
megint jelesre vizsgáztunk, és emellett remekül kontráztunk. Le a kalappal a társaság elĘtt.
2010. április 24., 20. forduló:
Vác-Deákvár–Visegrád SE 5-1 (0-0)
GóllövĘ: Szedlacsek Balázs.
Csapat-összeállítás és osztályzatok: Szedlák Bálint 5,
Kreisz Flórián 6, Kovács Péter 4, (Szedlacsek János 0, 65.
perc), Csékei Róbert 5, Radnó Attila 5, Szabó Miklós 4
(Jatyel Imre 0, 84. perc), Stumpfel Csaba 4, Cseh László
4, Szalai Gábor 5, Szedlacsek Balázs 5, Szedlacsek István
5, Szedlacsek István 5.
Micha István edzĘ nyilatkozata: Sajnos, ez a mérkĘzés
nem sikerült, de gĘzerĘvel készülünk a Rád elleni mérkĘzésre.
2010. május 1., 21. forduló: Visegrád SE–Rád SE 7-1
Megvan a negyedik gyĘzelem! Majálisi hangulat, ilyen
sok nézĘ elĘtt még nem játszott a csapat, jó játékkal akár
nagyobb arányban is gyĘzhetett volna a csapat.
A csapat-összeállítást, a góllövĘk névsorát és az edzĘi
nyilatkozatot a következĘ számban közöljük.
U19-es csapat is gyĘzelemmel fokozta a majális hangulatát:
Visegrád SE U19–Rád SE U19 3-2
U19-es csapat 21 mérkĘzésbĘl 5 gyĘzelemmel, döntetlen
nélkül, 15 vereséggel a 14 csapatos bajnokságban a 10.
helyen áll 15 ponttal. Mindenki várja a jobb folytatást.
KövetkezĘ mérkĘzések:
2010. május 5. Vácduka KSK–Visegrád SE (az elmaradt
14. forduló pótlása)
2010. május 9. vasárnap: szabadnap
2010. május 16. Visegrád SE–Leányfalu
2010. május 23. SzĘd–Visegrád SE
2010. május 29. Nagykovácsi SE–Visegrád SE
2010. június 5. Visegrád SE–Szokolya SK (záró forduló)

2010. április 18., 19. forduló:
Fortuna-Kismaros–Visegrád SE 3-6 (1-2)
Harmadik gyĘzelem. Szedlacsekék „kivégezték” a Kismarost.
GóllövĘk: Szedlacsek Balázs 3 gól, Szedlacsek István 2
gól, Szedlacsek János 1 gól.
Csapat-összeállítás és osztályzatok: Szedlák Bálint 5,
Kreisz Flórián 6, Csékei Róbert 7, Stumpfel Csaba 7,
Pest megyei LEGEA csoport II. osztály felnĘtt. Tabella 21 forduló után:
Helyezés Csapat MérkĘzés GyĘzelem Döntetlen Vereség Rúgott gól Kapott gól Különbség
Pont
1. Vácduka KSK
19
14
2
3
52
22
30
44
2. Szigetgyöngye SE 18
13
2
3
44
17
27
41
3. Tahitótfalu SE
18
13
2
4
44
20
24
41
…
11. Visegrád SE
19
4
1
14
39
58
–19
13
…
Pest megyei LEGEA csoport II. osztály U19. Tabella 21 forduló után:
Helyezés Csapat MérkĘzés GyĘzelem Döntetlen Vereség Rúgott gól Kapott gól Különbség
Pont
1. Tahitótfalu SE
19
16
1
2
129
19
109
49
2. Göd SE
20
20
0
0
172
13
159
48
3. Leányfalu SE
20
13
5
2
59
28
31
44
…
10. Visegrád SE
20
5
0
15
34
125
–91
15
…
Hajrá, Visegrád!
Ifj. Zeller Márton
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(Fenti cikk a Sportszelet XVIII. évfolyam 2010. április 23-i számában jelent meg, Mezei Sándor aláírásával)

Búcsúzunk

Greguss Tamás felvétele

Kedves SzülĘk!
Egy kis játékos összefogásra szeretnénk felkérni Benneteket. A cél, hogy
gyermekeinket megörvendeztethessük egy gyönyörĦ, színvonalas játszótérrel.
Ehhez nem kell semmi mást tennünk, mint komolyan venni az Unilever Magyarország Kft. felhívását a „FĘzzön 8 játszóteret!” programban és nagy lelkesedéssel gyĦjteni a sok-sok delikátos zacskót!
Tudom, hogy nem mindenki pont ezt a terméket szereti – de egyszer egy kicsit lehet változtatni egy nemes cél elérése érdekében. És erre meg kellene
kérni a nagymamákat, keresztmamákat, barátnĘket, sĘt, még a szomszéd nénit
is. NagyszerĦ lenne, ha mi, anyukák összefogva meg tudnánk valósítani ezt a
célt, és megnyernénk gyermekeinknek egy 3 millió forintos játszóteret!
Ami nagyon fontos, hogy a játékban csak a Delikát 8 ételízesítĘk vesznek
részt, max. 1 kg-os vagy annál kisebb csomagolásban. Az iskolában, az óvodában vagy a Kormos boltban lehet leadni a pontokat érĘ zacskókat.
A gyĘzelemben, az összefogás erejében bízva, az iskola szülĘi munkaközössége nevében.
Bártfai Ildikó

Április 24-én, szombaton kísértük utolsó útjára itt a visegrádi
temetĘben Fischer Györgynét.
Zsuzsa néni hosszú idĘn keresztül dolgozott a mĦvelĘdési házban mint takarító, de Ę gondoskodott a ház fĦtésérĘl is éveken
keresztül. Reggelenként, amikor
megérkeztünk, már tisztaság és
rend várt bennünket, s ha az idĘjárás úgy kívánta, pattogott a tĦz
a kályhákban. Hosszú, dolgos
élettel ajándékozta meg a Jóisten, s már jóval elmúlt nyolcvan
éves, amikor végül úgy döntött,
hogy élvezni kezdi nyugdíjas éveit. Szakított ugyan a mĦvelĘdési
házzal, s a mozival, de továbbra
is aktív életet élt: boldogan gondozta kis kertjét, sokat sétált.
Munkatársai, ismerĘsei méltán
zárták szívükbe, s jó szívvel emlékszünk szorgalmára, s az öregeket oly sokszor jellemzĘ bölcsességére, humorára, de magvas, éleslátó megjegyzésire is,
melyekkel mindig fején találta a
szöget.
Zsuzsa néni 89 évet élt.
Nyugodjék békében!
Mikesy Tamás
a Mátyás Király
MĦvelĘdési Ház
igazgatója
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A dunakanyari hajókázás megnövekedett igényeinek megfelelĘen május
elejétĘl már Visegrádon is lehetĘség nyílik hajóbérlésre. A MAHART
PassNave Személyhajózási Kft. flottájának két tagja, a Matthias Rex nevĦ
rendezvényhajó október 31-ig, míg a Visegrád elnevezésĦ kirándulóhajó
július 31-ig állomásozik a festĘ szépségĦ városban.
A 20–80 fĘs rendezvényeket lebonyolító Matthias Rex hajót elĘszeretettel
ajánljuk kisebb céges partik, esküvĘi ceremóniák, osztálykirándulások, baráti
összejövetelek megrendezésére, míg a 250 személyes Visegrád hajót nagyobb
létszámú csoportoknak kínáljuk kirándulásra.
A kedvezĘ hajóbérleti díjnak (29.900 Ft/óra) és a rugalmas hajóbérlési feltételeknek köszönhetĘen már most igen nagy népszerĦségnek örvend ez a kezdeményezés.

2010. május

ÉLETMÓDNAP
VISEGRÁDON
Nyugodj meg! Nálunk Jó kezekben
leszel, mert kéz a kézben indítunk el
Téged a hosszú, egészséges élet keskeny ösvényén!

Mi kell ehhez?
Te mindenképp + két elhivatott
szakértĘ, akik bevezetnek Téged
az otthoni méregtelenítés, valamint
a klasszikus pilates világába.
,,AZ OTTHONI
MÉREGTELENÍTÉS
FORTÉLYAI”
Minden, amit a méregtelenítésrĘl
tudni szeretnél!
* Talpmasszázzsal egybekötött
* Személyes étrendi konzultáció
A Matthias Rex kétszintes rendezvényhajó, melynek alsó szintje zárt, felsĘ
fedélzeti része oldalról nyitott, padsoros elrendezésĦ, ezért hajókirándulások
lebonyolítására is alkalmas.
Alsó étteremrészében meghatározó módon a kék és szürke dominál, a padlóburkolótól a drapériákon, a székek huzatain keresztül az asztalokat díszítĘ
szoknyákig. Természetesen ez utóbbi egy-egy rendezvény esetében az igényeknek megfelelĘen változtatható. Az étterem hátsó részében kialakított
bársarok igazán hangulatossá teszi a zárt fedélzeti részt, melynek orr-részét
aranyozott korlátok választják le az étterem többi részétĘl. Az akadálymentesítés jegyében a Matthias Rex fedélzetén kialakításra került egy mozgáskorlátozott WC, mely az azt igénybe vevĘ utasaink kényelmét hivatott szolgálni.
Bár a hajó saját konyhával nem rendelkezik, igény szerint hideg vagy meleg
étkezés megrendelése lehetséges, melyet vagy a MAHART PassNave Személyhajózási Kft. saját cateringje vagy a visegrádi Reneszánsz étterem szolgáltat.
A fĦthetĘ éttermi résznek köszönhetĘen a Matthias Rex télen is alkalmas
rendezvények lebonyolítására.
Hasonlóan más kisebb rendezvényhajónkhoz a meglévĘ technika mellett
(hangosítás, CD lejátszó, mikrofon) prezentációhoz szükséges eszközöket
elĘzetes egyeztetés után tudunk biztosítani. A hajó maximális befogadó képességét a rendezvény jellege határozza meg. A terasz kihasználtsága az
idĘjárás függvénye.
A Visegrád elnevezésĦ kirándulóhajó alsó fedélzeti része, hasonlóan a fenti, oldalról nyitott fedélzethez, széksoros, ill. padsoros elrendezésĦ. 2007-ben
az utastér-felújítási program keretében ez a hajó is belsĘ felújításokon esett
át, és igényes kialakításával igyekeztünk megfelelni az utasok igényeinek. Az
alsó fedélzeten büfé teszi kellemesebbé a gondtalan kikapcsolódást.
További információkkal az alábbi elérhetĘségeken állunk rendelkezésükre:
06 (1) 484-4014, 06 (1) 484-4013. www.mahart.info

„HOME® PILATES”
Ha az eredeti, J. Pilates által
megalkotott
klasszikus módszer izgat…!
* FORMA-1 klasszikus gyakorlatsor,
a látványos otthoni alakformáláshoz
* Pilates kiscsoportos és személyi
edzés, klasszikus elméleti alapokkal
Abszolút
SZEMÉLYRE SZÓLÓ
fizikai és étrendi állapotfelméréssel,
tanácsadással
várunk szeretettel!
Kovács-Nagy Eszter Anna
NĘk Lapja Cafe dietetikus böjtszakértĘje
www.vitaldiet.hu

Heim Krisztina
Peak Pilates oktató, személyi edzĘ,
prev. gerinctréner
www.kriszvital.hu

Helyszín:
Visegrád, Villa Harmónia
IdĘpont: 2010. május 15., szombat
BĘvebb információ, jelentkezés:
06 (70) 323-5365
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Közhasznú címek
és
telefonszámok
Állatorvos
Tahi, Elekfy J. u. 4. 387-177
Áprily Lajos Általános Iskola
és Alapfokú MĦvészetoktatási Intézmény
Visegrád, Rév u. 2. 398-312
Atlantis-Club Kft.
Visegrád, Révállomás 398-344
DMRV hibabejelentĘ 501-650
ELMÜ hibabejelentĘ (40) 383-838
Dunakanyar Erdei Iskola
Visegrád, Mátyás király u. 94. 397-430
Fellegvár Óvoda
Visegrád, FĘ u. 18. 398-130
Fogorvos
Visegrád, FĘ u. 38. 397-574
Gázcseretelep
Visegrád-Bányatelep (30) 996-5968
Gyámhivatal
Visegrád, FĘ u. 38. 397-050, 597-051
Gyógyszertár
Visegrád, FĘ u. 44. 398-365
Hajóállomás
Visegrád-Duna-part 398-296
Kórház: Gizellatelep 801-700
Mátyás Király Múzeum
Visegrád, FĘ u. 23. 398-026
Mátyás Király MĦvelĘdési Ház
és Városi Könvtár
Visegrád, Széchenyi u. 11. 398-128
ė
   !"
!" 
MOLGÁZ hibabejelentĘ (27) 370-639
MOL töltĘállomás
Visegrád-Duna-part 398-056
Okmányiroda
Visegrád, FĘ u. 57. 597-072
Orvosi rendelĘ
Visegrád, FĘ u. 38. 397-507
Pilisi ParkerdĘ Rt.
Visegrád, Mátyás király u. 4. 598-000
Római katolikus plébániahivatal
Visegrád, FĘ u. 40. 398-006
Polgármesteri hivatal
Visegrád, FĘ u. 81. 398-090
Postahivatal 1.
Visegrád, FĘ u. 77. 398-099
#$ė#%&'
#$ #%&'
#%&'  !(
!( 
RendĘrségi körzeti megbízott
Visegrád, FĘ u. 57. (20) 338-4674
Takarékszövetkezet
Visegrád, Rév u. 9. 398-150
Temetkezés
Dunabogdány, Kossuth u. 23. 390-813
 ĥ)*+,
)*+,
)*+,  !-
!- 
VédĘnĘ (Balogh Zoltánné)
Visegrád, FĘ u. 38. 397-474
Visegrádi Erdészet
Visegrád, Mátyás király u. 4. 598-080
Visegrádi RendĘrĘrs
Visegrád, FĘ u. 57. 398-273
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ÁLLATKÓRHÁZ
Folyamatos, éjjeli és hétvégi ügyelettel
Szentendre központjában,
Római sánc u.2/b.
Telefon:
(26) 317-532, (30) 9370-863
Ügyelet:
(30) 6626-849
RendelĞ:
Tahitótfalu, Szentendrei u. 6.
Telefon:
(26) 385-152
Pénteki napokon körjárat:
kiszállási díj nélkül házhoz megyünk!
Dr. Szolnoki János

Kisteherfuvarozás 0–2 t-ig,
gépi földmunka
Fieszl Csaba
Tel.: 06 (30) 226-3089

A LOVAGKARD BT.
a visegrádi fellegvárba
szabadtéri kiállításra

kisegít•t keres,
lehet•leg férfit (esetleg nyugdíjast)
Telefon:

Réti Henrik
06 (30) 9864-023

TEKERENTYī
kerékpár szerelde
2025 Visegrád, Nap u. 4.
Mobil: 06 (20) 343-9374
hétfĘ–péntek
12–19 óra
szombat
10–16 óra
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13 ÉVE A SZIGETEN! MEGÚJULT!

VÍZ-, GÁZ-, SZERELVÉNY ÉS VILLANY KISÁRUHÁZ
T A HI T Ó T F A L U , S Z A B A D S Á G Ú T 1 5 . ( A K É K D U N A S Z Ö V E TK E Z E T U D V AR ÁN )
Ha Önnek fontos az ideje, ne menjen messzebbre! Megújult és kibĘvült termékpalettával várjuk Önöket!
Nekünk fontos, hogy amit ma megvásárol évek múlva is örömét lelje benne. MinĘségi terméket reális áron!
VevĘink mondják: „Milyen kár, hogy csak most tudtam meg, hogy itt vannak, eddig rengeteg idĘt töltöttem el
a termékek beszerzésével, ráadásul még drágábban is vettem meg!”
ÍzelítĘül termékeinkbĘl:
– csaptelepek (Mofém, Kludi, Hansgrohe, Zucchetthi, Concept, JGS Portugál, Grohe)
– szaniterek (Alföldi, Keramag, Laufen, Jika, Roca stb)
– zuhanykabinok, fürdĘszoba szekrények, zuhanytálcák, kádak
– szivattyú (Wilo, Grundfos, ABS, Gardena stb.)
– gázkészülékek szinte teljes palettája
– vegyes tüzelésĦ kazánok, füstcsövek
– szerelvények (légtelenítĘ, biztonsági szelep, téli elzáró, kerti csap)
– elektromos vízmelegítĘ alkatrészek
– horgany, réz idomok csövek, ötrétegĦ idomok csövek (Henco, Valsir)
– pvc, kg, szennyvízcsatorna-csövek, idomok, szigetelések
– csavarok, dĦbelek, bilincsek
– radiátorok, szelepek
– villanyszereléshez: vezeték, kapcsolók, dugalj, izzók, dobozok, kismegszakítók, relék, gégecsövek
ElérehtĘség: tel./fax: 06 (26) 386-721, mobil: 06 (30) 9515-484
Email: postmaster@kelemen.t-online.hu
Nyomdai munkák: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác

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/fax: 06 (26) 398-128
SzerkesztĘségi órák: szerdán 14–16 óra között

ISSN 1587-7477
Tipográfia: Borsody István



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@t-online.hu
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TīZIFAELADÁS
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL!
Vágott tĦzifa 2.000,– Ft/q, hasított tĦzifa 2.100,– Ft/q
EėRY CSABA
Tel.: 06 (20) 599-9399

TETėSÍK KFT.

2010. május

Új áruk,
új szolgáltatások
a KÁOSZ Üzletházban
Papír-írószer
kibĘvített választékban
Üzleti és egyéb
nyomtatványok

Vállal tetĘszerkezet-építést, tetĘátfedést,
tetĘtér-beépítést és bádogos munkákat
garanciával!
2025 Visegrád, Rákóczi u. 2/C
Telefon: 06 (20) 949-5437
www.tetosik.hu
e-mail cím: tetosik@freemail.hu

Mobiltelefon-feltöltés
Fénymásolás
FilmelĘhívás

Visegrádon külön bejáratú

KÁOSZ Üzletház

KÉTSZOBÁS LAKÁS KIADÓ!

Visegrád, FĘ u. 104.

ÉrdeklĘdni lehet:
a 06 (30) 966-9288-as,
ill. a 06 (26) 398-287-es telefonszámon

Tel.: (26) 398-374
E-mail: kaoszuzlet@freemail.hu

FELÚJÍTOTT, BÚTOROZOTT,
ÖSSZKOMFORTOS HÁZ (KÖLLė-HÁZ)
A Fė UTCA 43. SZÁM ALATT
2010. FEBRUÁR HÓ 1-JÉTėL
HOSSZABB TÁVRA KIADÓ
ÉrdeklĘdni lehet:
06 (30) 210-7405


   
Biztonsági rendszerek kiépítése
rádiófrekvenciás
és telefonos távfelügyelet biztosításával,
vonuló járĘrszolgálattal
Lénárd Péter 06 (20) 9117-775
Csitneki Tibor 06 (20) 9205-424

Nyitvatartás:
hétfĘ–péntek:
9–18 óráig
szombat–vasárnap: 9–12 óráig
VÁRJUK SZERETETTEL!

ÉPÍTĘK BARKÁCS BOLT
ÉS FATELEP, DUNABOGDÁNY
MÁJUSI
AKCIÓS TERMÉKEINK:
GIPSZKARTON, SZIGETELėK,
BÁDOGTERMÉKEK 5%,
AZON FELÜL:
BARKÁCSFELSZERELÉSEK,
CSAVAROK, BARKÁCSGÉPEK,
VILLANY-, VEGYÁRUK,
VALAMINT
RAGASZTÓANYAGOK
KAPHATÓK

Mindenkit szeretettel várunk!
Pfeifer Ferenc
CÍM:

DUNABOGDÁNY
Kossuth Lajos út 3.
(a focipályával szemben)
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NYITVA TARTÁS:
hétfĘtĘl péntekig 7–16.30-ig, szombaton 7–12-ig
Tel.: 06 (26) 590-022
Mobil: 06 (30) 9241-070
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www.muller-dental.hu



!"#$%&'("%'$ (,,láthatatlan” kivehetĘ sín technikával is)
– fémmentes (circonium) fogpótlások, inlay-k (betétek)
!)*'+" (svéd-Astra Tech) beültetése
– parodontológiai kezelések, mĦtétek,
– fogágybetegség (,,ínysorvadás”), mozgó fogak kezelése
regeneratív (,,csontpótló”) anyagokkal,
– esztétikai ínymĦtétek,
– rendelĘi, fénnyel aktivált fogfehérítés,
– gyerekfogászat,
– ingyenes állapotfelmérés,
– egészségpénztári számla kiállítása (lásd: honlap),
– üdülési csekk elfogadása
A kezelések teljes köre a honlapon megtekinthetĘ!
RendelĘ: Esztergom, Jókai Mór u. 18.
Bejelentkezés: 06 (20) 9578-537
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Kapható
A BORDA TERMÉKEK TELJES VÁLASZTÉKA!
Ajánlatunk:
Vákuumfóliás grillkolbász többféle ízesítéssel
1320 Ft helyett 1100 Ft
ÚJ TERMÉK: csípĘs fĘzĘkolbász 1040 Ft helyett
900 Ft
Májustól kapható csak itt, a Mintaboltunkban:
szamár vastagkolbász
A sertéshús beszerzési árának kedvezĘ alakulása
folytán az árakat mi is csökkentettük!
Grillkolbászok már pizzás és zöldfĦszeres ízben is!
Többféle mustár, majonéz, torma!
A GRILLEZÉSHEZ AJÁNLJUK:
többféle ízesítésĦ fĦszeres húsok, sertéstarja, oldalas stb.
többféle páccal ízesített grillhúsok, grillfĦszerek
nagy választékban, sertés- és juhbeles
grillkolbász, csemege debreceni!
Minden héten más-más sertéshúsakció –
a készlet erejéig!
Az árak a mindennapi készlet erejéig
érvényesek; az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
Sertés-, mĦ- és vakbél, gyomor folyamatosan kapható!
MinĘségi ecetek, konzervek, ét- és olívaolaj,
ásványvíz, üdítĘitalok, száraz- és házi tészták,
mirelit áruk, vecsési savanyúságok, mirelités grillfĦszerek nagy választékban,
jó minĘségben, kedvezĘ áron!
SODEX ho PASS, ENNI KÉK
étkezési és ajándék utalványok beválthatók!

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
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Nyitva: h–p 10.00-19.00, szo 10.00–14.00
2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 49/c
Telefon: 06 (26) 580-072
(vizsgálati elĘjegyzés is)
Fax: 06 (26) 580-073
e-mail: optimed@chello.hu

7>4 =3

! " #$
Szemész szakorvosi vizsgálat,
gyermekszemészet
Kontaktlencse-vizsgálat, -forgalmazás
Kontaktlencse-ápoló szerek
Szemüvegkészítés, -javítás
Fotócikkek, fényképelĘhívás,
igazolványkép-készítés

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
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Az eddigi gyakorlatnak megfelelĘen a visegrádi állandó lakosok a palotajátékokra szóló
ingyenes belépĘt a mĦvelĘdési házban vehetik
át július 1. után.
Ebben az évben is több mint ezer szereplĘt
várunk Magyarországról és külföldrĘl. Eddig
nyolc ország jelezte részvételét a játékokra.
A már jól ismert programokon belül az idén
is lesz királyi borudvar, ahol a régi Magyarország történelmi borvidékei és legnevesebb
borászai szerepeltetik legjobb boraikat.
A királyi borudvar helyszíne immár hagyományosan a palotaudvar lesz.
Szombat este a királyi palotában felállítandó
szabadtéri színpadon az ugyancsak hagyományos koncertre kerül sor, melyre a belépés
ingyenes.
Lesz mesterségek bemutatója; a Mátyásszobornál és a platánsor melletti parkban mĦködik a szabadtéri színpad látványos szórakoztató programokkal.
A vásárban újra lesz ,,régiségek utcája”,
ahol régiségkereskedĘk árulják portékájukat.
MĦködni fog a Stabarecz-kertben a középkori gyermek játszóház, sok-sok új játékkal, de
lesz katonai tábor is a KRESZ-parkban, és ha
az idĘjárás megengedi, a Duna-parton.
A királyi menet mindhárom napon 9.30 órakor indul az iskolától, de szombaton este 20.30
órakor is lesz egy fáklyás felvonulás a plébániatemplomtól a királyi palotáig.
Szeretettel várunk mindenkit!
Részletes információ
a www.palotajatekok.hu
honlapon olvasható!

A hagyományoknak megfelelĘen július második hétvégéjén – immár 26. alkalommal – kerül sor városunk egyik
legnagyobb rendezvényére, a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékokra.

ifj. Cseke László
szervezĘ,
a Szent György Lovagrend tagja
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A víz üzenete
A májusi áradások idején került kezembe Masaru Emoto
A víz gyógyító ereje címĦ könyve.
Ki gondolna éppen akkor arra, amikor a sebesen hömpölygĘ, áradó patakok, folyók vizét nézi, látja a pusztulást, hogy a víz a lélek szimbóluma. Milyen ijesztĘ az a
hatalmas erĘ, amivel nagy köveket magával ragadva pusztít, tekintet nélkül mindenre, medrét, korlátait áttörve
árad, pusztulás nyomait hagyva maga mögött, sodorja el
azt is, ami fontos a számunkra; létszükségleteinket, szomorúságot és hiányt hagyva maga mögött…
A víz ereje valójában felfoghatatlan.
A japán író az alternatív orvoslás doktora, azt állítja a
könyvében, hogy a víznek gyógyító információ adható át,
és a víz közvetíti az információt, átadja a gyógyító erĘt. ė
már sok embernek adta vissza az egészségét ilyen módon.
A lefagyasztott vízkristályok rövid ideig mikroszkóp
lencséje alatt láthatók. Amikor a víz megfagy, a vízmolekulák szisztematikusan egymáshoz kapcsolódnak, és
kristálynukleonokat képeznek, amelyek csak hatszögletĦ
formában stabilizálódnak. Vízkristályokról készült képeken világosan látszott, mennyire más formát öltött a forrásvíz, mint a klórozott vezetékes víz. Ez kézzel fogható
bizonyítéka annak, hogy ,,víz és víz nem ugyanaz”. A
különbözĘ vizekbĘl készült jégkristályfotók bebizonyították, hogy a víz miképp reagál mindarra, amit tesznek vele,
és megĘrzi ezt az információt. A forrásvíz lélegzetelállítóan szép, harmonikus, hatszögletĦ kristályokat alkotott,
míg a duzzasztógátak vagy folyók alsó szakaszának vizében alig akadtak tökéletes, befejezett kristályok. A klórozott csapvízbĘl is képtelenég szabályos hatszögletĦ kristályokat kapni.
A víz, az Ęselem mindig hordoz valamilyen információt,
amit persze mi is átveszünk, amikor vizet iszunk.
A kristályok a vízben lévĘ rezgések ábrái. A rezgés információ és energia. Tehát ahhoz, hogy a víz információt,
gyógyító erĘt közvetítsen, ahhoz rendezett, tiszta formára
van szüksége, ebben terjed jól a rezgés. Emoto a könyvében gyönyörĦ, csodálatos képekkel mutatja meg, hogy ,,a
víz tud olvasni”. A jégkristályok szerkezete aszerint változik, milyen szót mutattak a víznek 24 órán keresztül.
A „víz hallani is tud”, jégkristályok szerkezete módosul
aszerint, milyen harmonikus vagy éppen diszharmonikus
zenét játszanak, szólaltatnak meg mellette. A lentebb lévĘ
elsĘ kép a köszönöm szó, a második a delfin hangokra
képzĘdött jégkristályokat mutatja.

Jégkristály a köszönöm szóra

2010. június

Az emberi szervezet 70%-a víz, tehát jogos a párhuzam,
hogy szervezett, rendezett szerkezetĦ testvízre van szükségünk ahhoz, hogy a szervezetünkben zajló kémiai, élettani folyamatok optimálisan menjenek végbe. A nem
megfelelĘ vizet a szervezetnek át kell alakítani rendezett
szerkezetĦ vízzé, és ez jelentĘs energiaveszteséggel jár.

Jégkristály a
delfin hangokra
A 20. század harmincas éveiben egy angol orvos, Edward Bach úgy gyógyított, hogy a virágokban levĘ gyógyító esszenciát, információt adta át a víznek, megalkotta
ezzel az úgynevezett „Bach-virágesszenciát”. Ezek az
esszenciák a Nap-módszerrel készülnek: az ember vesz
egy nagy üvegtálat, megtölti tiszta forrásvízzel, s arra a
helyre állítja, ahol az adott növény nĘ. A növényrĘl leszakítja a virágokat, a víz felszínére helyezi Ęket, hogy a Nap
átsüssön rajtuk. Így a napfény átviszi a virágok információit a vízbe. „A lélek által gyógyító virágok” címĦ mĦvében találóan írja le elméletét, amely szerint a pszichén
keresztül a teljes embert meg lehet gyógyítani. A Bachvirágesszenciák elérhetĘk a visegrádi háziorvosi rendelĘben is.
A kisbaba testében tökéletes szerkezetĦ víz van; az élet
során aztán a méreganyagok lassú beszivárgása folytán
romlik ez a minĘség, a víz és a vér elveszti optimális
szerkezetét, azt a képességét, hogy természetes módon
tároljon információkat, aztán ez anyagcserezavarokban
nyilvánul meg. Az ivóvíznek lehetĘleg tisztának és elevennek kell lennie, és nem tartalmazhat pl. hozzáadott
szénsavat, ne tartalmazzon nehézfémeket. Az öngyógyuló folyamatok legalább napi két liter, jó minĘségĦ,
eleven víz megivásával indíthatók be.
A könyv utolsó fejezetét a hegyen, a vár alatti autóparkolóban olvastam el, ahová én gyakran járok megpihenni,
a tájban gyönyörködni, nekem innen nézve a legszebb a
Dunakanyar. Nem bírtam ki könnycseppek nélkül a következĘ sorok elolvasását. Egy indián törzsfĘnök így vall
szülĘföldje vizeirĘl:
„A víz szent! Ami pedig szent, az egyben tabu is: nem
lehet eladni és megvásárolni. Nem árucikk. A patakok és
folyók csillámló vize nem csupán víz, Ęseink vére az. Ha
eladjuk a fehér embernek ezt a földet, tudnia kell, hogy
szent ez a táj, és a gyermekeit meg kell tanítani rá, hogy
szent, és hogy a tavak áttetszĘ vizében minden tovaringó
kép az én népem életének hagyományait és eseményeit
Ęrzi. A víz csobogása az én Ęseim hangja. A folyók a testvéreink, megoltják szomjunkat. A folyók hátukra veszik
kenuinkat, és táplálják gyermekeinket.”
Dr. Balázs Mária Anna
háziorvos
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VÁROSHÁZI HÍREK
Visegrád Város Önkormányzatának
KépviselĘ-testülete
a helyi védelem alatt álló épületek felújítására pályázatot ír ki
a következĘ feltételekkel
Pályázat beadásának határideje: 2010. június 1.–
augusztus 30.
Elbírálás idĘtartama: 30 nap
Meghirdetés módja: Visegrádi Hírek, honlap
Megvalósulás határideje: 2010. október 30.
ElnyerhetĘ támogatás: A felújítási mĦemléki gondosságot
igénylĘ többlet költsége, nem lehet több a beruházási
költség 40%-nál
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 (Félegyházi András, Máthé
Gábor),
– múzeumi munkatárs
Bírálati szempontok:
– építészetileg indokolt,
– pénzügyileg indokolt (egyébként nem tudná a felújítást
elvégezni)
Költségvetésben: 2010. évre 1.000.000,– Ft szerepel erre
a célra

Visegrád Város Önkormányzatának
KépviselĘ-testülete
a helyi csatornabekötések támogatására
pályázatot ír ki
a következĘ feltételekkel
Pályázat beadásának határideje: 2010. június 1.–
augusztus 31.

Elbírálás idĘtartama: 30 nap
Meghirdetés módja: Visegrádi Hírek, honlap
Megvalósulás határideje: 2010. október 30.
Támogatható fejlesztések: Minden új csatornabekötés.
Amennyiben több szomszédos telekrĘl történik a rákötés
és mĦszakilag kivitelezhetĘ, elvárt a közös csĘszakaszokkal és nyomószivattyúkkal történĘ kialakítás. A pályázat
elbírálásánál elĘnyben részesül az, akinek az új csatornabekötés szociális helyzete alapján aránytalanul nagy költséggel járna, valamint akinél az új bekötés magasabb
költségszinttel járó mĦszaki tartalommal kivitelezhetĘ (pl.
nyomott rendszerek)
ElnyerhetĘ támogatás: 200 ezer Ft/bekötési egység
(amennyiben egy bekötéssel több különálló ingatlanra lesz
csatorna kialakítva, akkor az összeg ingatlanonként értendĘ)
Elszámolás: A felhasznált támogatásról számlával, a beruházás befejezését követĘen 15 napon belül, legkésĘbb
2010. november 15-ig (elĘteljesítést elfogadunk)
Pályázók köre: kizárólag magánszemélyek
Pályázati feltételek:
– jogszabályi elĘírásoknak megfelelĘ bekötési terv (helyi
építési hatóság által jóváhagyva),
– megfelelĘ referenciával rendelkezĘ kivitelezĘ nyilatkozata a megvalósításról,
– helyi adótartozás nincs (adócsoport igazolja)
Benyújtandó:
– pályázati adatlap,
– 30 napnál nem régebbi eredeti tulajdoni lap(ok),
– bekötési terv,
– részletes, munkanemenkénti költségvetés az egész munkáról
Nevezési díj: nincs
Megkezdett beruházás nem támogatható
Bíráló bizottság (szakmai):
– népjóléti bizottság kijelölt tagja,
– városfejlesztési bizottság kijelölt tagja,
– fĘépítész
Költségvetésben: 2010. évben 1.000.000,– Ft szerepel
erre a célra

4

VISEGRÁDI HÍREK

2010. június

Pótlás

3. A püb az alapító okirat tervezett módosítását elfogadásra javasolja.

Legutóbb a Visegrádi Hírekben – májusban – nem jelent
meg a cikkem, csak abból egy részlet: mint a püb egyik
értékelése a millenniumi év teljes bevételérĘl és kiadásairól. Amit májusban az újságunkba szántam, címmel rendelkezett és további két olyan dologról is tájékoztatást
adott, mely a helyi iskoláról szólt, illetve az aljegyzĘi
státusszal kapcsolatos. Mind két dolog feltétlenül közérdekĦ. A malĘr oka: a számítógépen történĘ küldéskor két
másik, újságba szánt közlemény mellett a cikk helyett
csak egy konkrét bizottsági határozat lett csatolva – tévedésbĘl. Elnézést kérek, de most sor kerül a pótlásra.
A cikk címe: Pontosan és szépen – és a „furcsa szavazás” volt. A pontosság a millenniumi év pénzügyi zárására vonatkozott és részben a Dobri Imre alpolgármester
által leírt pénzügyi értékelés kiegészítése volt, azt a célt
szolgálta, hogy Visegrád lakosai kapjanak képet az évfordulóhoz kapcsolódó teljes kiadásról – nem valami „nettó
alapon”, hanem ténylegesen.
Sajnos Dobri alpolgármester úr sajátosan értelmezi a
pénzügyi kiadásokat. Ezt legjobban a legutóbbi közmeghallgatáson is tapasztalhatták, akik ott voltak, s azok is,
akik ezt a Danubia TV-ben megnézték. Arra a felvetésre,
hogy mennyi a tiszteletdíja neki mint a második alpolgármesternek, azt válaszolta, hogy 76 ezer forint. Ezzel
szerintem kellemetlen helyzetbe kerültek a jelen lévĘ
képviselĘk és tisztségviselĘk, akik tudták, hogy ez nem
igaz, hiszen 173 ezer pár száz forint a tiszteletdíja, ennyi a
kiadása az önkormányzatnak havonta a járulékos költségek (pl. TB) nélkül. (Az lehetséges, hogy – miután más
keresettel is rendelkezik – a kézhez kapott nettó bér 76
ezer forint.) És akkor a le nem közölt cikk részletei:
Az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú MĦvészetoktatási Intézmény módosításokat nyújtott be alapító
okiratának kiegészítésére, változtatására . Miután ennek a
jövĘre nézve – várhatóan – anyagi vonzatai is lesznek, így
a püb-nek is tárgyalnia kellett ezeket.
1. Az alapító okirat megváltoztatása a meglévĘ, illetve
már korábban is meglévĘ vonatkozó törvények és rendeletek miatt feltétlen idĘszerĦ és szükségszerĦ.
2. Az okirat pontosítása a már végzett munkák, illetve az
ezekhez kapcsolódó állami (kistérségi) normatívák
összhangja miatt, illetve a normatív támogatások reális
igénylésének feltétele miatt is szükséges.
3. Bizonyos feladatok megjelenése az iskola nevelési és
oktatási tevékenységét jól szolgálja. Ezek a szolgáltatások a gyerekek és a szülĘk igényeit is jól elégítik ki, és
ezáltal növelhetik az iskola népszerĦségét.
4. Az új feladatok – bár úgy tĦnik, nem nagy mértékben –
növelhetik az intézmény kiadásait is, elsĘsorban a bérjellegĦ kiadások tekintetében.
Javaslataink:
1. A püb javasolja, hogy az intézmény (iskola) tervezze
meg, dolgozza ki a várható plusz költségkihatásokat és
azt terjessze az önkormányzat elé.
2. A tornacsarnok hovatartozását illetĘen napirend keretében tisztázza az önkormányzat, hogy az intézményhez
vagy a hivatalhoz tartozik-e; illetve ennek alapján a
tornacsarnokból befolyó bevételt, valamint a létesítmény költségvetését ki kezelje a jövĘben. Készüljön a
tornacsarnokra egy minden feladatot és szolgáltatást
figyelembe vevĘ mĦködési szervezeti szabályzat.

A képviselĘ-testület javaslatainkat elfogadta, és megszavazta a kért módosításokat.
(IdĘközben megérkeztek a számítások a bérjellegĦ kiadások tekintetében, melyek ebben az évben elérhetik az
1,6 millió forintot is, és a csoportbontásokból, az iskolabuszhoz kapcsolódó ügyeleti díjakból és a korrepetálási
órákból állnak össze. További támogatás várható az iskola
részére a játszótér kialakításához is. A püb már tárgyalta
az anyagokat, s részben az önkormányzat is, de június
elején kerül sor a végleges döntésekre.)
Közel sem voltunk egységesek az önkormányzati testületi ülése másik napirendi pontjában, ahol egy aljegyzĘi
státusz létrehozása, illetve meghirdetése szerepelt. Bizottságunk egységesen az alábbi véleménysort és javaslatot
terjesztette a képviselĘk elé:
1. Anyagilag nagy megterhelést jelentene egy aljegyzĘ
beállítása, hiszen városunknak mindösszesen 1775 lakosa volt az elĘzĘ évben.
2. Anyagi megterhelés mellett a szükséges munkamenynyiség sem indokolja, hogy két jegyzĘ végezze a munkát a hivatal élén.
3. Éppen az elĘzĘ ülésen döntött a testület arról, hogy a
fél éve beállított helyettes jegyzĘnek 112 ezer forint/hó
emeli a fizetését a kötelezĘ beállítási besoroláshoz képest. Ilyen extra juttatással az esetleges többletmunkát
is honorálja az önkormányzat.
4. A javaslat a testületre történĘ „ráerĘszakolásnak” tĦnik, hiszen az elmúlt években (mióta város vagyunk)
sem okozott gondot, hogy aljegyzĘvel nem rendelkezett
városunk. Igaz, volt egy állandó jegyzĘhelyettes, aki a
saját munkája mellet (pl.: adós) kis plusz juttatásért ellátta a jegyzĘ helyettesítését. (Munkaköri leírásban lehet szabályozni az ezzel kapcsolatos feladatait.)
5. Az aljegyzĘi státusz mostani létrehozásának terve máris visszhangot váltott ki a helyi lakosság körében. Még
mielĘtt az anyag megjelent: hír járta, hogy politikai
okból szükséges az aljegyzĘi státusz, hiszen várnak erre
személyek a választások után.
Javaslataink:
1. A püb az aljegyzĘi státusz létrehozását, illetve annak
meghirdetését indokolatlannak tartja, és nem javasolja.
2. Ki kell dolgozni, hogy milyen feltételekkel és ki láthatná el a jegyzĘhelyettesi feladatokat a hivatal jelenlegi
dolgozói közül, s ezt az önkormányzat elé kell terjeszteni.
Nagy vita kerekedett. A jegyzĘ és a polgármester urak
leginkább azt hangsúlyozták, hogy mulasztásos törvénysértést követünk el, hiszen a törvény elĘírja, hogy városok
esetén aljegyzĘi státusz is van. A másik oldalról fölösleges bérkiadás és a jelenlegi létszámmal is elvégezhetĘ
feladatmennyiség szerepelt.
Végül név szerinti szavazásra került sor az alábbi eredménnyel: igennel szavazott két képviselĘ (Hadházy Sándor és Kalotai Árpád), tartózkodott a szavazástól négy fĘ
(Dobri Imre, Gróf Péter, Mezei Anna és Vitézné
Gerstmayer Bea), nemmel szavazott három fĘ (Bártfai
István, Kiss Károly és Zeller Tibor), nem volt jelen egy fĘ
(EĘry Dénes). Így a nemek gyĘztek és az aljegyzĘi státuszt nem hirdetik meg.
Kiss Károly
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RendĘrségi felhívás
Beköszöntött a jó idĘ. Számíthatunk arra, hogy nemcsak
a nyaralótulajdonosok, hanem a bĦnözĘk is autóba ülnek.
A vagyon elleni bĦncselekmények közül a besurranások
és betöréses lopások mellett egy tipikus bĦncselekmény,
az úgynevezett „trükkös lopás”-ok is megjelentek. A
trükkös lopásoknak elsĘdleges célpontjai az idĘs emberek, a láthatóan egyedül élĘ személyek, de bárki áldozattá
válhat.
Az elkövetĘk a korral járó gyanútlanságot, a megfigyelĘképesség csökkenését, a bezárkózó életmóddal járó
tájékozatlanságot használják ki; azt, hogy a napi megszokott tevékenység megzavarása kiszolgáltatott helyzetbe
hozza az áldozatokat.
Az elkövetĘk általában a késĘ délelĘtti-kora délutáni
idĘszakban és nem egyedül dolgoznak. Gyakran a környezĘ megyékbĘl, az ország másik végébĘl ideautózó 2-3
fĘs társaság járja az utcákat. Általában ketten szólítják
meg az udvaron tevékenykedĘ embereket, csengetnek be
a házba vagy lakásba, egy személy pedig az autóban várakozik, hogy hamar eltĦnhessenek.
Céljuk az, hogy mindenképpen bejussanak a házba, lakásba, és amíg az egyik beszélget a lakóval, elterelve
annak figyelmét, addig a másik végigkutatja a lakást.
Nagyon jól ismerik azokat a helyeket, ahova leggyakrabban rejtjük az értékeinket: megtakarított pénzünket, ékszereinket. Gyorsan dolgoznak, így mire a kifosztott áldozat észreveszi, hogy valami nincs rendben, már árkonbokron túl vannak. Nem jellemzĘ, hogy erĘszakot alkalmaznának, mert határozott, meggyĘzĘ fellépéssel is elérik
céljukat.
Az a mese, amellyel bekopognak egy-egy idĘs ember
lakta otthonba, nagyon változatos. Megjelenhetnek mint a
közmĦszolgáltató képviselĘi díjbeszedéssel, villanyóra
ellenĘrzésével, túlfizetésével kapcsolatban vagy valamilyen más hivatal nevében, régiségvásárlási szándékkal,
ereszcsatorna-javítás felajánlása céljából vagy helyi, ismert vállalkozókara hivatkozva tüzelĘeladás és -szállítás
címén elĘleget kérnek. Mindenképpen pénzváltásra vagy
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kifizetésére akarják rávenni az áldozatot, aki ezzel a félretett pénze rejtekhelyét fedi fel.
Óvatosnak kell lenni a „házalók”-kal és a tavaszi lomtalanításkor feltĦnĘ „lomizók”-kal is. Azon túl, hogy ezen
tevékenység jegyzĘi engedélyhez kötött, ezek a tevékenységek is alkalmasak a terepszemlére. A házalóktól történĘ
vásárlás legnagyobb veszélye, hogy amikor az ágynemĦt,
ékszert, mĦszaki cikket vagy bármilyen más, több ezer
forintos, mégis olcsón ajánlott árut kifizeti a vevĘ, megint
csak a spórolt pénzét veszi elĘ, ezzel felfedi a rejtekhelyet. és lehetĘséget ad a lopásra. ElĘfordult, hogy fizetést
követĘen a házaló vizet kért, és amíg azt megkapta, alkalma volt a sértett összes megtakarított pénzét eltulajdonítani. Ha már megtörtént a bĦncselekmény, legfontosabb, hogy azonnal szóljanak a rendĘrségnek. Ne szégyelljék, ami történt! Ezek az elkövetĘk abból élnek, hogy
kihasználják a jó szándékú embereket, és ahhoz nagyon
értenek. Minél frissebb az információ, annál többet ér,
annál könnyebb az elkövetĘk mozgását követni, és az
ellopott értékek nyomára bukkanni.
Ahhoz, hogy megelĘzzük a trükkös lopásokat, az
alábbiakat tanácsolja a rendĘrség:
– Idegent ne engedjen be a lakásába, házába, udvarára!
– A bejárati ajtót és kertkaput zárva kell tartani akkor is,
ha otthon vagyunk!
– Pénzt csak a postás hoz!
– Bizonyosodjon meg arról, hogy valóban a mondott
szerv vagy vállalkozó képviselĘjérĘl vagy alkalmazottjáról van szó – munkaruhája, gépkocsi-, szolgálati
igazolványa ezt mutatja!
– Idegen elĘtt ne vegyen elĘ pénzt!
– Értékeit, pénzét ne tartsa egy helyen!
– A szomszédok után kérdezĘsködĘ idegeneknek ne adjunk információt!
– Figyeljenek egymásra, szomszédjaikra!
Amennyiben gyanús személyeket látnak, jegyezzék meg
a személyleírásukat, írják fel a jármĦ forgalmi rendszámát, és értesítsék a rendĘrséget.
Bátka Szabolcs r. fĘtörzsĘrmester
Visegrád körzeti megbízottja

A májusi esĘzés nagy károkat okozott az Apátkúti-völgyben

6

VISEGRÁDI HÍREK

Az Áprilyból jelentjük…
Május a legszelídebb hónapja az évnek… – a mi iskolánkba is kedves arcával tekintett be. Az elsĘ vasárnapon
gyermekeink az édesanyákat, nagymamákat, keresztanyákat köszöntötték – tanítóik segítettek nekik a felkészülésben. Harmadikosaink ellátogattak a Mogyoró-hegyre, az
idĘsek otthonába is, hogy a családjuktól távol élĘ édesanyáknak is mosolyt varázsolhassanak az arcára kedves
mĦsorukkal, ajándékaikkal. Kisorosziban a teljes alsó
tagozat együtt készült a bensĘséges anyák napi mĦsorra.
Az ünnepi alkalmak sora folytatódott a következĘ vasárnapon, amikor is elsĘáldozóink tettek ünnepélyes keretek
közt fogadalmat, s járultak elsĘ ízben szent áldozáshoz. A
meghitt perceket a kis elsĘáldozók megvendégelése zárta
a plébánián.
Az év végének közeledtét több kisebb-nagyobb zenei
ünnep is jelezte, hiszen zenész növendékeink letették év
végi vizsgáikat, megtartották tanszaki koncertjeiket, amelyeknek keretein belül tanáraik növelték a nap ünnepiességét összegzésükkel, s szolid megvendégeléssel. A legfelemelĘbb a zenei ünnepek sorában a római katolikus
templomban tartott évzáró koncert volt, amely Kalász
István tisztelendĘ úr méltató szavaival zárult május utolsó
napján. Bár a tanév még tart (s zenészeink is csak a koncertek sorát zárták le, a zenei nevelés még folyik), megkezdĘdött a következĘ tanév elĘkészítése, s június közepéig befejezĘdik a felvételi idĘszak. A zeneiskola munkájának elismerését jelzi, hogy évrĘl évre emelkedik a növendékek száma, s a növekedésnek csak a pénzügyi lehetĘségek szabnak határt – jelenleg is vannak „várólistás”
növendékeink. Az idei évet 72 tanulóval nyitottuk, s 71
diák teljesítette az alapfokú mĦvészeti iskolai követelményeket az elĘképzĘ és alapfok évfolyamain. Intézményünkben a lemorzsolódás tehát igen csekély – jelzi diákjaink kitartását (annak ellenére, hogy néhány növendék
szorgalma hagy némi kívánnivalót maga után), s tanáraik
ösztönzĘ tevékenységét is. Fontosnak tartom kiemelni
Csereklye Dóra mĦvészeti igazgatóhelyettes pontos és
alapos tervezĘ-szervezĘ munkáját, amelynek köszönhetĘen a mĦvészeti élet iskolánkban nagyobb zökkenĘk nélkül, nyugalomban folyt egész évben.

A Magyar László Tornacsarnok adott helyt május közepén a Dunakanyar Kulturális Seregszemle gálájának, ahol
– a települési válogatókon túljutva – iskolánk tanulói is
részt vettek: a német nemzetiségi tánccsoport (vezetĘjük
Bene Éva), Mészáros Péter, a dunabogdányi aerobik csoport tagjaként Petrányi Stella, valamint judósok (vezetĘjük Rácz Gábor) színvonalasan szerepeltek a rendezvényen. A kisoroszi tagintézmény gyermekei is kitettek
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magukért, hiszen mesemondásban, musicalben és modern
táncokban is jeleskedtek.

A hónap nagy erĘpróbája volt az újjászervezĘdött szülĘi
munkaközösség és az iskola nevelĘtestületének összefogásával létrejött gyermeknapi rendezvény. A rendezvény
kettĘs célt szolgált: egyrészt valódi örömforrást kívánt
nyújtani a gyerekeknek – kicsiknek és nagyoknak egyaránt – amellett, hogy a családok számára is helyet és idĘt
biztosítson a találkozásra, ami már magában is nagy mutatványnak számít. Másrészt az iskolai játszótér ügyét
magukénak érezve anyagilag is próbáltak a szülĘk is
segíteni. A rendezvény mindkét szempontból sikeresnek
bizonyult. A gyerekek apraja és nagyja nagy örömmel
válogatott a számtalan program között, és kedves szavakkal, vidáman nevetve köszönte a színes programot. Anyagi szempontból is eredményes volt a rendezvény, hiszen
közel 150.000 forinttal bĘvültek lehetĘségeink a játszótér
létrehozására. Örömünkre a legutóbbi képviselĘ-testületi
ülésen döntés született arról is, hogy kb. 360.000 forintos
önkormányzati támogatással létrejöhet a játszótérhez
szükséges, biztonságos gumitéglával borított alap.

Örömmel és büszkeséggel számolhatunk be tanulóink
sporteredményeirĘl is. Focista lányaink a körzeti fordulóból továbbjutva a megyei döntĘben harmadik helyezést
értek el (holtversenyben, a gyengébb gólarány miatt
csúsztak le a második helyrĘl). Május közepén Szokolyán
is részt vettek a lányok a sportmajálison, ahol nyolc csapat közül második helyet szereztek. A fiúk ennél még
tovább szárnyalhattak, hiszen a Magyar Gyermek Labdarúgó Szövetség által szervezett bajnoki tornán indulva a
megyei fordulón is túljutottak, s az országos döntĘben
vannak – ez már magában is jelentĘs lépés, hozzon bármilyen folytatást a jövĘ. A végsĘ megmérettetésre június
11–13. között kerül sor – hajrá fiúk!
Nemcsak labdarúgásban értünk el remek sikereket. A hó
közepén Szentendrén megrendezett körzeti atlétikaversenyen, ahol kategóriánként 5–6 iskola 6 fĘs csapatai küzd-
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döttek egymással, szintén érmeket gyĦjtöttek versenyzĘink. A felsĘsöknél Szedlacsek Bence ért el kiemelkedĘ
eredményt (két számban második, kettĘben pedig harmadik lett), a fiúcsapat összetett 3. helyezéséhez erĘsen hozzájárulva. Bár felsĘs lányaink egyéni teljesítménye nem
volt kiemelkedĘ, mégis a középmezĘnyben végeztek. A
3–4. osztályosok csapatversenyében a fiú- és a leánycsapat is második helyezést ért el (a lányok 1347 pontot gyĦjtöttek, 3 ponttal maradtak le mindössze a gyĘztes házigazdáktól). Milyen jó is, hogy a sok munka ellenére éppen
idĘben elkészült Schüszterl Károly vezetésével a távolugró gödör felújítása, biztosan ez is hozzájárult ahhoz, hogy
kiemelkedĘ teljesítményt nyújtott távolugrásban Lendvai
Flóra (1. hely), Papp-Korona Rita (2.), Schandl Béla (1.).
Kislabdahajításban Lénárd Dávid (3.) jeleskedett. Az
egyéni összetett verseny is a visegrádi lányok sikerét hozta, hiszen elsĘ lett Lendvai Flóra, második Pfeifer Bianka.
A fiúk legeredményesebbje, Schandl Béla bronzérmesként
távozott.
Ennyi siker után feltétlenül meg kell említenünk a gyerekeket egész évben felkészítĘ, a hétvégi és a délutáni szabadidĘt is feláldozó kollégákat: Paulusz Józsefet, Demeter
Bálintot és SzendrĘi Lajost (utóbbi bár nem a tantestület
tagja, de a gyermekek tanórán kívüli életében komoly szerepet játszó edzĘ, akinek munkáját, csakúgy, mint
kollégáinkét, nagyon köszönjük).

Fontosnak tartjuk tanulóink mentális és egészségtudatos
nevelését is, s kiemelt feladatunk, hogy a bizonyos szempontból leginkább veszélyeztetett korosztályt külsĘ elĘadók és helyszínek bevonásával is felkészítsük a környezĘ
világ kihívásaira. A 7–8. osztály, osztályfĘnöke (Hábel
József és Demeter Bálint) vezetésével, a hónap elején Budapesten, a Maffia Múzeumban járt, ahol drogprevenciós
elĘadáson kapott sokszínĦ, élvezetes és ugyanakkor
szakmai szempontból is kiváló tájékoztatást. A nyolcadikosok körébe egy másik alkalommal biológiatanáruk, Veres Judit meghívta Gombos Mónika pszichológust, aki az
idegrendszerrĘl és annak energetikájáról, az agyféltekék
mĦködésérĘl, a tanulási képességek fejlesztésérĘl, a tanulás módszereirĘl tartott hasznos elĘadást.
Búcsúzó osztályunknak adott hasznos útravalókat a fogápolással és a szájhigiéniával kapcsolatosan dr. Tóth Mária fogorvos is, aki egész évben példamutató lelkiismeretességgel végzi prevenciós és korrekciós munkáját iskolánkban. Lezárult májusban dr. Balázs Mária iskolaorvos
és Baloghné Jutka védĘnĘ vezetésével az iskolások szĦrése, egészségügyi vizsgálata, oltása. Többletterhet magukra
vállalva olyan évfolyamok vizsgálatát is elvégezték, ame-
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lyet jogszabály nem ír elĘ számukra. Úgy gondolom, hogy
– többszörös összefogással, sok szervezéssel, egyeztetéssel – egészségvédelmi szempontból is sokat tettünk gyermekeinkért.

Tanulóink életében fontos változás, hogy májusban két
és fél hétre munkába állt az új iskolabusz. PetĘcz László
autóbusz-vezetĘvel rendszeresen konzultálva, igyekeztünk
kellĘ gondossággal elĘkészíteni az utazást bejáróink biztonsága érdekében. A gyerekek nagy örömmel vették birtokba az autóbuszt, s örömünket fokozta, hogy a májusi és
júniusi tanulmányi kirándulások költségeit is jelentĘsen
csökkentette a felkínált térítésmentes utazás. Köszönjük a
fenntartó önkormányzat gyermek- és családbarát felajánlását.
Egyéb – nem kevésbé fontos – programjaink között
megemlítem a harmadikosok SzĦcs Sándor
mesternél tett látogatását, amikor is a papírmerítés és nyomtatás
fortélyaival ismerkedtek; a kis-oroszi kisiskolások
mogyoróhegyi
vízbiológiai
kirán-dulását és a Halápi-lovardában
tett
láto-gatását;
Budai
Zsu-zsanna
német
nem-zetiségi
tanító
példás bemutató tanítását a tagintézmény
1–3. összevont osztályában és a nyelvi
munkaközösség
ezt
követĘ megbeszélését;
a május 26-án lezajlott
országos kompetenciamérést, amely az intézményünkbe
látogató minĘségbiztosító szakemberek véleménye szerint
pontosan, körültekintĘen, jól szervezetten zajlott le.
Ez a hónap is eredményesen, programokban gazdagon
telt. Az elĘttünk álló idĘszakra esĘmentes, derĦs napokat
kívánok, s a tanévzáróra (június 17-én, szerdán 5 órától)
boldog búcsúzást!
Bozóki Marianna
igazgató
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Üzenet a nyugdíjba készülĘ kollégáknak!

  
Ha valami szívünknek nem kedves dolog bekövetkezik
(eljön a 40. szülinap, kirepülnek a gyerekek a családi
fészekbĘl…), azt mondjuk: ez az élet rendje. Erre kell
most gondolni nekünk is az oviban, amikor Tóth Ferencné Manyi nénitĘl és Szinay Gézáné Rózsika nénitĘl
köszönünk el, mert eljött az idĘ, és nyugdíjba mennek.
Nyugdíjba? – hitetlenkednek az ismerĘsök, az ovis szülĘk
és persze mi magunk is, hiszen úgy elrepült ez a néhány
év (Manyi néni 20 éve, Rózsika néni 30 éve dolgozik az
óvodában), hogy észre sem vettük. Az ember élete jelentĘs részét a munkahelyén tölti, így aztán érthetĘ, miért
nem várjuk a búcsúperceket mi, a kollégák és persze, a
gyerekek sem. Mert milyen jó volt úgy bejönni minden
reggel az oviba, hogy ismerĘs arcok, mozdulatok, hangok
vettek körül bennünket. Milyen jó volt korán reggel még
ágymelegen beülni a dajka néni ölébe és megnyugodni,
amikor anya elmegy. Milyen jó volt, hogy csak megkóstolni kellett a levest, nem baj, ha nem ették meg a gyerekek. „A dajka segíti az óvónĘ munkáját…” olvassuk a
munkaköri leírásban, s érezzük az életben, hogy: nélküle
az óvónĘ is csak félember. Úgyhogy most mi félemberként maradunk itt, amíg az új kollégák ki nem pótolják a
másik felünket. Amikor a kiscsoportban (Manyi néni
csoportjában) beszélgettünk arról, hogy elmegy Manyi
néni, kérdezték a gyerekek:
– szabadságra megy?
– elköltözik?
– kisbabája lesz?
Az Ę életükben csak ilyen okok lehetnek, amiért elmennek a dadus nénik, de az élet más: ez a rendje.
A kicsivel nagyobb és okosabb középsĘsök is elképedtek, amikor hallották a hírt, hogy Rózsika néni elmegy.
ėk már elkezdték kóstolgatni a fogalmat és így értelmezték:
– a nagymamák és a nagypapák szoktak nyugdíjba menni,
– húzós kocsival jár bevásárolni,
– nyugdíjas tornára jár,
– viheti a kutyáját sétálni,
– óvodába megy az unokájáért,
– majd visszajön, mert hiányzunk neki…
Ez az élet rendje… Manyi néni két lánya is kisbabát vár
a már fiatalemberré serdült elsĘ unoka, Benedek mellé,
Rózsika néni már nem az oviba, hanem az iskolába megy
az unokája elé, és biztatja a focipályán a tehetséges nagyunokát.
Ez az élet rendje… 200 körüli az a gyermek, illetve már
a saját gyermekét óvodába hozó felnĘtt, aki Ęrzi a dajka
nénije hangját, mozdulatait, cinkosságát (nem baj…,
becsurgott…, semmi baj, kiömlött…, gyere, majd én
bekötöm…).
Az Ę kedvükért kóstolták meg az új ízeket, próbálták
meg felhúzni a cipĘt, s nekik mesélték el féltett titkaikat:
„rajzoltam a Lilinek” vagy a „Brigi lesz a feleségem”…
Nehéz szavakba önteni, mit érzünk, mit gondolunk, mi
mindent szeretnénk mondani, ha tudnánk, de ilyenkor



érdekes – nem jönnek úgy a szavak és gondolatok, ahogy
kellene. Vagy így a jó? Ma még csak beszélünk róla, de
mire ez a cikk megjelenik, már túl vagyunk a könnyes
búcsún, a meglepetéseken és bármily hihetetlen is: az élet
megy tovább… Mert ez az élet rendje!
Mindenkinek furcsa, nehéz lesz a változás; gondolom,
megviseli a gyerekeket is. Az elmúlt évtizedek azonban
nem múlnak el nyomtalanul, bennünk és bennük marad,
építkezünk belĘle, emlékezünk rá.
Köszönjük a sok cipĘfĦzést, gombolást, fésülést, ágyazást, terítést, tálalást, rendcsinálást, sétát, kirándulást,
féltĘ-óvó szeretetet.
Köszönöm a kollégák nevében is, hogy életetek részesei
lehettünk a sok, közösen eltöltött percet kirándulásokon,
névnapokon, a régi ovibálokon.
Elek Mária verse rólatok szól:

A mi dadus nénink
Velünk örül, velünk nevet,
szomorú, ha meg nem eszed.
Almát hámoz, hogyha kell,
Ę semmiért nem perel.
Ha kell, fogja a kezünket,
megkeni a kenyerünket.
Fésüli kócos fejünket,
tudja jól a jelünket.
Mindig segít a bajon,
szeretjük is ėt nagyon!
Kívánom, hogy élvezzétek, használjátok ki jól a megérdemelt pihenést! Köszönettel és szeretettel:
Judit
Mert: EZ AZ ÉLET RENDJE!

Manyi és Rózsika!
Ki tudja, hányszor léptetek át ezen a kapun
a hosszú évek alatt?
ElĘttetek ezentúl is nyitva lesz!
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Kedves Gyerekek!
Hónapról hónapra lelkesen gyĦjtöttétek a mĦanyagkupakokat azzal a nemes szándékkal, hogy egy kislány
gyógyulásához nyújtsunk segítséget. Ígértem, hogy bemutatom majd nektek Gombai Dórit, hogy így, az újságon
keresztül személyes ismerĘsötökké, barátotokká válhasson.
Dóri Lábatlanon lakik szüleivel, testvéreivel, akik közül
már néhányan önállóak. Dóri szeptember 22-én lesz 11
éves, az esztergomi Montágh Imre Óvoda, Általános
Iskola és Speciális Szakiskola 3. osztályos tanulója. Május
5-én, szombaton személyesen vittem föl a gyĦjtött kupakokat, és így sikerült megismerkednem vele és családjával. ElsĘ pillantásra gyönyörĦ, dús vörös haja, kedves
mosolya fogott meg.
Nagyon megörült annak a szerény ajándéknak, amit átadtam, különösen az ovisok kupakgyĦjtĘ dobozának.
Elmondtam neki, hogy amikor ti összegyĦjtitek a kupakokat, az minden esetben egy jó kívánság, rágondolás.
Még én is megilletĘdtem, amikor az óvodában megláttam
a parafával bevont, kupakokkal díszített gyĦjtĘedényt.
Köszönöm az óvó néniknek, hogy ezzel a kedves gesztussal is vonzóvá tették segítĘ akciónkat.
Dóri két alkalommal volt már Kínában, ahol
ĘssejtbeültetĘ mĦtétet hajtottak végre rajta. Nézzetek
utána, hogy mit is jelent ez a beavatkozás, hogyan
tudnak segíteni ezzel a betegeken! Örülnék, ha a következĘ Gyerekkuckóban közzé tehetném ezzel kapcsolatos kutatásotok eredményét! Dórika nem szívesen
emlékezett a kínai utakra, mert – mint édesanyja elmondta
– a beavatkozás fájdalommal jár, sok türelmet igényel az
utókezelés és az ott eltöltött több hét bizony nem turistaútnak, vagy nyaralásnak tekinthetĘ. Ráadásul igazi javulás a mĦtétek kb. félévenkénti megismétlésével érhetĘ el.
Most feltehetitek a kérdést, hogy hogyan is segítünk mi
a kupakgyĦjtéssel? Az udvaron és teraszon most is nagyon sok zsák mĦanyagkupak várja, hogy elszállítsák
Tinnyére, ahol egy vállalkozó kb. 30,– Ft-ot ad kilójáért,
majd megfelelĘ eljárással újrahasznosítják a használt
kupakokat. Mi tehát ezzel a kilónkénti 30 Ft-tal segítünk!
Úgyhogy nagyon fontos, hogy minél többet gyĦjtsünk!
Ráadásul nem elhanyagolható az a szempont sem, amivel
hozzájárulunk környezetünk védelméhez!
Az iskolai és óvodai szünetben leadhatjátok a gyĦjtött
kupakokat a Nóra fodrászatban Marika néninek, vagy
becsöngethettek hozzám a FĘ u. 59-es házba! Persze
akkor sem késtek el a segítéssel, ha majd szeptemberben
adjátok le az iskolában, óvodában!
Remélem, Ti is örültök, hogy megismerhettétek Gombai
Dórit, és én abban is bízok, hogy még személyesen is
találkozhattok majd vele! Ha valaki a nyári szünetben
úgy gondolja, hogy képeslap küldésével örömet szeretne szerezni új barátunknak, a következĘ címre küldheti: Gombai Dóri 2541 Lábatlan, Munkácsy M. u. 3.
A nyári szünidĘre jó pihenést, táborozást és szórakozást
kívánok Nektek!

A találkozás örömteli percei

A teraszon is tárolják a kupakos zsákokat

Dórika az ovisoktól kapott gyĦjtĘdobozba
a játékait rakja majd
Kedves Pannika!
Küldöm az ígért képeket, és mégegyszer nagyon köszönünk mindent! Puszilja Dórika a sok egészséges kis
társát, akik ilyen szeretettel gondolnak, és tesznek érte!
Üdvözlettel: Marika
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Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat

TISZTELT OLVASÓINK!
Szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy idén Ęsszel, valószínĦ október elején, a helyi választásokkal egy idĘben, a
helyi kisebbségre (illetve kisebbségekre) lehet szavazni
azoknak a helyi polgároknak, akik regisztráltatták magukat a
kisebbségi névjegyzékbe. Ezeket a kérdĘíveket már a jegyzĘ
úr eljuttatta a lakosság felé. Mivel a nemzetiségi törvényt
mind a mai napig a törvényhozók nem módosították, így a
referendumot ugyanazon eljárás szerint bonyolítják le, mint
2006-ban.
Ezért kérjük Tisztelt Olvasóinkat és Visegrád lakosságát, hogy olvassák el figyelmesen az alábbi tájékoztatást,
és amit a választási iroda küldött a regisztrációs Ħrlap
mellé!

Mit kell tudni
az Ęszi kisebbségi választásokkal kapcsolatban?
Bizonyára már tudják, Ęsszel a helyi önkormányzati választásokkal egy idĘben, ugyanazon napon kell lebonyolítani a
helyi kisebbségre való szavazást is. Erre a célra külön helyiséget kell biztosítani, ami lehet egy épületen belül, de külön
helyiségben vagy külön épületben.
Miért fontos
a választási névjegyzékbe való felvétel kérelme?
Az OrszággyĦlés által elfogadott új kisebbségi törvény szerint csak abban az esetben lehet egy-egy településen kisebbségi önkormányzati választásokat kiírni, ha az adott településen a kisebbségi névjegyzékbe október 1-jével legalább 30
fĘ be van jegyezve. Ha ettĘl valamilyen oknál fogva kevesebben szerepelnek, pl. tegyük fel 29 fĘ, ebben az esetben
azon településen nem lehet kisebbségi referendumot tartani.
A jegyzĘ úr minden választásra jogosultnak – azoknak is,
akik október 1-jével betöltik a 18. életévüket – megküldte
május 31-ig a kisebbségi választási névjegyzékbe való kérelmet. Ezt július 15-én, du. 16 óráig kell visszajuttatni a
polgármesteri hivatal jegyzĘjéhez. Július 15-e, du. 16 óra
után beérkezett kérelmeket már a jegyzĘ úrnak nem áll módjában elfogadni. A jegyzĘ úr nem diszkriminál, hanem aki
helyesen töltötte ki a kérĘlapot, azt bejegyzi a kisebbségi
választási névjegyzékbe. ErrĘl a választópolgár visszaigazolást fog kapni, hogy felkerült-e vagy sem.
Azokat a választópolgárokat, akik nem töltötték ki helyesen
a kérdĘívet, vagy nem jelölték be, hogy melyik kisebbségre
szeretnének szavazni, vagy esetleg többet is megjelöltek,
vagy nem írták alá, a jegyzĘ úrnak nem áll módjában felvenni a névjegyzékbe.
A kisebbségi választási névjegyzék a választást követĘen
megsemmisítésre kerül, kivéve az, hogy hány fĘ szerepelt
rajta. Csak szám szerinti adat marad meg, ez nagyon
fontos, mert 2007-tĘl megváltozik a központi költségvetésbĘl kapott finanszírozás. Differenciált központi támogatás várható, ami a választási névjegyzékben szerepelt létszám
függvénye lesz. Tehát minél többen feliratkoznak a névjegyzékbe, elĘreláthatólag annál több központi támogatás várható.
Ami még nagyon fontos: CSAK AZOK SZAVAZHATNAK KISEBBSÉGRE, AKIK FELIRATKOZTAK A
NÉVJEGYZÉKBE!
A kisebbségi választási névjegyzék titkos. Abba illetéktelenek nem nézhetnek bele.

Mindenki csak az állandó bejelentett lakóhelyén választhat.
Kisebbségi képviselĘjelölt indulhat és választható más
településen is, lakóhelyétĘl függetlenül.
A kisebbségi jelöltek névsora nyilvános, ezt a jegyzĘ úrnak ki kell függeszteni.

Jelöltállítás
Jelöltet csak olyan – az egyesülési jogról szóló törvény
szerinti, közhasznú vagy nem közhasznú társadalmi –
szervezet állíthat, amelynek a választás évét megelĘzĘ
legalább 3 éve alapszabályában rögzített célja az adott
kisebbség képviselete. Független jelöltek indulására a
törvény nem biztosít lehetĘséget.
Mi, jelenlegi kisebbségi képviselĘk szeretnénk, ha minél
többen feliratkoznának a névjegyzékbe, hogy továbbra is
létre tudjon jönni Visegrádon német kisebbségi önkormányzat. Nem szabad azt a sok munkát, idĘt, pénzt, értéket, hagyományt veszendĘbe menni!
Ha valamilyen kérdésük, kérésük van a nemzetiségi választással kapcsolatban, kérem, forduljanak bizalommal
a jelenlegi német kisebbségi képviselĘkhöz! Bármiben
segítséget tudunk nyújtani.

Más…
– Május 8-án megtartottuk a füvészkerti sétát, amit a Visegrádi Erdészettel közösen rendeztünk. Ez a programunk már
hagyomány, mivel több éve csináljuk; egy évben 2-szer
(tavasszal és Ęsszel), ahogy az idĘjárás engedi. Szerettünk
volna egy-egy szép délelĘttöt szerezni a visegrádiaknak és
természetesen nem visegrádiaknak is. De úgy látjuk, hogy ez
a programunk nem vonzó a lakosság körében, mert szinte
csak mi voltunk jelen, alig volt más. Pedig a füvészkert tavasszal és Ęsszel is nagyon szép. Nem tudjuk, hogy mi lehet
az oka az érdektelenségnek. MeggyĘzĘdésünk, hogy nagyon
sok visegrádi sem látta még a néhai Bertényi Miklós erdĘmérnökrĘl elnevezett füvészkertet. ElképzelhetĘ, hogy nagyon sokaknak messze van. Ha ez jelenti csak a problémát,
kérjük, jelezzék felénk, mi megpróbáljuk orvosolni. Önkormányzatunknak idén májustól van már autóbusza, és így az
oda- és visszaszállítást meg tudjuk szervezni a jövĘben.
– Május 29-én megtartottuk a Millenniumi-kápolnabúcsút.
Az idĘ kegyes volt hozzánk, mert ragyogó napsütésben volt
részünk. Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik
az elĘkészületekben és az utómunkákban rész vettek és
mindazon háziasszonyoknak, akik finom süteményeikkel
tették kellemesebbé ezt a szép ünnepünket.
– Szeretetnénk gratulálni Zeller Józsi bácsinak több évtized
alatt felhalmozott sok-sok szép munkáiból létrejött kiállításához. Énekkarunk minden hétfĘn a Mátyás Király MĦvelĘdési Ház I. emeleti nagytermében tartja a próbáit, így minden
alkalommal megcsodálhatjuk az épp esedékes idĘszaki kiállítást. Már nagyon sok, Visegrádról elszármazó mĦvész alkotásait is megcsodálhattuk. De úgy érezzük, hogy Józsi bácsi,
aki itt él közöttünk és megbecsült tagja a visegrádiaknak,
külön figyelmet érdemel. Még egyszer gratulálunk, jó egészséget és hosszú életet kívánunk neki.
NKÖ
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1920. június 4-én, délután fél 5-kor írták alá a trianoni békediktátumot, melynek következtében az Osztrák–Magyar Monarchia
felbomlott, Magyarországot feldarabolták.
Az 2010-ben megválasztott új OrszággyĦlés elsĘ törvényei között június 4-ét a nemzeti emlékezés napjává nyilvánította. Országszerte megszólaltak a harangok, a parlament ünnepi megemlékezést tartott.

A szégyenteljes esemény helyszíne – a trianoni palota

Juhász Gyula: Trianon
Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá.
Mert nem lehet feledni, nem, soha,
Amíg magyar lesz és emlékezet,
Jog és igazság, becsület, remény,
Hogy volt nekünk egy országunk e földön,
Melyet magyar erĘ szerzett vitézül,
S magyar szív és ész tartott meg bizony.
Egy ezer évnek vére, könnye és
Verejtékes munkája adta meg
Szent jussunkat e drága hagyatékhoz.
És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt a kedves Pozsony,
Hol királyokat koronáztak egykor,
S a legnagyobb magyar hirdette hévvel,
Nem volt, de lesz még egyszer Magyarország!
És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt legszebb koszorúja
Európának, a Kárpátok éke,
És mienk volt a legszebb kék szalag,
Az Adriának gyöngyös pártadísze!
És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt Nagybánya, ahol
Ferenczy festett, mestereknek álma
Napfényes mĦveken föltündökölt,
S egész világra árasztott derĦt.
És nem lehet feledni, nem soha,
Hogy Váradon egy Ady énekelt,
És holnapot hirdettek magyarok.
És nem lehet feledni, nem, soha
A bölcsĘket és sírokat nekünk,
Magyar bölcsĘket, magyar sírokat,
DicsĘség és gyász örök fészkeit.
Mert ki feledné, hogy Verecke útján
Jött e hazába a honfoglaló nép,

És ki feledné, hogy erdélyi síkon
TĦnt a dicsĘség nem múló egébe
Az ifjú és szabad PetĘfi Sándor!
ė egymaga a diadalmas élet,
Út és igazság csillaga nekünk,
Ha Ęt fogod követni gyászban, árnyban,
Balsorsban és kétségben, ó, magyar,
A pokol kapuin is gyĘzni fogsz,
S a földön föltalálod már a mennyet!
S tudnád feledni a szelíd Szalontát,
Hol Arany Jánost ringatá a dajka?
Mernéd feledni a kincses Kolozsvárt,
Hol Corvin Mátyást ringatá a bölcsĘ,
Bírnád feledni Kassa szent halottját?
S lehet feledni az aradi Ęskert
Tizenhárom magasztos álmodóját,
Kik mind, mind várnak egy föltámadásra?
Trianon gyászos napján, magyarok,
Testvéreim, ti szerencsétlen, átkos,
Rossz csillagok alatt virrasztva járók,
Ó, nézzetek egymás szemébe nyíltan
S Ęszintén, s a nagy, nagy sír fölött
Ma fogjatok kezet, s esküdjetek
Némán, csupán a szív veréseivel
S a jövendĘ hitével egy nagy esküt,
Mely az örök életre kötelez,
A munkát és a küzdést hirdeti,
És elvisz a boldog föltámadásra.
Nem kell beszélni róla sohasem?
De mindig, mindig gondoljunk reá!
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2009-ben, újjászervezésének 20. évfordulóján a lovagrend eredményesen végezte közhasznú tevékenységét. A közhasznú munka hatékonyságát segítette az a körülmény, hogy a lovagrend területi szervei (priorátusai) az ország összes
megyéjében ezt tekintették elsĘ feladatuknak. A jótékonysági tevékenység elsĘsorban a határon túl élĘ nemzetrészek
segítésére irányult. Ennek keretében elsĘsorban a Kárpátalján élĘ és mĦködĘ priorátus kapta a legtöbb anyagi támogatást, mert az itt élĘ magyarok jelentĘs része mélyszegénységben él. Az elesettek támogatása mellett az egészségügyi
ellátás segítése volt a másik fontos cél. Ennek keretében az Európa 12 országában mĦködĘ priorátusaink – közel
6.000.000 Ft értékben – nyújtottak segítséget a Beregszászon mĦködĘ szociális konyha mĦködéséhez. 2009-ben Beregszászon és környékén 40.800 adag ételt osztottak szét a rászorulóknak. A Saar-vidéken és a Frankfurt am Mainban mĦködĘ priorátus orvosi mĦszereket, a kecskeméti pedig gyógyászati eszközöket juttatott Beregszászra. Az adományok
célba jutását nagyban segítette egy házingatlan megvásárlása a határ innensĘ oldalán Beregsurányban. Ez a gyĦjtĘ és
elosztó hely lehetĘvé tette, hogy az itt tárolt eszközöket kisebb tételekben biztonságosan lehetett átvinni az ukrán határon. A szállítmányokat kiegészítették a határokon belül mĦködĘ területi szervek is. Tolna megye három tanterem teljes
bútorzatát ajándékozta az ungvári gimnáziumnak. A soproni priorátus 500.000 Ft értékĦ ruhanemĦt juttatott ki Beregszászra. A pécsi szervezet 2.000.000 Ft értékĦ gyógyszert küldött Kárpátaljára.
A lovagrend magisztrátusa – különbözĘ programok keretében – a magyar kultúra terjesztését is feladatának tekintette.
Ennek keretében a Katonai HagyományĘrzĘ Tagozat tagjai október elsĘ hetében várnapokat rendeztek a munkácsi várban. Ezt a rendezvényt több mint kétezer magyar gyermek tekintette meg, akik szüleik kíséretében jöttek a munkácsi
várba. Ez az alakulat számos alkalommal szervezett bemutatókat Visegrádon és vidéken a fogyatékos gyermekek részére
és a Pest Megyei KözgyĦlés Visegrádra látogató tagjainak. Minthogy Visegrád város 2009-ban ünnepelte alapításának
ezeréves évfordulóját, a lovagrend és az egyes tagozatok részt vettek az ünnepi napok megrendezésében és 380.000 Ft
összegben felépítették a Sibrik-dombon álló ezeréves emlékmĦvet.
A 2009. év gazdasági eredményei
A Szent György Lovagrend mĦködésének gazdasági alapjait a rendtagok tagdíjából, adományokból és céltámogatásokból fedezte. Pályázatot azért nem nyújtottunk be, mert ebben az évben a központi régióban nem írtak ki pályázatot.
EzekbĘl az összegekbĘl 2009-ben 43.800.000 Ft összeget fordítottunk jótékonysági célok támogatására. Ebben benne
volt – az elĘbbiekben említett célokon kívül – a visegrádi református templom építésének támogatása és a Délvidéken
(Tóthfaluban) épülĘ római katolikus tehetségkutató és tehetséggondozó iskola támogatása is. Bánó László örökös díszpolgár úr 200.000 Ft összeggel támogatta az ApródképzĘ Tagozat munkáját, amely összegbĘl sátrat vásároltunk a gyerekek számára. Az szja 1%-ból az APEH 358.000 Ft összeget utalt át számlánkra. EbbĘl fedeztük a Beregsurányban
vásárolt házingatlan felújításának tervezését és a helyreállítási munkákat.
A Szent György Lovagrend munkáját irányító magisztrátus tisztségviselĘi – immár húsz éve – közösségi munkájukért
semmiféle juttatásban nem részesültek.
Ezúton mondunk köszönetet a támogatóknak, akik ezzel közhasznú munkánk sikerét segítették.
lovag Cseke László
örökös rendi kancellár

KÉZMĦVES PÁLYÁZAT A VISEGRÁDI KÁROLY RÓBERT-ÉV JEGYÉBEN
Az MNM Mátyás Király Múzeum a visegrádi Károly Róbert-év alkalmából pályázatot hirdet amatĘrök és hivatásos kézmĦvesek részére.
A múzeum elsĘ kézmĦves pályázatát 2008-ban, a reneszánsz évéhez kapcsolódva, a reneszánsz jegyében hirdette meg. 2009ben a város millenniumához kötötte a pályázatot „1000 éves Visegrád” címmel.
Idei pályázatunkat Károly Róbert koronázásának (1310) 700. évfordulója alkalmából hirdetjük meg. A pályázók az alábbi
négy témakör közül választhatnak:
1. Az Anjou-kori Visegrád – Visegrád mint királyi székhely,
2. Szent György Lovagrend,
3. Zách Felicián merénylete a királyi család ellen,
4. Az 1335. évi visegrádi királytalálkozó
Pályázni bármilyen kézmĦves technikával készült alkotással lehet. A pályázat nyerteseit jutalomban részesítjük.
1. Pályázni a jelentkezési lap kitöltésével és személyenként maximum három mĦvel lehet.
2. A pályázati lap letölthetĘ a múzeum honlapjáról (www.visegradmuzeum.hu), vagy a múzeum e-mail-címén
(info@visegradmuzeum.hu), illetve postai úton (2025 Visegrád, FĘ utca 23.), vagy személyesen a múzeumban
igényelhetĘ.
3. Alkotásaikat szeptember 30-ig várjuk.
4. A pályázat eredményhirdetésének idĘpontja: október 16.
E napon nyílik a pályázatra beérkezett alkotásokat bemutató kiállítás.
MNM Mátyás Király Múzeum Visegrád

XXVI. évfolyam 6. szám

VISEGRÁD HÍREK

13

)*+,% -&%.-
 %$.($ /(.0




       
 !" -*$+& 1!2# 


)*+,% -&%.-.


         


%#,3& 4((%.&%
        


! " #$  


  

5%67 0$67 /((#8
59#&% #& :#(%#&$ %(
 %#/%0 %&
 "' '     (


)  ! % *+++&  &'

 




„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

 



  


Jékely Zoltán
RIGÓTEMETÉS
A szĘlĘben temettük a rigót,
fekete földben ástuk meg a sírját;
ott porladt már minden volt madarunk,
szép tollaik a rothadást lebírták.
És felcsapott valami furcsa szag,
szaga félig humusszá vált madárnak,
s a földbĘl, mint elvágott iszalag,
kalimpáltak elĘ a tarka szárnyak.
A rigó feketén feküdt, hanyatt,
lábánál fogva tettem a gödörbe;
mély volt az már, tán embernek való!
Szepegve ültünk körülötte körbe,

Helyszín:
Visegrád, a tornacsarnok elĘtti
városközpont-rendezvénytér

– Az volt csak a borzasztó temetés,
amikor a megölt cigányt temették!
(A fegyházban verték agyon szegényt,
bĦnükre ne legyen eleven emlék.)

IdĘpont:
2010. június 24., Szent Iván napja

A sírba úgy eresztették alá
anyaszülten, rossz deszkára kötözve,
két kis porontya sírva ordibált,
szöktek volna utána a gödörbe!

Máglyagyújtás 21 órakor
Fellépnek:
a Primavera Táncegyüttes
és a
Szent György Lovagrend dobosai
Lesz zene, szalonna-, kolbász- és almasütés,
majd a bátrabbak átugorhatják a tüzet,
a még bátrabbak pedig átsétálhatnak akár a parázson is!


Mindenkit szeretettel várunk!

S míg valahol zördült egy cimbalom,
a fegyĘrök puskái felmeredtek,
putrik népe vicsorogva lapult,
választván pajzsul egy-egy sírkeresztet –
Így szólt apám – közben bealkonyult -,
arcát kezébe tette, mintha sírna;
szĘlĘre, sírra zokogva borult
a bársonyos rigóhang bakacsinja.
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Visszaemlékezéseim

A visegrádi hajójavító üzem története
1947–48-ban két merész vállalkozó elhatározta, hogy
egy kis hajójavító üzemet hoz létre Visegrádon. A két vállalkozó név szerint: Magyary-Kossa Géza és Karvaly
Gyula szakmérnökök voltak ezen a területen.

A képen látható dolgozók:
Balogh János, Hoffman ErnĘ, Garami Károly,
Greff Ferenc, Dudás István, Tischler János,
Tóth Ferenc, Kormos Gyula, Schült István,
Krizsán József, Pintér Sándor, Fridrich József,
Hervai József, Maskál Gyula, Hübler Rudolf,
Kulcsár ErnĘ, Fritz István, Szinay István, Vogel Károly
LegelĘször is össze kellett szedni jó szakembereket. Kellett egy hajógyártásban ismerĘs, jó vezetĘ: Ę volt Hervai
József. Kellettek jó lakatosok: Dudás Pista bácsi és Kulcsár ErnĘ. Kellett egy jó hajóács (Greff Feri bácsi), egy
pár jó asztalos (Schült Pista bácsi és Pintér Sanyi bácsi),
jól képzett festĘk (Pankovics Karcsi bácsi és István bácsi). Ezen kívül szükség volt még esztergályosra (Garami
Karcsi bácsi), irodavezetĘre (Jakab Lajos), anyagbeszerzĘre (Szandtner Egon), hegesztĘre (Maskál Gyula). A lemezek szegecseléshez kellett két szegecselĘ (Fritz Pista
és Balogh Jani bácsi), egy „rátartó” (Szedlacsek Tóni bácsi), továbbá két kisegítĘ (Scheili Mariska néni és Grósz
Margit).

A 412-es uszály elĘtt
ElĘször csak kikötĘ pontonokat, meg kisebb uszályokat
javítottak, utána már lassan elindultak a nagyjavítások. Én
1949-ben lettem itt lakatos inas, szegény Schandl Lipóttal
együtt. Nagyon nehéz fizikai munka volt, nyáron a hĘség-

ben, télen meg a nagy hidegben. 1949 Ęszén államosították az üzemet, így Balatoni Hajózási Vállalat lettünk. Az
üzemben minden munkafázist meg kellett tanulni és egyre
komolyabb munkákat kellett csinálni. Olyan volt ez az
üzem, mint egy család, soha nem bántott ott senki senkit,
voltak kisebb viccelĘdések, de ezek nem voltak komolyak. ElsĘ évben Nagymarosra kellett járni ipari iskolába,
utána meg Vácra. Az iskola mellett, mi tanulók ugyanúgy
dolgoztunk, mint a felnĘttek. Nagyon jó mestereim, tanítóim voltak, akik megtanítottak az emberségre, a szakma
szeretetére. Sokat tanultunk tĘlük, sokszor a szemünkkel
loptuk el a szakmát. Sokat gondolok rájuk, sajnos már
csak páran élnek közülük. Az elsĘ igazi nagy munka a
412. számú sóderes uszály készítése volt, amire most is
büszke vagyok, és ami nagyon rövid idĘ alatt készült el.
Új hajók is készültek, így a Hófehérke meg a hét törpe,
meg a ligetbe, a Vidámparkba 7 db sikló hajó, ami a magasról jött le a vízre.
Hogyan történik egy hajó vagy uszály javítása? LegelĘször is mielĘtt a hajó bejön a dokkba, meg kell csinálni a
sólyapályát. Amikor a hajó beáll, három „szánkó” lesz
alácsúsztatva és kötelekkel rögzítve. Mikor ez megvan,
akkor három csörlĘ húzza kifelé, amit kézi erĘvel kell tekerni kĘrbe-kĘrbe. Amikor már kint van a parton, akkor
alá kell dúcolni egy méter magasra, hogy alá lehessen
menni. ElĘször le kell bontani a hajó oldalát borító lemezeket és az orrtĘkét. Ez igen nehéz munka, sok száz szegecset kell levágni, amíg tiszta lesz az egész hajótest. Le
kell tisztítani a hajó bordáit; van olyan, amit ki kell cserélni, és újat csinálni. 5–6 mm vastagságú lemezekkel kell
felújítani, az orrtĘkét még vastagabbal, mert az van kitéve
legjobban a víz rombolásának. Utána már csak szegecselni kell, ami szintén nehéz munka. Két szegecselĘ meg egy
rátartó végzi. A meleg szegecsek bekerülnek a lyukba, és
a szegecselĘk elütik laposra. A „medersor” lemezt meg
kell hajlítani, bele kell kalapálni, ami szintén nehéz fizikai
munka. Amikor az összes lemez rajta van, akkor jönnek a
festĘk és kezdik festeni. LegelĘször is kétszer míniummal
átfestik, majd amikor megszárad, akkor még kétszer fekete festékkel látják el. Amikor ez is kész, akkor csinálnak
egy vízpróbát: teleengedik a hajót vízzel és ott, ahol szivárgás van, azt megjelölik, majd kijavítják. Ezután jön a
vízre eresztés: ráültetik a hajót a sólyaszánkókra és kötelekkel rögzítik. Három emelĘvel kezdik tolni a hajót, mire
az lassan-lassan csúszik vissza a vízbe. Ekkor mi dolgozók örültünk és tapsoltunk, hogy sikerült az egész munkánk. Ez csak egy kis epizód volt az üzem életébĘl, mert
még több kihívást kaptunk az élettĘl és a megrendelĘktĘl.
Hálával gondolok azokra, akik ezt a szép és nehéz munkát
megmutatták nekem.
Ezzel véget értek a hajógyári emlékem. 12 évig voltam
az üzemben. Váltani kellett, átmentem a szomszédos kĘbányába mint karbantartó lakatos.
Elnézést kérek azoktól, akiket nem említettem és azért,
ha valamit talán kifelejtettem.
id. Szinay István
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A patak nem vár
Már 1999-ben is félelmetes volt látni, hogy az egyébként
éveken keresztül alig-alig csörgedezĘ kis patakocska milyen félelmetes erejĦ elemmé tud válni egyik óráról a másikra. Akkor is csak álltunk a FĘ utcai patakhídon és bámultuk ezt az ĘserĘt, amint bömbölve száguldott alig néhány centire a híd peremétĘl a Duna felé. A mostani áradás még ennél is nagyobb volt.
Május 15-én szombaton éjjel megindult az Apátkútipatak és nem törĘdve mederrel, támfalakkal és hidakkal,
csak jött és zúdult és vitt mindent, ami az útjában állt. Az
erdĘbĘl lesodort hordalékkal gyorsan megtöltötte a hidak
közét és már ki is lépett a medrébĘl. A féktelen ár megtámadta az eltömĘdött hidak pillérét, amelyek sorsa a továbbiakban a szerencsére volt bízva: kitart az alapja, vagy
nem tart ki. Volt híd, amelyiknél kitartott, és sajnos volt,
ahol nem.
Most, június 1-jén, amikor ezt a cikket írom, szintén
egész nap esik és a patak újra árad, újra fenyeget. Remélem, most már nem lesz nagyobb baj, mint ami eddig is
már ért jó néhány ottani lakosunkat. Az esĘzés elmúltával
remélem, lesz újra idĘ arra, hogy átgondoljuk a dolgot és
kitaláljuk, mit is kellene tenni, hogy a következĘ ilyen eset
ne érjen minket felkészületlenül és védtelenül. Persze sokat gondolkodni nem kellene, a megoldás ugyanis egyszerĦ. Meg kell kérdezni egy vagy több vízügyi szakembert,
hogy mi a teendĘ annak érdekében, hogy patakunk áradása ne veszélyeztessen Visegrádon senkit és semmit, hanem
szépen a medrében maradva vigye be a sok esĘt a Dunába,
ahogy az egy jól nevelt patakhoz illik.
A megkérdezett szakemberek erre megadják majd a helyes választ, hiszen a világon annyi patak van, ahol már
kitalálták és alkalmazzák a megfelelĘ módszereket ilyen
esetekre. Például azt mondják: ilyen és ilyen támfal kell
végig a part mentén, a mederbĘl ezeket és ezeket a fákat
ki kell vágni, csak ilyen, meg ilyen hidat lehet építeni, a
medret évente felülvizsgálni és tisztítani, és még mondanak három egyéb okos dolgot, amelyet be kell tartani. Na
most, ha ezeket a javaslatokat mind betartjuk, akkor jöhet
akár egy teljes hónapos esĘ, akkor sem lesz semmi gond
senki javaival, senki eddigi munkájával, aki a patak közelében lakik és él. Korrekt így ez az ajánlat? Az. Véghez is
lehet vinni? Nem. Legalábbis az eddigi formában nem.
Az Apátkúti-patak és a visegrádi Mátyás király utca sorsa az elmúlt évtizedben összefonódott. Visegrád talán legszebb, legfrekventáltabb utcájáról, útjáról van szó. Egy út,
amelyet egy csörgedezĘ patak szegélyez, amelyre fák hajolnak, amelyre ízléses kertek és házak néznek, amely a
visegrádi fellegvárba vezeti a gyalogosan, buszokkal, autókkal érkezĘ turisták tömegeit. Nos, ez az út jelenleg Visegrád legrosszabb minĘségĦ és legszerencsétlenebb kinézetĦ útja.
És ennél a pontnál kapcsolódik össze a patak és az út
sorsa. Mert ki is a tulajdonos? Ki a felelĘs bármiért is, ami
itt történik? A területen a lakosságon kívüli tulajdonosi, illetve hatósági jogokkal felruházott szervezetek a következĘk: Visegrád Város Önkormányzata, Pilisi ParkerdĘ Rt.,
Pomázi VízmĦ Társulat, Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Pest Megyei Állami Közút KezelĘ Rt. Na, most

történjen bármi gond. El tudják azt képzelni, ahogyan
ezeknek a szervezeteknek a képviselĘi nagy jóindulattal
leülnek egy asztalhoz és azt mondják: Mi most itt azért
jöttünk össze, hogy egyesült erĘvel megoldjuk a visegrádi
Mátyás király úti lakosság gondját az út minĘsége vagy az
Apátkúti-patak áradása okozta kár tekintetében. Nos, ez
így eléggé valószínĦtlen.
A helyzet az, hogy a felsorolt szervezeteknek a kisebb
gondjuk is nagyobb annál, hogy vészmentes idĘkben ilyen
ügyekkel foglalkozzanak, ha csak rá nem kényszerülnek.
Tanú erre az a 11 év, amely 1999 óta, a patak elĘzĘ nagy
áradása óta eltelt. Akkor is nagy volt a kár, nagy volt a fogadkozás, hogy majd teszünk valamit, hogy majd megoldjuk, azután pedig egy nagy semmi, ami történt.
És most hogyan lesz? Ha már holnap elkezdenék az
egyeztetéseket, a tulajdontisztázásokat, a feladatok felmérését és szétosztását, így is hosszú hónapokba, ha nem
évekbe telne, mire minden olyan állapotba kerülne, hogy
nyugodtan szembe lehetne nézni egy hasonló áradással.
Pedig errĘl most sincsen szó. Ezek a hatóságok a veszély
elmúltával, úgy, mint a múltban, most sem fognak maguktól mozdulni. Mozduljon az, akinek az érdeke.
A helyi lakosok és általában a város, az ország lakosainak kellene, hogy rádöbbenjenek már: nincsen „Jó tündér”, nincsen „Állam bácsi”, nincsen mellettük senki, csak
saját maguk. Ha el akarnak érni valamit, akkor össze kell
fogni. A Mátyás király utcában laknak talán háromszázan
is. Éppen elég ember, hogy összefogjon és érvényesítse az
érdekeit.
Fogalmazzák meg, hogy mit akarnak: biztonságos lakhelyet, jó utat, járdát, kevesebb zaj- és közlekedési ártalmat;
alakítsanak egy érdekvédelmi szervezetet, vagy bízzanak
meg közösen egy ügyvédet, és lépjenek fel az elĘbbi hatóságoknál.
Érvényesítsék azokat a jogokat, amelyeket Alkotmányunk minden magyar állampolgárnak szavatol. Másképpen nem fog menni. Másképpen megint úgy-ahogy intézĘdnek a dolgok, születnek a félmegoldások. Egészen a
következĘ patakáradásig, amelyik elĘbb vagy utóbb, de
biztosan eljön. Talán legközelebb 11 év múlva. Vagy 11
hónap múlva. Vagy 11 hét múlva. Vagy 11 nap múlva. Ki
tudja? A patak nem vár.
Abonyi Géza

JÚNIUS
Medárd napjától félj, mert ha nedves lesz,
Aratás feléig ugyanily idĘ lesz.
Ha szentjánosbogárkák nagyon csillognak,
Tartós szép idĘt és meleget jósolnak.
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Olvasói * levél

 !"
#$%&%'()) ))%*
Az elmúlt évben szem- és fültanúja voltam azon közmeghallgatásnak, amelynek fĘ napirendi pontja volt Visegrád 1000 éve ünnepi programjai, valamint a jövendĘ
(azóta már elkészült) millenniumi szoborról tájékoztatás.
Nem errĘl kívánok írni, már elmúlt. Az is elmúlt már, de
elgondolkoztató, hogy két keresztény ember, mind a ketten helyi lakosok, azon vitatkoztak az említett közmeghallgatáson, hogy miért kapott egy személy, külön, rendszámával megjelölt, fenntartott parkolóhelyet. Azt, hogy
kinek van igaza, nem az én tisztem eldönteni. Azt láttam
csak, hogy azok, akik azt a jogosultságot megszavazták,
és ezt a vitát végighallgatták, nevezetesen tisztelt képviselĘk, senki nem szólt egy szót sem.
Az elmúlt hónapban a Széchenyi utcában vita kerekedett
két szomszéd között, néhány tuja magasra növése miatt. A
tuják közterületen vannak, így a hivataltól is kijöttek megtekintésre, mert egyebet, látható változást utána nem lehetett tapasztalni. Pár nap múlva a tuja néhány ágát levágták
(nem a hivatal dolgozói), a vége az lett, hogy komoly vita
közepette a szomszédok egymás kapujához dobálták a levágott ágakat. Nem kell mondanom, hogy a szomszédok
nem ölelték meg egymást. Nem lehetett volna ezt elkerülni?

Kedves Olvasó, bizonyára ismeri az ELTE vendégházat.
Szezonálisan tart nyitva, sajnálatos módon egyre nehezebben elviselhetĘ lakókkal. Tisztelet a kivételnek, de
elĘfordul, már nem elsĘ alkalommal, hogy a csoport tagjai randalíroznak, tanári felügyeletnek nyomát sem látva.
Ezt történt a napokban is, a tavalyi kĘbehajítást követĘen,
most egy vízzel telt lufi landolt a szomszéd ház egyik helyiségében, ezáltal eláztatva az ott lévĘ élelmiszereket is.
Másnap panaszt szerettünk volna tenni T. JegyzĘ Úrnál,
de a hivatalban azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a JegyzĘ
Úr az említett hétfĘi napon nem, csak másnap lesz elérhetĘ. A hivatalban senki nem kérdezte meg, hogy miért keressük a jegyzĘt vagy segíthetnek-e valamiben. Mit jelent
az ügyfélbarát hivatal megnevezés?
Ki a felelĘs a közterület biztonságos használatáért, a lakosok nyugalmáért? Miért nem lehet felelĘst találni, ha
hibát észlelünk, miért nem vállalja senki a felelĘsséget,
miért nem lehet intézkedni? Miért nincs már jelentĘsége
az emberek közötti békés együttélés fogalmának? Miért
hisszük azt, hogy az otthonunkban biztonságban vagyunk,
és közben nem ezt tapasztaljuk?
Hasenberg István

Kis legény a gáton
(Greguss Tamás felvétele)
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ÉlĘ rocklegendák az 1001 éves Visegrádon
Találkozás a rock és a blues kiemelkedĘ hazai sztárjaival

DEÁK BILL GYULA-KONCERT
2010. JÚNIUS 26-ÁN SZOMBATON 20 óra 30 perc

TÖRÖK ÁDÁM ÉS A MINI KONCERTJE
2010. JÚLIUS 17-ÉN SZOMBATON 20 óra 30 perc

Helyszín: Visegrád Sportcentrum – focipálya
Jegyek ára: 1001,– Ft/fĘ
És mit kapsz 1001 forintért az 1001 éves Visegrádon?
Egy fantasztikus hétvégét – gyönyörĦ környezetben, szolid árakon!
Sportolhatsz: mĦfüves foci, strandröplabda, evezés stb.
Sátorozhatsz és egy Ęrületes koncerten bulizhatsz!
A részleteket megtalálod a www.visegrad-sportcentrum.hu honlapon!
Gyere és sportolj, bulizz velünk, nem fogod megbánni!


  


 

Helyszín: Visegrád Sportcentrum (11-es út mellett)
Ideje: 2010. június 26. (szombat) 9.00–20.00
Kategória: férfi (5+1) max. 10 fĘ/csapat
Nevezési díj: 20.000 Ft/csapat, mely tartalmazza a bírói
költséget; 10 db jegyet az esti Deák Bill Gyula-koncertre;
10 adag paprikás krumplit ebédre (hozzátartozók, szurkolók a helyszínen vásárolhatnak)
Nevezési határidĘ: 2010. június 20. (vasárnap)
Pálya: 40×20 m, vonallal határolt, füves pályák
JátékidĘ: 2×13 perc
Lebonyolítás: csapatok létszáma alapján csoportbontás,
körmérkĘzésekkel
Díjazások: 1–3. csapatok: kupa, érem, oklevél, 1 üveg
pezsgĘ
BĘvebb információ: Bártfai István +36 (30) 251-6383
Nevezés: személyesen vagy postai úton (2025 Visegrád,
Mátyás király út 27.)
Sorsolás megtekinthetĘ
a www.visegrad-sportcentrum.hu
A program napján belépés a területre
kizárólag érvényes koncertjeggyel!
14 év alatti gyermekeknek a belépés ingyenes!
Egyéb lehetĘségek: strandröplabda, strandfoci, íjászat,
kenukölcsönzés, sétahajózás, lábtenisz, mĦfüves kispálya,
sátorozási és zuhanyozási lehetĘség, kulturált kiszolgálás,
szolid árak!
Mindenkinek jó játékot, jó szurkolást!
Bártfai István
létesítményvezetĘ




  
    

Helyszín: Visegrád Sportcentrum (11-es út mellett)
Ideje: 2010. július 17. (szombat) 9.00–20.00
Kategória: férfi (4+1) max. 10 fĘ/csapat
Nevezési díj: 16.000 Ft/csapat, mely tartalmazza a bírói
költséget; 10 db jegyet az esti Török Ádám és a Mini koncertjére; 10 adag paprikás krumplit ebédre (hozzátartozók,
szurkolók a helyszínen vásárolhatnak)
Nevezési határidĘ: 2010. július 11. (vasárnap)
Pálya: mĦfüves kispálya
JátékidĘ: 2×13 perc
Lebonyolítás: csapatok létszáma alapján csoportbontás,
körmérkĘzésekkel
Díjazások: 1–3. csapatok: kupa, érem, oklevél, 1 üveg
pezsgĘ
BĘvebb információ: Bártfai István +36 (30) 251-6383
Nevezés: személyesen vagy postai úton (2025 Visegrád,
Mátyás király út 27.)
Sorsolás megtekinthetĘ
a www.visegrad-sportcentrum.hu
A program napján belépés a területre
kizárólag érvényes koncertjeggyel!
14 év alatti gyermekeknek a belépés ingyenes!
Egyéb lehetĘségek: strandröplabda, strandfoci, íjászat,
kenukölcsönzés, sétahajózás, lábtenisz, mĦfüves kispálya,
sátorozási és zuhanyozási lehetĘség, kulturált kiszolgálás,
szolid árak!
Mindenkinek jó játékot, jó szurkolást!
Bártfai István
létesítményvezetĘ
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Labdarúgósiker egyesületünk
és iskolánk összefogásában
Nagyon nagy tettet hajtottak végre gyermekeink az elmúlt szezon folyamán. Az MGYLSZ által életre hívott tornarendszerben összefogott a
VSE és az Áprily Lajos Általános Iskola.
Születési idejük alapján három korcsoportban neveztük a tanulókat:
I.: 2001–2003; II.: 1999–2000; III.: 1998–1997.
Minden korcsoportban 15-15 fĘt neveztünk, és a szorgalmasabbakkal
iskolák közötti labdarúgó tornákra jártunk. Az elmúlt évek kitartása és a
sok munkának meg lett a gyümölcse. A területi tornákról rendszerint
érmekkel jöttünk haza. Az Ęszi, téli, tavaszi versenyeken a mienk volt
legtöbbször az aranyérem. Ezek az eredmények még jobban ösztönözték a
csapat kitartását. Az utolsó tavaszi tornán az I. és a III. korcsoport lehengerelte az ellenfél iskoláit, és az 1. helyen jutottak a megyei döntĘbe. A II.
korcsoport a 3. lett a területi rangsorban.
A megyei döntĘt május 21-én a váci stadionban rendezték. Ezen a megyei döntĘn korcsoportonként 12-12 iskola mérte össze a tudását. Köztük
voltak sportiskolák és focisulik is. A döntĘ – már szakmai szemmel is –
nagyon komoly kihívás elé állította mindkét csapatunkat. Az I. korcsoport
hatalmas küzdelemben Pest megye 6. helyén végzett.
A III. korcsoport magabiztos és precíz játékkal 18:1 gólaránnyal nem
talált legyĘzĘre és megnyerte a Pest megyei bajnokságot. Ezzel jogot
formált a Telkiben júniusban rendezendĘ országos döntĘre. Ezen az ország 16 legjobb iskolai focicsapata vehet részt.
III. korcsoport: Pest megye bajnokcsapatának kerete
Szedlacsek Bence (csk.), Paulusz Balázs, Paulusz Zoltán, Torma Marcell, HegedĦs Márk (kapus), Harsányi Bence, Virág András, Szalay
Ádám, Arató Krisztián, Bognár Bende, Sztancsik Csaba.
I. korcsoport Pest megye 6. helyezett csapatának kerete
Bene Ágoston (csk.), Varga Dominik (kapus), Sztancsik Balázs, Vidosits
Péter, Farkas Gábor, Láng Bence, Marosi Tamás, Scheili Péter, Katona
Tamás, Bosnyák Olivér.

2010. június

Sakkhírek
Visegrád sakkcsapata nagyszerĦ eredményt ért el
a Pest megyei I/A (5 fĘs) bajnokságban: megszerezte a 2., ezüstérmes helyet. Az utolsó fordulóban
Veresegyházzal, a csapat egyik nagy riválisával
játszottunk. Papíron az ellenfél a bajnokság legerĘsebb csapata, játékosai értékszáma mindenkiénél magasabbak. Nekünk a minimális gyĘzelem
elég lett volna a 2. hely megszerzéséhez, nekik
ehhez a döntetlen is elegendĘ. Nagy izgalommal
készültünk a sorsdöntĘ mérkĘzésre. Az I. táblán
hamar döntetlen született, majd nyertünk a II.
táblán, de vesztettünk a IV-en. A III. táblán nyertünk. Minden szem az V. táblára szegezĘdött. Az
állás pillanatnyilag 2,5:1,5 a javunkra, ha az utolsó
meccs döntetlen, miénk a 2. hely! Az V. táblán
kiegyensúlyozott csata folyt, sötéttel játszottunk,
nagy idĘzavar ellenére sikerült az állást tartanunk.
Mindkét csapat és a két játékos is tudta, hogy ez az
állás abszolút döntetlen, de a veresegyházi játékos
ebbe nem tudott és nem is akart belenyugodni.
Mivel lépésismétléses döntetlenhez az állás túl
nyitott volt, az ellenfélnek az ,,utolsó csepp vérig”
harcolnia kellett. Ekkor azonban nagy hibát követett el és azonnal föladta a mérkĘzést. GyĘztünk,
gyĘztünk! A végeredmény Visegrád–Veresegyháza 3,5:1,5!
A rendkívül sportszerĦ ellenfél minden tagja gratulált a csapatnak és megsúgták, hogy két éves
veretlenségüket veszítették el. Csapatunk tehát
Szigetszentmárton mögött 2. lett osztályában.
Innen már nehéz az elĘrelépés, hiszen a következĘ
osztályban 10 fĘs csapatokkal játszanak, és itt az
évi költségek meghaladják a félmillió Ft-ot. Visegrádnak egyelĘre se pénze, se játékosállománya
(min. 20–25 fĘ kellene) a továbblépéshez. Marad
tehát az I/A, ahol próbáljuk megvédeni pozíciónkat, esetleg megszerezni az 1. helyet.
Az utolsó fordulóban kiharcolt gyĘzelem részesei: Papp Zsolt, Zauer Gábor, Sípos Ádám, Németh Tibor, Madarászi Viktor. Gratulálunk nekik
és köszönjük a szép sikert. Hajrá, Visegrád!
(A bajnokság számszerĦ eredményeit következĘ
számunkban olvashatják!)
G. D.

ÁLLATKÓRHÁZ
A legkisebbek, akikre még nagyon büszkék lehetünk!
Büszkék lehetünk gyermekeinkre és erĘn felüli teljesítményükre, hiszen
náluk jóval nagyobb iskolákat megelĘzve értünk el ekkora sikert. Ezt
eredményezi a szorgalom, a kitartás és az áldozatkészség. Iskolánk tanulóinak sikerét látva egyre többen járnak egyesületi edzésekre.
Idén nyáron már a 2004-ben született gyermekeket is szeretettel várjuk
az egyesületi képzésbe.
Korosztályos focistáink U9, U11, U13 csapatok már az év folyamán, 14
csapatos bajnoki rendszerben küzdenek; az 5., 6., 8 helyen állnak.
JövĘre tervezzük, hogy az utánpótlás tornákon már U7-es, bajnoki tornán U16-os csapatot is tudjunk indítani. Jelenleg 74 igazolt sportolót
tudunk versenyeztetni.
Legyen mindenki büszke gyermekeinkre és tanulóinkra a kimagasló
eredményekért. GRATULÁLOK!
Szendrey Lajos VSE utánpótlás vezetĘedzĘ

Folyamatos,
éjjeli és hétvégi ügyelettel
Szentendre központjában,
Római sánc u.2/b.
Telefon:
(26) 317-532, (30) 9370-863
Ügyelet:
(30) 6626-849
RendelĞ:
Tahitótfalu, Szentendrei u. 6.
Telefon:
(26) 385-152
Pénteki napokon körjárat:
kiszállási díj nélkül
házhoz megyünk!
Dr. Szolnoki János
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Visegrádi Sport Egyesület hírei – labdarúgás
A labdarúgó-szakosztályunk a Pest megyei labdarúgóbajnokság megyei II. osztályában szerepel.
2010. május 1., 21. forduló:
Visegrád SE–Rád SE 7:1
Megvan a negyedik gyĘzelem. Majálisi hangulat, ilyen
sok nézĘ elĘtt még nem játszott a csapat, akár nagyobb
arányban is gyĘzhettünk volna.
GóllövĘk: Szedlacsek István 2 gól, Szedlacsek János 2
gól, Kovács Péter 2 gól, Szedlacsek Balázs 1 gól.
Csapat-összeállítás és osztályzatok: Szedlák Bálint 0,
Kreisz Flórián 6, Kovács Péter 8, Csékei Róber 7, Radnó
Attila 7, Szabó Miklós 6, Szalai Gábor 6 (Országh Balázs
0, 61. p.), Cseh László 6, Szedlacsek János 8, Szedlacsek
Balázs 7 (Kun Imre 6, a szünetben), Szedlacsek István 8
(Schiller Árpád 0, 70. p.).
Micha István edzĘ nyilatkozata: Igazi ünneppé tettük ezt
a szombatot. Külön öröm, hogy ilyen szépszámú közönség
elĘtt tettük mindezt. Gratulálok a srácoknak!
A vastag betĦvel szedett nevĦ játékosok a forduló válogatottjába kerültek.
2010. május 5., 14. forduló pótlása:
Vácduka KSK– Visegrád SE 3:0
Csapat-összeállítás és osztályzatok: Szedlák Bálint 5,
Szabó Miklós 6, Kovács Péter 6, Csékei Róbert 6, Radnó
Attila 6, Országh Balázs 5, Kun Imre 5, Szedlacsek János
6, Cseh László 5, Szedlacsek István 5 (Karsai Tibor 0, 80.
p.), Stumpfel Csaba 4 (Schiller Árpád 0, 61. p.).
Micha István edzĘ nyilatkozata: Még mindig a rádi
meccset nyögjük. Nagyon drága volt a gyĘzelem, három
sérült nem játszhatott ezen a mérkĘzésen. A listavezetĘ ellen játszottunk.
2010. május 9., 22. forduló: szabadnap
2010. május 16. 23. forduló:
Visegrád SE–Leányfalu SE: A mérkĘzés elmaradt a
rendkívüli idĘjárás miatt. Az új idĘpont június 2.
szerda.
2010. május 23., 24. forduló:
SzĘd BLSE–Visegrád SE 1:4
GóllövĘk: Szedlacsek Balázs 2 gól, Kun Imre 1 gól,
öngól.
Csapat-összeállítás és osztályzatok: Szedlák Bálint 5,
Kreisz Flórián 7 (Stumpfel Csaba 0, 65. p.), Szalai Gábor
7 (Szedlacsek János 0,), Csékei Róbert 8, Radnó Attila 7,
Országh Balázs 8, Kun Imre 8, Szabó Miklós 7, Cseh
László 6 (Kun Imre 0, 71. p.), Szedlacsek István 7 (Schiller Árpád 0, 71. p.), Szedlacsek Balázs 8, Cseh László 5,
Szedlacsek István 5 (Karsai Tibor 0, 80. p.), Stumpfel
Csaba 4 (Schiller Árpád 0, 61. p.).
Micha István edzĘ nyilatkozata: A vártnál könnyebb
gyĘzelmet arattunk, de most is összeszedtünk egy súlyos
sérültet és remélem nem tört el a játékosom lába.
Szedlacsek Jánosnak jobbulást kívánok; ez a sérülés nem
volt benne a meccsben.
2010. május 29., 25. forduló:
Nagykovácsi SE-Visegrád SE 1:1
GóllövĘ: Országh Balázs.

Egy újabb nagyszerĦ siker, a tavaszi fordulók 17 pontja:
5 gyĘzelem, 2 döntetlen, 2 vereség a mérleg; most hiányoznak az Ęszi fordulók pontjai.
A csapat összeállítását és az edzĘi nyilatkozatot a következĘ számban közöljük.
HátralévĘ mérkĘzések:
24. fordulóból elmaradt:
Visegrád SE–Leányfalu SE 2010. június 2., szerda
26. forduló:
Visegrád SE–Szokolya SK 2010. június 5., szombat
A táblázatot és az eredményeket www.pmlsz.hu oldalon
megtalálhatják.
Hajrá, Visegrád!

2010. MÁJUS 1.
A Visegrádi Sport Egyesület rendezésében immár harmadszor rendeztük meg a sportpályán a majálist, mely a
hagyományoknak megfelelĘen zenés ébresztĘvel kezdĘdött. A német nemzetiségi fúvószenekar a kora reggeli
órákban vidám számokkal ébresztette Visegrád lakosságát
több helyszínen, és végül a sportpályán játszott az ott
szorgoskodó rendezĘknek.
A hagyományosan díszített májusfa felállítása után, helyfoglalás, sátor és tĦzrakó helyek telepítésével mindenki
birtokba vette a saját pihenĘ helyét. A bográcsok kezdtek
életre kelni, sürögtek a szakácsok, pattogott a tĦz, az illatok bejárták a teret, a fĘzĘverseny hangulata fokozódott.
Bírálók sorra járják a katlanokat, kóstolással, próbálják
eldönteni ki lesz az idei mesterszakács. A díjat Obtrizsáli
Károly érdemelte ki halászléjével.
Közben gyermekvetélkedĘk sora szórakoztatta a nagyszámú gyerekhadat két helyszínen. Minden korosztály talált magának ügyességi próbát, mint tojásdobálás,
zsákbafutás, páros versenyek. Itt köszönöm meg a programok szervezĘinek munkáját. A férfi dalkör dalolása is
fokozta a jó hangulatot. A pályán a gyĘztes mérkĘzések
szintén hangulatba hozták a nézĘket, volt még mászófal,
amit a bátrabbak kipróbálhattak. Hadházy Sándor polgármester is megjelent a rendezvényen. Az idei majális
volt a leglátogatottabb, körülbelül 300 fĘ érezte jó magát.
Köszönöm a Mátyás Király MĦvelĘdési Ház csapatának,
a Visegrádi Szövetség, Kiss Károly elnök, a Turisztikai
Egyesület, Abonyi Géza elnök és a Visegrádi Férfi Dalkör
tagjainak munkáját.
ifj. Zeller Márton VSE-elnök
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területi képviselĘ
06 (30) 201 2946; 06 (26) 390 228
keller.laszlone@t-online.hu

Biztosítások kötése, ügyintézés ügyfeleimnek
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Visegrádi Krónikások
Gyepsíelę és természetjáró tábor rovásírás-oktatással, a
Képes Krónika tanulmányozásával, népi játékokkal, sok
mesével
IdĘpont: 2010. augusztus 22–28-ig, 7 nap (6 éjszaka),
Helyszín: Visegrád, Jurta kemping
Korosztály: 8–14 éveseknek
Ellátás: napi 5×-i étkezés, tízóraira gyümölcs, uzsonnára
pogácsa vagy péksütemények
Szállás: faházban vagy saját sátorban
Program: a Pilis és Visegrád környéki népszerħ és szakrális kirándulóhelyeinek bejárása biciklivel és gyalog, pedagógus és szakképzett erdész túravezetęvel. Turistalátványosságok (fellegvár, királyi palota, füvészkert) felkeresése. Ezen kívül strandolás, kenuzás, lovaglás, délelętt a
nagyoknak gyepsíelés, a kicsiknek görkorcsolyázás. Egész
és fél napos kirándulások (pl. Rám-szakadék, Pilisszentlászló, Nagymaros). Egyéb programok: bobozás, számháború, egy este néptáncoktatás és népi játékok. Falmászási
lehetęség
Árak: saját sátorral és felszereléssel: 28.000,– Ft, faházban:
38.0000,– Ft; testvéreknek 2.500,– Ft kedvezmény
Figyelem! Az érkezés és a hazautazás napján lehetęség van a
szülękkel közös gyepsíelésre, a hazautazás napján lehetęség nyílik a „Canopy” drótkötélpálya kedvezményes használatára is,
szülęi felügyelettel, saját költségre
Információ: Gutbrod Rezsę 06 (20) 959-0213
Matkovics Marianna 06 (20) 393-2500
Web: www.visegradsipalya.hu
Mail: info@visegradsipalya.hu
A jelentkezést e-mailben, illetve telefonon várjuk,

részletes programot e-mailben tudunk küldeni!

2010. június

Kisteher-fuvarozás 0–2 t-ig,
gépi földmunka
Fieszl Csaba
Tel.: 06 (30) 226-3089

TEKERENTYī
kerékpár szerelde
2025 Visegrád, Nap u. 4.
Mobil: 06 (20) 343-9374
hétfĘ–péntek
12–19 óra
szombat
10–16 óra
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13 ÉVE A SZIGETEN! MEGÚJULT!

VÍZ-, GÁZ-, SZERELVÉNY ÉS VILLANY KISÁRUHÁZ
T A HI T Ó T F A L U , S Z A B A D S Á G Ú T 1 5 . ( A K É K D U N A S Z Ö V E TK E Z E T U D V AR ÁN )
Ha Önnek fontos az ideje, ne menjen messzebbre! Megújult és kibĘvült termékpalettával várjuk Önöket!
Nekünk fontos, hogy amit ma megvásárol évek múlva is örömét lelje benne. MinĘségi terméket reális áron!
VevĘink mondják: „Milyen kár, hogy csak most tudtam meg, hogy itt vannak, eddig rengeteg idĘt töltöttem el
a termékek beszerzésével, ráadásul még drágábban is vettem meg!”
ÍzelítĘül termékeinkbĘl:
– csaptelepek (Mofém, Kludi, Hansgrohe, Zucchetthi, Concept, JGS Portugál, Grohe)
– szaniterek (Alföldi, Keramag, Laufen, Jika, Roca stb)
– zuhanykabinok, fürdĘszoba szekrények, zuhanytálcák, kádak
– szivattyú (Wilo, Grundfos, ABS, Gardena stb.)
– gázkészülékek szinte teljes palettája
– vegyes tüzelésĦ kazánok, füstcsövek
– szerelvények (légtelenítĘ, biztonsági szelep, téli elzáró, kerti csap)
– elektromos vízmelegítĘ alkatrészek
– horgany, réz idomok csövek, ötrétegĦ idomok csövek (Henco, Valsir)
– pvc, kg, szennyvízcsatorna-csövek, idomok, szigetelések
– csavarok, dĦbelek, bilincsek
– radiátorok, szelepek
– villanyszereléshez: vezeték, kapcsolók, dugalj, izzók, dobozok, kismegszakítók, relék, gégecsövek
ElérehtĘség: tel./fax: 06 (26) 386-721, mobil: 06 (30) 9515-484
Email: postmaster@kelemen.t-online.hu
Nyomdai munkák: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác

DUNAKANYAR
INGATLANCENTRUM
IngatlanközvetítĘ Iroda
Tanácsadás, teljes körħ ügyintézés!


    

    







 

  


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

KÖNNYīSZERKEZETES
HÁZAK KIVITELEZÉSE

www.ingatlan- dunakanyar.hu

TetĞfedés, autóbeállók, elĞtetĞk
és egyéb faipari munkák

VISEGRÁDI HÍREK
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala

Megbízható, gyors kivitelezés
kedvezĞ áron!
Referenciával és garanciával!

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/fax: 06 (26) 398-128
SzerkesztĘségi órák: szerdán 14–16 óra között

ISSN 1587-7477
Tipográfia: Borsody István

A referenciák megtekinthetĞk:

www.acsfer.hu
ElérhetĞség:

Telefon: 06 (20) 519-1949
Fax: 06 (26) 585-030
E-mail: acsfer@t-online.hu
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TīZIFAELADÁS
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL!
Vágott tĦzifa 2.000,– Ft/q, hasított tĦzifa 2.100,– Ft/q
EėRY CSABA
Tel.: 06 (20) 599-9399

TETėSÍK KFT.
Vállal tetĘszerkezet-építést, tetĘátfedést,
tetĘtér-beépítést és bádogos munkákat
garanciával!
2025 Visegrád, Rákóczi u. 2/C
Telefon: 06 (20) 949-5437
www.tetosik.hu
e-mail cím: tetosik@freemail.hu

2010. június

Új áruk,
új szolgáltatások
a KÁOSZ Üzletházban
Papír-írószer
kibĘvített választékban
Üzleti és egyéb
nyomtatványok
Mobiltelefon-feltöltés
Fénymásolás
FilmelĘhívás

Visegrádon külön bejáratú

KÁOSZ Üzletház

KÉTSZOBÁS LAKÁS KIADÓ!

Visegrád, FĘ u. 104.

ÉrdeklĘdni lehet:
a 06 (30) 966-9288-as,
ill. a 06 (26) 398-287-es telefonszámon

Tel.: (26) 398-374
E-mail: kaoszuzlet@freemail.hu

Keszthelyen 2×1 hetes, 2 ágyas apartman
üdülési joga eladó!
26.–27. hét. Alacsony fenntartási költségħ:
19.000 Ft/hét
Eladási irányár: 700.000 Ft/hét
külön-külön is eladó!
Tel.: 06 (30) 317-3337

   
Biztonsági rendszerek kiépítése
rádiófrekvenciás
és telefonos távfelügyelet biztosításával,
vonuló járĘrszolgálattal
Lénárd Péter 06 (20) 9117-775
Csitneki Tibor 06 (20) 9205-424

Nyitvatartás:
hétfĘ–péntek:
9–18 óráig
szombat–vasárnap: 9–12 óráig
VÁRJUK SZERETETTEL!

ÉPÍTĘK BARKÁCS BOLT
ÉS FATELEP, DUNABOGDÁNY
JÚNIUSI
AKCIÓS TERMÉKEINK:
GIPSZKARTON, SZIGETELėK,
BÁDOGTERMÉKEK 5%,
AZON FELÜL:
BARKÁCSFELSZERELÉSEK,
CSAVAROK, BARKÁCSGÉPEK,
VILLANY-, VEGYÁRUK,
VALAMINT
RAGASZTÓANYAGOK
KAPHATÓK

Mindenkit szeretettel várunk!
Pfeifer Ferenc
CÍM:

DUNABOGDÁNY
Kossuth Lajos út 3.
(a focipályával szemben)
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NYITVA TARTÁS:
hétfĘtĘl péntekig 7–16.30-ig, szombaton 7–12-ig
Tel.: 06 (26) 590-022
Mobil: 06 (30) 9241-070
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Építkezik? Felújít?
A Kvg Zrt. a szemétszállításban
már bizonyított!
Most új szolgáltatással állunk
a lakosok rendelkezésére
Házfelújítások, bontások, építĘipari munkák
kivitelezése esetén
a keletkezett építési-bontási törmelékek
(beton, tégla, föld, cserép)
elszállítását pontosan,
rövid határidĘvel megoldjuk!
Az Ön igényeinek megfelelĘ méretĦ,
nyitott (3-4-5-7 m3-es) konténerekkel
Tahitótfalu, Leányfalu,
Kisoroszi, Pócsmegyer,
Surány, Szigetmonostor,
Dunabogdány területén
külön kiszállítási díj nélkül,
ezen körzeten kívül
290 Ft + ÁFA/km-díj felszámolásával
Várjuk megrendelését telefonon:
[06 (30) 650-1506 vagy 06 (30) 650-1508]
Kaposvári Városgazdálkodási Zrt.
(2021 Tahitótfalu, Szabadság u. 15.)
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2010. június

Kapható
A BORDA TERMÉKEK TELJES VÁLASZTÉKA!
Ajánlatunk:
Sütni való kolbász 1160 Ft helyett 980 Ft,
vákuumfóliás grillkolbász (többféle ízesítéssel)
1320 Ft helyett 1100 Ft,
erdélyi szalonna (új termék) 1300 Ft helyett 1100 Ft
Szamár vastagkolbász csak itt, a mintaboltunkban!
A sertéshús beszerzési árának kedvezĘ alakulása
folytán az árakat mi is csökkentettük!
Grillkolbászok már pizzás és zöldfĦszeres ízben is!
Többféle mustár, majonéz, torma!
A GRILLEZÉSHEZ AJÁNLJUK:
többféle ízesítésĦ fĦszeres húsok, sertéstarja, oldalas stb.
többféle páccal ízesített grillhúsok, grillfĦszerek
nagy választékban, sertés- és juhbeles
grillkolbász, csemege debreceni!
Minden héten más-más sertéshúsakció –
a készlet erejéig!
Az árak a mindennapi készlet erejéig
érvényesek; az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
Sertés-, mĦ- és vakbél, gyomor folyamatosan kapható!
MinĘségi ecetek, konzervek, ét- és olívaolaj,
ásványvíz, üdítĘitalok, száraz- és házi tészták,
mirelit áruk, vecsési savanyúságok, mirelités grillfĦszerek nagy választékban,
jó minĘségben, kedvezĘ áron!
SODEX ho PASS, ENNI KÉK
étkezési és ajándék utalványok beválthatók!

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
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Nyitva: h–p 10.00-19.00, szo 10.00–14.00
2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 49/c
Telefon: 06 (26) 580-072
(vizsgálati elĘjegyzés is)
Fax: 06 (26) 580-073
e-mail: optimed@chello.hu

Szemész szakorvosi vizsgálat,
gyermekszemészet
Kontaktlencse-vizsgálat, -forgalmazás
Kontaktlencse-ápoló szerek
Szemüvegkészítés, -javítás
Fotócikkek, fényképelĘhívás,
igazolványkép-készítés

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
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Kulturális programok Visegrádon
2010. július 24.–augusztus 21.
Július 24., szombat

Augusztus 14., szombat

Zenés Nyári Esték
komolyzenei koncertsorozat

Zenés Nyári Esték
komolyzenei koncertsorozat

Barbara Maria Willi
csembalómĦvész
koncertje
(Brno, Csehország)

Greetje de Haan
dalestje;
zongorán kísér Irina Parfenova

Július 31., szombat

Szent István-napi
gálakoncert

Zenés Nyári Esték
komolyzenei koncertsorozat

Augusztus 19., csütörtök

Az Auer-vonósnégyes
koncertje

A Vám- és PénzügyĘrség
Fúvószenekarának koncertje
Népek táncai címmel

Augusztus 6., péntek

Augusztus 20., péntek

Anjou-est

Városi ünnepség;
Anjou-est

Lovagi torna, királyi lakoma;
a Reneszánsz trió
koncertje
Augusztus 7., szombat

Zenés Nyári Esték
komolyzenei koncertsorozat
Félegyházi Károly
zongoramĦvész
koncertje
Augusztus 13., péntek

Anjou-est
Lovagi torna, királyi lakoma;
a Szent Ambrus
énekegyüttes
fellépése

Lovagi torna, királyi lakoma;
a Custos Viol Consort
koncertje
Augusztus 21., szombat

Zenés Nyári Esték
komolyzenei koncertsorozat
Hauser Adrienne
zongoramĦvésznĘ
koncertje
Szeretettel hívjuk és v árjuk
zenekedvelĘ vendégei nket
a visegrádi róm ai katolikus tem plom ba!
A szom bat esténként s orra kerülĘ
zenés program ok ingy enesek
és este 7 órakor kezdĘdnek!
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2010. július

A hosszú élet titka
Azt gondolom, hogy legtöbb ember, legalábbis fiatal korában, amikor még egészséges, sokáig szeretne élni. A tudósok
szerint az emlĘsök legalább hatszor annyi ideig élnek, mint
amennyi a teljes biológiai érettségük kora. Az embereknél az
érettség 20 és 24 év között van, ennek alapján 120–144 év
közötti kor megélése lenne az elvárható, természetes.
A statisztikai adatok a magyar férfiak átlagos életkorát 62
évben, a nĘkét 72 évben adják meg. Tehát sikerült felére
csökkentenünk a várható élettartamot. Mi ennek az oka?
Holisztikus szemlélettel az elsĘ helyen a megbomlott szellemi, lelki és testi egyensúlyt kell megemlítenünk. EttĘl a
hármasságtól vagyunk egészségesek, egészek. Amint ez az
egység megbomlik, következményként a fizikai testben
megjelenik a betegség.
A mai kor emberének fókuszában elsĘsorban a mindenáron
érvényesítendĘ pénzvágy, a karrier elérése, az üres, érzelem
nélküli szexualitás és egyéb testi (pót) élvezetek állnak. Saját
magát szinte kivétel nélkül fizikai testével azonosítja, betegség esetén azt mondja, hogy fáj a testem (… fáj a fejem, a
hátam stb.).
A modern kor legnagyobb tévedése az, hogy a materialista
szemlélet háttérbe szorította az emberi lelket, a pszichét. A
szellemi táplálékot pedig teljesen kiszorította a média jelenlegi viselkedése, az információs világ vadhajtásai. Az emberek érdeklĘdése a szépirodalom és a mĦvészetek iránt évezredes mélyponton áll. Maradtak tehát a pótszerek, amelyek
miatti függĘségben vergĘdik a mai kor embere, mert bármelyikbĘl szerez is egyre többet és többet, egyre kevésbé ad
számára örömet, kielégülést, hiányérzete csak fokozódik,
egyre sürgetĘbbé válik ennek betöltése. Úgy tĦnik, erre rossz
az eszköztárunk.
Szintén statisztikai adat: 10-bĘl 6 magyar ember elhízott.
Fizikai síkon egyre dagadunk, mivel igazi hiányérzetünk
kielégítésekor újabb és újabb, illetve még több pótszerrel
tömjük magunkat: alkohol, bánatevés, drog, édességek,
pénzhajhászás, munkamánia stb. Így próbálunk kompenzálni.
Elértük a csodát: a mai kor embere kövéren éhezik.
Ha nem nézünk szembe a valósággal, csak tüneti kezelést
lehet végezni, ami csak hosszabbítja, és súlyosbítja a betegeskedést. A sejteket jól táplálni csak élĘ étel és élĘ ital
képes, ami bioinformációt hordoz.
A táplálékokkal bevitt toxinokat úgy tudja a szervezet semlegesíteni, hogy kiiktatja a keringésbĘl, hígítja vízzel, és a
zsírraktárakban helyezi el.

EgyszerĦbben: minél több méreganyagot viszünk a szervezetünkbe, annál hájasabbak leszünk.
Tehát mi lenne a titok, az életünk hosszabbítására? Az elsĘ
lépés a tudati váltás: az érzelmi blokkjainkat érzelmi szinten
kezeljük és ne testi szinten, szervezetünket mérgezve.
Az érzelmi világunk rendbe tételéhez hozzátartozik a következĘk felismerése: csalódásnak, frusztrációnak éljük meg,
hogy egy elképzelt, érzelmileg kívánatos állapot, amit
egyeduralkodó jelleggel elképzeltünk, nem jön létre a külsĘ,
fizikai világunkban. Ami az egyik ember számára életbevágó
jelentĘségĦ, az a másiknak egyáltalán nem érdekes, jó esetben közömbös. Az általa elképzelt egyetlen lehetséges igazáról megmásíthatatlanul meg van gyĘzĘdve, aminek végkifejlete lehet a meggyĘzĘdéses halál.
Mit érdemes tehát ilyenkor tenni? A gondok felléptekor
vizsgáljuk meg, hogy megoldható-e egyáltalán és milyen
áron? Ha nem, akkor nincs más, mint elengedni a problémát,
bármennyire is nehéz, hiszen az így létrejött helyzetben
kialakuló érzelmi blokkok nem engedik áramolni az életerĘt
a szervezetben, és még testi blokkokat is okozunk magunknak. ElĘször lecsökken a mĦködésük, majd súlyosabb, tartós
betegségek jöhetnek létre.
Vagyis mindig a megoldásban érdemes gondolkodni és sohasem a problémában. A gyermekeimnek mindig azt a tanácsot adom:
Engedd el fölfelé a problémát, amennyiben nem tudod
megoldani. Nem azt javaslom, hogy tedd le a problémát,
attól nem leszel optimistább, inkább az ellenkezĘje.
Ezzel a hozzáállással nem lemondunk arról a bizonyos dologról, hanem elismerjük, hogy lehet számunkra jobb megoldás is, mint amit mi önmagunk számára ki tudnánk gondolni.
Ezzel lehet meg bennünk az alázatosság az égiek felé, hogy a
természet részei, egy közösség részei vagyunk, amibe harmonikusan szeretnénk beilleszkedni, képesek vagyunk a
ráhangolódásra, készségesen elfogadjuk a jobb megoldást,
annak ellenére, hogy nem mi gondoltuk azt ki.
A harmadik lépés már ehhez képest gyermekjáték: a táplálkozás és az életmód átalakítása olyan formába, amely életerĘt ad.
Éljünk harmóniában önmagunkkal és környezetünkkel,
amely lehetĘvé teszi az érzelmekben gazdag, hosszú életet.
Dr. Balázs Mária
háziorvos

Okmányirodai tájékoztató
A 304/2009. (XII. 22.) Kormányrendelet alapján a közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármĦ tulajdonjogának, ill. üzembentartó személyének változását igazoló
teljes bizonyító erejĦ magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történĘ felhasználhatóságához szükséges
kötelezĘ tartalmi elemekrĘl az alábbiakban tájékoztatom a
lakosságot.
A www.visegrad.hu honlapon az okmányiroda link alatt
az adásvételi szerzĘdés, valamint az üzembentartói nyilatkozat nyomtatható formátumban megtalálható.
A rendelet 2010. január 1-jétĘl lépett hatályba, de 2010.
július 1-jéig türelmi idĘt hagy. Július 1-jétĘl csak és kizárólag az új formátummal rendelkezĘ adásvételi szerzĘdés
és üzembentartói nyilatkozat fogadható el. Amennyiben
ezen tartalmi elemek nem találhatóak meg a szerzĘdésben,

a kérelmet el kell utasítania az okmányirodának. Központilag tulajdonjog átruházási szerzĘdés minta készült.
A rendelet 2. § (2) bekezdése kimondja, hogy az eladás
bejelentés ténye az e rendeletben meghatározott tartalmú
teljes bizonyító erejĦ magánokirat benyújtása vagy megküldése esetén sem jegyezhetĘ be, ha a bejelentés tárgyát
képezĘ jármĦvön érvényes forgalmazási korlátozás szerepel a nyilvántartásban. Ez esetben a közlekedési igazgatási hatóság a bejelentés tényének bejegyzését elutasítja
(vagyis ha banki hitel van a jármĦvön és az a forgalmi
engedély feljegyzések rovatában nem szerepel), az eladónak a korlátozást az okmányirodában meg kell szüntetni.
A jegyzĘ megbízásából:
Banka Istvánné
irodavezetĘ
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Visegrád Város Önkormányzat
KépviselĘ-testülete
a 151/2010. (VI. 24.) számú határozattal
az állami támogatásból létesülĘ
költségelvĦ lakások bérbeadásáról szóló
többször módosított 8/2001. (IX. 13.) számú
önkormányzati rendeletben foglaltak szerint

pályázatot ír ki
a Visegrád, Sziget u. 7. szám alatti 11/6. számú
megüresedett 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, telefonszám: 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:
2010. augusztus 20.
A pályázat elbírálásának határideje:
Az augusztus végén tartandó képviselĘ-testületi
ülés.
A lakás az elbírálást követĘen azonnal beköltözhetĘ.
A lakbér összege 2010. évben 27.195,– 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.

A méhnyakrák elleni védęoltásról
Visegrád képviselĘ-testülete június 24-i ülésén megvitatta és
elfogadta a 13–14 éves lányok méhnyakrák elleni védĘoltásáról
szóló elĘterjesztést, felvállalva annak pénzügyi vonzatát.
Mit is jelent ez a védĘoltás? A méhnyakrák súlyos betegség, amely
életveszélyes és késĘn felfedezve gyakran gyógyíthatatlan. Kialakulásáért 99%-ban a Human papilloma vírus a felelĘs, mely az egyik
leggyakrabban szexuális úton terjedĘ kórokozó. A szexuálisan aktív
felnĘttek kb. 80%-a megfertĘzĘdik HPV-val élete során. A fertĘzések 5–10%-a tartóssá válik, és idĘvel szemölcsök, illetve daganatos
elváltozások kialakulásához vezethet. A WHO becslése szerint
2006-ban naponta (!) közel 650 nĘ halt meg méhnyakrákban. Magyarországon 2007-ben 1300 új esetet diagnosztizáltak és 420 halálesetet jegyeztek fel. Hetente átlagosan 8 fiatal- vagy középkorú
nĘ hal meg ma Magyarországon méhnyakrákban; ez az európai átlag
háromszorosa!
2006 óta van már védĘoltása. A 2008. évi orvosi Nobel-díjat a
német rákkutató, Harald zur Hausen kapta, a méhnyakrák és a
HPV-vel kapcsolatos kutatásaiért. A WHO szerint a szexuálisan
naiv életkorban történt immunizációnak a legnagyobb a hatékonysága, vagyis, ha a 3 oltásból álló sorozatot a nemi élet megkezdése
elĘtt adjuk be. Felmérések szerint a védĘoltást a 12–14 éves lányok
esetében a legcélszerĦbb elvégezni, megelĘzve ezzel a betegség
kialakulását és védettséget biztosítani a jövĘ nemzedéknek. A szĦkös anyagi források miatt a 13–14 éves lányok oltása az elsĘdleges
cél – társadalmi szinten ez jár a legnagyobb elĘnyökkel. A védĘoltást Magyarországon sem a költségvetés, sem az Országos Egészségbiztosítási Pénztár nem támogatja. A teljes oltási sor három
oltást foglal magában, amelynek jelenlegi piaci ára közel 90.000,–
Ft, de egy önkormányzati program keretében ez az ár számottevĘen
csökkenthetĘ a gyártóval kötendĘ szerzĘdés során. ElĘzetes tájékozódásunk alapján ez gyermekenként 60.813,– Ft-ot jelent. Visegrádon 11 leányt érint, így az önkormányzatnak az idei költségvetésében összesen 668.943,– Ft-ot kell biztosítani erre a célra,
amennyiben mindhárom oltás költségét átvállalja a szülĘktĘl. A
képviselĘ-testület a teljes támogatást átvállalja.
Reméljük, hogy a szülĘk felelĘsségteljes döntést hoznak majd,
hogy gyermekük megkapja ezt a védĘoltást. Bizakodásunkra az ad
okot, hogy történt már lakossági megkeresés annak érdekében, hogy
az önkormányzat tegyen lépéseket ez ügyben. Természetesen a
jövĘben is biztosítani kívánjuk az érintettek beoltását. A családokat
személyre szóló levélben keressük majd meg. Ugyancsak kezdeményezni fogjuk a nem visegrádi lakóhellyel rendelkezĘ gyermekek
önkormányzatát, hogy az itt iskolába járó lányok oltási költségét
fedezzék.
Mezei Anna képviselĘ

TÁJÉKOZTATÁS
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy – mint az látható is
– Visegrád területén több utcában burkolat- és szegély felújítási munkák zajlanak. A beruházás pályázati támogatásból valósul meg és a
FĘ utca alsó szakaszát (a Mátyás-szobortól a palotáig), a Rákóczi
utcát, a Somfa utcát, a Duna utcát, valamint a Zách Klára utcát
érinti. Az érintett utcák aszfaltburkolatot kapnak, kivéve a Zách Klára
utcát, mely kocka burkolatú marad. A beruházás kivitelezĘje a Magyar Aszfalt Kft., és a munkálatok végsĘ befejezési határideje 2010.
július 25.
Kérjük a lakosság türelmét, megértését a munkálatok alatt esetlegesen felmerülĘ kellemetlenségekért!
Polgármesteri hivatal
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Visegrád Város Önkormányzat
KépviselĘ-testületének
7/2010. (VI. 24.) számú rendelete
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 2010. június 25-én lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetésérĘl a jegyzĘ gondoskodik.
Visegrád, 2010. június 24.
Kalotai Árpád s. k.
alpolgármester

dr. KĘszegi Géza s. k.
h. jegyzĘ

A rendeletet kihirdetése megtörtént 2010. június 25-én.
dr. KĘszegi Géza s. k.
h. jegyzĘ
1. számú melléklet

A kötelezĘ kéményseprĘipari
szolgáltatások 2010. évi díjai:
1. Háztartási szabvány kémény
Lakossági LKS ÜKS és közületi KKS (gáz-vegyes)
1.293 Ft/év + áfa
Lakossági LKS és közületi KKS (gáz-vegyes) „tartalék”
842 Ft/év + áfa
Zárt égésterĦ (turbós) LKS és KKS
3.070 Ft/év + áfa
2. GyĦjtĘ kémény
Lakossági LKS és közületi KKS
968 Ft/szint/év + áfa
3. Központi kémények 60 KW felett
14.500 Ft/db + áfa
4. Mászható kémények
5.500 Ft rezsi óradíj + áfa
5. Megrendelésre kötelezĘ munkák
Kéményvizsgálatok
7.846 Ft/vizsg. + áfa
Kéményvizsgálat (központi kémények)
22.150 Ft/egys. + áfa
Kéményvizsgálat (turbós kémények)
27.500 Ft/egys. + áfa
Tervfelülvizsgálat
6.521 Ft/egys. + áfa

5

KÖZLEMÉNY
a Duna menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon (Duna jobb part, 1694+269–1696+200 fkm között), környezeti hatásvizsgálati eljárás tárgyában.
A tervezett tevékenység rövid ismertetése:
Visegrád Város Önkormányzat kötelezĘ önkormányzati
feladataként Duna menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon (Duna jobb part, 1694+269–1696+200 fkm között) címĦ projekt keretében árvízvédelmi védekezési
lehetĘségeit fejleszteni kívánja.
Az érintett dunai szakaszokon jelenleg egyáltalán nincs
árvízvédelmi gát, ezért az önkormányzat a Duna áradása
esetén az árvízvédelmi feladatokat eseti védekezéssel
tudja csak ellátni, ez jelentĘs költségekkel és esetenként
jelentĘs károkkal jár együtt.
A tervezett mĦszaki megoldás lényege új elsĘrendĦ védvonal – árvízvédelmi töltés – kiépítése a visegrádi hajóállomás és az Alsó-öböl környezete között, ezzel megvédve
a városközpont területét és a 11-es út mellett lévĘ egyéb
beépített belterületeket.
A tervezett tevékenység közvetlen hatásterületének vélelmezett határai:
Visegrád közigazgatási határán belül.
Az érintettek a dokumentációba, illetve az ügy egyéb
irataiba a felügyelĘség ügyfélszolgálati irodájában, ügyfélfogadási idĘben betekinthetnek.
A konkrét ügyben – a környezeti hatásvizsgálati és az
egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése alapján – a felügyelĘség lehetséges döntései:
− kiadja a tevékenység gyakorlásához szükséges környezetvédelmi engedélyt,
− ha a környezeti hatásvizsgálat során a tevékenység
környezetvédelmi engedélyezését kizáró ok merül fel,
határozatában e tény rögzítése mellett megállapítja,
hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható,
− összekapcsolt környezeti hatásvizsgálati és egységes
környezethasználati engedélyezési eljárás esetén, ha a
felügyelĘség az elsĘ szakaszban nem utasítja el a kérelmet, a rendelkezésre álló információkat figyelembe
véve végzésben állapítja meg, hogy a környezeti hatásvizsgálat során a tevékenység megvalósítását kizáró
ok nem merült fel, továbbá melyek az egységes környezethasználati engedélyben a környezeti hatásvizsgálat alapján érvényesítendĘ feltételek, és szükség esetén, az eljárás második szakaszához benyújtandó dokumentáció tartalmára és példányszámára vonatkozó
rendelkezéseket.
A felügyelĘség felhívja az ügyben érintettek figyelmét,
hogy a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a
közlemény megjelenését követĘ harminc napon belül
közvetlenül a felügyelĘséghez észrevételt lehet tenni.
Tárgyi ügyben a felügyelĘség 2010. augusztus 11-én
szerdán 14 órakor Visegrád Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalának tanácstermében (2025 Visegrád, FĘ utca 81.)
közmeghallgatást tart.
A felügyelĘség a közleményt a hivatalában, valamint a
honlapján (http://kdvktvf.zoldhatosag.hu/) tette közzé.
Közép-Duna-Völgyi KTVF
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Utolsó hetek az iskolában
Az iskolaév utolsó hetei több szempontból is izgalmasan
alakultak. A május végi gyermeknapi rendezvény élményei után a gyerekek és szüleik, valamint a tantestület
elĘtt még sok-sok feladat állt. Vissza kellett zökkenni
még egy kis idĘre az „iskolai kerékvágásba”: volt, aki egy
utolsó hajrával javítani tudott a jegyeken, a tanárok az év
végi értesítĘk elkészítésével foglalatoskodtak, közben
pedig lázas készülĘdéssel teltek a napok. A szokásos nyár
eleji papírgyĦjtéssel idén a játszótér ügyét támogattuk, s
öröm volt látni, hogy nem csupán az iskolások, hanem az
intézmények és a helyi lakosok is elhozták a feleslegessé
vált papírhalmokat. S hogy ne csak a munkáról szóljanak
az utolsó napok, az osztályközösségek tervezgethették a
várva várt kirándulásokat is.

a gyerekeket a nyári szünet elsĘ hetében. A megvalósításban nagy segítségünkre volt a Visegrádi Önkormányzat
Ifjúsági Alapjától elnyert támogatás. A táborra közel 50
gyermek jelentkezett, akiknek tartalmas és izgalmas programot sikerült összeállítani.

HétfĘn a bobpályára és a Mogyoró-hegyi játszótérre kirándulhattunk a gyerekekkel. S mivel az idĘjárás végre
kegyes volt hozzánk, igen jól alakult a nap. A bobozás
mindig nagy élmény a gyermekek számára, többen közülük most próbálhatták ki életükben elĘször a lecsúszás
izgalmát. A bobozás után felsétáltunk a kilátóhoz, majd
finom ebéd várt bennünket a Mogyoró-hegy étteremben.
Hazaindulás elĘtt a gyerekek még játszottak, fociztak,
többen pedig óriási várcsatát vívtak a játszótéren.
Az osztálykirándulások forgatókönyvet azonban több
esetben is átírta az idĘjárás. ElĘször a vigasztalhatatlanul
ömlĘ esĘ, majd az áradó Duna szólt közbe. S bár a tervezett kirándulások egy része elmaradt, a gyerekek nem
maradnak élmények nélkül, hiszen a következĘ tanév
elején az iskola ígérete szerint bepótolhatják az elmaradt
kirándulásokat.

Június 12-én került sor a nyolcadik osztályosok ballagására, mely igen megható volt kicsiknek s nagyoknak egyaránt. Az iskola – ha csak egy napra is – virágdíszbe öltözött, s minden figyelem a búcsúzó osztály felé fordult. Az
elballagó diákok a reggeli ünnepi szentmise után még
egyszer végigjárták az elmúlt nyolc év oly jól ismert tantermeit. A tornacsarnokban Bártfai Zsófi mondott búcsúbeszédet a nyolcadikosok nevében, majd átadták az iskola
zászlaját a hetedikeseknek, melyre rákötötték az osztály
szalagját.
A tanulmányi idĘszak befejeztével azonban még nem
fejezĘdött be az iskolai élet. A tantestület és a szülĘi
munkaközösség szervezésében nyári napközis tábor várta

Kedden reggel 8 óra elĘtt elindultunk az új iskolabusszal
és Bene Éváék kisbuszával, s meg sem álltunk a budapesti
állatkertig. A belépĘjegyek megvásárlása után némi falatozást követĘen kis csapatokra oszlottunk. Egy-egy tanárra s szülĘre 6–8 gyerek „jutott”, s így kényelmesen barangolhattuk be a jókedvĦ csapatokkal az állatkertet. Láttunk
fókákat, pingvineket, éppen csendes bĘgĘmajmot, a bokrok közt fáradtan bóbiskoló tigrist, hĦsölĘ jegesmedvét,
jókedvĦen éneklĘ kacagójancsit s megannyi ismert és
különleges állatot.
Pihenésképp félúton beültünk egy állatbemutatóra, ahol
testközelbĘl figyelhettünk meg többek között egy uhut,
egy ormányos medvét, egy vándorpatkányt s egy vadászgörényt is. Nagy élmény volt látni késĘbb a pihenĘ gorillát, mindössze pár centire tĘlünk az üvegfal túloldalán, s
kipróbálni a kötelekbĘl font hatalmas függĘágyat az orángutánok kifutója elĘtt. S bár kis csapataink külön-külön
járták be a kertet, egyszer-egyszer összefutva, izgatottan
mesélték egymásnak a gyerekek élményeiket. Bár hoszszúnak ígérkezett – elsĘsorban talán a felnĘttek számára –
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ez a kirándulás, hamar eltelt az idĘ. Visszaindulás elĘtt
még készült a csoportunkról egy közös állatkerti fotó, s
biztos, ami biztos, megetettük a kacsákat is a városligeti
tavon. Izgalom persze itt is akadt, mivel a szülĘk „önfeláldozására” és leleményességére volt szükség ahhoz,
hogy az egyik kisfiú által valahogy a vízbe pottyantott
cipĘt épségben kihalásszuk.
Szerdán „iskolai
napot” tartottunk,
kézmĦves foglalkozásokkal
és
közös pizzasütéssel
a
középpontban.
Az állatkerti napon
már jól bevált kis
csapatok
együtt
dagasztották
a
tésztát, készítették,
és fogyasztották el
végül az ebédrevalót, majd ki-ki
érdeklĘdésének és
kedvének
megfelelĘen választhatott a foglalkozások és a játékok
között. Volt ott
mindenféle tevékenység: gyöngyszövés, nemezelés,
süthetĘ gyurmából ékszer-, képeslapkészítés, nagyapáink
játékai. Mindeközben pedig tanultuk a gyerekekkel a
mezĘségi szép népdalokat és a végén néptáncosaink még
táncra is perdültek a gyönyörĦ dallamokra. A fiúk fĘleg a
játékos sportfoglalkozásokon tettek ki magukért, de nagyon kitartónak mutatkoztak például a gyöngyszövésben
is.
Délután aztán hivatalosan is pont került az iskolaév végére. A tornacsarnokban megtartott ünnepséget egy kis
mĦsor és az igazgatónĘ személyes, a gyerekekhez szóló
beszéde színesítette, majd a legjobbak ajándékkönyveket
kaptak. Jó érzés volt látni és érezni, hogy a könyvek kiválasztásánál a tanárok próbálták szem elĘtt tartani a gyermekek érdeklĘdését, így elmondhatjuk, hogy a megjutalmazottak valóban személyre szóló ajándékkal gazdagodtak. Szép gesztus volt, hogy az elsĘ osztályosok mindanynyian kaptak jutalomkönyvet; reméljük, ezzel is sikerült
Ęket a további helytállásra ösztönözni. Az ünnepség után
mindenki átvette a bizonyítványt, s némi megkönnyebbüléssel fogyaszthatták el sokan szüleikkel együtt a jól megérdemelt „évzáró fagyit”.
Az eredeti terveknek megfelelĘen a csütörtöki nap egészen különlegesnek ígérkezett. A Répás Ildi által jól „bejáratott” táborzáró sátorozás hagyományát kívántuk folytatni, melynek helyszínéül a szokásoknak megfelelĘen a
Telgárthy-rétet szemeltük ki. A májusi erdei viharkárok
azonban keresztülhúzták a számításainkat, de nem csüggedve újabb helyszín után néztünk. Kiváló ötletnek tĦnt,
hogy a sátortáborra a sportpálya területén kerüljön sor, de
a várható rossz idĘ miatt végül egy „C-terv” valósult meg:
sátor nélküli hálózsákos „ott-alvással” a tornacsarnokban.
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A gyerekek (és persze a tanárok és segítĘik) számára így
is felejthetetlen lett ez az este. Volt vacsorára hamburger,
sült krumpli, jégkrém és szörp a Piknik büfében,
„anyasüti”, finom, meleg lángos, majd sok-sok játék, esti
házimozi, tábortĦz és persze az elengedhetetlen éjszakai
ijesztgetés. Éjfél után már csak a nagyon kitartóak beszélgettek, hiszen a kicsiket (az 50 tanulóból 45 alsós volt)
hamar elnyomta az álom.
Másnap közös reggelivel indítottunk, majd folytatódott
minden olyan program, ami elĘzĘ nap volt: mindenki
befejezhette mĦvét, hogy hazavihesse. Öröm volt látni a
gyönyörĦ, saját készítésĦ ékszerekkel a lányokat, a kulcstartókkal a fiúkat. Mindenkinek kézzel fogható eredménye volt az egyhetes táborról. (SĘt: azóta néhány anyukával is találkoztam már, akik igen büszkén viselik gyermek
készítette nyakláncukat és fülbevalójukat.) Megérte hát a
sok munka! Ebéd után mindenki összeszedte holmiját
(higgyék el, nem volt kis feladat!). A gyerekek mindaddig
tevékenykedtek, amíg alapanyag volt. Délután négy óra
felé azonban már minden kifogyott: alapanyag, lelkesedés
és nagyon-nagyon várták a szülĘket.
KésĘ délután a pedagógusok is leülhettek és elmondhatták: megérte. Köszönjük a tábor lelkes szervezĘjének,
Marianna néninek és segítĘinek.
Végezetül szeretnénk megköszönni a tantestület, a gyerekek és a szülĘtársak egész éves munkáját, és jó pihenést
kívánunk mindenkinek! Találkozunk szeptemberben!
Molnár Erzsébet
(az író az SZMK tagja)
Jékely Zoltán:

Profán Angelus
Páratlan nyugalom s békesség napja volt,
egy-egy pillanatát úgy éltem: hogy örök!
Ámde az alkonyat túlgyorsan beköszöntött,
illendĘképp még búcsuzni se tudtam
Isten napjától a domb tetején.
KésĘ bánat!... Hogy köszönjem meg
vígaszt osztogató, krĘzusi kedvét?
Csillámló gyermek-mosolyok, csipogások
kínálták örömét, értelmét a világnak.
Reggel a horgomon szép hal akadt fenn,
hála a mesterségnek, amit még
páfrányos ereknél tanultam apámtól –
abból telt mai, gazdag ebédem.
Nyomtatásul cirmos-piros alma
bukdácsolt a küszöbre arról a fáról,
melyet hajdan anyám nevelt, kisfa korától…
Így táplálnak még most is a holtak,
s élnek – amíg emléküket áldjuk.
Kárba nem vész a vetĘmag jó földbe hullva,
és a tálentumok is csak sokasodnak
méltó kezekben!
Vajha mind így sáfárkodtam volna
a rámbízott tálentumokkal!
Sokkal tisztább volna most az álmom,
s nem szorongnék homályba meredve,
ha magányom s az éjszaka baglya
lompos szárnnyal huppan ablakomra.
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Végre itt a VAKÁCIÓ! Gondolom, nagyon vártátok már Kedves Gyerekek! Élvezzétek a nyár minden örömét, és vigyázzatok magatokra!
Most itt a tanév befejeztével mégis egy
kicsit visszatérnék az iskolai napokra.
Régóta Ęrizgetek két kis versecskét, amit
most azért szeretnék ismertetni veletek,
hogy lám-lám, még az általatok nem igazán kedvelt matematika is versírásra ihletett költĘket.
Olvassátok el figyelmesen, és próbáljátok értelmezni, megfejteni a leírtakat!
Fodor Ákos:

A Bolond dala a 0-ról
Ha a 0 a helyén áll, az igen helyes,
sĘt, tiszta haszon, mit megszerezni
érdemes,
mert hisz a 0 az 1-bĘl 10-et csinál,
ha érdeme szerint a sor végére áll:
értékét meg-10-szerezi az a világ,
mely önnön 0-inak elébe vág;
ámde minden tüstént 1/10-ére lappad,
hol a 0 arcátlanul az élre kaptat:
ha 0-nk a sornak e-végére áll,
az minden értéknek: 9/10 halál.
Fenti 10 sor arról szólt, hogy minek
hol jó lenni,
s ezek során tán kiderül, hogy
a 0 nem épp semmi.
Janus Pannonius:

A geometriai idomokról
Pont az melynek már részét felfogni se
tudnád,
megnyújtod, s karcsú egyenes fut bármely
irányban.
Sík felület születik, ha meg is duplázza
futását:
széltében terjed, nem nyílik meg soha
mélye.
Két-két sík a szilárd testet jellemzi,
kiadja
hosszúságát és szélességét, meg a mélyét.
Kockának, köbnek hívják a négyzetlapú
testnek,
bárhogy esik, mindig jól látni a részeit
ennek;
hat síkot foglal be magába, a szöglete épp
nyolc.
Ha van kedvetek, tanuljátok meg a verseket és lepjétek meg szeptemberben tanítótokat, matektanárotokat!

2010. július

Játék?
A kisgyermek életében az egyik legfontosabb tevékenység a játék. Gondolom, nem mondok ezzel újat, de vajon belegondoltak-e már abba, hogy a kisgyermek játéktevékenysége óvodás korban elsĘsorban utánzáson alapszik?
Megpróbálja eljátszani a saját maga környezetét, az Ę életében fontos szerepet
játszó felnĘttek viselkedését. A reggeli ébredéseket, készülĘdést, együttindulást az oviba, munkahelyre, apa borotválkozását, anya szempillafestését. Az
óvodai kiskonyhában megfĘzik a kávét (van, aki tálcára teszi a csészét, van
aki bögrében hozza), megkenik az iskolás gyereknek a tízórait…
Ebben a játékban éli meg a gyermek a mindennapjait, tudat alatt rögzülnek
ezek a naponta megélt események, válnak szokássá. Mindezeket már beleteszi
abba a batyuba, amit felnĘttkorára visz magával, és majd a saját családjában Ę
is így csinálja. Ezért hatalmas a gyermeket nevelĘ felnĘttek felelĘssége a
mindennapokban, a szokások kialakításában.
Amikor pár napos a kisbaba, nem is veszi észre az édesanya, hogy játszik
vele. Énekelve, beszélgetve teszi tisztába, játsszák a „kukucskálós” játékot,
ringatva altatja el… Ahogy lépegetni kezd, „ki jön az én házambá”-t játszik
vele, felépítik-ledöntik a tornyot….
Aztán, amikor nagyobb lesz a gyermek, valahogy kevesebb idĘ jut a játékra.
Pedig lehet együtt befĘzni, üveget mosni, gyümölcsöt magozni (igaz, hogy
sokkal lassabban készül el, de milyen jó, amikor télen az asztalra kerül és elmeséljük apának, hogy ezt együtt tettük el a nyáron)!
Fontos a fejlesztĘ játék (társasozás), a mozgásos játék (biciklizés), de ami a
gyermek személyiségét alakítja és mindennapjait átszövi, az az utánzó játék.
Nem mindegy, mit utánoz! Nem mindegy, mire van lehetĘsége, hogy utánozza. Nem mindegy, milyen példát mutatunk az Ę felnĘtté válásához!
Talán túlzónak látszik ezzel a felnĘtté válással most óvodában foglalkozni,
de minthogy az épülĘ háznak is az alapjait kell biztonságosan lerakni ahhoz,
hogy minden rárakodó terhet bírjon, a kisgyermek elsĘ hat évét kell sok szeretettel, sok játékkal, erĘs érzelmi kapoccsal alakítani.
A következĘ évek az iskolában erre az alapra épülnek. Ha erĘs az érzelmi
alap, akkor könnyebben veszi az akadályokat, mert meg lehet beszélni, mit
mondott a szünetben az az ötödikes (ugye anya, nem volt igaza?), és hogy milyen szép a tolltartója X-nek (bár a tanító néninek nem igazán tetszik, hogy
zenél, amikor kinyitják)… és még rengeteg minden tudja bántani egy kisiskolás lelkét, amit egyszerĦen lehet gyógyítani: legyen kivel megbeszélni!
És már rendben is van! Ehhez kell hat éves korig kialakítani azt az érzelmi
biztonságot, amitĘl a gyermek bizalmasává, titkai megĘrzĘjévé válunk a késĘbbi életében.
A képlet nem is olyan bonyolult: játsszanak a kisgyermekkel sokat, és a
mindennapok örömét-bánatát is együtt a családban éljék meg.

A Fellegvár Óvoda július 26-tól augusztus 23-ig zárva lesz. Augusztus
24-én (kedden) szeretettel várjuk a gyermekeket.
Dobó Istvánné óvodavezetĘ


Tájékoztatjuk a város lakosságát arról, hogy
július 16-án este 21 órakor
megemlékezést tartunk
Károly Róbert király haláláról
a fellegvárban.
A fáklyás felvonulással kezdĘdĘ rendezvényen
emléktáblát avatunk a fellegvár felsĘ udvarán.
Károly Róbert király szobrát a fellegvárban
2010. november 13-án avatjuk fel.
ErrĘl az eseményrĘl
a Visegrádi Hírek októberi számában adunk bĘvebb tájékoztatást.
Szent György Lovagrend
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Az áradás nem kímélte az uniós forrásból megmentett
vizes élęhelyeket sem
– Háttéranyag a 2010. június 9-i helyszíni bejáráshoz –
Az elmúlt hetek esĘzései következtében kialakult, a Pilisi ParkerdĘ Zrt.-nek összesen félmilliárd forintos kárt okozó
áradás nem kímélte az uniós forrásból fejlesztett vizes élĘhelyeket sem. A „ParkerdĘ természetesen” program keretében a visegrádi Apát-kúti-völgyben 2009–2010-ben megvalósított fejlesztések a százéves mértékadó árvízszintet meghaladó áradás nyomán nagymértékben megrongálódtak.
FelöltĘdött a kotrással újra élhetĘvé tett tó és patakmeder, az országban egyedülálló hallépcsĘs kialakítású mĦtárgyakat pedig részben betemette, részben elsodorta a patak által szállított több tízezer köbméternyi hordalék. Szerencsésen megmenekült a pilisszentkereszti Szurdokban épített gát, és az áradás nem veszélyeztette a pilisi kistavak élĘhely-rehabilitációs programját sem.
Visegrádon megvalósult fejlesztések: Apát-kúti-patak, Apát-kúti-tó, Telgárthy-rét, István-kunyhói tavak.
A Visegrádon átfolyó, heves vízjárású Apát-kúti-patak
több pontján is zajlottak természetvédelmi beavatkozások.
A patak egész évben sok hordalékot szállít, melynek jelentĘs részét a völgyzárógátas Apát-kúti-tóban rakja le.
Az utóbbi években gyakorta elĘforduló, hirtelen nagy
vízbĘséget hozó viharok rendszerint sokszor heves árvizet
is hoztak. A nagysodrású patak vize a hegyekbĘl lehordott
hordalékot a tóban terítette szét, csökkentve ezzel annak
víztározó képességét. Az iszaplerakódás az elmúlt idĘszakra a vízfelület egészének fennmaradását veszélyeztette.
A tó medrének kotrása, az évek óta lerakódott 4.000
m3-nyi hordalék mielĘbbi eltávolítása kulcskérdéssé vált.
A munkálatok a „ParkerdĘ természetesen” program keretében 2009 Ęszén végre elindulhattak.
Természetesen a patak által szállított hordalék nem csak
a tóban, hanem már a vízgyĦjtĘ terület egyes részein is
felgyülemlett. A patakmeder kotrása éppen ezért fontos,
hiszen az innen kiemelt és eltávolított törmelék már nem
kerülhet a tóba, gyorsítva annak újbóli káros feltöltĘdését.
A „ParkerdĘ természetesen” program keretében az Apátkúti-patak medre – a kb. 3000 m3 hordalék kiemelése és
elszállítása során – megtisztult, ami a folyóvízi élĘlények
számára kedvezĘbb életkörülmények kialakulását tette
lehetĘvé.
Az áradás során a patak minden eddiginél nagyobb hordalékmennyiséget, több tízezer köbméter követ és földet
szállított magával. A tó a korábbinál is jobban feltöltĘdött
– megmentve azonban ezzel Visegrád városát, amelyre
így nem zúdult rá a hatalmas mennyiségĦ hordalék.
A patakmeder teljesen átalakult, az eredeti meder egyes
szakaszokon eltĦnt, helyette más nyomvonalon folyik a
patak. Egykori szigetek tĦntek el és újak alakultak. Az
Ęsszel kotort szakaszokat helyenként méteres vastagságban borítja hordalék.
Az Apát-kúti-patak nyomvonalán az említetteken kívül
még két jelentĘsebb beavatkozás zajlott. Az egyik az
Apát-kúti-patak medrébe több évtizeddel ezelĘtt épített
terméskĘ mĦtárgyak rekonstrukciója. A Telgárthy-rét
és az István-kunyhó melletti gátak helyreállítása egyrészt
az eredeti funkció betöltésének hiánya miatt vált indokolttá. Vízvisszatartó hatásuknak köszönhetĘen korábban
jelentĘs nagyságú, állandó vízfelületet tartottak fenn,

kedvezĘ körülményeket teremtve ezzel a patak menti,
vizet kedvelĘ állat- és növényvilág természetes fejlĘdéséhez. Az új mĦtárgyak elĘdeiknél több funkcióval rendelkeztek, hiszen a víz visszatartása mellett – hazai viszonylatban egyedülálló hallépcsĘs kialakításuk miatt – a vízi
élĘlények természetes vonulását is lehetĘvé tették.
Az áradás nyomán az István-kunyhónál lévĘ mĦtárgy
szinte teljesen megsemmisült, és a Telgárthy-rétnél lévĘ is
megrongálódott. Hatalmas mennyiségĦ hordalék lepte el
mindkét gátat, eltüntetve az élĘvilág számára olyan fontos, Ęsszel kialakított vízfelületeket. A szükséges javítások mértékét majd a hordalék eltávolítása után lehet csak
megállapítani, ha kiderül, hogy milyen mértékben sérült a
mĦtárgy alapja. Az István-kunyhónál súlyosbítja a helyzetet, hogy a meredek partoldal 30–40 méter hosszan leszakadt.
A „ParkerdĘ természetesen” program Visegrádhoz kötĘdĘ további jelentĘs természetvédelmi fejlesztését az István-kunyhói tavak rekonstrukciója jelentette. A három
tóból álló tórendszer 2. és 3. számú tavainak mĦszaki
állapota olyannyira leromlott volt, hogy vízzel történĘ
újratöltésük természetes körülmények között már nem
volt lehetséges. A helyreállítás során elĘször a feltöltĘdött
iszapos anyag kotrása és elszállítása történt meg, amit 40
cm vastag vízzáró agyagréteg bedolgozása követett. A
meder belsĘ partoldalára humuszréteg került, melyet
füvesítés köt meg. A tavak tervezett tavaszi feltöltését az
átázott partoldalak miatt folyamatosan el kellett halasztani, míg az ismétlĘdĘ áradások fel nem töltötték Ęket. A
következĘ idĘszakban szükséges megvizsgálni a szigetelés sérülését, ugyanis a még instabil rézsĦk esetleges
elmozdulása repedést hozhatott létre a szigetelĘ rétegben,
ami a késĘbbiekben szivárgáshoz vezet. A munkák befejezését követĘen itt összesen 1.825 m2 vízfelület alakul ki.
Nem károsodtak a ,,ParkerdĘ természetesen” program
egyéb vízi élĘhelyeket fejlesztĘ beruházásai, így a
pilisszentkereszti Szurdokban épült átjárható mĦtárgy, a
leányfalui forrásfoglalás és a rehabilitált visegrádi kistavak. A Pilisi ParkerdĘ Zrt. területén még folyik a kárfelmérés, de a társaság már keresi a megoldásokat a fejlesztések eredményeinek visszaállítására.
Lomniczi Gergely,
a Pilisi ParkerdĘ Zrt. szóvivĘje
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Zoller Attila születésnapi emléktábla-avatása és koncert
2010. június 13. vasárnap 19 órakor a Don Vito étterem, a mĦvelĘdési ház, az Ars Danubiana Alapítvány és az UTILIS Kft. támogatásával
Zoller Attila születésnapján emléktáblát helyeztek el szülĘháza falán. (Mellékelve közöljük az ünnepségen elhangzott beszédeket.)
A megemlékezések után a Zoller-díjas tanuló Galszter Beáta Bach a-moll szólószonátájából adott elĘ egy tételt barokk furulyán. Ezt követĘen Márkus Tibor és Scheili Richárd leleplezte a Meszárek György díszítĘszobrász által készített emléktáblát. Az ünnepség végén Hadházy
Sándor és Mezei Anna átvette Zoller Máriától az általa Visegrádnak adományozott, Zoller Attilát ábrázoló fényképeket.
Az emléktábla felavatását és az ünnepi beszédeket követĘen zenében szólalt meg ugyanaz az üzenet, amelyet a szülĘváros polgármestere, a
magyar jazzmuzsikus társadalom képviselĘje, valamint az emlékezĘ jó barát és mĦvésztárs fogalmazott meg. Szakcsi Lakatos Bélához a szó
legjobb értelmében alkalmi trió társult: Vladislav Vashchenko gitármĦvész, Scholcz Péter gordonmĦvész és Szudy János, az ütĘhangszerek
mestere. A jazzmĦvészet egyik legértékesebb eleme a közös rögtönzés, amelynek tárgya nem csak a jól ismert standard repertoár, hanem az
ünnepelt alkotómĦvész, a helyszín, az együtt muzsikáló mĦvészek és az ünnepi közönség együttese által inspirált zenei „meditáció”, párbeszéd. Nagy élményt jelentett mindannyiunk számára Zoller szerzeményeinek elĘadása és Szakcsi Lakatos Béla Zollernak ajánlott rögtönzése.
A magyar jazzmĦvészet történetének legendás alakjai játszottak együtt a távoli Szibériában született és Moszkvában tanult gitárossal. Az
alkalmi társulást a koncert befejezĘ részében Greetje de Haan, holland énekesnĘ egészítette ki. A Zollerhez hasonlóan világsztárrá lett Szakcsi Lakatos Béla a korábbi nemzedékhez tartozó partnereivel, a magyar jazz „hĘskorának” jeles szereplĘivel emlékezett a hazáján kívül,
elsĘsorban Németországban és az Egyesült Államokban mĦködött nagy elĘadómĦvészre és tanítványok sorát nevelĘ mesterre. Scholcz és
Szudy a 60-as években arattak sikereket Garay Attilával közös triójukban, amely a rangos Karlovy Vary-i fesztivál nagydíját is elnyerte.
Pályájuk, akárcsak Zoller Attiláé, a szülĘhaza határain kívül folytatódott, Scholcz Amszterdamban, Szudy pedig Bonnban mĦködött, mindketten a klasszikus zene és a jazzmĦvészet területén is.
Több helyi intézmény és magánszemély összefogásának köszönhetĘen Visegrád világhírĦ szülöttére emlékezve városunk egy új emléktáblával gyarapodott, az ünnepség résztvevĘi pedig maradandó zenei élménnyel tölthettek el egy szép nyári estét. A kezdeményezĘk a jubileumi
rendezvényt mérföldkĘnek tekintik, amely a korábbi évek emlékezetes jazz-programjait követĘen új távlatokat nyit Visegrád kulturális
életének fejlĘdésében.

Gróf Péter–Klenjánszky Tamás

=(>

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Öröm és megtisztelĘ feladat számomra, hogy városunk
olyan zenei emlékhelyén köszönthetem Önöket, amelynek
nemcsak múltja, hanem jelene is van és reményeink szerint jövĘje is lesz. Tisztelettel köszöntöm a fellépĘ mĦvészeket és köszönöm, hogy produkciójukkal a mai estét
emlékezetessé teszik. Ezúton is szeretném kifejezni a
város nevében köszönetemet azon visegrádi személyeknek és intézményeknek, akik a mai emléktábla-avatás és
születésnapi koncert létrehozásában, valamint a jazz zene
helyi népszerĦsítéséért és Zoller Attila zenei emlékezetének ápolásáért eddig is sokat tettek. ElsĘként Scheili Richárdnak, a Don Vito étterem megteremtĘjének szeretném köszönetemet kifejezni, aki hosszú éveken keresztül
rangos jazzkoncertekkel ajándékozta meg Visegrád vendégeit és polgárait, s a Zoller Attila-díj egyik alapítója és
fĘ támogatója. Ugyancsak a Zoller-díj megalapításában és
a mai ünnepi esemény létrehozásában tett munkájáért
mondok köszönetet Mikesy Tamásnak, a mĦvelĘdési ház
igazgatójának. Végül, de nem utolsó sorban Visegrád
reményeink szerint egyre színesebb zenei életének gazdagítása érdekében is létrejött Ars Danubiana Alapítványnak és elnökének, Klenjánszky Tamásnak, valamint a mai
est egyik fĘ támogatójának, Bánó Lászlónak, az UTILIS
Kft. igazgatójának is szeretném köszönetemet kifejezni.
Hölgyeim és Uraim!
Amikor az itt megjelent összes vendéget köszöntöm,
engedjék meg, hogy külön kifejezzem örömömet, hogy
Zoller Mária visszatért, hazatért szülĘhelyére, hogy velünk együtt köszönthesse születésnapján szeretett fivérét,
a jazz zene utolérhetetlen, immáron égi gitárosát, Zoller
Attilát.
Köszönöm figyelmüket, és szép estét kívánok mindannyiuknak.
Hadházy Sándor

A magyar jazzmĦvészet nagyon sok kimagasló, világszínvonalon muzsikáló mĦvésszel dicsekedhet. Mégis,
nagyon kevesen vannak közülük, akik világhírnévre tettek
szert. Az 1940-es végén, illetve 1956-ban, részben politikai változások hatására külföldre került jazzmuzsikusok
közül elsĘsorban a gitáros-hegedĦs Bacsik Elek, a gitáros
Szabó Gábor, a vibrafonos-ütĘshangszeres Víg Tamás,
azaz Tommy Víg és a gitáros Zoller Attila lett ismert és
elismert a világban.

Most, amikor itt állunk Zoller Attila szülĘháza elĘtt,
születésnapján, emléktáblájának avatásán, engedjék meg,
hogy tiszteletére elmondjak néhány gondolatot.
Sokan a 20. század legjelentĘsebb magyar jazzmuzsikusának tartják. Budapesten Tabányi Mihálynál kezdte karrierjét. Ausztria, Németország, az Egyesült Államok voltak pályafutásának fĘ színterei. Világsztár zenészpartnereit hosszasan lehetne sorolni. Csak néhányat említek, akik
neve nemcsak a jazzszeretĘ és jazzértĘ közönség fülében
cseng ismerĘsként: Herbie Mann, Benny Goodman, Her-
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bie Hancock, Ron Carter, Tony Scott, Martial Solal,
Wolfgang Lackerschmid… és így tovább.
Tanítványai közül is többen világhírnévre tettek szert.
Pat Metheny például több riportjában is tisztelettel emlékezik egykori mesterére, Zoller Attilára.
A magyar közönség itthon elĘször 1972-ben a székesfehérvári Alba Regia Jazzfesztiválon találkozhatott vele,
ahol többek közt a világhírĦ Albert Mangelsdorf pozanos
volt a partnere.
1997. december 5-én már nagybeteg volt, amikor a Magyar Rádió Márványtermében került sor arra a koncertre,
amely Zoller Attila egyik utolsó kívánsága volt. SzülĘhazája közönsége elĘtt szeretett volna búcsúzni a koncertélettĘl. A koncerten Pege Aladár, KĘszegi Imre és Szakcsi
Lakatos Béla voltak partnerei. Másnap a mĦvész telt ház
elĘtt lépett fel szülĘvárosában, Visegrádon.
Bár munkásságának oroszlánrészét Amerikában fejtette
ki, magyar zenei gyökerei tagadhatatlanul felfedezhetĘk
mĦvészetében. ErrĘl így vall Szabó Sándor gitármĦvész:
„Sok muzsikus társa, akik véleményem szerint semmit
sem tudtak a magyar zenérĘl, azt mondták, hogy a magyar
zenei hagyományok ott szóltak zenéjében. Itt érdemes
kicsit elgondolkodni: amit ma magyar hagyománynak
lehet nevezni, ha a népzene oldaláról tekintjük, ezek a
hatások idĘnként elĘtĦnnek Zoller játékában. Gondoljuk
csak meg: Zoller húsz éves korában elkerül Magyarországról és pár év múlva már New Yorkban játszik az
éppen aktuális jazz sĦrĦjében. Ez pedig olyan erĘs légkör,
ahol nem lehet csak a magyar hagyományokra épülĘ jazzt
játszani. A bartóki gesztus, Zoller egy népdalfeldolgozása
(A csitári hegyek alatt). Egy másik jellegzetes téma a
Gypsy Cry címĦ darab, ahol a magyar cigányság kesergĘjének hangvétele és táncritmusa képezte a téma alapját. Ez
a sodró lendületĦ szám Zoller repertoárjának egyik legértékesebb darabja. A Hungarian Jazz Rhapsodie azonban
talán a legfontosabb mĦve. Ebben a darabban egy teljesen
„nem amerikai” gitáros jelenik meg. A bartóki örökség
felĘl tekintve is jelentĘs magyar hatások fedezhetĘk fel
Zoller zenéjében, itt azonban kifejezetten az improvizációban hallható ez a hatás... Ekképpen nagyon érdekes fúzió
jelent meg zenéjében a két világ között”
Végül hadd idézzem Richard Boukas gitárost:
„Nagyon mélyen szerette az életet, a zenét, az embereket, a kalandot. (..) Érzem ennek a magyar tenyérnek
melegségét, puszta erejét és szilárdságát.”
A Magyar Jazz Szövetség tisztelettel adózik emlékének.
Márkus Tibor

Tisztelettel üdvözlök mindenkit!
Tényleg megható egy megható pillanat ez. A magyarok
sajnos nem mindig tudnak úgy bánni magyar mĦvészekkel, akár itthon, akár kint élĘ mĦvészekkel, hogy megadják a kellĘ rangot az illetĘ mĦvésznek. Most nagyon örülök, és Attila biztos nagyon örülne, annak, hogy Magyarországon elismerést kap. Én fĘleg New Yorkban éltem,
akkor ismertem meg közelebbrĘl Attilát.
Annyit tudok róla mondani, hogy rendkívül jó ember
volt, igaz, becsületes, megbízható. Semmiféle rossz gondolatai nem voltak. Talán néha az volt a baj, hogy túl
becsületes volt és az üzleti világban nem nagyon ment
bele. Bár tanított, hangszereket, pick-upokat talált ki, ami
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világhírĦvé tette a terméket. Rendkívül jó ember volt és
nagyon jó barát. Nehéz volt a közelébe kerülni, de akit
egyszer befogadott, annak kitárta a szívét. Egyik reggel
szomorú hírt közölt velem telefonon, azt hittem viccel.
Sajnos el kellett hinnem azt a hírt.

Szerintem a világ egyik legnagyobb jazzgitár mĦvésze
volt. Amit itt Márkus kollégám mondott, az igaz, nagy
dolog, hogy magyar ember Amerikában megállta a helyét.
Mindenki nagyon szerette Ęt. Nekem is Pat Metheny
mondta, hogy Ę Zoller Attilától tanult gitározni. Nagyon
örülök ennek a megható pillanatnak.
Szakcsi Lakatos Béla

Rendhagyó találkozó az iskolában
Zoller Attila emléktáblájának avatása adta az ötletet,
hogy találkozóra invitáljuk kortársait; azokat, akik vele és
nĘvérével egy idĘszakban járhattak a visegrádi iskolába.
Vagyis egy rendhagyó „osztálytalálkozót” szerveztünk a –
sajnos már igen megfogyatkozott – nyolcvanasok korosztályának. 17 meghívót postáztunk, talán a nagy melegnek
köszönhetĘen csak 5-en jelentek meg június 12-én öreg
iskolánkban. Ha kevesen is voltunk, a régi emlékek felidézése annál vidámabb volt.
Zoller Attila nĘvére, Mityu az emléktábla avatására
hosszú évek óta most látogatott el ismét Visegrádra. A
megjelentek örömmel idézték föl gyermek- és iskolás
éveiket, a férfiak ifjúkori kalandjaikat, a hölgyek polgári
iskolai emlékeiket. Szóba került Zoller József karnagy
áldozatos tevékenysége, az általa alapított zenekar szereplései, a színdarabok, amiket Ę tanított be. Scheili Laci
bácsi fényképeket hozott, melyekrĘl visegrádiak fiatalkori
arca mosolygott ránk.
A találkozó Ęszinte örömét igazolta, hogy a jelenlévĘk
dalra fakadtak, Laci bácsi Zoller Attila emlékét idézte egy
kuplé eléneklésével, Ónody Editke a nagymarosi polgári
iskolára emlékezett a kishajóval való átkelés történeteivel
és egy akkor divatos dallal. Sajnáltuk, hogy többen nem
tudtak egészségi okok miatt eljönni és azt is, hogy nem
sikerült fényképen megörökíteni együttlétünket.
A jó hangulatú találkozót a Német Kisebbségi Önkormányzattal közösen szerveztük, a háziasszonyi szerepet
Editkével együtt töltöttük be.
Mezei Anna
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Virágos Visegrádért
2010.
A Visegrádi Szövetség 2010. június hónapban „a legvirágosabb kert”-nek a Harangvirág utca 12. számú házban
lakó Sallós István és kedves felesége, Erzsike néni kertjét
szavazta meg.
1972 óta laknak ebben a házban. Pista bácsi az Erdészetnél dolgozott 25 évig, majd az önkormányzatnál mint
karbantartó 12 évig. Sajnos, infarktusa miatt 1995 óta már
nem tud sokat dolgozni. Jelenleg a királyi palotában teremĘr. Erzsike néni az óvodában dolgozott 12 évet, és
ugyanennyi idĘt a helyi CBA-ban.

2010. július
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Korábban már megírtuk, hogy a Visegrádi Hírek elsĘ öt évfolyama körülbelül 12-13 éve eltĦnt a hivatalból. Mikor ez kiderült, mindenkit végigkérdeztem, hogy tud-e valamit ezekrĘl az
újságokról, de senki sem tudott semmit. Ezért kértük többször,
hogy akinek van még ebbĘl az idĘbĘl újságja, hozza be a könyvtárba, hogy le tudjuk másolni azokat, s így legalább másolatban
meg legyenek az archívumban.
ValószínĦleg Kárpát Zoltán véletlenül kimaradhatott akkor a
megkérdezettek sorából – a korábbi felhívások pedig elkerülték
a figyelmét –, mert most jelentkezett, hogy Ę akkoriban kiszedett
a szemétbĘl jónéhány újságot, és ha köztük van, amit keresünk,
akkor szívesen felajánlja azokat a könyvtár számára.
Megnéztem hát, és kiderült, hogy a hiányzó évfolyamok teljes
egészében meg voltak nála. Már fel is kerültek a könyvtárba,
ahol mindenki megnézheti Ęket, de kölcsönözni ezeket a példányokat nem lehet, hiszen egyetlen darabok.
Kárpát Zolinak pedig itt az újság hasábjain is még egyszer
megköszönöm, hogy megmentette az enyészettĘl az újságokat,
és felajánlotta a köz javára.
Mikesy Tamás

Magyar László:

Nem errĞl szólt a megállapodás
Gábor!
Hatvanban, hatvanegyben,
Dömösön, Visegrádon, Esztergomban,
vagy Maróton kötĘdött közöttünk kapocs,
most meg elmész üzenet nélkül…?
– nem szép dolog.

A kert tele a színpompásan nyíló
rózsákkal

Erzsike a virágok között
Férjével ketten vigyázzák ezt a csodálatos kertet; igaz,
meg kell vallani, elsĘsorban Erzsike nénié a virágok gondozása, aki többször elmondta, mennyire boldog, mert
szomszédjai szerint már rég jelentkeznie kellett volna,
hiszen olyan szép a kertjük. Ottlétünk alatt megállás nélkül mesél a virágokról: amik ezután fognak virágozni
azok aztán milyen szépek lesznek!
Ugye csodálatos: aki azzal büszkélkedik, hogy a fuksziákat sikerült átteleltetni, csak boldog ember lehet!
Visegrádi Szövetség

,,…s akkor bele a gombát,
Jól megkavarod…”
– kavarhatom én már bárhogy,
lekozmál a gondolatom.
A barátság nem az,
mint aminek legtöbbször láttatni akarják.
A barátság szavak nélküli,
csak nézésben élĘ beszéd.
A barátság – együttöröm –, és
bukás, vagy megdicsĘülés.
Nem így szólt a kötés bére,
ára,
de felvésetem a nagy, égi kĘtáblákra
a neved,
hogy mindenki lássa,
,,Legény” is,
ki a nevedet hallva még ma is
enné az almát,
de nem eszi.
Hosszan körülnéz,
talán tudja, hol keressen,
aztán a szempillája rebben,
olyan igazi lósírással könnyezik szeme,
nagy titkok tudójaként nyerít az ég egekre.
Ha sétálsz ott,
– más dimenzióban,
más síkokon –,
azért nézz le úgy,
mint az Isten kisöccse,
fogj nekem egy helyet az örök VadászmezĘkön
a séta-pihenĘmre.
(In memoriam SITKU GÁBOR)
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Visszaemlékezéseim


Már többször is emlegettem gyerekkori emlékeimet.
Most egy kis visszaemlékezés következik az itt élt Juhász festĘmĦvész úrról. Ugyanis az Ę kertjében volt egy naspolyafa, amit mi
gyerekek többször megdézsmáltunk. Na, nagyon nem sokat, csak
pár szemet mindig.
Abban az idĘben, a 40-es években kaptam egy szép, divatos
Bocskai-ruhát, amihez tartozott egy fehér ing, egy pár fekete patent harisnya és egy pár fekete magas szárú cipĘ.
Egyik vasárnap reggel a nyolcas szentmise elĘtt néhány barátommal nem a templomba, hanem a Juhász-kertbe vezetett az
utunk. Olyan rossz volt a kerítés, hogy könnyen találtunk egy lyukat, ahol bemásztunk. Én ebben az új szép ruhában másztam be.
Egyszer csak valamelyik elkiáltotta magát „Jön a Juhász!” Uzsgyi,
szaladtam én is a lyuk felé, de eltévesztettem az utat, elbotlottam
egy tuskóban, és beleestem a kerítésbe. Persze elkapott a Juhász
mĦvész úr, az ajkam is felrepedt, a szép új ruhám is elszakadt.
Mikor hazaértem, még az apám is „megdicsért” a sétabotjával.
Hát így szól a történetem a naspolyakalandomról és az elĘször
viselt szép új ruhámról.

*?  
Valamikor 15 évig a vasas szakmában dolgoztam, ami nagyon
nehéz munka volt. 1974 Ęszén beléptem a Visegrádi Erdészethez.
Mint erdei munkás voltam kint az erdĘn, majd mint fagyártmány
termelĘ a fatelepen dolgoztam 1-2 évig. Akkor alakult meg a fagyártmány üzem, ahol elsĘsorban koporsókat gyártottunk, de
egyéb munkáink is voltak.
Többekkel együtt én is részt vettem a budapesti Körszálló, a Kerepesi úti temetĘ ravatalozó lambériázásában. Eljutottunk Bábolnára, sĘt még Bakuba is, ahol egy színházterem faburkolatát készítettük és szereltük fel. Akkor szerettem bele a fába. Nagyon jó
szakemberekkel, asztalosokkal dolgoztam együtt, akiktĘl elloptam
szemmel a szakma fortélyait.
Nem tudtam én semmit a fáról, de annyira lenyĦgözött, hogy
megfogadtam magamnak, hogy én ezt a szakmát meg fogom tanulni. Elkezdtem barkácsolni, parkettát lerakni, lambériát készíteni és felszerelni. Sok-sok száz négyzetmétert parkettáztam és
lambériáztam az évek során. Közben elkezdtem népi bútorokat,
tálas polcokat, rusztikus asztalokat gyártani. A díszítĘ motívumokat könyvbĘl lestem el, ezek után csináltam meg.
Készítettem még kis székeket, volt olyan, ami összecsukható és
volt olyan, ami fix volt. Némelyik közülük Németországba és Dániába is elkerült. Most már felettem is elszállt az idĘ, és csak elnézegetem azokat a munkákat, amit hajdanán csináltam.
id. Szinay István

13

$*.*)#5


Mások meg olyan bogarasak, makrancosak és furák,
hogy semmit sem lehet a kedvükre tenni, mindig fájdalmas képet vágnak, bármit is mondjanak nekik, egyfolytában szolgálóikat hibáztatják és szidják, és állandóan a környezetüket gyötrik:
,,Jó korán keltettél ma reggel.”, „Nézz csak ide, ez neked tiszta cipĘ?” Vagy még inkább: „Nem jöttél velem a
templomba. Bestia, nem is tudom, mi tart vissza attól,
hogy beverjem azt a ronda pofád.” Mind olyan illetlen
és udvariatlan viselkedésmód, melyet az embernek kerülnie kell, akár a halált, mert ellenkezĘ esetben – legyen bár lelke alázattal telt és nem gonoszságból csak
hanyagságból, vagy rossz szokásból cselekedjék is eme
helytelen módon – megérdemli, hogy gyĦlöljék, mivel
cselekedeteiben gĘgösnek mutatkozik.
A gĘgösség ugyanis nem más, mint a többi ember
semmibevétele, és ahogy már említettem az elején: mindenki megbecsülésre vágyik, még ha nem is érdemli
meg. Volt egyszer Rómában nem is olyan régen egy derék, éles eszĦ és nagy tudású ember, akit messer
Bandinellinek1 hívtak.
ė szokta mondogatni a Palotába2 jövet-menet – mivel
az utcák mindig tele voltak nemes udvari emberekkel,
fĘpapokkal, urakkal, de szegény emberekkel, középszerĦ és alantas népekkel is –, hogy soha nem találkozott
senkivel, aki többet vagy kevesebbet érne nála. Kétségtelen, hogy valóban nem mindennapi erényei miatt kevés olyan emberrel találkozott, aki felért volna vele. Az
embereknek mindazonáltal ezekben a dolgokban nem
így kell magukat megítélni, és inkább a molnár, mintsem az aranymĦves mérlegével kell megméretkezniük.
Mindenesetre az embereket inkább fogadjuk el olyannak, amilyenek, nem azért, amennyit valóban érnek, hanem – akár a pénzek esetében – a piaci értékükért. Azok
szeme láttára, akiknek tetszésüket el akarjuk nyerni, úgy
viselkedjünk, hogy az inkább úri, mint pajtáskodó modorra valljon.
SĘt, minden megnyilvánulásunkban adjuk a társaság
iránti hódolatunk és tiszteletünk jelét, így a megfelelĘ
helyen való cselekedet nem kifogásolható, míg helyre és
személyekre nem tekintettel lenni, kárhoztatható, akárcsak gorombaságot mondani szolgáinknak vagy szidalmazni Ęket (amirĘl már fentebb szóltunk), nem is beszélve a bántalmazásukról; aki ezt teszi, zsarnokoskodik
és visszaél hatalmával.
Senki sem szokott így viselkedni azok elĘtt, akiket
tisztel, különben meg botránkoztatná a társaságot és
megzavarná a társas életet, különösen, ha valaki ezt asztalnál követné el, ami vidámság és nem botránykeltés
helye.
Giovanni Della Casa
1

Bandinelli, firenzei patrícius (1494–1551), Montefiascone és Corneto püspöke, Della Casa tanítómestere
volt, és szerzĘnk annyira tisztelte, hogy még egy latin
nyelvĦ ódát is írt mestere tiszteletére.
2
Palotába: a Vatikánba.
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1 
Hírek szerint a Magyar Parlament a
közeljövĘben szeretne tárgyalni és
törvényt alkotni a „hungaricum” elnevezés és fogalom kérdéskörérĘl. Mi is
ennek az elnevezésnek az értelme és a
jelentĘsége? Az értelme az körülbelül
annyit tesz, hogy „jellegzetesen magyar”. JelentĘsége hivatalos, vagy jogi
értelemben nincsen sem hazai, sem
nemzetközi szinten. Eszmei, gazdasági
és kereskedelmi jelentĘsége viszont
annál nagyobb lehet, ha ügyesen használják mindazok, akik magyar részrĘl a
világkereskedelemben tevékenykednek
és képviselik a magyar érdekeket.
Hungaricumnak szokták emlegetni
többek között a Pick szalámit, a gyulai
kolbászt, a kalocsai paprikát, a herendi
porcelánt, a Zwack unicumot. Hungaricum a szürkemarha, a tokaji bor, a puli
kutya, sĘt a teljesen egyszerĦ szódavíz
is. De ha például a Rubik-kockáról,
vagy az igazi gulyáslevesrĘl, esetleg
egy jó cigányzenérĘl van szó, akkor is
szinte minden idegennek a „magyar”
szó jut eszébe, pedig lehet nem is tudja,
hogy a földgolyó melyik táján keresse
hazánkat. Tehát a hungaricum lehet
termék, állatfajta, étel, produkció vagy
megjelenési forma. A lényeg, hogy
elsĘsorban ránk, magyarokra gondoljon
mindenki általuk, továbbá minĘséget és
maradandó élményt jelentsenek mindazoknak, akik kapcsolatba kerülnek
velük. Igazi hungaricumot kialakítani
nem könnyĦ. Évtizedes kiváló teljesítmény, vagy világbajnok zsenialitás kell
hozzá.
De legalább ekkora teljesítmény a mai
világban „aprópénzre váltani” a megszerzett hírnevet. Manapság mindenütt
mindenki csak eladni akar. A holland
sajt, a francia parfüm, a görög Metaxa,
és számtalan más társuk között nekünk,
magyaroknak igen csak nyomakodnunk
kell, hogy a mi sláger termékeinkre is
figyeljenek a nagyvilágban. Nagyon
nehéz kivívni a figyelmet és a bizalmat,
de ha egyszer sikerül, akkor busásan
megtérül a befektetett energia. A világpiac hatalmas, a távolságok egyre csökkennek. Igazán jó piaci munkával és
igazán jó termékkel nagy sikereket lehet
elérni viszonylag rövid idĘ alatt.
A téma kapcsán az embernek óhatatlanul is eszébe jut szĦkebb hazája,
hírneves városa: Visegrád. Sok más
egyéb településsel szemben több elĘnyt
is élvezünk ismertségünkkel, fekvésünkkel, történelmünkkel. Nézzük,
melyek is azok a dolgok és fogalmak,

amelyek csak a mi városunkra jellemzĘek, széles kĘrben ismertek és feltétlen
pozitív hatásúak.
Érdekes, mert a kortárs politikai fogalomtárba tartozó kifejezés az, amelyrĘl
a mai világ a legtöbbet hallott városunkról, és ez a „Visegrádi országok”
elnevezés. Talán jobb, ha nem megyünk
bele hogyan sikerült „Visegrádi négyek”-et varázsolni az 1335-ös hármas
visegrádi király találkozóból. Az viszont tény, hogy a mi kis városunk neve
fémjelzi korunkban a közép-európai
országok egy csoportjának bizonyos
összefogását és szövetségét. Manapság
mindennél többet ér több ország összefogása és együttes fellépése akár az
Európai Unió, akár más fórumok esetében, tehát legyünk rá büszkék, és használjuk ki, hogy városunk neve az összefogást és az együttes fellépést szimbolizálhatja a világ elĘtt napjainkban! Igazságtalan lennék, ha azt mondanám,
hogy nincs semmilyen köznapi hozadéka számunkra ennek a középkori találkának. A Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok alapötlete ebbĘl a királytalálkozóból indult és az évek-évtizedek során
igazi „visegradicum”-má nĘtte ki magát. Tette ezt annak ellenére, hogy az
idĘk folyamán többen csak a könnyĦ
pénzszerzés lehetĘségét látták ebben a
rendezvényben. A palotajátékok azóta
igazi, amióta teljesen visegrádi kézben
van. Sikere nem közvetlen kiadás és
bevétel kérdése. Folytatni kell továbbra
is, amíg van elég elszánt és tettre kész
„visegrádi harcos”, aki benne van és
hajlandó végigcsinálni.
Mindaddig, amíg a Visegrádi ásványvíz meg nem jelent a színen, városunk
nevét a legtöbbször leírva a zsebünkben
hordtuk, de nem csak mi, hanem még jó
néhány millióan kis országunkban. Ez
az ezer forintos bankjegyen szereplĘ
visegrádi Hercules kút ábrázolása,
amely elvezet minket a következĘ
visegradicumig, amely a királyi palota
és „hozzátartozói” nevet viselhetné. A
palota, mellette a díszkert és velük
szemben a hamarosan elkészülĘ különleges történelmi gyermekpark és játszótér így együttesen páratlan a hazai gyakorlatban, ezért nyugodtan lehet emlegetni, mint visegrádi különlegességet.
Több megoldásra váró dolog van városunkban, ezek közül egyik legfontosabb az a feladat, hogyan lehetne ezt az
értéket beleépíteni Visegrád, a visegrádi
lakosság szívébe és lelkébe, hogy magunknak érezzük és kihasználjuk mindannyiunk javára a palota és környéke
adta lehetĘségeket.

2010. július
Természetesen egyik fĘ visegradicum
a fellegvár, pazar kilátással a Dunakanyarra. Lényegében a legtöbb turistabusz legyen az iskoláscsoport, vagy
japán nyugdíjasklub fĘként azért jön,
elsĘsorban ezt kapja Visegrádból. Nagy
fájdalom, hogy a megfelelĘ adókon
kívül, mi lakosság elsĘsorban csak a
környezeti, közlekedési terhelést kapjuk
ettĘl a vonzerĘnktĘl mint hozadékot.
Említettem már a Visegrádi ásványvizünket, amely valóban eljut az ország
minden tájára, sĘt külföldre is viszi a
Visegrád nevet. A Dunakanyar innensĘ
oldalának egyetlen országos hírĦ helyi
termékérĘl van szó.
Ez hát a negyedik visegradicum,
amely vitathatatlanul csak a mi városunkhoz kötĘdik, és csak Visegrádról
szól. Van azonban még néhány érték,
amely egyedi, amelyre büszkék lehetünk, vagy lehetnénk. Itt van például az
úrnapi virágszĘnyeg, amely jóllehet
nem kizárólag visegrádi nevezetesség,
de aki hasonlóval akar találkozni, gyalogolhat jó néhány kilométert, amíg
ilyet talál.
Azt nem tudom, hogy van-e még egy
olyan település hazánkban, amelybe
egyik oldalról csak kapun át visz be az
út, de ha lenne is én szívesen megszavaznám visegradicumnak a Budapesti
kapu és a Vízibástya együttesét, mert
ilyet együtt azért nem minden nap lát az
ember fia. A következĘ jelentkezĘ erre
a címre a Duna-parti sétányunk lehetne,
amelyrĘl elfogultság nélkül állítható,
hogy fekvésénél fogva benne van az
elsĘ három sétálóhely között az országban.
Visegradicum tárgyban lenne még mit
mondani a római kori és Szent István
kori emlékeinkrĘl, a pilisi szabadidĘközpontról, az öblök fekvésérĘl és még
egyebekrĘl is, de ez már túllépne e cikk
keretein.
Azt gondolom, hogy nyugodtan lehetne mondani, hogy ha egy kicsivel kevesebben lennénk, akkor szinte minden
visegrádi lakosra jutna egy mĦemlék,
egy gyönyörĦ kilátóhely vagy egy híres
történelmi esemény.
Nekünk nem is lenne szabad, hogy
más dolgunk legyen, mint iparkodni
azon, hogy ezt a hatalmas adottságot és
örökséget a legjobb tudásunk szerint
megĘrizzük, gondozzuk és hasznunkra
fordítsuk.
Abonyi Géza
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Kedves Sándor!
Lenne egy régóta preferált témám, nevezetesen a ,,Ratkógeneráció” foglalkoztatási problémája. Ismereteim (melyek
jobbára tapasztalati tényeken alapulnak) szerint országosan
ez az a társadalmi csoport, amely a rendszerváltást követĘ
kb. 10. évtĘl napjainkig fokozatosan kiszorult a munkaerĘpiacról s mára eljutottunk oda, hogy visszakerülése gyakorlatilag lehetetlen!
Környezetemben, ismerĘseim között igen szép számmal
vannak. Napjaikat mára szinte teljesen elszegényedve (megtakarításaikat – ha voltak! – már felélték) élik, reménytelenségben, deprimáltan, nyomor szinten. Egyikük-másikuk segélyeket kap különbözĘ jogosultság révén; másik részük le
van százalékolva vagy épp folyamatában van; van, akit gyerekei tartanak el; olyat is ismerek, akit még élĘ szülĘje átlagosnál picit jobb nyugdíjából támogat. A szerencsésebbjének
van idĘnként minimálbéres legális állása. Viszont nincsenek
kevesen azok, akik idĘközben elhaláloztak! E réteg élethelyzete abszurd, annak tükrében meg végképp, hogy nem alacsonyan iskolázott emberekrĘl van szó!
Jelenük tehát nincs, jövĘjük elkeserítĘ. Pontosan ki lehet
számítani, mi vár ezekre az emberekre, ha a helyzetük nem
változik, és így érik el (ha egyáltalán elérik?) a nyugdíjkorhatárt. Gondoljunk csak bele, milyen összeg szolgál majd alapul a nyugdíj összegének kiszámításakor!?
A probléma érzékeltetésére álljon itt egy konkrét példa: ismerek olyan asszonyt, akit (privatizálás miatt) 42 évesen bocsátottak el a munkájából – ma 56 éves, és azóta nem volt
bejelentett munkája!
Két évvel ezelĘtt – a szakadatlan stresszes élettĘl, ami a
megalázó élethelyzetébĘl adódott – rákos betegséget kapott.
Az orvosi szakvélemény szerint csak könnyített munkát végezhet a jövĘben, csökkentett munkaidĘben. Természetesen
az ország jelenlegi munkaerĘhelyzetét ismerve minden próbálkozása a munkavégzés területén meddĘ idĘtöltésnek tĦnik. Milyen az élete most, mit hozhat a holnap, ki fog segíteni rajta... a Tisztelt Olvasó fantáziájára bízom ennek megítélését. Ez csak egy példa a sok közül (melyet vég nélkül sorolhatnék), de tipikus, nem egyedi!
Amikor közeli ismerĘsök okán elkezdtem e témában nyomozni, megdöbbentĘ méreteket kezdett ölteni az ebben a cipĘben járók száma. Egy idĘ után rájöttem, hogy ez a nagyszámú csoport a ..Ratkó-korosztály” jelentĘs hányada. Ez
volt az a réteg (alsó-középosztály), amelyik közalkalmazott,
szakmunkás, középszintĦ egészségügyi dolgozó, pedagógus
vagy egyéb szolgáltatásban dolgozó ember volt.
Társadalmi és jövedelmi helyzetük miatt nem tudtak jelentĘsen megtakarítani, így vállalkozni sem tudtak; vagy volt,
aki vállalkozott, de tönkrement, nem bírva a nagyokkal a versenyt. Gondolom, e pár példán rá tudtam mutatni ennek a
problémának a komolyságára.
Javaslom és egyben a kérésem is ez lenne feléd Sándor,
hogy fel kellene karolnunk ennek a rétegnek a gyors munkába állítását, ui. életkoruknál fogva szorítja Ęket az idĘ. Adjuk
meg a lehetĘséget egy méltó öregkor leéléséhez!
Végezhetnénk egy korrekt országos felmérést lakóhelyre
lebontva, így rögtön megtudjuk, hogy az ország mely pontjain mekkora a baj. A felmérés eredményével megkereshetnénk a munkaügyi-önkormányzati-pénzügyi tárcákat. Létre
lehetne hozni – megfelelĘ pénzeszközök elkülönítésével –
egy foglalkoztatási alapot, speciálisan erre a rétegre kidol-

gozva és a települések adottságaihoz igazítva a munkahelyek
teremtését. Nem kell nagy képzelĘerĘ ahhoz, hogy belássuk,
mekkora lendületet adhat ez is a foglalkoztatásnak, az emberek életminĘségének!
Létrehozhatnánk egy ,,Ratkó-platformot”, mely megfelelĘ
politikai hátszél segítségével komoly eredményeket érhetne
el rövid idĘn belül.
Szociológiai és demográfiai felmérések bizonyítják, hogy a
..Ratkó-bomba” legkésĘbb nyolc éven belül robban, mikor is
tömegesen megy nyugdíjba (életkoránál fogva) ez a réteg.
IdĘben kell tehát lépni és felhívni az illetékesek figyelmét a
tennivalókra.
Az ország és lakosainak mielĘbbi talpra állításában mindannyian súlyosan és sürgetĘen érdekeltek vagyunk!
Nem a frazeológia kedvéért írom, hogy most mindenkinek a
maga szintjén meg kell fogni a ,,lapátot” s ötleteivel, tudásával hozzátenni a köz-höz a köz-ért – mindannyiunkért.
Tisztelt Polgármester és KépviselĘ Úr, Sándor!
Az én lapátomra most ez a szegmens került a számtalan
megoldásra várók közül, de – amint az elĘbb írtam – most
mindenkinek a saját berkeiben kell meglátni a bajt és megtalálni rá az orvosságot. Talán így hamarabb számoljuk fel a
társadalmi betegségek tömkelegét és tesszük sínre az összeomlás határára sodródott országunkat.
Bízva megértésedben, segítĘkészségedben, üdvözlettel:
Herendi Ida

Nyílt vélemény egy nyílt levélre…
Kedves Ida!
Abból indultam ki, hogy egy nyílt levél mindenkinek szól,
nemcsak a címzettnek, következésképpen mindenkinek lehet
róla véleménye. EbbĘl kiindulva én is nyíltan, Neked címezve szeretném véleményemet röviden kifejteni. Az általad kifejtett helyzetértékelés és problémafelvetés legtöbb elemével
egyetértek. Mint az elsĘ sorokban magad is leírod, a levél
tárgya „régóta preferált témám”. Akkor már csak azt nem értem, ezt a levelet a megfelelĘ címzett(ek)nek miért nem írtad
meg 1-3-5-8-10 évvel ezelĘtt, amikor a „Ratkó-generáció”
helyzete nem sokkal volt jobb, mint erre leveledben Te is
utaltál. A probléma fontossága miatt minden igyekezetemmel
azon vagyok, hogy fel se vetĘdhessen az a gondolat, hogy a
levél sorai mögött netán politikai megfontolások lennének.
A valós helyzet értékelésében és a jövĘbeni pozitív változások reményében való feltételezett és kívánt egyetértés talaján
üdvözlettel:
Gróf Péter
Ui.:
– nyílt véleményem magánvélemény, s ez nem befolyásolhatja a címzettet a válasz tekintetében;
– a sajtószabadság iránt elkötelezett olvasóink és fĘleg
cikkíróink közül néhányan nehezményezni szokták, ha a
szerkesztĘség valamelyik tagja ugyanabban a számban
válaszol egy írásra. Úgy gondoltam, az olvasónak könynyebbséget jelent és az érthetĘséget szolgálja, ha frissében reagálok.
GP
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A férfi dalkör
G. A.: Néhány hete került megrendezésre a nótaest a
visegrádi moziban. Ezt milyen apropóból rendezték
meg?
A. G.: A dalárdánk szinte napra pontosan öt éve alakult
meg. Ez abból állt, hogy akkor tíz ember összeállt – egyik
dalkörtársunk barátai – és megleptük Ęt azzal, hogy a háza
elé vonulva elénekeltük neki a kedvenc nótáját. Ezt persze
elĘzĘleg a feleségétĘl titokban megkérdeztük.
G. A.: De ha már elĘzĘleg tudták a dalt, és együtt mennek oda, ezt az alkalmat nem elĘzte meg egyetlen próba
sem?
A. G.: Nem, egyáltalán nem volt próba. Annyi volt megbeszélve, mikor megyünk oda, és hogy mi a kedvenc nótája. Ennek ellenére nagyon jól sikerült a „bemutatkozásunk”. Az elsĘ spontán fellépésünk után mindenkinek
megtetszett, hogy milyen jó, hogy mi ilyen spontán tudunk
együtt énekelni. Meg is beszéltük, hogy ezentúl össze fogunk járni. Annyi szép magyar nóta van, el is kezdtük
ezeket betanulni, és énekelni. ElĘször nem is volt több
tervbe véve, mint hogy összejárunk, és énekelgetünk. EbbĘl az sült ki, hogy minden hétfĘn összegyĦltünk Zeller
Marci bácsinál, és ott hosszú hónapok alatt kialakult egy
repertoárunk, és kialakult maga a dalkör.

A dalkör tagjai a színpadon
G. A.: Milyen volt a városban a dalárda fogadtatása?
A. G.: Kezdetben – amikor még nem úgy szólt néha a dal
– láttunk kétértelmĦ mosolyt az arcokon, de mára már elfogadták a férfi dalkört. Azt mondhatom, érdemes volt az
elmúlt öt évben ezért dolgozni.
G. A.: Hol szoktak fellépni?
A. G.: Régebben többet léptünk fel, mostanában kevesebb helyen szerepelünk. Ami biztos pont, a március 15-i
ünnepség, itt harmadik éve énekelünk, valamint az állandó
felkéréseink közé tartozik még az advent idején megrendezett kis karácsonyi ünnepség is. Ezenfelül természetesen
szívesen megyünk mindenhová, ahová csak hívnak minket. Voltunk már magánszemély születésnapján is, és többek között a Német Kisebbségi Önkormányzat szervezésében egy erdei séta keretében is énekeltünk. Ezenkívül a
Visegrádi Szövetség által szervezett kirándulásokon is
többször énekeltünk már.
G. A.: Melyik fellépés a legemlékezetesebb?

A. G.: Egyszer meghívtak minket Kárpátaljára énekelni.
A helyi énekkar vezetĘje kijött elénk, és Ę kalauzolt minket. Miközben sétáltunk, a mellette haladó társunkat –
sajnos nem emlékszem, ki volt – egyszer csak megkérdezte: na és az Önök dalköre hány szólamban énekel? Mire a
mi barátunk azonnal rávágta: tizennégyben. Hozzáteszem,
annyian voltunk akkor az énekkarban. Elképzelheti a
szakértĘ énekkarvezetĘ megdöbbenését a válasz hallatán!
G. A.: Az idei Zsitvay-emléktúrán nekem is volt szerencsém hallani a dalárdát. Ami engem meglepett, hogy
nem csak egyszerĦen eléneklik a nótákat, hanem szólóénekesekkel színesítik az elĘadást. Gondolok arra, hogy
egy-egy hangsúlyosabb részt nem az énekkar, hanem a
szólisták énekelnek. Ez hogyan alakult ki?
A. G.: Amikor próbálunk, mindig kontrolláljuk magunkat, hogy ez most jól hangzik, nem jól hangzik, hogyan
lehet tökéletesíteni? Így észrevettük, hogy vannak olyan
részek, amelyek kifejezetten szólóénekest kívánnak. Mivel
a dalkörben van néhány aranytorkú barátunk is, úgy alakult, hogy ezeket a részeket Ęk éneklik, persze csak ha Ęk
is vállalják.
G. A.: Idén a dalárda a Dunakanyari Kulturális Seregszemlén is fellépett. Itt jött szóba a nótaest terve, vagy az
már korábban is érlelĘdött már?
A. G.: A dalárda ötéves fennállása volt az apropó, így
már év eleje óta erre készültünk. A seregszemle egy kitĦnĘ fĘpróba volt, de önálló estként ez volt az elsĘ. Vendégünk volt ezen az estén a szentgyörgypusztai idĘsek otthona énekkara, valamint a piliszentlászlói nemzetiségi
énekkar is.
G. A.: A nótaest kicsit szerencsétlen módon egybeesett
az idei árvízzel. Nem érte a dalárdát kellemetlenség amiatt, hogy ebben az idĘpontban is meg lett tartva?
A. G.: Szerencsére nem. Hozzáteszem, hogy bár nem
volt vészhelyzet, mi is fel voltunk mindenre készülve. Ha
a sors úgy hozta volna, akár a mĦsor rovására is készek
lettünk volna az árvíz ellen védekezĘk segítségére sietni.
Azért örülünk neki, hogy azt az eseményt, amely jó elĘre
meg volt hirdetve, és sok vendéget is meghívtunk rá, végig tudtuk vinni.
G. A.: A dalárda létszámáról a kárpátaljai fellépés
kapcsán már esett szó. Mégis felteszem a kérdést: van-e
felvétel az énekkarba?
A. G.: Természetesen van. Mindenkit szeretettel várunk.
G. A.: Van-e valamilyen feltétel azokkal szemben, akik
jelentkeznének?
A. G.: A legfontosabb az, hogy szeressen énekelni. A
magyar nóta nem annyira kötött mĦfaj, hogy szolfézsvizsgához kössük a felvételt.
G. A.: Mit szeretne elérni a dalkör a jövĘben?
A. G.: Szeretnénk többet fellépni, szélesebb repertoárt
kialakítani. És nem utolsósorban azt, hogy a város is számoljon velünk, mi is egy stabil pontot jelentsünk a helyi
fellépĘk között.
Köszönet ZörgĘ Tibornak.
Gajdos Attila
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Jó szándékú észrevétel
Remélem, hogy senki sem fogja a következĘ sorokat félreérteni, esetleg rosszindulatú kritikát, netán más negatív
érzést mögé gondolni. Viszont, mint valamikori iskolaigazgatótól, az iskola jelenlegi arculatát is meghatározó
közéleti személyiségtĘl elvárható, hogy idĘben jelezzem,
ha valami talán nem a korábban kitĦzött irányban halad.
(Természetesen, ha valakinek más lesz a véleménye a cikk
elolvasása után, szívesen vállalom a vitát!)
MirĘl is van szó? A nyolcadik osztályosok ballagásával
kapcsolatosan volt hiányérzetem. Érzékelem és tapasztalom, hogy változnak az idĘk, a szokások; a mai fiatalok
más módon fejezik ki érzésvilágukat, s mint lázadó kiskamaszok, a formaságokkal, a hagyományokkal is szakítanak, ha módjuk van rá. Ezzel nincs is baj. Attól még lehet bensĘséges egy ünnep, egy ballagás, ha nem azokat a
megszokott dalokat éneklik, mint húsz vagy akár öt éve.
Ami nekem egy törést jelzett az iskolai hagyományápolásban a ballagáson, az a névadó költĘ hiánya volt. Egy
sor, egy gondolat, egy üzenet nem hangzott el, nem íródott
le a nyolc évtĘl való búcsúzás kapcsán Áprily Lajostól.
Bevallom, elszomorított ez a tény, és nem is találtam rá
magyarázatot, vagy mentséget sem a gyerekek, de fĘleg a
felnĘttek részérĘl. Remélem, azt mindenki elhiszi, hogy
nem az elhangzott versekkel, idézetekkel van gondom,
hanem az el-nem-hangzottakkal!
Mindazok, akik részt vettek a 2010. évi ballagáson,
mindebbĘl talán semmit nem érzékeltek, mert az esemény
flottul, zökkenĘmentesen zajlott, ünnepélyes és dekoratív
volt, és természetesen én is boldog és sikeres éveket kívánok a valamikori elsĘseimnek Áprily Lajos soraival:
„Szóltam: Uram, az én imám merész,
a templom-ívük keskeny és nyomott.
És szólt az Úr: Fiam légy építész,
magadnak építs bátor templomot.”
(Áprily Lajos: Templom)
Mezei Anna
nyugalmazott iskolaigazgató

JÚLIUS
Ha július hóban gyakran esik az esĘ,
Annak hasznát veszi nagyon a szĘlĘ.
Ha Jakab napja száraz s nem esik,
Készülj rá, kemény tél ígérkezik.

Sakk
Ígéretünkhöz híven megmutatjuk a Visegrád SE Sakkszakosztályának szereplését a Pest megyei I/A 2009–
2010. évi bajnokságban. Ha figyelmesen áttanulmányozzák az eredményeket, látható, hogy a csapat mindössze
egyszer szenvedett vereséget, és a késĘbbi bajnokkal döntetlent játszott. Az ezüstérmeket szép szavak kíséretében
vehettem át. Reméljük, a csapat a következĘ bajnokságban is hasonló szép eredménnyel szerepel majd.
Hajrá Visegrád!
Gróh Dániel szakosztályvezetĘ
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I. forduló
3

GÖD

VISEGRÁD

2

X

Nagy F.

Smetana

X

0

Dávid B.

Zauer

1

1

Pataji

Solti

0

X

Mázló

Németh

X

1

Guzsik

0

0

II. forduló
4,5

VISEGRÁD

SZOB

0,5

1

Smetana

Szabó GyĘzĘ

0

X

Solti

Kendrik

X

1

Sípos Á

Repiczki

0

1

Németh

Jeszenszky D.

0

1

Madarászi

Jeszenszky R.

0

III. forduló
1

KÓKA

VISEGRÁD

4

X

Eckert

Smetana

X

0

Tarnóczki

Zauer

1

X

Acsai

Sípos Á.

X

0

Sánta

Németh

1

0

Csalami

Gróh

1

IV. forduló
2,5

VISEGRÁD

SZIGETSZMÁRTON

2,5

X

Smetana

Tábor

X

1

Zauer

Katona

0

0

Sípos Á.

Sr Leidl

1

0

Németh

Benkovics

1

Kiss

0

1
Gróh
V. forduló
2

SZIGETSZMIKLÓS

VISEGRÁD

3

X

Dudics

Smetana

X

X

Kiszely

Németh T.

X

0

PethĘ

Madarászi

1

0

Sági

Gróh

1

Medveczky I.

0

1
Dudás
VI. forduló
3,5

VISEGRÁD

VERESEGYHÁZ

1,5

X

Papp

Breitenbach

X

1

Zauer

Csáji

0

1

Sípos Á.

Dr. Varga

0

0

Németh

Pregun

1

1

Madarászi

Fazekas

0

VÉGEREDMÉNY 2009–2010 I/A
1.

Szigetszentmárton

28

2.

Visegrád

22,5

3.

Veresegyház

21

4.

Kóka

20,5

5.

Göd

18,5

6.

GödöllĘ

14

7.

Szigetszentmiklós

10,5

8.

Szob

5
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Visegrádi Sport Egyesület hírei – labdarúgás
A labdarúgó-szakosztály a Pest megyei
bajnokság megyei II. osztályában szerepel.

labdarúgó-

2010. május 29., 25. forduló:
Nagykovácsi SE–Visegrád SE 1:1
GóllövĘ: Országh Balázs
Csapat-összeállítás és osztályzatok: Barta András 8, Kreisz
Flórián 6, Kovács Péter 8, Szalai Gábor 8, Radnó Attila 8,
Országh Balázs 8, Kun Imre 7, Szabó Miklós 6, Cseh László
5 (Stumpfel Csaba 5, 60. perc), Szedlacsek István 6 (Borza
Róbert 0, 75. perc), Szedlacsek Balázs 7.
Egy újabb nagyszerĦ siker, a tavaszi fordulók 17. pontja, 5
gyĘzelem 2 döntetlen 2 vereség a mérleg, most hiányzanak
az Ęszi fordulók pontjai.
Micha István edzĘ nyilatkozata: Hatalmas akarattal és némi
szerencsével ismét pontot szereztünk, hozzáteszem, teljesen
megérdemelten. Ilyenkor bánhatjuk az Ęszi produkciót, hiszen simán állhatnánk elĘrébb a tabellán. Van tartása a csapatnak, bele kell szoknunk ebbe az osztályba, de mostanra
úgy tĦnik, hogy belerázódtunk
2010. június 5., 26. forduló:
Visegrád SE–Szokolya SK 3:0
Versenyigazgatóság által megállapított eredmény.
A mérkĘzésen az ellenfél nem jelent meg.

2010. június 12., 23. fordulóból elmaradt:
Visegrád SE–Leányfalu SE 6:2
GóllövĘk: Szedlacsek István 3, Kun Imre 2,
Szedlacsek Balázs
Csapat-összeállítás és osztályzatok: Szedlák Bálint 0, Kreisz Flórián 0 (Szedlacsek János 6, 15. perc), Kovács Péter 6–
2=4, Csékei Róbert 6, Radnó Attila 6, Országh Balázs 5
(Stumpfel Csaba 0, 70. perc), Kun Imre 8 (Karnevál József 7,
60. perc), Szalai Gábor 6 (Karsai Tibor 0, 78. perc), Szabó
Miklós 6, Szedlacsek Balázs 6 (Cseh László a szünetben),
Borza Róbert 0, 75. perc), Szedlacsek Balázs 7.
Micha István edzĘ nyilatkozata: Csodálatos zárása volt a
tavasznak ez a megérdemelt gyĘzelmünk. Kár, hogy vége a
bajnokságnak
Ezen a mérkĘzésen Karnevál József (MASZEK)
búcsúzott a felnĘtt csapattól, de a cipĘjét nem
akasztotta szögre, mert ezentúl a visegrádi öregfiúk
csapatát fogja erĘsíteni. Lelkes, megbízható, minden mérkĘzésén a maximumot próbálta kihozni
magából.
Köszönjük neked mind azt a hét évet, melyet a visegrádi labdarúgásra szántál!

Tavaszi eredmények alapján:
1.
Vácduka KSK
2.
Szigetmonostor
3.
Tahitótfalu SE
4.
Visegrád SE

M
12
12
12
12

Gy
10
10
8
7

D
1
1
2
2

V
1
1
2
3

Gólarány
30:9
21
31:12 19
32:15 17
39:27 17

Pont
31
31
26
23

A bajnokság végeredménye:
1.
Vácduka KSK
2.
Szigetmonostor
3.
Tahitótfalu SE
11.
Visegrád SE

24
24
24
24

19
18
17
7

2
2
3
2

3
4
4
15

65:24
63:25
61:26
53:65

59
56
54
23

41
38
35
12

(Táblázatot, eredményeket a www.pmlsz.hu oldalon találni.)

FOCI HÍR
Van Visegrádon egy 13 éves fiatalember, aki immár 5. éve a Ferencvárosi TC-ben futballozik
az U13-as korosztályban. Számtalan trófeát, érmet gyĦjtött már össze ez a csapat.
Tavaly az eggyel idĘsebbek korosztályában indultak el a bajnokságban (a 13 évesek között, 12
évesen), amit megnyertek. Idén is megnyerték az I. osztályú országos kiemelt korosztályos bajnokságot, melyrĘl az FTC honlapján az alábbi cikk jelent meg:
Az U13-as korosztályú csapatunk újabb sikert ért el, a franciaországi tornagyĘzelmet követĘen az I. osztályú országos kiemelt korosztályos bajnokságot is megnyerte.
Azért is emlékezetes lesz ez a bajnoki cím, mert már az utolsó három fordulótól függetlenül
matematikailag is a tabella élén végzett a csapat. Az 1997-es korosztályunk már az elĘzĘ szezonban is sikeres és bajnokcsapat volt. Ezt a kiváló formát és csapategységet az idei bajnokságban
szintén produkálni tudták a játékosok. A fejlĘdés tehát töretlen ebben a korosztályunkban.
Csapatnévsor: Széplaki József, Orlik Krisztofer, Fehér Imre, Paulovicz Dániel, Szedlacsek
Bence, Kutai Dániel, Molnár László, Damásdi Alex, Nagy GergĘ, Kersák Roland, Horváth Tibor, Kaján Zsanett, Popov Patrik, Papp GergĘ, Jánvári Szabolcs, Bárányos Renátó, Bogdán Erik,
Dragóner Filip, Minárik Gábor.
Igen, Szedlacsek BencérĘl van szó. Mondhatjuk, hogy a mi fiúnk, hiszen tĘlünk indult el. Tudni kell róla, hogy hetente 3–4szer jár edzésre Budapestre, szombatonként pedig bajnoki mérkĘzésre. Neki ilyen terhelés mellett kell helytállni az iskolában.
Szabadideje az iskolaév alatt szinte nincs, vagy futballozik, vagy tanul. Szorgalmáért, kitartásáért bizony dicséret illeti meg,
hiszen neki sokkal keményebben kell dolgozni, mint egy átlagos diáknak. Legyünk büszkék rá, hiszen Visegrádot is képviseli.
Bence! SzívbĘl gratulálunk a második bajnoki címedhez és a továbbiakhoz pedig sok sikert kívánunk! Hajrá!
ifj. Zeller Márton VSE elnök
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Alig egy éve, hogy elhatároztuk: legyen Visegrádnak is
egy öregfiúk csapata. Régen dédelgetett álmunk volt a
focit szeretĘ és játszó, hajdan élsportoló barátoknak,
hogy vállaljuk fel és induljunk a szentendrei öregfiúk
bajnokságban. Többen már játszottunk már-más település csapataiban, de Harsányi Tibi barátom hívó szavára
mindenki visszatalált oda, ahol a legtöbb törĘdést, gondoskodást kapta. Senkinek nem volt kérdés felvállalni a
küzdelmet Visegrád színeit képviselve. A csapat tagjai
mind visegrádi kötĘdésĦek, közvetlen barátok, hajdani
csapattagok. Célunk a középmezĘny, és a tisztes helytállás volt. Sikerült támogatókat szerezni, akik ha nem is
sportteljesítményben, de a hátteret biztosítva (utazás,
vendéglátás, sportfelszerelés, ásványvíz, anyagiak) terén
egyengették a csapat munkáját. Köszönjük!
Elindult a szekér, de döcögött. Az Ęszi idény felemásra
sikerült. Mindenki kereste a helyét, formálódott a csapat,
de elszántságból, küzdeni akarásból nem volt hiány.
Meccsenként 16-an, 17-en megjelentünk, és megküzdöttünk a részsikerekért. Az Ęszi idény végére céljaink
megvalósultak, és éreztük, hogy többre is képes a csapat.
Télen nem álltunk le pihenni, elindultunk minden teremtornán és bajnokságon. Ezek a tornák jó alapot adtak a
csapategységnek és az állóképességnek. KettĘ tornagyĘzelem, egy harmadik hely és a téli terembajnokság második helye elismerésre méltó.
Az eredmények nagy önbizalmat adtak, és remek elĘjelzés volt a tavaszi fordulókra. MeccsrĘl meccsre egyre
magabiztosabb sikereket arattunk. A csapat játéka színesebb, élvezetesebb, szórakoztatóbb lett. HétrĘl hétre
több és több barát, családtag és ismerĘs volt kíváncsi a
játékunkra, ez nagyon lelkesítette a csapatot. Jól esett,
köszönjük!
A pontok gyĦltek és a csapat menetelt és célkeresztbe
került még a dobogós helyezés is. Többen féltünk, hogy
emiatt fejünkbe száll a siker (még vita is keveredett ebbĘl), de a csapategység ezt is meg tudta beszélni, a barátság mindent átvészelt. A tavaszi menetelés: 11 gyĘzelem, 1 döntetlen, 1 vereség, összesítésben: 52 pontot
gyĦjtöttünk. Talán harmadik, de negyediknél nem roszszabb helyezésünk lesz.
A csapat erején felül teljesített. Jó volt velük játszani,
sikereket elérni, hibáinkon egymást átsegíteni, környezetünknek örömet okozni. Gratulálok az egész csapat éves
teljesítményéhez. Szép volt fiúk, csak így tovább!

A VSE öregfiúk játékosai:
Harsányi Tibor (csapatvezetĘ, kapus), Szedlacsek István (csapatkapitány), Borza Róbert, Csékei Robert,
Csepregi Szabolcs, Dibusz Sándor, Hernádi Péter, Jancsó Zsolt, Járási Gábor, Jatyel Imre, Kiss Sándor, Klotz
Tamás, Kreisz Flórián, Paulusz Ádám, Polgár Emil, Réti Henrik, Salk Tamás, Sitku László, Somogyi László,
Szedlacsek János, Szendrey Lajos, Tóth Gábor, Tóth
György, Vajkó László, Zeller Márton.
Szendrey Lajos
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Utánpótlás
2009–2010.
Örömmel tölt el, hogy a Nyugat-Pest megyei régió legintenzívebben fejlĘdĘ egyesület lett a Visegrád SE. Az elmúlt évben 74 fĘ 15 év alatti és 20 fĘ ifi sportoló találta
meg a labdarúgásban rejlĘ játékszenvedélyét. U7, U9,
U11, U13 korosztályban bajnoki rendszerben küzdöttek a
csapataink, párhuzamosan utánpótlás tornákon és iskolai
versenyeken is indultak. Az iskolai rendszerben megyedöntĘig és országos döntĘig jutottak.
Az egyesületi szisztematikus képzés eredménye, hogy ellenfeleink rendre tartanak tĘlünk, és mindig dobogón,
vagy dobogóközelben végzünk. Ennek eredménye, hogy a
konkurens csapatok komolyan csábítgatják tehetséges
gyermekeinket. Már több sportolónk szerepelt korosztályos nyugatpesti válogatókon. A kiszámítható és precíz
edzési rendszert sikerült összehangolni iskolánkkal, ezáltal a gyermekeknek zökkenĘmentesen biztosítani tudjuk a
szellemi és fizikai fejlĘdésüket. Nyugodt, magabiztos környezetben tudunk felkészülni a mérkĘzésekre. Támogatóink révén hátterünk és utazásunk biztosítva van. Ezáltal
nem kell nagy terhet róni a szülĘkre.
Ezek az összetevĘk eredményezték, hogy egy magabiztos utánpótlás nevelĘbázissá váljunk. Magasabb rangú
egyesülettel folyamatos kapcsolat révén a tehetségeknek
elĘre lépést tudunk biztosítani.
Nagy elĘrelépés településünk és egyesületünk számára,
hogy a nyári felkészülés alatt már egyre több egyesület érkezik hozzánk edzĘtáborozni. Ezáltal a távolabbi terveink
is megvalósulni látszanak, hiszen a sportturizmus is kezd
beindulni. Ezáltal reméljük, hogy az egyesületet támogatók létszáma is megnĘ, mert az utánpótlásban nagy lehetĘségek rejlenek. Az eredmények mutatják, hogy utánpótlásunk magabiztosan halad a labdarúgás terén, hiszen nálunk 2-szer, 3-szor nagyobb települések csapatait is könynyen legyĘztük. Korosztályok 4–6. helyen végeztek a bajnokságban. Az U13-as korosztály Kilin Zoltán edzĘ vezetésével a Nyugat-Pest megye 9. helyén végzett.
JövĘre indítani szeretnénk U16-os korosztályt is. Ez azt
eredményezné, hogy a labdarúgó korosztály nyolc korosztályban képviseltetné magát: U7, U9, U11, U13, U16,
U19, felnĘtt és öregfiúk.
Minden focizni vágyót szeretettel várunk. Nálunk nagyon fontos a csapategység és a nevelés. Augusztustól
már 2004-ben születettek is már jelentkezhetnek képzésre.
Heti 2–3 edzés és 1 mérkĘzés várható.
Jelentkezni lehet:
Zeller Mártonnál (VSE elnöke), ill. Szendrey Lajosnál
(VSE utánpótlás vezetĘje) 06 (30) 515-8691 vagy a
sportpályán (szerda 17.00–19.30-ig, péntek 17.00–19.30ig)
Kellemes szünidĘt, nyaralást, pihenést kívánok mindenkinek.
Szendrey Lajos
utánpótlás vezetĘedzĘ
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2010. július

Már csak rossz emlék (Greguss Tamás felvétele)

ÁLLATKÓRHÁZ
Folyamatos, éjjeli és hétvégi ügyelettel
Szentendre központjában,
Római sánc u.2/b.
Telefon:
(26) 317-532, (30) 9370-863
Ügyelet:
(30) 6626-849
RendelĞ: Tahitótfalu, Szentendrei u. 6.
Telefon:
(26) 385-152
Pénteki napokon körjárat:
kiszállási díj nélkül házhoz megyünk!
Dr. Szolnoki János

Visegrádi Krónikások
Gyepsíelę és természetjáró tábor rovásírás-oktatással, a
Képes Krónika tanulmányozásával, népi játékokkal, sok
mesével
IdĘpont: 2010. augusztus 22–28-ig, 7 nap (6 éjszaka),
Helyszín: Visegrád, Jurta kemping
Korosztály: 8–14 éveseknek
Ellátás: napi 5×-i étkezés, tízóraira gyümölcs, uzsonnára
pogácsa vagy péksütemények
Szállás: faházban vagy saját sátorban
Program: a Pilis és Visegrád környéki népszerħ és szakrális kirándulóhelyeinek bejárása biciklivel és gyalog, pedagógus és
szakképzett erdész túravezetęvel. Turistalátványosságok (fellegvár, királyi palota, füvészkert) felkeresése. Ezen kívül strandolás,
kenuzás, lovaglás, délelętt a nagyoknak gyepsíelés, a kicsiknek
görkorcsolyázás. Egész és fél napos kirándulások (pl. Rámszakadék, Pilisszentlászló, Nagymaros). Egyéb programok: bobozás, számháború, egy este néptáncoktatás és népi játékok. Falmászási lehetęség
Árak: saját sátorral és felszereléssel: 28.000,– Ft, faházban:
38.0000,– Ft; testvéreknek 2.500,– Ft kedvezmény
Figyelem! Az érkezés és a hazautazás napján lehetęség van a
szülękkel közös gyepsíelésre, a hazautazás napján lehetęség nyílik a „Canopy” drótkötélpálya kedvezményes használatára is,
szülęi felügyelettel, saját költségre
Információ: Gutbrod Rezsę 06 (20) 959-0213
Matkovics Marianna 06 (20) 393-2500
Web: www.visegradsipalya.hu
Mail: info@visegradsipalya.hu
A jelentkezést e-mailben, illetve telefonon várjuk,

részletes programot e-mailben tudunk küldeni!
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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/fax: 06 (26) 398-128
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@t-online.hu
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TīZIFAELADÁS
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL!
Vágott tĦzifa 2.000,– Ft/q, hasított tĦzifa 2.100,– Ft/q
EėRY CSABA
Tel.: 06 (20) 599-9399

TETėSÍK KFT.
Vállal tetĘszerkezet-építést, tetĘátfedést,
tetĘtér-beépítést és bádogos munkákat
garanciával!
2025 Visegrád, Rákóczi u. 2/C
Telefon: 06 (20) 949-5437
www.tetosik.hu
e-mail cím: tetosik@freemail.hu
Visegrádon külön bejáratú

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

Kisteher-fuvarozás 0–2 t-ig,
gépi földmunka
Fieszl Csaba
Tel.: 06 (30) 226-3089

   
Biztonsági rendszerek kiépítése
rádiófrekvenciás
és telefonos távfelügyelet biztosításával,

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

2010. július

Új áruk,
új szolgáltatások
a KÁOSZ Üzletházban
Papír-írószer
kibĘvített választékban
Üzleti és egyéb
nyomtatványok
Mobiltelefon-feltöltés
Fénymásolás
FilmelĘhívás

KÁOSZ Üzletház
Visegrád, FĘ u. 104.
Tel.: (26) 398-374
E-mail: kaoszuzlet@freemail.hu

Nyitvatartás:
hétfĘ–péntek:
9–18 óráig
szombat–vasárnap: 9–12 óráig
VÁRJUK SZERETETTEL!

ÉPÍTĘK BARKÁCS BOLT
ÉS FATELEP, DUNABOGDÁNY
JÚLIUSI
AKCIÓS TERMÉKEINK:
GIPSZKARTON, SZIGETELėK,
BÁDOGTERMÉKEK 5%,
AZON FELÜL:
BARKÁCSFELSZERELÉSEK,
CSAVAROK, BARKÁCSGÉPEK,
VILLANY-, VEGYÁRUK,
VALAMINT
RAGASZTÓANYAGOK
KAPHATÓK

Mindenkit szeretettel várunk!
Pfeifer Ferenc
CÍM:

DUNABOGDÁNY
,-./  #0
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/
/  0  4-  54 6/.4.
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Kossuth Lajos út 3.
(a focipályával szemben)

NYITVA TARTÁS:
hétfĘtĘl péntekig 7–16.30-ig, szombaton 7–12-ig
Tel.: 06 (26) 590-022
Mobil: 06 (30) 9241-070
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13 ÉVE A SZIGETEN! MEGÚJULT!

VÍZ-, GÁZ-, SZERELVÉNY ÉS VILLANY KISÁRUHÁZ
T A HI T Ó T F A L U , S Z A B A D S Á G Ú T 1 5 . ( A K É K D U N A S Z Ö V E TK E Z E T U D V AR ÁN )
Ha Önnek fontos az ideje, ne menjen messzebbre! Megújult és kibĘvült termékpalettával várjuk Önöket!
Nekünk fontos, hogy amit ma megvásárol évek múlva is örömét lelje benne. MinĘségi terméket reális áron!
VevĘink mondják: „Milyen kár, hogy csak most tudtam meg, hogy itt vannak, eddig rengeteg idĘt töltöttem el
a termékek beszerzésével, ráadásul még drágábban is vettem meg!”
ÍzelítĘül termékeinkbĘl:
– csaptelepek (Mofém, Kludi, Hansgrohe, Zucchetthi, Concept, JGS Portugál, Grohe)
– szaniterek (Alföldi, Keramag, Laufen, Jika, Roca stb)
– zuhanykabinok, fürdĘszoba szekrények, zuhanytálcák, kádak
– szivattyú (Wilo, Grundfos, ABS, Gardena stb.)
– gázkészülékek szinte teljes palettája
– vegyes tüzelésĦ kazánok, füstcsövek
– szerelvények (légtelenítĘ, biztonsági szelep, téli elzáró, kerti csap)
– elektromos vízmelegítĘ alkatrészek
– horgany, réz idomok csövek, ötrétegĦ idomok csövek (Henco, Valsir)
– pvc, kg, szennyvízcsatorna-csövek, idomok, szigetelések
– csavarok, dĦbelek, bilincsek
– radiátorok, szelepek
– villanyszereléshez: vezeték, kapcsolók, dugalj, izzók, dobozok, kismegszakítók, relék, gégecsövek
ElérehtĘség: tel./fax: 06 (26) 386-721, mobil: 06 (30) 9515-484
Email: postmaster@kelemen.t-online.hu
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Kapható
A BORDA TERMÉKEK TELJES VÁLASZTÉKA!
Ajánlatunk:
sertés párizsi emészthetĘ bélben 1100 Ft helyett
900 Ft,
vákuumfóliás füstölt, fĘtt császárszalonna
1460 Ft helyett 1200 Ft,
erdélyi szalonna 1300 Ft helyett 1100 Ft!
A sertéshús beszerzési árának kedvezĘ alakulása
folytán az árakat mi is csökkentettük!
Grillkolbászok már pizzás és zöldfĦszeres ízben is!
Többféle mustár, majonéz, torma!
A GRILLEZÉSHEZ AJÁNLJUK:
többféle ízesítésĦ fĦszeres húsok, sertéstarja, oldalas stb.
többféle páccal ízesített grillhúsok, grillfĦszerek
nagy választékban, sertés- és juhbeles
grillkolbász, csemege debreceni!
Minden héten más-más sertéshúsakció –
a készlet erejéig!
Az árak a mindennapi készlet erejéig
érvényesek; az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
Sertés-, mĦ- és vakbél, gyomor folyamatosan kapható!
MinĘségi ecetek, konzervek, ét- és olívaolaj,
ásványvíz, üdítĘitalok, száraz- és házi tészták,
mirelit áruk, vecsési savanyúságok, mirelités grillfĦszerek nagy választékban,
jó minĘségben, kedvezĘ áron!
SODEX ho PASS, ENNI KÉK
étkezési és ajándék utalványok beválthatók!
Tájékoztatjuk Kedves Vásárlóinkat, hogy
a nyári szabadság idĘpontja 2010. július 19–25-ig tart
Nyitás július 27-én, kedden reggel 7.00-kor
A 11-es fĘút mellett
jó parkolási lehetĘséggel várjuk Önöket!

HÁZ!

Nyitva tartás:
hétfĘ
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat




2010. július

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

2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos út 40.
Telefon: (26) 390-350
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Nyitva: h–p 10.00-19.00, szo 10.00–14.00
2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 49/c
Telefon: 06 (26) 580-072
(vizsgálati elĘjegyzés is)
Fax: 06 (26) 580-073
e-mail: optimed@chello.hu

Szemész szakorvosi vizsgálat,
gyermekszemészet
Kontaktlencse-vizsgálat, -forgalmazás
Kontaktlencse-ápoló szerek
Szemüvegkészítés, -javítás
Fotócikkek, fényképelĘhívás,
igazolványkép-készítés

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
XXVI. évfolyam 8. szám
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2010. augusztus
ȱ
A visegrádi Mátyás Király MĦvelĘdési Ház
szeretettel hív mindenkit
államalapító Szent István királyunk ünnepén
az alábbi programokra:
Augusztus 19., csütörtök 20.00 óra

A Vám- és Pénzügy•rség Fúvószenekarának
gálakoncertje
Helyszín:
a millenniumi szabadtéri színpad
A mĦsorban Népek táncai címmel
Ravel, DvoĜák, Brahms, J. Strauss, Offenbach, Kálmán Imre, Theodorakisz,
Chattaway, Vlak
és Ghisallo szerzeményei csendülnek fel
Vezényel:



Kapi-Horváth Ferenc és Schwartz József



Visegrád Város Önkormányzata
döntésével csatlakozott
azon országos kezdeményezéshez, hogy az idei tĦzijátékra szánt összeget
a tavaszi árvízkárosultak javára ajánlja fel,
így az idei évben a tĦzijáték elmarad!
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Augusztus 20., péntek 8.30 óra

Ünnepi szentmise
a plébániatemplomban



!&13(21"(4 )"3"
-2-228'"(413(212*
!+,&"(!(2*5-+",
!&4(&(21", 2&(21&2


@(32A"21+/1",(1+*
"15*!(3,21'(3,+1;("132*
(3 +,'A&A1))(312*
&2#("2+);21&2


!3(+,("*22(3(2
"14( &!B+, 2("8"4*
(+:2(31&"8"4!("",(4(2*
!2("24&3,#"441&"(48"4
!("


@-&:2-22=C"D13$

Augusztus 20., péntek kb. 9.30 óra

Ünnepi m•sor
a dömösi EstiKV amatĘr színtársulat tagjai
és fiatal dunabogdányi muzsikusok közös elĘadásában
A mĦsort követĘen kenyérszentelés lesz,
majd a megáldott kenyereket szétosztjuk a részvevĘk között
Helyszín:
a római katolikus plébániatemplom
Mindenkit szeretettel várunk!
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EGÉSZSÉGTURIZMUS
Visegrád remek turisztikai és földrajzi adottságokkal rendelkezik, ennek köszönhetĘen nemzetközi viszonylatban is az
egyik legkedveltebb turisztikai célpontok egyike volt még
2002-ben. Ebben az évben Magyarország a 13. helyen szerepelt a világ legjelentĘsebb turistafogadó országai közt.
2009. évben a kereskedelmi szálláshelyeken, a külföldi és
belföldi vendégek száma 9–11%-kal csökkent az elĘzĘ évekhez képest, a turizmus mélyrepülésérĘl lehetett akkortájt
hallani. A KSH adataiból viszont az is kiderül, hogy az egészségturisztikai piacon (tehát termálvízzel rendelkezĘ fürdĘhelyeken, mint pl. Zalakaros, Balatonfüred, Sárvár stb.) 5–13%os forgalomnövekedésnek örülhettek.
A kerékpáros turizmus (KpT) az európai turizmus leggyorsabban növekvĘ szegmense jelenleg. Az egészségorientált
életmód népszerĦsödésével, a környezet értékeinek felértékelĘdésével párhuzamosan Európában már régiók versengenek
egymással a kerékpáros turistákért (francia Loire, olasz PóFerrara, ausztriai FertĘ tó). Ajánlom mindenkinek, minden
feltöltĘdni vágyó embernek figyelmébe, fĘleg kinek biciklije
is van, a következĘ portált: www.guruljonazélet.hu
Legyen Visegrádon is ilyen bringás pihenĘhely! A kerékpáros turizmus piacán nemzetközi viszonylatban az alábbi tendenciákkal lehet számolni:
• a jövĘben fokozatos növekedés várható a KpT tekintetében,
• a KpT hazánkban is elmozdul a magasabb minĘségĦ turizmus irányába,
• komplex szolgáltatást nyújtó tematikus bicikliutak kellenek,
• egységes információs és szolgáltatási rendszer megteremtése szükségessé válik,
• határokat átívelĘ bicikliutak iránt nĘ az érdeklĘdés.
Persze a kerékpárosoknak megvannak a sajátos igényeik:
egy éjszakás tartózkodás, térképhez való hozzáférhetĘség,
szállítási lehetĘség bicikli és poggyász számára stb.
Az Európai Unió határnyitása egyre több és több lehetĘséget
biztosít országunk szolgáltató szektorának – így a turizmus,
de fĘleg egészségturizmus – fejlĘdésének is. Az Európai
Unióban egyeztetések kezdĘdtek a betegek mobilitásának
megteremtése érdekében. A törvényi háttér kialakulásával
több – EU-országból érkezĘ – biztosítottnak elérhetĘvé válik,
állami finanszírozással, biztosítók finanszírozásával, hogy a
magyarországi kiváló fürdĘkúrákat igénybe vehesse. Ez a
jövĘre nézve igen sok kiaknázatlan lehetĘséget tartogathat
számunkra, visegrádiak számára is.
Japán, Izland, Olasz- és Franciaország után a világ ötödik,
termálvízben leggazdagabb országa Magyarország. Míg Japánban és Izlandon a vizek magas hĘmérséklete mellé alacsony ásványianyag-tartalom társul; Olasz- és Franciaország
ásványi anyagokban gazdag vizei hĘmérsékletükben meg sem
közelítik a Kárpát-medence forrásait. Magyarország vízkészlete hĘmérsékletét és ásványianyag-telítettségét együttvéve
világszínvonalú.
Az ország területének négyötödén található hévíz, vagyis 30
°C-nál magasabb hĘmérsékletĦ forrás és kút. Hazánkban
1300 db olyan hévízi kutat tartanak számon, aminek a vize
melegebb 30 °C-nál. Az ország területén 147 gyógyvíz- és
100 ásványvízkút mĦködik. Bár a hévízkutak körülbelül
egyharmadát fürdésre hasznosítják, csak mintegy 80 kút
kapott gyógyvízminĘsítést, köztük van a városunk területén
található termálkút is.
A városunk természeti erĘforrása is komplex terápiákat tesz,
pontosabban tehetne lehetĘvé, elsĘsorban mozgásszervi és
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egyes nĘgyógyászati betegségcsoportokban. A városunkban
található hĘforrás 38 °C hĘmérsékletĦ gyógyvizet adó kút,
igen nagy mélységbĘl tör fel (1300 m). Összetételénél fogva
ez a víz leginkább mozgásszervi megbetegedések kezelésében
lehet hasznos.
2011 az egészségturizmus éve lesz. 2011-ben Magyarország
lesz az Európai Unió soros elnöke.
Az egészségturizmus középpontba állítása mellett valóban
számos érv szólhat: az egészségturizmus komplexitása, átfogó
jellege, az egészséges életmód divatossá válása, az egészségturizmust jellemzĘ hosszabb, átlagos tartózkodási idĘ, a hazai
hagyományok és kínálat sokszínĦsége. A gyógy-turizmusnak
hazánkban komoly hagyományai vannak: történelmi fürdĘink, fürdĘkultúránk. A betegek jelentĘs része – elsĘsorban a
mozgásszervi megbetegedésben szenvedĘk – hozzátartozóval
érkeznek, bĘvítve ez által nem csupán az egészségügyi, hanem a szabadidĘs turizmust is.
A Széchenyi GazdaságfejlesztĘ Társaság javaslatára jövĘre
új „rekreációs kártyák” kerülnek kiadásra, ez váltaná fel az
üdülési csekkeket. A kártyával rekreációs, prevenciós szolgáltatásokat lehetne igénybe venni a hazai fürdĘkben és szállodákban.
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv regionális operatív
programjából 300 milliárd forintot kap a gyógyturisztikai
ágazat 2013-ig fejlesztésekre, rekreációs központok, prevenciós szolgáltatásokat nyújtó központok létrehozására.
Azt gondolom persze, hogy a „sikerhez” a fentebb felsorolt
dolgok önmagában nem tĦnnek elegendĘnek. Egy város,
terület népszerĦsége az egészség-, wellnessturizmus szempontjából nem önmagában az ott megtalálható fürdĘ vonzerejétĘl függ csak (tradíció és gyógyhatás). Meghatározó lehet,
ha az adott terület milyen más egyéb lehetĘségeket kínál,
mint például a természeti környezet, sportprogramok, botanikai túrák, kulturális rendezvények.
Francia példával élve: Európa 25 legjelentĘsebb fürdĘvárosa
közül három Franciaországban található: Vichy, Evian és
Bagnères-de-Bigorre. Vichy gyógyvizével kedvelt fürdĘváros. A mindenki által ismert kozmetikai márka székhelye,
ahol a Laboratoires Vichy termálvíz és gyógyszertani
kutatások segítségével hozza létre termékeit. A francia
turizmus szerves része a wellness, így a szépség is. Evian
város, vagy teljes nevén Evian-les-Bains (Bain-fürdĘ) pedig
számunkra leginkább ásványvizérĘl ismert (az Észak-FranciaAlpok egy részét épp ezért természetvédelmi területté
nyilvánították). Bagnères-de-Bigorre, a „legkevésbé” ismert
fürdĘváros az Adour folyó partján fekszik, de itt található
meg a Pireneusok növényvilágát ĘrzĘ botanikus kert is.
Értékelnünk, óvnunk kell a visegrádi erdĘk különleges hangulatát, megĘrizve, védve az energiát adó pilisi erdĘket. Remek feltöltĘdésre alkalmas programokat lehetne szervezni
fiataloknak, idĘsebbeknek, hazai és külföldi vendégeknek is,
a gyógyulni vágyóknak.
A Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület célja különleges természeti kincseink és ezek környezetében országosan kialakult orvosi, gyógyászati, wellness és turisztikai szolgáltatások hatékony hazai és nemzetközi piacra segítése.
Talán Visegrád is tagja lehetne több önkormányzat mellett
ennek az egyesületnek. Azonosulni lehet az egyesület célkitĦzésével: természetes gyógymódokban és adottságokban gazdag országunk egy sikeres és egészséges nemzet otthona
legyen.
A fentebb leírtakat átgondolva, biztos mindannyian nagyon
várjuk már, hogy családostul fürödhessünk a visegrádi strand
gyógyvizében, és hasznunkra fordíthassuk, elĘnyt kovácsolhassunk a fentebb leírtakból.
Dr. Balázs Mária
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Tisztelt, a választásokon indulni kívánó jelöltek!
A Magyar Köztársaság Elnöke 2010. október 3-ra kitĦzte a polgármesterek és önkormányzati képviselĘk megválasztását.
A Visegrádi Hírek – mint mindig az ilyen alkalmakkor – most is lehetĘséget kíván biztosítani a bemutatkozásra mindazoknak, akik megméretik magukat a referendumon.
A polgármester- és önkormányzati képviselĘjelöltek szeptember 6-án délig adhatják le
tájékoztató írásaikat a könyvtárban vagy bármelyik szerkesztĘségi tagnál. Ezt megtehetik
még a 06 (26) 398-128-as faxon, ill. a mikesytamas@freemail.hu és a
borsody.istvan@freemail.hu e-mail címen is.
A polgármesterjelöltek bemutatkozására 1 oldal (A/4-es méret) áll rendelkezésre,
amit tetszése szerint használhat fel. Ezen terjedelmen belül szabadon gazdálkodhat; tehát
eldöntheti, hogy egyéni írását vagy a jelölĘ szervezet anyagát jelenteti meg; esetleg
képet, fotót is közzétesz.
Kérjük a jelölteket, ha tehetik, egyénileg tervezzék meg az oldal elrendezését; ha ezt
nem teszik meg, úgy a szerkesztĘség Times New Roman betĦtípussal, 10 pontos betĦmérettel szedi a szöveget az esetleges képe(ke)t belátása szerint, de jól látható méretben
teszi közzé.
Ha a leadott anyag nem tölti ki az oldalt, a fennmaradó hellyel a szerkesztĘség szabadon gazdálkodhat.
Amennyiben a leadott anyag a megadott betĦméret mellett sem fér bele egy oldalba,
akkor a szerkesztĘség nem tömörít, hanem az oldal végén befejezi a mondatot, és a többi
részt mérlegelés nélkül elhagyja.
Önkormányzati és kisebbségi képviselĘjelölteknél a fenti szabályok betartása mellett
fele terjedelmĦ felület (A/5-ös méret) áll rendelkezésre.
Minden indulónak sikeres részvételt kívánunk!
A VH szerkesztĘbizottsága

A 2010. június 17-i képviselĘtestületi ülésen Zeller Tibor képviselĘ
javasolta, hogy Visegrád város fogadjon az árvíz sújtotta Borsod-AbaújZemplén megyébĘl egy osztálynyi
(25–27 fĘ) gyerekcsoportot. A testület
a javaslatot elfogadta, egyúttal felkérte
Hadházy Sándor polgármestert, kérjen
ajánlást a BAZ megyei közgyĦlés
elnökétĘl, hogy melyik településrĘl
fogadjunk gyerekeket. Így vettük fel a
kapcsolatot Szikszóval, illetve a
Szepsi Csombor Márton Gimnázium SzakképzĘ Általános Iskola
Könyvtár Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat és Alapfokú MĦvészeti Iskola igazgatójával, Nyitrainé
Jurácsik Antóniával. Elfogadva a
nekik leginkább megfelelĘ idĘpontot,
2010. augusztus 23–27. közötti idĘpontban Visegrád város vendége lesz
26 fiatal két pedagógus kíséretével az
említett iskolából. A gyerekek 16
évesek, 10. osztályosok. Most szervezzük programjukat, ami reményeink
szerint segíti elfeledtetni a nehéz
napokat és sok ismerettel és élménynyel gazdagítja majd tudásukat a
Dunakanyarról, Visegrádról. Megkeresésünkre már sokan csatlakoztak
vendégeink fogadásához, ellátásukhoz. Szálláshelyük a Magyar László
tornacsarnokban lesz. Mivel borsodi
barátaink vonattal utaznak majd Budapestig, ezért azt kérnénk, hogy a
szálláshely felszerelését segítse, aki
tudja lepedĘvel, illetve hálózsákkal.
A vendéglátásukhoz, a programok
lebonyolításához is szívesen fogadjuk
az önkéntesek jelentkezését, segítségét. Azt is szeretnénk, ha minél több
14–16 éves visegrádi fiatal venne
részt a programokon, hogy így valóban személyes kapcsolat épüljön
Szikszó és Visegrád között. Mivel
mindkét település megélte már az
árvizek minden fizikai, anyagi és lelki
nehézségét, ezért az egy hetes projekt
témája az ÁRVÍZ lesz.
Visegrád polgárai már több alkalommal tettek tanúságot arról, hogy
szolidárisak a bajbajutottakkal! Ezt
kérjük most is!
Aki bármilyen módon csatlakozna az
egy hetes programhoz, Mezei Annával
vegye fel a kapcsolatot!
Mezei Anna
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Sokat takaríthatnánk meg
Egy évvel ezelĘtt már szerepelt a körzetközponti feladatok megszüntetésére tett püb-javaslat a Visegrádi Hírek hasábjain. Bár ebben az évben már tavasszal összegeztük tapasztalatainkat és meghoztuk javaslatunkat, mégis csak most döntöttünk határozottan arról (a július 22-én kezdĘdött és 26-án befejezĘdött püb ülésünkön), hogy a témával kapcsolatos
összegzésünket és javaslatunkat a 2010 Ęszén megválasztandó képviselĘ-testületnek és polgármesternek címezzük. Az
alábbiakban közöljük elemzésünket és javaslatunkat.
A püb 4/ 2010. 03. 22. sz. ismételt javaslata
a képviselĘ-testületnek,
a város körzetközponti tevékenységek
megszüntetése tárgyában:
Bizottságunk a 2010. évi pénzügyi kimutatások alapján
újból megvizsgálta városunk körzetközponti pluszként
vállalt feladatainak költségvetési kihatásait; azt, hogy
ebben az évben mennyibe kerül önkormányzatunknak
(illetve a város polgárainak) ezen feladatok felvállalása.
A 2009-es évben már egyszer sikerült elérnie a püb-nek
(két egymás utáni javaslatunkkal), hogy a képviselĘtestület napirendre tĦzze a körzetközpont témáját. Sajnos,
a megszüntetési javaslatunkkal nem foglalkozott a testület,
illetve azt nem szavazta meg.
Tekintettel arra, hogy az idei évben tovább romlott a
körzetközponti tevékenységünk negatív pénzügyi egyenlege és elérte a majdnem mínusz 75%-ot (74,91%), ezért a
pénzügyi bizottságunk (a tavalyi eredménytelen kezdeményezésünk után) úgy döntött, hogy a 2010 Ęszén megválasztandó új képviselĘ-testületnek és polgármesternek adja
át javaslatát a körzetközponti feladatok megszüntetésére.
A kezdetben még indokolt is lehetett a körzetközponti
feladatok felvállalása:
– Mert jó szándékú. Az állampolgári ügyek intézése miatt ne kelljen a város és a közvetlen környékbeli települések lakosainak messzire utaznia.
– Úgy tĦnt, hogy ezeket a szolgáltatásokat városunkból
és a környékrĘl (Kisoroszi, Dunabogdány, Dömös lakosai) annyian veszik igénybe, hogy az ügykezelési
szám nagy lesz és ennek megfelelĘen az állami finanszírozás is jelentĘs lesz.
– Így az állami normatívákhoz alig kellett volna önkormányzatunknak anyagilag hozzájárulni – mondhatni
önfenntartó lehetett volna a körzetközponti tevékenység.
Tevékenység – feladat

Indokok a visegrádi körzetközponti feladatok megszüntetésére:
1. A körzetközpont feladatainak ellátásához már az elĘzĘ évben, 2009-ben is erĘn felül kellett önkormányzatunknak hozzájárulni, ami azt jelentette, hogy az állami normatíva és az önkormányzati hozzájárulásunk
aránya 1/3 volt a 2/3-hoz az éves költségvetésünkben.
Vagyis rendkívül aránytalan és „ráfizetéses” volt az
okmányiroda, a gyámhivatal és az építéshatóság hivatalok fenntartása.
2. A 2010-es év még ettĘl is mellbevágóbb, hiszen itt az
össz bekerülési költségek 3/4-ét kellett önkormányzatunknak fedezni, s az állami, illetve az ügyintézésbĘl
keletkezĘ saját bevételei a körzetközponti hivatalainknak csupán 1/4 rész volt.
3. Ilyen mértékĦ hozzájárulást még kötelezĘ feladatot
ellátó intézmény sem kapott az elmúlt idĘszakban soha: sem nálunk, sem a környezĘ településeken (pl.: iskolák, óvodák). A nem kötelezĘ feladatok (ilyenek az
elĘbb felsoroltak is) közül csak a mĦvelĘdési ház kapott hasonló „támogatást”.
4. Az egyes feladatok közötti támogatásunk mértéke
még nagyobb aránytalanságot mutat. Legrosszabb a
helyzet az építéshatósági feladatnál (–11.051.575 Ft),
majd ezt követi a gyámhatóság (–7.626.017 Ft), s legkevésbé az okmányiroda terheli meg az önkormányzat
költségvetését (–3.713.075 Ft).
5. Ráadásul a költségekbe mindig bele kell számolni,
hogy a fĦtés és világítás éves szinten legalább
500.000 forint. A polgármesteri hivatalban dolgozók
egy része is kap plusz juttatást a körzetközponti feladatok miatt, mely illetmény és pótléka éves szinten
kb. 1.800.000 Ft. Továbbá az elöljáró (polgármester)
is magasabb szorzót kap a körzeti feladatok miatt, ez
kb. 2.400.000 forint.
6. Az éves kiadások táblázata szakterületek szerint:

Állami támogatás + saját bevétel

Önkormányzati plusz kiadás

2010-ben:
Hivatali dolgozók + bére és TB
I. Okmányiroda
(a bér és járuléka 3 fĘ részére:
II. Gyámhivatal
(a bér és járuléka 1 fĘ részére:
III. Építéshatóság
(a bér és járuléka 2 fĘ részére:
Elöljárói + szorzó és TB
FĦtés és világítás kb.
Összesen

-------------------6.200.000 Ft
9.576.875 Ft)
1.348.581 Ft
6.938.389 Ft)
1.860.126 Ft
10.811.701 Ft)
--------------------------------------9.408.707 Ft

1.800.000 Ft
3.713.075 Ft
7.626.017 Ft
11.051.575 Ft
2.400.000 Ft
500.000 Ft
27.090.667 Ft
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2009-ben:
Hivatali dolgozók + bére
I. Okmányiroda
(a bér és járuléka 3 fĘ részére:
II. Gyámhivatal
(a bér és járuléka 1 fĘ részére:
III. Építéshatóság
(a bér és járuléka 2 fĘ részére:
Elöljárói + szorzó
FĦtés, világítás

-------------------7.500.000 Ft
–9.200.000 Ft)
2.666.810 Ft
– 6.819.000 Ft)
3.517.830 Ft
–11.881.000 Ft)
---------------------------------------

Összesen

13.684.640 Ft

7. Az az elvárás tehát, hogy a körzetközponti feladatok
felvállalása pénzügyileg szinte önfenntartóan mĦködik, nem csak, hogy nem teljesült, de az is látható,
hogy ezen feladatok fenntartása – mióta önkormányzatunk felvállalta – évrĘl évre egyre többe kerül, és
most már elérte azt a határt, mely után önkritikusan
újra kell gondolni az akkori döntést, s meg kell szüntetni a körzetközponti tevékenységeinket.
8. Városunk a körzetközponti feladatok felvállalásánál a
környezĘ falvak önkormányzataival nem tisztázta,
hogy milyen mértékben kér tĘlük hozzájárulást.
(Pl.: ügyiratok száma szerint vagy a ráfordítás arányainak meghatározásával stb.) Az viszont szinte biztos,
hogy most már hiába is próbálkoznánk a környezĘ településeket arra kérni, hogy járuljanak hozzá a feladatok költségeihez.
9.
A körzetközponti feladatok megszüntetésével
megmaradó önkormányzati pénzeket (amely – mint
látható – ebben az évben elérte a 27 millió Ft-ot) a lakosságot közvetlenül pozitívan érintĘ fejlesztésekre
lehetne fordítani, régi, akut problémák megoldására,
melyek városunk minĘségi megítélését is pozitívan
befolyásolnák.
Pl: A FĘ utca járdáját (legalább az egyik oldalon) végig meg kellene építeni, hogy mindenki számára járható legyen. Az egyre több gyerek (szerencsére) számára egy nagy játszóteret is kellene építeni; a „Delta”
és környékének vízelvezetését megoldani (ugyanígy a
Széchenyi utcában); a Mátyás király utca járdáját elkészíteni; a Nap utcai közutat leaszfaltozni stb.
De egyben szolgálhatná ezen feladatok megszüntetése
a mostanában folyamatosan fennálló likviditási gondjainkat is.
10. Önkormányzatunk még akkor is jól jár, ha a körzetközponti tevékenységeket megszünteti, de felvállalja,
hogy a lakossági ügyek Szentendrén, vagy máshol a
környéken történĘ intézését anyagilag támogatja: tehát az útiköltséget, illetve az ehhez kapcsolódó kiadásokat azok számára megfizeti, akik ezt igénylik.
Javaslatunk:
A püb javasolja a 2010 Ęszén megválasztásra kerülĘ
önkormányzat képviselĘinek és polgármesterének a
körzetközponti tevékenységek megszüntetését.
Ezeken a júliusi püb-üléseken arról is döntöttünk, hogy a
civil szervezetek támogatási rendszerére kidolgozott javaslatunkat is átadjuk az új önkormányzatnak elfogadás-

1.800.000 Ft
2.756.463 Ft
6.831.955 Ft
11.809.357 Ft
2.400.000 Ft
500.000 Ft
26.097.775 Ft

ra. Az ez évi civil szervezeti támogatási rossz gyakorlat
miatt is szükségét láttuk ennek.
– Bizottságunk 2009. március 23-án alkotta meg javaslatát a civil szervezetek éves támogatási rendjére. Eljuttattuk valamennyi képviselĘnek és fĘleg a kulturális,
ifjúsági és sport bizottság tagjainak. Ezt helyesen tettük, hiszen a következĘ képviselĘ-testületi ülésen abban maradtunk, hogy a kulturális bizottság foglaljon
állást az anyaggal kapcsolatosan, és terjessze be újra a
testület elé.
– Miután nem került újból napirendre javaslatunk, megkérdeztük (néhány hónap után), hogy mikor fogjuk
tárgyalni. A kulturális bizottság szerint néhány dolgot
a hivatalunk ügyvédjével kell tisztázni a támogatási
rendre tett javaslatunkkal kapcsolatosan.
– Már több mint egy év telt el, de javaslatunk azóta sem
került napirendre. Viszont igaz, hogy a 2010. évi támogatási felhívás a püb által elkészített anyag szó
szerinti felhasználásával történt, de több hónappal elcsúszva az általunk javasolt ütemezéstĘl.
– A püb az elszámolás és pályázás idejét az év december
15., illetve január 15. idĘszakára javasolja. Ez azért
nagyon fontos, mert így már az éves önkormányzati
költségvetés idĘszakában tisztázódik, hogy a civil
szervezetek milyen igényĦ támogatást várnak, s persze az is, hogy az igényekhez viszonyítva milyen öszszeget tud elkülöníteni erre a célra a képviselĘtestület.
– A püb tervei szerint a támogatások (a március közepéig megkötött szerzĘdések alapján) már minden év április közepéig eljutnának az egyesületekhez – az elsĘ
félévi, míg a második félévi teljesítés pedig minden
év szeptember közepéig megtörténne. MegjegyzendĘ,
hogy ez évben a sportegyesület kivételével civil szervezet még nem kapott támogatást, bár a megszavazására már két hónapja sor került. (Az is igaz, hogy a
civil szervezetek, sportegyesületek vezetĘi nem estek
kétségbe, és megvalósították az éves idĘszerĦ terveiket: csak a maguk privát pénzén.)
Júliusi püb-üléseinken még több összegzés és javaslat is
született, melyek közül több téma még augusztus hónapban is újra megtárgyalásra kerül. Ezek közül vannak
olyanok, amelyek takarékossági lehetĘségeinkkel foglalkoznak. EzekrĘl a szeptemberi Visegrádi Hírekben fogjuk
Önöket tájékoztatni.
Kiss Károly képviselĘ
pénzügyi bizottság
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FELHÍVÁS és KÉRELEM
Felhívjuk a tisztelt visegrádi Kutyatulajdonosok figyelmét,
hogy a küldeményeket kihordók és kézbesítĘk érdekében az
ebeket szíveskedjenek biztonságosan Ęrizni telekhatárukon
belül.
Többször elĘfordult már, hogy a kutyák a kerítésen keresztül is veszélyeztették a kihordók (postások, újságkihordók)
testi épségét. Kérjük, a közért dolgozók érdekében szíveskedjenek postaládájukat biztonságosan megközelíthetĘ helyre helyezni.
KözremĦködésüket köszöni
a polgármesteri hivatal

ÉRTESÍTÉS
Értesítem Betegeimet, hogy a gyógyszertár szabadság miatt
2010. augusztus 2–27. között zárva lesz.
Legközelebb:
Rókus gyógyszertár Dunabogdány, Kossuth L. út 94.
Tel.: 06 (26) 391-035
Dr. Robicsek Katalin

Visegrád tiszteletbeli polgára
a Szent György Lovagrend tagja lett
2010. július 16-én került sor a gyergyói Szárhegy templomában a Szent György Lovagrend avatási ünnepségére,
melynek keretében városunk tiszteletbeli polgára, Cseresnyés
Attila, a parajdi Áprily Lajos Általános Iskola volt igazgatója, jelenleg is tanára a lovagrend tagja lett.

2010. augusztus

Gratulálunk e nemes esemény alkalmából, bízva abban,
hogy eddigi eredményes munkáját a lovagok közt is folytatja!
A VH szerkesztĘbizottsága

Európai uniós forrásból
– Új szárnnyal bĘvül a Hotel Visegrád
2010. május 14-én a terület körbekerítésével elindultak a
Visegrád belvárosában elhelyezkedĘ Hotel Visegrád új
szárnnyal történĘ bĘvítési munkálatai. Az épületrész megvalósítását természetesen – mint szinte minden visegrádi beruházást – régészeti feltárás elĘzte meg, mely június elején
befejezĘdött. Az ezt követĘ földmunkálatok sajnos, a rá
következĘ napok árvízi helyzete miatt nem kezdĘdhettek el,
hiszen az alapozási munkálatok a talajvízzel elárasztott területen nem voltak kivitelezhetĘek. A Duna vízállásának jelenlegi átlagos szintje már nem akadálya a beruházás megkezdésének, így az július 1-jén elkezdĘdött. Sajnos, a késedelem a befejezés várható idĘpontját is módosította. MegjegyzendĘ, hogy a tervezett épület földszintje már a mértékadó árvízszint fölé kerül, az alagsor pedig szakszerĦ teknĘszigeteléssel védett lesz a jövĘbeli magas vízállások esetén.
A beruházás során létrejövĘ új szárnyban amellett, hogy a
szálloda kapacitását az eddigi 40 szobáról 73-ra növeli, új
illetve megújuló szolgáltatásoknak is helyet biztosít. Színvonalasabb wellness szolgáltatások, 150 fĘs konferenciaterem
és nem utolsó sorban bowlingpálya kerül elhelyezésre az új
épületben.
A beruházás megvalósításának finanszírozásához európai
uniós források felhasználásával van mód; cégünk sikeresen
pályázott a Közép-Magyarországi Régió szálláskapacitás
bĘvítés pályázatán, az elnyert pályázati összeg 150 millió
forint.
A megvalósítás várható idĘtartama 14–16 hónap, így a bĘvítés elĘreláthatólag 2011 Ęszén kerül átadásra. Zeller Tibor

(+&&1+'(&(4;("
Az Esztergomi Hittudományi FĘiskola könyvtárosasszisztense, TĘkés Péter úr hívta fel a figyelmemet néhány
Visegrádról szóló versre, amelyeket a könyvtár állományának
feldolgozása közben talált. Úgy gondolom, érdemes e mĦveket
megosztani Visegrád mai lakóival, a költĘk sorait csorbítatlanul
meghagyva. Az elsĘ a Szent Benedek Rendi Esztergomi NagyGymnasiumi ÖnképzĘ-Egylet Évkönyvében jelent meg 1869-ben.
C -3"-4,"23=(+&
Lombkoszorúzta tetĘn áll égbe meredve Visegrád!
Hajdani fényünkrĘl, mint moha-lepte kereszt.
Omladozó falain fészkelnek csúf denevérek,
Ablakiból hangzik rémesen a huhogás.
Gyönge folyondár kússza falát fel, – mintha rebegné:
Én adom a koszorút, – emberi kéz feledett!
Hej! máskép vala Mátyás fény-idejében e várban:
Mostani csendje helyett, zaj s zene tombola itt.
HĘs daliáknak táncza alatt rengett az alapja,
Tartva a szĦz derekát nemzeti táncza között,
Még akkor burján és fü nem verte magát fel,
Megkoronázott fĘk lakta szobái falán. –
Csöndtelt éjjeleken letekint a Hold e romokra,
S egykor erĘs várnak gyásza szóritja szívét,
Nincs a jelenkorban, ki a részvét könyeit öntné
E mohosult várnak gyászteli sorsa fölött.
Büszke Dunánk gyors habjai zengnek dalt e köveknek.
Oly szomorút s búsat, hogy reped a szĦ alatt!
Mennyi dicsĘ emlék van kötve e néma falakhoz!
S mégis enyészetnek dobja a korcs ivadék.
HĘsök utódai! rosz maradék! mohosult kövein ez
Omladozó szirtnek, híred enyészte borong!
S hogyha a szent kegyelet már halva hever kebeledben
Büszke önérzetbĘl tégy oda cserkoszorút!
Horváth István
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Az Áprily Lajos
Általános Iskola
és Alapfokú MĦvészetoktatási
Intézmény
tanévkezdési információi
Tankönyvekkel kapcsolatos információk
Tankönyvárusítás idĘpontja Visegrádon:
2010. augusztus 27-én (pénteken) 10.00–16.30 óráig
2010. augusztus 30-án (hétfĘn)
10.00–16.30 óráig
Tankönyvárusítás idĘpontja Kisorosziban (kizárólag a
Kisoroszi Tagintézmény tanulói részére)
2010. augusztus 27-én (pénteken) 10.00–16.30 óráig
Ingyenes tankönyvellátásra jogosultak köre:
a) tartósan beteg (szakorvosi igazolás szükséges),
b) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista,
több fogyatékosság együttes elĘfordulása esetén halmozottan fogyatékos (szakorvosi igazolás szükséges),
c) pszichés fejlĘdés zavarai miatt a nevelési, tanulási
folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl.
dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros
hyperkinetikus vagy aktivitászavar), (szakértĘi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye szükséges),
d) három- vagy többgyermekes családban él (családi
pótlék folyósításáról szóló igazolás, ami lehet: bérjegyzék, számlakivonat, postai igazolószelvény),
e) nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult,
f) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
(errĘl szóló érvényes határozat).
Az igénylés jogszerĦségéért a szülĘ felelĘs.
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A visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú
MĦvészetoktatási Intézmény és a parajdi Áprily Lajos
Általános Iskola kapcsolata 20 éves. S reméljük, hogy a
Mezei Anna és Cseresnyés Attila együttálmodó igazgatók
által életre hívott szövetség még sokáig fennmarad csakúgy, mint a Vi–Pa-táborok.
Mert táborozni jó. S mi, akik sajnos már régen magunk
mögött hagytuk gyermekkori táborainkat, tudjuk, hogy az
akkor szerzett élmények egész életünkben megmaradnak.
Szerettük volna, ha idei táborozóink is életre szóló élményekkel gazdagodhatnak, s barátokat szerezhetnek
erdélyi testvériskolánkból.
Nagyon vártak minket Parajdon. A napok gyorsan peregtek, s ismeretekben, és az összetartozás érzésében is
gyarapodtunk. Jó volt ezekkel a visegrádi diákokkal táborozni. Kéz a kézben sétálni a csodálatos hegyek között,
ódon falak titkait kutatni, elképzelni régmúlt korok emberének életét, s a ma gyermekének lelkét megfejteni. A
gyerek falja a világot. A világnak azt a felét, amelyet
elébe tárunk. Boldogság tehát, ha a szülĘnek fontos, hogy
gyermeke megismerje a világnak azt a részét, amelybĘl a
lélek nemesen táplálkozik.

Tanulói jogviszonnyal kapcsolatos ügyek
intézése a titkárságon:
2010. augusztus 23-tól minden munkanapon 8.00–12.00
óráig.

VezetĘi ügyelet:
2010. augusztus 18-án (szerdán) 9.00–12.00 óráig

Tanévnyitó ünnepély:
2010. augusztus 31-én (kedden)

Hunyadi Mátyás szülĘháza elĘtt, Kolozsvárott
Csodálatos emlékeket raktároztam el. Az elsĘ találkozás
az iskolában, a bizonytalanság és az öröm az arcokon.
Kolozsvár reggeli fényei, a marosvásárhelyi Kultúrpalota
szépségében elveszĘ gyermeki tekintetek, álmélkodás a
parajdi sóbányában, tisztelgés nagyjaink elĘtt.

17 órától Visegrádon
18.30-tól Kisorosziban
Bozóki Marianna
igazgató

Parajdon jártunk
Egyszer csak elindultak egy úton. Keresték, mert már
lehetett, ki is lehetne az a személy, akinek munkássága,
embersége gyermekeinknek példát mutathat. S megtalálták maguknak Áprily Lajost. S kutatták a társakat. Magyarok között. Akik eszméikben, értékrendjükben reményeik
szerint hasonlóak hozzájuk. Aztán Erdélyben rájuk akadtak. Örömmel, várakozással tekintettek egy közös jövĘ
felé. Nagy gonddal, törĘdéssel ápolták féltett kapcsolatukat, amely – hála az elĘdök elkötelezettségének – máig is
tart, kölcsönös ragaszkodással.

Parajdon, az emlékház udvarán
(Folytatás a 8. oldalon)

8

VISEGRÁDI HÍREK

(Folytatás a 7. oldalról)
Az Áprily Emlékháznál a költĘ életútjának egy-egy szeletét idézte fel Csiki Zoltán, a parajdi iskola nyugalmazott
magyartanára, aki élete jelentĘs részét szentelte Áprily
munkásságának kutatására. Különös fényt adott az emlékezésnek az, hogy köztünk volt a kis Péterfy Emma, aki a
költĘ büszke leszármazottja. Az Áprily-emlékmĦnél meghatottan koszorúztunk.
Koszorút helyeztünk el Fehéregyházán a PetĘfi Emlékmúzeum kertjében is, emlékezve szabadságharcunk lánglelkĦ költĘjére, PetĘfi Sándorra és elhunyt hĘseinkre.
Farkaslakán Tamási Áron, SzejkefürdĘn pedig a polihisztor Orbán Balázs sírját tiszteltük meg. S érezhetĘ volt,
ezek a gyerekek valódi tisztelettel álltak az emlékhelyeken. A koszorúk nem a megszokás koszorúi voltak. A
gyerekek megemlékeztek. Valóságosan képviselték a tisztelgĘ Magyarországot.
GyönyörĦ templomokban jártunk: megtekintettük Erdély
három legnagyobb és legjelentĘsebb gótikus templomát: a
kolozsvári Mátyás-templomot, a segesvári hegyi templomot és a legnagyszerĦbbként számon tartott brassói Fekete-templomot. Gyermekeink fegyelmezettsége és érdeklĘdése – mint az egy hét alatt mindig – példás volt. S volt
egy templom, amelyben különleges érzés kerített hatalmába: a csíksomlyói Mária-kegytemplom. A csoportunkat
körülölelĘ meghitt csend itt tapintható volt. Mintha mind a
negyvenen szorosan összetartoztunk volna.

Séta Segesvár régi utcáin
Feledhetetlenné válik aztán mindannyiunk számára biztosan Anna néni is, aki busznyi csoportunkat oly meleg
szeretettel és önzetlen vendéglátással várta, mintha régóta
ismernénk egymást. Mintha nemcsak Tomi ment volna
haza Máréfalvára a nagymamához, hanem mi is, mindanynyian. S ki ne hagyjam Segesvárt, ahol a gyermekek a
szabadprogramjukat is múzeumlátogatásra használták,
mint akik tudják, aki magyarként itt jár, mindent látnia
kell. Oly büszkék voltunk rájuk!
Aztán felüdítĘ volt Törcsvár, a kis ékszerdoboz Brassó
mellett, ahol ki-ki képzelete szerint grófnak vagy a képzeletbeli Drakula méltó utódjának képzelhette magát. ElbĦvölt a Békás-szoros és a Gyilkos-tó (micsoda esĘt éltünk
ott meg!), amelyben Attila bácsi mondái, legendái tették
elképzelhetĘvé a múltat.

2010. augusztus

Csoportunk a Gyilkos-tó elĘtt
Hazafelé sem fogytunk ki a gyönyörĦségbĘl, hiszen
utunk utolsó állomása a szépséges Torockó volt. Aki arra
jár, ne feledje, meg kell nézni ezt a csodálatos fényekben
tündöklĘ világot, s a hegyek ölelésében megbúvó kis falut.
Erdélyben jártunk. Bebarangoltuk sok csodáját. Utunkon
parajdi gyerekek kísértek, akik pont ugyanolyan csibészek
és érdeklĘdĘek, cserfesek és félszegek, mint a mieink.
Néhány napig megosztották velünk életüket és otthonukat.
Megtettek mindent értünk csakúgy, mint szüleik és tanítóik, tanáraik. Köszönjük, s jövĘre mi is hasonló szeretettel
várjuk Ęket. Köszönjük Vida Zsuzsa igazgatónĘnek, hogy
megtervezte utazásunkat, kísért minket, gondolatunkat és
kívánságainkat leste, s gondoskodott róla, hogy mindenünk meglegyen. Ebben mindvégig segítĘje volt gondos
vendéglátóm: Kiss Odett aligazgató. Cseresnyés Attila a
hely iránti tisztelettel és alázattal kísért minket utunkon,
megosztva velünk évtizedek bölcsességét és tapasztalatát.
Kedves új kollégákra leltünk a parajdi tanári karban is,
akik jövĘre remélhetĘleg szintén velünk lesznek.
Köszönjük, a visegrádi önkormányzatnak, hogy nehézségei ellenére sem vonta meg tĘlünk támogatását. Az iskolabuszt használva a nevetĘs-sírós nagyszebeni búcsúzásig
együtt lehettünk vendéglátóinkkal. Köszönöm kollégáimnak, hogy gyermekeinket biztonságban és nevelĘ szeretetben tartották egy héten keresztül olyan csendességgel,
mintha ott sem volnának. A tábor szakmai elĘkészítésében
és vezetésében Hábel tanár úré volt a vezetĘ szerep, aki
rengeteg háttérmunkával készítette elĘ utazásunkat, és segített a megszerzett élmények raktározásában és rendszerezésében. Márkosi Gábor az élmények rögzítésében,
Szárazné Fehér Tímea pedig az utazási nehézségeket nehezen bíró gyermekek ellátásában, ápolásában volt nélkülözhetetlen. Segítségre számíthattunk mindenben Vajda
Lauránál, s köszönettel tartozunk a biztonságos közlekedésért PetĘcz Lászlónak és autóbusz-vezetĘ kollégájának
is.
A legnagyobb köszönet pedig a gyerekeknek szól, akikkel élvezet volt lenni, mert úgy jártak Erdélyországban,
minta otthon lennének a hazában.
Bozóki Marianna
igazgató
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Kedves Gyerekek! A nyári szünet utolsó hónapjában néhány kép- és szórejtvénnyel leplek meg benneteket a Gyerekkuckóban. Remélem jó és hasznos idĘtöltést jelent majd ezek megfejtése!

Jó szórakozást kívánok Nektek, és használjátok még ki a nyár utolsó szép napjait!
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Sajtóközlemény
Sikeresen zárult a Pilisi ParkerdĘ Zrt. 460 millió forint európai uniós támogatást élvezĘ, a hazai erdészeti gyakorlatban elsĘként megkezdett természetvédelmi fejlesztése.
A ParkerdĘ természetesen elnevezésĦ program alapvetĘ célja a fĘváros környéki védett parkerdĘk
élĘhelyeinek és élettelen természeti értékeinek helyreállítása és megĘrzése volt.
A projektgazda Pilisi ParkerdĘ Zrt. az 570 millió forint összköltségvetésĦ program során összesen 32
községhatárt érintĘen, mintegy 300 erdĘrészletben végzett erdĘszerkezet átalakítással, vizes, ill. egyéb
élĘhely megĘrzéssel, valamint felhagyott bányák, bányaudvarok biztonsági fejlesztésével kapcsolatos
munkálatokat.
„Az elmúlt másfél évben az Európai Unió támogatásával elültettünk 1,2 millió Ęshonos facsemetét,
közel 10 000 köbméter hordalékot távolítottunk el az
eltĦnĘ pilisi vizes élĘhelyekrĘl, és biztonságossá
tettünk több mint negyvenezer négyzetméternyi védett sziklafalat” – mondta Zambó Péter, a Pilisi
ParkerdĘ Zrt. vezérigazgatója a ParkerdĘ természetesen program záró rendezvényén.
„A hazai erdĘgazdálkodók évtizedek óta kezelnek
eredményesen természetvédelmi területeket, ezért
örülünk, hogy erre való szakmai, szervezeti és pénzügyi alkalmasságunkat most egy uniós program
keretében is megmutathattuk.”
A magyarországi erdĘterületen az eddigi legnagyobb volumenĦ természetvédelmi fejlesztésnek
számító programhoz az Európai Unió 460 millió
forintos támogatása mellé a Pilisi ParkerdĘ Zrt. 50
millió forint önrészt tett, és a programmal kapcsolatos fakitermelésekbĘl származó 60 millió forint árbevételt is projekt megvalósítására visszaforgatta.
A 2009 tél végén kezdĘdött program záró rendezvényére a Pilisi ParkerdĘ Zrt. budapesti Információs
Központjában került sor. Az elért eredmények bemutatása mellett elismerĘ oklevelet vehetett át két újságíró. Sarkadi Péter, a greenfo.hu, és Balázs Csilla,
a Danubia TV fĘszerkesztĘje a legaktívabbak voltak
a programról tudósító újságírók között.
Szintén a rendezvény keretében leplezték le a
ParkerdĘ természetesen programot bemutató kiállítást, ami az Erdészeti Információs Központban a
jövĘben is emlékeztetni fog a fejlesztések sikereire.
Ugyanezt a feladatot még hosszabb távon látja el az
Információs Központ épülete elé ültetett tölgyfa,
amely mellé az ünnepség keretében emléktáblát
helyeztek el a résztvevĘk.

Háttéranyag
A ParkerdĘ természetesen program
eredményei
A ParkerdĘ természetesen c. program keretében az
idegenhonos fajok kiváltása során mintegy 52 hektárnyi – kb. 100 futballpálya nagyságú – területen

összesen 1,2 millió darab facsemetét ültettünk el.
Ezek az erdészeti gyakorlatnak megfelelĘen általában 30–40 cm-es egyedek voltak, amelyek a 20 méteres kifejlett magasságot 80 esztendĘ alatt érik el.
Az idegenhonos állományok helyét összesen 15 Ęshonos fafaj egyedei vették birtokba. A fajok kiválasztása mindig az adott élĘhelyi környezet sajátosságai alapján történt. Így például az üdébb, hegyvidéki részeken a kocsánytalan tölgy, a szárazabb hegyi és dombvidéki területeken a csertölgy, a homoki
talajokon a szürkenyár, a vizes élĘhelyeken pedig a
mézgás éger lett a domináns fafaj.
Valamennyi ültetés során törekedtünk a biológiai
sokféleség megtartására, azaz a domináns fafajok
mellett más fajok (pl. magas kĘris, korai juhar, virágos kĘris, hárs, gyertyán, madárcseresznye, ill. barkócaberkenye) egyedei is megjelentek.
Néhány esetben az erdĘsítés nem elĘnevelt facsemetével, hanem makkvetéssel történt. Összesen 5
tonnányi cser és tölgy makkot vetettünk el, többek
között Budaörsön.
A fafajcsere – fĘként, ha az érintett terület lakóövezet közvetlen közelében volt – gyakran megkívánta, hogy az új állomány telepítését a talaj alapos
hulladékmentesítése elĘzze meg. Ilyen volt a helyzet
Budaörsön és Solymáron is, ahonnan összesen 620
m3, azaz 1.500 kukányi építési és kommunális szemetet távolítottunk el. A késĘbbi hulladéklerakás
megakadályozására 61 sorompót telepítettünk a védett területekre vezetĘ erdei utakra.
Az erdei munkák során, ahol csak lehetett, olyan
módszereket alkalmaztunk, amelyek az egészséges
egyedek épségét egyáltalán nem veszélyeztetik. Így
számos munkafázist kézi erĘvel, vagy kisgépek alkalmazásával végeztünk.
A fiatal egyedek növekedését, fejlĘdését (kb. 65
hektáron) az elkövetkezendĘ tíz esztendĘben, évente
átlag 3 alkalommal ápolással (kapálás, sarlózás,
valamint az invazív iszalag rendszeres visszavágása)
segítjük. Az ápolás elsĘsorban a természetvédelmi
beavatkozás környezetében élĘ helyi vállalkozóknak
jelent munkalehetĘséget.
(Folytatás a 11. oldalon)
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(Folytatás a 10. oldalról)
18 hektáron helyreállítottuk a pilisi védett hegyi
kaszáló réteket, amelyek egy eltĦnĘben lévĘ tájgazdálkodás nyomait Ęrzik a térségben. Mintegy 100
hektárról visszaszorítottuk az agresszívan terjedésével az Ęshonos állományokat veszélyeztetĘ, idegenhonos bálványfát. Szintén a védett élĘhelyek védelmét szolgálta a 70 hektárnyi erdĘrezervátum és fokozottan védett erdĘterület bekerítése.
A vizes élĘhely-rehabilitáció legfontosabb elemét a
21 darab ún. kistó rehabilitációja jelentette. A Visegrádi-hegységben ezek a néhány tíz négyzetméteres vízfelületek jelentik a kétéltĦ fauna kizárólagos
szaporodó helyeit, így a feltöltĘdéstĘl való megmentésük kiemelten fontos természetvédelmi feladat
volt.
Másik kiemelt helyszín a solymári Jegenye-völgy
volt, ahol a Paprikás-patak medrébĘl száz köbméternyi kommunális és építési hulladékot távolítottunk el. A természetes patakparti ligeterdĘ helyreállítása érdekében 500 nagyméretĦ éger csemetét ültettünk.
A Visegrádi-hegységben másfél esztendĘ alatt
több, évek óta veszélyeztetett vizes élĘhely újult
meg. A Visegrádon átfolyó, heves vízjárású Apátkúti-patak egész évben sok hordalékot szállít, melynek jelentĘs részét a völgyzárógátas Apát-kúti-tóban
rakja le. A nagysodrású patak vize a hegyekbĘl lehordott iszapot rendszeresen a tóban teríti szét,
csökkentve ezzel annak víztározó képességét. Az
iszaplerakódás a közelmúltra oly mértékĦvé vált,
hogy az már a vízfelület egészének fennmaradását
veszélyeztette. A tó medrének megtisztítása a benne
lévĘ víz leeresztésével, majd a meder több hetes
szárazon tartásával kezdĘdött. A kotrás során a
munkagépek közel 3.000 m3 hordalékot és iszapot
emeltek ki a meder aljáról és oldaláról.
A pályázat során nem csak az Apát-kúti-tó, hanem
annak vizét folyamatosan tápláló Apát-kúti-patak is
megtisztult. MedrébĘl további 4.000 köbméternyi
hordalék került ki. A vizes élĘhely megtisztulásával
a folyóvízi élĘlények számára érzékelhetĘen kedvezĘbb életkörülmények alakultak ki.
A pályázat az Apát-kúti-patak medrébe több évtizeddel ezelĘtt épített terméskĘ mĦtárgyak rekonstrukcióját is lehetĘvé tette. A Telgárthy-rét és
az István-kunyhó melletti gátak erĘsen leromlott
állapotuk miatt már nem voltak képesek visszatartani a patak vizét és fenntartani a vizes élĘhelyre jellemzĘ életkörülményeket. Az új gátakat – hazai
viszonylatban egyedülálló módon – hallépcsĘvel
láttuk el, biztosítva így a vízi élĘlények vándorlását
a patak teljes hosszában.
A Visegrádhoz kötĘdĘ természetvédelmi fejlesztések sorát gazdagítja az István-kunyhói tavak rekonstrukciója. A helyreállítás során elĘször a fel-
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töltĘdött iszapos anyag kotrása és elszállítása történt
meg, amit egy 40 cm vastag vízzáró agyagréteg
bedolgozása követett. A meder belsĘ partoldalára
humuszréteg került, melyet füvesítéssel kötöttünk
meg. A munkák eredményeként itt összesen 1.825
m2 vízfelület alakult ki.
A Visegrádtól néhány kilométerre található pilisszentkereszti Szurdokvölgy 2010-ben szintén természetvédelmi fejlesztések helyszíne volt, ahol a
völgyön áthaladó Dera-patak medrébe korábban
telepített, a víz- és a hordalék visszatartását szabályzó mĦtárgyak megújítása zajlott. A munkálatok
legfĘbb célja a különleges természeti adottságai és
szépsége miatt kedvelt kirándulóhely mentén húzódó patak – mint vizes élĘhely – megmentése volt.
A pályázat kapcsán érdekességként említhetjük
még a Leányfalu, Hunyadi János 9–11. alatti
forrás rekonstrukcióját. A lakóövezetben található, egész évben mĦködĘ forrás vizét a hajdan kiépített elfolyó rendszer az elmúlt években már nem volt
képes folyamatosan, a környezet terhelése nélkül
elvezetni. Egyre inkább szükségessé vált az egykori
vízfogadó és -elvezetĘ részek szakszerĦ felújítására,
átépítése.
A rekonstrukció során a régi forrásház, valamint a
forrásakna elbontásra került, a ciszterna, az utcai
gyĦjtĘmedence és az oda vezetĘ csĘvezeték pedig
teljesen megújult. A forrás közvetlen környezete is
megváltozott; esztétikus kivitelĦ, helyi anyagból
épülĘ támfal veszi ma már körül.
A ParkerdĘ természetesen program élettelen természeti értékek megóvását célzó fejlesztéseinek
kiemelt helyszínei közül leginkább a második kerületi Francia-, Kecske-hegyi és Nagy-Hárs-hegyi
bánya, a harmadik kerületi Mátyás-hegyi, a Remetehegyi és a Róka-hegyi bánya, valamint a tizenkettedik kerületi Tündér-hegyi és a Tündér-szikla alatti
bánya említhetĘ.
Ezeken a helyszíneken a ParkerdĘ természetesen
pályázat keretében összesen 42.700 m2-nyi védett
sziklafelület biztonságossá tételét végeztük el. A
sziklafalak peremén végigfutva több mint három
kilométernyi hosszon vizsgáltuk át és újítottuk fel a
biztonsági korlát elhasználódott, hiányzó részeit. A
Tündér-szikla évtizedek óta fokozódó erózióját különleges eljárással állítottuk meg. Ennek során 40
méternyi vízterelĘt és 150 m eróziófogó gátat építettünk.
További információ:
Lomniczi Gergely
a Pilisi ParkerdĘ Zrt.
kommunikációs vezetĘje
Telefon: 06 (20) 984-6134
E-mail: lomniczi.gergely@pprt.hu
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Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat

15 éve történt…
Rövid visszatekintés
Obergünzburg és Visegrád kapcsolatára
15 éve, 1995. augusztus 28-án írták alá Visegrád és
Obergünzburg vezetĘi a testvárosi kapcsolat létesítésérĘl
szóló megállapodást. Az ünnepélyes eseményen városunkat Hadházy Sándor polgármester úr, Balogh László,
Kalotai Árpád és Barabás Gábor képviselĘk, a Német
Kisebbségi Önkormányzat részérĘl Kiss Károlyné, id.
Zeller Márton és Schmidt Péterné képviselték.
Az évforduló alkalom a visszatekintésre, milyen célokat
fogalmaztunk meg a partnerkapcsolatról szóló szerzĘdésben, mit sikerült ezek közül megvalósítani?

Az elsĘ látogatások egyikén:
id. Zeller Márton kertjében
A két település lakói közötti személyes, baráti viszony
több családról elmondható, bár mi annak idején úgy képzeltük, ez a kör az évek során bĘvülni fog. A rendszeres
találkozások mindig jól sikerültek, a csereutazások során
nemcsak az egyes polgárok, hanem szervezetek, egyesületek képviselĘi, vezetĘi jutottak el egymás településére.

Kulturális, mĦvészeti, gasztronómiai bemutatókra került
sor és az iskola, a sportkör futballszakosztálya is cserelátogatás tett a partner városban.
Nem hiányozhattak a települések jeles ünnepeirĘl, évfordulóiról a testvérvárosokból érkezĘ vendégek. Ezek
közül különösen kiemelkednek a 2000. évi városavatás, a
2009. évi millennium, illetve Obergünzburg 600 éves
jubileumának, valamint a partnerkapcsolat tíz éves fennállásának eseményei, amelyeken kölcsönösen felléptek a két
város zenekarai, táncosai, énekkarai.
Német részrĘl a programok, utazások szervezését a Deutsch–Ungarisches Partnerschaftsverein (Német–Magyar
Baráti Egyesület) vállalta fel. Elnöke 2007-ig Karl-Heinz
Klee úr, jelenleg Nicola Paolini.
A kapcsolatfelvétel elĘkészítĘje az akkori polgármester
Herbert Schmid, aki nyugdíjba vonulása után az egyesület
vezetĘségében dolgozik tovább kapcsolataink ápolásában.
Sok erĘfeszítést tett mindkét fél – sajnos eredménytelenül –, hogy az iskolák cseretalálkozói rendszeresek maradjanak. Mivel a diákcsere így nem mĦködött, egy-egy
csoportot próbáltunk kijuttatni, a táncosok, a focisták,
egyszer táborozó felsĘsök ismerkedhettek meg a német
vendégszeretettel.
Idén a kisebbségi önkormányzat zenekarának tagjait hívtuk meg az augusztus 26–30. közötti obergünzburgi találkozóra. Küldöttségünket Hadházy Sándor polgármester úr
vezeti, örömünkre sok új, még a partnervárosban nem járt
visegrádi is velünk jön.
Az ott-tartózkodásunk idején kezdĘdik Obergünzburg
legjelentĘsebb városi ünnepe, a Schützenfest (a lövészek
ünnepe).
Nagy örömmel készülünk a találkozásra!
Viszontlátásra!
Auf Wiedersehen!
Schmidt Anna
kisebbségi
önkormányzati képviselĘ
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MÁTYÁS KIRÁLY TÖRTÉNELMI JÁTSZÓPARK
A park megvalósításának kezdetei még 2002. év elejére
nyúlnak vissza. Ekkor történt az, hogy a Nemzeti Kulturális Örökségvédelmi Minisztérium támogatásával sikerült
megvásárolni a tulajdonosoktól a visegrádi királyi palota
fĘbejáratával szemközti, a Duna melletti két üres telket.
Ez a terület Mátyás király idejében valószínĦleg a
lovastorna-küzdelmek helyszínéül szolgált.
A visegrádi Mátyás Király Múzeum a kezelésébe került
kb. 2150 m²-nyi területen már kezdetektĘl fogva egy történelmi játszópark kialakítását tervezte. Erre két nyomós
oka is volt.

Az egyik, hogy a királyi palotát és a Salamon-tornyot
felkeresĘ évi 120–140.000 fĘ látogató fele, vagyis legalább 50.000 fĘ gyerek, illetve általános és középiskolás
tanuló.

Ezeknek a hozzánk kiránduló gyerekeknek igényük van
arra, hogy a hagyományos múzeumi és mĦemléki látnivalók mellett nívós múzeumpedagógiai foglalkozásokon
vegyenek részt. Ezért egy 33 m hosszú és 6,30 m széles
faépületet terveztünk, amelyben egyszerre legalább ötféle
kézmĦves foglalkozást valósíthatunk meg. Másrészt, hogy
a gyerekek játékos kikapcsolódását is biztosítsuk –hiszen
többnyire egy osztálykirándulás keretében jönnek Visegrádra és erre is szükségük van –, a szemközti palota

miliĘjéhez igazodva Mátyás király korát felidézĘ történelmi játszóparkot is megálmodtuk.
A park és épület tervei már 2004-ben elkészültek, de akkor még az Európai Uniós pályázaton nem tudtunk indulni.
Az EU-s pályázaton való újbóli indulás lehetĘsége 2008
tavaszán nyílt meg a számunkra.
A projektünk elfogadása 2008 decemberében történt, és
ekkor derült ki, hogy a megvalósításához 175 millió Ft
támogatást kapunk.
A szükséges önrészt – 19,50 millió Ft-ot – az Oktatási és
Kulturális Minisztérium egyetértésével a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség biztosította.

Az összességében 194,50 millió Ft-nyi támogatásból
egyrészt elkészül augusztus végéig az egész évben mĦködĘ, kéttraktusos, 217 m²-nyi alapterületĦ játszóház.
Erre a határidĘre lesz kész 1995 m²-nyi területen a játszópark is, amely a házzal együtt a mozgássérültek és
gyengén látók részére is használható lesz.
Az országban egyedülálló játszópark tervezĘi és részbeni
megvalósítói KĘ Boldizsár grafikus és Czér Péter építészek, akik a munkájuk során egy mĦvészi kivitelĦ alkotást
hoztak létre a munkatársaikkal közösen.
A játszószerek ugyanis egyben mĦalkotások, egyedi kivitelĦ, neves képzĘmĦvészek által készített munkák. A
természetes anyagok használata, a mĦvészi igényĦ kivitelezés, a gondos parktervezés az esztétikai élményt párosítja az oktató-nevelĘ és szabadidĘs funkciókkal.
A belépĘjegyesre tervezett játszóparkot hétvégeken és
ünnepnapokon várhatóan a családok látogatják majd
nagyszámban. Hét közben – fĘleg az iskolai kirándulások
idĘszakában – diákcsoportokat szeretnénk fogadni, akik a
kézmĦves foglalkozások mellett reméljük, kellemesen
töltik az idĘt a játszótéren is.
A belépĘjegyek kialakításánál igyekszünk majd a helyi
gyermekes családok részére egész évre szólóan kedvezményes áron belépést biztosítani.
SzĘke Mátyás
igazgató
Mátyás Király Múzeum
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Magyar László:


És jönnek a hosszú esték,
s e falakon megnyúlnak az árnyak,
sz árnyakon túl, a régvolt, rejtelmes világban,
útra kelnek ismeretlen ismerĘsök,
egyszerĦ emberek, hĘsök – ma is oly kedvesek –,
mint képbe festve hagyta ránk
az öröklétĦ emlékezet.
És ott vagyunk ezen a napon!
Sáncon kívül, falakon belül, vagy épp a falon;
acélok csengnek össze, csákány korcan,
páncél és vért vasa csikorog.
Ló nyerít, horkan, ágaskodva zihál,
rogy könyékre – pártában vágott ima –,
fullad, zihál a földön lovasa…
végig a Dunán úszik fel, fölénk, ide,
egy kor elĘtti nagy kor szellem üzenete,
– Sztrigye, Maros, Tiszán le,
Dunán fel, hozzák az áramlatok Száva-sirámok habját –
a gályalánc-zárak feszülĘ reccsenéseit;
dereglye kormányosok apró jelzéseit;
bombasztikus csatakígyók kúsznak és fény- és irányjelek
izzanak, mint gigantikus görögtüzek;
kötél, palánk, vitorlavászon ég,
hajótat, orrvéd roppan,
dĘlnek rudak, árbocsudarak,
törik keresztbe hajóderék;

küllĘtlen kormánykerék és kormányozhatatlan végnélküliség
füstje-gyalázat-gyilka után az ágyúk tompa moraj-dühe öl;
fordul a sánc él,
új garatra, láncra, kartácsra tölt,
s a horgonyt feszítĘ acélszemek egyrĘl-egyre szétperegnek;
halált sikolt halál;
hull a fej, test, törzs, mit a kéz utol se ér,
s a láb, épp, hogy áll;
ott elöl a csuhás:
– magasan, fönt keresztje –
kasza villan és bunkó, kasza csap le és végre a regiment,
a sereg a tárt kapukon kitámad,
mint rendíthetetlen erdĘ-rengeteg árad,
s az egekig felnĘ, ha van Isten…!
Ki ellen, – az veszve!
– Van Isten…!
Vértet, vasat odahagyva, fuldokolva vész a habba.
Sisakját levéve, egy sáncdombról nézve áll,
vérhabos víz hömpölyög a lábainál, szemben:
NÁNDORFEHÉRVÁR!
,,Az angelus, mely napfényben borongott nemrég,
Alkonnyal érkezik; jönnek az Ęszi esték.”
S e falakon, mint hajdan a vágyak: csendesen nyugszanak az
árnyak.
Egy-egy támtöredék, ajtókeret, a régmúlt jele.
EmlékeztetĘül: a – másik! – Hunyadi keze.
(Elhangzott július 22-én este, a fellegvárban, a Duna-ünnepen)
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A Visegrádi Hírek 2010. márciusi számában számoltunk be a Kincsek határok nélkül
címĦ, az Európai Unió által támogatott, az érsekújvári Thain János Múzeum, a lévai
Barsi Múzeum (Szlovákia), valamint a gyĘri Xántus János Múzeum, a visegrádi Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma és az esztergomi Duna Múzeum –
Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum együttmĦködésével megvalósult projekt addigi eseményeirĘl. 2010. július 9-én az esztergomi Duna Múzeumban nyílt meg
a visegrádi múzeum török kort bemutató kiállítása. A palotabéli tárlathoz képest újdonság, hogy a visegrádi várat ábrázoló 16–17. századi metszetek legszebb darabjait is
láthatta közönség. Július 16-án az esztergomi Duna Múzeum az Esztergomban megrendezett Folyó, amely éltet és összeköt – a Duna címĦ kiállítása nyílt meg a királyi
palotában. A már a címében is a lényeget megfogalmazó kiállítás a Duna történetét, a
folyóhoz kötĘdĘ mesterségeket, a hajózás emlékeit mutatja be a római kortól a 20.
századig. Ezen a tárlaton is volt változás a korábbihoz képest. Az esztergomi Balassa
Múzeum római leletei a visegrádi és a dunakanyari római limest bemutató képekkel
színesítve lettek kiállítva, és ami talán a visegrádiaknak is újdonság, a Mátyás Király
Múzeum folyamkotrásból származó régészeti tárgyaiból is láthatott egy tárlónyi válogatást az érdeklĘdĘ. A fentiekben részletezett változásokat, újdonságokat azért szerettük volna hangsúlyozni, hogy érzékeltessük, milyen fontos, hogy a pályázat adta kereteken belül, lehetĘség nyílott a különbözĘ szakmai irányultságú múzeumok együttmĦködésére, azáltal is, hogy ki-ki saját kiállításába be tudta vonni a partnerintézmény
szakembereit, remélhetĘleg a közönség örömére. Mindkét kiállításhoz 3 nyelvĦ (angol,
magyar, szlovák) kiállítás vezetĘt és múzeumpedagógiai füzetet adtak ki a rendezĘ
múzeumok, amelyek ingyen álltak a közönség rendelkezésére.
A két kiállítás az esztergomi Duna Múzeumban és a visegrádi MNM Mátyás Király
Múzeumban augusztus 15-ig látható, aki teheti, nézze meg, hiszen a Duna „éltet és
összeköt”.
Gróf Péter
Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma
Ui.: A pályázatban elĘírt kötelezettségnek eleget téve közölnöm kell a kedves Olvasóval,
hogy: a fenti írás nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

A Zenés Nyári
Esték
Visegrádon
koncertsorozat
további
koncertjei
Augusztus 14., szombat,
19 óra,
római katolikus templom:

Greetje de Haan
dalestje
Zongorán közremĦködik
Irina Parfenova
A mĦsorban Mosonyi Mihály,
Liszt Ferenc és Mihalovich
Ödön mĦvei csendülnek fel
Augusztus 21., szombat,
19 óra,
római katolikus templom:

Hauser Adrienne
zongorakoncertje
A mĦsorban Debussy-, valamint a Chopin-év kapcsán
Chopin-mĦveket hallhatunk
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IdĘpontok:
2010. augusztus 13. és 20. (péntek)
Program:
16.30 Lovagi torna a visegrádi alsóvárban
a Szent György Lovagrend
közremĦködésével
18.30 Királyi lakoma
a Reneszánsz étteremben
20.30 Koncert a királyi palota
díszudvarában
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Városnapok
Tisztelt Visegrádiak!
Idén is megrendezzük hagyományos városnapi rendezvénysorozatunkat. A programokat a korábbi években kialakult rend szerint
próbáltuk megszervezni, de a körülmények miatt némi változtatásra
is szükség volt. Így az árvízi károk miatt a római napot a Gizellamajori erĘd helyett a Sibrik-dombon fogjuk megrendezni, a családi
nap pedig a palotakert helyett a millennuimi téren lesz. Reményeink szerint mindez nem fogja befolyásolni a rendezvények sikerét.
Szeretettel hívunk mindenkit, hogy vegyen részt az eseménysorozat programjain. Az alábbiakban a vázlatos programtervet tesszük
közzé, a részletes mĦsorról a szokásos módon (részletes programfüzet kihordásával) tájékoztatjuk Önöket.

Városnapi rendezvények
(2010. augusztus 27–28.,
szeptember 4–5. és 11–12.)
tervezett programja

A lovagi tornán és a koncerten való részvétel
ingyenes; a királyi lakoma ára 4500,– Ft/fĘ
Bejelentkezés az étterem telefonszámán:
(26) 398-081
A programok külön-külön is látogathatók!

Augusztus 27. péntek

Augusztus 13-i koncert

TÁNCDALFESZTIVÁL
SlágeridézĘ est a millenniumi téren
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MĦsorukat hallgatva betekintést nyerhetünk
az esztergomi királyi udvar és egyházi központ, valamint Mátyás visegrádi palotájának
zenei életébe.
Tételeket hallhatunk Szent István zsolozsmájából, az Esztergomi Missale Notatumból (14.
sz. eleje), Bakócz Tamás esztergomi érsek
graduáléjából (15–16. sz.), a Budai
Psalteriumból (15. sz. vége), a Zsigmond-kori
többszólamú töredékbĘl (15. sz. eleje), Thuz
Osvát zágrábi püspök antifonáléjából (15. sz.
vége).
Válogatás csendül fel a Mátyás udvarában
megfordult énekmondók költeményeibĘl, a
Hunyadiakra emlékezĘ históriás énekekbĘl és
az Esztergomnál hĘsi halált halt Balassi Bálint
énekelt verseibĘl.

Augusztus 20-i koncert

C#2--3C-"-&2

E ("("7&7!74F
A zenészek eredeti 16–18. századi hangszereken, vagy azok másolatán játszanak, nagy
gondot fordítva a reneszánsz és barokk hangzáshĦségre. „Reneszánsz örömök” címĦ mĦsorukban J. Bennet, E. Pesarce és T. Ravenscroft
mĦvei csendülnek fel. A középpontban az igazi reneszánsz életérzés elemei jelennek meg: a
vadászat, solymászat, a tánc, a bor és a szerelem.

a dunabogdányi FAKULT Egyesület
és Szimfonikus Zenekar közremĦködésével
Augusztus 28. szombat

CSALÁDI PROGRAM A MILLENNIUMI TÉREN
Benne:
A szokásos fĘzĘ kavalkád,
a mĦsorban a helyi fellépĘkön túl Écsi Gyöngyi mesemondó,
a szekszárdi Holló együttes és a Hétrét zenekar fellépésével
Szeptember 4. szombat

IV. QUADRIBURGIUM-JÁTÉKOK
Római nap a Sibrik-dombon
Szeptember 5. vasárnap




 

Az ünnepi szentmise a Mária-kápolnánál
Szeptember 11. szombat

SPORTNAP A FOCIPÁLYÁN
Benne:
VII. visegrádi gyerek íjászverseny,
ügyességi és gyorsasági terep kerékpáros verseny,
kispályás focibajnokság
és szabadidĘs programok
Szeptember 12. vasárnap

VISEGRÁD ANNO
Régi események – családi képek
címĦ kiállítás megnyitó a mĦvelĘdési házban
A programok ingyenesek,
mindenkit szeretettel várunk!
A részletes programot szórólapokon terjesztjük,
és a www.visegrad.hu honlapon találják meg!
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(VIII.)
A ceremóniák1 tehát, véleményem szerint, tartalmatlanságuk miatt nem sokban különböznek a hazugságoktól és
az álmoktól. Így aztán könnyedén össze tudjuk Ęket illeszteni és párosítani értekezésünkben, mivel alkalom nyílt arra, hogy pár szót ezekrĘl is szóljunk. Annak alapján, amit
egy jó ember többször is bebizonyított nekem, azokat az
ünnepélyes formaságokat, amelyeket a papok szoktak az
oltár körül és az istentiszteleteken mind Isten, mind pedig
a szentségek dicsĘségére gyakorolni, valóban ceremóniáknak hívják. Így, amióta az emberek elkezdték mesterséges modorban, és az udvariasságot is meghaladó módon
köszönteni és uramnak hívni egymást, meghajolva és kificamodva, a tisztelet jeléül kétrét görnyedve, sapkát levéve, választékos címekkel illetve a másikat, és kezet csókolva, mintha e kéz a papokéhoz hasonlóan fel lenne szentelve, akkor valaki – minthogy eme új és ostoba szokásnak még nem volt neve – szertartásnak, ceremóniának nevezte ezt, bár úgy hiszem a gúnyolódás szándékával, ahogyan az ivást és a közösülést – tréfából – mámornak hívják…
Egykor bizonyos meghatározott titulus valóban megtiszteltetés jele volt, ami a pápának vagy császárnak járt ki:
olyan titulusok voltak ezek, amelyet nem volt szabad sértés és bántás terhe alatt megvonni attól, akit megilletett,
míg akinek nem járt, csak tréfából kaphatta. Manapság
azonban e titulusok és egyéb megtisztelĘ címek igencsak
elterjedtek, mert a divat, mely igen hatalmas úr, a mai embereket feljogosítja erre. KívülrĘl oly szép és látványos,
de belül teljesen üres és tartalmatlan szokás ez, amely hatástalan látszatra és jelentés nélküli szavakra épül. Ennek
ellenére nincs jogunk változtatni rajta, sĘt kénytelenek vagyunk követni, minthogy e szokás nem a mi hibán k, hanem századunk bĦne, ezért kellĘ bölcsességgel kell élni
vele.

2010. augusztus



 



A Visegrádi Szövetség 2010. július hónapban „a legvirágosabb intézmény”-nek a Royal Club Hotelt és környékét szavazta meg. Idén már egyéves születésnapját ünnepelte a hotel.

Virágok a modern környezetben

Tujasor és lejáró
1

Della Casa a „cerimonie” (körülményeskedés,
szertartáskodás, formaság, külsĘség) kifejezést használja
többnyire pejoratív értelemben, és a spanyolos ízlés hatásának tulajdonítja – joggal.

Giovanni Della Casa

Helyszínváltozás
Szeretettel hívjuk az érdeklĘdĘket a

IV. Quadriburgium játékokra
a Sibrik-dombra
A program kezdete
2010. szeptember 4-én szombaton 17 óra
ElĘtte – igény és kívánság szerint –
15.30-tól a Salamon-torony
állandó kiállításának római gyĦjteményét
mutatjuk be
A részletes mĦsorról külön tájékoztatót adunk
Soproni Sándor Egyesület

Találhatóak szállodai szobák, amelyben nincs konyha és
apartmanok, melyekben mikrohullámú sütĘ, hĦtĘ és konyha is található. Külön nászutas és exkluzív lakosztályok is
vannak. A klubszobában társasjátékok, kártyák, asztali foci található. Hétvégén karaokével szórakoztatják a vendégeket. Külön wellness részleg is van. Mindezeket a visegrádi lakosok is igénybe vehetik. Természetesen élnek is
vele, volt már itt farsangi mulatság, születésnap, keresztelĘ is.
A szálló környékére kiemelten figyelnek, a gondozott
környezet látványa jól esik a léleknek, szellemnek és nem
utolsó sorban a szemnek, de a szálló szolgáltatásai a testnek is felüdülést nyújtanak.
Visegrádi Szövetség

AUGUSZTUS
Minél több augusztusban az esĘ,
Annál kevesebb és savanyúbb a szĘlĘ.
Augusztusi harmat mindennapi kenyér,
De ha csak köd marad, sok zivatart ígér.
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Beszámoló
a 2010. május 21–24. közötti prágai kirándulásról
A kirándulást a Visegrádi Szövetség szervezte és a május
21-én kora reggeli induláskor mintegy 50 fĘ rakta be csomagjait és foglalt helyet a korszerĦ, kényelmes buszban.
Az esztergomi Mária Valéria hídon átkelve Párkánytól Érsekújvár–Nagyszombat érintésével kb. 10 órára érkeztünk
utunk elsĘ célállomására, Brünnbe (Brnóba).
Az erĘsebb idegzetĦek megtekintették a kapucinus Szent
Kereszt-templom kriptáját is, ahol több mint 150 szerzetes
mumifikálódott teteme fekszik. Nem hagyhattuk ki a Petrovdomb lejtĘs, ill. lépcsĘs utcáit sem, felfelé a Szent Péterkatedrális megtekintéséhez. A dombról leérve külön élményt
jelentett a „Február 25” téren a Parnasszus-kút körül nyüzsgĘ
zöldség-, gyümölcs- és virágpiac. Egyes társaink hamar felfedezték a piac mögötti „lacipecsenyés” utcát, ahol lapcsánka
mellett egy-két korsó frissen csapolt sört is lehetett a városnézés szomjúságára fogyasztani.
Az idĘ a tartózkodásunk alatt kegyes volt hozzánk, csak a
régi városháza nagy falai közé kellett egyszer futva menekülni, tíz perc után a felhĘzóna elvonult. Még több nevezetes
látnivaló lett volna, de az idĘ elĘre haladtával elbúcsúztunk
BrünntĘl.
Prágába érkezve egy kedves városszéli, de a fĘutakhoz és a
metróközlekedéshez közeli barátságos családi hotelben várt
ránk szállásunk. A vacsorát követĘen ki-ki korához és érdeklĘdési köréhez képest lepihent vagy közeli metróval 6 megállóra 20 perc alatt már a Vencel téren lehetett.

A Hradzsin elĘtt
Május 22-én reggel a Hradzsinba (királyi vár) vitt fel a
busz, ahol végignéztük a zenés Ęrségváltást, majd a belsĘ
udvarból a lovagterembe mentünk és megcsodáltuk e gótikus
tér nagyságát, majd a várablakból az alattunk lévĘ várost.
(Mi jól viselkedtünk, nem dobtak ki az ablakon át bennünket,
mint a régi elĘdöket…)
A várudvaron tisztelettel adóztunk a Kolozsvári testvérek
sárkányölĘ szobra elĘtt (melyet Nagy Lajos adott IV. Károlynak), majd a Szent Vitus-katedrálisba léptünk be. Ez a
gótikus székesegyház Prága egyik legszebb és történelmi
szempontból is központi épülete, többek között itt Ęrzik a koronázási ékszereket, a királyi kriptában számos uralkodó
nyugszik. Miután történelmünk többször is volt közös cseh–
magyar uralkodó, ezért a székesegyházban az egyes címerek
ismerĘsként köszönnek vissza.

Pihenés a Wallenstein-parkban
A várból lesétáltunk a zöldellĘ domboldalon a Moldva hídjait és kanyargását, valamint a várost csodálva az ún. Kisoldali városrészre, a barokk Wallenstein-palotába és kertjébe,
majd a délutánt egyéni városnézéssel töltöttük. Átsétáltunk a
Károly hídon gyönyörködve a hajókban, a híd szobraiban, a
látképben, keresve a legkisebb rést is a hömpölygĘ turistatömegben a továbbhaladáshoz. Merthogy Prága szép és az idĘ
gyönyörĦ és a turista az látni akar, de mindenáron…. (Állítólag ide csak hajnali órákban érdemes kijönni…)
Május 23-án kora reggel – a város egyik szimbólumának –
a Vencel térnek a felsĘ végén kezdtük sétánkat Szent Vencel
fejedelem lovas szobránál, majd kegyelettel megálltunk a
1968-as megszállás áldozatainak emlékmĦvénél. Továbbhaladva megismertük a tér fĘbb épületeit, majd egy passage-on
át megcsodáltuk a fejünk felett lógó, modern Prága új jelképét a „fordított lovas szobrot”. Pár lépés után a nyüzsgĘ
belvárosból a régi ferences kolostor kertjébe léptünk, amely
közkertként egy csendes, virágokkal, zölddel tele sziget a
mai napig is a látogatóknak.
Utunkat a belváros ide-oda kacskaringó utcáin a TĦztoronynál folytattuk. Így értünk ki a Tyn-házak árkádjai alól az
Óvárosi térre, ahol mi is – szó szerint – „szorongó” tagjai lettünk annak a tömegnek, mely a 12 órai jelzést várta az
óvárosházai óratoronynál (Orloj). „Gyenge ebédünket” a téren és a környékén fák árnyékában vagy egy sörözĘ teraszán
ülve fogyasztottuk el, többen beszámoltak, hogy a prágai
sonka sülve, parázson forgatva igen laktató eledel… Ebéd
után a volt „Jozsefstadt”, azaz a zsidónegyed még megmaradt épületeit, ill. mĦemlék zsinagógáit néztük meg, bepillantva e sajátos környék történelmébe. Az esti vacsora után
minden önként jelentkezĘ egy-egy sajátos „magánszámmal”
(ének, vers, próza „mĦfajában”) mutatkozott be az ebédlĘben, ezzel meglepetést és nagy-nagy örömet szerezve az
egész társaságnak, aztán közös énekléssel zártuk a napot.
Május 24-én reggel Kutná Hora felé indultunk, mely a középkorban Csehország legnagyobb városa, királyi székhely
volt. Megtekintettük város jelképét, a három, sátor formájú
hegyes tetĘvel borított, a Szent Vitus méreteivel vetekedĘ
gótikus templomát.
(Folytatás a következĘ oldalon)
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(Folytatás az elĘzĘ oldalról)
Szlovákián át hazafelé indultunk, a kirándulásszervezĘk
azonban elĘzetesen valami meglepetést ígértek, és ez be is
következett.
Mivel a Visegrádi Szövetség és a Nyitra melletti Kolon település évek óta kapcsolatban állnak, Kolonba érve az önkormányzathoz mentünk, ahol már talán egy–másfél órája
vártak ránk a helyi magyar kisiskolások.
Az ünneplĘbe öltözött gyerekek a színpadon egy igen sokrétĦ ének-, tánc- és játékmĦsort mutattak be, büszkék lévén
nemzeti hagyományaikra. Köszönetképpen Zeller Nelli néni
a csillogó szemĦ ifjú hallgatóság körében Zelk Zoltán: Süni
c. versének erkölcsi tanulságát adta át. Ezután többszörös
díjnyertes népdalénekes asszony népviseletben helyi gyĦjtésĦ
dalokkal lepett meg minket, majd egy lakodalmas élcelĘdĘfeleselĘ „duó” nyers, de igen mulatságos bemutatása következett.
A polgármester köszöntĘje után finom pogácsával, kisüsti

2010. augusztus

pálinkával és saját termésĦ borral vendégeltek meg. Közös
beszélgetés után a jelenlévĘk elénekelték a Himnuszt és –
mivel a település egy székely határĘrvidék északi maradványa – a Székely Himnuszt is.
A kirándulás egészét összefoglalva, köszönettel elmondható, hogy megalapozott és igen jó szervezés mellett az utazás,
szállás és ellátás kitĦnĘ volt. A program nem tĦnt feszítettnek, kellĘ „szabadidĘt” biztosítva, ugyanakkor szolgálva a
résztvevĘk együvé tartozását és barátságát. Ezt elĘsegítette,
hogy az egyébként kilométerben hosszúnak tĦnĘ úton a buszon „visegrádi önkéntes büfé” (ifj. Zeller Márton vezetésével) is rendelkezésre állt. Az út esetleges „monotonitását” a
buszon történĘ közös daléneklés is csökkentette. Külön kell
megemlíteni, hogy a prágai idegenvezetĘnk minden tekintetben felkészült és naprakész volt és önzetlen odaadással, mély
szakmai háttérrel segített megismertetni az érdeklĘdĘkkel a
bemutatott várost.
dr. Bonnyai Zoltán

Játszoda – Visegrád: Készülünk az új tanévre!
Játszótéravató nyílt nap: szeptember 3., péntek 15–18 óráig

A gyerekek a hosszú nyári szünidĘ után újra visszakerülnek az
iskolai/óvodai keretek közé. Ez egy újabb fordulópont az életükben. Újabb évfolyam, újabb tantárgyak, újabb tanárok, esetleg osztálytársak is.
A tanulás ismét átveszi a fĘszerepet a mindennapokban. Sajnos
az iskolai/óvodai lehetĘségek nem mindig tudnak megfelelĘ hátteret adni az önfeledt, élménydús és fĘleg hatékony ismeretszerzésnek. Pedig a tanulás egy fontos és örömteli lehetĘség is tud
lenni. Olyan, amelyik elĘreviszi a gyermekeket az úton, olyan,
amelyikre szinte vár, hogy újra belevethesse magát.
Ehhez fontos, hogy a tanulást ne feltétlenül egy zárt rendszerben történĘ egyoldalú kényszernek élje meg a gyerek, hanem
egy nyitott lehetĘségnek, ahol önfeledten tudja saját maga megszerezni a szükséges ismereteket. Ha ez megvan, akkor már nem
kínlódás és nyĦg lesz a tanulás, hanem spontán élmény, melynek
tapasztalatai idĘvel elmélyült tudássá alakulnak a rendszeres
foglalkozásokon keresztül.
A gyermekek elsĘdleges tanulási folyamata kisgyermekkortól
kezdve a játék. A játékok gyakorlásán keresztül szereznek újabb
és újabb készségeket, ismereteket. A legtöbbször ezek aktív
mozgásokhoz kötve jelennek meg, melyek nagyban elĘsegítik a
tudás elmélyülését. Ezzel a gyermek egészséges mozgásigénye is
levezetĘdik, állóképessége és mozgáskoordinációja is jól fejĘdik.
Egy gyermek képessége és aktuális tudása nagyon eltérĘ lehet
a korosztályához képest. Általában vannak területek melyekben
ügyesebb és vannak olyanok, melyekben kevésbé jól teljesít. Ez
így természetes! A sikeres pedagógiai szemléleteknek elengedhetetlen része, hogy minden egyes gyermek saját képességeihez
megfelelĘen alakítsa a foglalkozásokat.
Mindezekhez szükség van hatékony módszertani tapasztalatokra, eszközökre és sok-sok ötletre, melyek segítségével már könynyen elérhetjük, hogy gyermeke a tanulást a világ egyik legiz-

galmasabb dolgaként élje meg! Ezeknek a speciális módszertani
technikáknak az alkalmazásával érjük el, hogy az „Ę nyelvükön”
az „Ę világukból” szemlélve foglalkozzunk velük. ElsĘsorban
nem is a tudás megszerzése a legfontosabb. A cél az, hogy a
gyermekeket képessé tegyük a maradandó ismeretszerzésre!
A játszoda egy megfelelĘ alternatíva lehet, ha szeretné gyermekének képességeit fejleszteni, ha úgy érzi, hogy gyermekének
az iskola/óvodai elvárásokkal szemben nehézségei vannak. Öszszetett pedagógiai módszereink által játékos formában, komplexen, a gyermeke egész személyiségét fejlesztve tudunk hozzájárulni a sikeres oktatásához, az ehhez szükséges képességeinek
fejlesztéséhez.
Foglalkozásaink kimondottan javasoltak a mozgás-, figyelem-,
írás-, olvasás- vagy akár beszéd-, illetve hallásproblémákkal
küzdĘ gyermekeknek. Magasan képzett szakember csapatunk
sokat tud segíteni az esetlegesen sérült gyermekek integrációjában is. Szaktanácsadásért is nyugodtan fordulhat hozzánk
amennyiben bizonytalan gyermeke megfelelĘ fejlĘdésével kapcsolatban.
A kapcsolatfelvételre jó alkalom lehet, a nyílt napunk, ahová
szeretettel várjuk Önt és gyermekét, hogy együtt avassuk fel új
játszóterünket!
Nyílt napunk idĘpontja és helye: 2010. szeptember 3-án 15–
18-ig, Játszoda – Visegrád (Visegrád, Mátyás király u. 20.). Itt
megismerkedhetnek velünk személyesen, és bĘvebb tájékoztatást kaphatnak tematikus programjainkról is (iskola elĘkészítĘ,
nagymozgásos torna stb…).
Visegrádon idén is várjuk az alsós diákokat délutáni napközinkbe. Ez egy jó lehetĘség, hogy a délutánok kellemesen, hasznosan teljenek, hogy a házi feladat is készen legyen! A napközibe már csak korlátozott számban vannak férĘhelyek. Kérjük, jelentkezzen mielĘbb, hogy a gyermekének is biztosítani tudja a
helyét!
ElérhetĘségünk:
Tel: 06 (30) 305-6291 Karakasné Képíró Ágnes:
Internet: www.jatszoda.hu
e-mail: info@jatszoda.hu
Mottónk: „A holnapért, már ma!” – tegyünk érte együtt!
Üdvözlettel:
a Játszoda munkatársai
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Most még itt a nyár, most még a szabadság, az iskolaszünet, a pihenés és feltöltĘdés napjait éljük. Ilyenkor
nem illik senki lelkét komor városi ügyekkel, illegális
szemétlerakókkal, hiányzó útbaigazító táblákkal traktálni.
Ezért most egy könnyebb, bár veszélyesebb témát szeretnék a figyelmükbe ajánlani: beszéljünk kicsit a reklámokról.
Napjainkban gyorsvonati sebességgel fejlĘdik számos
tudományág. Sokak számára látható a számítógépek vagy
a mobiltelefonok szinte percenkénti megújulása. Sokak
számára azonban közvetlenül nem láthatóan a leggyorsabban fejlĘdĘk egyike a reklámpszichológia. Az amerikaiak még a múlt század 40-es éveiben kezdtek el tudományos szinten foglalkozni az emberi elme befolyásolásának lehetĘségeivel; lehet, hogy pont a náci Göbbels
propagandaminisztériumának hatékonyságán felbuzdulva.
A lényeg, hogy napjainkra félelmetes fegyverré vált az
ember manipulálásának tudománya.
Hogy mennyire félelmetessé, álljon itt egy példa: Ugye,
egyre többen használják a világon az internetet. Hovatovább életünk olyan elengedhetetlen része lesz „felmenni a
netre”, mint felöltözködni vagy megreggelizni. Na mármost, kidolgoztak olyan programot, amelyik anélkül,
hogy én tudnám, azt nézi, hogy mikor, mennyi idĘt töltök
el a neten, és ezalatt milyen oldalakat hányszor látogatok
meg, és mennyi ideig nézek. Ez a program ezekbĘl az
adatokból behatárolja az érdeklĘdési körömet, megrajzolja a személyiségemet és ezeket felhasználva olyan személyre szabott üzeneteket, reklámokat küld nekem, amely
nagy biztonsággal képes rávenni mindarra, amire csak a
megrendelĘ akarja. Mindezt anélkül, hogy én tisztában
lennék vele, hogy hogyan vesznek rá, mondjuk egy bizonyos márkájú mosópor megvásárlására. Ha valaki azt
hiszi, hogy Ęt ugyan nem lehet rávenni semmire, az nagyon téved.
Mindenre és mindenkire ki van dolgozva a technika.
Vannak egyszerĦ esetek. Újra csak Amerika. Egy nĘ
vásárolt egy mikrosütĘt, és úgy gondolta, hogy jó ötlet a
frissen fürdetett macskáját belerakni, hogy a szĘre minél
elĘbb megszáradjon. Szegény cicára rányomta az 1000
wattot, amely így azután nem is szenvedett olyan sokáig,
mielĘtt kimúlt volna. A hölgy, miután elsiratta a macskát,
felháborodásában beperelte a mikrosütĘ gyártóját, hogy a
használati utasításban nem hívták fel a figyelmét arra,
hogy a készülék állat szárítására nem alkalmas. Az is csak
Amerikában történhetett meg, hogy a hölgy megnyerte a
pert és a cég kártérítést fizetett a cicusért. A történet,
gondolom, magáért beszél arról, hogy az emberi butaságnak és hiszékenységnek a határai beláthatatlanok. De ne
gondoljuk, hogy mi sokkal okosabbak vagyunk.
Egy-két évvel ezelĘtt az utcai óriásplakátok és a tvreklámok másról sem szóltak, mint hogy milyen egyszerĦ
dolog néhány százalék kamatra, szinte minden jövedelem
nélkül milliókat felvenni és költeni házra, kocsira, nyaralásra, plazmatévére, esküvĘre, utazásra, bármire. Ezek a
reklámok azt sugallták, hogy ne törĘdj vele, mi lesz a
következmény; mi lesz, ha valami közbejön, csak gyere,
vedd fel a pénzt és költsd el bátran. Millióan és millióan
hittünk a reklámnak, és belementünk ebbe az utcába. A
bank olyan szerzĘdést rakott elénk, amelyben minden
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kockázat a miénk, miközben mi elhittük, hogy tulajdonképpen nincs is semmilyen kockázat. Aztán beütött a
krach. Válság a világban és az országban. A bankok mossák kezeiket, mi pedig fizethetjük a majdnem duplára nĘtt
részleteket. És ez az, ami már nem játék, hiszen kilakoltatás, nélkülözés vár arra, aki nem tudja teljesíteni kötelezettségét. Az meg már szinte több mint pofátlanság, hogy
miután a fél ország el van devizában adósodva, és alig
tudja fizetni a törlesztĘ részleteket, most egyszer csak
megjelenik egy tájékoztató füzet a bankokban, amely
felhívja a magyar állampolgárok figyelmét a devizahitelek
felvételének veszélyeire és buktatóira.
Nos, ezek után megkérdezhetik, hogy van-e esélye bárminĘ acélos jellemnek is arra, hogy kivonja magát a reklámok hatása alól. Jelentem, hogy sajnos nincs, hiszen
már az acélos jellem befolyásolására is ki van dolgozva a
tudományos módszer.
Mégis az „emberi szabad szellem”-be való hitbĘl és a
római „Qui prodest?” alapjaiból kiindulva a kérdést mindig fel lehet és fel kell tenni bármilyen reklám, bármilyen
ajánlat, bármilyen ígéret esetén: „Kinek áll érdekében?”,
„Kinek van hasznára?”, amikor a csinos hölgy vagy a
megnyerĘ külsejĦ úr olyasmit akar „bedumálni” nekünk,
amire egyébként semmi szükségünk, vagy amirĘl sejtjük,
hogy csak mese, csak lódítás. Ilyenkor legjobb, ha arra
gondolunk, hogy azt a méregdrága mĦsoridĘt a tv-ben,
vagy a plakáthely borsos árát a város közepén nem azért
fizeti ki senki sem, hogy olyat közöljön velünk, ami nekünk jó. Természetesen azért, mert az neki jó, hogy a
reklám hatására nagy többségünk az Ę szolgáltatását, az Ę
termékét fogja megvásárolni.
A „Retro” divatját éljük, így engedjék meg, hogy befejezésül eddig
látott legkedvesebb reklámomat
idézzem fel, valamikor a múlt század hetvenes éveinek tv-mĦsorából.
Emlékeim szerint ez a reklám aranyos volt, jópofa és nem ártott senkinek. EgyszerĦ vonalakkal megrajzolva egy kĘkorszaki
pasi jelent meg egy reklámfilmen. ElĘször az látszik,
hogy erĘsen töri a fejét valamin, majd a homlokára csap,
ásót ragad és egy hatalmas vermet ás, úgy, hogy szakad
róla a víz. Amikor elkészül, a vermet lefedi ágakkal. Kisvártatva arra jön egy irtózatos mamut, és beleesik a verembe. A következĘ képen az Ęsember húzza-hurcolja
nagy büszkén az elejtett hatalmas állatot haza, ahol a
barlang elĘtt a felesége várja. Igazi hárpia kinézettel.
Szegény pasas nagy nehezen a neje elé vonszolja az irdatlan állatot, és várja a dicsérĘ szavakat, ehelyett az asszony
valami iszonyú fülsértĘ hangon nekiesik, hogy „Nem
megmondtam, hogy bontott csirkét hozzál! Bontott csirkét, bontott csirkét, bontott csirkét!”
ėsemberünk ott áll leforrázva és megszégyenülve, amiért mamutot hozott haza bontott csirke helyett. A többi
filmen ugyanígy jár a kardfogú tigrissel, a dinoszaurusszal
és még egyéb szörnyekkel is, amelyeket mind legyĘzött
és hazacipelt, de mindhiába, az asszonynak csak a bontott
csirke kellett. Hát így volt ez régen egy házasságban. És
sokszor így van ez még ma is. Mert hála Istennek, vannak
állandó, fejlĘdni nem képes dolgok is a világban.
Mindenkinek további jó idĘt, szép nyarat kívánok.
Abonyi Géza
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Mottó: Visegrádnak jóval nagyobb a híre (füstje), mint a megvalósult városképe (lángja).

GONDOLATOK A VÁROSFEJLESZTÉSHEZ
A V4 együttmĦködés sürget, a történelmi kötelez!
Most felejtsük el egy pillanatra a városközponttervet, és
tegyünk úgy, mintha nem is lenne…, csak gondoljuk végig, mi mindenünk van már, és mi minden kellene még…
Lássuk:
I. A régi városfejlesztési tervek:
A 80-as évek nagy lendülettel elindított fejlesztései: a
vízerĘmĦ, a Makovecz-városrész, a Természetvédelmi
Oktatóközpont (Pilisi ParkerdĘ) a mai napig csak részben
készült el (az okok elemzése nem e cikkem témája).
I/a Ami lett belĘlük:
ErĘmĦbĘl: két öböl, közmĦalagút, spotpálya, árvízvédelmi gát.
Makovecz-városrészbĘl: tornacsarnok, Ágasház (leégett).
Természetvédelmi Oktatóközpont: a Mogyoró-hegyen
(Makovecz-tervezés), majd a 90-es évek közepén épült
Erdei Iskolával bĘvült, de még sem érte el az eredeti célját, országos oktatóközponttá alakítását, környezetvédelmi
szakemberek képzését.
A városfejlesztési gondolatok lajstromba vételekor ki
kell emelni a 60-as évek Visegrád községet tehermentesítĘ
útépítést (11-es fĘút a Duna-parton), s ezzel párhuzamosan épülĘ Panoráma út építését.
Itt említem meg a 70-es évek nagy beruházását: a
lepencei termálvízre épülĘ strand építését.
Ez az öt fejlesztés ui. alapvetĘen megváltoztatta a község évszázados képét, struktúráját.
I/b Mi lehetne még belĘlük?
1. Az öblökben: csónakház, yachtkikötĘ, szabadstrand.
2. Makovecz-városrész – újabb nevén városközpont: piactér-rendezvénytér, a kultúra fĘutcája (részletezés alább),
autóbusz- és személyautó-parkoló.
3. Természetvédelmi Oktatóközpont és az Erdei Iskola
továbbfejlesztése bentlakásos középiskolává, szakemberképzés beindítása.
4. Lepencei strand és a hozzá tartozó újabb fejlesztés
gyors befejezése.
II. Mi épült Visegrádon az utóbbi 40 évben a magánszférában?
Színvonalas hotelek és wellness hotelek, panziók, kempingek, vendégházak, apartmanok, éttermek, kocsmák,
üzletek és üzletházak, egyéb szolgáltatások, különbözĘ
sportlétesítmények (bobpályák, canopy, minigolf, tenisz-,
sí- és sportpályák).
III. Mi mindenünk van még a kultúra és az oktatás
területén?
• mozi (Esztergom és Budapest között csak nálunk mĦködik!),
• mĦvelĘdési ház és könyvtár,
• Àprily Iskola,
• Mátyás Király Múzeum,

• valamint különbözĘ társadalmi önszervezĘdések:
klubok, körök, rendek, szövetségek, egyesületek.
Látjuk, van sok mindenünk, de ahhoz, hogy városiasodjunk és gyarapodjunk, még többre van szükségünk; komoly, nemzetközi mércével mérve is nagyobb fejlesztésekre kell sort kerítenünk.
IV. Milyen fejlesztések kellhetnek még?
1. AQUAPARK – egész éven át látogatókat vonzana,
megnövelné a vendégéjszakákat a szálláshelyeken, iparĦzési adót fizetne, munkahelyeket teremtene – mindenkinek jót tenne.
2. Középkori Budára vezetĘ királyi út megnyitása.
A hegygerinceken haladó erdei út kitĦnĘ lehetĘséget biztosít a tereplovaglást kedvelĘknek. Gondoljunk csak bele:
lóháton Budára, igazi különlegesség!
Indító fogadó – útközben pihenĘ fogadók –, érkezĘ fogadó Budán, lóváltási lehetĘséggel, micsoda középkori
atmoszféra (tĘlünk nyugatra ez is mĦködik!).
SerkentĘleg hatna a Pilis turistaforgalmára és a lótenyésztési ágazat feltámasztására.
3. A mogyoró-hegyi ún. Mócsai-tanya igazi tanyává alakítása: a helyben termelt zöldségekbĘl és gyümölcsökbĘl
ételek, lekvárok... a tanya állatainak húsából és tejébĘl
termékek készítése. A tanya másik részébĘl vendégfogadó
létrehozása, mely ezen a ponton kapcsolódhatna a budai
királyi úthoz. Innen indulnának a lovastúrák szerte a Pilisbe is.
4. Mini skanzen
Visegrád az elmúlt ötezer évben lakott volt. JelentĘsebb
történelmi állomásait bemutató egy-egy ház, épület építése
bemutató, ismertetĘ jelleggel.
Az önkormányzati tulajdonú Duna-parti telkekre épülhetne, jól megközelíthetĘ, parkolási lehetĘség adott.
V. Kultúra fĘutcája kulturális projekt
FĘ részei:
a) Királyi palota és palotakomplexum – régóta tervezett
utcai frontjának rekonstruált kiépítése, az utcaszint és a
környezĘ szintkülönbség áthidalására egy félkör elrendezésĦ, lépcsĘs padsorokkal kiépített nézĘtér, kisebb szabadtéri elĘadásokhoz.
b) A nagy parkoló felújítása a tervbe vett fogadó és információs épületegyüttessel.
c) A skanzen és a Német Kisebbség Háza szerkezetileg
elkülönül, tartalmilag kiegészíti a skanzen bajor parasztházát.
d) Kárpát-medence Népei (V8-ak: Ausztria, Szlovákia,
Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia)
Kultúrház, Rendezvényközpont a jelenlegi mozi kibĘvített, felújított épületében kapna helyet, és szervesen kapcsolódhatna a piactér-rendezvénytér fogadó területhez.
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Trianon nemcsak területileg darabolta fel a Kárpátmedencét. Az alkalmankénti és a meg-megújuló politikai
feszültségek következtében a térség gazdasági fejlĘdése
sem éri el a tényleges lehetĘségeit.
Szükség lenne a medence népeit összefogó gazdasági
együttmĦködést is erĘsítĘ, elĘsegítĘ kulturális kapcsolatok
fejlesztésére és bĘvítésére.
A kulturális és gazdasági kapcsolatok fejlesztésekor
nagy lehetĘségeket kell biztosítani a fiataloknak, vállalkozói és kulturális szinten egyaránt.
e) Piactér-rendezvénytér fogadó terület kiépítése parkolóval (a millenniumi rendezvényeknél már jól vizsgázott),
a tornacsarnok teljes felújításával kitĦnĘ terület lenne a
V8-ak, Törökország (150 év ittlét!) és Olaszország (Szent
György Lovagrend most, Mátyás kori reneszánsz akkor)
által bemutatott kulturális seregszemléknek márciustól
novemberig.
A rendezvénytérrel határos, valamint a Rév utca, FĘ utca, Nagy Lajos király utcában mĦködĘ vendéglĘk, büfék,
éttermek, kocsmák és egyéb üzletek vendég- és vásárlóforgalma a nyolc hónapon át tartó pezsgĘ élet hatására jelentĘsen emelkedne, több személyzetet is igényelne – új
munkahelyek teremtĘdnének.
Prosperálna a vendéglátás, a szálláskiadás, s mindez jótékonyan hatna a város lakóinak a közérzetére, megélhetésükre.
f) Plintenburg kikötĘ, ulmi bárkák fogadása. Ezt a szép
hagyományt és a hozzátartozó nemzetiségi rendezvényt
folytatni, fejleszteni kell, rengeteg tartalék rejtĘzik itt
még!
g) Àprily Iskola
Az intézmény jó alapokon nyugszik, meglévĘ profilja
mellett a kereskedelmi, szolgáltatói iskolarendszerbe lenne fontos integrálni a város fejlesztési terveihez igazítva.
Kiemelt szerepet kell kapni az idegennyelv-oktatásnak is,
testvérvárosok testvériskoláival cseretanítás kialakítás.
Jól képzett nyelvtanárok alkalmazása (V8-ak, angol,
olasz, török).
h) Katolikus templom
Több évszázada városunk orientációs pontja, köré szervezĘdött a „belváros“ üzleteivel, közszolgáltatásaival.
Idén befejezĘdött a mĦszaki felújítás, parkosítás.
Komolyzenei programjai folytatódnak, rugalmas és nyitott vezetése lehetĘséget ad egyéb kulturális, oktatási performance-nak.
i) Kultúra fĘutcája útburkolatcseréje, utcabútorokkal,
kandeláberekkel felszerelése, miniparkok, szökĘ- és
csorgókutak elhelyezése.
Nemzetközileg ismert (V4) történelmi városunk híréhez
méltó, kirobbanó fejlesztéséhez „v i l á g ö r ö k s é g”
szintĦ támogatás szükséges!
A cél eléréséhez egy kulturális gigaprojektet (erre ui. lehet pályázni Brüsszelben) kell összeállítanunk, hogy az
EU-pályázatokon esélyünk legyen támogatást elérni.
Itt a 21. század, ébresztĘ Visegrád!
Herendi Ida

* Olvasói levelek
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Válasz Gróf Péternek Idától
Kedves Szomszédom, ha már az élet úgy hozta, hogy a
lakóhelyünk oly „messze“ esik egymástól és e miatt
képtelenek vagyunk egy pohár finom bor mellett egymás
eszméinek a cseréjére – levelezhetünk is.
Válaszom elĘtt mindjárt leszögezem, hogy a Ratkótémám felvetése természetesen társadalom- és szociálpolitikai indítású.
Sajnos, a politika szó napjainkra elvesztette eredeti
jelentését; tudniillik: az ókori Göröghonban a város (polis) közösséget érintĘ ügyeit beszélték meg a város vezetĘi
az adott város lakóival – tehát politizáltak.
Következésképpen minden, ami a köz ügye (tehát nem
magánügy!), az politika.
Ilyen és csak is ilyen értelemben ragaszkodom is a
politikai értelmezéshez!
Kérdésedre, hogy miért nem az utóbbi tíz évben vetettem
fel Sándornak ezt a témát:
1. Köztudottan ellenzéki képviselĘ volt, érzékeltük
mozgásterének intervallumát, mit tudott volna tenni a
kormányzati ellenszélben?
2. Megváltozott a helyzet: ütĘképes csapat tagja, a
kormány terveit (hacsak nem a saját nem akarásuk!)
nem gáncsolja senki, tehát én úgy gondolom, Péter,
hogy polgármesterünk és képviselĘnk, Sándor, most
került igazán helyzetbe hosszú évek ellenzéki
munkássága után.
Ezért hozakodtam m o s t elĘ ezzel a témával, valamint
még egy pár gondolattal, melyet egy újabb újságcikkben
írok majd meg, szintén a p o l i t i k a nevében.
Remélem, sikerült megnyugtatóan válaszolni a
kérdésedre.
Baráti üdvözlettel:
Ida

Sajnálatos és bosszantó
A legutóbbi Visegrádi Hírekben egy, Hadházy Sándor
polgármesterünknek címzett cikk jelent meg. Az írás tartalmával nem szeretnék most foglalkozni, de megjegyzem,
hogy odafigyelést érdemel.
Viszont a szerkesztĘbizottság egyik tagja véleményt fĦzött, és reagált a cikkre – ha jól értettem, a sajtószabadság
jegyében. Azt gondolom, hogy a szerkesztĘbizottsági tag
szereptévesztésben van. Véleményét ugyanis a következĘ
számban tehette volna meg, mint bárki visegrádi halandó,
s nyilvánvalóan akkor, ha van mondanivalója.
Reagálni pedig csak az érintettnek lehet, aki ezt meg is
teheti – szintén a következĘ számban, vagy késĘbb vagy
másképp.
A szerkesztĘbizottságunknak vigyázni kell arra is, hogy
az ilyen eset nem biztos, hogy jó minĘsítést hoz számukra.
Tisztelettel:
Kiss Károly
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Visegrádi Sport Egyesület
labdarúgó-szakosztályának
hírei
72 éve történt
Egyesületünk nagy múlttal rendelkezik, 1938-ban alakult
meg.

55 éve történt
1955-ben újraalakult az egyesület labdarúgószakosztállyal. Balogh Márton lett az egyesület elnöke és
a labdarúgó-szakosztály vezetĘje. Marci bácsi fiai természetesen mindannyian fociztak, míg a lányok édesanyjukkal együtt mosták, vasalták, tartották rendben a csapat szereléseit. A felnĘtt és az ifjúsági labdarúgócsapat megyei
szinten szerepelt, nagyon jó eredményekkel, jó szakmai
felkészítés mellett.
Egy régi fotót kaptam, melyet szeretnék most közzétenni. A kép 1954-ben készült, még a 11-es út helyén lévĘ
pályán.

Álló sor:
Schvarcz József szakosztályvezetĘ, Zöld József,
Magos DezsĘ, Scwarzenberger József, Niedermüller Antal,
Scheili Antal László, Madas László, Tóth Ferenc,
Lark József, Szedlacsek Gyula, Magyar László vezetĘ edzĘ
Guggol:
Vogel Szigfrid, Sacelotti György kapus, Kulcsár ErnĘ

20 éve történt
1990-ben alakult meg újból az egyesület tenisz, cselgáncs- és labdarúgó-szakosztályokkal. Vidosits Béla lett a
labdarúgó-szakosztály vezetĘje, egészen 2002-ig. Béla
bácsi is családi segítséggel vezette a szakosztályt, felesége
és lánya mosta, vasalta a szereléseket, készítette elĘ a felszerelést minden edzésre, mérkĘzésre. A szakosztály két
csapatból állt, felnĘtt és ifjúsági csapatból. MérkĘzéseit a
csapat Visegrád-Gizellatelepen játszotta egy ideiglenes
focipályán, amely kb. 3 km-re van Visegrádtól. Öltözni
viszont Visegrádon a tornacsarnokban tudtak. Az edzések
szintén Gizellatelepen voltak, hetente kétszer vagy háromszor.
A játékosok foci iránti szeretete, rajongása legyĘzte ezeket a kellemetlenségeket, mert végre, hosszú idĘ után Visegrád színeiben játszhattak. Mivel a pálya árterületen
fekszik, árvízkor víz alá került, ekkor a szomszédos tele-

2010. augusztus

püléseken, Dömösön vagy Dunabogdányban játszott,
edzett a csapat.
A szakosztály két csapatból állt: felnĘtt és ifjúsági csapatból. MérkĘzéseit a csapat Visegrád-Gizellatelepen játszotta egy ideiglenes focipályán, amely kb. 3 km-re van
Visegrádtól. Öltözni viszont Visegrádon a tornacsarnokban tudtak. Az edzések szintén Gizellatelepen voltak, hetente kétszer vagy háromszor.
A játékosok foci iránti szeretete, rajongása legyĘzte ezeket a kellemetlenségeket, mert végre, hosszú idĘ után, Visegrád színeiben játszhattak.
Mivel a pálya árterületen fekszik, árvízkor víz alá került,
ekkor a szomszédos településeken, Dömösön vagy Dunabogdányban játszott, edzett a csapat.

2010
Visegrádi sportlétesítmény kitĦnĘ körülmények, jó pálya, öltözĘegység.
Jelenleg a szakosztály a Dunakanyar meghatározó utánpótlás bázisa 7 bajnokságban.
Több mint 100 igazolt játékos van U7, U9, U11, U13,
U19, felnĘtt csapat, öregfiúk csapatoknak. A felnĘtt és az
U19 csapat megyei II. osztályban szerepel
Az eredmények biztatóak, most kezd beérni az elmúlt
évek munkája, melyet a lelkes szakedzĘk végeztek Szendrei Lajos (Lajos bácsi) irányításával. A gyerekek szívesen
járnak edzésre, és várják a mérkĘzéseket. KörnyezĘ településekrĘl is szívesen hozzák a szülĘk a fiúkat, lányokat,
mert biztonságban tudják az edzés alatt.
Jó hír:
Megépült a 11-es úton a biztonságosabb átjutást segítĘ
sárga villogó lámpa a hozzá tartozó zebrával és járdaszigettel.
EgyüttmĦködés jött létre a Dunabogdányi Sport Egyesülettel a 2010–2011. évi bajnokságban,
Nyolc Visegrádi SE 16 éves játékos szerepel a Dunabogdány SE U16-os csapatában, mivel a dunabogdányiaknak kötelezĘen kell szerepeltetni U16-os csapatot a megyei I/B bajnokságban, és létszámhiánnyal
küszködtek. A hazai mérkĘzéseket az U16-os csapat a visegrádi pályán játssza.
Kapcsolatot ápolunk a Dunakanyar SE és TápiószecsĘ
FC csapatával, illetve a testvérváros, Obergünzburg labdarúgócsapatával.
Az idei idénynyitó:
HagyományteremtĘen egy felkészülési tornát rendeztünk:

I. Dunakanyar Kupa
2010. augusztus 1.
Csapatok:
Nagymaros SE megyei II., Tahitótfalu SE megyei I/B, Dunabogdány SE megyei I/B,
Visegrádi SE megyei II.

2010. év kupagyĘztes:
Visegrád SE csapat
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1. mérkĘzés:
Dunabogdány SE–Tahitótfalu SE 1-1, tizenegyesrúgásokkal. Tahitótfalu SE jutott tovább.
2. mérkĘzés:
Nagymaros SE–Visegrádi SE 1-2. Visegrádi SE jutott
tovább.
A 3. helyért játszott:
Dunabogdány SE–Nagymaros SE 3-1.
A döntĘ:
Tahitótfalu SE–Visegrádi SE 1-2.
Egy nagyon jó hangulatú mérkĘzéssorozat segítette a
csapatokat a 2010–2011. bajnokság felkészülésében.
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,,Mostantól már az ég mezĘit járod,
ahogy akarod: gyorsan vagy lassan.
Csillaggá váltál, s fenn ragyogsz
valahol távol a fényes magasban.”

Köszönjük mindenkinek, aki
DR. NAGY ÁRPÁDNÉ KLÁRIKA
temetésén és az utána tartott
megemlékezésen megjelent,
és részvétével a fájdalmunkat enyhítette
Klárika családja és barátai

Felkészülési mérkĘzések:
Augusztus hónapban még 3 mérkĘzés van betervezve.
A Pest megyei kupasorozat augusztus 14–15-én kezdĘdik
A 2010/2011. évi bajnokság augusztus 21–22-vel indul
hazai mérkĘzéssel, a Leányfalu SE elleni mérkĘzés 21-én,
szombaton kerül megrendezésre.
A mérkĘzésekre mindenkit szeretettel várunk!
Felhívás:
A szakosztály bármely csapatába lehet jelentkezni a
szakedzĘknél, edzési idĘpontok szerda–péntek.
Sporttal kapcsolatos régi fotókat, ereklyéket, serlegeket,
jegyzĘkönyveket keresek kiállítás céljára, melyet megfelelĘ mennyiség elérése után a mĦvelĘdési házban szeretnénk
kiállítani Zeller Márton 06 (20) 9552-220.
Zeller Márton
Visegrádi SE elnök

Hozzászólás

"#$
"#$

Szomorúan tapasztaltam, hogy az ifi labdarúgószakosztályról egy sor sem jelent meg, illetve nem tudni,
hogyan fejezték be a bajnokságot. Pedig ezek a fiatalok is
megérdemlik, hogy tudjanak róluk, milyen szépen teljesítettek.
Sokat fejlĘdtek, és tĘlük két-három évvel idĘsebbek ellen játszottak. ėsszel négy, tavasszal három gyĘzelmük is
volt, ha jól emlékszem.
A mi fiataljaink 80%-a 15–16 évesek voltak, természetesen 2-3 19 éves is erĘsítette a csapatot. Úgy gondolom,
Ęket is megilleti a dicséret és a biztatás, hogy jövĘre, továbbra is lelkesen folytassák a focit, hiszen Ęk azok, akik
majd váltják a nagycsapatot.
A csapat tagjai: Bene Bálint, Berkesi GergĘ, Bognár Ferenc, Dubniczki Áron, Galszter Richárd, Greguss Péter,
ifj. Jatyel Imre, KĘrösi-Fehér Krisztián, Melcher Máté,
Meszárek Norbert, Nádor Norbert, Scultéty Lajos, SzendrĘi Dávid, Szincsák Máté.
További sok sikert kívánunk!
Hajrá, U19!
A ,,szurkolók” nevében:
Galszter Jánosné

TekerentyĦ
Kerékpár Szerelde és KölcsönzĘ
hétfĘ–péntek:12–19 óra, szombat:10–16 óra
Visegrád, Nap u. 4.
Tel.: 06 (20) 3439-374
www.tekerentyu.hu



 

    




 
területi képviselĘ
06 (30) 201 2946; 06 (26) 390 228
keller.laszlone@t-online.hu
Biztosítások kötése, ügyintézés ügyfeleimnek
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TéglakĘbe vésett sikertörténet

Építsünk saját világot!
Miként lehetséges
az, hogy egy terméket maguk a vevĘk
fejlesztenek
tovább, meglepve
azokat is, akik
eredetileg kitalálták és megalkották? Barabás Árpád, a veszprémi
Barabás TéglakĘ
Kft.
tulajdonosa
szerint a téglakĘsztori
valójában
csak most – a díjesĘ után – kezdĘdik.

MitĘl vált divatossá a téglakĘ?
Bár csak egy éve kezdtük árulni a téglakövet, tavaly már
100.000 négyzetméter adtunk el összesen. Idén a rendkívüli idĘjárás ellenére július végén, jóval rövidebb idĘ alatt
több 130.000 eladott négyzetméternél tartottunk, ami országos rekord. Az eddig értékesített mennyiséggel lefedhetnénk a budaörsi repülĘteret! A legtöbbet eddig Veszprém és Pest megyében vásároltak belĘle. Talán az a titkunk, hogy a vásárlóink sokkal több tulajdonságot láttak
meg a téglakĘben, mint amit mi magunk eredetileg gondoltunk róla. Szerintem páratlan, hogy egy terméket ilyen
mértékben a vevĘk fejlesszenek tovább.

Hogyan derült ki, hogy a téglakĘ jóval több,
mint térburkolat?
Nagy meglepetésünkre
a próbaképpen kihelyezett téglaköveknél azt
láttuk, hogy nemcsak
útburkolásra használták
fel, hanem kerítést falaztak belĘle, mára pedig a téglakĘ kész építĘelemmé vált, mindenki valami egyedit akar
alkotni belĘle. Egy
szolnoki mesterséges tó
felett már hidat építettek téglakĘbĘl. De készült iskolakerítés, iskolaudvar és bicikliút,
fürdĘudvar is belĘle.
Olyan széles az alkalmazási lehetĘség, hogy szinte saját
világot lehet már építeni csak téglakĘbĘl. Sok régi álom
megvalósításában segítünk, és ez a legnagyobb sikere annak a többéves tervezésnek és fejlesztĘ munkának, amely

a téglakĘ létrehozását elĘzte meg. Most érzem igazán,
hogy nem dolgoztam vele hiába, és hogy a téglakĘ történetét maguk a vevĘk kezdik el írni.

Sorra érkeznek a szakmai elismerések.
Melyik a legfontosabb?
A téglakĘ kiemelkedĘ pontszámmal újdonság-díjat és legjobb stand-díjat nyert
a legjobb kiállításon,
a Construma építészeti vásáron. A
standunkon derült ki,
hogy az embereket
sokkal jobban érdekli
a kerítés, a pad, a
kút, a pergola, az
épületek külsĘ fedése, mint az, hogy
eredetileg ez egy térburkolat volt. Innen
jött az ötlet, hogy sok
helyen az országban
úgynevezett TéglakĘ Bemutatókerteket építsenek a partnereink. Ez már nagy ütemben zajlik, köszönhetĘen annak, hogy ötször annyi viszonteladónk van, mint egy évvel
ezelĘtt, sĘt terjeszkedünk a határokon túl is.

Mi az a téglakĘ?
Az antik jellegĦ téglakĘ színében, még csorbulásaiban is
úgy néz ki, mint egy százéves bontott tégla: patinás és
gyönyörĦ. Anyagában beton, tehát nem égetett agyag, a
dédszüleink korabeli égetett agyagtéglát idézi, ám azzal
ellentétben fagyálló és kopásálló. A téglakĘvel gyakorlatilag újrateremtették a téglát, ami beépíthetĘ az udvar-, és a
járdaburkolatba, ellenáll a sónak, az esĘnek, a hónak és a
mechanikai koptatásnak is, könnyedén bontható, javítható. Az eredetileg kĘmĦves Barabás Árpád hosszú esztendĘkön át kísérletezett, amíg mára tökéletesítette találmányát. Ráadásul a teljesen újragondolt gyártástechnológia
az eddig megszokott árszint felét, harmadát teszi lehetĘvé.
Akik eddig csak vágytak erre, most nagyon kedvezĘ áron
juthatnak egy magyar prémiumtermékhez.

Érdekli a téglakĘ? Tudjon meg többet:
BARABÁS TÉGLAKė KFT.
8200 Veszprém, Tüzér u. 69.
Telefon: 06 (88) 578-280
www.teglako.hu
info@barabasteglako.hu

XXVI. évfolyam 8. szám

VISEGRÁDI HÍREK

25

Nyomdai munkák: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác

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/fax: 06 (26) 398-128
SzerkesztĘségi órák: szerdán 14–16 óra között

ISSN 1587-7477
Tipográfia: Borsody István

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@t-online.hu
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TīZIFAELADÁS
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL!
Vágott tĦzifa 2.000,– Ft/q, hasított tĦzifa 2.100,– Ft/q
EėRY CSABA
Tel.: 06 (20) 599-9399

TETėSÍK KFT.
Vállal tetĘszerkezet-építést, tetĘátfedést,
tetĘtér-beépítést és bádogos munkákat
garanciával!
2025 Visegrád, Rákóczi u. 2/C
Telefon: 06 (20) 949-5437
www.tetosik.hu
e-mail cím: tetosik@freemail.hu

2010. augusztus

Új áruk,
új szolgáltatások
a KÁOSZ Üzletházban
Papír-írószer
kibĘvített választékban
Üzleti és egyéb
nyomtatványok
Mobiltelefon-feltöltés
Fénymásolás
FilmelĘhívás

KÁOSZ Üzletház
Visegrádon külön bejáratú

Visegrád, FĘ u. 104.

KÉTSZOBÁS LAKÁS KIADÓ!

Tel.: (26) 398-374
E-mail: kaoszuzlet@freemail.hu

ÉrdeklĘdni lehet:
a 06 (30) 966-9288-as,
ill. a 06 (26) 398-287-es telefonszámon

Kisteher-fuvarozás 0–2 t-ig,
gépi földmunka
Fieszl Csaba
Tel.: 06 (30) 226-3089

Nyitvatartás:
hétfĘ–péntek:
9–18 óráig
szombat–vasárnap: 9–12 óráig
VÁRJUK SZERETETTEL!


   
Biztonsági rendszerek kiépítése
rádiófrekvenciás
és telefonos távfelügyelet biztosításával,

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

ÁLLATKÓRHÁZ
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Folyamatos, éjjeli és hétvégi ügyelettel
Szentendre központjában,
Római sánc u.2/b.
Telefon: (26) 317-532, (30) 9370-863
Ügyelet: (30) 6626-849
RendelĞ:
Tahitótfalu, Szentendrei u. 6.
Telefon: (26) 385-152
Pénteki napokon körjárat:
kiszállási díj nélkül házhoz megyünk!
Dr. Szolnoki János
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13 ÉVE A SZIGETEN! MEGÚJULT!

VÍZ-, GÁZ-, SZERELVÉNY ÉS VILLANY KISÁRUHÁZ
T A HI T Ó T F A L U , S Z A B A D S Á G Ú T 1 5 . ( A K É K D U N A S Z Ö V E TK E Z E T U D V AR ÁN )
Ha Önnek fontos az ideje, ne menjen messzebbre! Megújult és kibĘvült termékpalettával várjuk Önöket!
Nekünk fontos, hogy amit ma megvásárol évek múlva is örömét lelje benne. MinĘségi terméket reális áron!
VevĘink mondják: „Milyen kár, hogy csak most tudtam meg, hogy itt vannak, eddig rengeteg idĘt töltöttem el
a termékek beszerzésével, ráadásul még drágábban is vettem meg!”
ÍzelítĘül termékeinkbĘl:
– csaptelepek (Mofém, Kludi, Hansgrohe, Zucchetthi, Concept, JGS Portugál, Grohe)
– szaniterek (Alföldi, Keramag, Laufen, Jika, Roca stb)
– zuhanykabinok, fürdĘszoba szekrények, zuhanytálcák, kádak
– szivattyú (Wilo, Grundfos, ABS, Gardena stb.)
– gázkészülékek szinte teljes palettája
– vegyes tüzelésĦ kazánok, füstcsövek
– szerelvények (légtelenítĘ, biztonsági szelep, téli elzáró, kerti csap)
– elektromos vízmelegítĘ alkatrészek
– horgany, réz idomok csövek, ötrétegĦ idomok csövek (Henco, Valsir)
– pvc, kg, szennyvízcsatorna-csövek, idomok, szigetelések
– csavarok, dĦbelek, bilincsek
– radiátorok, szelepek
– villanyszereléshez: vezeték, kapcsolók, dugalj, izzók, dobozok, kismegszakítók, relék, gégecsövek
ElérehtĘség: tel./fax: 06 (26) 386-721, mobil: 06 (30) 9515-484
Email: postmaster@kelemen.t-online.hu
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Kapható
A BORDA TERMÉKEK TELJES VÁLASZTÉKA!
Ajánlatunk:
sütni való kolbász 1160 Ft helyett 900 Ft,
vákuumfóliás grillkolbász (kétféle ízesítéssel)
1320 Ft helyett 1100 Ft
A sertéshús beszerzési árának kedvezĘ alakulása
folytán az árakat mi is csökkentettük!
Grillkolbászok már pizzás és zöldfĦszeres ízben is!
Többféle mustár, majonéz, torma!
A GRILLEZÉSHEZ AJÁNLJUK:
többféle ízesítésĦ fĦszeres húsok, sertéstarja, oldalas stb.
többféle páccal ízesített grillhúsok, grillfĦszerek
nagy választékban, sertés- és juhbeles
grillkolbász, csemege debreceni!
Minden héten más-más sertéshúsakció –
a készlet erejéig!
Az árak a mindennapi készlet erejéig
érvényesek; az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
Sertés-, mĦ- és vakbél, gyomor folyamatosan kapható!
MinĘségi ecetek, konzervek, ét- és olívaolaj,
ásványvíz, üdítĘitalok, száraz- és házi tészták,
mirelit áruk, vecsési savanyúságok, mirelités grillfĦszerek nagy választékban,
jó minĘségben, kedvezĘ áron!
SODEX ho PASS, ENNI KÉK
étkezési és ajándék utalványok beválthatók!

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
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Nyitva: h–p 10.00-19.00, szo 10.00–14.00
2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 49/c
Telefon: 06 (26) 580-072
(vizsgálati elĘjegyzés is)
Fax: 06 (26) 580-073
e-mail: optimed@chello.hu

Szemész szakorvosi vizsgálat,
gyermekszemészet
Kontaktlencse-vizsgálat, -forgalmazás
Kontaktlencse-ápoló szerek
Szemüvegkészítés, -javítás
Fotócikkek, fényképelĘhívás,
igazolványkép-készítés

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
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1975-ben Yehudi Menuhin, világhírĦ hegedĦmĦvész kezdeményezésére és javaslatára
az UNESCO október 1-jét a zene világnapjának nyilvánította. Mi, magyarok, jogosan
lehetünk büszkék világhírĦ zeneszerzĘinkre:
Liszt Ferencre, Goldmark Károlyra, Kodály
Zoltánra, Bartók Bélára, Kurtág Györgyre,
hogy csak néhányat soroljunk fel a 19–20.
század magyar komponistái közül. Ha tetszik,
ha nem, zenei életünkre is az évfordulók
irányítják rá a közfigyelmet. A 19. század két
zenei óriásának, Erkel Ferencnek és Liszt
Ferencnek is 200 éves születésnapját ünnepeljük, 2010-ben ill. 2011-ben. Mikor lenne
alkalmasabb, mint ezen jeles ünnepi alkalomkor megemlékezni Erkel Ferenc (1810.
november 7.–1893. június 15.) munkásságának egy talán kevéssé ismert visegrádi vonatkozásáról. A számos ismert színpadi mĦ
– Bátori Mária, Hunyadi László, Bánk bán, Dózsa György, Brankovics György,
Névtelen hĘsök – szerzĘjének utolsó operája az 1886-ban komponált István király
Visegrádon játszódik, szent királyunk uralkodásának utolsó éveiben. Szövegkönyvét
Váradi Antal (1854–1923) író, drámaíró, színészpedagógus, a Nemzeti Színház dramaturgja, a SzínmĦvészeti Akadémia tanára írta, aki a visegrádi temetĘben nyugszik.
Leánya, Váradi Aranka (1886 –1966) korának híres színésznĘje, 1903-tól a Nemzeti
Színház tagja, 1923-tól örökös tagja volt. Férje, gróf Bánffy Miklós (1873–1950) író,
grafikus, díszlet- és kosztümtervezĘ, színpadi rendezĘ, politikus, külügyminiszter, az
egyik legnagyobb erdélyi földbirtokos család tagja. A családnak Visegrádon a rév
mellett a mai Cseke-ház volt a villája, itteni tartózkodásukról a családi visszaemlékezésekben is olvashatunk.
És, hogy a zene világnapja alkalmával tett, Visegrádhoz kötĘdĘ, zenei-irodalmi
körképünk teljesebb legyen, örömmel szeretnék beszámolni városunk régi-új kulturális rendezvényhelyszínérĘl. Ez év szeptemberében is megrendezésre került az Ars
Danubiana Alapítvány szervezésében, a Mátyás Király MĦvelĘdési Ház támogatásával a komolyzenei billentyĦs kurzus, amelynek záró koncertjét a visegrádi református
templomban rendezték. A kurzus diákjainak hangszeres bemutatkozása után az Ęket
tanító professzorok – Kemenes András és Spányi Miklós – csembalón és fortepianón
játszott a lelkes közönségnek. A templom belsĘ tere, hangulata és akusztikája kiváló
lehetĘséget biztosított mind a kurzus, mind pedig a koncert számára.
Még egyszer köszönet a szervezĘknek, rendezĘknek, s fĘként a házigazdának, a
Dunabogdány-Visegrádi Református Anya- és Fiókegyháznak, hogy Visegrád egy új,
bensĘséges hangulatú, jó adottságú kulturális rendezvényhelyszínnel gyarapodott.
Gróf Péter
Utóirat:
ėszintén remélem, hogy sem az Erkel Ferenc munkásságáról szóló mondatok, sem
a református templom dicsérete nem minĘsül senki szemében kampányfogásnak.
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Reményik Sándor:

OKTÓBER 6.
,,Lehullott a rezgĘ nyárfa…”
Nem.
Nem ezüstszínĦ most a levele.
Feketén hull a fáról a levél,
S a föld, amelyre hull,
Kemény, mint a koporsó fedele.
Hallottátok: így szól a rendelet:
Gyászolni ne merjen ma senki sem,
Senki ne merjen ülni ünnepet,
Mert a nép, melynek e nap ünnepe
volt:
Csak volt…!
Halottnak – hallgatás;
De a hamu alatt,
Valahol mélyen – izzik a parázs!
(1919. október 6.)
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„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Visegrád Város Önkormányzata a Nemzeti ErĘforrás Minisztériummal együttmĦködve
ezennel kiírja a 2011. évre
a Bursa Hungarica FelsĘoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsĘoktatási hallgatók számára
a 2010/2011. tanév második és a 2011/2012. 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, teljes idejĦ (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget
eredményezĘ alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményezĘ mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben
vagy felsĘfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Figyelem!
– Az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet a felsĘoktatásban részt vevĘ hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendĘ egyes térítésekrĘl 1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a katonai illetve rendvédelmi felsĘoktatási
intézmények katonai illetve rendvédelmi képzésben részt vevĘ hallgatói.
– A középiskolai akkreditált iskolarendszerĦ felsĘfokú szakképzésben részt vevĘ 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 2010 szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezdĘ hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas
hallgatói jogviszonya 2011 Ęszén már nem áll fenn, úgy a 2011/2012. 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 2010/2011. tanév második félévére már beiratkozzon a felsĘoktatási intézménybe.
Az ösztöndíj idĘtartama 10 hónap, azaz két egymást követĘ tanulmányi félév (2010/2011. tanév második, illetve a 2011/2012. tanév
elsĘ féléve).
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2011. március.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2010/2011. 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 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. (Az adóterhet nem viselĘ járandóságokról lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 72. s) pontját).
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsĘoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról az OKM TámogatáskezelĘ Igazgatóságának, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati Ħrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési
önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat, és az OKM TámogatáskezelĘ Igazgatósága részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenĘrzése céljából – átadja, illetĘleg az ösztöndíj idĘtartama alatt
maga kezelje.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az OKM TámogatáskezelĘ Igazgatósága személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenĘrzése céljából – az ösztöndíj idĘtartama alatt kezelje.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történĘ kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása valamint a támogatási jogosultság ellenĘrzése
céljából történĘ továbbításához.
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: 2010. október 29.
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 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:
– ...
A pályázati Ħrlap csak a fent meghatározott kötelezĘ mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet hiányában a
pályázat formai hibásnak minĘsül.
Egy háztartásban élĘk: a pályázó állandó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerĦen együttlakó, ott bejelentett vagy tartózkodási
hellyel rendelkezĘ személyek.
Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
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– a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldrĘl vagy külföldrĘl származó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is,
– az a bevétel, amely után az egyszerĦsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerĦsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény
szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
Elismert költségnek minĘsül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerĦsített vállalkozói adó vagy egyszerĦsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel
csökkenthetĘ a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minĘsülĘ igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a
bevétel 40%-ával. Ha a mezĘgazdasági ĘstermelĘ adóévi ĘstermelésbĘl származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál
(illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthetĘ az
igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelĘ összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetĘleg állattenyésztés esetén
94%-ának megfelelĘ összeggel.
Befizetési kötelezettségnek minĘsül a személyi jövedelemadó, az egyszerĦsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelĘ egyszerĦsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék,
nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
Nem minĘsül jövedelemnek
1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás,
2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)–(5) bekezdése
szerinti pótlék, a nevelĘszülĘk számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
3. az anyasági támogatás,
4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
5. a személyes gondoskodásért fizetendĘ személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történĘ foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a teljes munkaidĘben foglalkoztatott
munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelezĘ legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%-át nem haladja meg,
8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás;
A települési önkormányzat 2010. november 23-ig saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat:
a) a határidĘn túl benyújtott vagy formailag nem megfelelĘ pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;
b) minden határidĘn belül benyújtott, formailag megfelelĘ pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;
c) csak az illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkezĘ pályázókat részesítheti támogatásban;
d) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bĘrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül,
kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatára tekintettel járhat el.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
A települési önkormányzat döntésérĘl és annak indokáról 2010. december 6-ig írásban értesíti a pályázókat.
Az OKM TámogatáskezelĘ Igazgatósága 2011. március 16-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban
részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegérĘl és az ösztöndíj-folyósítás 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 (születési név, anyja neve, állampolgársága, állandó lakóhelye) 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 rendelkezik 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 felsĘoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. Törvény, valamint a felsĘoktatásban részt vevĘ hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendĘ egyes térítésekrĘl
szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet szolgál.

TÁJÉKOZTATÁS
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy 2010. szeptember 13-tól a Pest Megyei KéményseprĘ Kft. dolgozói megkezdik az éves, szokásos szolgáltatás végzését a településen.
Polgármesteri hivatal
KÖZ L EM ÉNY
Közöljük Tisztelt Polgárainkkal, hogy a Gyámhivatalt a következĘ telefonszámokon érhetik el:
06 (26) 597-050, ill. 06 (26) 597-051
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„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Visegrád Város Önkormányzata a Nemzeti ErĘforrás Minisztériummal együttmĦködve
ezennel kiírja a 2011. évre
a 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 2010/2011. tanévben utolsó éves, érettségi elĘtt álló középiskolások;
vagy
b) felsĘfokú diplomával nem rendelkezĘ, felsĘoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2011/2012. tanévtĘl kezdĘdĘen felsĘoktatási intézmény keretében teljes idejĦ (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményezĘ alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsĘfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2011-ben elĘször nyernek felvételt felsĘoktatási intézménybe és
tanulmányaikat a 2011/2012. tanévben ténylegesen megkezdik.
Figyelem!
– A 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet a felsĘoktatásban részt vevĘ hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendĘ egyes térítésekrĘl 1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a katonai, illetve rendvédelmi felsĘoktatási intézmények katonai illetve rendvédelmi képzésben részt vevĘ hallgatói.
– A középiskolai akkreditált iskolarendszerĦ felsĘfokú szakképzésben részt vevĘ tanulók nem jogosultak a Bursa Hungarica
ösztöndíjra.
Az ösztöndíj idĘtartama 3 ×10 hónap, azaz hat egymást követĘ tanulmányi félév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2011/2012. tanév elsĘ féléve, keresztféléves képzés esetén a 2011/2012. tanév második
féléve.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2011/2012. tanév elsĘ félévében, illetve
keresztféléves képzés esetén a 2011/2012. 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 ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott 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. (Az adóterhet nem viselĘ járandóságokról lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 72. s) pontját).
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsĘoktatási intézménybe történĘ felvételi vizsgája eredményérĘl az
Oktatási Hivatal az OKM TámogatáskezelĘ Igazgatóságának, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsĘoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról az OKM 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 OKM TámogatáskezelĘ Igazgatósága részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenĘrzése céljából – átadja, illetĘleg az ösztöndíj idĘtartama alatt
maga kezelje.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az OKM TámogatáskezelĘ Igazgatósága személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenĘrzése céljából – az ösztöndíj idĘtartama alatt kezelje.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történĘ kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása valamint a támogatási jogosultság ellenĘrzése
céljából történĘ továbbításához.
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: 2010. október 29.
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.
Egy háztartásban élĘk: a pályázó állandó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerĦen együttlakó, ott bejelentett vagy tartózkodási
hellyel rendelkezĘ személyek.
Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
– a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldrĘl vagy külföldrĘl származó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is,
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– az a bevétel, amely után az egyszerĦsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerĦsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény
szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
Elismert költségnek minĘsül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerĦsített vállalkozói adó vagy egyszerĦsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthetĘ a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minĘsülĘ igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezĘgazdasági ĘstermelĘ adóévi ĘstermelésbĘl származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthetĘ az
igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelĘ összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetĘleg állattenyésztés esetén
94%-ának megfelelĘ összeggel.
Befizetési kötelezettségnek minĘsül a személyi jövedelemadó, az egyszerĦsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelĘ egyszerĦsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék,
nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
Nem minĘsül jövedelemnek
1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás,
2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)–(5) bekezdése
szerinti pótlék, a nevelĘszülĘk számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
3. az anyasági támogatás,
4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
5. a személyes gondoskodásért fizetendĘ személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történĘ foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a teljes munkaidĘben foglalkoztatott
munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelezĘ legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%-át nem haladja meg,
8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás;
A települési önkormányzat 2010. november 23-ig saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat:
a) a határidĘn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelĘ pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;
b) minden határidĘn belül benyújtott, formailag megfelelĘ pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;
c) csak az illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkezĘ pályázókat részesítheti támogatásban;
d) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bĘrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül,
kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatára tekintettel járhat el.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
A települési önkormányzat döntésérĘl és annak indokáról 2010. december 6-ig írásban értesíti a pályázókat.
Az OKM TámogatáskezelĘ Igazgatósága 2011. 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 2011. szeptember 1-jéig az OKM TámogatáskezelĘ
Igazgatósága részére bejelenteni, hogy a 2011/2012. tanévben melyik felsĘoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait.
Továbbá a pályázó köteles írásban nyilatkozni arról, hogy a 2011-es 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 (születési név, anyja neve, állampolgársága, állandó lakóhelye) 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 rendelkezik 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
rendelkezik 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 felsĘoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. Törvény, valamint a felsĘoktatásban részt vevĘ hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendĘ egyes térítésekrĘl
szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet szolgál.
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…de eladósodásunkat
egy felelĘtlen szerzĘdés is „segítheti”!
A pénzügyi bizottság ez év júliusi ülésén egy további „kényes” témával is foglalkozott, mely középtávon hozzájárulhat az önkormányzat eladósodásához is. Mindenesetre nagy anyagi megterhelést jelenthet. Mindezekért meghívtuk a
polgármester urat a felmerülĘ kérdések tisztázására, ám Ę nem ért rá, viszont Kalotai Árpád alpolgármester úr – aki az
úgynevezett TDM pályázat végrehajtásában kapott személyre szóló feladatot – eljött meghívásunkra. A püb tagjai a
tájékoztatás közben, illetve azt követĘen számos észrevételt, illetve javaslatot tettek a Visegrád és Környéke Turisztikai
Marketing Egyesület (a továbbiakban: VKTME) és az önkormányzat által megkötött szerzĘdéssel kapcsolatosan.
Ezen a júliusi gyĦlésen úgy döntöttünk, hogy augusztusban újra találkozunk, és ezt a témát ismételten áttekintve véglegesítjük véleményünket, észrevételeinket és javaslatainkat. Ám augusztusban a tagok eltérĘ szabadságolási idĘpontjai
miatt nem tudtunk összejönni.
Alább azokat az elemzéseket és javaslatokat olvashatják, melyeket eddig észrevételeztünk, s melyeket immár – a püb
2010/10. sz. határozatra javaslatként – szeptemberben tárgyalunk.

A PÜB 10/2010. 9. sz. javaslattervezete a képviselĘ-testületnek
az önkormányzat és a VKTME közötti szerzĘdés ügyében
2009. december 22-én megtartott képviselĘ-testületi ülésén döntött a testület a Turisztikai és Desztinációs Marketing-manager európai uniós pályázatban való részvételrĘl,
melyen kb. 50 millió forintot lehetett nyerni. (Jelen sorok
írója akkor ezen nem vett részt, mert kórházban volt.) A
pályázatot ki kellett egészíteni 2010. áprilisi gyĦlésünkön
egy, az önkormányzat és a VKTME közötti együttmĦködési szerzĘdéssel. A szerzĘdés olyan pénzügyi középtávú
kötelezettségvállalás, mely jelentĘsen megterheli költségvetésünket.
1. A 2009-es évben Hadházy Sándor polgármester és
Kalotai Árpád alpolgármester urak arról számoltak be
a testületnek, hogy a turizmusban érdekelt visegrádi
intézményeket, szállodákat, éttermeket és más
vállalkozásokat, ill. érdekelteket arra buzdítják, hogy
hozzanak létre egy közös szervezetet (egyesületet),
mely majd koordinálja a helyi turizmust, és jó
megjelenést biztosít egy hathatósabb turisztikai piaci
marketing kialakítására. Ezeket a tájékoztatásokat –
bár ennek tényleges tartalmáról és az ebben
résztvevĘk kilétérĘl a testület nem kapott
információkat – támogatóan fogadta a testület. Azt is,
hogy EU-s pályázaton indulunk.
2. A testület 2009. december 22-i gyĦlésén elfogadta az
EU-s pályázatot is, mert azon kb. 50 millió forintot is
nyerhetünk. Igaz, elfogadta azt is, hogy az ehhez
kapcsolódó önrészt az önkormányzat állja, hiszen az
új egyesületnek erre nincs pénze, illetve a kötelezĘ
tagsági díjuk is elenyészĘ. Az önrész – mint késĘbb
kiderült – 8,8 millió forint lett.
(A turizmusra évek óta költött az önkormányzat –
bár nagyságát és az eredményét ugyancsak évek óta
vitatta bizottságunk. Ez általában 5-6 millió forint
volt évente, melynek felhasználását Kalotai alpolgármester úr bonyolította le. Ez az országos turisztikai vásáron való részvételt jelentette, s esetleg egy
valamilyen kiadványban való rövid részvételünket. A
több mint 8 milliós kiadás tehát megtakarítást is jelenthetett, hiszen az egyszeri és további öt évig az
említett 5-6 milliós kiadásra már nem kerül sor.)
3. 2010 áprilisában kiderült, hogy a pályázó az
önkormányzat ugyan, de az elnyert 58 millió forint
EU-s támogatás felhasználásába alig szólhat bele,

hiszen önkormányzatunk csak egy tagja az
egyesületnek, illetve két szavazattal rendelkezünk,
mert a mĦvelĘdési ház is tagja lett az egyesületnek.
Ez akkor is így van, ha az önkormányzatot Kalotai
alpolgármester úr képviseli.
4. A püb szerint tetézi a bajt, hogy az önkormányzat a
2010. áprilisi ülésén olyan együttmĦködési anyagi
kötelezettséget vállalt a további öt évre, mely
anyagilag
óriási
mértékben
terheli
éves
költségvetéseinket. Az elfogadott szerzĘdés szerint –
amelyet hat támogatással és két ellenszavazattal (két
fĘ éppen hiányzott) fogadott el a testület – az
elkövetkezĘ öt évben, évente 13 millió forinttal
támogatja a VKTME-t önkormányzatunk, amely öt
év távlatában legalább 65 millió forintot jelent. Ez a
támogatás akár több is lehet, hiszen a testület –
konkrét számok nélkül – általában vállalta, hogy a
VKTME turisztikai irodájának mĦködtetésére
tervezett kiadásainak 65%-át vállalja át, amelynek
teljes éves kiadását sem szerepelteti a szerzĘdés, csak
Hadházy és Kalotai urak által megjelölt éves 20
millió forintos megnevezése után lehetett kiszámolni.
Bizottságunk szerint a számszerĦen nem pontosított
támogatás jogilag eleve rossz. Az éves 13 milliós
vállalt kötelezettség – az eddigi éves 5-6 milliós
önkormányzati kiadáshoz képest – több mint 100%os plusz kiadást jelent, amit semmi sem indokolhat.
Ráadásul egy fĘs szavazatunkkal bele sem szólhatunk
annak felelĘs felhasználásába – így ellenĘrizhetetlen
önkormányzati tĘkekiáramoltatás is létrejöhet belĘle.
5. A püb hibának tartja, hogy a fél éves elĘkészítés
ellenére sem vonták be a város turisztika
fejlesztésének érdekében már eddig is felelĘs
hozzáállását biztosító egységeket, pl.: a Visegrádi
Turisztikai Egyesületet vagy más visegrádi civil
szervezeteket vagy az összes éttermet, más turisztikai
céllal mĦködĘ vállalkozásokat. Ez azt is jelenti, hogy
a most tagként benne lévĘknek nagyobb anyagi
segítséget ad éppen az önkormányzat, melyet a kívül
rekedtek azzal is megtámadhatnak, hogy egyeseket
tisztességtelen módon favorizálunk. A püb nem is
érti, hogy miért nem lehetett a helyi újságban
megjelenĘ felhívással mindenki számára tudtára adni
az egyesületbe való belépés lehetĘségét. Ez jogi prob-
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lémát jelenthet akár az EU-s támogatást illetĘen is,
hiszen az EU-nál ez megtámadható, mint az
esélyegyenlĘség elmulasztása.
5. A püb hibának tartja azt is, hogy az önkormányzat és
a VKTME között létrejött szerzĘdés tartalmát és jogi
megfelelĘségét nem ellenĘriztette és véleményeztette
az önkormányzatunkat szolgáló ügyvédi irodával. Ezt
más, sokkal jelentéktelenebb anyagi kötelezettségek
esetében – pl.: a sportpálya üzemeltetési szerzĘdése
stb. – megtettük.
Javaslataink:
1. Az önkormányzat a szerzĘdés jogi-tartalmi
megfelelĘségét ellenĘriztesse, és véleményeztesse
az ügyvédi irodánkkal, és az így megfogalmazott
változtatással terjessze a testület elé.

EGÉSZSÉGÜNK JÖVėJE
RAJTUNK IS MÚLIK!
Visegrádi Egészségnap
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2. A VKTME turisztikai irodájának mĦködtetéséhez
nyújtandó éves 13 milliós támogatás mértéke
helyett az eddigi 5-6 milliós támogatást biztosítsa.
2. Az 5-6 milliós éves vállalást ahhoz kösse, hogy
felhívás alapján bárki tagja lehessen a VKTME
tagságának.
3. A szerzĘdésben az önkormányzati tagsági
szavazati megjelenés összhangban legyen a vállalt
anyagi kötelezettségeinkkel.
Természetesen a bizottsági határozatunkat átadjuk az
októberben megválasztott önkormányzati testületnek is,
hiszen nem valószínĦ, hogy a jelenlegi képviselĘ-testület
ezzel a kérdéssel foglalkozni fog, noha a püb beterjeszti a
következĘ önkormányzati ülésre mint napirendi javaslat.
Kiss Károly
pénzügyi bizottság

Október 1.





2010. szeptember 16. 10–14 óráig
Mátyás Király MĦvelĘdési Ház
(Visegrád, Széchenyi u. 11.)
Szíve egészsége legyen szívügye!
Szív- és érrendszeri betegségek egyéni kockázatbecslése
Vércukor-, koleszterin-, testzsírszázalék-,
haskörfogat- és testsúlymérés
Tudja Ön, hogy mennyi a vérnyomása?
Megmérjük és megtanítjuk,
hogyan ellenĘrizheti otthon vérnyomását
Szeretne egészségesen táplálkozni,
de nem tudja, hogyan kezdje el?
Keresse fel táplálkozási, fĘzési és diétás tanácsadásunkat
Kérjen recepteket, kalóriatáblázatot,
hogy családjának egészségesebben fĘzhessen
Próbált már leszokni a dohányzásról?
Tudja, mit nyer vele, ha abbahagyja káros szenvedélyét?
Dohányzásról leszokást segítĘ tanácsadáson
vehet részt,
ahol egyéni lépésötletekkel,
önsegítĘ módszerekkel is segítjük a leszokásban
Ha dohányzik, megmérjük CO szintjét,
nikotinfüggĘségi tesztet és COPD tesztet tölthet ki.
Tanácsadás a daganatos betegségek
korai felismerésérĘl,
a népegészségügyi szĦrĘvizsgálatokról
Ismerje meg az életet mentĘ önvizsgálati módszereket
A férfiak PSA vizsgálaton vehetnek részt
Keressük Visegrád legfittebb családját
Jelentkezzen fittségi tanácsadásra!
Játékok az egészségrĘl, az egészséges környezetrĘl
A résztvevĘk között FĥNYÍRÓKAT sorsolunk!
A RENDEZVÉNY ÉS MINDEN SZOLGÁLTATÁS
INGYENES!

Mindenkit szeretettel várunk!
ÁNTSZ KMRI
VISEGRÁDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Az idĘsek napján ezzel a szép virággal
és verssel köszöntjük városunk
örökifjú lakóit,
kívánva nekik jó egészséget, hosszú életet!
Bényei József:

ÖREGEK
Arcukon csöndesség lakik
Ülnek az ablakban
nézik a forgó földet szikrázó csillagokat
Ülnek hányezer éve és napja
mennyi alkonyt néztek végig szótalanul
Ráncosodó szemükre pápaszemet
valamikor szikrázó már törek-száraz hajukra
borítnak szürke fĘkötĘt
Ülnek szótalanul kezük ölükben
egyre közelebb a földhöz
egymáshoz bújnak
és nem zavarják a dolga után igyekvĘ embert
Helyükre ismét öregek ülnek
nézik az egyforma alkonyokat
s az ablak elĘtt elhaladó
nem veszi észre Ęket.
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ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2010


Városunkban a választói névjegyzékben 1475 választópolgár
szerepel, így 6 tagú képviselĘ-testület megválasztására van lehetĘség.
KépviselĘ-jelöléshez 15 ajánló szelvény volt szükséges.
Polgármester-jelöléshez 45 ajánló szelvény kellett.
Jelöltet ajánlani 2010. szeptember 3-án 16.00 óráig lehetett.
Szavazatokat 2010. október 3-án 6.00-tól 19.00 óráig lehet
leadni a kijelölt szavazóhelyiségben (hogy ki hol szavaz, minden szavazatra jogosult a korábban kapott ÉrtesítĘrĘl szerezhet
tudomást).
A Helyi Választási Bizottság (HVB) összetétele:
Kárpát Ildikó elnök
Márkosi Gábor tag
Szigetiné LĘrincz Ilona tag
Szavazókörök:
1. számú szavazókör: FĘ utca 81. (Polgármesteri hivatal)
2. számú szavazókör: Rév utca 2. (Áprily Lajos Ált. Iskola)
Polgármesterjelöltek:
Abonyi Géza
Dr. Balázs Mária Anna
Bártfai István
Hadházy Sándor
Önkormányzati képviselĘjelöltek:
Dr. Balázs Mária Anna
Bálint Zsolt
Bártfai István
EĘry Dénes
Gajdos Attila
Dr. Grácer Istvánné
Gróf Péter
Grósz Gábor
Kalotai Árpád
Kangas Kinga
Kiss Károly
Mezei Anna
Mikesy Tamás
Roczkov Krisztián
Scheiliné Herendi Ida
Schmidt Anna Mária
Schüszterl Károly
Sinka Zoltán
Szabó József
Visnyovszki András
Vitézné Gerstmayer Beáta
Zeller Márton
Zeller Tibor
Német kisebbségi képviselĘ-választások
KépviselĘjelöltek:
EĘry Dénes
Jung András
Jung Csaba Wilhelm
Jung Vilmos János
Scheiliné Herendi Ida
Schmidt Anna Mária
Vajda Laura
Zeller Márton

A Helyi Választási Bizottság a német kisebbségi
önkormányzati képviselĘválasztás idĘpontját 2010.
október 3-ára (vasárnap) tĦzte ki.
A kisebbségi választói jegyzékben 116 állampolgár
szerepel, így 4 fĘ kisebbségi képviselĘ megválasztására van lehetĘség.
A kisebbségi önkormányzat megalakulásához legalább 4 (négy) érvényesen választott képviselĘnek
kell lenni.
Szavazókör:
3. számú szavazókör: FĘ u. 38. (Orvosi rendelĘ)
Általános tudnivalók a szavazásról:
Szavazáskor a személyazonosság és a lakcím megállapítására alkalmas érvényes igazolványt (személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy 2001. január
1-jét követĘen a magyar hatóság által kiállított vezetĘi engedély) a bizottságnak át kell adni.
A jelöltekre szavazni a jelölt neve alatti, feletti
vagy melletti körbe tollal írt, két egymást metszĘ vonallal lehet: × vagy +.
Érvényes szavazatok száma:
– polgármesterre 1 szavazat,
– önkormányzati képviselĘkre 1–6 szavazat,
– kisebbségi önkormányzati képviselĘkre 1–4 szavazat,
– megyei közgyĦlés listájára 1 szavazat.
Érvénytelen az a szavazólap, amelyik nincs ellátva
a hivatalos bélyegzĘlenyomattal, illetve a fent ismertetettnél több szavazatot tartalmaz.
Dr. KĘszegi Géza,
a HVI vezetĘje
A jelöltek bemutatkozásáról:
A Visegrádi Hírek – az eddigi választásokhoz hasonlóan – a múlt havi számban felhívást intézett a
választáson indulni kívánó jelöltekhez; lehetĘséget
adva a lap hasábjain történĘ bemutatkozásukra,
programjuk, elképzeléseik ismertetésére. A polgármesterjelöltek esetében ez egy teljes oldal, képviselĘk esetében fél oldal.
Lapunk 9–21. oldalán olvashatják a magukat bemutatni kívánó jelöltek írásait; ezúttal is ABC rendben
felsorolva.
Minden választásra jogosult állampolgár
éljen szavazati jogával,
és vegyen részt
a 2010. október 3-án (vasárnap) tartandó
önkormányzati választáson
6.00 és 19.00 óra között, amikor is
polgármestert,
önkormányzati képviselĘket,
valamint
német kisebbségi képviselĘket választunk
újabb négy évre!
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POLGÁRMESTERJELÖLTEK
Abonyi Géza
független polgármesterjelölt

,,Neked kell a változásnak lenned, amit a világban látni
kívánsz.”
(Gandhi)
Köszöntöm a Kedves Olvasót!
Néhány héttel ezelĘtt szinte valamennyi visegrádi választópolgárhoz eljuttattam
polgármesterjelölti programomat. Ebben felsoroltam, hogy mely feladatok elvégzését
tekintem Visegrád város és lakosai érdekében a legfontosabbnak a következĘ négy év
során. Két szóban összefoglalva a program így is hangozhatna:

VÁLTOZÁST VISEGRÁDON!
Egyik legfontosabb feladatomnak azt tartom, hogy visszaállítsuk a lakosok egymás közti jó kapcsolatát. Hiszen nem is
olyan régen volt ebben a városban igazi közösségi élet. Újra lehetnek barátságos hangulatú, valóban hasznot hozó közmeghallgatások. Szervezhetünk közösen igazi, népes, az összetartozás felemelĘ érzését nyújtó, szórakoztató rendezvényeket.
Nagy és szép épített örökség maradt ránk az elĘdöktĘl. Itt az ideje, hogy rendbe hozzuk és ápoljuk a Budapesti kaput
és környékét, a Duna-parti sétányt, a parkokat, járdáinkat és városi épületeinket.
Pénzügyi gazdálkodásunkat felelĘs és takarékos alapra kell helyeznünk. Nem veszünk fel újabb hiteleket, inkább kihasználjuk sokkal nagyobb mértékben a turizmusban rejlĘ kivételes lehetĘségeinket. Tovább kell növelnünk a város
turisztikai vonzerejét, és ennek keretében megválasztásom esetén azonnali tárgyalást kezdeményezek a lepencei strand
mielĘbbi felépítése és megnyitása érdekében.

VÁLTOZÁST VISEGRÁDON!
A jövĘben több gondot és pénzt kell fordítanunk városunk fiatalságának testi és szellemi nevelésére. KiemelkedĘ az
ifjúsági sport jelentĘsége ebben a kérdésben, ezért ezt minden lehetséges eszközzel támogatni fogom.
Külön figyelemmel kell kísérnünk és segítenünk azokat a polgárainkat is, akik szintén rászorulnak a városi segítségre:
az egyedül élĘ idĘskorúakat, a hátrányos helyzetben élĘket, a nehéz sorsúakat.
A város részérĘl az eddiginél szorosabb kapcsolatot szeretnék tartani a múzeummal, a parkerdĘgazdasággal és az idegenforgalmi vállalkozókkal.
Számos igen jól felkészült szakember és szakértĘ él ebben a városban, akik beruházási vonalon, turisztikai téren vagy
a környezetvédelem területén igen nagy hasznára válnának Visegrádnak. Számítani fogok rájuk és tanácsaikra a várost
érintĘ ügyekben. A helyi kisvállalkozók a lakosság kis számából adódóan nem rendelkeznek elég munkalehetĘséggel. A
város részérĘl a jövĘben jobban kell támogatnunk Ęket a városi munkák kiadásakor.
Régebben Visegrádon is mĦködött helyi tĦzoltóság. Ennek megfelelĘjeként katasztrófavédelmi csapatot szeretnék létrehozni a polgárĘrség létszámának és felszerelésének kibĘvítésével. ElsĘdlegesen rájuk számíthatnánk természeti csapások alkalmával és a város biztonsága védelmében.

VÁLTOZÁST VISEGRÁDON!
Közel harminc éve élek Visegrádon, és ebbĘl már több mint tíz éve veszek részt a helyi közéletben. Két évvel ezelĘtt
két képviselĘtársammal együtt én is lemondtam képviselĘi tisztemrĘl, mert nem értettem egyet a város többségi vezetésének teljesítményével és szemléletével.
Egyre többen gondolják úgy, hogy ennyi év után más szemlélet, új emberek kellenek a képviselĘ-testületbe. Ezért van
szükség minél több visegrádi lakos szavazatára, akik szintén úgy vélik, hogy sokkal elĘrébb lehetne és kellene ennek a
városnak tartania, mint ahol most tart.
Tisztelettel kérem hát Önöket, hogy minél többen menjenek el szavazni, és szavazataikkal teremtsék meg a változást
Visegrádon.
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POLGÁRMESTERJELÖLTEK
Dr. Balázs Mária Anna
független polgármesterjelölt

 !"#$%&'((&)* *'*++,
születik meg a döntés az ember agyában, mint ahogy tudatában lenne annak, hogy döntött.
Ez olvasható egy német neves orvosi intézet neurológusának közzé tett tanulmányában. A kísérleteket elvégzĘ
ideggyógyász tehát arra a következtetésre jutott, hogy a tudatalatti aktivitás megelĘzi a tudatos választást. Döntéseinket agyi mĦködésünk készíti elĘ. Amikor a tudatosságunk bekapcsolódik az egész folyamatba, a döntést már
gyakorlatilag meg is hoztuk. Vizsgálatokat önkénteseken végezték, a vizsgáló eszköz egy MRI (mágneses rezonanciás készülék) volt. Az MRI szkenner által adott mintákból világosan meg lehetett jósolni, hogy az alanyok
melyik kezükkel nyomják meg a gombot. Akik a kísérletben részt vettek, azt állították, választásuk saját, szándékos döntésük eredménye volt.
A neves kutató (John-Dylan Haynes, Max Planck Intézet) a tanulmány végét azzal zárja, hogy az életünkben
meghozandó nagyobb döntéseket illetĘen persze a fenti állítás nem mindig igaz. ė lehetségesnek tartja azt is,
hogy a szabad akarat mégis „bekapcsolódhat” a döntésbe az utolsó pillanatban, és képes felülírni a tudatalatti
választását.
Tavaly október végén, kijĘve egy önkormányzati testületi ülésrĘl, nagyon lehangolt lettem. Ez nem pontos leírása az akkori lelki állapotomnak. Éreztem dühöt, elégedetlenséget, csalódottságot azon reakciók láttán, amit ott
tapasztaltam. Hetekre letaglózott, amit ott átéltem, egyszerĦen fájt az érzéketlenség, értetlenség, az együtt gondolkodás és a megbecsülés, közösségi szellem hiánya. Sokáig velem maradtak ezek az érzések.
A múlt év decemberében, már a tudatos énem is rábólintott arra a döntésre, amit valószínĦ, már én ott a testületi
ülésen meghoztam. Elindulok az önkormányzati választásokon, jelentkezem képviselĘnek, sĘt polgármesternek is.
ElĘször is önmagamnak, majd annak a közösségnek is, ahol élek, tartozom ezzel, hogy kifejezzem nemtetszésemet. FelelĘs vagyok azért, ha a megtapasztalt rossz dolgok ellen nem teszek semmit. Hiszen jól tudjuk, hogy a
felelĘsség nemcsak a cselekvésben van, hanem a hallgatásban, elhallgatásban, passzivitásban is.
Amíg magamban hordoztam ezt a szándékot, annyi mindent elképzeltem a városról és jövĘjérĘl. Úgy vélem, a
polgármesterség mint megbízatás, nem a rangról, hanem feladatokról szól. A törvényi kereteknek utána érdeklĘdtem, a két megbízatás egy személyben is betölthetĘ, háziorvos maradhatok továbbra is. Nekem az életformám az
orvoslás, e nélkül nem tudom elképzelni a napjaimat. Természetesen a két feladatkör ellátását változatlan rendelési idĘk betartása mellett gondolom.
Töprengéseim közben kerestem ennek, szeretett városomnak a szellemiségét, értékeit. A városunkon átutazót is
megállásra készteti a táj szépsége, rendkívülisége, az elénk táruló látvány lelkünket magaslatokba emeli.
Nem véletlen talán, hogy ez a hely szövetségek megkötésének színhelye. EmlékeztetĘül írom, hogy a középkorban a magyar király kezdeményezésére kezdĘdött tanácskozás a cseh és a lengyel királyság között, az ellentétek
elsimítására. A megkötött gazdasági, politikai együttmĦködés olyannyira sikeres volt, hogy a három királyság
gazdasága ebben a korban élte virágkorát. A legújabb egyezmény 1991-ben jött létre, ami a „visegrádi együttmĦködés” nevet kapta (V4, visegrádi négyek), ennek apropóját ez a középkori megállapodás adta.
A Visegrádi kapun annyiszor áthaladva, a középkori kövek között élve, a tárgyi emlékek Ęrzése, tisztelete mellett, nagyon fontosnak tartom ennek, a királytalálkozó létrejöttét elĘhívó szándéknak az átvételét, a magunk és a
mindennapjaink számára.
Ez a szellemiség tehát: az együttmĦködés!
Az általam elképzelt jövĘrĘl, feladatokról a részletes elképzelésemet minden családnak levélben fogom eljuttatni.
Természetesen a választási eredményektĘl függetlenül is nagy öröm számomra, hogy itt lehetek háziorvos Visegrádon. Ezúton is megköszönöm mindazt a bizalmat, amit eddig ÖnöktĘl kaptam.
Köszönettel és tisztelettel:
dr. Balázs Mária Anna
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POLGÁRMESTERJELÖLTEK
Bártfai István
független polgármesterjelölt
Tisztelt Visegrádiak!
Bártfai István 43 éves független polgármesterjelölt vagyok, 3 gyermekemmel és feleségemmel itt élek
Visegrádon. Több mint egy évtizede bĘvítem kupák, vetélkedĘk, csónak- és gyalogtúrák szervezésével
a város szabadidĘs programjait. A Sziget utcai közösségi házban egész éven át szinte minden korosztály részére nyújtunk szabadidĘs és rekreációs programokat. Három éve egy sport- és szabadidĘ park
kialakításán dolgozom a Duna-parton, ahol célom a visegrádiaknak egy pihenésre, szórakozásra alkalmas terület kialakítása, sportlehetĘségeinek bĘvítése és a vízi élet újra élesztése, a focisták munkájának
segítése egy jó minĘségĦ pálya és egy kielégítĘ szolgáltatásokat nyújtó fogadóépület üzemeltetésével.
Készül a csónaktároló, a játszótér és tavaszig egy edzĘpálya is elkészül. A testület tagjaként láttam,
hogy Visegrád városvezetése a megalomán tervek szövögetése közben nem figyelt eléggé az itt élĘk
problémáira. Ezt ellensúlyozva igyekeztem a város lakóinak problémáit megoldani, és beadványaim nyomán megvalósult a
Harangvirág és Rigó u.-i vízelvezetĘ, a Rákóczi, Doboskert és Somfa u. aszfaltozása, a Zách Klára kisköz burkolása, a „Málé
placc” térré alakítása, homlokzatfelújítási pályázat, gyalogátkelĘ a focipályánál.

PROGRAMOM
PÉNZÜGYI HELYZET MEGSZILÁRDÍTÁSA:
A kintlévĘségek behajtása, az igazgatás mĦködési költségeinek csökkentése, a beruházások körültekintĘ és takarékos végrehajtása. Turisztikai és egyéb fejlesztések elvégzése a bevételek növelése érdekében. Hitelt kizárólag fejlesztésre veszünk fel,
és az idegenforgalmi bevételeket fejlesztésekre fordítjuk.
A MEGKEZDETT FEJLESZTÉSEK FOLYTATÁSA:
Az árvízvédelmi pályázat elsĘ fordulóját megnyertük, a tervek elkészültek. A munkát folytatjuk, és a beruházást elkészítjük. A városközpont régészeti feltárásán, a tervpályázatokon túl vagyunk. Visegrád lakóival egyeztetve, a terveket átértékelve
a munkát folytatjuk. Itt a fiatalok számára bérlakások kialakítását tervezem, továbbá olyan egységek létrehozását, melyek
bevételhez juttatják a várost és az itt kialakított téren ünnepeinket méltóképpen megtarthatjuk. Külön figyelmet érdemelnek az idĘsek; folytatjuk a CsekĘ-házban tervezett nyugdíjasház megvalósítását, itt helyet kap a Német Kisebbségi Önkormányzat irodája és egy helytörténeti kiállítás. Az óvoda bĘvítését befejezzük, és elvégezzük a tornacsarnok felújítását is.
ÚJ FELADATOK, BERUHÁZÁSOK:
Az öböl tulajdonjogát szeretném megszerezni Visegrád részére. Itt horgásztó, csónakház, köteles vízisí, vízi és kerékpáros turizmus fejlesztése valósulhat meg. A Dunakanyar kerékpárúttervei elkészültek, megvalósítását az árvízvédelmi
beruházással szeretném összekapcsolni. Az így kialakított Duna-part végre kellemes látványt, tartalmas kikapcsolódást nyújt
a visegrádiaknak és vendégeinknek. Információs és útbaigazító táblákat kell elhelyezni a város területén. A múlt örökségeit, természeti adottságainkat kiemelt helyen kezelném, bemutatásukat és a hozzájuk kapcsolódó színvonalas rendezvények
szervezését a múzeum és civil szervezetek bevonásával képzelem.
A strand értéken aluli eladása és teljes tönkretétele óriási kárt okozott városunknak és az idegenforgalomból élĘknek. A
strand visszaszerzésének jogi lehetĘségeit megvizsgáljuk, de megnyugtató megoldás lehet az is, ha a helyére tervezett beruházás a lehetĘ legrövidebb idĘ alatt felépül, mert a tervekben szereplĘ nyilvános strand kiszolgálja a visegrádiak és a turisták
igényeit is. Egyre népszerĦbb a gyógy- és wellness turizmus, ezért az elĘzĘ évekkel ellentétben ezt a lehetĘséget maximálisan
ki szeretném használni. A Széchenyi utcai kemping területén a fiatalok számára bérlakások építését tervezem, de van erre
a városnak alkalmasabb területe is, így itt akár egy mĦvésztelep is helyet kaphatna, újabb értéket teremtve Visegrádon.
A fent említett tervek nagy része EU-s pályázatokból finanszírozható, ezeket eddig az önkormányzat által megbízott pályázatíró cég sikeresen teljesítette. Mindent elkövetünk, hogy a továbbiakban is így maradjon, és a ciklus végére elkészüljenek a
beruházások, melyeknél fontos szerepet kell, hogy kapjon a megújuló energiák felhasználása is. Ezek a fejlesztések Visegrád
hosszú távú fejlĘdése érdekében elengedhetetlenek, így hasznos minden visegrádinak, de nem feledkezhetünk meg az itt élĘk
mindennapi problémáiról sem.
AMIT PÁLYÁZATOKTÓL FÜGGETLENÜL MINDENKÉPP SZERETNÉK MEGVALÓSÍTANI:
A Berkenye, Tölgyfa, Schulek és Bányatelep utca vízelvezetését, aszfaltozását, Apát-kúti-patak mederrendezését és a
környezetében lévĘ közmĦvek kialakítását. Tervezem továbbá a Pataksétány csatornázását, burkolását, a Széchenyi utcai
kemping és az Apát-kúti-patak közötti, valamint a révtĘl Deltáig húzódó sétányok felújítását. Járda építését tervezem az
ácsmĦhelytĘl az erdei iskoláig és a Deltától a VIFÁ-ig. Fontos a vízelvezetĘk folyamatos karbantartása, járdák javítása, a
11-es melletti romos kerítések eltüntetése és környezetük rendezése. Nyolc éve képviselĘ vagyok, ez alatt megismertem a
hivatal munkáját és készen állok arra, hogy Visegrádot a jó gazda szemével látva, a köz valós érdekeit felismerve, idĘt és
energiát nem kímélve, politikai és egyéni érdekektĘl függetlenül, kizárólag a visegrádiak érdekét szolgálva, köztük élve, velük
gondolkozva és értük dolgozva megoldjam az eddig szĘnyeg alá söpört problémákat. A mellébeszélésnek és zárt ajtók mögötti egyezkedésnek véget kell vetni! A végzett munkáról havonta a Visegrádi Hírek hasábjain tájékoztatni kell a lakosságot.
Kérem, tiszteljenek meg bizalmukkal, és tapasztalataimat kamatoztatva dolgozzunk együtt egy szebb jövĘért!
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Hadházy Sándor
polgármesterjelölt (FIDESZ-KDNP),
valamint EĘry Dénes, Gróf Péter, Kalotai Árpád és Mezei Anna
független önkormányzati képviselĘjelöltek közös programja
akkor az építéshez kapunk forrást, amelynek segítségével
2012-re elkészülhet a védmĦ. A városközpont megvalósításához szükséges elĘkészítĘ munkákat is elvégeztük
(tervpályázatok, régészeti feltárás, engedélyezési tervek
készítése, pályázat benyújtása). A pályázat elsĘ fordulóját
sikeresen vettük, és jogot kaptunk a második fordulón
történĘ indulásra és a feltételeket teljesítve 554 millió
forint támogatást kaphatunk az új városháza, egy új díszterem és egy városi piac kialakítására.
Az eredményekhez köszönet illeti mindazokat, akik tanácsaikkal, javaslataikkal, segítségükkel, pénzbeli adományaikkal, munkájukkal segítettek. Hála Istennek, meglehetĘsen hosszú ez a lista.

Tisztelt
Választópolgárok!
Úgy gondolom, nemcsak mint polgármesterjelöltnek,
hanem mint hivatalban levĘ polgármesternek is kötelességem röviden beszámolni az eddigi fejlesztésekrĘl.
Az elmúlt négy esztendĘben Visegrádon beruházásrafejlesztésre összesen közel 400 millió forintot költöttünk,
azaz évente átlagosan 100-100 milliót.
– Befejeztük a Schulek utca közmĦveinek kiépítését;
– Parkolókat építettünk Újtelepen a Deltánál, az Újkert
utcában és a temetĘnél;
– Járdát építettünk a FĘ utcában;
– Befejeztük a sportpálya öltözĘjét;
– Felújításokat végeztünk az iskolában, az óvodában, a
mĦvelĘdési házban és a moziban, az egészségházban,
– Visegrádon közadakozásból létrehozott új szobor körül
kialakítottuk a Szentháromság teret;
– Megújítottuk a Kálvária lépcsĘjét, a Tamás-hegy pince- és partfalomlásait helyreállítottuk;
– Folyamatosan fejlesztettük a GAMESZ eszköz- és
gépparkját;
– Helyreállítottuk az árvíz okozta károkat;
– Kiemelést érdemel a város ezeréves évfordulójának
megünneplése.
Mindezek mellett igen jelentĘs tételt foglal el az európai
uniós pályázatokra történĘ felkészülés, a fejlesztési programok és a tervek elĘkészítése, engedélyek beszerzése, a
pályázatírás. Ezek a „befektetések” már most megtérültek,
hiszen közel 100 millió forintot nyertünk az óvoda bĘvítésére, s így elérjük, hogy minden visegrádi gyermeket fel
tudjunk venni az óvodába. Közel 50 millió forintot nyertünk el egy új szociális intézmény kialakítására a korábban megvásárolt CsekĘ-ház átalakításával. Egy kétfordulós pályázaton 55 millió forint lehetĘségével a visegrádi
árvízvédelmi rendszer terveinek elkészítését, az engedélyek beszerzését végezhetjük el. Novemberben lehet beadni az építésre a pályázatot, amelyhez igen pontos és
feszített határidejĦ munkát kell elvégezni, de ha ez sikerül,

A jövĘ…
Visegrád Város Önkormányzata 2006-ban a gazdaság
programban helyesen fogalmazta meg célkitĦzéseit, azok
idĘállónak bizonyultak. Számos eleme megvalósult, és
több cél megvalósításának elĘkészülete történt meg
A következĘ négy esztendĘ feladatait három dolog fogja
meghatározni:
1. Az európai uniós források elérése, felhasználása;
2. Az Új Széchenyi Terv teremtette lehetĘségek;
3. A 2014–2020. közötti idĘszakot meghatározó Duna
Stratégia.
Az Európai Unió által biztosított források a magyar kiegészítéssel együtt 2007–2013 között mintegy 8000 milliárd forintot tesz ki, amely a bruttó hazai termék (GDP)
egyharmada, tehát igen jelentĘs összeg, amely csak fejlesztésekre volt fordítható. Bizton állíthatjuk, hogy az
elmúlt kormányzat rossz gazdája volt ennek a forrásnak,
gyakorlatilag országstratégia nélkül a források jelentĘs
hányada egyszerĦen elfolyt. Az új kormányzat a megmaradt források felhasználását csak olyan feladatokra kívánja
elkölteni, amely nem csupán az egyén (egyes magánérdekek) gyarapodását szolgálja, hanem nemzeti érdekeket
szolgál, a fĘ hangsúly a gazdaság fejlesztésére helyezĘdik
át. Ezért most Visegrád pozíciója felértékelĘdik, hiszen
nálunk komoly eredményeket lehet elérni, a források, a
támogatások felhasználásával megvalósuló projektek
adóbevételek formájában az állam számára megtérülnek,
és újabb fejlesztéseket indíthatnak el.
Visegrád számára ez azt jelentheti, hogy pályázati esélyei jelentĘsen megnĘnek, a helyi forrásokat meghaladó
fejlesztésekhez támogatást kaphatunk egyrészt az EUforrásokból, másrészt pedig a hazai finanszírozású Új
Széchenyi Terv keretén belül.
A legfontosabb feladat az árvízvédelmi rendszer kiépítése lesz, amelynek tervei elkészültek, az engedélyeztetés
most folyik, a pályázat második fordulójára ez év novemberében lehet benyújtani az igényünket. A beruházás elĘzetesen becsült költsége 1300 millió forint, amelyhez
további önkormányzati forrás nem szükséges.
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Pályázati cél még a város turisztikai fogadóközpontjának
kialakítása az ágasházi parkoló környezetében. Itt a parkoló többcélú hasznosítása (rendezvényhelyszín és parkoló)
és a FĘ utca királyi palota elĘtti szakaszának megújítása
mellett kialakításra kerül egy Tourinform iroda, egy, fĘként a nagyszámú diákok kiszolgálását biztosító Visegrád
arculatához illeszkedĘ gyorsétterem.
Az árvízvédelmi létesítmény kialakításánál érthetetlen
módon nincs támogatási lehetĘség arra, hogy elkészüljön
a régóta tervezett kerékpárút és sétány, azt külön pályázati
forrásból lehet megvalósítani.
A helyi lakásgondok megoldására nyílik pályázati lehetĘség az Új Széchenyi Terv támogatásával. Ebben a kérdésben több lehetĘség is van, úgymint a városközpont
következĘ ütemének építése, vagy a Széchenyi utcai kemping területének hasznosítása.
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Kiemelten kívánjuk kezelni a vízlépcsĘ területeinek rendezését, amelyet az elĘzĘ kormány politikai támogatásának hiányában erĘfeszítéseink ellenére nem sikerült megoldani.
Visegrád történelmi lehetĘség elĘtt áll, hiszen az új kormány egyértelmĦ üzenete: az ország dolgainak rendbetétele, a hazai érdekek képviselete, a magyar kis- és közepes
vállalkozások megerĘsítése. Ebben a munkában mi, visegrádiak is részt kívánunk venni.
A fenti közös, Visegrád érdekét szolgáló céljaink megvalósítását szolgáló programról szeretném Önöket személyes találkozások alkalmával és írott formában is részletesen tájékoztatni és az Önök véleményét és támogatását
kérni.
Hadházy Sándor

KÉPVISELėJELÖLTEK
EĘry Dénes
független önkormányzati képviselĘjelölt
Tisztelt Visegrádiak!
EĘry Dénes vagyok, Budapesten születtem 1975. április 17-én, azóta itt
élek Visegrádon, feleségemmel és két gyermekemmel.
1993-ban érettségiztem az esztergomi Ferences Gimnáziumban, majd a
GödöllĘi Agrártudományi Egyetem mezĘtúri fĘiskolai karán agrármérnöki
diplomát szereztem. A Visegrádi Ásványvíz Kft.-nél dolgozom 12 éve,
önkormányzati képviselĘséget az elmúlt nyolc évben vállaltam.
KépviselĘi munkám során mindvégig a legfontosabb szempont az volt
számomra, hogy a település teherbírásának megfelelĘ mértékben vállaljunk
kötelezettségeket, és a fejlesztéseket is – mint a városfejlesztési, idegenforgalmi és sport bizottság elnöke – olyan léptékben tervezzünk és valósítsunk
meg, melyek hosszú távon fenntarthatóak.
További munkám során is rendkívül fontosnak tartom a fiatalok sportolási
lehetĘségeinek bĘvítését, közterületeink felújításainak folytatását, úgy az itt
lakók, mint az ide látogató vendégek nagyobb megelégedésére.

Gróf Péter
független önkormányzati képviselĘjelölt
Tisztelt Választópolgár!
Egy szellemes mondás szerint: olyan rosszul még soha nem álltunk, hogy ne
lehessen ígérni valamit. Nos, én nem szeretnék felelĘtlen ígérgetésekbe bocsátkozni.
Úgy gondolom, ha az ember 27 éve él egy településen és igyekszik a város
érdekében szakmájának, képzettségének, érdeklĘdésének megfelelĘen tenni
valamit, s ennek néha eredménye is van, akkor talán méltó az emberek bizalmára. Ennek megfelelĘen szeretném a város fejlĘdésének szempontjait
szem elĘtt tartva folytatni képviselĘi munkámat.
A továbbiakban is fontosnak tartom Visegrád múltjának a helybeliek és az
idelátogatók számára történĘ bemutatását, „turisztikai hasznosítását”, a város
kulturális életének színesebbé tételét, további színvonalas rendezvények
létrehozását.
Ezen célkitĦzéseim elérésre Hadházy Sándor programjának megvalósulása esetén látok lehetĘséget. ElképzeléseimrĘl
szívesen és örömmel tájékoztatom szóban és írásban a Tisztelt Választópolgárokat.
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KÉPVISELėJELÖLTEK
Kalotai Árpád
független önkormányzati képviselĘjelölt
Kedves Visegrádi Választópolgárok!
Visegrádon születtem, 64 évvel ezelĘtt abban a házban, ahol jelenleg is
élek. A visegrádi választópolgárok már négy alkalommal tüntettek ki bizalmukkal. Mint képviselĘ és egyben alpolgármester igyekeztem megfelelni
ennek a felelĘsségteljes megbízatásnak.
Visegrád jövĘje szempontjából az idegenforgalom fejlesztése kiemelkedĘen fontos, így a közösen összeállított és fent részletezett programból az
ezzel kapcsolatos terveink megvalósításában szeretném leginkább kivenni
részemet, hisz az elmúlt húsz évben magánemberként is ezen a területen
dolgoztam.
MeggyĘzĘdésem, hogy mindaz, ami a visegrádiak számára fontos – utak,
közterek állapota, árvízvédelem, rendezett városkép, közbiztonság, környezetvédelem – egyúttal az idegenforgalom céljait is szolgálják, tehát a teljes
program megvalósítása Visegrád fejlĘdését és lakóinak boldogulását szolgálja.
Koromnál fogva megértem és átérzem az idĘsek helyzetét, gyermekeimen
és unokáimon keresztül pedig a fiatalok gondjaival is azonosulni tudok,
ezért az Ę érdekeiket is szívügyemnek tekintem.
Ehhez kérem támogató szavazatukat. Megválasztásom esetén azt ígérhetem, hogy továbbra is legjobb tudásom és lelkiismeretem szerint fogom képviselni a város és lakói érdekeit.

Mezei Anna
független önkormányzati képviselĘjelölt
Tisztelt Választópolgárok!
Kedves Visegrádiak!
,,Mióta éltem, forgószélben próbáltam állni helyemen.” – Ez a József Attila-i gondolat irányította 65 életévem döntéseit, egyéni és közéleti ténykedéseimet. A diploma átvétele után a sors úgy hozta, hogy Visegrádon kezdhettem meg pályafutásomat.
Az itt eltöltött 40 év alatt elsĘsorban oktatási, kulturális, szociális területen dolgoztam, egyrészt hivatásom, másrészt az ÖnöktĘl kapott felhatalmazás alapján. Megválasztásom esetén ezt a munkát szeretném folytatni, mert
fontosnak tartom,
– hogy a gazdasági, fejlesztési döntéseknél a humánpolitika is kellĘ
hangsúlyt kapjon;
– hogy az idĘskorúak komfort érzetét a lehetĘségeinkkel élve minél teljesebbé tegyük;
– hogy a felnövekvĘ nemzedékekben a lakóhelyükhöz való kötĘdésüket
épp az idĘsebb generáció tudásával erĘsítsük.
Munkám során lelkiismeretes felkészülést és legjobb tudásom szerinti állásfoglalást vállalok.
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KÉPVISELėJELÖLTEK
Bártfai István
független önkormányzati képviselĘjelölt

Tisztelt Visegrádiak!
Bártfai István vállalkozó, független képviselĘjelölt vagyok. Születésem
óta itt élek Visegrádon.
Nyolc éve tagja vagyok a képviselĘ-testületnek és szívvel-lélekkel
szolgálom a város lakóit.
Polgármesterjelöltként már bemutatkoztam, olvashatták programomat,
így ismerik szándékaimat. Néhány gondolatot mégis hozzátennék:
– Fontosnak tartom gyermekeink egészségét; gyarapítani kell számukra a sport- és szabadidĘs lehetĘségeket;
– A sportegyesületet ki kell vonni az egyesületek támogatási pályázói
körébĘl és olyan, a költségvetésben meghatározott összeggel kell
támogatni, mely összeg birtokában biztonságosan mĦködhet. Különös hangsúlyt kell továbbá fektetni az ifjúság környezettudatos nevelésére;
– Bérlakásokat és munkahelyeket teremtve segíteni kell a fiatalok maradását;
– A családokat ösztönözni kell a gyermekvállalásra, és enyhíteni kell a nagycsaládok terheit;
– A civil szervezetekkel és az idĘsekkel hatékonyabb együttmĦködésre van szükség. Az egymás értékeinek, tapasztalatainak, munkájának elismerésén alapuló folyamatos kapcsolat, egymás segítése erĘsítené közösségünket.
Köszönöm eddigi bizalmukat, és kérem, szavazataikkal ismét támogassák munkámat!

Dr. Grácer Istvánné
független önkormányzati képviselĘjelölt
Dr. Grácer Istvánné (Obtrizsáli Katalin) házas, visegrádi lakos
Gyermekeim: Hadházy Anna 21 éves, Dr. Hadházy Sándor 29 éves
Végzettségem:
– Pázmány Péter Hittudományi Egyetem, Budapest: teológus, tanár
– Pénzügyi és Számviteli FĘiskola, Budapest: szaküzemgazdász
– Szent István Egyetem, GödöllĘ: okl. gazdasági agrármérnök
Nyelvismeretem: német felsĘfok „C” típus
Tisztelt Választópolgárok!
Szeretném megköszönni az Önök felkérését. Nyolc éve lemondtam képviselĘi tisztségemrĘl,
mert úgy éreztem, túl kevés információhoz jutottam a település jövĘjét befolyásoló jelentĘs döntések meghozatalához. Visegrád kis
közösség, ahol mindenki szinte mindenkit ismer. Független jelölt voltam, maradok és leszek. Számomra a helyhatósági választás nem
a pártpreferenciák, hanem a személyes kapcsolatok színtere. Három évig dolgoztam belsĘ ellenĘrként és önkormányzati holding
pénzügyi szakembereként, így a hivatal teljes rendszerének mĦködését, jogszabályi keretét, a visszaélések anomáliáit megismertem.
Tisztában vagyok a jelenlegi nehéz gazdasági helyzettel. Törekedni fogok, hogy munkahelyeket teremtsünk. Rendelkezik ez a település megfelelĘ szellemi tĘkével, sokoldalúan képzett ambiciózus szakemberekkel, akiknek lenne itt helyük. Köztiszteletnek örvendĘ
idĘs lakosaink, kiváló ötleteket adó szinergiákat alapozhatnak meg. Fontos szempontom, hogy magunkat gazdagítsuk elsĘsorban,
mert sokan sajnos meggazdagodni jöttek ide. Nekem hiányzik itt egy színvonalas középiskola, fókuszálva a környezettudatos nevelésre. Tudom, hogy ehhez is pénz kell, de a legnagyobb vonzerĘ a tanári kar felkészültsége és tisztessége. Minden szakterületre lennének helyi erĘink. Biztos vagyok abban, hogy a térségbĘl sok érdeklĘdĘ diák jönne ide tanulni. Ha adott egy kiépített színpad és lelátó, teremtsünk önfenntartó elĘadásokat. Kiváló színészeink vannak munka nélkül. Szedjünk belépĘjegyet, hogy megtérüljön a fellépti díj. Szép eredmények vannak, de a mindennapi komfortérzetünk gyakran sérül. Homokzsákok tízezreit tömjük a kápolnánál,
miért nem zárjuk az átjárót el? Használja azt valaki? Minden választás megosztó. Kár tovább ásni a láthatatlan gödröket. A látható,
zavaró, valós gödröket, melyek nemcsak a templom utcáját, de üdülĘhelyünk megítélését is hetek óta csorbítják, temessük már végre
be! IdĘs, megrokkant beteg szüleimet ápolom. Vállalkozásunk is ide köt. Mindig maximalista voltam, erre megtanított a sport.
Itt adok választ arra, miért nem indultam a sok-sok biztatás ellenére a polgármesteri megmérettetésért, és kértem az utolsó pillanatig
ÖnöktĘl idĘt. A polgármesteri munka nem vezetĘi rutin, hanem egy település életében mindennapi szolgálat. Ez nekem minimum 8
órát jelentene. Férjemre pedig nem tehetek olyan terhet, melyet csak én vihetek. A képviselĘi munkát azonban felelĘsséggel vállalom.
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KÉPVISELėJELÖLTEK
Grósz Gábor
független önkormányzati képviselĘjelölt
Tisztelt Visegrádi Polgárok! Grósz Gábor vagyok, 28 éves, szociálpedagógus végzettségĦ. Sajnos, a szakmámban nem sikerült elhelyezkednem, ezért más irányban indultam el. Jelenleg a remélem, sokak által kedvelt Danubia Televíziónál dolgozom szerkesztĘ-operatĘrként. Biztosan
sokan láttak már Önök közül munka közben, hiszen ott vagyok minden fontos eseményen, amely
Visegrádon zajlik. Tudom, hogy sokan ismernek, hiszen régi visegrádi családból származom.
Munkám kapcsán mélyebben belekerültem a közéletbe. Sok mindent láttam és tapasztaltam.
Ezért döntöttem úgy, hogy indulok az önkormányzati választáson. A visegrádi polgárokkal való
beszélgetéseim során úgy láttam, hogy van egy közös célunk: szeretnénk egy élhetĘbb városban
élni! Mit értek ez alatt?
Meg kell találni a módját a munkahelyteremtésnek és a fiatalok számára kedvezĘ lakhatási feltételeket kell biztosítani,
mert ha nem tesszük, akkor még több fiatal fogja elhagyni városunkat, és sokuk már nem is tér vissza. Járható, tiszta utcákra, az elhanyagolt és nem önkormányzati tulajdonban lévĘ területek környezetének rendezésére van szükség. Épüljön
meg végre a bicikliút. Nekünk, visegrádiaknak és az ide látogató turistáknak is sokat jelentene. A sportpályát tovább kell
fejleszteni, mert rengeteg, még kiaknázatlan lehetĘség rejlik benne. Láttam, hogy egyre több fiatal jár ki sportolni és
szórakozni is. Ez nem csak az egyén testi, lelki fejlĘdését teszi lehetĘvé, de közösséggé kovácsolhatja a még egészen fiatalokat is.
KépviselĘként támogatnám a már megkezdett beruházásokat (árvízvédelem, városközpont), de újabb nagy tervekre,
amelyek növelhetik a város adósságát és évekig nem lesz belĘlük semmi, nem hiszem, hogy szükség van. Tudom, hogy a
turizmus rengeteg bevételt jelent a város számára, ugyanakkor úgy érzem, hogy sokszor az idegenek elsĘbbséget élveznek, csak Ęk számítanak, mi meg kapunk egy utcát, ami járhatatlan. Az idĘsek napközijét, amely most már remélhetĘleg
meg fog valósulni, nagyon jó ötletnek tartom. Több ötletem is van az ottani programokra vonatkozóan. Ezeket helyszĦke
miatt most nem sorolom fel, de olyan dolgokra is gondolok, amelyek közelebb hozhatják a városunkban lakó idĘs embereket és a fiatalokat. Az iskolások számára egészségmegĘrzĘ és drogprevenciós programok szervezését és azok rendszeressé tételét javaslom. Tisztában vagyok azzal, hogy a szociális szféra nem hoz pénzt, csak visz, de szükség van egy erĘs
szociális védĘhálóra, amelyben mindenkinek meg van a helye. Kérem, támogassanak szavazatukkal október 3-án!

Kiss Károly
független önkormányzati képviselĘjelölt
Tisztelt Visegrádiak! Kiss Károly vagyok. Feleségem, két gyermekem, két unokám van, akik nagyon sokat segítenek életvitelemben: kellĘ energiát kapok tĘlük a helyi közösségi munkámhoz és a közügyek szolgálatához.
FelsĘfokú szakmai és vezetĘi végzettségem van. Huszonöt évi gyakorlatom is, benne kemény költségvetési tervezési és végrehajtási gyakorlattal.
Társadalmi, közösségi munkát fiatal koromtól napjainkig folyamatosan végzek: igyekszem mindig a közösséget szolgálni. Helyben, jelenleg a Visegrádi Szövetség elnöke vagyok, s a képviselĘ-testületben a
pénzügyi bizottságot vezetem, de tagként a szociális és a városfejlesztési bizottságban is tevékenykedtem.
KépviselĘjelöltként indulok az ez évi önkormányzati választáson. Bár nem vagyok fiatal, alaposnak tartom magam, aki
igyekszik kellĘ felelĘsséggel végezni a vállalt munkát, és szerencsére ehhez rendelkezem is elég tapasztalattal, munkabírással
és aktivitással. Megválasztásom esetén szeretnék olyan képviselĘkkel együtt dolgozni, akik nem csak bekerülni szeretnének
az önkormányzatba, hanem az azzal járó munkát is felvállalják. Ez alatt értem a kellĘ felkészülést a témákban, a problémáknak való utánajárást, a lakosság által felvetett észrevételek és problémák képviseletét, a „kellemetlen” ügyekben a nyílt és
Ęszinte állásfoglalás-vállalást – a tartózkodó szavazások elkerülését, a bizottsági alapos elĘkészületi munkákat, illetve a
testületi üléseken az aktív részvételt (!). Megválasztásom esetén igyekszem mindezeknek és az alábbiaknak a lehetĘ legjobban megfelelni:
– Szeretném megakadályozni, hogy önkormányzatunk eladósodjon és a lepencei strand sorsára jusson;
– Az éves költségvetésekben lévĘ fölös kiadásokat meg kell spórolni. További bevételi lehetĘségeket teremteni: parkolóból, géppark bérbeadásából...;
– Ezeket a megtakarított pénzeket a négy éves idĘszakban folyamatosan kell az elavult járdákra, utakra és közterületekre fordítani (közmeghallgatáson egyeztetve a sorrendet és terveket);
– Ha a fölösleges pénzszórást megszüntetjük, a megtakarításból jusson a kötelezĘen fenntartandó intézményeinkre, hogy
kiszámítható és stabil anyagi, tárgyi és személyi feltételekkel végezzék feladataikat;
– A városnak hasznos feladatok támogatását is biztosítani kell – benne a mĦködĘ civil szervezeteket, különféle egyesületeket is;
– Testületi odafigyeléssel javítani, gyorsítani kellene a lakossági ügyek intézését és kulturáltságát;
– Támogatom a már meglévĘ sportélet állandósulását és a város amatĘr kulturális tevékenységének felfejlesztését.
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KÉPVISELJELÖLTEK
Mikesy Tamás
független önkormányzati képviseljelölt

Tisztelt Visegrádi Választópolgárok!
42 éves vagyok, feleségemmel a napokban várjuk ötödik gyermekünk megszületését. Családommal
Esztergomban élek. A Vitéz János Tanítóképz Fiskola tanító-mveldésszervez-filmterjeszt szakán végeztem 1992-ben, és a fiskola elvégzése után rögtön Visegrádon helyezkedtem el. Immár több
mint 18 éve vezetem a Mátyás Király Mveldési Házat. Mindennapi tevékenységem tehát teljesen
Visegrádhoz köt, napjaim szinte teljes egészében itt telnek.
Jogosan vetdik fel a kérdés, miért indulok Visegrádon képviselnek? A válasz az én felfogásomban
nagyon egyszer: én Visegrádtól és a visegrádi emberektl nagyon sok szeretet, megbecsülést, elismerést kaptam. Természetesnek tartom, hogy amennyiben tehetem, én is segítsem a város fejldését és az
itt élket.
Úgy érzem, a város vezetésében most némi szemléletváltásra van szükség. Az elkövetkezend idszaknak sokkal jobban kell
szólnia a település mindennapjairól, mint eddig. Sok mindent értek ez alatt: a város stabil finanszírozása mellett szükséges az
intézmények fejlesztése, a mindennapi ügyvezetésnek eltérbe kell kerülnie, a lakosságnak éreznie kell, hogy a város vezetése
valóban érte dolgozik. Több olyan megkezdett és idközben leállt munka van, melyet be kell fejezni. Elsbbséget kell élveznie azoknak a karbantartási munkáknak, fejlesztéseknek, melyek a város minden lakóját érintik, akár közvetlenül, akár csak a
jó közérzet szintjén. Nem vagyok a nagyberuházások, hosszú távú fejlesztések ellen, de úgy gondolom, ez nem mehet a mindennapi élet minségének a rovására, köztük meg kell teremteni az egyensúlyt. Sokkal jobban kell támaszkodni a helyi lakosságra, el kell érni, hogy a megrendelések és vásárlások lehetség szerint Visegrádon belül maradjanak. El tudom képzelni,
hogy a fejlesztések érdekében komoly változások legyenek a helyi adók rendszerében, értem ez alatt azt például, hogy befizetés helyett munkával, kivitelezéssel lehessen az adó egy részét jóváírni.
Ki kell használnunk a kívülrl jöv lehetségeket, legyen az pályázat, támogatás és minden egyéb, de mérlegelnünk kell, valóban szükségünk van-e rá, és finanszírozható-e. A tervezésnek, elkészítésnek és az ellenrzésnek általánosan is mindenre ki
kell terjednie. Azt gondolom azonban, hogy elssorban saját magunkban, az összefogás erejében és a becsületes, tisztességes
munkában kell bíznunk. Ezek az elrelépés zálogai. Én a fentiek képviseletét tudom ígérni.
Dióhéjban így képzelem el az elttünk álló négy esztendt. Ha részletesebben is kíváncsi elgondolásaimra, vagy kérdése van,
szívesen állok rendelkezésre személyesen a mveldési házban, vagy a 06 (30) 210-8580-as telefonon.
Amennyiben egyetért velem, kérem, támogasson a választáson.

Roczkov Krisztián

a Jobbik Magyarországért Mozgalom önkormányzati képviseljelöltje
Tisztelt Választók! 40. életévemben, gépészmérnökként, három gyermek és egy kiegyensúlyozott család családfjeként magam mögött tudhatok kiemelked sportteljesítményeket, szakmai sikereket egy jól mköd cég ügyvezetjeként, valamint elismertséget az élet számos területén. Ez a háttér teszi lehetvé a megélhetési
politizálást elutasító társadalmi tevékenységet a részemrl. Eddigi
munkám során az elhivatottság, a meggyzdésem felvállalása, a tisztesség és igazság keresése mutatta az irányt. Így közösségi szerepvállalásomat ezen irányelvek fogják meghatározni.
Az idetelepülést még nem sikerült véghezvinni, de gyerekkoromtól elkísér élmények, a
rokoni szálak és az ismeretségek ide kötnek Visegrádhoz. Testületi képviselként legfontosabb feladatomnak tartom Visegrád szempontú érdekképviseletének ellátását, lényegi és idben megfelel tájékoztatását mindarról, ami a város vezetésénél napirenden van, hogy a visegrádiak tudta nélkül ne jöhessen létre nem kívánatos vagy kifejezetten hátrányos intézkedés, esetleg háttér ügylet. Mindez azt jelenti, hogy a Visegrádot épít és elreviv folyamatok segítje szeretnék lenni, nem pedig a kerékkötje, viszont megingathatatlan és a képviselt lakosok felé
maximálisan elkötelezett, ha kell, konfrontációt vállaló, a tisztességgel és nyílt kommunikációval példát mutató szerepljévé válni a visegrádi közösségi életnek.
Ahogy nekem is sok idbe telt a szakmám gyakorlása mellett társadalmi szereplésre rászánni magam, ezért megértem
az itteni lakosok nagy részét, hogy ezt nem könny elkezdeni, felvállalni. Ezért is szeretném a tisztességre vágyó embereket képviselni, akik másképp nem tudnák társadalmi álláspontjukat érvényesíteni. A Jobbik Magyarországért Mozgalom kritikus és nemzeti szempontú alaphangvétele összeegyeztethet az általam felvállalt értéktisztel magatartással, ez
indokolja az említett párt és a személyem találkozását ezen a ponton. Ha ezen értékalapon változás jön létre, úgy az az
általam képviseltek szempontja szerint kerül módosításra.
Amennyiben a hozzáállásom megteremti a bizalmi alapot az ajánlásomra, kérem, ezt tegyék meg. SZAVAZZANAK
RÁM ÉS A JOBBIKRA! A személyes megismerkedés céljából lakossági fórumra szeretném Önöket hívni, melyrl
idben tájékoztató anyagot küldök, mert van jelentsége a személyes benyomásoknak is.
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Scheiliné Herendi Ida
független önkormányzati és német kisebbségi önkormányzati képviselĘjelölt
Tisztelt Visegrádi Polgártársaim! Régi, hagyományon alapuló négy generációs együttélésben élek
családommal Visegrádon. Famíliánk eredete az 1700-as évek elejéig nyúlik vissza, családnevünkkel
akkor találkozunk elöször a betelepült dél-bajorok között.
A helyi önkormányzati választáson független és német kisebbségi képviselöjelöltként is indulok.
Nem vagyok és soha nem is voltam semmilyen pártnak a tagja.
Eredeti végzettségem kézirattár-könyvtár és népmĦvelés, ebben a szakmában dolgoztam évtizedeken
át. (PIM, OSZK, PMKK, Mátyás Király MĦvelĘdési Ház, Erdei MĦvelĘdés Háza). Mint „humán“ dolgoztam a Pilisi ParkerdĘ Természetvédelmi Oktatóbázisán, itt ismerkedtem meg a természetben található csodákkal, mely ezután életem egyik meghatározója lett. Munkáimmal kapcsolódtam a Környezetvédelmi Minisztérium az
egészséges környezet megĘrzésének nevelését támogató és elĘsegítĘ, fejlesztĘ programjához (pl.: háztartási hulladékgondozás cikksorozatom). Pályám egy következĘ szakaszában vállalkozó voltam, így alkalmam volt bepillantani a reálszférába is. Közéleti tevékenységet (gyermek, ifjúság és idĘsek támogatása) hosszú évek óta a kistérségi civil szervezetek tagjaként és pártoló tagjaként végzek.
KépviselĘjelölti programomban prioritásként kezelem:
– bölcsĘde létrehozását;
– idĘs és szépkorúak szakszerĦ gondviselĘi hálózatának kiépítését (pl. alapítvány keretein belül);
– Ratkó-generáció felkarolását;
– Apát-kúti-patak, Bánya-patak karbantartását;
– Tamáshegy megcsúszásának megállítása (pinceprogram folytatása);
– a város külsĘ területeinek infrastrukturális továbbfejlesztése (pl.: közutak és vízelvezetĘik korrekt megépítése);
– kül- és belterületi vízelvezetĘ árkok folyamatos karbantartása;
– utcák és járdák burkolatainak javítása;
– árvízvédelmi gát megnyugtató megerösitése.
Kisebbségi képviselĘjelöltként: szeretnék részt venni a német kisebbség értékes hagyományĘrzĘ és ápoló munkájában. A „Gondolatok a városfejlesztéshez” címĦ írásomban már kifejtettem elképzelésemet a szervezet tervezett munkájával kapcsolatban, s talán az
sem elhanyagolható, hogy családi hagyományaimhoz méltón jól beszélek, írok és olvasok németül..
Mindannyian szeretnénk egy emberközpontú, emberléptékĦ, praktikusan funkcionáló és kellemes közérzetet biztositó Visegrádon
élni. Pezsegjen itt az élet, de úgy, hogy ne zárja ki egymást a hagyományok ápolása, az egészséges környezet és a megélhetést
biztositó tájhoz illĘ gazdaság. Ennek megvalósításához kérem megtisztelĘ támogatásukat.

Schmidt Anna
független önkormányzati és német kisebbségi önkormányzati képviselĘjelölt
Kedves Visegrádi Választók!
Schmidt Anna (Gerstmayer Anna) vagyok, Visegrádon születtem, itt élek családommal, pedagógusként dolgozom városunkban.
Az elmúlt esztendĘk változásai-változatlansága miatt arra a döntésre jutottam, hogy független
jelöltként indulok a helyi választásokon. Sem párt, sem szervezet tagja nem vagyok, kizárólag
Visegrád és a visegrádiak iránti elkötelezettségem miatt vállalom a megmérettetést, illetve megtiszteltetést, ha a bizalmat megkapom. A következĘ területeken, kérdésekben kívánom eredményesen képviselni választóimat az elkövetkezĘ négy évben:
– közvetlen kapcsolat kialakítása az önkormányzati képviselĘk és a lakosság közt, a képviselĘkhöz rendelt körzetek létrehozásával;
– az épületek homlokzatának felújítására helyi pályázatok kiírása, ezzel egységesebb utcakép kialakítása;
– mellékutcák burkolása (Schulek utca, Tölgyfa utca);
– a városrendezési terv felülvizsgálata az idei esĘzések, áradások tapasztalatainak figyelembevételével;
– az Áprily Lajos Általános Iskola bĘvítése egy tanteremmel és egy koncertteremmel;
– az alapvetĘ szolgáltatások zavartalanságának biztosítása (különösképp egészségügy);
– a termálfürdĘ újbóli létrehozása annak érdekében, hogy Visegrád vonzóbb idegenforgalmi célponttá váljon;
– a német kisebbség és a kultúrája iránt érdeklĘdĘ, azzal szimpatizáló helyi polgárok érdekeinek képviselete a városi
önkormányzatban;
– az Obergünzburggal fennálló partnerkapcsolat új lehetĘségeinek kiaknázása, pl. a visegrádi fiatalok szakmai gyakorlatukat ott töltenék, vagy nyelvgyakorlás miatt töltenének német testvérvárosunkban hosszabb idĘt;
– a fiataloknak a 90-es évekhez hasonlóan bérlakások építése, pályázatok segítségével;
– a Mátyás király utca végén járda építése a Dunakanyar Erdei Általános Iskoláig, a gyermekek és a kirándulók biztonsága érdekében.
Ha egyetértenek a felsoroltakkal, kérem, támogassanak voksaikkal az idei önkormányzati képviselĘ-testületi választás
során!
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KÉPVISELėJELÖLTEK
Schüszterl Károly
független önkormányzati képviselĘjelölt
Tisztelt Választók!
57 éves vagyok, tĘsgyökeres visegrádi családból származom. Két gyermekem és két unokám van. Géplakatosként végeztem az ipari iskolát Vácott, majd a nagymarosi gépgyárban
dolgoztam. 1979-tĘl a visegrádi vízmĦnél mint gépész álltam alkalmazásban. 1983-tól a
Visegrádi Polgármesteri Hivatalnál helyezkedtem el, és itt dolgozom a mai napig. Született
visegrádiként ismerem a város múltját és jelenét, tisztában vagyok minden egyes településrész, minden egyes korosztály problémáival, gondjaival. AlapvetĘ célom, hogy Visegrád
dinamikusan fejlĘdĘ, élhetĘ, szerethetĘ város legyen.
Azért döntöttem úgy, hogy elindulok a választáson, mert az utóbbi idĘben elég sok tapasztalatot szereztem a város hétköznapi mĦködtetése terén. Ezen tapasztalat birtokában úgy gondolom, még jobban tudnám
segíteni a város fejlĘdését mint döntéshozó, ha bizalmat kapok a választásokon.
Azt gondolom, a kisebb beruházásoknál, felújításoknál tudnám legjobban kamatoztatni elĘkészítĘ és szervezĘ képességemet. Véleményem szerint az ilyen munkákat elsĘsorban helyi emberekkel, vállalkozókkal kellene végeztetni. A
vezetésem alatt álló GAMESZ is jobban ki tudná venni a részét ezekbĘl a feladatokból, ha a szándék az irányba megy,
hogy ezen egység tovább erĘsödjön.
Ha sikerül bekerülnöm a testületbe, akkor úgy érzem, a köztisztaság terén még hatékonyabban tudnék dolgozni. Megoldásra váró probléma az illegális szemétlerakás kérdése, de a szemétszállítás területén is sok hiányosság mutatkozik.
A város területén sok olyan terület van, mely nem a város tulajdona, és a tulajdonos elhanyagolja. Ez városképileg
igen visszatetszĘ, fĘleg egy ilyen településen, mely az idegenforgalomból tud csak megélni. Ha képviselĘ lennék, nagyobb felhatalmazással tudnám felvenni ezekkel a tulajdonosokkal a kapcsolatot, és így talán a területek rendezését
meg tudnánk oldani.
Munkámból kifolyólag ma is napi kapcsolatban vagyok a város lakóival. Ezt a kapcsolatot ápolnám továbbra is, és
megpróbálnám a lakosok véleményét és érdekeit képviselni a város vezetésében és a lakosokat érintĘ döntésekben.
Hiszem, hogy mi, akik Visegrádhoz kötjük életünket, méltán büszkék lehetünk városunk adottságaira. Ugyanakkor
vallom, hogy egy település igazi ereje a benne élĘ emberekben rejlik. Célom, hogy megtegyek minden tĘlem telhetĘt
városunk fejlĘdése, életkörülményeinek javítása, közös értékeink megĘrzése érdekében.
Kérem, október 3-án szavazzanak nekem bizalmat, és támogassanak a választáson!

Szabó József
független önkormányzati képviselĘjelölt
Kedves Visegrádi Lakosok! Nevem Szabó József, 1961-ben születtem Marosvásárhelyen
és 21 éve Visegrádon, a Mátyás király utcában lakom feleségemmel, Mayer Katalinnal.
Az elmúlt évtizedekben szépen gyarapodott családunk és nagycsaládosokká váltunk hat
gyereket nevelve, ami településünkön – hála Istennek – nem kuriózum. Két legnagyobb
leányunk már egyetemista, a többiek meg ki-ki a maga szintjén a nagyok nyomdokain jár.
SzülĘvárosomban biokémiai laboránsként érettségiztem, majd egyetemi képesítésemet a
Magyar KépzĘmĦvészeti Egyetem restaurátorképzĘ szakán mint fatárgy restaurátor-mĦvész
szereztem meg, valamint Budapesti MĦszaki Egyetem két éves mĦemlékvédelmi szakképzésén is részt vettem.
Az Állami MĦemlék-helyreállítási és Restaurálási Központban mint mĦemlékvédĘ restaurátormĦvész dolgoztam, annak 2007-es megszüntetéséig. 2007-tĘl saját cégemben folytatom
pályámon a tevékenységemet, és tartom el nagycsaládomat.
Közéleti szereplésre korábban is vállalkoztam, és 2000–2002 között tagja lehettem a helyi önkormányzat képviselĘtestületének. Akkoriban annak ellenére, hogy országosan akkor reményt keltĘ fideszes kormányzás volt Visegrádon
nem az optimista fellendülés változás szele lengedezett, hanem a helyi érdekekkel szembe menĘ idegen elgondolásokat
erĘltették a többségi akarat ellenére… (lásd: strandeladási botrány).
Sajnos, az immár húsz éve regnáló helyi vezetés továbbra is ezen az úton jár, és nem a visegrádiakért dobban együtt a
szíve, amikor városközpont építését erĘlteti tájidegen tömbházakkal, azok minden hozadékával, ami nem kell a városnak. A meglévĘ parlagon levĘ központi területek beruházásai biztos nagy üzleti érdekeket szolgálnának, de Visegrádnak, mint a kikapcsolódás egyik fĘvárosának azon a helyen árnyas, virágos sétányokra, szökĘkutakra, térplasztikákra
(de nem 35 millióért…), pihenésre alkalmas terekre, kulturális rendezvények számára szabadtéri színpadra van szüksége, ami úgy a helyiek, mint az idelátogató turisták számára vonzóbb lenne.
Remélem, e pár sorból kiderül, hogy képviselĘnek való indulásommal abban reménykedem, hogy tagja lehetek egy
olyan testületnek, ahol mindenkinek elsĘsorban a város érdekei elĘbbre valóbbak, mint a nagypolitikai megfelelések
valamint a befektetĘi körök profitjai, és helyben lakva egy szívvel, egy lélekkel tudunk a városunkért tenni. Visegrád
maradjon az itt lakóké! Kérek mindenkit éljen szavazati, választási jogával és változtassunk dolgainkon, hogy gyerekeinknek, unokáinknak is Visegrád Visegrád maradjon.
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Visnyovszki András
független önkormányzati képviselĘjelölt
Tisztelt Visegrádi Lakosok! Visnyovszki András 37 éves visegrádi lakos vagyok, nĘs, két kisgyermek édesapja. Születésem óta itt élek. Vendéglátóipari végzettségem révén a Visegrád-Nagymaros révátkelĘnél lévĘ Plintenburg éttermet
üzemeltetem. Visegrád város idegenforgalom terén igen ismert, közkedvelt. Sok az idelátogató hazai és külföldi egyaránt. Ezért nem közömbös, hogy mit tapasztalnak itt-tartózkodásuk alatt. Ennek érdekében az alábbi hiányosságok
mielĘbbi pótlását tartom a legsürgĘsebbnek:
– árvízvédelmi gátak építése;
– Apát-kúti-patak medrének, partszakaszának rendezése;
– Széchenyi utcai kemping területén telekvételi lehetĘség lakásépítések céljára;
– FĘ utcai járda sürgĘs felújítása, a templomtól a Csuka-völgyi-patakig, mert balesetveszélyes;
– a Duna-parti sétány a rév és a Delta közötti szakaszának rendbetétele, hogy sétányként igénybe vehetĘ legyen;
– városkapu felújítása;
– városkapu utáni részen az esĘvíz elvezetésének megoldása;
– a város vízvezetékeinek cseréje;
– Schulek utca befejezése;
– idĘsek otthonánál, a Reneszánsz étterem közelében lévĘ, a benzinkúti autóbuszvárók építése (zárt autóbuszvárók);
– szelektált konténerek kihelyezése több helyen;
– gyakoribb szúnyogirtás;
– parlagfĦ rendszeres irtása;
– járdaépítés a Visegrád-Kisoroszi révtĘl a FĘvárosi Szociális Otthonig;
– térfigyelĘ kamerák felszerelése több helyen;
– zebraátkelĘk felfestése a templomnál és a révállomásnál;
– kerékpárút építése Dunabogdány és Dömös között;
– utoljára, de nem utolsósorban színvonalas koncertek, rendezvények kibĘvítése, szervezése, az idelátogatók és a helyi
lakosok szórakoztatására.
A fent írtak létrehozására, megépítésére mindenképpen szükség lenne; a város színvonalát és biztonságát szolgálná.
Ígérem, megválasztásom esetén minden erĘmmel azon leszek, hogy a belém helyezett bizalmat megszolgáljam.

Vitézné Gerstmayer Beáta
független önkormányzati képviselĘjelölt
Tisztelt Visegrádiak!
Vitézné Gerstmayer Beáta vagyok, 39 éves. Visegrádon élek 18 éves lányommal
szüleim házában. Tanulmányaimat a visegrádi általános iskola elvégzése után a budapesti Kossuth Lajos Gimnázium Német Nemzetiségi Tagozatán folytattam, majd az
egri Eszterházy Károly TanárképzĘ FĘiskolán fejeztem be. NémetbĘl felsĘ-, angolból
pedig középfokú nyelvvizsgát szereztem. A Dunakanyar Erdei Általános Iskolában
eltöltött 14 és a Danubia Televíziónál eltöltött négy év után szeptember 1-jétĘl a Mátyás Király Múzeum Történelmi Játszóparkjában dolgozom. Ez a feladat nagy kihívás
számomra, de nem ismeretlen, hiszen három éve tartok foglalkozásokat gyerekeknek a
királyi palotában és már majdnem tíz éve városi rendezvényeken.
Két éve tagja vagyok a képviselĘ-testületnek; a népjóléti, valamint a közmĦvelĘdési,
ifjúsági és sport bizottságban dolgozom. Támogatom a nagyobb beruházásokat: az árvédelmi rendszer kiépítését és a
városközpont kialakítását – tekintettel az eddig belefektetett munkába és pénzbe –, különösen fontosnak tartom, de mint
ahogy azt eddig is tettem, továbbra is a talán kevésbé látványos, a polgárok életét komolyan érintĘ problémák megoldásán fogok fáradozni.
Ahhoz, hogy a sokak által kiemelt helyen kezelt turizmus fejlĘdjön a szállodákon, irodákon, kiadványokon kívül tiszta,
rendezett közterületekre is szükség van, valamint olyan rendezvényekre – legyenek ezek visegrádi szervezésĦek vagy
mások által megálmodott, de itt zajló programok –, melyek Visegrádra csábítják a látogatókat. Fontosnak tartom továbbá, hogy újabb milliós beruházások helyett az elkövetkezĘ pár évben azokra az értékekre koncentráljuk, melyek már
megvannak, de még fejlesztésre, vagy éppen felújításra szorulnak és a turistákon kívül a visegrádiak érdekeit is szolgálják. Ilyen például a sportközpont, a tornacsarnok vagy az Apát-kúti-patak medre és környezete. Ez utóbbi rendezése
most már halaszthatatlan, mert a májusi esĘzések nem csak a természeti értékekben, de egyebek mellett a közmĦvekben
is komoly károkat okoztak.
Összefoglalva tehát azért szeretném folytatni képviselĘi tevékenységemet, mert eddigi munkáim és a Visegrádon végzett közéleti tevékenységem folytán ismerem a helyieket, az Ęket foglalkoztató problémákat és úgy érzem, tudok is tenni
Visegrád fejlĘdése érdekében.
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KÉPVISELėJELÖLTEK
Zeller Márton
független önkormányzati és német kisebbségi önkormányzati képviselĘjelölt
Tisztelt Visegrádi Választók!
Zeller Márton vagyok, 55 éves, két felnĘtt korú gyermek édesapja. Boldog, harmonikus sváb nagycsaládban élek.
TĘsgyökeres visegrádi lakos vagyok. 55 éve ugyanabban a házban élek, ahol születtem.
Építésztechnikusi és kĘmĦvesmesteri végzettséggel egy kft.-t vezetek immár 13 éve. ElĘtte édesapám, Zeller Márton
kĘmĦves- és ácsmester 1973-ban alapított cégében tanultam a szakma iránti szeretetet. Édesapám tanított a közösségi
életben való részvételre is.
Közösségi munkámat fiatalon kezdtem az asztalitenisz-szakosztály létrehozásával, Megszerveztem az iskolások sakkoktatását és versenyeken való részvételét. A Német Nemzetiségi Önkormányzat megalapításában részt vettem. 2002-tĘl
a Visegrádi Sport Egyesület elnöke, Visegrádi Dunai Svábok és Németek Alapítványának titkára lettem.
Alapító tagja vagyok a Visegrádi Turisztikai Egyesületnek, a Visegrádi Szövetségnek, a visegrádi férfi dalkörnek.
Független jelöltként indulok a képviselĘ-választáson.
Célom:
– Szeretném tudásomat lehetĘségihez mérten a közösségnek tovább adni, valamint a városfejlesztésben a sportegyesület bĘvítésében részt venni;
– Egy olyan egységes, politikamentes, élhetĘ várost szeretnék, amelyben felnĘttünk, éltünk;
– A civil szervezetek egymás mellet élését, programjainak elfogadását és a város lakóinak összefogását szeretném elérni. Legyünk ismét egy ,,kis falu”, ahol mindenki beszél egymással, megismeri egymást az utcán és rendezvényein
együtt van!

Kérek mindenkit, támogassanak, támogassatok céljaim elérésében, hogy Visegrád ismét egy boldogabb,
családias város legyen!

KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELėJELÖLTEK
Vajda Laura
független német kisebbségi önkormányzati képviselĘjelölt
Kedves Visegrádi Választók!
Régi visegrádi sváb családban születtem 1978-ban, mely a késĘbbi évszázadokban „Monarchia családdá” bĘvült (ük- és dédapáim bajor, frank és szudétanémetek, anyai ágon dédapám székely származású). Kisgyermekkorom óta folyamatos
kapcsolatban vagyok határontúli rokonaimmal, így családi alapon jelentĘs számú
német, osztrák ismeretséggel is rendelkezem.
Az esztergomi Dobó Katalin Gimnázium elvégzése után levéltáros-irattáros képesítést szereztem. Több éven keresztül az Áprily iskolában dolgoztam iskolatitkárként, jelenleg a szentendrei Nevelési Tanácsadóban dolgozom gazdasági ügyintézĘként. Két gyermek édesanyjaként már az óvodai évek alatt, majd késĘbb az iskolában bepillantást nyertem a német kisebbségi nevelés metódusaiba. Nagy örömömre szolgált, hogy gyermekeim
nemzetiségi óvodába és iskolába járhatnak és hagyományĘrzĘ oktatásban és programokban részesülhetnek. Külön szeretném kiemelni a német nyelv korai és intenzív oktatásának a jelentĘségét.
Fontosnak tartanám német testvérvárosunk (Obergünzburg) iskolájával a munkakapcsolat felvételét. Gondolok itt elĘször cseretáboroztatásra (lásd parajdi kapcsolat), majd a késĘbbiek folyamán kulturális programok, nyelvi táborok kialakítására.
Fontosnak tartom az iskolában már hagyományossá vált nemzetiségi táncoktatás további folytatását, fejlesztését. Véleményem szerint növelné a nemzetiségi tanítás színvonalát és a német nyelv gyakorlásának lehetĘségét egy nemzetiségi
gyermek- és ifjúsági énekkar létrehozása is, mely biztosítaná a felnĘtt énekkar utánpótlását. A még fellelhetĘ tárgyi és
eszmei értékeink megmaradását elĘsegítendĘ – sürgĘsen meg kell teremtenünk a lehetĘségét egy német helytörténeti állandó kiállításnak vagy helytörténeti gyĦjteménynek. Visegrád történelmi és speciális geográfiai (Duna melléki) helyzeténél fogva kiemelt figyelmet érdemel.
Német hagyományaink megĘrzése és továbbadása a mi nemzetiségi feladatunk. Elképzeléseim megvalósításához kérem megtisztelĘ támogatásukat.
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Becsöngettek…

 !
!

„Jaj, ezek a homályos reggelek, / amikor minden vágy a
nyár után hal…” – írja Áprily Lajos Szeptember c. versében,
s valóban: jól érezhetĘen beköszöntött az Ęsz, talán szerencsénkre. Hiszen, mintha a természet is azon igyekezne, hogy
eltávolítson minket a csábító, napsütötte vízpartokról, lankás
hegyoldalakról. Érzi talán a karmester, így könnyebb újra a
tudományokhoz visszatérni.
Valamennyi kollégám nevében szeretettel köszöntelek
Benneteket, kedves Tanulóink, s Önöket is, tisztelt Vendégeink!
Láttam, volt, aki futva menekült be az iskolába. Bár az is
tagadhatatlan, voltak lassú megfontoltsággal érkezĘk is. Jó
volt nézni, ahogyan a megszokott kis csoportok kialakulnak,
s az ismerĘs, vidám, barnára sült arcok betöltik az iskolát.
Vannak persze kevéssé ismerĘs arcok is köztetek. Lehet,
kissé megszeppentnek tĦntek, ahogy szüleik kezébe kapaszkodva közeledtek a csarnokba, most azonban már többségük
felszabadult, hiszen felfedezték már, hogy nincsenek egyedül, mindössze a régi, megszokott fészektĘl – a visegrádi,
dömösi és kisoroszi óvoda barátságos zugától – kissé távolabbra repültek.
Üdvözlünk Titeket, kedves elsĘseink az Áprily Lajos Általános Iskolában!
Nézzetek csak fel Rita néni üdvözlĘképére! Abban a bal
oldali kis fészekben apró madárka csivitel. Ereje, bátorsága
napról napra növekszik, s egyszerre csak majd – hiszen szorít
az idĘ, talán készülni kell a hatalmas, madárkát próbáló utazásra – nagy lendülettel elrugaszkodik a biztonságos meleg
fészekbĘl, s szédülve, tele izgalommal nekivág a világnak.
Sok idĘ telik el persze, míg célját eléri. Kitartóan kell repülnie, s le kell gyĘznie az elébe kerülĘ akadályokat, hogy –
mint egy csodálatos fĘnixmadár – erejének és ragyogásának
teljében érkezzen meg céljához.
Ti, 27 kismadár mától Zsuzsi néni segítségével ismerkedtek
– ha nem is a repüléssel –, de valami ahhoz hasonló tudománnyal: írni, olvasni, számolni tanultok. Lesz köztetek
olyan, akinek szinte minden elsĘre sikerül majd, s olyan is,
akinek kicsit több idĘre lesz szüksége. Türelmeteket ne veszítsétek el! Gondoljátok meg, mi az a kis gyakorlás ahhoz
az erĘfeszítéshez képest, amit a kis fecskének kell megtennie, hogy elérje a távoli Afrika partjait.
Ismerem Zsuzsi nénit: türelme kifogyhatatlan. S abban is
biztos vagyok, hogy szeretĘ szüleitek oly figyelemmel kísérik
minden próbálkozásotokat, akár fecskemama a fészek szélén
imbolygó fiókáját.
Kívánok nektek itt e régi falak között nyugodt, derĦs éveket. S köszönjük az óvó néniknek, hogy utatokon idáig szeretetben kísértek.
Nos, ha kicsit körültekintek, látom, vannak itt a nagyok között is legkisebbek. Kedves ötödikesek! Négy év elröppent, s
kezdĘdik az újabb négy. Kedves, összetartó közösség vagytok. Kíváncsian várnak Titeket tanáraitok és osztályfĘnökötök: Hábel József tanár úr. Az életetek mától kicsit
pörgĘsebb lesz. Hamar fel kell vennetek a felsĘs tempót! Segítsétek egymást úgy, ahogyan eddig is tettétek! S Ęrizzétek
meg vidámságotokat!
Nézzük csak a legidĘsebbeket!
Néhányan nemrégiben megtapasztaltátok, milyen is az az
érzés, amikor a jövĘ egy óra alatt dĘl el. Nektek nem kell
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magyaráznom, mi vár rátok a felvételin. A fĘnix röppen fel
vagy álom hull a porba…?
Kérlek Titeket, hogy a nyolcadik osztályban tegyétek fĘ
feladattá a tanulást! Minden más kicsit háttérbe kell szoruljon most. A megbánás egyetlen hellyel sem fog elĘbbre sorolni a felvételi rangsorban senkit! Szüleitek is pontosan tudják ezt. Bizonyára nálatok is, mint nagyon sok jól mĦködĘ
családban mától megváltozik a napirend. Bizonyára bosszankodtok egy kicsit, amikor az asztalnál megköttetik a szigorú
alku a tévé, a számítógép használatára és a kimenĘkre vonatkozólag. ValószínĦleg jogaitokat is sokan csak a kötelességeitek teljesítésének függvényében gyakorolhatjátok majd. De
ha kifüstölögtétek magatokat, nyugodjatok meg: szüleitek
tudják a dolgukat, s segítenek céljaitok elérésében azzal,
hogy fĘ feladatotok felé terelnek Benneteket!
S ne feledjétek, kedves Diákok: agyatokat akkor tudjátok
jól mĦködtetni, ha testeteknek is megadjátok, ami jár: használjatok ki minden lehetĘséget a mozgásra, a tartalmas kikapcsolódásra.
Örömmel látjuk, hogy iskolánkban folyamatos az érdeklĘdés a mĦvészetek iránt: sok gyereket vonz a zene, a képzĘmĦvészet, a tánc. Várunk Titeket továbbra is foglalkozásainkon.
Kedves SzülĘk!
Gyermekeinket irántuk való rajongásunkban és a sorsuk
iránti felelĘsséggel felnevelni gyönyörĦ teher. Bár nem tudhatjuk, hogy gyermekünk azon az úton éri-e el a boldogságot, amelyen mi elindítottuk, mégis úgy kell terelgetnünk,
hogy mire a kezét elengedjük, képes legyen a saját útját járni.
Ehhez nemcsak szelíd szeretetünkre, hanem következetes
számonkérésünkre, iránymutatásunkra is szüksége van. Kívánok ehhez Önöknek kitartást, s biztatom Önöket, forduljanak sok tapasztalattal rendelkezĘ kollégáimhoz bizalommal.
Kollégáim között mutatom be Önöknek és a tanuló ifjúságnak Pédl Renáta német nemzetiségi tanítót, aki az elsĘ osztályosoknak segít a német nyelvvel való ismerkedésben és a
délutáni leckeírásban, valamint tanítja a 2. osztályban is a
csoport egyik felét németbĘl. A harmadik és negyedik osztályosokkal nemzetiségi táncon találkozik majd. Ottné Nyitrai
Sára fejlesztĘ pedagógusként Kálmán Vali nénivel hangolja
össze munkáját.
Kedves JelenlévĘk!
A mai tanévnyitót megtisztelte néhány hatvan éve végzett
diák.
Büszkének kell lennünk, hogy olyan iskolába járhatunk,
amelyre 60 év elteltével is visszajárnak a volt tanítványok
emlékezni.
Kérem, engedjék meg, hogy átnyújtsák az iskola jelenlegi
diákjai Dr. Brenner József könyvét, amely az iskola történetét dolgozza fel – s amelynek története részben az Önöké is.
Jó egészséget, megérdemelt pihenést kívánok Önöknek Iskolánk valamennyi diákja és dolgozója nevében!
Végül örömteli tanévet kívánok Nektek, Gyerekek, itt az iskolában és:
,,…napfényes erdĘn, ibolyás tavaszban, / dacos, dalos kiránduló csapatban, / a tornatéren, júniusi réten / hancúrozó
labdás fiúk körében” – ahogyan Áprily mondaná.
Ezennel a 2010/11. tanévet ünnepélyesen megnyitom.
Bozóki Marianna
igazgató
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Tisztelt Olvasók!
Az alábbiakban összegyĦjtöttem a közelmúlt legfontosabb – gyermekeket, családokat érintĘ – jogszabályváltozásait. Hely hiányában a részletezéstĘl eltekintettem, csupán a fĘ irányok felsorolására vállalkoztam.
Az elmúlt hónapokban, az új OrszággyĦlés megalakulása
óta számos ponton módosult a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Közokt. tv.).
A 2010/2011. tanévtĘl ismét lehetĘség lesz második év
végén, ill. a további évfolyamokon is arra, hogy a nevelĘtestület szülĘi beleegyezés nélkül utasítsa évfolyamismétlésre a diákot. A tanuló – a második évfolyamtól kezdĘdĘen – magasabb évfolyamra akkor léphetett, ha sikeresen teljesítette az adott évfolyamon elĘírt tanulmányi követelményeket.
A módosított törvény rögzíti, hogy elsĘ évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor szöveges minĘsítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól
vagy megfelelĘen teljesített, illetve felzárkóztatásra szorul. A módosított törvény alapján azonban az intézmények
pedagógiai programjukban saját maguk határozhatnak arról, hogy a második év végétĘl a negyedik év félév végéig
a szöveges értékelést vagy a hagyományos osztályzásos
módszert használják-e, esetleg a kettĘt együtt. Ugyanakkor iskolaváltásnál, vagy ha más esetben erre szükség van,
az intézmény a szülĘ kérésére köteles a tanuló félévi és az
év végi minĘsítését osztályzattal is kifejezni. Az iskolák
már a 2010/2011. tanév második félévétĘl áttérhetnek az
osztályzattal való értékelésre. Az osztályzattal való értékelés az idegen nyelvi oktatás elsĘ évében is megengedett.
A törvénymódosítás harmadik fontos eleme: a nem szakrendszerĦ oktatás az 5-6. évfolyamokon csupán lehetĘséggé válik, amelyrĘl az iskolák szabadon dönthetnek.
Ez a módosítás felmenĘ rendszerben, a következĘ évtĘl
vezethetĘ be a legtöbb iskolában. A felsorolt változtatások
szeptember 1-jétĘl lépnek hatályba.

Szociális juttatások
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
A jogosultság megállapításának célja annak igazolása,
hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a
gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, az esetenkénti pénzbeli támogatásnak, valamint a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.
A feltételek fennállása esetén a települési önkormányzat
jegyzĘje 1 év idĘtartamra megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát.
Kedvezményes gyermekétkeztetés
Az 1–7. évfolyamon nappali rendszerĦ iskolai oktatásban részt vevĘ és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülĘ gyermekek ingyenesen étkeznek. Rajtuk kívül
– a nyolcadik évfolyamos tanulók után;
– a három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként;
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– a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekek, tanulók
után az intézményi térítési díj 50%-át kell normatív
kedvezményként biztosítani.
KiegészítĘ gyermekvédelmi támogatás
KiegészítĘ gyermekvédelmi támogatásra az a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülĘ gyermek
gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki a gyermek tartására köteles, és nyugellátásban, vagy baleseti nyugellátásban, vagy nyugdíjszerĦ rendszeres szociális pénzellátásban, vagy idĘskorúak járadékában részesül.
A jogosultságot a gyám lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat jegyzĘje – határozatlan idĘre – állapítja
meg.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
A települési önkormányzat képviselĘ-testülete a gyermeket a rendeletében meghatározott mértékĦ rendkívüli
gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket
gondozó család idĘszakosan létfenntartási gondokkal
küzd, vagy létfenntartást veszélyeztetĘ rendkívüli élethelyzetbe került. ElsĘsorban azokat a gyermekeket, illetve
családokat kell alkalmanként rendkívüli támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet
gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkezĘ többletkiadások miatt anyagi segítségre szorulnak.
A kérelmet a lakcím szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy az önkormányzat
rendeletében meghatározott szervnél terjeszti elĘ.
Iskoláztatási támogatás – tankötelezettség mulasztása
A törvény augusztus 30-i hatállyal bevezeti az iskoláztatási támogatás jogintézményét. Ennek értelmében „a
gyermek nevelésével, iskoláztatásával járó költségekhez
az állam havi rendszerességgel járó nevelési ellátást vagy
iskoláztatási támogatást (a továbbiakban együtt: családi
pótlékot) nyújt.”
„Ha a tanköteles gyermek a közoktatási intézmény kötelezĘ tanórai foglalkozásai tekintetében igazolatlanul mulaszt, a közoktatási intézmény igazgatójának jelzése alapján a gyermek lakó-, vagy tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzĘje gyámhatóságként
eljárva
– az adott tanévben igazolatlanul mulasztott tízedik kötelezĘ tanórai foglalkozás után végzéssel felhívja az iskoláztatási támogatás jogosultját a jogkövetkezményekre;
– az adott tanévben igazolatlanul mulasztott ötvenedik
kötelezĘ tanórai foglalkozás után – amennyiben a védelembe vétel még nem áll fenn – elrendeli a gyermek
védelembe vételét, továbbá a teljes összegĦ iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztését.”
Az iskoláztatási támogatás felfüggesztése mellett továbbra is megmarad a családi pótlék természetbeni formában
történĘ nyújtása a következĘ esetekben:
– nem tanköteles gyermek elhanyagolása;
– tanköteles gyermeknek az iskolába nem járáson túli
egyéb elhanyagolása (nem megfelelĘ ruháztatása, étkeztetése stb.) esetén.
Bozóki Marianna igazgató
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Húszan érkeztek augusztus 23-án Visegrádra meghívásunkra az árvíz sújtotta Szikszóról. Nagy szeretettel készültünk a fogadásukra, s itt-tartózkodásuk alatt is végig
érezhették a visegrádiak vendégszeretetét. Az ötletgazda
Zeller Tibor képviselĘ az ötlet mellé személyes példamutatással járt elöl; segített az utaztatásban, két alkalommal
biztosította a vacsorát és minden nap a reggelit igen elegáns környezetben és nagyvonalúsággal. Az étkeztetésnél
maradva egy-egy alkalommal a Piknik büfé (Kangas
Kinga) és a Kovács-kert (Kovács Gábor) vendégei voltunk finom vacsorára, de jólesett a szentendrei Ínyencben
és a Don Vitoban (Scheili Péter és Richárd) elfogyasztott
hĦsítĘ, tea, kávé. A vendéglátáshoz hozzátartozott, hogy
Szigetiné LĘrincz Mária és Szomoryné Szimeth Judit palacsintával, Borsody Istvánné pogácsával egészítette ki az
étrendet, Bártfainé Répás Ildikó nagyon finom paprikás
krumplival várta a visegrádiakkal vívott focimeccs elĘtt
vendégeinket. Az már szinte természetes, hogy EĘry Dénes bĘkezĦen gondoskodott arról, hogy a tikkasztó melegben se a szálláshelyen, se a kirándulásokon ne szomjazzunk. (Nem tudom, mennyire közismert, hogy a Visegrádi Ásványvíz-palackozó és Visegrád Város Önkormányzata még az árvíz idején egy kamion ásványvizet küldött
a veszélyeztetett területre!) Kedvezményesen ebédelhettünk a Mogyoró-hegy és az esztergomi Hévíz étteremben,
a napi gyümölcsadagot is kedvezményesen kaptuk Karnevál JózseftĘl.
S akkor essen szó a programról! Ezt megelĘzĘen mindössze ketten jártak Visegrádon, így természetes volt, hogy
minél többet szerettünk volna megmutatni a Dunakanyar
és városunk természeti, történelmi, mĦvészeti emlékeibĘl,
értékeibĘl. A program sĦrĦ és fárasztó volt, de meggyĘzĘdésem, hogy a kitĦzött célt elértük; a szikszói fiatalok
élményben, tudásban gazdagodva térhettek haza augusztus 27-én. A szervezésben és a lebonyolításban is rengeteg segítséget kaptam, ezért az egyszerĦség kedvéért a
napi programok mellé írom a segítĘket.
HétfĘ – Szentendrei városnézés
Leányfalu – Móricz emlékház (Jékely Endréné)
Éjszakai túra az Újhegyre (Bártfai István,
Magyar László)
Kedd – Visegrád – egész napi segítĘm: Magyar László
Nagy-Villám – bobozás (Sass Mária,
Bényei Ferenc)
Fellegvár – ingyenes belépĘ a Visegrádi Erdészet
jóvoltából
fegyverbemutató (Réti Roland)
Salamon-torony – Mátyás Király Múzeum –
idegenvezetés (Kováts István)
Hajókázás Dömösig – (Jung Vilmos + szállítás
a bobpályára)
Szerda – Kirándulás Esztergomba
Duna Múzeum – ingyenes belépĘ és program
(Gróh Ildikó szervezése)
Babits emlékház – (Tóth Franciska szervezése)
Vármúzeum – ingyenes belépĘ (Kárpát Ildikó)
Bazilika – Kincstár
Esti mozi (Mikesy Tamás, ifj. Szigeti János)
Csütörtök – iskolalátogatás – ajándék a gyerekeknek
(Bozóki Marianna)

Királyi palota – idegenvezetés, feladatlap
(Dobri Imre),
ajándék az iskola könyvtárának (Kárpát Ildikó)
Szentgyörgypuszta – Áprily ház (szállítás City
Busz: Berkesi József, Bergmann Balázs)
Sportcentrum – foci a visegrádiakkal (Bártfai
István, Szendrey Lajos + edzĘ)
– kézmĦvesség (Fieszl Rita, Gerstmayer Bea)
Salamon-torony – lovagi torna (Cseke László)
Péntek – szállítás Budapestre a Keleti pályaudvarra
(Zeller Tibor)
Az iskolabuszt két alkalommal vettük igénybe PetĘcz
László vezetésével.
A szállást a Mátyás Király MĦvelĘdési Házban tudtuk
megoldani Mikesy Tamásnak köszönhetĘen, de ahhoz,
hogy barátságos feltételeket biztosítsunk, sokat segített,
hogy Kalotai Judit és Répás Ildikó közremĦködésével, a
Gróf lányokkal tiszta, színes lepedĘkkel húztuk át a már
igen megviselt szivacsokat, melyeket Márkosi Gábor
szállított a helyszínre. A kissé hosszúra sikerült felsorolásból kiderül, hogy tényleg sok ember szívügye volt,
hogy ezeknek a 16 éves gyerekeknek felejthetetlen napokat szerezzünk. A tábor házigazdája én voltam, de a szervezéshez sok segítséget kaptam a felsoroltakon kívül Gróf
Péter képviselĘ társamtól. Fontosnak tartom még azt is
megemlíteni, hogy Bánó László, Illés Istvánné, Kalotai
Árpád és Koncz Antal pénzadománnyal segítette, hogy
vendégeink semmiben ne szenvedjenek hiányt.

Szikszó fĘtere egy régi képeslapon

Számomra is két dolog miatt volt nagyszerĦ és felejthetetlen az együtt töltött néhány nap: egyrészt azért, mert
öröm volt találkozni ilyen érdeklĘdĘ, fogékony és fegyelmezett fiatalokkal; másrészt ismét megható volt az a
segítĘkészség, amit a bajbajutottak fogadásánál Visegrád
polgárai tanúsítottak. Ehhez hasonló szolidaritást a székelyföldi árvíz idején nyújtott gyĦjtésnél tapasztaltam
2006-ban.
A szikszói 18 diák és 2 tanár nevében köszönöm a felsoroltaknak és mindazoknak, akik kedvességükkel, érdeklĘdésükkel fogadtak bennünket mindenhol, ahol megjelentünk!
A helyi tv jóvoltából néhány program és a gyerekek élménybeszámolói megtekinthetĘk majd a Danubia Televízió adásában.
Mezei Anna
képviselĘ
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Szerkeszti a Ném et Kisebbségi Önkorm ányzat

ErĘsödjön Obergünzburg és Visegrád testvérvárosi kapcsolata
Augusztus utolsó hétvégéjén testvérvárosunk vendégeiként együtt ünnepeltük kapcsolatunk 15 éves évfordulóját.
Csütörtökön, 26-án este meleg fogadtatásban volt részünk
a városházán, majd a vendéglátó családoknál töltöttük az
estét.
Pénteken a város megismerésével és egy kisebb sétával
telt a nap. Nekünk is, akik nem elĘször jártak Obergünzburgban, újdonság volt a város Dél-tengeri Múzeuma, a Südsee-Museum. Itt a helyezték el a Karl Nauer kapitány által a városra hagyott értékes tárgyakat. A különlegesen kialakított kiállítótermek elviszik a látogatókat a
távoli vidékekre, az obergünzburgiak büszkék a város saját erĘbĘl felépített múzeumára. DélelĘtti sétánkon olyan
malomban kaptunk ebédet, amelyet tulajdonosa a történelmi hĦséghez ragaszkodva újított fel. Este a Lövészverseny (Freischießen) megnyitóján már zenekarunk is fellépett, majd élvezhettük a német sörsátrak hangulatát a városi ünnepségsorozat alkalmából felépített sörsátorban.
Ugyan a három nap rövidsége kevés egyéb programot
tesz lehetĘvé, de még itthon elhatároztuk, hogy szombaton
felkeressük Ulm városát, és ha idĘnk engedi a Duna melletti falvakba is elmegyünk, ahonnan a visegrádi svábok
Ęsei 300 évvel ezelĘtt az új haza felé elindultak. Bár ez
utóbbi nem sikerült, Ulm csodás emlék marad. A székesegyház tornyába vezetĘ 768 lépcsĘt néhányunk még most
is a lábában érzi. A halászok negyedében a ferde háznál
sokáig elidĘztünk. Majd a csoport két részre szakadt, és
többen a Duna menti svábok múzeumába indult. A múzeum elĘtt természetes nagyságában állt egy ulmi bárka,
Ulmer Schachtel, amelyhez hasonlóval sok magyarországi
német telepes hajózott le a Dunán.

város közti jó kapcsolatot méltatók szinte mindnyájan
megemlítettek.
Obergünzburg polgármestere, Lars Leveringhaus kiemelte, hogy a két város polgárai közt létrejött kapcsolatok már rég nem a népek közti kölcsönös megértésrĘl
szólnak, sokkal inkább személyes, igaz barátsággá mélyült
kötĘdések. Nicola Paolini, a Német–Magyar Baráti Társaság elnöke beszédében méltatta azokat, akik nélkül a
partnerkapcsolat nem mĦködött volna ilyen eredményesen, Herbert Schmid korábbi polgármestert, Karl-Heinz
Klee urat, az egyesület korábbi elnökét. Mindketten sajnálkozásukat fejezték ki, hogy Visegrád város politikai
vezetése nem képviseltette magát a jubileumi eseményen.
Kapcsolatunkat a jövĘben erĘsíteni kell, ehhez Obergünzburg képviselĘ-testülete nevében Lars Leveringhaus
minden segítséget megígért. Új lehetĘségek merültek fel a
fiatalok bevonására, például a szakmai gyakorlat megszerzéséhez kint töltenének visegrádi végzĘsök valamenynyi idĘt. Ígéretet kaptunk arra is, hogy az általános iskolás
korosztály diákcseréjét újra beindítják.

Zenekarunk a felvonulók között

A 15 éves kapcsolat emlékköve

Látogatásunk csúcspontja este az Obergünzburg központjában elhelyezett emlékkĘ leleplezése és az azt követĘ
ünnepség volt. Az emlékkĘ avatását a méltató beszédek
mellett a nemzetiségi és „Pfutzger” zenekar tette emlékezetessé. Az Arany Szarvas étterem nagytermében ünnepi
terített asztalok és a hagyományĘrzĘ egyesület kedves
mĦsora várt bennünket.
Ez az ünnepség napra egybeesett a 15 évvel ezelĘtti testvérvárosi szerzĘdés aláírásának napjával, amelyet a két

Vasárnap díszhelyrĘl nézhettük végig a felvonulást,
amelynek zenekarunk is résztvevĘje volt.
Vendéglátóink és a 38 fĘs küldöttség többi tagja is gratulált zenészeinknek, akik lelkiismeretesen készültek a szereplésekre és vasárnap délután koncerttel leptek meg bennünket. Magyar ízeket, kolbászt, paprikát, bort, pálinkát
kínáltunk obergünzburgi barátainknak. A búcsúvacsorán
még táncra is perdültünk, olyan jó volt a hangulat.
Köszönjük a zenekar vezetĘjének, Ott RezsĘnek a felkészítést! Köszönjük, hogy az önkormányzat buszával kedvezményesen utazhattunk.
Reméljük, egyre több visegrádi kap majd kedvet Obergünzburgba utazni, onnan vendégeket fogadni.
Schmidt Anna,
a Német Kisebbségi Önkormányzat elnökhelyettese
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2010. szeptember 25. (szombat) 10 óra, Megyeháza (1052 Budapest, Városház u. 7.)
A Pest Megyei KözmĦvelĘdési Intézet az országos felmenĘ rendszerĦ versenyek idĘpontjához igazodva
2010. szeptember 25-én 10 órától rendezi meg a hagyományos Pest megyei versünnepet a Megyeházán.
A program Pest megye amatĘr ifjúsági és felnĘtt versmondóinak találkozója, szakmai napja és egyben felmenĘ
rendszerĦ verseny is, hiszen itt választja ki a zsĦri azokat a versmondókat, akik a megyét képviselik majd például az
Illyés Gyula Országos Versmondó Versenyen.
Várjuk azokat a budapesti versmondókat is, akik szeretnének az országos versenyre továbbjutni, mert számukra is
ez az elĘválogató.
Részvételi feltételek:
A versenyre 14 éves kortól lehet jelentkezni a Pest megyei versbarátoknak és az országos versenyre készülĘ budapesti versmondóknak.
A jelentkezĘk a magyar és a világirodalom teljes körébĘl szabadon választhatnak 2 verset. Egy-egy mĦ elĘadásának
terjedelme nem haladhatja meg a 4 percet.
Az országos versenyre jelentkezĘknek még nem kell a felhívás minden kritériumának megfelelni, de a zsĦri kér egyegy verset az országos kiírás szerint is.
Nevezési határidĘ: 2010. szeptember 18.
Nevezéseket (jelentkezĘ neve, életkora, elérhetĘsége, a mĦvek szerzĘ-cím felsorolása) a PMKI címére küldhetik:
1052 Budapest, Városház u.7. fax: 06 1 318 6806, e-mail: pmki@pmkult.hu, szadmari@pmkult.hu.
BĘvebb információ: Szádváriné Kiss Mária (e-mail:szadmari@pmkult.hu, tel.: 06 20 264 4296)
A felhívás és jelentkezési lap honlapunkról, a www.pmkult.hu oldalról is letölthetĘ.

Pályázati felhívás!

     
Újra itt a szeptember! De nem kell szomorkodni emiatt, hiszen újból együtt lehettek barátaitokkal, tanítóitokkal és a
mĦvelĘdési ház ismét lehetĘséget kínál egy izgalmas vetélkedĘre.
Biztosan emlékeztek arra, hogy szeptember hónapban ünnepeljük a népmese napját. 2005 óta szeptember 30-át, Benedek Elek születésének napját, a népmese napjaként tartjuk számon. EbbĘl az alkalomból a Mátyás Király MĦvelĘdési
Ház és Városi Könyvtár immár másodszor kétfordulós vetélkedĘt rendez az alsó tagozatos tanulók részére.
A vetélkedĘ elsĘ fordulójában a gyerekek osztályonként vehetnek részt, méghozzá egy pályamunka el-készítésével.
Pályázni egy tetszés szerint kiválasztott
népmesehĘs megrajzo-lásával vagy egy
makett elkészítésével lehet. A makett témáját tekintve a megkötésünk csak anynyi, hogy az népmesei jelenetet örökítsen
meg. A rajzok és a makettek egy A/3-as
kartonlap felületén túl ne terjedjenek.
Azt a fantáziátokra bízzuk, hogy milyen
anyagokat használtok fel az alkotó munka során.
A maketteket és a rajzokat szeptember
24-ig hozzátok be a Mátyás Király MĦvelĘdési Házba, ahol azokat a második
fordulóig, szeptember 30-ig elbíráljuk. A
legjobb három alkotást beküldĘ osztály
díjazásban részesül. A jutalom a Mátyás
Király Történelmi Játszópark meglátogatása lesz.
A második fordulóra szeptember 30-án kerül sor a mĦvelĘdési házban, ahol egy-egy tanuló mutathatja meg mesemondó tehetségét. Ebben a fordulóban is az elsĘ három helyezett részesül elismerésben és könyvjutalomban.
Vegyetek részt minél többen a vetélkedĘn!
Nagy érdeklĘdéssel várjuk a pályázataitokat!
Fehér Judit
könyvtáros
Mátyás Király MĦvelĘdési Ház és Városi könyvtár
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Visegrád régi versekben II.
A következĘ vers szintén az Esztergomi Hittudományi FĘiskola Könyvtárából került elĘ. A szerzĘ 1845-ben írta meg, de
csak 1879-ben került kiadásra, s mint írja, ez az „elsĘ tanulókori költeménye pályadíjat nyert: Zách Klára történeti képét”. A
kötet címe, amelyben megjelent: Harmincz év után. Egyházi és hazafiui költemények Sántha Mihály megyeri plébánostól. (A
tiszai árvíz által tetemesen megrongált szegedi szent ferenczrendi fejedelmi templom és kolostor javára.)

Sánta Mihály: Egy éj Visegrádon (1330)
I.
Hol Dunának hullámos árja
hömpölyög,
SziklafĘn egy Ęsi rom hever;
Nagy királyok lakja hajdanában,
Most lerombolt gyászos hamvveder,
S még nézhetsz egy óriási körre Salamon királyi börtönére.
Károly ezt Budával fölcserélte
S a királyok régi Ęslakát
Mindenek közt Ę tevé elĘször
E regényes sziklafĘre át.
Visszatérve a hĘs ütközetbĘl
Itt vevé babérát hókezekbĘl.
Harsogott a kürt vadászatokban
A hegyeknek távol ormain;
Míg a lányka szedve völgyi rózsát
Zenge dalt a bérczek árnyain.
S kéjlobogva boldog érzetében,
Lejte zöld füzérrel kis kezében.

ėszi éj volt. Fent a várteremben
Elmerülve ifju bajnok ült
Kárörömmel, mint ki szándokában
A gonosz terv tette teljesült.
Lassan sápadás lepé el arczát,
Szíve érzé zúgni lelki harczát.

II.
Messze partján a kies Dunának
Szélyre vetve lebke csolnak áll,
Éjjel és naponnan, baj s veszélyben
SzenvedĘknek menhelyet kinál.
JĘ az éjnek bánatos leánya,
S benne nem várt menhelyét találja.

A vidéken néma csend terüle
És az Ęsznek hĦvös éjjelét
Nem zavarta szél, se habdagály az
ės folyamnak sima tükörét.
Im! redĘzött nĘi öltönyében
Lépdel egy leány a vár tövében.

ReszketĘ karokkal kezd evezni
Vész s haláltól már nem retteg Ę;
Ámde nem bír súlyos eszközével
A viharban megtörött erĘ.
S csüggedĘben van szelíd reménye
Még a szívnek ez egy éleménye.

Tépve bĘ ruháját s fürtje selymét,
Szívdobogva a Dunához ér;
S háborult kebellel a gonosznak
Kérlelhetetlen vérboszut igér.
S felsohajt könyek közt: „légyen átok
Ti csalárd, bĦnös falak reátok!”

De az éjnek föltĦnik világa,
Lenge szellĘ jĘ nyugot felĘl;
És a sajkát békepartra hajtja
A haboknak vészes öblibĘl.
S míg ujonnan kezdne ébredezni
A lezúzott gyönge nĘkebel:
Ott a parton vérboszút lehellĘ
Agg apának karja fogja fel.

Galateo (IX.)
Figyelembe kell venni, hogy a ceremóniákat
három okból használják: haszon, hiúság vagy
pedig kötelesség végett. Minden hazugság, amelyet az ember saját haszna érdekében mond ki,
csalás, bĦn és becstelen dolog, mivel tisztességesen soha nem lehet hazudni. Ez a hízelgĘknek
is a bĦne, akik barát alakját öltik, amikor vágyainkat kiszolgálják – bármilyenek is legyenek
azok – , de nem azért, hogy megkedveljük Ęket,
hanem hogy a javukra legyünk, és nem azért,
hogy rokonszenvünket kivívják, hanem azért,
hogy becsapjanak minket. És bármennyire is
kellemesnek tĦnik ez a vétek a társas életben,
önmagában mégis utálatos és káros, és jól nevelt emberhez nem illik: lehetetlen ugyanis ártó
szándékkal örömet okozni. És ha a ceremóniák,
mint mondtuk, hazugságok és hamis hízelgések,
ahányszor haszonszerzés céljából élünk velük,
annyiszor vagyunk becstelenek és aljasok. Ilyen
okból tehát nem szabad a ceremóniákhoz folyamodni.
… Az áltatásnak – vagy más szóval hízelgésnek – azontúl, hogy jellemhiba és erkölcsi vétek, még az a hibája is megvan, hogy a hízelgĘk
nyilvánvaló jelét adják annak, hogy nemcsak
ostobának és elbizakodottnak tartják azt, akinek
hízelegnek, de még annyira együgyĦnek, naivnak és otrombának is, akit könnyen be lehet
csapni, és rá lehet szedni.
Giovanni Della Casa
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KRESZ-tanfolyam
Kresz-tanfolyam indul a mĦvelĘdési házban 2010. szeptember 27-én 17
órakor. Az elméleti képzés itt, Visegrádon lesz, a vizsgákat Pomázon kell
letenni. A gyakorlati képzést úgy próbáljuk megszervezni, hogy a lehetĘ
legkevesebb utazással járjon a tanulók számára. Az oktatást a tanfolyamon résztvevĘkkel egyeztetett idĘpontban tartjuk, heti két alkalommal.
Jelentkezni lehet A, B, C, C + E kategóriákra.
A tanfolyam díját lehet részletekben is fizetni.
A csoport indulásához már 4-5 fĘ jelentkezése is elegendĘ!
Az árakról, és az elsĘ alkalomra szükséges felszerelésrĘl a mĦvelĘdési
házban adunk részletes felvilágosítást, vagy a (26) 398-128, ill. 06 (30)
210-8580-as telefonszámon.
Jelentkezni szintén a fent felsorolt helyeken lehet!
Mikesy Tamás
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Emlékeim
Magyar Lászlóról
Szeretnék a Kedves Olvasónak egy igazi
sportembert, egy igazi jó kollegát bemutatni,
akivel hosszú éveken át tartó igaz barátságot
kötöttem.
A barátság 1953 tavaszán kezdĘdött, amikor
Magyar László a hajójavítóhoz került, ahol én
is dolgoztam. Itt mint vasesztergályos
dolgozott, és munka közben szinte mindig
énekelt. Igazi operadalokat énekelt, nem túl
hangosan, csak úgy magának. Én erre rögtön
felfigyeltem és igen élveztem ezeket a szép
melódiákat. Nem volt egy barátkozó
természet, de igazi úriembernek ismertem
meg.
Most szeretném bemutatni Ęt, mint
rendezĘt. Helyi színjátszó kĘrt szervezett
belĘlünk, fiatalokból, és egy szovjet
színmĦvet tanított be nekünk. „Csendháborító” volt a címe. Sokat kellett tanulnunk
a szerepet, ami igen nehéz volt, mert többen
közülünk még soha nem is jártak színházban.
Mégis sikerült és három elĘadást is
tartottunk, igazi nagy sikerrel. A szerep
megkívánta, hogy el legyek maszkírozva, és
ez olyan jól sikerült, hogy még az édesanyám
sem ismert fel, csak amikor mondták neki,
hogy én vagyok, akkor kiáltott fel, hogy „Hát
hogy nézel ki te fiam!”
Még egy emlékem van Magyar Laci
bátyámról, aki igen nagy tudású sportember
is volt. ė szerettette meg velem az atlétikát.
ElĘször a diszkoszvetéssel próbálkoztam, de
nem sok sikerrel, a végén a gerelyhajítást
választottam. Sokat gyakoroltatott engem, de
ehhez a sportághoz az enyémnél több izom
kellett volna. Egyszer az egyik évben részt
vettünk egy megyei szpartakiádon, Cegléden.
Laci bácsi volt a vezetĘnk, én gerelyhajításban indultam. A többi csupa kigyúrt
versenyzĘ mellett én úgy néztem ki, mint egy
gyufaszál. Az elsĘ körben igen gyengén
dobtam. Akkor Laci bácsi odajött hozzám és
azt mondta: ,,Ne törĘdj semmivel, csak arra
figyelj, hogy úgy dobjál, ahogyan otthon
gyakoroltuk.” Megfogadtam a tanácsát és az
induló tizenöt atléta közül a negyedik lettem.
Nagyon jó edzĘ, nagyon jó mesterem volt.
Köszönöm a lehetĘséget, hogy közreadhattam emlékeimet Magyar Lászlóról.
Id. Szinay István

SZEPTEMBER
Ha Mátyás, Máté sír és nem nevet,
Nem lesz a borból ecet.
Amilyen idĘ éri most az új Holdat,
Egész Ęszön által kapunk olyat.

2010. szeptember

„Legyetek jók…”
Legyetek jók, ha tudtok! – ez a címe annak a filmnek, amely Néri
Szent Fülöp életét dolgozza fel, és ez volt az idei hittantábor mottója
is.
A papság évében, augusztus 15–19. között az esztergomi Belvárosi
Plébánián néhány pap és püspök történetével ismerkedtünk meg, akik
egész életüket a rájuk bízott közösségért áldozták/áldozzák.
Mindszenty József bíboros és Márton Áron erdélyi püspök, Szent
Ferenc, Néri Szent Fülöp és Böjte Csaba élete és tevékenysége
példaértékĦ nemcsak a mai papság, hanem mindenki számára is.
Fülöp atya a táborban megtekintett film alapján akár a vidámság és
derĦ egyik védĘszentje is lehetne, hiszen a nagy szegénység, nehéz
körülmények ellenére is mindig nagy szeretettel és türelemmel nevelte
az összegyĦjtött árvákat. A filmbĘl ismert dalt lelkesen énekeltük mi
is. Az Ę mai utóda lehetne akár Böjte Csaba ferences atya, aki hozzá
hasonlóan gondoskodik korunk rászoruló gyerekeirĘl. Szent Ferenc,
aki 800 évvel ezelĘtt alapította meg az azóta az egész világon elterjedt
ferences rendet, nemcsak máig ható sugárzó egyéniségérĘl ismert,
hanem többek között természetszeretetérĘl is. ė az emberek mellett
Isten minden teremtményét textvérének tekintette, ebben ír gyönyörĦ
Naphimnuszában, nekünk is így kéne tekintenünk a környezetünkre!
Az idĘutazások után a gyerekek nagy lelkesedéssel vettek részt a
kézmĦves foglalkozásokon. Készítettek többek között nemezbĘl
labdákat, ékszereket, virágokat, melyekbĘl koszorú is készült, amit
elhelyeztünk Mindszenty bíboros sírjánál. GyöngybĘl is készítettek
ékszereket és állatfigurákat, valamint megismerkedtünk a gyöngyszövés fortélyaival is.

Megcsodáltuk a bazilika és a kincstár felbecsülhetetlen értékĦ
darabjait, a Duna Múzeumban pedig nagy érdeklĘdéssel figyeltük
Gróh Ildi magyarázatait, a gyerekek önfeledten próbálták ki a
különféle vízi szerkezetek, építmények makettjeit. Ugyanitt megnéztünk egy érdekes animációs filmet az esztergomi vár középkori
vízátemelĘ szerkezetérĘl. A korábbi évekhez hasonlóan idén sem
maradhatott el a strandolás az Aqua-szigeten.
A plébánia kertjében sokat sportoltak, métáztak a gyerekek, az utolsó
esti tábortĦzhöz meghívtuk a vendéglátó atyákat is egy kis együtt
éneklésre.
Gyorsan eltelt ez az öt nap, és remélem, hogy a résztvevĘ 18 gyerek
is örömmel idézi fel a táborban szerzett élményeket.
Megköszönöm Visegrád Önkormányzatának és a Hitoktatási
FelügyelĘségnek, hogy anyagilag támogatták a tábort.
Köszönöm Kalász István atya támogatását, Watzek István és KincsĘ
lányom munkáját, akik segítségére a tábor egész ideje alatt
számíthattam, valamint Pék Anna, a Bene család és Gróh Ildi
segítségét. Köszönöm EĘry Dénesnek az ásványvizet, a szülĘk,
nagyszülĘk, és a férjem segítségét.
Szabóné Mayer Katalin táborvezetĘ

XXVI. évfolyam 9. szám

VISEGRÁDI HÍREK

H&+-H(+&1&2HLMNMOH
H

A Visegrádi Szövetség 2010. július legvirágosabb kertjének
a FĘ utca 60. szám alatti Vogel Rudolf és felesége, Ágnes
asszony kertjét szavazta meg.
Törzsgyökeres visegrádi, aki a MAHART-nál forgalmi
számadóként dolgozott. Férje is kicsi kora óta itt él, Ę viszont
asztalos. Három nagy gyermekük van, akik már külön élnek.
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FÓRUM
a visegrádi képviselĘjelöltek
bemutatkozására,
programjaik megismerésére
Ideje:
2010. szeptember 23., csütörtökön 18 órától


Helye:
Visegrád, mozi

A színes látványt öröm nézni
Látogatásunk során Ági elmeséli: a füvet férje nyírja, de a
locsolást jobban szereti maga végezni. Mesél virágairól, a
rózsák, leánderek, ökörszem (ez is virág), burgonvilia, hibiszkusz, az örökzöldek még látványosabbá teszik a kertet.
Elmeséli folyamatosan: mindig szépít valamit, de idén a sok
esĘ sok kárt okozott. Máig is nagyon gyönyörĦek és sokszínĦek a virágok. Látszik, nagyon szereti a virágokat, és sugárzik az arca, ha róluk mesél.
Sok egészséget kívánunk még nagyon sokáig ahhoz, hogy
kertjét gondozhassa.

Visegrádi Szövetség

Helyreigazítás
Múlt havi számunkban A Virágos Visegrádért c. rovat
egyik képét hibásan közöltük le: egy hirdetéshez leadott
kép került be véletlenül a Royal Hotel szövege mellé. Utólag is elnézést kérünk az érintettektĘl!
Visegrádi Hírek szerkesztĘbizottsága



 

     
    !!
  " " #

A Visegrádi Szövetség az alapszabályzatában megfogalmazott célkitĦzés és feladat meghatározásának megfelelĘen szervezi meg a fórumot, lehetĘséget biztosítva
minden képviselĘjelöltnek (a kisebbségi jelöltek kivételével), hogy bemutatkozzon és vázolja programját Visegrád választópolgárai számára, akiket tisztelettel hívunk!
Minden jelöltet felkérünk a részvételre. A visszajelzések alapján 4–5 percet kap minden jelölt a bemutatkozás és programja ismertetésére. Minden jelölt használhat kiegészítĘ eszközöket: DVD-t, plakátot, térképet
vagy egyéb írásos anyagokat. Ha ez technikai elĘkészületeket kíván, azt elĘre kell jelezzék a jelöltek.
Ezt követĘen a város megjelent lakosai kérdéseket és
észrevételeket, javaslatokat tehetnek a képviselĘjelöltek felé, akár személyre szólóan, akár együttesen megválaszolandóra.
A válaszadásra minden jelölt 3–4 percben kap lehetĘséget.
A fórum levezetésére szövetségünk mĦsorvezetĘmoderátort kér fel, aki egyben felügyeli a felhasználható idĘket, illetve biztosítja a rendezvény zavartalan lebonyolítását.
Mindenkit szeretettel várunk!
Visegrádi Szövetség
Kiss Károly elnök

MEGHÍVÓ
Kedves Visegrádi Olvasó!
Tisztelettel meghívom Önt

polgármesterjelölti
fórumomra,
amelyet

szeptember 30-án (csütörtökön)
18 órai kezdettel tartok a városi moziban
(FĘ u. 34.)
az alábbi napirenddel:
1. Polgármesterjelölti programom bemutatása
2. Kérdések, javaslatok, hozzászólások megválaszolása, megvitatása
Várom szeretettel:
Abonyi Géza
polgármesterjelölt
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Visegrádi Sport Egyesület hírei
(labdarúgó-szakosztály)
A labdarúgó-szakosztály a Pest megyei labdarúgóbajnokság megyei II. osztályában szerepel. MegkezdĘdtek a
2010– 2011. évi bajnokság küzdelmei – gyĘzelmekkel kezdtük az új évadot
Új játékosokat sikerült igazolni: Fehér György Dömös,
Hurai Tamás Dömös, Orosz Dániel kapus, Benkovics Sándor
Pilismarót. Sajnos, nem sikerült visegrádi játékost a csapatba
igazolni. Egy távozó játékos is van: Szedlák Bálint kapus.
Köszönjük neki az itt töltött évet, további sikereket kívánunk
a labdarúgóbíró hivatásához.
1. forduló: 2010. augusztus 20. Visegrád SE–Leányfalu
SE 5-0 (2-0)
GóllövĘ: Szedlacsek István 2 gól, Szedlacsek Balázs,
Cseh László, Ország Balázs.
Csapat-összeállítás és osztályzatok: Barta András 7, Kreisz
Flórián 7, Csékei Róbert 7, Szalai Gábor 7, Radnó Attila 8,
Ország Balázs 7, Szabó Miklós 7, Cseh László 8, Szedlacsek
János 6 (Hurai Tamás 5, 60. perc), Szedlacsek István 7,
Szedlacsek Balázs 8.
EdzĘ: Micha István.
Egy újabb nagyszerĦ siker a tavaszfordulók után. A csapat
egységesnek tĦnik, kezd kialakulni egy baráti társaság, és
mindenki a csapat jobb szereplését tartja szem elĘtt.
2. forduló: 2010. augusztus 28. Göd SE–Visegrád SE 5-2
Ez a mérkĘzés még óvás alatt van; a gödiek egyik játékosa
jogosulatlanul szerepelt. (ElĘzetes információk alapján a 3
pontot 3-0 gól különbséggel Visegrád SE kapja.)

U19-es bajnokság
A csapat az idei bajnokságot 3 vereséggel kezdte, de a csapatszellem és akarás a következĘ mérkĘzéseken már gyĘzelmeket hozhat. E csapatnál is változások történtek: új
csapattagokat sikerül igazolni, és úgy tĦnik, a szorgalmas
edzések miatt a csapat egy egységesebb, sikerre éhes társaság képét festi.
Köszönjük Dubniczki Áronnak azokat az éveket, melyeket
a visegrádi labdarúgásra szentelt (kiöregedet az U19 csapatból). További sok sikert kívánok a kerékpáros szakosztály
színeiben. Köszönettel tartozom Galszter Jánosnénak az U19
csapat érdekében tett írásáért.
A Visegrádi Hírekben megjelent írásához szeretnék hozzá
szólni. Micha István edzĘ egy kicsit késĘbb adta le a csapatok évértékelését, ezért nem kerülhetett be a múlt havi számba, ezt a hiányosságot most pótoljuk.
Keresek az U19-es bajnoksághoz krónikást, aki minden
mérkĘzésrĘl riportot írna. A csapat tagjait, a mérkĘzésrĘl
szóló beszámolókat a következĘ számba teszem közzé.
A Pest megyei kupában is elindult a felnĘtt csapat:
1. forduló: Visegrád SE–Tahitótfalu SE I/B oszt.: 2-2.
Továbbjutott: Visegrád SE.
2. forduló: Visegrád SE–Pilissport (Pilisvörösvár I.
oszt.): 3-4. Sajnos kiestünk.
FELHÍVÁS: A szakosztály bármely csapatába lehet
jelentkezni a szakedzĘknél. Edzési idĘpontok: szerda–
péntek.
Sporttal kapcsolatos régi fotókat, ereklyéket, serlegeket,
jegyzĘkönyveket keresek kiállítás céljára, melyet megfelelĘ
mennyiség elérése után a mĦvelĘdési házban szeretnénk
kiállítani [Zeller Márton 06 (20) 955-2220].
Táblázatot, eredményeket lásd a www.pmlsz.hu oldalon.
ifj. Zeller Márton VSE elnök

Egy 1957-ben készült kép az akkori csapatról.
Álló sor (balról jobbra):
ErĘs Gyula, Fieszli Imre, Delekasse (Bicska),
Blaskovics László, Magos DezsĘ, Balogh Márton, Fieszl Béla,
Schwarcz József;
guggoló sor (balról jobbra):
Mayer József, Graczár József, Vidosits JenĘ, Vörös János,
Illés István

A felnętt csapat tavaszi szerepléséręl –
utólag
Január–március: a téli felkészülés idĘszakában azt tĦztük ki
magunk elé, hogy minimum két csapatot meg kell elĘznünk a
bennmaradás érdekében. Mivel a legutolsó helyrĘl próbáltuk
kiharcolni, kemény küzdelemnek néztünk elébe. Öt játékos –
ebbĘl 3 visegrádi, 1-1 bogdányi, ill. pilismaróti – igazolása e
cél érdekében történt, amit így utólag meghatározónak tartok. Szedlacsek István, Kovács Péter, Kreisz Flórián érkezése mentálisan és futballtudásban is hatalmasat lendített a
csapaton. A másik két érkezĘ – Radnó Attila, Ország Balázs
– is nagyon jó húzásnak bizonyult. A régi játékosok is rájöttek, hogy ilyen langyosan nem mehet tovább. Az Ęszi sok
egy gólos vereség igencsak megviselte a társaságot, nem
bíztak már magukban. Tapasztaltabb játékosok érkeztével
fordulatot vett a tavaszi menetelés: már több gólos hazai
gyĘzelmeknek tapsolhatott a néha már szépszámú közönség.
KitĦzött célunkat elértük, és büszkék lehetünk magunkra. 11
mérkĘzésbĘl 7 gyĘzelem, 2 döntetlen, 3 vereség, ami 23
pontot jelent.
Az utolsó mérkĘzésünkön 6-2-re gyĘztünk, és ezzel megelĘztük Nagymarost, aki 16 ponttal vezetett még az Ęszi
zárásnál. Így a 10. helyet sikernek lehet elkönyvelni! A közönség szórakoztatását, megnyerését sikerült elérnünk. Tavaszi 39 lĘtt gólunk mindenki tetszését elnyerte. Jó érzés volt
egyre több nézĘ elĘtt játszani. A gólözönben a Szedlacsek
család játszotta a fĘ szerepet: István 9 találatig jutott, János
4, míg fia, Balázs 11 góllal volt házi, ill. sokáig még
csoportgólkirályi versenyben. Az osztályzatok alapján Csékei
Robi, Szedlacsek István és Kovács Péter voltak a legjobbak.
Rutinjukkal és tudásukkal hihetetlen sokat tettek a csapatért.
KiemelkedĘ teljesítményt nyújtottak még Kun Imre, Szalai
Gábor és Szabó Miklós középpályások.
Összességében elégedettek lehetünk tavaszi szereplésünkkel és egyre szebb pályánkkal, amire igen büszkék vagyunk.
Az egész mezĘny igencsak irigyli tĘlünk. Szeretnénk erĘsíteni és egy erĘs középcsapattá válni.
Micha István edzĘ
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AZ IFJÚSÁGI CSAPAT SZEREPLÉSÉRĝL
Az ifjúsági csapat szereplését – annak tükrében, hogy
két-három év differencia volt a többi csapat javára –, én
igencsak dicsérni tudom a társaságot. Sajnos az edzésre
járás az Ęszi, ill. téli felkészüléstĘl messze elmaradt, de be
kellett tudnom az iskolai elfoglaltságoknak. Már jó néhányan messzire járnak iskolába, és mire hazaérnek, késĘ
van.
Tehetségekben nincs hiány, védelemben Bognár Ferenc
és Galszter Richárd elfogadhatót nyújtott, míg középpályán Bene Bálint, ill. a csapatkapitány, Jatyel Imre és
Melcher Máté tĦnt ki. Csatár poszton két ember, Greguss
Péter és Meszarek Norbert (házi gólkirályok) próbáltak
villogni. Norbi próbajátékon volt a felcsúti akadémián
májusban, nem rossz eredménnyel. Büszkék voltunk rá,
még ha nem is válogatták be.

A 21 pont, amit elért a csapat, nem sok, de négy csapatot
így is megelĘztünk.
Sajnos, egyre több külsĘ körülmény próbálja elvonni tĘlünk ezt a korosztályt, a 16–19 éveseket. Mi azért megpróbálunk mindent megtenni a megtartásukért.
Végtelenül sajnálom, hogy ez egyre nehezebben megy,
de nem csak a mi problémánk, minden más egyesület is
ezzel küzd. Megpróbáljuk a környezĘ falvakat
,,meghódítani” azzal, hogy nálunk érdemes sportolni, mivel a Dunakanyar legszebb és a legjobb létesítménye a
miénk, reméljük, így nem lesz nehéz.
Július 20-án kezdjük a felkészülést, addig is szerdánként
heti egyszer találkozik a csapat.
Micha István
edzĘ
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Fények a hegy fölött
(Greguss Tamás fotója)


Kerékpár Szerelde és KölcsönzĘ
hétfĘ–péntek:12–19 óra, szombat:10–16 óra
Visegrád, Nap u. 4.
Tel.: 06 (20) 3439-374
www.tekerentyu.hu



Újlakásépítés Visegrádon
Visegrádon épülĘ 2×6 lakásos társasházban
74 m2-es lakások kerülnek kialakításra
A tervek telefonos egyeztetés alapján megtekinthetĘek
Az építéssel kapcsolatos információk:
Tel: 06 (20) 955-2220, 06 (20) 599-9676
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Tahi, Viola utca 28-ban
kétszintes, összközmĦves

CSALÁDI HÁZ ELADÓ!
Telefon: 06 (26) 300-948

Visegrádon családi ház kiadó!
Ár: 75.000 Ft + rezsi/hó
Telefon: 06 (26) 310-755
Mobil: 06 (30) 495-2086
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Nyomdai munkák: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác

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



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

www.acsfer.hu

Kéziratleadás: minden hó 1-jéig

ElérhetĞség:

Írásaik tartalmáért a szerzĘk vállalják a felelĘsséget!
SzerkesztĘség: 2025 Visegrád, Széchenyi u. 11.
Telefon/fax: 06 (26) 398-128
SzerkesztĘségi órák: szerdán 14–16 óra között

Telefon: 06 (20) 519-1949
Fax: 06 (26) 585-030
E-mail: acsfer@t-online.hu

ISSN 1587-7477
Tipográfia: Borsody István
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TīZIFAELADÁS
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL!
Vágott tĦzifa 2.000,– Ft/q, hasított tĦzifa 2.100,– Ft/q
EėRY CSABA
Tel.: 06 (20) 599-9399

TETėSÍK KFT.
Vállal tetĘszerkezet-építést, tetĘátfedést,
tetĘtér-beépítést és bádogos munkákat
garanciával!
2025 Visegrád, Rákóczi u. 2/C
Telefon: 06 (20) 949-5437
www.tetosik.hu
e-mail cím: tetosik@freemail.hu
Visegrádon külön bejáratú

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

Kisteher-fuvarozás 0–2 t-ig,
gépi földmunka
Fieszl Csaba
Tel.: 06 (30) 226-3089

2010. szeptember

Új áruk,
új szolgáltatások
a KÁOSZ Üzletházban
Papír-írószer
kibĘvített választékban
Üzleti és egyéb
nyomtatványok
Mobiltelefon-feltöltés
Fénymásolás
FilmelĘhívás

KÁOSZ Üzletház
Visegrád, FĘ u. 104.
Tel.: (26) 398-374
E-mail: kaoszuzlet@freemail.hu

Nyitvatartás:
hétfĘ–péntek:
9–18 óráig
szombat–vasárnap: 9–12 óráig
VÁRJUK SZERETETTEL!


   
Biztonsági rendszerek kiépítése
rádiófrekvenciás
és telefonos távfelügyelet biztosításával,

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

!))*#'-#".'&/$&)0
Tahi központjában,
az épülĘ TESCO-val szemben,
minden nap 16–18 óráig
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Rendelési idĘn kívül
házhoz hívás, bejelentkezés:
06 (30) 937-0863, 06 (26) 385-152
Éjszakai, hétvégi ügyelet: 06 (30) 662-6849
Dr. Szolnoki János és kollégái
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13 ÉVE A SZIGETEN! MEGÚJULT!

VÍZ-, GÁZ-, SZERELVÉNY ÉS VILLANY KISÁRUHÁZ
T A HI T Ó T F A L U , S Z A B A D S Á G Ú T 1 5 . ( A K É K D U N A S Z Ö V E TK E Z E T U D V AR ÁN )
Ha Önnek fontos az ideje, ne menjen messzebbre! Megújult és kibĘvült termékpalettával várjuk Önöket!
Nekünk fontos, hogy amit ma megvásárol évek múlva is örömét lelje benne. MinĘségi terméket reális áron!
VevĘink mondják: „Milyen kár, hogy csak most tudtam meg, hogy itt vannak, eddig rengeteg idĘt töltöttem el
a termékek beszerzésével, ráadásul még drágábban is vettem meg!”
ÍzelítĘül termékeinkbĘl:
– csaptelepek (Mofém, Kludi, Hansgrohe, Zucchetthi, Concept, JGS Portugál, Grohe)
– szaniterek (Alföldi, Keramag, Laufen, Jika, Roca stb)
– zuhanykabinok, fürdĘszoba szekrények, zuhanytálcák, kádak
– szivattyú (Wilo, Grundfos, ABS, Gardena stb.)
– gázkészülékek szinte teljes palettája
– vegyes tüzelésĦ kazánok, füstcsövek
– szerelvények (légtelenítĘ, biztonsági szelep, téli elzáró, kerti csap)
– elektromos vízmelegítĘ alkatrészek
– horgany, réz idomok csövek, ötrétegĦ idomok csövek (Henco, Valsir)
– pvc, kg, szennyvízcsatorna-csövek, idomok, szigetelések
– csavarok, dĦbelek, bilincsek
– radiátorok, szelepek
– villanyszereléshez: vezeték, kapcsolók, dugalj, izzók, dobozok, kismegszakítók, relék, gégecsövek
ElérehtĘség: tel./fax: 06 (26) 386-721, mobil: 06 (30) 9515-484
Email: postmaster@kelemen.t-online.hu
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2010. szeptember
Kapható
A BORDA TERMÉKEK TELJES VÁLASZTÉKA!
Ajánlatunk:
nyári turista felvágott 1500 Ft helyett 1250 Ft,
fokhagymás rúd felvágott 1500 Ft helyett 1250 Ft,
sertés párizsi 1040 Ft helyett 900 Ft áron kapható!
A sertéshús beszerzési árának kedvezĘ alakulása
folytán az árakat mi is csökkentettük!
Grillkolbászok már pizzás és zöldfĦszeres ízben is!
Többféle mustár, majonéz, torma!
A GRILLEZÉSHEZ AJÁNLJUK:
többféle ízesítésĦ fĦszeres húsok, sertéstarja, oldalas stb.
többféle páccal ízesített grillhúsok, grillfĦszerek
nagy választékban, sertés- és juhbeles
grillkolbász, csemege debreceni!
Minden héten más-más sertéshúsakció –
a készlet erejéig!
Az árak a mindennapi készlet erejéig
érvényesek; az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
Sertés-, mĦ- és vakbél, gyomor folyamatosan kapható!
MinĘségi ecetek, konzervek, ét- és olívaolaj,
ásványvíz, üdítĘitalok, száraz- és házi tészták,
mirelit áruk, vecsési savanyúságok, mirelités grillfĦszerek nagy választékban,
jó minĘségben, kedvezĘ áron!
SODEX ho PASS, ENNI KÉK
étkezési és ajándék utalványok beválthatók!

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
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Nyitva: h–p 10.00-19.00, szo 10.00–14.00
2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 49/c
Telefon: 06 (26) 580-072
(vizsgálati elĘjegyzés is)
Fax: 06 (26) 580-073
e-mail: optimed@chello.hu

Szemész szakorvosi vizsgálat,
gyermekszemészet
Kontaktlencse-vizsgálat, -forgalmazás
Kontaktlencse-ápoló szerek
Szemüvegkészítés, -javítás
Fotócikkek, fényképelĘhívás,
igazolványkép-készítés

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
XXVI. évfolyam 10. szám

2010. október

ȱ


    


 
Bella István:

   
Arccal a földnek, ahogy éltem,
élek, élĘ, a föld alatt,
fekete kátránypapír-éjben,
hol nem megy le, s nem kel fel a nap,
mert ragyog örökkön örökké
földdel teli szívem helyén
napvilág-hallhatatlan rögökké
fényesedett ember-remény,
fejjel lefelé nĘnek, égnek
a füvek, lombozik a fa,
és földben száll a földnek, égnek
minden csillaga, madara,
a föld alatt fordult az égbolt,
változik nappal, éjszaka,
a fönti ég csak sötétség volt,
vagy a napvilág látszata,
kátránypapír-fekete éjben,
hol nem ment le, s nem kelt fel a nap,
arccal a földnek, ahogy éltem,
élek, élĘ, a föld alatt.



Békés tüntetĘk Budapest utcáin 1956-ban

Tisztelettel hívjuk Visegrád város valamennyi polgárát
az 1956-os forradalom és szabadságharc 54. évfordulójára rendezendĘ



 

melyet 2010. október 23-án, szombaton 18.30 órakor tartunk a moziban.
Beszédet mond: Abonyi Géza polgármester,
majd a Nevesincs Színház ünnepi mĦsorával tisztelgünk a forradalom hĘsei és mártírjai emléke elĘtt.
Mindenkit szeretettel várunk a városi ünnepségre!
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A 2010. október 3-i önkormányzati választások
visegrádi végeredménye
A polgármester-választás végeredménye
Abonyi Géza
Dr. Balázs Mária Anna
Bártfai István
Hadházy Sándor

378 szavazat
68 szavazat
208 szavazat
269 szavazat

40,95%
7,37%
22,54%
29,14%

Polgármester

Az önkormányzati képviselĘi választás végeredménye
Dr. Balázs Mária Anna
Bálint Zsolt
Bártfai István
EĘry Dénes
Gajdos Attila
Dr. Grácer Istvánné
Gróf Péter
Grósz Gábor
Kalotai Árpád
Kangas Kinga
Kiss Károly
Mezei Anna
Mikesy Tamás
Roczkov Gábor
Scheiliné Herendi Ida
Schmidt Anna Mária
Schüszterl Károly
Sinka Zoltán
Szabó József
Visnyovszki András
Vitézné Gerstmayer Beáta
Zeller Márton
Zeller Tibor

244 szavazat
259 szavazat
550 szavazat
190 szavazat
52 szavazat
106 szavazat
178 szavazat
150 szavazat
148 szavazat
122 szavazat
393 szavazat
221 szavazat
380 szavazat
71 szavazat
103 szavazat
193 szavazat
230 szavazat
225 szavazat
172 szavazat
67 szavazat
160 szavazat
233 szavazat
246 szavazat

Önkormányzati képviselĘ
Önkormányzati képviselĘ
Önkormányzati képviselĘ

Önkormányzati képviselĘ
Önkormányzati képviselĘ

Önkormányzati képviselĘ

A megyei listás szavazás végeredménye
Fidesz-KDNP
MSZP
Jobbik Magyarországért

530 szavazat
223 szavazat
130 szavazat

A német kisebbségi önkormányzati képviselĘi választás végeredménye
EĘry Dénes
Jung András
Jung Csaba Wilhelm
Jung Vilmos János
Scheiliné Herendi Ida
Schmidt Anna Mária
Vajda Laura
Zeller Márton

37 szavazat
33 szavazat
29 szavazat
27 szavazat
39 szavazat
86 szavazat
38 szavazat
46 szavazat

Német kisebbségi önkormányzati képviselĘ
Német kisebbségi önkormányzati képviselĘ
Német kisebbségi önkormányzati képviselĘ
Német kisebbségi önkormányzati képviselĘ

Az önkormányzati választáson sikert elérĘknek
eredményes munkát, jó egészséget és sok sikert kívánunk!
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Mezei Anna

Tisztelt Visegrádi Lakosság!
A visegrádi változás jegyében hirdettem meg
polgármesterjelölti programomat. A választás
eredménye azt tükrözte, hogy a lakosság túlnyomó
többsége változást, fejlĘdést, megújulást szeretne
látni városunkban. MeggyĘzĘdésem, hogy az újonnan megválasztott tisztségviselĘk mindegyike el
van kötelezve városunk megújítása mellett és teljes
szívvel, tudása legjavát nyújtva fog dolgozni ennek
elérése érdekében. Az elĘttünk álló munka nagyságát nem szabad lebecsülnünk, de én bizonyos vagyok abban, hogy az Önök jóindulatú támogatásával és segítségével a cél elérhetĘ. Remélem, hogy
néhány éven belül Visegrád ismét a Dunakanyar
ékköveként, virágzó, prosperáló várossá válik lakosai megelégedésére és büszkeségére.
Nagy megtiszteltetés számomra, hogy elnyertem
az Önök bizalmát ehhez a feladathoz, amely bizalmat ezúton szeretnék megköszönni minden érintett
visegrádi polgárnak.
Abonyi Géza

!" " #!$! %
Köszönöm megtisztelĘ bizalmukat, ígérem, hogy
az elkövetkezendĘ négy évben rendszeresen beszámolok a testület munkájáról és becsülettel szolgálom városunk és az Önök érdekeit, mert képviselĘként továbbra is az itt élĘk boldogulása jelenti
számomra a legfĘbb célt.
Kérem, ne zavarja Önöket, hogy melyik városrészt bízza rám a testület, én Visegrád minden lakója szolgálatára esküszöm fel, így lakhat a városunk
bármely pontján, gondjaival, javaslataival ezután is
forduljon hozzám bizalommal!
Bártfai István

Kedves Visegrádiak!
Ezúton is köszönöm mindenkinek azt a bizalmat,
mellyel a választáson megtiszteltek. Kérem, továbbra is támogassanak, hogy képviselĘként legjobb tudásom szerint, lelkiismeretesen tudjak dolgozni.
Elképzeléseikkel, ötleteikkel, problémájukkal keressenek meg, ígérem, igyekszem azokat teljes odaadással képviselni.
Mikesy Tamás

Tisztelt Visegrádiak!
Tisztelettel megköszönöm mindazoknak, akik a
2010. évi önkormányzati választáson megtiszteltek
bizalmukkal és rám adták szavazatukat.
Választási jelszavamat továbbra is vállalom, és
próbálok a ,,forgószélben … állni helyemen.”

FELHÍVÁS!
Visegrád Város Önkormányzata
védĘoltási programot kezdeményez

a méhnyakrák
és a nemi szervi szemölcsök
megelĘzésére.
Ennek keretében
a visegrádi
állandó lakhelyĦ,

1996. január 1.–1998. december 31.
között született lányok számára
az önkormányzat
a 3 oltásból álló,
patikai áron
közel 90.000 Ft-os
oltási sorozat költségét
teljes egészében
fedezi
(amennyiben a szülĘ/gondviselĘ igényli),
valamint a

14 év feletti lányoknak, hölgyeknek
és a 9 év feletti fiúknak, férfiaknak
az oltási program keretében
jelentĘs kedvezménnyel biztosítja
a védĘoltást.
A kedvezményes védĘoltás lehetĘségérĘl
érdeklĘdjön
a polgármesteri hivatalban!



 

Október 1-je az idĘsek világnapja. Ezen a napon a közfigyelem az idĘsek felé fordul, róluk és nekik szóló rendezvényekkel, eseményekkel igyekszik a társadalom a lelkiismeretét
megnyugtatni. Városunkban is évtizedek óta megrendezzük az
idĘsek napját a 70 éven felüliek meghívásával.
Mindig voltak lelkes szervezĘi ennek az eseménynek: a 70–
80-as években a NĘtanács, majd a rendszerváltás után azok az
asszonyok, akik fontosnak tartották, hogy Visegrád idĘskorú
polgárai az év egy napján a város vendégszeretetét élvezzék.
Az utóbbi években a szociális és népjóléti bizottság vállalta
fel ezt a hálás feladatot.
Örömteli ez a találkozás vendég és vendéglátó, fiatal és idĘs
számára egyaránt; alkalom a nosztalgiára, az ismerĘsök hogyléte felĘli tájékozódásra, a napi események, hírek, pletykák
kibeszélésére, alkalom a gyerekek, fiatalok megismerésére, a
megélt tapasztalatok, a megszerzett bölcsesség továbbadására.
2010-ben az elmúlt évekhez hasonlóan a Sirály étteremben
találkoztunk. Megoldottuk azok szállítását, akik erre igényt
tartottak. A polgármesteri köszöntĘ után iskolások verssel,
zenével szerepeltek, majd az „Esti K’V’” színjátszói adtak elĘ
egy vásári komédiát. Köszönjük Zeller Tibornak, hogy a
megvendégelést a szokásos színvonalon és nagyvonalúságával
biztosította.
Mezei Anna
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A TDM-rĞl –
félrevezetések nélkül
A Visegrádi Hírek augusztusi számában egy erĘsen
kampány ízĦ cikk jelent meg Kiss Károly tollából. Úgy
érzem, erre reagálnom kell, mint azt már korábban
szóban már meg is tettem, de szerintem itt is meg kell
tennem, hisz a zavart keltĘ cikk is ebben az orgánumban jelent meg.
ElĘször hadd idézzek a pályázati összefoglalóból egy
bekezdést, ami a TDM szervezet mĦködését és célkitĦzéseit igyekszik összefoglalni:
„A létrehozandó szervezet fĘ célja a térség turizmusának fenntartható fejlesztése és versenyképességének növelése, ami fĘként a fejlesztések
összehangolásával, a marketing tevékenység
koncentrálásával, a helyi szolgáltatók összefogásával és a vendégek széles körĦ tájékoztatásával
érhetĘ el.
A TDM szervezet és a helyi önkormányzatok
közötti folyamatos szakmai együttmĦködés biztosítja a turisztikai fejlesztések megalapozottságát.
E tevékenységek jelentik tehát a TDM szervezet
fĘ céljait és feladatait. Tekintettel arra, hogy korábban nem mĦködött hasonló szakmai koordináció, a TDM létrehozása és mĦködtetése elĘsegítheti a fenti célok megvalósítását.
A Visegrádi HTDM szervezet a Dunakanyar
térségében kialakítandó további szervezetekkel
hatékony együttmĦködésre kíván törekedni a
desztináció sikerességének érdekében.”
Tehát, a fenti célok eléréséhez szükséges anyagi forrás biztosítására a Kormány pályázatot írt ki. Az önkormányzat a helyi idegenforgalmi szereplĘkkel közösen, sikeresen pályázatot, és megkezdte a szervezet
felépítését. Itt szeretném megjegyezni, hogy az elĘkészítés is két fordulóban történt. Még 2008-ban több
pályázó közül Visegrád pályázata volt az egyetlen,
melyet módosítás nélkül elfogadtak.
A második fordulóra 2009 decemberében jelentkeztünk, és a térségben egyedül a mi pályázatunk nyert,
ami jelzi, hogy egy nagyon alaposan elĘkészített és jól
összeállított pályázatot nyújtottunk be. KépviselĘtársam állításával ellentétben az elĘkészítés során, a testületi döntésekhez minden képviselĘ idĘben megkapta
a szükséges szóbeli és írásos tájékoztatást, illetve
anyagot.
A pályázatban elĘírt önkormányzati kötelezettségvállalást, ill. vállalásokat minden alkalommal megvitattuk
és ezt követĘen egyhangú, vagy nagy többséggel megszavaztuk. A pályázat beadását megelĘzĘen egyetlen
képviselĘ vagy bizottság sem jelezte, hogy további
kérdése, javaslata lenne ezzel kapcsolatban.
Valami furcsa megvilágosodás következtében képviselĘtársam és a püb tagjai körében, a pályázat elnyerése után kezdtek felmerülni a kérdések, melyek a választási kampányban a fent említett cikk formájában
teljesedtek ki.

Bár Kiss Károly írása végén bejelentette, hogy a
szeptemberi utolsó testületi ülésen napirendre kívánja
vetetni a bizottság álláspontját, ezt valamiért mégsem
tette meg, ezért a cikkben vázolt javaslatokra az alábbiakban szeretnék reagálni:
1. Valamennyi jogi szakvéleményt igénylĘ kérdésben
a döntéseket megelĘzĘen kikértük az önkormányzat jogtanácsosának véleményét, így természetesen
a TDM szerzĘdéssel kapcsolatban is. Megjegyzem,
a vállalások mértékére a szakvélemény nem terjedt
ki, hisz azt a pályázati feltételek tartalmazták.
2. A TDM szervezet támogatásának mértéke a pályázati feltétel része, ezért azt módosítani nem lehet.
3. A TDM szervezet nyitott, annak bárki tagja lehet
(ez is a pályázati feltétel része). Ezt a pályázat kiírója azzal is megerĘsíti, hogy a jövĘben idegenforgalmi fejlesztésre csak az pályázhat, aki tagja
valamely TDM szervezetnek. Többen már erre hivatkozva kérték felvételüket. A tagok tagdíjat fizetnek. A TDM szervezet kötelezĘ feladata a minél
nagyobb pénzbevétel elérése (tagdíjak, pályázatok,
ajándéktárgy és jegyértékesítés stb.), ami késĘbb a
szükséges önkormányzati kötelezettségvállalás
csökkenéséhez vezethet.
4. A TDM szervezet egyesületi formában mĦködik,
ezért minden tagnak csak egy szavazata lehet (ezt
az egyesületi törvény szabályozza). Az önkormányzat nagyobb súlyát az biztosítja, hogy két tagot is delegált a vezetĘségbe.
A tényleges munka csak most fog elkezdĘdni, így
egyetlen vállalkozás, civil szervezet sem marad ki a
munkából és a lehetĘségekbĘl, bár meg kell jegyezzem, hogy a TDM szervezet jó mĦködésének Visegrád,
így mi – idegenforgalmi szereplĘkön túl – valamennyien haszonélvezĘi lehetünk.
Remélem, hogy az új képviselĘ-testület valamennyi
tagja meg fogja ismerni a TDM szervezet lényegét,
mĦködési elveit és ellehetetlenítés helyett kitartanak a
hosszú távú mĦködés támogatása mellett.
Végezetül szeretném megragadni az alkalmat,
hogy köszönetet mondjak mindazoknak, akik az
elmúlt 16 évben megtiszteltek bizalmukkal, és lehetĘvé tették, hogy legjobb tudásom és lelkiismeretem
szerint szolgálhassam szeretett városomat és valamennyi lakóját.
Kalotai Árpád
képviselĘ
ÉRTESÍTÉS
Megjelent Cseke László Visegrád ezer éve c. almanachja. A könyvet ez év végéig a visegrádiak 7500 Ftos kedvezményes áron vásárolhatják meg. A megvásárlás pontos helyérĘl a polgármesteri hivatalban adnak
felvilágosítást.
(A könyvbemutatóról szóló ismertetés lapunk 6–7.
oldalát olvasható.)
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Nyolcvannégy éves korában elhunyt Vígh Tamás Kossuth-díjas szobrász, érdemes és kiváló
mĦvész, a Széchenyi Irodalmi és MĦvészeti Akadémia tagja.
Gyászolunk, de annak tudatában, hogy Vígh Tamás a küldetését
beteljesítette. Olyan szobrásztól búcsúzunk, aki életmĦvét megalkotta, köztéri plasztikáit kompromisszumok nélkül végül felállította, és ez úgyszólván abszurd az utóbbi hat évtized történetében.
Mindez nem is felhĘtlen, küzdelmek nélküli történet. Az 1926ban született Vígh deklasszálódott középosztályos családban nĘtt
fel, a vagongyár küldi negyvenhatban a fĘiskolára, a tehetségeket
felkaroló évek fogadják be a népi kollégiumba. Mestere Ferenczy
Béni, akit három év múlva eltávolítanak a fĘiskoláról. Neki azonban a szobrászóriás továbbra is mestere marad. Nemcsak érzelemileg-erkölcsileg, nem csupán abban, hogy Ferenczy betegsége
idején Ę fejezi be a mester Horváth-kerti asszonyszobrát, hanem
a mĦvészet lényege szerint. Megérti, átéli és rendkívüli tehetségével tovább gazdagítja azt a modernizmuson nevelkedett élĘ klaszszikát, amely egyetlen köztérügyi rendszernek sem kellett Ferenczy Béni életében, és amely megóvja a kor nagy tévedéseitĘl az
induló tanítványt. Diplomamunkáját bronzban felállítják, a
kiállításkritikák dicsérik, huszonévesen Munkácsy-díjat kap, de valamennyi, ötvenes évtizedben készült munkája máig saját értékĦ, a kor horpadásait magán nem viselĘ szobor.
Saját törvényei szerint halad. Már az ötvenes évek legvégén, a hatvanas évtized legelején kibontja ebbĘl a harmóniából mindezt a konstruktivitást, dinamikát, amely Ferenczy Béni mĦveiben csak rejtve
élt, s amely egy ellentmondásosabb világ és világnézet megtestesítĘje lehet. Nem szakít az elĘzĘekkel,
még kevésbé bizonytalankodik és kapkod, ellentétben korosztálya válságokban megújuló tagjaival.
Váltásai mindig logikusak, csendesek és súlyosak. RézlemezbĘl hajlít – nem kalapál, inkább csak gyĦr
– tektonikus formákat a hatvanas években, aztán ezeknek a hatalmasan zengĘ Kürtösöknek, súlyosan
is lebegĘ asszonyalakoknak a domborzatát átértékeli öntött bronzba és hatalmas kövekbe. Minden
mozdulata természetes és meggyĘzĘ. A mérĘónos figura éppoly hiteles az A tudomány szimbóluma
címĦ kisplasztikában, mint féldomború alteregója az akadémia emlékérmén. Nem mellesleg: az új magyar éremmĦvészet alapító mestere. Nemcsak annyiban, hogy minden féltenyérnyi bronzának nagy a
súlya a humanista érzelem és a plasztikai erĘ miatt, hanem a mĦfaj alkotóan szabad kezelése, felszabadítása miatt is. Felbontja, összeolvasztja, már-már szoborrá fokozza a bronzlapot, ám formabontásainak végeredménye mindig valami elképzelhetetlen befejezettség és feszes harmónia.
Alkotó eredetisége természetesen ütközik a magyar szoborállítás rendszereken átnyúló, örök bornírtságával. Innen, a köztéri munkák felĘl nézve Vígh Tamás hatvanas-hetvenes évei a kudarc, a csalódás
periódusának is tekinthetĘk. ZengĘ Életfa-emlékmĦve nem kell Székesfehérvárnak, az elsĘ díjas remek
helyett közhelyet állítanak fel. Hatalmas lélegzetĦ csoportját, amely a Tisza-szabályozás elĘtt tisztelegne, a vízügyi illetékes utasítja el. Férfiaktjait már a klasszikus periódusban számĦzték Nagybátonyból
Balassagyarmatra. De nem tudják kedvét szegni. Alkot, tervez, pályázik, és csodálatos módon újabb
szobrokat állít; mint mindig, engedmények és megalkuvások nélkül.
És közben az életmĦ folyamatosan-csendesen változik, gazdagodik. Az érzékeny, expresszív portrék, a
szenvedélyes Krúdy-, majd Ady-csoportok úgy kapnak lélegzetet, lelket, hogy az egzaktabb, építettebb
elĘdök emléke sem halványul el. Még a legkésĘbbi korszakban is úgy születnek a szálkás, szikárabb
bronzok, hogy Ęrzik a teljességet. Azt, amelyet az életrajz és az életpálya is kerekre zárt a végsĘ elégtételekkel. Vígh utolsó tíz évében nem csak a szabályozás emlékmĦve került a Tisza partjára, nem csak
az Életfa diadalmaskodik Visegrádon. Nyolcvanéves korában még megalkotta élete egyik fĘmĦvét, az
akadémia I. Tóth Zoltán-monumentumát, és plasztikába fogalmazta a Sztéhló-küldetést. Múlt és jövĘ
címĦ mĦve felállításra vár Gyulán.
Gyászoljuk a nagyszerĦ alkotót, a nagy hatású mestert, a rendkívüli intellektust. S ha valamikor,
most igaznak tudjuk, hogy emléke, amely a miénk, maradandó.
(Rózsa Gyula | Népszabadság| 2010. szeptember 21.)
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Cseke László: VISEGRÁD EZER ÉVE
IdĘutazás Mátyás király „Földi paradicsomában”
A Cseke László hatalmas tárgyismeretével megírt, szerkesztĘi tapasztalataival arányossá formált kötet elsĘ fejezete 20 oldal terjedelemben bemutatja a térség földtörténeti múltját, természetföldrajzát.
A második fejezettĘl az ötödik fejezetig tartó 294 oldalnyi rész megismerteti az olvasót a mai város Ęskortól
lakott területének történelmével.
E korszakokon átívelĘ blokkon belül, a második fejezet,
az Ęstörténetet, az ókort és az Árpád-kort, a harmadik a
város életének kiemelkedĘ idĘszakát, az Anjou-kort, a
negyedik a mĦvészeti szempontból kiemelkedĘ Zsigmondés Mátyás-kort, végül az ötödik a török uralom másfél
évszázadától a 19. századon át napjainkig ívelĘ várostörténetet foglalja magában.
A szerzĘ támaszkodik a legfrissebb kutatási eredményekre, és utal azokra az európai és országos folyamatokra, eseményekre, amelyeknek alakító részese, következményeinek élvezĘje, vagy elszenvedĘje volt Visegrád.
Az egyes korszakok bemutatására biztosított terjedelem
arányban áll Visegrádnak az adott idĘszakban játszott
szerepével.

Az Árpád-korban megfelelĘ súlyt kap IV. Béla és Mária
királyné a várrendszer, Károly Róbert, Nagy Lajos, Zsigmond magyar király és német-római császár, Mátyás király, a palota építĘje. Árnyalt képet kapunk azokról az
eseményekrĘl, amelyek Visegrád fellegvárában, királyi
palotájában játszódtak le. Kitüntetett figyelmet élvez az a
kisebb megszakításokkal kétszáz évig tartó idĘszak, amikor itt Ęrizték a magyar Szent Koronát.
Károly Róbert mĦködésének tárgyalása során a Szent
György Lovagrend megalapításával és mĦködésével kapcsolatos, eddig ismeretlen részletek tárulnak fel az olvasó
elĘtt.
Fontos információkat tartalmaz a 19. századtól napjainkig terjedĘ korszakot tárgyaló rész, amely bemutatja azt a
folyamatot, amelynek eredményeként a várrendszer és a
palota egyre nagyobb hányada nyerte vissza eredeti pompáját.
A mĦ reálisan és jelentĘségének megfelelĘen mutatja be az
1956-os forradalom és szabadságharc helyi eseményeit,
valamint az 1989–1991-es rendszerváltás folyamatát.

A hatodik fejezet elsĘ blokkja a várossal kapcsolatos irodalmi, grafikai, képzĘ- és fotómĦvészeti alkotások, a mĦemlékek, a mĦemlékvédelem és a föld rejtette kincsek világába
vezeti el az olvasót. A fejezet második blokkja tiszteleg az
önkormányzat, a képviselĘ-testület, a német kisebbségi önkormányzat, a közmegbecsülésnek örvendĘ személyek (díszpolgárok, tiszteletbeli polgárok és Pro Urbe-díjasok) koszorújának.

E fejezet harmadik blokkja a város szellemi életét meghatározó egyházak, lovagi hagyományokat ápoló Szent
György Lovagrend, a közoktatás, a közmĦvelĘdés, a viszszatérĘ kulturális rendezvények, a természeti környezet
ápolását, ésszerĦ felhasználását biztosító Pilisi ParkerdĘ
Zrt. és intézményei, a Duna–Ipoly Nemzeti Park és az
idegenforgalom világába kalauzolja az olvasót.
A mĦvészeti emlékeket bemutató írások közül kiemelkednek a Visegrádhoz kötĘdĘ mĦvészekkel, írókkal, a
Szent György Lovagrenddel, az egyházakkal, az iskolával,
mĦvelĘdési házzal és könyvtárral, a mĦemlékvédelemmel,
a város föld alatti értékeivel foglalkozó tanulmányok.
A több mint 500 oldal terjedelmĦ kötetet a 2009. év lakóinak felsorolása, az idegenforgalmi szempontból fontos
szolgáltatók címtára, a civil szervezetek jegyzéke és a
felhasznált irodalom bibliográfiája zárja.
Ez a tudományos igényĦ, egyben oldottan és olvasmányosan megfogalmazott kötet gazdag és jól válogatott
képanyaga jóvoltából örömet okoz, és gazdag ismereteket
nyújt azok számára is, akik nem a tudományos ismeretek
iránti érdeklĘdésbĘl, hanem csak a szép képekben való
gyönyörködés céljából veszik kézbe a kötetet.
Köszönetet érdemel a könyvért a kötet írója, szerkesztĘje: Cseke László. Hálával tartoznak az olvasók a fotók
készítĘinek, a résztanulmányok szerzĘinek, a mĦtárgyak,
levéltári dokumentumok fotokópiáit átengedĘ közgyĦjteményeknek, az ábrákat készítĘ Buzás Gergelynek és ifj.
Thurny Zoltánnak, a könyvtervet készítĘ Hegyi Mártának,
a nyomdai elĘkészítést végzĘ Eper Grafikai Stúdiónak, a
képfeldolgozást végzĘ Botyik Attilának, Demján Szilárdnak, a tördelĘ Csizi Krisztiánnak, a kitĦnĘ nyomdai munkát végzĘ deMax MĦveknek. Végezetül a nagylelkĦ mecénásnak, Visegrád Város Önkormányzatának.
E Visegrád millenniumára kiadott kötet nem pusztán
egyike a Visegrádról megjelent számtalan könyvnek. Ez a
mĦ, maga a KÖNYV, amelyben Visegrád, amint azt Gróf
Péter a kötet elĘszavában írta: „Megkísérli magát megfogalmazni, megmutatni saját közösségének és mindenkinek
itthon és a nagyvilágban, akik ismerik és szeretik Visegrádot, vagy még nem ismerik, de szeretnénk, ha megismernék.”
Nyugodtan leírhatjuk: a kitĦzött cél megvalósult. Ennek
a könyvnek ott a helye minden visegrádi lakos, minden
hazáját szeretĘ magyar ember könyvespolcán.
Dr. Bárdos István
lektor
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Rögtön az elején be kell valljam: elfogult vagyok. Kétszeresen is az. Egyrészt itt a város, Visegrád – kisiskolás
koromban ünnepet jelentĘ kirándulásaink célpontja, ahová
a széles lapátos, lassú járású kofahajóval vasárnaponként
nagy izgalommal érkeztünk. Nem voltak még lovagi tornák, de romantikus képzeletünk a romokon szárnyakat
kapott, és visszarepített bennünket Mátyás korába. Aztán
a táj, amelynek mással szinte össze nem vethetĘ szépségét
mindig megcsodálom. A merészen égre törĘ hegyorom, a
folyó lendületes íve és a túlpart szeszélyes hegykoronája
egyaránt részei ennek. Királyi környék!
Másrészt itt áll mellettem Hegyi Márta, a valamikori
IparmĦvészeti FĘiskola jeles tanítványa, akinek míves
kalligráfiájára, betĦterveire (mondhatom?) évtizedekre
visszanyúlóan emlékezem. Láttam munkáit azóta is. Gazdag kiállításokhoz tervezett szép kiállítású köteteit.
Aztán itt van a könyv – immár a harmadik, amely iránt
elfogult lehetek. Nekünk téma, tárgy és a cél is. A tervezĘgrafikusi munka legmaradandóbb alkotása a könyv.
Évszázadok tükrözĘdnek benne, évezredek gondolatait
hordozza. Aligha találnánk különbet és méltóbbat annál,
hogy magunkat megörökítsük.
Visegrádról számos kiadvány készült. Turisztikai célpontként évrĘl évre kitüntetett helyen szerepel az idegen
nyelvĦ prospektusokban. Mint az ország fontos és híres
történelmi helyszíne, irodalmi mĦvek fĘszereplĘje – méltán.
Miért akkor ez a könyv? Mi célja ennek? Visegrád több
emléket hordoz, mint ami egy kötetbe belefér. Az ezeréves múltról készült almanach nem csak a kiemelt látványosságokat és a vendégváró programokat vonultatja fel.
Nem csak a napsütést idézi elénk. Az élet teljességére
törekszik. Bemutatja a mindennapokat is. Különös és az
itt lakóknak még inkább vonzó lehet a közelmúlt eseményeinek felidézése: egy kötetben szerepelni Hunyadi Mátyással, a Visegrádot felvirágoztató reneszánsz uralkodóval.
Patriótai gondolat ennek a kötetnek az elkészítése. Nagy
kihívás, és mondhatni sziszifuszi munka. Mintha a fellegvárba kellene felgörgetnünk egy követ. Úton-útfélen tapadnak rá újabb történetek, anekdoták és mondatok. Egyre nehezebb lesz, az útvonal pedig kacskaringós, csábító
is: több irányból közeledhetünk. A szerzĘ, a szerzĘk munkája tehát szerteágazó. A teljesség igénye bennünk él. Egy
szép könyvhöz méltó tartalom kell és alkotói alázat. Bár a
tipográfus, mint egy film rendezĘje, többnyire hozott
anyagból dolgozik, szöveg és kép, írás és grafika a kezei
között tovább alakul. Ahogy a filmet sem összevissza
nézzük, a könyv is lineáris mĦfaj. Rögtön itt hát a borító,
amely méltóságot ad a mĦnek. Hordozza a címet is: esetünkben Kacsán György emblemisztikus Visegrád szavával védjegyként jelzi a helyszínt, amelynek évszázadaiba
bepillanthatunk.
A grafikusi munka egyik fontos pillanata a betĦválasztás.
A szöveg csak közöl, a típus hangulatot teremt. Formára

azonos, latin karakterek ezek – kis- és nagybetĦk –, a
kiválasztás mégis stílusos. A kapitálisok klasszikus módon
itt is verzálisok. A könyv tervezĘje, Hegyi Márta játékos
iniciálékkal oldotta fel a címek monoton sorát. Tördelésében a marginálisok (lám, egy régi-új kifejezés) oldják az
oldalak magányát, teret teremtenek és alkalmat kínálnak a
képek változatos komponálására is. A tervezĘ dönt és
kiemel. Amit látunk, oldalpárok sora, ahol a sötét és világos nem véletlenszerĦen váltakozik. A ritmust a tipográfiailag szerkesztett tükör foglalja keretbe, az arányokat, a
látvány dramaturgiáját – oldalról oldalra haladva – az
alkotó határozza meg.
Minden csekélységnek súlya van. Fontos a tónusok színe, a képek mögé vetülĘ árnyék s még inkább a fejezetkezdĘ felütések. Hegyi Márta nem csak olvasta a mĦvet,
értette és érezte is Visegrád ezeréves történetét. Gondolom, itt élĘként számára mindez természetes.
Laudációmat személyes élményekkel kezdtem, gyermekkorom emlékei csupán néhány évtized elĘttiek. Szívesen idézem Ęket… Most kezünkben ez az új kötet, Visegrád tekintélyes és szép almanachja, amely ezredéveken
ível át. Hosszú idĘre méltó tanúságtevĘje és hordozója
lesz Visegrád város történetének.
Kívánom, teljék benne kedvük, s maradjon meg ez a
könyvbemutató is ünnepként emlékezetünkben.
Gratulálok az alkotóknak, köszönöm figyelmüket!
Maczó Péter
egyetemi docens
Moholy-Nagy MĦvészeti Egyetem
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A 2010–11-es nevelési évben a következĘképpen alakul az óvodai létszám csoportonként:
Kiscsoport:
24 kisgyermek és a velük foglalkozó felnĘttek:
Szalai Dóra, Imre Gáborné, Tóth Józsefné
KözépsĘ csoport:
22 kisgyermek és a velük foglalkozó felnĘttek:
Schandlné Herr Margit, Dobó Istvánné, Zeller Márta
Nagycsoport:
26 kisgyermek és a velük foglalkozó felnĘttek:
KĘhalmi Ágnes, Gyurián Mária, Szabó Szilvia
Természetesen a kiscsoport létszáma folyamatosan
emelkedik, ahogy a harmadik életévüket betöltik a gyerekek, így a nevelési év végére közel harminc gyermek
lesz ebben a csoportban. Várható még létszámemelkedés
a középsĘben is.
Mindhárom csoporttal Kleszky Katalin logopédus foglalkozik, természetesen hangsúlyozva az iskolai életre
való felkészítést a nagycsoportban.

2010. október

Látogatás a Duna Múzeumban
2010. szeptember 15-én délelĘtt indultunk mi, alsós áprilys
diákok az esztergomi Duna Múzeumba.
A kiállítás, melyet megtekintettünk: Hulladékból termék.
Nagyon sok mindenre lehet használni a szemetet. A papírból
újra papír lesz, pl.: papírgurigák, rajzlap, füzet. A fémbĘl alufólia, ajtókilincs is akár, a mĦanyagból még több minden: pulóver (ki gondolta volna?), szék, asztal stb. Nagyon sok mindent láttunk, amirĘl nem is gondoltam volna, hogy hulladékból
készült. Ilyen volt az a szék is, ami simán elbír egy felnĘttet,
ezen felül még nagyon szép is. Akár festeni vagy egyéb módon
is ki lehet díszíteni. Aztán ha elhasználódik, újra visszakerül a
körforgásba, hisz megint papír lesz belĘle. Mindent meg lehetett fogni, ki lehetett próbálni, ezt nem sok múzeumban teheti
meg az ember! Ezen kívül megnéztük a múzeum állandó kiállítását is, amelyen már másodjára jártunk.

Játék a múzeumban
Szerintem nagyon jó és érdekes volt a délelĘtt, mert megtudtuk, hogy mennyi mindenre lehet hasznosítani, amit kidobunk.
Ezért tehát: gyĦjtse mindenki szemetét szelektíven, mert így a
hulladék mennyisége jelentĘsen csökken! Védjük a Földet! A
kiállítás október 25-ig látogatható, mely ingyenes és elĘre bejelentett csoportoknak vezetés is jár. Ajánlom mindenkinek!
Scheili Sára
(4. osztály)

Nagy munkában…

Ópusztaszeren voltunk

Megtartottuk az aktuális szülĘi értekezleteket, a kicsikkel folyamatos a beszoktatás, a nagyok elkezdték a testnevelési foglalkozásokat a tornacsarnokban, s hamarosan az úszásoktatás is megkezdĘdik.
Szeptember 24-én Szentendrén voltunk bábszínházban
az iskolabusszal, megtartottuk 30-án a népmese napját,
készülünk egy játékos mozgásos délutánra a szülĘkkel,
és nagyon várjuk a már hagyományos Márton-napi lámpás felvonulást (amit tavaly sajnos az esĘ elmosott!).
Pedagógiai programunkban megfogalmaztuk a természeti és társadalmi környezet szeretetét, ennek megfelelĘen sokat vagyunk a szabadban, sétálunk, kirándulunk a
gyerekekkel. A nagycsoportosok már egy egész napos
kirándulást is szerveztek a gyerekek nagy örömére.
Dobó Istvánné
óvodavezetĘ

Az Áprily Lajos Általános Iskola 5. és 6. osztálya Ópusztaszerre kirándult. Az iskolabusszal utaztunk a miénktĘl oly eltérĘ, alföldi tájakon át. Tíz óra körül értünk a parkolóba. Igazgató néni, Ani néni és Józsi bácsi a bejárathoz tereltek bennünket.
ElĘször Feszty Árpád A magyarok bejövetele c. világhírĦ
körképet néztük meg, mely a hangjátékkal szinte élĘnek tĦnt.
Utána a körkép születésének idejét idézte egy századfordulós
városi hangulatú életkép.
Aztán a gátĘrházat tekintettük meg. Továbbmenve a tó partján tízóraiztunk, majd három csoportra oszolva kisebb múzeumokat néztünk meg. Megnéztünk még egy rég iskolát, meg
egy malmot. Itt egyesülve elindultunk megnézni egy lovasbemutatót. Ezután elmentünk az emlékmĦhöz, majd ismét szétszéledtünk. Azután elindultunk a buszhoz. Gyorsan eltelt a három órás út.
Remélem, még sok ilyen jó kirándulásban lesz részünk.
Félegyházi Botond
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A népmese napja 2010
A Visegrádi Hírek szeptemberi számában meghirdetett rajzpályázat alkalmából szebbnél-szebb alkotások kerültek ki az Áprily Lajos Általános Iskola
és a Dunakanyar Erdei Iskola másodikos, harmadikos és negyedikes tanulóinak kezei közül.
Idén elĘször a Fellegvár óvoda nagycsoportosai is részt vettek a vetélkedĘ
elsĘ fordulójában. A kiírásban arra
kértük a gyerekeket, hogy egy népmesei jelenetet rajzoljanak le, illetve formázzanak meg. Örömmel tapasztaltuk,
hogy ez mennyire megmozgatta a fantáziájukat. Szeptember 24-ig több mint
50 gyerekrajz érkezett a mĦvelĘdési
házba, közülük kettĘt emelek ki alkalmazott technikája, ötletessége alapján.
Kedves, humoros jelenetet varázsolt
elénk a visegrádi nagycsoportosok által
gyurmából elkészített „Kisgömböc”
pályázat, de ugyanúgy jókedvre derítettek minket Szilágyi Lilla 3. osztályos tanuló figurái: Nyakigláb, Csupaháj és
Málészáj.
A második fordulóra mesemondással készültek nagy lelkesedéssel az alsó tagozatos diákok. Szeptember 28-án, kedden délután 23 kisiskolás kereste fel a könyvtárat, hogy elĘadhassa a legkedvesebb meséjét a diáktársakból és szülĘkbĘl
álló hallgatóság elĘtt. Talán ez a körülmény is hozzájárult ahhoz, hogy a
gyerekek eleinte megszeppenve érezték magukat, de ahogy hallgatták társaik meséit, félénkségüket egy-kettĘre
legyĘzték. Benedek Elek születésének
napját 23 tréfás, olykor tanulságos
mesével ünnepeltük itt, Visegrádon.
Kivétel nélkül mindenki gondosan
felkészült, azonban a zsĦri tagjainak ki
kellett választania a három legjobbat.
A verseny a következĘ eredménnyel
zárult: elsĘ helyezést ér el Fekete Péter
az Áprily Lajos Általános Iskolából, a
második helyezett Hajdu Lóránt lett a
Dunakanyar Erdei Iskolából, Horváth
Balázs harmadik helyezést ért el, Ę is
az Áprily Lajos Általános Iskola tanulója. Mindhárman Benedek Elek egyegy szép, képes mesekönyvét vehették
át a zsĦritĘl.
Ezúton is gratulálunk a gyĘzteseknek!
A vetélkedĘn résztvevĘ gyermekek
SzĘke Mátyás igazgató úr jóvoltából,
jogosultak a Mátyás Király Történelmi
Játszópark meglátogatására. A vetélkedĘre beérkezett rajzok Visegrád város honlapján megtekinthetĘk.
Végezetül ezúton is megköszönöm mindegyik kis mesemondónak, hogy olyan ügyesen felkészültek és bátran kiálltak,
köszönöm mindkét iskola tanárainak és a szülĘknek, hogy segítették a gyermekeket a felkészülésben.
Fehér Judit
a Mátyás Király MĦvelĘdési Ház és Könyvtár
könyvtárosa
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Az UNESCO Nemzetközi Tanácsa Yehudi Menuhin kezdeményezésre emelte október 1-jét a zene világnapja rangjára.
Az alábbi szavakkal indította útjára kezdeményezését:
„Kedves Kollégák, Barátaim!
Nagy örömmel tölt el, hogy idén, a Nemzetközi Zenei Tanácsban
betöltött elnöki tisztem utolsó évében megnyithatom az elsĘ zenei
világhetet és a zenei világnapot.
Szeptember 29. és október 5. között és fĘként a zenei világnap
alkalmából október 1-jén az emberek legmélyebb érzéseiket és
legszebb reményeiket juttatják majd kifejezésre.

Méltó megünneplését már évek óta fontosnak
tartjuk Visegrádon is. Az Áprily iskolások október 1-jén Lovász Irén világhírĦ népdalénekest
köszönthették, aki nagy örömmel fogadta el a
meghívást.
A gyönyörĦen felújított mozi épületében több
mint 150 gyerek várta, hogy meghallhassa a
gyönyörĦ népdalokat, köszöntĘket és humoros
csúfolódókat.
Tanultak is: hányféle népi tájegységre osztotta
Kodály Zoltán a magyarok lakta területeket, ezek
ma hol helyezkednek el, melyik vidéken milyen
stílusú népdalokat gyĦjtött, milyen ünnepei vannak az emberi életnek, azokat hogyan ünnepelték
régen az emberek.
Mindenki tudja most már, hogy legrégibb hangszerünk az emberi hang, mely kéznél van örömben, bánatban egyaránt.

A diáksereg Lovász Irén énekesnĘ koncertjén
a moziban
Szavakkal már nagyon sokszor visszaéltek, különösen a korunk
társadalmában egyre növekvĘ tudatlanság következtében. A zene
azonban továbbra is módot ad arra, hogy az emberek ma is megértsék egymást, amikor az emberiségtĘl a múlt elĘítéletei távolabb
állnak, mint valaha, de megerĘsödve kerülnek elĘtérbe azok az
örök értékek, amelyek mindig részét képezték bármely nép minden
mĦvészi megnyilvánulásának.
Az igazság, ami a világ minden népmĦvészetében, zenei stílusában ezernyi színben mutatkozik meg, képessé tesz bennünket arra,
hogy egyetértésre jussunk egymással. Arra szeretnék buzdítani
minden várost, falut és országot, hogy rendezzenek sokféle zenei
eseményt ezen a napon. ... Jó lenne, ha a zenei héten egy-két percet
a csendnek szentelnénk mindenütt a világon, a gondolkodásnak, a
hallgatásnak és az elmélyedésnek. A zenének a zaj antitézisének
kellene lennie, mégis sokszor arra használják, hogy kellemetlen
zajokat fogjon fel a gyárakban, éttermekben és áruházakban. Azt
mondanám, hogy az adott idĘben az egész világon legyen egy pár
percnyi csend, mert ez nagyon fontos a zene élvezéséhez. ValószínĦleg tudomásuk van arról, hogy néhány éve egy kongresszusunkon Párizsban Witold Lutoslavski, a nagy lengyel zeneszerzĘ javasolta, indítsunk mozgalmat, amely harcol az embernek a csendhez
való jogáért.
Azt szeretném, ha a csendnek e perceit követĘen utcákon, minden
gyárban, otthonban, koncertteremben és operaházban megszólalna
a zene. Az elĘzĘ napok eseményeinek elĘ kell készítenie a csúcspontot, a zenei világnapot.
Kérem Önöket, tegyenek meg mindent ezen esemény érdekében,
mely nemcsak a zene, hanem a világ számára is fontos...”.

A mĦvésznĘnek virággal köszöntük meg
a szép mĦsort
Ez a gyönyörĦ vidék – itt a Duna mellett –
számtalan népdal bölcsĘje, amelybĘl jó néhányat
össze is szedegettek a gyerekek, amit meg nem
tudtak, azt értĘ tanár tanította meg, hiszen Lovász
Irén alapvégzettsége tanár.
Visegrád után Pilismarótra is ellátogatott az
iskolába, hogy ott is hirdesse: ezen a napon különös figyelmet szenteljünk annak a csodának,
amit zenének hívnak.
Pauluszné Tóth Anna
igazgatóhelyettes
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Hírek a Dunakanyar Erdei Iskolából

VÉGE A VAKÁCIÓNAK – KEZDĝDIK AZ ISKOLA
A vakációnak ugyan tényleg vége – s erre az idĘjárásunk
is bizonyíték –, mégis a derĦs napközis táborunkat idézném ide elsĘként, melynek idén az „1001 Éjszaka Meséi”
címet adtuk. Ebben az évben már 7. alkalommal tartottunk
nem csak diákjainknak, hanem a környékbeli gyerekeknek
nyárindítóként olyan programokban gazdag, élmény teli,
„mesés” tábort, melyre mindannyian jó szívvel emlékszünk.
De most már nincs mese, kezdĘdik az iskola: van, akinek
elĘször, másodszor, sĘt olyan is van, akinek már nyolcadszor. A Dunakanyar Erdei Általános Iskola történetében
pedig 20-adszor csengettek be szeptember 1-jén.
A legkisebbek is megérkeztek, elsĘ osztályunkban köszöntjük: Maját, Rékát, Eriket, Alexet, Kristófot, Kendét
és Dominiket. Tanítójuk Hajnali Anna, Panni néni, aki 10
éve iskolánk kiváló pedagógusa. Az elsĘ kihíváson már át
is estek, hiszen van iskolánknak egy olyan hagyománya,
miszerint minden évnyitón elsĘ osztályosaink fogadalmat
tesznek. A fogadalom szövegét is hagyományosan egy
nyolcadik osztályos diák olvassa fel, idén Kovács Miklós
Dániel ismertette a „7 erdei iskolás parancsot.” A fogadalmat tett kisdiákok kaptak egy-egy szép cserepes virágot, amit gondozgathatnak, nevelgethetnek. Ezután, már
csak annyi dolguk akadt, hogy közösen megnyissák a
2010/2011-es tanévet. Reméljük, hogy hamar megszeretik
az erdei iskolás életet, sok-sok kedves emlék, tudás, barát
fĦzi majd ide Ęket!
De lehet az elsĘ, az ötödik vagy épp a hatodik tanévkezdés – kihívást mindig mindenki találhat benne. Hiszen
van, akinek ebben a tanévben meg kell tanulnia írni, olvasni, számolni, másoknak a szorzótáblával kell megbirkózniuk, és van, aki egy pár hónap múlva nehéz választás
elĘtt áll majd: el kell dönteni milyen pályára is lépjenek.
Az idei tanévnek is vannak új szereplĘi, hiszen vannak
olyan tanulók, akik eddig nem ebben az iskolában tanultak
– reméljük, hamar beilleszkednek majd. Illetve vannak új
pedagógusaink Hermanovszki Szilvia, aki a felsĘ tagozatban történelmet fog tanítani, valamint Szalai Mihály, aki a
földrajzi ismereteit bĘvíti majd tanulóinknak.
Megmaradtak régi kedves hagyományaink is, mint például a terepgyakorlataink, melyek továbbra is iskolánk
programjainak egyik kiemelt eleme. A tavalyi rend szerint
a jeles napokhoz kapcsolódnak, majd ezek a terepi foglalkozások. Valamint Ęsszel és tavasszal is szervezzünk egyegy témahetet. ėsszel az „ErdĘk hete” keretében a VöröskĘre látogatunk majd el.
A tanítási év második hetét rögtön egy játékos programmal nyitottuk, hiszen a TV2 „2 testėr” címĦ mĦsorának
felkérésére az alsós diákok kipróbálhatták és véleményezhették az újonnan nyílt Mátyás Király Történelmi Játszópark csodaszép játékait. A mĦsor 2010. október 2-án lesz
látható a televízióban.
November is számos eseményt tartogat számunkra, hiszen tehetséges gyermekeink és tanáruk, Barkóczi József
grafikus-mĦvésztanár munkáiból nyílik kiállítás 2010.
november 12-én Budakalászon a Kós Károly Általános
MĦvelĘdési Központban. Idén is várakozással tekintünk

az Áprily Lajos Általános és Alapfokú MĦvészeti Iskola
szervezésében megrendezésre kerülĘ Áprily-hétre, melynek keretében mindig érdekes és szórakoztató próbák elé
néztek eddig is diákjaink. Szintén novemberi rendezvényünk lesz az „Egészség hete”, melynek elĘkészületei már
folynak és mind a gyerekek, mind a pedagógusok izgatottan várják.

Diákjaink a bejárati hídon
Továbbra is emelt szinten oktatjuk az angolt. Mindennapi pedagógiai munkánkat ebben a tanévben is – szükség
szerint – segíti majd fejlesztĘpedagógus. Ezen kívül 2010.
szeptember 15-tĘl indulnak szakköreink: grafika, íjászat,
úszás, „Játsszunk együtt!” – sportfoglalkozás, madarászat,
valamint az újrahasznosítás jegyében tavaly indult és a
gyerekek körében népszerĦ „Rongyos-Fodros” varrószakkör.
Iskolánk családias légkörét, kis létszámú osztályait, a
természet tapintható közelségét a hozzánk ellátogató és
beiratkozó gyerekek és szüleik egyaránt fontosnak érzik,
az erdĘ szeretetét és környezettudatos szemléletünket
pedig magukénak vallják. Szívesen látjuk mindazokat,
akik pedagógiai programunkkal bĘvebben megismerkednének akár magánszemélyként, akár szervezett formában.
Nem titkolt szándékunk, hogy a Dunakanyar Erdei Általános Iskola által képviselt nevelési elveket, szemléletet
minél szélesebb körben megismertethessük, terjeszthessük. Továbbra is várjuk iskolánkba azokat a diákokat,
akik szívesen festenének rajzórán uszadék fára,
íjászkodnának keddenként, és „patakoznának” a tanórai
szünetekben.
BĘvebb információkért látogassanak el honlapunkra
(www.erdeisuli.eu), vagy keressenek fel bennünket személyesen [Dunakanyar Erdei Általános Iskola, Apát-kútivölgy. Tel.: (26)397-430].
Csörsz Katalin
igazgató
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Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat
Visszapillantás 2006–2010-re

Tisztelt Olvasóink!
Eltelt a 2006–2010 közötti választási ciklus. Az október
3-i választások után a nemzetiségi önkormányzatnak is
teljesen más képviselĘi lesznek.
Az elmúlt négy évben a lehetĘségeinkhez képest igyekeztük megtartani azokat a kulturális feladatokat, amire a
nemzetiségi kompetenciánk és a nemzetiségi törvény
felhatalmazást adott.
Az elmúlt nyolc évben (két ciklus) nagyon jó kapcsolatot
ápoltunk a helyi önkormányzattal.
Igyekeztünk baráti kapcsolatot ápolni, testvérvárosunkkal, Obergünzburggal. A látogatások kölcsönösek voltak.
Rajtunk keresztül kijuthatott a gyerek focicsapat, az iskola
német tánccsoportja, a nemzetiségi énekkar és az idén a
nemzetiségi fúvószenekar.
A környékbeli és a messzebb lévĘ sváb települések hagyományĘrzĘ életébe is betekintést kaptunk látogatásaink
során, amelybĘl mi is sokat tanulhattunk és építkezhettünk.
Az énekkar mĦködése alatt nagyon sok helyen járt, ahová meghívást kapott. Sokat vissza is kellett mondani, mert
nagyon sokszor egybe estek a saját rendezvényeinkkel. Ez
idĘ alatt két CD is született. A pécsi hagyományĘrzĘ CDsorozatban két dal hallható énekkarunk elĘadásában.
Szeretnénk meg köszönni azt a sok segítséget mindazoknak, akik minket mindig önzetlenül támogattak, úgy erkölcsileg és természetben is.
ElsĘsorban Hadházy Sándor volt polgármester úrnak, a
képviselĘ-testületnek, a hivatalnak a kiváló együttmĦködést, a sok segítségnyújtást. A GAMESZ dolgozóinak,
elsĘsorban Schüszterl Károlynak; Mikesy Tamásnak a
mĦvelĘdési ház igazgatójának; a hegybírónak, Gerstmayer
Jánosnak, Friedrich Istvánnak, a pincetulajdonosoknak; a
helyi vállalkozóknak; Zeller Tibornak, Bánó Lászlónak,
Lantos Árpádnak, Dudásné Honti Aninak, Pfeiffer Julcsinak, Korda Nórának, Zellerné Kristóf Erikának,
Gertmayer Angélának, Abonyi Gézának, a CBA dolgozóinak;

Dr. Brém Györgynek úgy anyagi, mint erkölcsi támogatásáért;
A Visegrádi Hírek szerkesztĘségének a nagyon jó
együttmĦködést;
A katolikus egyházzal való jó kapcsolatápolást.
Külön meg szeretnénk köszönni az énekkar kitartó munkáját. Nélkülük nehezen lehetett volna rendezvényt lebonyolítani. Németh Tamásnak a kitartó fáradozását; a fúvószenekar megmaradt tagjainak a kitartó munkát; karnagyuknak, Ott RezsĘnek a fáradozását.
További jó munkát kívánunk és sok sikert.
Meg szeretnénk köszönni az intézményvezetĘknek a jó
együttmĦködést, itt elsĘsorban az iskolára és óvodára
gondolunk.
A megválasztott új képviselĘknek jó munkát, kitartást,
sok sikert kívánunk.
A lakosságnak pedig nagyobb odafigyelést kívánunk,
fĘleg a helyi fiatalok nagyobb érdeklĘdését, aktivitását a
jövĘben, a helyi értékeket és kultúrát képviselĘ nemzetiségi önkormányzat felé.
Még egyszer köszönjük mind az öten az elmúlt négy
évet. Én mint a nemzetiségi önkormányzat elnöke, pedig
az elmúlt nyolc évet köszönöm, hogy megtiszteltek bizalmukkal.
Az elmúlt négy évben a vezetĘségi tagok a következĘk
voltak:
Burgermeister Istvánné elnök,
Schmidtné Gertmayer Anna elnökhelyettes,
Bergmann Istvánné,
Gerstmayer Zoltánné,
Jung Csaba Wilhelm, aki négy hónappal ezelĘtt visszaadta mandátumát, mindenféle indoklás nélkül.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében:
Burgermeister Istvánné
elnök

Tisztelt Választópolgárok!
MegtisztelĘ bizalmukat köszönöm, amellyel a Visegrádi Német Kisebbségi Önkormányzat képviselĘi közé beválasztottak. Megbízatásomtól azonban visszalépek.
Elfoglaltságom miatt felelĘsséggel nem tudom ellátni képviselĘi feladataimat.
Tisztelettel:
Schmidt Anna
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A Mátyás Király MĦvelĘdési Ház
szeretettel meghívja Visegrád lakosait
a hónap utolsó péntekén megrendezendĘ
elĘadás-sorozat következĘ alkalmára, mely

2010. október 29-én (pénteken) 18 órától lesz
a könyvtárban.
Ebben a hónapban

Mezei Anna
nyugalmazott iskolaigazgató tart

vetített képes elĘadást
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vezetékes, ill. a (30) 210-8580-as mobil telefonszámon
lehet.

Angol nyelvtanfolyam
Angol nyelvtanfolyam két szinten: kezdĘknek és középhaladóknak
A tanfolyamok 2010 novemberétĘl indulnak a Mátyás Király MĦvelĘdési Házban. A tanfolyamonkénti
heti 2×2 órás foglalkozásokat Kangas Kinga vezeti.
IdĘpont-egyeztetés: 2010. október 11. (hétfĘ) 17 óra
a könyvtárban. ÉrdeklĘdni és jelentkezni Kangas Kingánál lehet a 06 (30) 680-8687-os számon.

 !$! !   "" "
címmel.
A belépés ingyenes!
Mindenkit szeretettel várunk!

A Mátyás Király MĦvelĘdési Ház
szeretettel meghívja Visegrád minden lakosát

S z á n t ó Sá n d o r
festĘmĦvész

$%&'(()(**
címĦ

kiállításának megnyitójára,
2010. november 6-án szombaton 15 órára
a mĦvelĘdési házba.
A kiállítás 2010. december 7-ig
tekinthetĘ meg a könyvtár nyitva tartása szerint.
[Visegrád, Széchenyi u. 11., Tel.: (26) 398-128]

KLUBOK, TANFOLYAMOK
A Mátyás Király MĦvelĘdési Házban pénteki napokon 17 órától tartja foglalkozásait a könyvkötĘ, bĘrdíszmĦves tanfolyam. Az érdeklĘdĘk ezen két kézmĦves technika alapjaival ismerkedhetnek meg.
A tanfolyam ingyenes, a drágább kellékek beszerzéséhez kell csak hozzájárulni.
Jelentkezni személyesen a mĦvelĘdési házban lehet,
vagy a 398-128-as telefonon.
A Mátyás Király MĦvelĘdési Házban szeretnénk indítani egy játékklubot. Ahhoz, hogy el tudjuk kezdeni a
szervezést, várjuk azoknak a jelentkezését (6–99 éves
korig), akiket esetleg érdekelne egy ilyen társasági
együttlét. Minden olyan játéknak helye van a klubban,
amit társaságban lehet játszani.
Jelentkezni és részletesebb információt kérni személyesen a mĦvelĘdési házban lehet, vagy a 398-128-as

Számítástechnika tanfolyam
2010 novemberében számítástechnikai tanfolyam indul felnĘtteknek (megfelelĘ létszám esetén) az alábbi
modulok egyikébĘl:
– számítógép és internet alapismeretek (30 óra,
28.000 Ft + könyv 1200 Ft), indítási engedély száma:
OKM-4/172/2009. (alapelvek, alapfogalmak, operációs
rendszer használata, gépkezelési ismeretek, mappa – és
fájlkezelés, segédprogramok, internethasználat)
– internet használati alapismeretek (30 óra, 26.000
Ft), indítási engedély száma: OKM-3/95/2007. (internet használat, elektronikus levelezés, kiegészítĘ programok, WEB használat).
A tanfolyamokat az Informatika-Számítástechnika
Tanárok Egyesülete szervezi. A tanfolyam vizsgával
zárulnak, melyekrĘl tanúsítványt kapnak a résztvevĘk.
VezetĘ oktató: Paulusz József.
Tanfolyam helyszíne: Visegrád, Áprily Lajos Általános Iskola.
Jelentkezni lehet: október 30-ig az alábbi telefonszámon: 06 (33) 482-023 (az esti órákban) vagy a
pauljoc@vipmail.hu e-mail címen.

+,*!-
Kerékpár Szerelde és KölcsönzĘ
hétfĘ–péntek 12–19 óra, szombat 10–16 óra
Visegrád, Nap u. 4.
Tel.: 06 (20) 3439-374
www.tekerentyu.hu



 

 
   



 

területi képviselĘ
06 (30) 201 2946;
06 (26) 390 228
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Kedves SzínházkedvelĘk!

Vadon termĘ gombákkal
kapcsolatos
bármilyen kérdéssel
keressen bizalommal!
Ingyenes gombavizsgálat
a mĦvelĘdési házban
telefonos egyeztetést
követĘen!

A Visegrádi Szövetség új kezdeményezése a havonkénti színházlátogatás.
Ezt a lehetĘséget minden színházat kedvelĘnek felajánljuk. Mivel az október
20-án 19 órától megtekinthetĘ, a Csábítás mĦvészete címĦ darabra az újság
megjelenése miatt már nem aktuális a jelentkezés, elĘre jelezzük, hogy novemberben 26-án, pénteken lesz a következĘ elĘadás: Mark Dunn Öt nĘ az
esĘben címmel. BĘvebb információt a novemberi számban közlünk.
A jegy ára 2700 Ft és a ráesĘ útiköltség (kb. 1000 Ft/fĘ). A visegrádi buszszal megyünk, ami 50 fĘs. A minél jobb kihasználtság érdekében felvesszük a
kapcsolatot a kistérség többi településével is.
ÉrdeklĘdni lehet: Takács Istvánné (26) 397-108, vagy (30) 9651- 410 es
telefonon, email: kettaki@freemail.hu
Visegrádi Szövetség

dr. Papp Miklós
gombaszakellenĘr
06 (30) 639-7500

Magyar László:

34()' /4' 4 5$$6
Most temetési bosszú e játék, hol trák, pannonok fegyvere csörren.
Kardok lecsapnak, kiszúrnak a tĘrök, kongnak a pajszok, csorbulnak bárdok.
Békében hasznos szerszám a háló, ám gyilkosnál gyilkosan ölĘ fegyver,
s a szigony is lám, épp csak kivédi a végzetes vágást! Botlik a harcos,
két szeme villan és körbe forogva cselre vadászik emlékezete.
Gunynevü gall, a: ,,kabátos”, s – Jajj!– ha lefordúl az ujja, – már vér veri ki –
ám Caracalla, a császár, nemcsak a harcra ügyel fel trónba meredten,
homlokán felhĘ, – káprázat játszik, – ott, túl, a kertben az alkonyat lángja,
mint vésĘ hagyta márvány menyasszony szüz faragása, – hajlongnak a rab nĘk,
egy tünemény-szĘke áll legelĘl, s ha tunikája nem vet semmi redĘt,
dĘlve elĘre, a hullámzó melleire legyez egy csöpp friss levegĘt.
Horgad, ki horgad, – Állj!-t – int a harcnak, indul szaggatni róla le a ruhát.
Sestinius csak körülkacsint és kezdetét kezdi a táncos lakoma.
Ki pajkos nézést, csókot rabol, az meg már részeg borittan bĘgve dalol…
– Igy van ez most is, mint ahogy akkor: volt is,
lett léve nem is volt így sokszor.
Uttalan-útról, a sose voltról mondja regéit a multnak a multról.
Gyermek lesz felnĘtt és felnĘ a gyermek, bár csak érinti kor, – és a szellem!

 ./0$#$$'%*  &
& 

(Szerk.)

Felhívás
A Soproni Sándor Egyesület
évi rendes

közgyĦlését

Csatasorban a légió
A kedvezĘtlen idĘjárás ellenére is jó néhányan eljöttek szeptember 4én a Sibrik-dombon rendezett római nap rendezvényére. A hetérák
gyümölccsel, csemegével kínálták a vendégeket, majd sor került a két
csapat bevonulására és a párviadalokra. Nagy érdeklĘdés kísérte a
gladiátori életrĘl, harcmodorról szóló ismertetĘket is. A váci és komáromi csapatok bemutatója nagy sikert arattak a nézĘk között.
Várjuk az V. játékot 2011-ben!

2010. november 11-én
16.00 órára összehívom.
Határozatképtelenség esetén a
megismételt közgyĦlés idĘpontja
2010. november 11-én
17.00 óra.
A közgyĦlés
napirendi pontjai:
1. Az elnökség éves beszámolója
2. Az egyesület gazdasági tevékenysége
3. A jövĘ évi költségvetés megvitatása
4. A jövĘ évi munkaterv elfogadása
5. Egyebek
Tisztelettel: Gróh Dániel
elnök
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Erdélyben jártunk

ėszi kirándulás Esztergomban

– A töltött káposztás fazekat ki ne felejtsétek! – harsant
a kiáltás a sötét hajnalon a parkolóban. Izgatottan gyömöszöltük be a rengeteg felszerelést Zeller Tibor képviselĘ úr két kisbuszába, mivel meghívást kaptunk erdélyi
testvérvárosunktól, Parajdtól.
Hagyományos kirakodó vásárra és töltöttkáposztaversenyre készült a város szeptember 24–26-án. Pannika
kitĦnĘ és hatalmas adag káposztát készített – ahogy Ę
mondta, versenyen kívül –, amit mindnyájan díjnyertesnek minĘsítettünk.
Parajd várta a Szent György Lovagrend hagyományĘrzĘ harcosait, a dobosokat, a Primavera együttes táncos
lányait, az évtizedek óta barátságot és összetartozást
ápoló Mezei Annát, Gróf Pétert, dr. Gróh Dánielt,
Gerstmayer Beát. Meg is töltöttük a két kisbuszt.
14 órás, kitĦnĘ hangulatban eltelt út után értük el
Parajdot. Mint már többször is, most is azt éreztük,
testvérekhez érkeztünk. KitĦnĘ vacsora után táncos
lányaink a sötét estében adták elĘ a történelmi korokat
megjelenítĘ Tüzet viszek címĦ táncjátékot, melynek
zenéjét Schandl Loránd szerezte. Köszönet technikusunknak a hibátlan zenéért és szövegért! Leírhatatlan az
a szeretet és figyelmesség, amelyet lépten-nyomon tapasztaltunk. KitĦnĘ szállásunk és ellátásunk volt.
A szombati nagy felvonuláson hagyományvédĘink teljes díszben vonultak fel, nagy sikert aratva. Ugyancsak
nagy érdeklĘdés és elismerés kísérte harcosaink mindegyik bemutatóját.
Külön köszönet illeti a szervezĘk között Cseresnyés
Attila iskolaigazgató urat, a Szent György Lovagrend
tagját és kedves feleségét, Irénkét. ėk nem ismeretlenek
a visegrádiak elĘtt, hisz’ többször is megfordultak városunkban, és reméljük, ezután is találkozhatunk velük.
Bár a nagy távolság miatt az utazás a három napból
szinte kettĘt elfoglalt, mégis jutott egy kis idĘ arra, hogy
szétnézzünk Székelyföldön. Aki éppen nem volt
,,szolgálatban”, megtekintette Székelykeresztúrt, Székely-udvarhely csodálatos központját, Bögözt, gyönyörködhetett az apró székely falvak faragott, évszázados
hagyományokat ĘrzĘ kapuiban. Leróttuk tiszteletünket
Farkas-lakán a nagy író, Tamási Áron sírjánál, megtekintettük a két Szervátiusz faragta sírkövet a jellegzetes
székely alakokkal. Talán a legnagyobb sikere a kerámiáival európai nevet szerzett Korondnak volt, valamint a
kilométer hosszú kirakodó vásárával KörösfĘnek. Az
emléktárgyaknak nagy keletje volt! Ugyancsak álmélkodhattunk Parajd hatalmas sóbányáján! Közben a vásári forgatag egyik sátrában Pannika, Péter, Dani és Bea
osztották a töltött káposztát és a jó szót a nagy tömegĦ
érdeklĘdĘnek.
Még arra is volt lehetĘségünk, hogy egy vasárnap délelĘtti istentiszteleten részt vegyünk. Tiszteletet érdemel
az a nép, amely 90 év elszakítottság után olyan hangerĘvel és kifogástalanul énekli a genfi zsoltárokat, mint a
parajdiak. Isten áldja meg a Székelyföldet hĦségéért!
A búcsú mindig fáj, de a remény vigasztal.
Viszontlátásra Visegrádon!
Cseke Lászlóné

Az Együtt Kulturális Egyesület október 2-án kirándulást
szervezett, hogy Esztergom kevésbé ismert látnivalóival
ismerkedjünk. A Kis-Duna-partnál a Mattyasovszky-bástya
elĘtt kezdtük a sétát, hogy az ott rejtĘzködĘ hévízi erĘdöt és
a feltárás alatt álló török fürdĘ romjait megnézzük. Bár a
rondella mögött megbúvó fürdĘ tetĘzete beomlott, 30 méterrĘl is láttuk, hogy ritka leletre bukkantak a régészek. Itt is
– akár Visegrádon – a történelem sugallata érzĘdött.

Az Özicseli Hadzsi Ibrahim-dzsámi
A Víziváros végén található Kücsük-kapun áthaladva az
Özicseli Hadzsi Ibrahim-dzsámihoz értünk. A szépen
rendbehozott épületben részletesen ismertetést kaptunk a
dzsámi történetérĘl, majd végignéztük a gazdag fotó- és
térképanyagot. Felmentünk a minaretet imitáló lépcsĘkön is,
és az alsó rész sziklákra épített szerkezetének megtekintése
után az utcáról tekintettünk le a régi falmaradványokra.
Innen a Keresztény Múzeum impozáns épületéhez értünk.
TeremrĘl teremre haladva, megcsodáltuk a szebbnél szebb
faragott szárnyas oltárokat, festményeket, ikonokat, gobelineket, egyházi kegytárgyakat. Az itt töltött egy óra hamar
elszaladt, és jól esett a közelben elfogyasztott finom ebéd.
A délután további részében a várba sétáltunk fel. A
kapuszoroson áthaladva a Magyar Nemzeti Múzeum középkori haranggyĦjteményét láthattuk, innen a Vármúzeum
bejáratához értünk. SzakszerĦ idegenvezetés mellett a
kiállítóhelyiségeket végigjárva, a különbözĘ korok restaurált emlékeit ĘrzĘ vitrineket, tárlókat néztük meg, érezve a
valahai várfalak megnyugtató biztonságát. A szépen restaurált termeken áthaladva értünk a kívülrĘl megcsodált rózsaablakhoz, aztán a vár legmagasabb pontjáról gyönyörködtünk a város és az azt kísérĘ Duna panorámájában, szemünkkel kísérve azt az utat, amit bejártunk. Végül a kĘtárat
néztük meg, ahol az elĘkerült faragványtöredékek, oszlopfĘk voltak kiállítva.
A gazdag, tartalmas program végén hazaindulásig a vár
presszójában múlattuk az idĘt, pogácsa- és borkóstolás
mellett. Javasoljuk mindenkinek, aki a városban jár, térjen
ki ebbe az irányba is, mert Esztergom új, kevésbé ismert
oldaláról is tudomást szerezhet.
Borsody István
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim, és nem utolsósorban, kedves Gyerekek!
Hogyan játszottak eleink Mátyás király korában? Viszonylag kevés tárgyi forrás maradt meg a korszakból,
arról nem is beszélve, hogy a játékok nagy részéhez semmilyen tárgyi eszközre nem volt szükség, mégis tudjuk,
hogy a középkorban sokat játszottak, gyerekek, felnĘttek
egyaránt. Még a legkisebbek játékairól is maradtak fenn
írott források. A bölcsĘben fekvĘ V. László mellé
Kottánerné, a királyné komornája „egy hosszú kanalat”
tett „amivel a gyermekeket szokás szórakoztatni”, de ha ez
nem segített bohócruhába öltözött apród szórakoztatta
dallal és hárfajátékkal a kisded királyt.
A kisgyerekek elsĘ játékai a fából faragott, agyagból
égetett babák, fiúknál inkább a vesszĘparipa volt, amivel
körbe lehetett nyargalászni. Körjátékokról, bújócskázásról
és közös babázásokról is írnak krónikáink, Árpád-házi
szent királylányainknak, Margitnak és nagynénjének,
Erzsébetnek élettörténetében. Bár – mivel szentek legendáiról van szó – itt inkább a játékról való lemondást és
helyette az ima elsĘbbségét hangsúlyozzák a szerzĘk, mint
a királylányok szentségének korai bizonyítékait, mégis
kiderül mivel töltötték az idĘt az arisztokrácia gyermekei.
A fiúk nevelésében hangsúlyos szerepet kaptak az
ügyességi játékok, a testedzés. NépszerĦ volt például a
labdajáték, idézek: „úgy, hogy egy szabad térségben kitĦznek egy vaskarikát, s azon versengnek, ki tudja áthajtani a labdáját a karikán; a labdát nem kézzel dobják,
hanem bottal ütik. A többiek ezalatt vagy énekelnek, vagy
pedig koszorút fonnak a játékosoknak.”
Mátyás királyról – életrajzírói – a király korai érdeklĘdését hangsúlyozzák a hadi játékok iránt. Galeotto Marzio
például így ír:
„Mátyás király, gyerek korában, ha ilyen regés énekeket
hallott, vagy valamely hĘsrĘl beszéltek elĘtte, annyira
érdekelte a dolog, hogy egész nap rá se gondolt evésreivásra, elfojtotta éhségét s valahányszor azok hatalmas
csapásairól és szörnyĦ tusáiról volt szó, bizonyos bámulattal, másra ügye sem vetve, a gyĘztes dicsĘségén fel-fel
lelkesülve kézzel lábbal iparkodott a küzdĘ felek mozdulatait utánozni, s szinte úgy képzelte, hogy maga is jelen van
s a viaskodók elĘtte állnak”.
Mindkét nembeli nemes fiatal számára fontos kikapcsolódás volt a solymászat és a vadászat mĦvészetének eltanulása, gyakorlása, amihez elengedhetetlen volt a lovaglásban való jártasság is.
De nem csak a gyerekek játszottak, a forrásokban komoly szerepet játszik a kockázás és szerencsejáték kárhoztatása, elsĘsorban azért mert gyakran okozott veszekedést,
verekedést. Fontosak volta a táblajátékok, errĘl árulkodnak várfalakba karcolt malomjátékok, amivel az Ęrök
múlatták az Ęrség hosszú óráit.
A sakk inkább az arisztokrácia játéka volt, Mátyás király
felesége, Beatrix királyné az olmützi királytalálkozón
sakkozott a cseh királlyal, a késĘbbi II Ulászló királyunkkal. Innen, Visegrádról is került elĘ ásatásból csontból
faragott sakkfigura.
A farsangi idĘszakban, amikor a hosszú böjt elĘtt kimulatták magukat az emberek, fontos szerepet játszott a já-
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Beszéd a visegrádi Mátyás Király
megnyitóján, 2010.
ték, a tánc és a tréfa. ErrĘl árulkodnak például II. Lajos
udvarából fennmaradt források is.
De miért volt ilyen fontos a játék? A farsangi mulatozás
valamiféle feszültség levezetésként szolgált, amikor az
amúgy szigorúan szabályozott hierarchikus társadalom
néhány napra a feje tetejére állította a világot.
Érett bölcsességgel ír errĘl a párizsi egyetem teológia
fakultásának a bolondünnep mellett érvelĘ levele 1444bĘl: „De mi, [...] ezeket a dolgokat tréfából, nem pedig
komolyan tesszük, miként ez régtĘl fogva szokásos, hogy a
velünk született bolondság évente egyszer kicsorduljon és
elpárologjon. Nemde a boros tömlĘk és hordók gyakrabban szétrepednének, ha csapjukat olykor ki nem nyitnánk?
Mi pedig régi tömlĘk vagyunk és félig szétrepedt hordók;
ezért a bölcsességnek túlságosan pezsgĘ bora, amelyet mi
egész esztendĘn át Isten szolgálatában elfojtva, erĘvel
visszatartunk, haszontalanul folyna el, ha olykor nem
adnánk a fejünket játszadozásra és bolondozásra: Tehát
némelykor tréfálkoznunk kell, hogy aztán megerĘsödve,
újra nekifogjunk a bölcsesség visszatartásához.”

Réthelyi Miklós avatóbeszédet mond
A gyerekeknél pedig – csakúgy, mint mostani világunkban – a játék az életre készíti fel a játszót. Játszva ügyesedik, okosodik, tanulja meg a fizikai világ törvényeit és a
társadalmi berendezkedés bonyolult szabályait. Ezen kívül
teret ad a fantáziának, a kreativitásnak és mĦvészi kibontakozásnak is.
Érdemes megállni egy kicsit és elgondolkodni Ęseink
játékszokásairól ezen a helyen, ahol hosszú évek tervezése
és reményei után, most, 2010 Ęszén megnyitja kapuit a
visegrádi Mátyás Király Történelmi Játszópark, amely
jelentĘs európai uniós támogatással, valamint az Oktatási
és Kulturális Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség segítségével valósult meg. Nyílván ihletett adott a
tervezĘknek a helyszín is, amelyen a régészeti feltárások
szerint a középkorban lovas tornákon csaptak össze a
résztvevĘk, bizonyítva ügyességüket, rátermettségüket.
Most a visegrádi Mátyás Király Múzeumba látogató évi
több mint 50 ezer gyerek és fiatal fog itt történelmi játékokon, múzeumpedagógiai és kézmĦves foglalkozásokon
megismerkedni a korral. Külön öröm – habár ennek már
általános elvárásnak kellene lennie –, hogy a park a moz-
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Történelmi Játszópark
szeptember 3-án
gássérült és gyengén látó gyerekek számára is látogatható,
élvezhetĘ.
A park különlegessége, hogy a reneszánsz korának motívumait játékosan idézĘ építmények – KĘ Boldizsár grafikus és Czér Balázs építészek és munkatársaik tervei alapján – egyedi kivitelĦ, neves képzĘmĦvészek által készített
mĦalkotások. A parknak nemcsak rendeltetése a játék, de
a kivitelezésében is ott látszik a kreativitás és a mĦvészi
játékosság, a régi formák és történelmi motívumok új felhasználása és értelmezése, az alkotás öröme.
Talán nem véletlen, hogy a Mátyás Király Történelmi
Játszópark megnyitóját az iskolaév megnyitójának hetére
tervezték. Lehetséges, hogy a megnyitó dátuma is azt a
meggyĘzĘdést tükrözi, hogy a tanulásnak különösen hatékony módját biztosítja a történelmi játszóház, ahol a gyerekek, a fiatalok, de még a felnĘttek is az események aktív
résztvevĘiként, játszva ismerkednek országunk történelmével, hagyományaival. Jólesik elképzelni a hamarosan itt
nyüzsgĘ gyereksereget.
Gratulálok a park megálmodóinak, tervezĘinek, kivitelezĘinek és kívánom, hogy Ęk is egy kis felszabadult játékkal ünnepelhessék meg a park megnyitását, amelyet gyerekeink és unokáink zsivajának hangjai mellett – úgy érzem – évszázadok játszó gyermekeinek és felnĘtteinek
emléke is beleng.
Köszönöm megtisztelĘ figyelmüket!
Dr. Réthelyi Miklós
miniszter
(Nemzeti ErĘforrás Minisztérium)

OKTÓBER
Orsolya napjának amilyen a reggele,
Olyan lesz éppen az évnek fele.
Ha meleg október, hideg lesz február,
Ha fagy és szél jönnek, gyenge lesz január.
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Idén is elindítjuk speciális utcai önvédelmi tanfolyamunkat október végétĘl március végéig. 14 éves kortól várunk
fiúkat és lányokat egyaránt, heti egy alkalommal szerda
esténként.
Ha nincs idĘd vagy kedved, hogy harcmĦvészeti edzésekre járj éveken keresztül, de szeretnéd megvédeni magad, vagy kíváncsi vagy rá, hogyan viselkednél, illetve
hogyan kell viselkedni a ,,rázós” helyzetekben, köztünk a
helyed. Jó hangulatú edzések, speciális mozgásanyag és
némi izzadság vár rád.
Az edzéseket Réti Henrik (judo), illetve Sickerling Ralf
(kick-boksz) vezetik, állandó segítĘ Réti Roland (judo).
Jelentkezni lehet:
Réti Henrik 06 (30) 9864-023,
Sickerling Ralf 06 (30) 5635-803.
E-mail: info@lovagkard.hu
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A Visegrádi Szövetség 2010. augusztus legvirágosabb
kertjének a Szentgyörgypusztai út 10. szám alatti Sólyom
Mária kertjét szavazta meg.

Virágos feljáró
Kevesen tudják, hogy egy élsportoló lakik városunkban.
Mindig csapatban evezett négyes, majd kettesben, ez
utóbbit jobban szerette. 16 éves korában már bajnok volt,
és tizenöt évig folyamatosan az is maradt. Nagy-nagy
büszkeséggel mutatja a képeit.
Számtalan érmet, serleget szerzett, és nyolcszor kapta
meg az aranylapátot, melyekbĘl csak kettĘ van nála, mert
gyermeke, unokái, dédunokái sok relikviát maguknál tartanak. 1952-ben EB gyĘztes volt, de a nagyobb kihívásnak azt tartotta, amikor 1965-ben megvette átláthatatlan
dzsungelszerĦ telkét. Mára egy csodálatos virágos kertet
varázsolt belĘle.
Büszke arra, hogy mindent maga csinált a kertben, bár
mostanra már segítségre szorul, hiszen 85 éves. Egész életében mozgékony volt, tavaly még evezĘs túrán is részt
vett, most is rendszeresen úszik és nap mint nap dolgozik
a kertben.
Sok egészséget kívánunk, és kívánunk, és azt, hogy kertjét még sokáig gondozhassa.
Visegrádi Szövetség

Értesítés
Az Együtt Kulturális Egyesület
2010. november 4-én (csütörtökön)
17 órai kezdettel

rövid megemlékezést tart
a Rév utcai Scheili-ház falán lévĘ
56-os emléktáblánál.
Ezen a megemlékezésen kerül sor
e ház falán újonnan elhelyezett

TRIANON-emléktábla
leleplezésére.
Kérjük, hogy aki teheti,
hozzon egy-egy gyertyát vagy mécsest magával!
Együtt Kulturális Egyesület
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Idén is elindultunk Budapestre, hogy a Nagy Sportágválasztó rendezvényen kipróbáljunk annyi sportágat, amennyit
csak tudunk. Sajnos az idĘjárás közbeszólt egy kissé, hiszen
szemerkélĘ esĘben indultunk útnak, 32 gyerekkel. „Nem vagyunk cukorból”, szóval egy kis esĘ nem fog eltántorítani
minket a sportolás szépségeitĘl. Meg aztán, ha reggel szemerkél, akár egy óra múlva el is állhat. Ahogy Micimackó
mondaná: „Sohasem lehessen azt tudni.....”
KésĘbb kiderült, hogy Micimackó ide vagy oda, az esĘ bizony nem akart elállni.
Az túlzás, hogy mindenre elszántuk magunkat, de különösebben nem zavart az esĘ. Pedig reménykedtünk, hogy más
iskolák esetleg megijedtek az idĘtĘl és nem jönnek el (így
nem lesz akkora tömeg, mint tavaly), de mások is voltak
olyan bátrak, mint mi!

Visegrádi rögbisek
Több mint 80 féle sportág várt ránk kipróbálásra. Még a
teljesség igénye nélkül sem vállalkozom arra, hogy leírjam,
milyen hétköznapi és egzotikus sportágak között válogathattunk. Szerencsére tanulóinkat nem hagyta cserben a józan
ítélĘképességük, így olyan sportokat nem próbáltak ki, mint
a „sárkerékpározás” vagy éppen a vízilabda.
ÉlĘ csocsó, sportlövészet, amerikai foci, korfball, krikett,
önvédelmi sportok, síelés, vívás, boksz (és még 70 féle más
sport). Sajnos a felét sem tudtuk kipróbálni annak, amit tavaly sikerült, de ez nem a gyerekek aktivitásán múlt. Hozzá
kell tenni, hogy senki sem panaszkodott az esĘ miatt, nagy
élvezettel keresték azokat a lehetĘségeket, amiket ebben az
idĘjárásban is ki lehetett próbálni. Délben kicsit elállt az esĘ,
ezért úgy döntöttünk, hogy maradunk még – ha már nem esik
–, és kis csoportokra különülve vesszük szemügyre az eddig
még kimaradt helyeket. Ahogy a csoportok elindultak, tíz
percre rá szakadni kezdett az esĘ, mintha dézsából öntötték
volna. Ha eddig nem is – most mindenki bĘrig ázott!
Szerencsére az elĘzetes utasításnak megfelelĘen mindenki
hozott száraz ruhát magával, így a buszban való öltözés után
nem kellett félni a megfázástól sem (hozzá kell tenni: senki
sem betegedett le). Tanulóink nagyon élvezték – az idĘjárás
ellenére is – a programot, én meg elnézést kérek a szülĘktĘl
a sáros ruhákért. De abban egyetérthetünk, hogy sár ide vagy
oda, megérte elmenni!
Paulusz József
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Visegrád SE 1990–2010

1976-ban a leendĘ BĘs–Nagymaros ErĘmĦ építése
miatt a Duna-parton lévĘ focipályát elvették az egyesülettĘl. Az ígéretekkel ellentétben helyette nem kapott az
egyesület másik focipályát, így ebben az évben megszĦnt az egyesület. Ekkor nagyon sok játékos a szomszéd településre, Dömösre igazolt.
1990-ben alakult meg újból az egyesület tenisz- és
labdarúgó-szakosztályokkal. A labdarúgó-szakosztály
vezetĘje Simon Imre lett és Vidosits Béla pedig, aki
„életben tartotta” a szakosztályt, gondoskodott családi
segítséggel a mérkĘzések szervezésérĘl, igazolásokról,
orvosikról, tiszta mezekrĘl, ellátmányról, utazásról, a
játékosok mérkĘzésen való megjelenésérĘl – tehát mindenrĘl.
A szakosztály két csapatból állt, felnĘtt és ifjúsági
csapatból. MérkĘzéseit a csapat elĘször Dunabogdányban, majd Dömösön, és késĘbb a VisegrádGizellatelepi focipályán játszotta.
Gizellatelepen nem volt öltözĘ, ezért öltözni Visegrádon a tornacsarnokban tudtak. Az edzések szintén Gizellatelepen voltak hetente kétszer vagy háromszor.
Minden idényben a VSE indult a Magyar Kupán is és
bizony elĘfordult, hogy hosszabb ideig sikerült a bennmaradás. A játékosok foci iránti szeretete, rajongása legyĘzte ezeket a kellemetlenségeket, mert végre, hosszú
idĘ után Visegrád színeiben játszhattak. Mivel a pálya
árterületen fekszik, árvízkor víz alá került, ekkor a
szomszédos településeken, Dömösön vagy Dunabogdányban játszott, edzett a csapat. Magasan képzett
edzĘk foglalkoztak a játékosokkal.
2010-ben ünnepeljük az újjáalakulás 20. évfordulóját.

Csapatunk a jubileumi meccsen
2010. szeptember 4-én az újjáalakulás megünneplésére jubileumi mérkĘzésre került sor Visegrád–
Dunabogdány között Vidosits Béla lelkes szervezésében. Ezen a mérkĘzésen pályára léptek a 20 évvel ezelĘtt igazolt játékosok, akik az újrainduláskor tagjai
voltak a csapatnak. A kispadon Vidosits Béla, Balogh
József és Oszvald Zsolt foglalt helyet, akik irányították
annó a csapatot. Az idĘjárás is kegyes volt a játékosokhoz és a nézĘkhöz, mert a mérkĘzés alatt nem esett az
esĘ. Nagyon jó hangulatú, a régi idĘket felidézĘ mér-

XXVI. évfolyam 10. szám

VISEGRÁDI HÍREK

kĘzést láthattak a jelenlévĘk, melyen mindenki sokat
nosztalgiázott. Az egyesület nevében Zeller Márton és
Szendrei Lajos ünnepélyesen elhelyeztek egy táblát a
gyermek labdarúgópályán, mely pályát ezentúl Vidosits
Béla gyermek labdarúgópályának hívnak.
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Idézet Illés Zoltán:

Akik a hazai pálya elĘnyét
nem használhatták ki,
avagy a visegrádi labdarúgócsapat története
1990–1996 c. könyvébĘl
1990–1991-es idényben a labdát és a lábakat az alábbiak rugdosták:
1. Balogh László
2. Bálint Zsolt
3. Bergmann Pál
4. Cseresznyés Károly
5. Illés István
6. Illés Zoltán
7. Kovács Péter
8. Krisztián Zoltán
9. Nagy Géza
10. Németh János
11. Sacelotti György
12. Schandl Csaba
13. Scheili Ferenc
14. Sitku Pál
15. Szalai István
16. Szedlacsek János
17. Vidosits Béla
18. Zeller Róbert
19. Porubszki Levente
20. Fábián József
21. Imre Gábor
22. Gerstmayer Zoltán
23. Tóth Gábor
JátékvezetĘi osztályozások:
1. Elment a mérkĘzésre, és át tudott öltözni.
2. Nem hagyta otthon a sípot.
3. Nem tévedt el a pályán.
4. Felismerte, hogy milyen sportágban bíráskodik.
5. Tudja, hogy hová, és miért ment.
XXI. bajnoki forduló
1991. március 31. Dunabogdány 16.00 óra, 310 fĘ.
Visegrád–Dunabogdány 1-0 (0-0)
Visegrád: Illés I. – Vidosits, Scheili, Szalai, Bergmann P.
– Balogh, Zeller, Bálint (Cseresznyés 70. p.), Sitku –
Kovács, Krisztián (Szedlacsek 50. p). EdzĘ: Oszvald.
Dunabogdány: Tóth – Török, Schilling, Fodor J., Polgár
– Rudolf (Kutnyánszki 80. p.), Dankovics I., Stein Gy. –
Bonifert, Horváth, Steint J. EdzĘ: Fodor J.
22. p. Kovács kapott egy hosszú indítást, már a félpályáról egyedül törhetett kapura, ám az utána iramodó Fodor J. az utolsó pillanatban beérte, és
tisztázott elĘle.
36. p. Horváth a tizenhatos sarkán üresen kapta a labdát, néhány métert vezette befelé, majd kapura
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lĘtt. A fĦ alatt surranó lövést Illés I. bravúrral hárította.
68. p. Zeller szögletét Szalai a hosszú oldalról érkezve
keresztbe fejelte a kapu elĘtt, az ötösrĘl felpattanó labdát pedig Sitku a nagy kavarodásban Tóth
kezei között a hálóba fejelte (1-0).
78. p. Dunabogdányi szabadrúgást követĘen az ötös
vonaláról röviden szabadítottak fel a védĘk, a lecsorgó labda Dankovics I. elé került, aki a dermedten álló visegrádi kapus és védĘk asszisztálása mellett nyugodtan megvárta, míg egyet pattant, majd a tizenegyes pontról nagy erĘvel a kapu mellé bombázott.
JátékvezetĘ: 4
Összegzés:
Húsvéti ajándék a visegrádi szurkolóknak – gyĘzelem a
rangadón…

Csapatfotó a régi idĘkbĘl…
A nagy érdeklĘdéssel várt mérkĘzésen a várakozásnak
megfelelĘen mindkét csapat nagy lendülettel kezdett, ám
a megerĘsített védelmeket a szoros emberfogással Ęrzött
csatárok nem tudták feltörni.
Ennek megfelelĘen a kapuk alig-alig kerültek veszélybe,
a két tizenhatos között elszánt küzdelem folyt, nagy taktikai csatával, de meggyĘzĘ mezĘnyfölényt egyik csapat
sem tudott kiharcolni. IdĘnként akadozott az összjáték,
sok volt az eladott labda, de az iramra és a küzdeni tudásra nem lehetett panasz.
Már-már gól nélküli döntetlenre látszott befejezĘdni a
mérkĘzés, amikor egy szögletrúgást követĘen Visegrád
megszerezte a vezetést. A gólt követĘen Dunabogdány
mindent egy lapra feltéve, nagy rohamokat indított az
egyenlítésért, néha percekre a kapujához szögezve Visegrádot, de a befejezésnél rendre hibáztak, és így Visegrádnak sikerült megszerezni a gyĘzelmet a mindvégig
igen sportszerĦ mérkĘzésen, melyet rekordszámú nézĘközönség tekintett meg.
A lelátó embere: A mérkĘzés üde színfoltja volt a nézĘközönség soraiból hangjával kitĦnĘ Fodor V., aki a hét
közben bekövetkezett súlyos sérülése miatt szorult hoszszabb kényszerpihenĘre, illetve a lelátóra. A mérkĘzés
elĘtt a nézĘk, de fĘleg a visegrádi játékosok igen nagy
sajnálattal vették tudomásul, hogy e kiváló képességĦ
középhátvéd a nagy múlttal rendelkezĘ rangadón nem
állhat csapata rendelkezésére.
Szedlacsek Rozália
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VII. Városnapi
gyermek íjászverseny
Szeptember 11-re volt kitĦzve a városnapi rendezvénysorozat
részeként a gyermek íjászverseny, ám az idĘjárás közbeszólt,
az egész napos esĘ miatt el kellett halasztani. Október 2-án
már biztonságosan megrendezhetĘ volt az esemény. A háromhetes várakozás ellenére szép számmal voltak jelentkezĘk, akik
össze akarták mérni tudásukat e nemes sportban.
Három korcsoportban,
különbözĘ távokról lĘttek
a gyerekek. Megvívtak a
sárkánnyal, legyĘzték az
óriás sárgarépát, lĘttek a
lovagi pajzsra, szellemet
riogattak,
tölgylevélen
makkot találtak, farönköt
hasítottak. A jó hangulatú,
változatos verseny végén
izgatottan várták az ünnepélyes eredmény-hirdetést,
hiszen a korábbi évekhez
hasonlóan az idén is komoly díjak kerültek kiosztásra. A Mátyás Király
MĦvelĘdési Ház a polgármesteri hivatal támogatásával biztosította ezek anyagi hátterét, támogatva az utánpótlás-nevelést ebben a sportban is.
A kategóriák gyĘztesei a következĘk voltak:
I. korcsoport (8 évesig):
1. Ispán Bende
(Áprily iskola)
2. Sárközy Janka
(DEI
3. Oláh Andor
(Áprily iskola)
II. korcsoport (8–11 éves):
1. Pierson-Bartel Róbert (DEI)
2. Menczel Dominik
(DEI)
3. Sárközy Ambrus
(DEI)
III. korcsoport (11–14 éves)
1. Réti Gábor
(Áprily iskola
2. Cseke Péter
(Áprily iskola)
3. Herscovici Márk
(DEI)
Minden résztvevĘnek gratulálunk!
Bergmann Pál–Sutus-Juhász Tünde
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Megnyílt
a MÉH-telep
Tahitótfalun
a tsz területén!
Magas áron vásárolunk:
vas- és színesfém hulladékokat!
Nagyobb tétel esetén
házhoz megyünk!
Nyitva tartás:
hétfĘ–péntek
08.00–16.00
Telefon:
06 (20) 4499447,
06 (20) 9726081
Lakossági átvételkor
személyi, lakcím-, adókártya szükséges!

ÉPÍTĘK BARKÁCS BOLT
ÉS FATELEP, DUNABOGDÁNY
OKTÓBERI
AKCIÓS TERMÉKEINK:
GIPSZKARTON, SZIGETELėK,
BÁDOGTERMÉKEK 5%,
AZON FELÜL:
BARKÁCSFELSZERELÉSEK,
CSAVAROK, BARKÁCSGÉPEK,
VILLANY-, VEGYÁRUK,
VALAMINT
RAGASZTÓANYAGOK
KAPHATÓK
FABRIKETT AKCIÓS ÁRON KAPHATÓ!
Mindenkit szeretettel várunk!
Pfeifer Ferenc

– KülönbözĘ árfekvésĦ, magyar, bĘrbarát alapanyagból készült,
minĘségi gyermekruhák 50– 122/128-as méretig;
– zokni, gumitalpú/bĘrtalpú zokni, sapka;
– cipĘ (kinti-benti) 19–32-es méretig;
– játék (fa- és társasjátékok, gyerek Mp4 lejátszó egyéves kortól);
– könyv (mondókás, mese- és képeskönyvek);
– használt gyermekruhák 0–7 éves korig
Cím: Leányfalu CBA üzletház, 11-es fĘút felĘl,
a Heim-pékséggel szemben.
Nyitva:
hétfĘ–péntek 9.30–17.30, szombat 9–13, vasárnap zárva

CÍM:
DUNABOGDÁNY
Kossuth Lajos út 3.
(a focipályával szemben)
NYITVA TARTÁS:
hétfĘtĘl péntekig 7–16.30-ig,
szombaton 7–12-ig
Tel.: 06 (26) 590-022
Mobil: 06 (30) 9241-070
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TīZIFAELADÁS
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL!
Vágott tĦzifa 2.000,– Ft/q, hasított tĦzifa 2.100,– Ft/q
EėRY CSABA
Tel.: 06 (20) 599-9399

TETėSÍK KFT.
Vállal tetĘszerkezet-építést, tetĘátfedést,
tetĘtér-beépítést és bádogos munkákat
garanciával!
2025 Visegrád, Rákóczi u. 2/C
Telefon: 06 (20) 949-5437
www.tetosik.hu
e-mail cím: tetosik@freemail.hu

2010. október

Új áruk,
új szolgáltatások
a KÁOSZ Üzletházban
Papír-írószer
kibĘvített választékban
Üzleti és egyéb
nyomtatványok
Mobiltelefon-feltöltés
Fénymásolás
FilmelĘhívás

KÁOSZ Üzletház
Visegrádon külön bejáratú

Visegrád, FĘ u. 104.

KÉTSZOBÁS LAKÁS KIADÓ!

Tel.: (26) 398-374
E-mail: kaoszuzlet@freemail.hu

ÉrdeklĘdni lehet:
a 06 (30) 966-9288-as,
ill. a 06 (26) 398-287-es telefonszámon

Kisteher-fuvarozás 0–2 t-ig,
gépi földmunka
Fieszl Csaba
Tel.: 06 (30) 226-3089

Nyitvatartás:
hétfĘ–péntek:
9–18 óráig
szombat–vasárnap: 9–12 óráig
VÁRJUK SZERETETTEL!


   
Biztonsági rendszerek kiépítése
rádiófrekvenciás
és telefonos távfelügyelet biztosításával,

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



 

Tahi központjában,
az épülĘ TESCO-val szemben,
minden nap 16–18 óráig
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Rendelési idĘn kívül
házhoz hívás, bejelentkezés:
06 (30) 937-0863, 06 (26) 385-152
Éjszakai, hétvégi ügyelet: 06 (30) 662-6849
Dr. Szolnoki János és kollégái
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13 ÉVE A SZIGETEN! MEGÚJULT!

VÍZ-, GÁZ-, SZERELVÉNY ÉS VILLANY KISÁRUHÁZ
T A HI T Ó T F A L U , S Z A B A D S Á G Ú T 1 5 . ( A K É K D U N A S Z Ö V E TK E Z E T U D V AR ÁN )
Ha Önnek fontos az ideje, ne menjen messzebbre! Megújult és kibĘvült termékpalettával várjuk Önöket!
Nekünk fontos, hogy amit ma megvásárol évek múlva is örömét lelje benne. MinĘségi terméket reális áron!
VevĘink mondják: „Milyen kár, hogy csak most tudtam meg, hogy itt vannak, eddig rengeteg idĘt töltöttem el
a termékek beszerzésével, ráadásul még drágábban is vettem meg!”
ÍzelítĘül termékeinkbĘl:
– csaptelepek (Mofém, Kludi, Hansgrohe, Zucchetthi, Concept, JGS Portugál, Grohe)
– szaniterek (Alföldi, Keramag, Laufen, Jika, Roca stb)
– zuhanykabinok, fürdĘszoba szekrények, zuhanytálcák, kádak
– szivattyú (Wilo, Grundfos, ABS, Gardena stb.)
– gázkészülékek szinte teljes palettája
– vegyes tüzelésĦ kazánok, füstcsövek
– szerelvények (légtelenítĘ, biztonsági szelep, téli elzáró, kerti csap)
– elektromos vízmelegítĘ alkatrészek
– horgany, réz idomok csövek, ötrétegĦ idomok csövek (Henco, Valsir)
– pvc, kg, szennyvízcsatorna-csövek, idomok, szigetelések
– csavarok, dĦbelek, bilincsek
– radiátorok, szelepek
– villanyszereléshez: vezeték, kapcsolók, dugalj, izzók, dobozok, kismegszakítók, relék, gégecsövek
ElérehtĘség: tel./fax: 06 (26) 386-721, mobil: 06 (30) 9515-484
Email: postmaster@kelemen.t-online.hu

DUNAKANYAR
INGATLANCENTRUM
IngatlanközvetítĘ Iroda
Tanácsadás, teljes körħ ügyintézés!
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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/fax: 06 (26) 398-128
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@t-online.hu
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Kapható
A BORDA TERMÉKEK TELJES VÁLASZTÉKA!
Ajánlatunk:
Új termék:
bogdányi sonkás páros 1100 Ft helyett 900 Ft,
vákuumfóliás grillkolbász 1320 Ft helyett
980 Ft-os áron kapható!
A készlet erejéig tartósan alacsony áron kínált
termékünk: füstölt darabolt comb 1350 Ft-ért
A sertéshús beszerzési árának kedvezĘ alakulása
folytán az árakat mi is csökkentettük!
Grillkolbászok már pizzás és zöldfĦszeres ízben is!
Többféle mustár, majonéz, torma!
A GRILLEZÉSHEZ AJÁNLJUK:
többféle ízesítésĦ fĦszeres húsok, sertéstarja, oldalas stb.
többféle páccal ízesített grillhúsok, grillfĦszerek
nagy választékban, sertés- és juhbeles
grillkolbász, csemege debreceni!
Minden héten más-más sertéshúsakció –
a készlet erejéig!
Az árak a mindennapi készlet erejéig
érvényesek; az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
Sertés-, mĦ- és vakbél, gyomor folyamatosan kapható!
MinĘségi ecetek, konzervek, ét- és olívaolaj,
ásványvíz, üdítĘitalok, száraz- és házi tészták,
mirelit áruk, vecsési savanyúságok, mirelités grillfĦszerek nagy választékban,
jó minĘségben, kedvezĘ áron!
SODEX ho PASS, ENNI KÉK
étkezési és ajándék utalványok beválthatók!

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
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Nyitva: h–p 10.00-19.00, szo 10.00–14.00
2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 49/c
Telefon: 06 (26) 580-072
(vizsgálati elĘjegyzés is)
Fax: 06 (26) 580-073
e-mail: optimed@chello.hu

Szemész szakorvosi vizsgálat,
gyermekszemészet
Kontaktlencse-vizsgálat, -forgalmazás
Kontaktlencse-ápoló szerek
Szemüvegkészítés, -javítás
Fotócikkek, fényképelĘhívás,
igazolványkép-készítés

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
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Áprily-hét 2010. november 13 – 23.
14 órától:
Székely himnusz – az énekverseny
döntĘje
17 órától:
Generációk találkozása – köszöntjük
az ,,Áprily iskola” hagyományait
megteremtĘ kollégákat
Benne: ,,Az Erdélyi Heikon költĘi,
írói emberközelbĘl” – beszélgetés
Makkai Lillával és Kemény Endrével
(nyitott program)

November 16., kedd

November 13., szombat
10 órától:
Szomszédolás: kirándulás az Áprilyvölgybe

November 14., vasárnap
11.30-tól:
Istentisztelet Áprily Lajos emlékére a
református templomban

November 15., hétfĘ
10 órától:
Kirándulás az Áprily-völgybe – Kisoroszi, 1–4. osztály
13.30-tól:
Áprily-kupa: alsós sor- és váltóversenyek
Az Áprily-kupa meghívottai:
Grund- und Hauptschule, Dunabogdány,
Bozóky Mihály Általános Iskola,
Pilismarót,
Dunakanyar Erdei Iskola, Visegrád
14 órától:
Takaró Mihály: A számĦzött magyar
irodalom – Áprily Lajos
Filmvetítéssel egybekötött rendhagyó
irodalomóra a 8. osztályban

8 órától:
Nyílt nap az 5–8. osztályban (1–6.
óra, délutáni foglalkozások)
10 órától:
Áprily Lajos és családja – családfakészítés Kisorosziban
13.30-tól:
Áprily-kupa: labdarúgás
14 órától:
A székely népzene I.

November 17., szerda
8 órától:
Nyílt nap az 1–4. osztályban (1–6.
óra, ideiglenes órarenddel; látogathatók a délutáni foglalkozások is)
13.30-tól:
Áprily-kupa: floorball

November 18., csütörtök
8 órától:
Nyílt nap Kisorosziban 1–6. óra)
10 órától:
Székely emlékek Visegrádon (osztályprogramok)
14 órától:
A székely népzene II.
15.30-tól:
Vendégségben a ,,házigazdák” –
látogatóba várjuk az önkormányzat
képviselĘit

November 19., péntek

ÁPRILY-NAP
9 órától:
A ,,Parajdi forrásvizek” címĦ képzĘmĦvészeti pályázatra érkezett
mĦvekbĘl szerkesztett kiállítás megnyitója és díjátadás
EmlékmĦsor Áprily Lajos tiszteletére
10.15-tĘl:
,,Parajdi forrásvizek” – vers- és prózamondó verseny
12.30-tól:
A vers- és prózamondó verseny
eredményhirdetése

November 22., hétfĘ
17 órától:
Fogadóóra Kisorosziban

November 23., kedd
17 órától:
Fogadóóra Visegrádon
18 órától:
Pályaválasztási szülĘi értekezlet

Az Áprily-hetet támogatják:
Visegrád Város Önkormányzata,
Visegrádi Ásványvíz Kft.,
Reneszánsz étterem, Visegrád
Szeretettel hívjuk
és várjuk
az érdeklĘdĘket
az Áprily-hét
valamennyi
rendezvényére!
Az Áprily Lajos
Általános Iskola
és Alapfokú
MĦvészetoktatási Intézmény
tantestülete
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Tisztelt
Visegrádi Polgárok!
MindenekelĘtt tiszteletemet és köszönetemet fejezem ki mindazért a segítségért, támogatásért,
amit az elmúlt 20 esztendĘ során magam mögött érezhettem, a munkáért, amelyet együtt végezhettünk. Számomra rendkívül megtisztelĘ volt az a bizalom, amelynek köszönhetĘen Önöket szolgálhattam. Ha visszatekintünk erre az idĘszakra, akkor sok nehézséget és bizony rosszul sikerült dolgot láthatunk, de mindezeket bizonnyal ellensúlyozza az a fejlĘdés, amely nem tagadható le.
Sokszor hallhattuk persze, hogy Visegrád nem fejlĘdik, „nem történik semmi”, de ez azért könynyen cáfolható állítás. Gondoljunk vissza 1990-re, hogy akkor hogyan nézett ki a település, milyen
lehetĘségei voltak az itt élĘknek, milyen szolgáltatások voltak a településen. Ezeket meg kell becsülnünk. Azt gondolom, hogy a választások után sokkal reálisabban lehet ezeket a dolgokat értékelni, nem torzítja gondolkodásunkat, realitásérzékünket semmi érdek, semmi sandaság.
Amit mégis szeretnék kiemelni, az a tájvédelem, a hegyoldalak beépülésének megakadályozása, a
mĦemlékeink, épített örökségünk megóvása, idĘnként jól sikerült fejlesztése, rekonstrukciója, a
turizmus fejlesztése, munkahelyek teremtése, a helyi vállalkozások megerĘsödése, Visegrád hírnevének erĘsítése és a közösségi élet, a civil együttmĦködés javítása.
Gratulálok a város új vezetĘjének választási sikeréhez, és azt kívánom, hogy sikerüljön egységet,
széles összefogást létrehoznia annak érdekében, hogy választási ígéretei maradéktalanul teljesüljenek. Visegrád közönségétĘl pedig azt kérem, hogy fogadják el a választás eredményét, álljanak
az új vezetés mögé, hiszen csak akkor lehet eredményeket elérni, ha egy irányba húz mindenki.
Tisztelettel:
Hadházy Sándor

HÚSZ ÉV UTÁN
Visegrád polgárai 2010. október 3-án a ,,változás” mellett voksoltak, és új polgármesternek szavaztak bizalmat.
Hadházy Sándor közvetlenül a rendszerváltozás után, az elsĘ választáskor került Visegrád város
élére. Az igazi VÁLTOZÁS útján neki kellett a kezdĘ lépéseket megtenni, s hogy milyen eredménynyel, azt leginkább az elsĘt követĘ négyszeri újraválasztása igazolja. Húsz év lehetĘséget kínált a
város fejlĘdése szempontjából sikerekre, küzdelmekre, csalódásokra és kudarcokra.
Az eredmények egy része látványos és kézzelfogható; gondoljunk pl. a várossá avatásra, az idegenforgalmi fejlesztések (szállodák, vendéglátó egységek, turisztikai látványosságok, mint a palotarekonstrukció) támogatására, a helyi kis- és középvállalkozók segítésére, az intézmények fejlesztésére,
és folyamatos mĦködésének biztosítására, a Visegrád hírnevét növelĘ színvonalas kulturális és
sportprogramok erkölcsi és anyagi támogatására (palotajátékok, sportcentrum, Sziget Ifjúsági Ház,
sakkversenyek, komolyzenei és jazz rendezvények stb.) –, másik része a sok éves utánjárás, tárgyalás eredményeként a közeljövĘben realizálódhatnak, mint pl. a városkapu és vízibástya rekonstrukciója vagy az elfogadott pályázati fejlesztések.
Sokféle megközelítésben lehet értékelni az elmúlt húsz évet. Mint volt intézményvezetĘ és képviselĘ, s mint egyszerĦ polgár, szeretném megköszönni Hadházy Sándornak polgármesterként és képviselĘként városunk érdekében kifejtett erĘfeszítését mindazok nevében, akik eddig is támogatták, és
tisztelettel ismerik el húsz éves tevékenységét.
További munkájához jó egészséget kívánunk, s remélve, hogy Visegrád nem törlĘdik ki szívébĘl és
emlékezetébĘl, szívesen látjuk rendezvényeinken és baráti körben. Kérjük, hogy Visegrádhoz kötĘdĘ
gyökerei miatt kövesse nyomon városunk sorsát, és mint országgyĦlési képviselĘ, ahogy tudja, segítse a település fejlesztését!
Mezei Anna
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Az idejében felismert melldaganat
gyógyítható!
A korai felismerés eszköze
a mammográfiás szĦrĘvizsgálat.
Azok a Visegrádon lakó 45–65 éves nĘk,
akiknek utolsó mammográfiás vizsgálata óta
eltelt két év,
meghívólevelet kapnak, amin szerepel,
hogy mikor várja Ęket a

Jávorszky Ödön Kórház
2600 Vác, Argenti Döme tér 1–3.
Tel.: 06 (27) 620-620/1436 mellék
vizsgálatra.
Vegyen részt Ön is
a mammográfiás szĦrĘvizsgálaton!
A szĦrĘvizsgálat térítésmentes!
Információ:

ÁNTSZ
Közép-magyarországi Regionális Intézete
Tel.: 06 (1) 465-3823
A lehetĘség adott!

Éljenek vele!

2010. november 26., 29.

SzerkesztĘségi hírek
Tisztelt Visegrádiak!
Az önkormányzati választásokat követĘen a Visegrádi Hírek szerkesztĘségében is változások következnek be.
Az önkormányzati törvény kimondja, hogy képviselĘ önkormányzati lap
fĘszerkesztĘje (felelĘs szerkesztĘje) nem lehet. Így az összeférhetetlenség
miatt tizennyolc év után 2010. december 1-jétĘl mint felelĘs szerkesztĘ,
lemondok. Az új felelĘs szerkesztĘ személyérĘl a decemberi szerkesztĘségi ülésen a szerkesztĘk döntenek.
Hosszú idĘ óta a Német Kisebbségi Önkormányzat is delegál egy tagot a
szerkesztĘségbe, akinek elsĘsorban a kisebbségi oldal szerkesztése és a
kisebbséget érintĘ témák ápolása a feladata. Ezt a feladatot 2010. december 1-jétĘl Scheiliné Herendi Ida látja majd el Schmidt Anna helyett,
akinek ezúton is nagyon köszönjük a szerkesztĘségben végzett munkáját.
A választások után megbeszélést folytattam Abonyi Géza polgármester
úrral mint a kiadó önkormányzat képviselĘjével az újság sorsáról és az
elĘtte álló feladatokról. A polgármester úr alapjaiban meg volt elégedve a
szerkesztĘségben folyó munkával, ezért a folytatásra kérte fel a szerkesztĘségi tagokat, melyet tolmácsoltam nekik. A megbeszélésen szóba került
az a városban felröppen hír, miszerint a választások után a szerkesztĘségnek le kell mondania. Ezt sem a polgármester úr, sem én nem tartottuk
aktuálisnak, hiszen a képviselĘ-testületnek joga és egyben kötelessége,
hogy ha nincs megelégedve a szerkesztĘség munkájával, vagy törvénytelenséget tapasztal, azonnal közbelépjen. Éppen ezért már a korábbi választások idején sem került sor a szerkesztĘség ilyen formán való lemondására. A polgármester úr egyben kérte a szerkesztĘséget, hogy a jövĘben is
tegyen meg mindent, hogy Visegrádnak színvonalas és információban
gazdag újságja legyen, és ehhez jó munkát kívánt.
Mikesy Tamás
felelĘs szerkesztĘ
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Zene, tánc... és Áprily
A múlt hónapban a zene volt a fĘszereplĘ az Áprily iskolában, ebben a hónapban a tánc került terítékre. Iskolásaink
közül az ötödik osztályosok olvashattak és nézhettek meg
egy „mesét”: Otfried Preussler: Krabat a Fekete malomban
címĦ mĦvét. Évente egyszer adják elĘ és mindig telt házzal
fut. Nekünk viszont van Marianna nénink, aki – mivel bennfentes táncos körökben – szinte mindenre tud jegyet szerezni,
szerencsénkre.
Már az is fantasztikus volt, hogy a könyvet szinte kapkodták a gyerekek egymás kezébĘl, sĘt a szülĘk is olvasták!
Drámaórán tananyagként dolgozzák fel (a könyvismertetést
lásd alább).
A táncszínházban igazi „fekete hangulat” fogadott bennünket. Az angolszász hagyományok szerinti Haloween-partyba
csöppentünk: mindenhol boszorkánynak öltözött jegyszedĘk
és tök minden mennyiségben: még tökös rétes formában is.
Fergeteges egy órát láthattunk. A táncosok igencsak kitettek
magukért, ezt bátran állíthatjuk. A közönség hol hangosan
nevetett, hol pedig libabĘrösen ült a helyén, de egy percig
nem unatkozhattunk.

(Fotó: Korzenszky Anna)

A darab végén a zenekar az aulába vonult és jöttek a varjúlegények, hogy a késĘ estébe nyúló táncházzal tegyék fel a
koronát a napra. FelemelĘ volt, hogy azokkal, akik az elĘbb
még a színpadon ropták a táncot, most mi táncolhatunk. Hát
nem fázott senki sem. Azok meg fĘleg nem, akik még a
buszhoz menet is járták, csak járták, csak járták…
Katarzissal a szívünkben jöttünk hazafelé. Mindenki megértette a darabot, hiszen a buszon hazafelé átbeszéltük, mindenki elmondhatta, mit értett meg, és aki még választ keresett valamire, azt megkaphatta. Maradandó élményt kaphattunk az Almássy Gonoszoktól.
Íme, egy kis ízelítĘ a Nemzeti Táncszínház honlapjáról:
,,Kilenc varjú gubbaszt a rúdon a fekete kamrában. CsĘrüket a bal szárnyuk alá rejtik. Így parancsolta nekik a félszemĦ Mester, a félelmetes malom gazdája. És ekkor belép a
lány, hogy a madárrá varázsolt molnárlegények közül kiválassza szerelmesét...
A Fekete malom címĦ elĘadásban megjelenĘ elvarázsolt
malom, a garabonciás legények vándortörténetei a középeurópai kultúrában gyökereznek, s megjelennek a Kárpátmedence valamennyi népének hiedelemvilágában. Ez indokolta, hogy a történetet a néptánc nyelvén, táncszínházi
formában, a Kárpát-medence változatos tánckultúrájának
felhasználásával fogalmazzák újra az alkotók.
A malom ĘsidĘk óta metafora, az örökkévalóság, az állandó ismétlĘdés, a szakadatlan körforgás metaforája. A malom
monoton ismétlĘdésben darálja az idĘt, az életet; a fekete

malom még a lelket is. Fitos DezsĘ koreográfiája a fekete
mágia világába röpíti varjúszárnyon a nézĘket. A sötét hatalom birtokosa, a Mester, kit Fitos DezsĘ, a Harangozó-díjas
rendezĘ-koreográfus (kétszeres Aranysarkantyús) maga
alakít, mindig újabb és újabb áldozatokat keresve, a fiatal,
tiszta lelkĦ, romlatlan ifjút akarja bĦvkörébe vonni. Sikerül-e
neki, vagy a legény egy fiatal lány iránt érzett szerelme megakadályozza ebben, errĘl szól a Fekete malom címĦ táncszínházi produkció.”

KönyvismertetĘ
Otfried Preussler:

KRABAT A FEKETE MALOMBAN
A Krabat... igazi retro: elĘször 1976-ban jelent meg németül, magyarul pedig 1985-ben a Móra Kiadónál. ElsĘ definícióra „dark” mesének, még inkább ifjúsági regénynek lehetne titulálni, még a Harry Potter elĘtti korból. Igazából az
teszi érdekessé, hogy jó mesékhez illĘ módon felnĘtt fejjel is
élvezhetĘ – egyszerĦ, de egyáltalán nem gyermeteg. A
bölcsészebb lelkületĦek valószínĦleg vidáman bogarászhatják a rejtett jelentéseket és szimbólumokat ebben a régi molnármesékre, legendákra és a könnyen felismerhetĘ fausti
elemekre épülĘ történetben. A könyvnek egészen sajátos
hangulata van, amit a magyar kiadás duplaoldalas, feketefehér illusztrációi még ki is emelnek.
A Krabat a Fekete malomban magyar kiadása jelenleg már
csak antikváriumokban vagy könyvtárakban található meg
(nekünk is csak két példány jutott, ráadásul ezt is a váci
könyvtárból kértük ki), de azok, akiket nem riaszt el az a szó,
hogy „mese”, nyugodtan próbálkozzanak meg vele (brainoiz
honlapjáról).
2010. november 10-én szerdán 15 órától a MĦvészetek Palotájában a BOGÁRMESE címĦ kamarabalett-elĘadást nézzük meg. Meséjét írta: Lázár Ervin és Lázár Zsófia (bĘvebben az www.aprily-visegrad.hu oldalon).

ÁPRILY-HÉT, 2010
Minden évben megemlékezünk iskolánk névadójáról, amit
tematikus hét keretében dolgozunk fel. Idén visszanyúlunk a
gyökerekhez: Székelyföldre látogatunk képzeletben. Gazdag
programot állítottunk össze idén is, melynek mottója:
Parajdi forrásvizek. ÁPRILY LAJOS egyaránt kötĘdött a
parajdi Sóvidékhez és Visegrádhoz. A két nagyon távoli
földrajzi hely most összekapcsolódik, hogy feltérképezhessük, mi volt az, ami miatt a költĘ mindkét vidéket oly nagyon
kedvelte.
Már most nagy a készülĘdés, hisz tanulóink már tanulják a
Székely himnuszt (osztályok közötti verseny van!), biflázzák
a meséket, mondákat, regéket a szavalóversenyre. Nagyon
sok iskola nevezett; ennyien még sosem jelentkeztek! Nagy
öröm ez nekünk. Nívós zsĦri bírálja majd el, ki a legjobb
elĘadó, és azt is, hogy a kiadott mesékhez készült rajzok
közül melyik a legszebb, legjobban sikerült alkotás. ÁLÁI

A KUPAKGYĥJTÉS FOLYTATÓDIK!
Továbbra is gyĦjtsétek a kupakokat! Minden hónap
végén eljuttatjuk Dórikának.
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BREKI BÉKA-NAP a Dunakanyar Erdei Általános Iskolában
A Visegrádi Völgy-Világ óvodai programjának évek óta
Breki Béka a házigazdája. Ez a kedves kis állat minden Ęszszel és tavasszal meghívja a Dunakanyar óvodásait egy nyitott, családi programra. Az idei Ęszi találkozónkra 2010.
október végén került sor. Közel 40 óvodás érkezett testvéreivel és szüleivel ezen a szombat délelĘttön iskolánkba. Esztergomból például külön kisbuszt indítottunk a nagyszámú
jelentkezés miatt; különjáratunkon Jutka néni várta a gyerekeket.
Iskolánkhoz érve Breki Béka pedig számos izgalmas programmal várta Ęket: kipróbálhatták ügyességüket a varázskuckóban Lévai Gézáné Csilla és Sztrakayné Pintér Ildikó
tanító nénikkel, megismerkedhettek az anyagozás technikájával Barkóczi József grafikus mĦvészettanárunk útmutatásai
alapján, Hajnali Anna tanító nénivel minden kis óvodás (és
vállalkozó kedvĦ szüleik) egy-egy Ęszi festĘpalettát készített
az Ęszi erdĘ kincseibĘl, Kiss Bence a madarászat rejtelmeibe
vezette be Breki Béka vendégeit. Arról, hogy senki ne maradjon ki egyik programból sem, Bosnyák Endréné Andi néni
gondoskodott.
Lévai Gézáné Csilla néni már sok óvodás csoportot fogadott iskolánkban, az idei elsĘ Breki Béka-napról szerzett
tapasztalatait és élményeit az alábbiakban foglalta össze:
„Iskolánk Visegrádon, az Apát-kúti-völgyben fekszik. Csodálatos környezeti adottságokkal rendelkezik. Ha kilépünk az
udvarra, máris az Apát-kúti-patak partján állunk. Itt mindig
tiszta, friss a levegĘ. Az erdĘbe sem kell kisétálnunk, az
állatokat testközelbĘl láthatjuk. Persze ehhez csendben kell
lennünk! Az ablakból figyelhetjük a mókusok táncát a fák
ágain, a sok-sok madárkát, akik a téli madáretetĘ vendégei.
Egyszer egy matematika órán, több mint negyven muflont
számoltunk meg, akik a szemben lévĘ hegyoldalról ereszkedtek le. Élvezetes látványt nyújtott, ahogyan libasorban, fegyelmezetten vonultak. Szép példát mutattak a gyerekeknek.
Többek között ezen adottságaink megismertetésére szerveztük a Breki Béka-napot. Szeretettel hívtuk Esztergomtól
Szentendréig a gyerekeket szüleikkel együtt. Nagy örömünkre
igen sokan látogattak el hozzánk. Olyan játékos foglalkozásokat mutattunk be, amelyekhez nem kell az iskolapadban
ülni, mégis sok-sok ismeretet nyújt, kiválóan fejleszt számos
kompetenciát.
A varázskuckóban erdei memóriajáték, titokdoboz, lépegetĘ
dobozok, célba dobó ügyességi játékok várták a gyermekeket.
Ehhez minden kellék a lábunk elĘtt hevert, csak fel kellett
venni. A kézmĦves teremben kedvükre agyagozhattak a kicsik
és nagyok. Környezeti adottságaink kiváló lehetĘséget nyújtottak arra, hogy egy rövid sétával Ęszi színpalettát készítsenek, megfigyelve ezzel az Ęsz színpompás árnyalatait.
A madarászunk hálója sajnos most üres maradt, nem tévedt
bele egyetlen madárka sem. Ennek ellenére Bence mindenkit
elvarázsolt ismereteivel. Nem csoda, hiszen valamikor Ę is
iskolánk tanulója volt!
Ha valaki fázott, meleg teával átmelegedhetett, szomját almával csillapíthatta. Végül egy rövid fénykép erejéig minden
apróság Breki Béka bĘrébe bújhatott.
Reméljük, akik velünk töltötték ezt a délelĘttöt, jó érzésekkel, élményekkel távoztak. Szeretettel várunk vissza mindenkit. Látogassanak el hozzánk az óvó nénikkel is, hiszen óvodai csoportokat szívesen látunk programjainkon.”
Megkérdeztünk egy nagycsoportos óvodást is, Kulcsár Lucát, neki hogy tetszett az iskola és a programok:
JövĘre már te is iskolába fogsz járni?
Luca: Nem, mert még van nálunk nagy-nagycsoport is és
oda fogok még járni.

Hova jársz oviba?
Luca: A Herminka oviba, Budapesten.
Hogy készítettétek ezt a szép agyagtálat?
Luca: Egy tálba raktunk zacskót és két agyaggolyót, amit
belenyomkodtunk. Utána kivettük a zacskót, és levettük az
agyagról.
Teljesen egyedül csináltad?
Luca: Józsi bácsinak segítenie kellett belenyomkodni, mert
egyedül nem ment, így lett szép sima belül a tál.
Látom, ki is díszítetted. Hogyan?
Luca: Józsi bácsi mondta, hogy díszítsem ki és én szót
fogadtam neki. Tényleg szebb lett kidíszítve. Azt teljesen
egyedül én csináltam, és még kaptam Józsi bácsitól egy
ajándékot is, egy agyag sünit, amit Ę készített.
Mást is készítettél agyagból?
Luca: Kis tavat, amin át lehet kelni egy hídon és egy kis
gyümölcstálat.
Mi tetszett a legjobban az agyagozásban?
Luca: Az, amikor azt agyagozhattam, amit én találtam ki,
meg az, hogy Józsi bácsi megdicsérte, amit csináltam és még
a nevemet is megdicsérte, hogy milyen szép.
Az agyagozáson kívül mi tetszett még a mai napon?
Luca: Amikor átkeveredtem a mogyoró csoportból a toboz
csoportba és játszottunk a dobozokkal. A dobozokban lévĘ
dolgokat kellett kitapogatni úgy, hogy levettük az egyik
cipĘnket, behunytuk a szemünket és a lábunkkal kellett
kitalálni, hogy mire léptünk. Mindenki végigment és utána
együtt megnéztük. Én csak a tobozost tudtam kitalálni. Volt
olyan, amelyikben kavics volt, de azt nem tudtam kitalálni és
volt olyan is, amelyikben homok volt, én meg azt mondtam,
hogy föld van benne. Az is tetszett, amikor az egyik kislány
beöltözött Breki Békás jelmezbe, nagyon édes volt, jól állt
neki.
Te is beöltöztél?
Luca: Nem, mert nem szerettem volna, hogy lássák és
lefényképezzenek.
A madarászatot is kipróbáltad?
Luca: Sajnos, oda nem jutottam el.
Szereztél itt új barátokat?
Luca: Nem, mert emlékszem, hogy egyszer elkezdtem
beszélgetni egy kisfiúval, de nem volt idĘm mondani neki,
hogy legyünk barátok, mert jött az anyukája és haza kellett
mennie a kisfiúnak. De ha majd legközelebb is jövök ide,
akkor majd mondom neki, hogy legyen a barátom.
Ha lesz tavasszal is ilyen Breki Béka-nap, akkor is eljössz
ide a Dunakanyar Erdei Általános Iskolába?
Luca: Igen, természetesen akkor is fogok jönni.
Breki Béka óvodás barátait egy háromfordulós levelezĘs
versenyre is meghívta, amelynek elsĘ fordulós feladványait a
környezĘ óvodák már meg is kapták és a feladatmegoldásokat 2010. november 15-ig várjuk vissza. A legkitartóbb és
legügyesebb óvodások jutalomban részesülnek, melyre 2011.
március 26-án egy „ERDEI” programmal egybekötött eredményhirdetésen kerül sor.
Aki esetleg arra kíváncsi, hogyan dolgozunk, alkotunk egy
hétköznapon tanórai keretben, azt szeretettel látjuk 2010.
november 30-án elsĘ és második órában nyitott óráinkon (1.
és 4. osztályban), valamint a 10 órától tartandó iskolai tájékoztatónkon.
Csörsz Katalin
igazgató
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Meghalt Lugosi Papp János. Távozott körünkbĘl egy
társunk, aki tanár, újságíró, szépíró, dokumentumfilmrendezĘ és szeretetre méltó ember volt.
1944-ben
született
Balatonendréden. 1966-ban Marosvásárhelyen szerzett román–magyar
szakos tanári diplomát. Tanított a
Gyimesekben, Kászonaltízen és
Csíkszeredán, riportjai, tudósításai
jelentek meg a romániai magyar
újságokban. 1969-tĘl 1984-ig a
Marosvásárhelyi Rádió Hargita
megyei tudósítója. 1987-ben Magyarországon kezdett új
életet: tanított Tatán, uborkát termesztett a bihari sártenger
egyik falujában. 1991-tĘl 1995-ig a Pest Megyei Hírlap
munkatársa, belpolitikai rovatvezetĘje volt. 1997-tĘl
2004-ig az MTI újságírója volt, majd a Magyar Hírlapnál
dolgozott. Újságíróként tudósított a Kárpát-medence magyar közösségeinek életérĘl, a krajnai háború történéseirĘl, a hazai nagy árvizekrĘl. A Duna Televízió bemutatta a
Garda legendája és az Újraindul a nagybörzsönyi kisvasút címĦ dokumentumfilmjeit.
E megemlékezésben a vele kapcsolatos gondolataimat és
két olyan személyes élményemet osztom meg az olvasókkal, amelynek többen részesei is voltak.
Ez év februárjában a visegrádi könyvtár olvasótermében
telt ház volt Lugosi Papp János a Hargitai kucséber címĦ
könyvének bemutatóján, ahol Ęt Mikesy Tamás az életérĘl
és munkájáról kérdezte. A kérdésekhez és a válaszokhoz
kapcsolódóan többen is felolvastunk egy-egy írást. Az
igen jó hangulatú könyvbemutatón nem tudtam megállni,
hogy a felolvasáson túl arról is szóljak, ami felötlött bennem a szerzĘrĘl és írásairól. Ezeket a gondolataimat a
Visegrádi Hírek márciusi számában az olvasókkal is megosztottam az Egy könyvbemutató margójára címĦ írásomban. Ebben a szerzĘt különös kucsébernek neveztem.
Miért gondolom, hogy Papp János különös kucséber?
Azért, mert a gyönyörĦ magyarsággal, varázslatos képi
beszéddel leírt mondandóját nem eladja, hanem tálcán
kínálva mindazoknak odaadja, akik azt fogadni tudják.
Ám féltett kincsei nem eladók. ErrĘl így ír: „A múltkoriban majdnem jómagam is felcsaptam kucsébernek a Ferdinánd-kapunál, amikor keresgéltem régi csecse-becséim
között, de hamar rájöttem, hogy azok nem eladók, és
azokat a világ semmi pénzéért nem lehet megvenni. A
nyakamba akasztott kucséber-tálcán ott volt Munkács
vára, Rozsnyó fĘtere, a palicsi tó, a gyönyörĦséges Hargita, a borszéki ásványvíz buborékjai, a lugosi temetĘ,
Cegléd és a Várnegyed, és hosszú sorokban meneteltek
Doberdó és Isonzó ólomból kiöntött öreg bakái, akik
hálásan néztek rám, amikor rájuk kacsintottam, és zsebem
mélyére süllyesztettem Ęket, hogy melegedjenek meg.”
A másik személyes találkozásom Jánossal júniusban, az
árvíz végefelé volt, amikor SzĘke Mátyás a szokásos
évadzárón a múzeumi fejlesztéseket mutatta be, és utána a
palota kávézójának teraszán oldott hangulatban múlattuk
az idĘt. János abban bízott, hogy a következĘ könyve is
hamarosan megjelenik. Mivel az általa már legendává

emelt oroszhegyi szilvóriummal nem állt módomban kedveskedni neki, partiumi szilvapálinkával kínáltam. Megízlelte és elismerĘen bólintott: „Igen, ez otthoni.”
Apáti Miklós újságíró – szívem szerint János szóhasználatával zsurnalisztának mondanám –, aki a Visegrád almanach megjelenésérĘl tudósított a Magyar Hírlapban,
ugyanebben az újságban így búcsúztatta Papp Jánost:
„Meghalt egy zsurnaliszta, sok-sok olvasó kedvence,
többszörösen is kollégám, Papp János. A pappjanó. Decemberben lett volna 66 éves, számos betegségen keresztüljutott, soha nem adta fel, tudott élni és szeretett élni.
Minden múlt idejĦ mondat fájdalmas ilyenkor, hiszen
nemcsak a jótollú kollégát veszítettük el, de a jó, megbízható, Ęszinte barátot is.
Az utóbbi években kicsit fölénk emelkedett, az újságírás
napi robotjából, a tájékoztatás örökös kényszerébĘl tárcaíróvá nemesedett, e tárcákból könyvek kerekedtek. A
Magyar Napló kiadásában a napokban jelenik meg legújabb könyve, megtisztelt azzal, hogy elĘszót írjak hozzá.
Fájdalom, ez az írás most már utószónak nevezhetĘ…
…Egy csillaghullásos éjszakán így írja le a zsurnaliszta
legendákhoz simuló álmát: „Halálfélelme van, mert még
sokáig szeretné simogatni kedvese kezét, szeretne jó híreket kapni az Atlanti-óceán túlsó partján élĘ nagyobbik
lányától, jó lenne újból mesét mondani a kisebbiknek, de
egy nyári éjszakán már elhatározta, hogy kimegy a
bogdányi temetĘbe, ahol kinézi magának a legjobb helyet,
ahonnan beláthatja az egész Kárpát-medencét. És amikor
már csak a zsurnaliszta látta, akkor a Pilis rengetegébĘl
elĘmerészkedett a csodaszarvas. Lassan lopakodott, figyelt minden apró neszre, megrezzent a szél fuvallatától,
és amikor úgy vélte, senki nem látja, belegázolt a patak
hideg vizébe, magasba emelte a fejét, agancsaival belekapaszkodott két közeli csillagba, élvezte a hintázást, majd
hetykén belepisilt a patakba.
Ó, Istenkém, de jó lenne hazamenni, Erdélyben ilyenkor
kezdĘdik az Ęsz – sóhajtott fel, és lassan elindult a Kutyahegy irányába.”
Magyarázzam-e? – kérdi Apáti Miklós – a zsurnaliszta
szó mögött Papp János volt. Most már csak egy ember
Erdélyországból, akit nagyon lehetett szeretni.
Hitem szerint jó társunk, Lugosi Papp János most az
arra érdemes magyar írástudók mennyei kávéházában
oroszhegyi szilvóriumot iszogat, s jó akaratúan, de kissé
fejcsóválva néz le ránk. Bár nincs ellenére ez a megemlékezés, ám úgy ítéli: túl hosszú. Igaza van, hiszen Ę, az
irodalmi igényĦ olvasmányos hírlapi írásmĦvek, a tárcák
írója: a tömörítés mestere.
Ezért e megemlékezést egy három szóból álló szikár
mondattal fejezem be: Közülünk való volt.
Kálazy László
* Lugosi Papp János temetése 2010. november 6-án 11
órakor volt a dunabogdányi református temetĘben.
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Temetése napján, október 15-én
meghitt baráti körben emlékeztünk
a 84 éves korában elhunyt
Vígh Tamás szobrászmĦvészre
az Életfa-szobornál
Meggyújtottuk mécseseinket, elhelyeztük a szobor talapzatán, és szorosan összezárva sorainkat, felnéztünk a
különös esti fényben fehéren világító Életfára, hallgattuk
Nóra néni baráti emlékezését a mĦvészre, a barátra, a
magát visegrádinak valló polgárra, Vígh Tamásra.
,,Azt hiszem, hogy akik most itt vagyunk, mindnyájan
hiszünk az örökkévalóságban, a lélek és az emberi szellem
halhatatlanságában.
Nem gyászolni jöttünk ide, hanem emlékezni. Emlékezzünk Vígh Tamásra, akinek Életfája immár több mint egy
éve hirdeti Visegrád több mint ezeréves múltját, és ki
tudja, meddig tartó jövĘjét. – Személyes emlékeimet próbálom felidézni Vígh Tamásról: évfolyamtársak voltunk a
KépzĘmĦvészeti FĘiskolán (melynek késĘbb tanára lett).
Majdnem egy napon születtünk 1926 márciusában, és
amikor több mint 40 éve megvették a visegrádi kis házat,
családjaink közt elmélyült a kapcsolat. Gyermekeink hasonló korúak voltak, sok kirándulás, hangulatos esték
gazdagították közös élményeink sorát. – Tamás végtelenül
szerény ember volt. A rendezvényeken, ahol Ę volt a fĘszereplĘ, mindig keresni kellett a tömegben. Pályafutása is a
rá jellemzĘ módon kezdĘdött. A felvételi vizsgán, amikor
látta a többiek munkáit, úgy gondolta, Ę nem üti meg a
mértéket és visszalépett. Szerencsére összeakadt Ferenczy
Bénivel (akinek késĘbb tanársegédje lett – és nem túlzok,
ha azt mondom, sírig tartó barátja). ė biztatta, bátorította azzal, hogy végre van valaki, aki más, mint a többiek,
eredeti és egyéni. Így aztán megindult az úton, melynek
állomásai többek közt a Munkácsy-díj, kiváló mĦvész,
Príma-díj, Kossuth-díj voltak.
Utolsó emlékem róla a visegrádi katolikus templom nyári hangversenyéhez fĦzĘdik, amikor átszellemülten figyelte
Mozart zenéjét. Fehér hajával, jellegzetes profiljával Liszt
Ferencre emlékeztetett. Megbeszéltük, hogy lefestem, de
erre már nem került sor. Én eltörtem a jobb kezemet, nem
tudtam ecsetet venni a kezembe. ėt pedig a jó Isten egyik
kezébĘl a másikba tette át.”
G. Nagy Nóra
Az emlékezést egyik fĘmĦve, az Életfa-szobor történetének felidézésével folytattuk. A barát, a mĦvésztárs Nagy
László gondolatai megerĘsítettek bennünket abban, hogy
Visegrád városa büszke lehet arra, hogy mecénása, megvalósítója lehetett ennek az alkotásnak.

Életfa-vágás
,,Székesfehérvár monumentális emlékmĦvel szeretné
megünnepelni várossá alakulásának ezredik évfordulóját.
Ezért a város tanácsa pályázatot hirdetett. Makrisz Agamemnon szobrászmĦvész elnökletével a zsĦri megvitatta a
pályamunkákat, s az elsĘ díjat Vígh Tamás szobrászmĦ-

vész és Erdélyi Miklós építész Életfa címĦ alkotásának
ítélte. Olvashatjuk mindezt a múlt pénteki lapokban. Fölállítják a szobrot, gondolhatnánk. De a hír a továbbiakban úgy szól, hogy e mĦ mégsem lesz dísze a fehérvári
Öreghegynek, mert a városi tanács túlságosan szimbolikusnak tartja. Jobban kedveli a második díjast, mivel a
,,közvélemény-kutatás eredményeit is” figyelembe vette.
Én azonban csendesen megkérdezem: ki ért jobban a
mĦvek megítéléséhez, a szakértĘ vagy a laikus? Ha az
utóbbi, akkor minek az elĘbbi? Millenniumi emlékmĦnek
az életfa miért oly ,,túlságosan szimbolikus”? És bátorkodom megkérdezni, akik a zsĦri ellenére így döntöttek,
tudják-e egyáltalán, hogy az életfa micsoda? És miért
gondolják Fehérváron, hogy az emlékmĦ ügye az övék
csupán? Mint az országos életfa egyik levélkéje, ,,csak
ennyit akartam” elsuttogni.”

Mecénás, de anti
,,… Kapcsolatban az életfával nem ismétlem meg múltkori véleményemet, de hangsúlyozom, hogy az életfamotívumot a nép tartotta meg mind a mai napig, nem
királyok és más vezérek, hanem egyedül Ę. Nemez-rátétes
mĦvészetében élni sem tud nélküle, és menyegzĘinek egyik
fĘszereplĘje: az életfa. Miért volna ez idegen a néptĘl?
Életfa ott nincs, ahová betört a bóvli. Bartók a tiszta forrásra hajolt, zenéjéhez úgy vett erĘt. Persze, az ízlések
különbözĘk: kinek Bartók, kinek Zerkovitz. Ahol pedig
már nem tudják, mi az életfa, tessék megismertetni velük.
Vissza kell adni a népnek, ami a népé, ahogy Bartókék
tették. A sokszor emlegetett ,,anyanyelvĦ” szobrászat sem
születhet meg másként…”
Az emlékezés után minden keresztény közös imájával és
Kodály Esti dalát énekelve kívántunk a már égben alkotó
Vígh Tamásnak:
,,Adjon Isten jó éjszakát,
Küldje hozzánk szent angyalát,
Bátorítsa szívünk álmát,
Adjon Isten jó éjszakát.”
Vígh Tamás tisztelĘi

NOVEMBER
Márton napján ha felhĘket látsz az égen,
Állhatatos idĘre ne számíts a télen!
A Katalin-nap idĘt jól jegyezd meg,
Mert januárban is ilyen idĘk lesznek.
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Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat

A német kisebbség hírei
Megalakult az új összetételĦ német kisebbségi önkormányzat.
A helyhatósági választásokkal egy idĘben került sor a
német kisebbségi önkormányzati választásra 2010. október 3-án.
A választásra jogosult polgártársaink szavazatai alapján Schmidt Anna, ifj. Zeller Márton, Scheiliné Herendi Ida és Vajda Laura nyerte el a képviselĘi mandátumot.

Itt az Ęsz…

IdĘ közben Schmidt Anna visszalépett, így a következĘ legmagasabb szavazatszámot elért képviselĘjelölt,
EĘry Dénes kapott mandátumot, ezzel a törvényben
elĘírt létszám összeállt.
Az eskütételre és a beiktatásra 2010. október 14-én
került sor a polgármesteri hivatalban a helyettes jegyzĘ
asszony és a választási bizottság elnöke jelenlété-ben.
Az átadás-átvétel a régi és az új kisebbségi önkormányzat között 2010. október 25-én történt Visegrád
Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségé-

ben, így ezen idĘponttól az új testület bír a törvényes
mĦködési és intézkedési joggal Visegrád német kisebbsége ügyében.
Az új testület szervezetileg is felállt, elnöknek ifj.
Zeller Mártont, alelnöknek Scheiliné Herendi Idát választották.
Felvettük a személyes kapcsolatot mi is az Északmagyarországi Német Önkormányzatok Szövetségével,
részt vettünk az új önkormányzatok alakuló ülésén és
bekapcsolódtunk a közös munkába.
Tájékoztató jelleggel ismertetjük (a teljesség igénye
nélkül) a kisebbségi önkormányzatok jogait és kötelességeit, feladat- és hatáskörét:
– a kisebbségi önkormányzati jogok a kisebbséghez
tartozó választópolgárok közösségét illetik meg;
– a kisebbségi önkormányzatot az elnök képviseli;
– a kisebbségi önkormányzatok önállóan vagy az állami és önkormányzati szervekkel együttesen járhatnak el;
– kisebbségi önkormányzati jogokat a bíróság védi,
szabálysértéseit a bíróság bírálhatja felül;
– kisebbségi önkormányzatok és a helyi önkormányzat között nincs alá-fölérendeltségi viszony – mellérendelt önkormányzatként mĦködik;
– saját hatáskörében határozza meg a szervezeti és
mĦködési szabályzatát, helyi ünnepeit, jelképeit,
intézmény alapítását, társulás létrehozását, pályázat kiírását, ösztöndíj alapítását, kisebbségi intézmények vezetĘinek kinevezését, felmentését;
– a helyi sajtó, a hagyományápolás és kultúra, valamint a nyelvhasználat kérdéskörét – a helyi önkormányzat – csak a kisebbségi önkormányzat
egyetértésével alkothatja meg;
– a települési kisebbségi önkormányzat különösen
fontos feladatot lát el a kisebbségi oktatás és nevelés, a helyi írott és elektronikus sajtó, a hagyományápolás és közmĦvelĘdés területén.
Megalakulásunk, majd az átvétel munkálatai után következĘ lépésünk a 2010. év lezárása, a december 18án megtartandó nemzetiségek napja rendezvény lebonyolítása, majd a 2011. év kulturális programjainak
összeállítása lesz, melyrĘl a Visegrádi Hírek hasábjain
értesülhetnek.
ifj. Zeller Márton
Scheiliné Herendi Ida
elnök
alelnök

Kedves Olvasóink!
A Visegrádi Hírek októberi számában az elĘzĘ vezetés
megköszönte minden érintett személynek és szervezetnek a
sok támogatást, de egy személy, Scheili Richárd neve sajnálattal kimaradt a felsorolásból. Ezúton és utólagosan, de nem
utolsósorban neki is szeretnénk megköszönni a jó együttmĦködést és a sok támogatást. Köszönjük!
A 2006–2010-es ciklus vezetĘsége
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Kedves Gyerekek!
Két hónap után visszatértem a Gyerekkuckóba. Örömmel olvastam, hogy Judit néni érdekes feladatokat talált ki
a népmese napjára, és láttam azokat a gyönyörĦ alkotásokat, amivel Ti jutalmaztátok felhívását, olvastam a mesemondó verseny eredményét. Gratulálok!
November hónapban egy elĘzĘ évi kezdeményezésemet
folytatom. Emlékeztek talán, hogy november 3-a a magyar
tudomány napja. Néhány, Visegrádhoz köthetĘ magyar
tudós munkásságát már ismertettem (Bakody Tivadar,
Görgei Artúr), most folytatom a sort. A visegrádi temetĘben nyugszik Dr. Gróh Gyula, a kémia és vegytan professzora. Életútjával szeretnélek Benneteket megismertetni, hogy a híres visegrádiak arcképét eggyel gazdagítsam.
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1920. augusztus 1-jén házasságot köt Fellegi Erzsébettel.
Házasságukból két fiú született: ifj. Gyula, aki apja pályáját követi és János, aki a KépzĘmĦvészeti FĘiskolán SzĘnyi István tanítványa lett. Gróh Gyula tudományos pályája
egyre inkább felfelé ível, egyetemi magántanárként tartott
elĘadásai népszerĦek, tankönyveket ír. 1925-ben az MTA
levelezĘ tagjának választották. 1934-ben a tudományegyetemek átszervezésével egy idĘben az új MĦegyetem professzora lett. Hosszú lenne felsorolni tudományos, oktatásszervezĘi, pedagógusi pályafutását. Szakmájában elismert tudósként a korszak legtekintélyesebb magyar és
külföldi tudósaival került kapcsolatba, barátjának tudhatta
Hevesy György világhírĦ kémikust. 1948-tól bár a politikától távol maradt, élete során 1948–49-tĘl mellĘztetést,
tudományos fokozatainak visszaminĘsítését kellett megélnie, majd nyugdíjazták, s ezzel az oktatás, kutatás lehetĘségétĘl is megfosztották. Pedig Ę csak a bencés gimnáziumban beléivódott jelmondat szerint élt: ,,Hivatásunkat
csak úgy töltjük be, ha a tudományt az erénnyel egyesítjük.”

A visegrádi nyaralóban Hevesy Györggyel

1886. január 16-án Esztergomban született Gróh Sámuel
adóhivatalnok és Polyánszky Viktória ötödik fiúgyermekének. 14 éves korában édesapja meghalt és ez idĘtĘl
kezdve saját magának kellett fenntartásáról gondoskodni.
Az elemi iskola elvégzése után a bencések gimnáziumában tanult tovább, amit legtöbbször színjeles eredménnyel
teljesített. 1901-ben Budapesten folytatta tanulmányait.
,,Minthogy apátlan-anyátlan árva lettem, olyan pályára
léptem, ami lehetĘ gyorsan kenyérkeresĘvé tett: a budapesti Állami FelsĘ Ipariskola vegyészi szakosztályát végeztem el (1904)”– írja egyik önéletírásában. A jól felszerelt iskolában kiváló tanárai voltak, akiktĘl elméleti és
hasznos ismereteket szerzett. A három tanulóév alatt 22
gyárat, vállalatot is meglátogattak, ahol gyakorlatban
tanulmányozhatta a gyárak, bányák mĦködését. A nyári
szünetben egyrészt pénzkereseti célból, másrészt tanulmányai bĘvítése céljából vegyipari üzemekben dolgozott.
Már munka mellett, miniszteri engedéllyel tette le az érettségi vizsgát. 1905 szeptemberétĘl a királyi magyar tudományegyetem bölcsészettudományi karán folytatta tanulmányait, majd 1909. június 19-én bölcsészettudományi
doktori diplomáját kémia fĘtárgyból, valamint növénytan
és állattan melléktárgyból ,,summa cum laude” minĘsítéssel nyerte el. Vegyészi pályafutása különbözĘ intézetekben olyan eredményes volt, hogy 1911-ben hat hónapra
tanulmányútra küldték Berlinbe. Tanulmányútja tapasztalatait értékesítette az 1911–14 közötti hazai és külföldi
folyóiratokban. 1913 végén kinevezték az Állatorvosi
FĘiskolához segédtanárrá, majd 1917 novemberében
rendes tanárává. ElĘadásai népszerĦek a hallgatóság körében, a Chinoin Gyógyszergyár több szabadalmát gyártja.

Gróh Gyula és felesége sírja a visegrádi temetĘben

1951-ben megbetegszik, és életének 67. évében 1952.
február 23-án meghalt. A visegrádi temetĘben helyezték
örök nyugalomra.
Gróh Gyuláról tehát azt fontos tudnotok Kedves Gyerekek, hogy (Görgeihez hasonlóan) a kémiatudomány területén végzett tudományos és szervezĘ tevékenységet. A
20-as évek végén kerültek nyaralóként Visegrádra, majd
megvásárolták a múzeummal szemközti házat. Érdekesség, hogy 1934–35-ben, amikor Schulek János megkezdi
a Mátyás-palota feltárását, gondot jelentett az ásatások
során keletkezett nagy földmennyiség elhelyezése. Dr.
Gróh Gyula felajánlja kertjét a föld elhelyezésére.
Kedves Gyerekek!
Ha a temetĘben jártok, tegyetek egy szál virágot a sírjára!
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A Száguldó Orfeum
bemutatja
November 26. péntek, 19.00 óra
Szentendre – PMK Színházterem

Mark Dunn:

ÖT Nĝ AZ ESĝBEN
Banki locsogások két részben
A darab öt pénztárosnĘ hat egymást követĘ reggelének
eseményeit követi egy bank személyzeti társalgójában. A
hölgyeket a munkájukon kívül egy dolog köti össze: az,
hogy partnereikhez fĦzĘdĘ kapcsolataik mind zsákutcába
futottak. Az akaratukon kívül „szinglisedett” hĘseink
katartikus története ez a darab. Komikus helyzetekkel,
saját életünkbĘl ismert humoros karakterek sorával találkozunk, miközben a hölgyek gondolkodása, viselkedése
változni kezd az önmegismerés, az önbecsülés, a barátságból fakadó erĘ és egyfajta legyĘzhetetlen nĘi optimizmus és szolidaritás útján. A játék élvezetes, de közben
életbevágóan komoly, hiszen életünk eddig még fel nem
fedezett új erĘforrásai Ęk, akiktĘl sokat tanulhatunk. De
közben nevethetünk velük mi is.



2010. november

     
 


Az Ęsszel a tisztségérĘl leköszönt Hadházy Sándor polgármester úrnak legalább egy évtizedes utánajárásának és
rábeszélĘképességének volt köszönhetĘ, hogy az 1937–
38-ban épült és azóta felújítás nélkül álló vízibástyának,
illetve a hozzákapcsolódó városkapunak a kezelĘje a
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (továbbiakban KKK) eleget tesz törvényi kötelezettségének, és elvégezteti az elĘbbi két objektumon a szükséges állagmegóvási munkákat.
ElĘször 2002-ben próbálkozott Hadházy Sándor polgármester úr azzal, hogy az idegenforgalmilag legfrekventáltabb helyen fekvĘ és a 11-es számú fĘközlekedési
út forgalmát életveszélyesen veszélyeztetĘ mĦemlékek
állagát az akkori kezelĘvel, a Pest Megyei Állami KözútkezelĘ Kht.-val rendbe hozassa.

SzereplĘk:
Csomor Csilla
Vásári Mónika
Sztankay Orsolya
Balázs Andrea
Ivancsics Ilona

Delores Bogatin
Twyla Tobias
Jennifer Duck
Lorene Lee
Betina Embree
RendezĘ: Bencze Ilona

Jegyek a Mátyás Király MĦvelĘdési Házban is kaphatók
2600 Ft-os áron!

TÁNCHÁZ
Az októberi vidám szüreti táncház után novemberben a
Márton- és András-napokhoz, valamint a pásztorkodáshoz
kapcsolódó népszokásokat, játékokat elevenítjük fel.

Ismerkedés a szĘlĘpréselés mĦveletével
Sok szeretettel várunk mindenkit november 20-án,
szombaton 16–18 óráig az Áprily iskolában.
Szabóné Mayer Katalin

TerelĘforgalom a városkapu építése alatt
A 2002-ben a Visegrád Város Önkormányzata megbízásából készült engedélyezési terv elĘbb csak a vízibástya
felújítását tartalmazta. Megvalósítására pénzhiány miatt
nem került sor.
Ezt az elsĘ tervet 2004-ben kibĘvítették a városkapura
is, majd ez a módosított engedélyezési terv került a következĘ évben az önkormányzat, illetve a mĦemléki hatóság által jóváhagyásra. A terveket Mártonffy Gábor építész készítette.
Ez év szeptemberében a KKK kiterjesztette a módosított
építési engedélyt a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-re, akik
az állagmegóvási és felújítási munkák kivitelezésére az
Érdi ÉpítĘ Zrt.-vel kötöttek szerzĘdést.
A kivitelezĘ 2010. szeptember 30-án átvette a munkaterületet, majd a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által
kiadott építési engedély alapján elkezdte a kivitelezési
munkákat.
Amint azt az arra járó visegrádiak is tapasztalhatják, október 1-jétĘl kezdve a munkák jó ütemben folynak. A
folyó munkák mĦszaki ellenĘre egy régi kedves ismerĘsünk, Lévay László.
Az állagmegóvási munkálatok hamarosan befejezĘdnek.
SzĘke Mátyás
MNM Mátyás Király Múzeum
igazgatója
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A MÁTYÁS KIRÁLY M•VEL•DÉSI HÁZ PROGRAMJAI
A Mátyás Király MĦvelĘdési Ház

A Mátyás Király MĦvelĘdési Ház

szeretettel meghívja Visegrád lakosait
a hónap utolsó péntekén megrendezendĘ
elĘadás-sorozat következĘ alkalmára,
mely

szeretettel vár mindenkit

2010. november 28-án (vasárnap) 19 órára
a visegrádi moziba

2010. november 26-én (pénteken)
18 órától
lesz a könyvtárban

a dunabogdányi FAKULT Egyesület szervezésében
és a dunabogdányi ifjú színjátszók elĘadásában
színre vitt

Ebben a hónapban

Jean Anouilh:

Takaró Mihály
író, irodalomtörténész, tanár
tart

elĘadást

 
színdarab illúzióról, valóságról
címĦ

  

szeretettel várja a város kicsinyeit

Játsszák:
Pályi Máté – Georges
Gyurity István – Robert
Czellecz Réka – Barbara
Vogel Norbert – Delachaume
Greff Melinda – Delachaume felesége
Spanisberger Anna – Edmée
Träger Anikó (Panka) – Isabelle
Rudolf Ádám – Philémon
Rudolf Zsófi – Montalembrusse-né
Rácz Dániel – Komornyik, a Chauvin cégtĘl
Rudolf Sára – A háztulajdonosnĘ

2007. december 7-én, kedden 10 órától
a moziba,

Liebhardt András

ahol a

A belépés ingyenes!

a Budai Bábszínház
el•adásában

Mindenkit szeretettel várunk!

megnézhetik a

Visegrádi falinaptár
2011!

Áprily Lajosról
A belépés ingyenes!
Mindenkit szeretettel várunk!

A Mátyás Király MĦvelĘdési Ház

Cs. Szabó István

A BÁTOR SÜN
címĦ darabját
A kis bóklászó süninek mindenki nekiszalad figyelmetlenül. Ráfogják, hogy szándékosan szurkál a tüskéivel.
ė mindenkitĘl bocsánatot kér, bekötözi a kényeskedĘket, de azok ezután sem barátkoznak vele. Megneszeli
a róka, hogy milyen kényeskedĘk vannak az erdĘben.
Ravasz cselt eszel ki ellenük, hogy elcsípje zsákmánynak Ęket. Sikerül-e a terve? Mi történik a sünivel és a
többiekkel? Kiderül az izgalmas mesébĘl.
A belépĘ jegy ára: 400,– Ft
Mindenkit szeretettel várunk!

RendezĘ, zene:

Örömmel adjuk hírül, hogy a hagyományoknak megfelelĘen december legelején idén is megjelenik a 2011-es
visegrádi falinaptár a mĦvelĘdési ház gondozásában.
A naptár alapelgondolása az idén sem változik, hiszen
visegrádi fotókat láthat a közönség a naptár lapjain hónapról hónapra.
Aki úgy gondolja, elĘre rendelhet a naptárból, akik többet szeretnének vásárolni, azok kérjük, feltétlenül jelezzék
elĘre szándékukat. Az értékesítést a korábbi évek gyakorlatának megfelelĘen kívánjuk megoldani.
A naptár ára nem változik, azaz 1.500.-Ft lesz.
Reméljük, hogy a tavalyihoz hasonló örömet szerzünk
ezzel mindenkinek, és boldogságban, egészségben fogják
nézegetni a 2011-as év minden napján!
Mikesy Tamás
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KÖNYVKIRÁLY
Kaptam egy akkora könyvet, hogy alig tudtam hazavinni,
olyan nehéz volt. Könyveim közt most Ę a könyvkirály.
Ötszáz oldalon mondja el egy szakrális tér, egy élettĘl
duzzadó tájegység, egy város, egy királyi város történetét.
Nem szokványos módon.
A színes és olykor fekete-fehér képekkel, ábrákkal gazdagon illusztrált kiadvány fele színtiszta történelem. Ma
már nem sokat foglalkozunk az ember elĘtti idĘkkel, pedig tudhatnánk: a hegy, az erdĘ, a víz, például honszerelmünk tárgya, a Duna Ęsibb és erĘsebb, mint a tájban jólrosszul megtelepedĘ ember.
Ez a könyv tágas: minden és mindenki belefér. (Felsorakoztatnak a város lakói, név szerint is, jelezve: ez a kiadvány képes arra, hogy ne csak a köveket, a történelem
tárgyi emlékeit idézze föl, de a ma embereit is képes
megmutatni, megĘrizni. Jó lehet ebben a könyvben lenni.)
Az úgy volt, hogy Visegrád Város Önkormányzata pályázatot írt ki a Millenniumi Év kapcsán egy Visegrádkönyv megírására. A pályázat eredményeképpen Cseke
László kapott megbízást a mĦ megírására, aki az Eper
Stúdióval szoros együttmĦködésben aprólékos munkával
készítette elĘ Visegrád almanachját. A Visegrád ezer éve
címĦ kötet szakemberek szerint az idei év egyik legszebb
kiadványa, olvashatjuk a város honlapján. A visszafogott
hangú önértékelést érdemes megerĘsíteni, bár nem tarthatom magam könyvészeti szakembernek. Láttam már szép
könyveket, antológiákat, almanachokat, öreg betĦkkel
mesélĘ Bibliát, kódexeket, de eddig még egyikben sem
tudtam ennyire elmerülni. Sokat jártam e vidéket turistaként, életem egy nehéz, állástalan szakaszában laktam is a
gyöngéd szépségĦ Áprily-völgyben, megélhettem e táj
embereinek a természet szép csodálatával aládúcolt hitét.
Az almanach alkotói mintha egész életükben azt várták
volna, hogy ebbe a könyvbe önthessék bele minden tudásukat, tapasztalatukat. Türelmesek voltak, bevárták az
alkalmat, s akkor sem kapkodtak, amikor kiderült: a tervezett határidĘ, Visegrád fennállásának ezredik éve elkövetkezett. Tovább csiszolták, alakították, formálták a mĦvet,
s így fordulhatott elĘ, hogy a könyv csak ez év októberében jutott el a város közönségéhez.
IllendĘ ilyenkor felsorolni az alkotókat, a fotók készítĘit,
de mindenkit lehetetlen. Cseke László jegyzi a könyvet,
kiadója a város önkormányzata, lektorai: dr. Bárdos István
és Gróf Péter. S aki miatt e sorokat rovom, az Hegyi Márta és az Eper Stúdió. ėk tervezték az almanachot. Tervezték? Inkább megálmodták, majd szívós, kitartó munkával
bábáskodtak születésénél.
A Visegrád ezer éve címĦ kiadvány bizonyítja, az internet korában is lehet és érdemes könyveket készíteni. Ehhez persze nemes anyag kell: lapjain egyszerre kell a jelen
embereinek és régi, nagy királyainknak otthont adni.
Apáti Miklós
fĘmunkatárs
(Megjelent a Magyar Hírlap 2010. október 18-i számában)



Mindnyájunkat magával sodor az ünnepi készülĘdés; sajnos, már október közepe óta ünnepi díszbe öltöztetett bevá-

2010. november

sárlóközpontok fogadnak bennünket, bármerre járunk.
„Konzumkarácsony”, sokszor elvész benne a lényeg. Sokunkban felvetĘdik a kérdés ilyenkor: „Kell ez egyáltalán
nekem?” „Hol is van a karácsony titka, ebben az Ęrületben?”
Advent… Ki-ki a maga módján éli meg, de azt gondolom,
ilyenkor legtöbben mégis csendre, békére, nyugalomra, szeretetre vágynak. A szeretetre, amely értelmet ad az életünknek, abból táplálkozik, hogy valakinek szüksége van ránk és
rájövünk, hogy szükségünk van egymásra. Mert az ünnep és
az arra való felkészülés legfontosabb tanítása, hogy figyelmeztet bennünket az összetartozás élményére, eszköz arra,
hogy a szokásosnál is jobban érezzük: „Egy család vagyunk!”
„Úgy áradjon szereteted, mint a tĦz fénye-melege:
mindenkire egyformán.
Akik közel jönnek hozzád, azokra több
essék fényedbĘl és melegedbĘl,
mint akiknek nincs szüksége terád.
Családtagjaid, mindennapi társaid s a hozzád fordulók
olyanok legyenek számodra, mint kályhának a szoba,
melynek melegítésére rendelik.”
Csendes, szeretetteljes készülĘdést kívánok mindenkinek és
azt, hogy mindannyiunkban az eddiginél is több adható szeretet legyen és az eddiginél is több idĘ egymásra.
Bártfai Ildikó

Adventi programok
November 27-én szombaton, a Sziget Ifjúsági házban
megtartjuk a már hagyományos adventi koszorúkötést,
délelĘtt 10 órától este 18 óráig. Gyertyát mindenki hozzon
magával, és akinek van koszorú alapja, azt is. Akinek
nincs, annak megkötjük.
A mézeskalácssütés és a közös ajándékkészítés a gyermekekkel az elĘzĘ évekhez hasonlóan lesznek megtartva,
advent szombatjain.
A Visegrádi Fiatalok Klubja Egyesület
és a Visegrádi Ifjúsági Sziget Egyesület meghívására
december 18-án szombaton délután 16.30-kor
szeretettel várunk mindenkit
a római katolikus templomba, ahol

   
 ! " #$
tartanak.
A koncert után szeretnénk megvendégelni a jelenlévĘket
a templomkertben és közösen megnézni
a visegrádi fiatalok betlehemes játékát.
,,Szeretnék- csak egy parányi méccsé lenni,
mely bevilágít egy szobát,
– csak egy szál deszka-híddá lenni,
mely szakadékot ível át.
– csak egy kanálka mézzé lenni,
legyen az élet édesebb.
Csak egy segítĘ kézzé lenni, mely teszi azt, amit tehet.”
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A Visegrádi Szövetség 2010. szeptember hónapban
„a legvirágosabb intézmény”-nek a Pilisi ParkerdĘ
központjának kulturált látványát szavazta meg.
Az erdészet területe hatvanötezer hektáron található, két telephely és tíz erdészet tartozik ide, mindezeket a visegrádi központból irányítják, amely több
visegrádi lakosnak is ad munkalehetĘséget.
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Újból megnyitja kapuit
a Visegrádi Pisztrángtelep
Az elmúlt esztendĘ pusztító esĘzései hatalmas károkat okoztak mindenütt, így erdeink ökoszisztémájában is. Ám ez a szélsĘséges idĘjárás sem tudta meggátolni munkálatainkat, így
örömmel jelenthetjük, hogy hamarosan a nagyközönség elĘtt is
megnyitja kapuit az Apát-kúti-völgy festĘi környezetében a
Visegrádi Pisztrángtelep!
Reményeink szerint kellemes idĘtöltést, tartalmas kikapcsolódási lehetĘséget sikerül nyújtanunk természetjárók, pihenni
vágyó családok, s a horgászsportot kedvelĘk számára egyaránt.

A székház virágos ablakai
Az erdészet többfelé, különbözĘ erdei tanösvényt
alakított ki. Természetvédelmi programokat, erdei
iskolát és erdei ünnepi programsorozatot is szerveznek.
Azt is megtudtuk, hogy aki az intézmény körül a
sövényeket és virágokat gondosan ápolja, nem utolsósorban a csodálatos muskátlikat is gondozza, az
nem más, mint Wiesner Olivér bácsi, aki augusztusban ünnepelte 80. születésnapját.
Ezúton szeretnénk boldog születésnapot, jó egészséget kívánni neki, hogy még sokáig gyönyörködhessünk az erdészet gyönyörĦ ablakaiban és a virágokban.
Visegrádi Szövetség

Delikát 8
Szeretnék kérni mindenkit, hogy a téli idĘszakban
se dobálja ki delikátos zacskóit, melyeket az iskolában, óvodában, Kormos boltban le lehet adni. Reméljük, januártól újra indul a játék és a már az idei
évben összegyĦjtött pontjainkkal és az elkövetkezĘkkel, nagyobb eséllyel indulhatunk a fĘdíjért az
eddiginél.
Bártfai Ildikó

Felhívás
Mint már többször, most is felhívjuk cikkíróink,
szerzĘink, hirdetĘink figyelmét arra, hogy a hó elsejei lapzárta idĘpontját szíveskedjenek betartani,
mert a késedelmes anyagleadás az újság megjelenését hátráltatja. Legyenek arra figyelemmel, hogy a
hónap elsĘ felében rendezett programokról is mindenki idĘben tudomást szerezhessen! Köszönjük az
együttmĦködést!
SzerkesztĘbizottság

A három, dán típusú, földmedres tó 1982-ben készült, s ettĘl
kezdve 1986-ig Koncz Antal üzemeltette a halgazdaságot.
1986-tól Dobri Imre vette át a munkálatokat, ám az 1990-es
nagymértékĦ csapadékhozam megrongálta a gátakat, így a
szakemberek kénytelenek voltak teljes egészében megszĦntetni
a gazdálkodást. A tavak egészen 2010-ig használaton kívül
voltak, amikor Koncz Antal fia, Koncz Miklós a halgazdaság
újbóli beindítása mellett döntött, s Szabó Gáborral 15 ezer
pisztráng betelepítését kezdeményezték. A felújítási munkálatok befejeztével a halak telepítésére kerül sor az Apát-kútivölgy e három tavába, és újból megkezdĘdik a halgazdálkodás.
Célunk megismertetni az érdeklĘdĘket az Apát-kúti-patak
élĘvilágával és halfaunájával, s lehetĘséget nyújtani arra, hogy
bepillantást nyerjen a látogató abba az érdekes világba, amelynek ugyanúgy része a zsákmányra lecsapó halraj, mint a kiváló
sült étel. Hitvallásunk szerint csak akkor élvezhet az ember
igazán egy jól elkészített sült pisztrángot, ha tudja, az miképpen
jutott el tányérjára.
Ennek érdekében is szeretnénk majd 2011 tavaszától rendszeresen, csoportvezetés kíséretében érdekes kalauzolásra invitálni
minden érdeklĘdĘt, aki kíváncsi munkánk fortélyaira.
Természetesen horgászati és élĘhalvásárlási lehetĘséget is
biztosítunk, kiemelten ajánlva a legyezĘhorgászatot minden
kezdĘ és minden profi vendégünk számára. SĘt! A Dunakanyarban egyedülálló módon lehetĘvé tesszük a tavak biztonságos téli jégrétegének kialakulását követĘen a lékhorgászatot is.
Programjaink a nyugodt erdei környezetben való pihenést, a
csendes kikapcsolódást szolgálják majd. Ezen nyugalomba való
bepillantás lehetĘségével várunk majd minden kedves érdeklĘdĘt. Legyen a jövĘben vendégünk!
Visegrádi Pisztrángtelep
www.visegradipisztrang.hu

14

VISEGRÁDI HÍREK

2010. november

Visegrádi Sport Egyesület hírei
(labdarúgó-szakosztály)
A labdarúgó-szakosztály a Pest megyei labdarúgóbajnokság megyei II. osztályában szerepel.

2010 /2011. évi bajnokság küzdelmei
4. forduló 2010. szeptember 11.
Visegrád SE–Püspökhatvan SE 3-2 (1-1)
Csapat-összeállítás: Orosz Dániel 6, Kreisz Flórián 7,
Csékei Róbert 8, Szalai Gábor 8, Szedlacsek Balázs 8,
Szedlacsek István 5 (Szedlacsek János 6, 54. perc), Fehér
György 8 (Cseh László 0, 64. perc), Országh Balázs 6,
Radnó Attila 8, Szabó Miklós 6, Kun Imre 6.
GóllövĘ: Szedlacsek Balázs 2 gól, Radnó Attilla.
U19 Visegrád SE–Püspökhatvan SE 2-4 (2-1)
GóllövĘ: Berkes GergĘ, Greguss Péter.
Egy újabb nagyszerĦ siker a tavaszi fordulók után. A
csapat egységesnek tĦnik; kezd kialakulni egy baráti társaság, és mindenki a csapat jobb szereplését tartja szem
elĘtt.
Micha István: Hihetetlen kulturált ellenfelet gyĘztünk le.
A pálya talajához képest sportszerĦ meccs volt. Két Balázs is születésnapját ünnepelte: Szedlacsek Balázs 20
éves, Országh Balázs 30 éves lett. Az elĘbbi játékosunk
két góllal tette mindezt emlékezetessé.
Ezzel a gyĘzelemmel az élre ugrott a csapat: 4 gyĘzelem, 13 pont, 14-4 gólarány.
5. forduló 2010. szeptember 19.
Nagymaros FC–Visegrád SE
A mérkĘzést a pálya használhatatlansága miatt 2010.
november 20-án kell lejátszani.
6. forduló 2010. szeptember 25.
Visegrád SE–Rád SE 3-1 (2-0)
Csapat-összeállítás: Orosz Dániel, Csékei Róbert, Szalai Gábor, Szedlacsek Balázs, Szedlacsek István
(Szedlacsek János 35. perc), Fehér György, Országh Balázs (Cseh László 70. perc), Radnó Attila, Szabó Miklós,
Kun Imre (Benkovics Sándor 75. perc).
GóllövĘ: Szedlacsek Balázs, Szedlacsek István, Országh Balázs.
Sima gyĘzelem, remekelt a csapat; sajnos Szalai Gábort
a 45. percben kiállította a bíró.
U19 Visegrád SE–Rád SE 4-2 (2-1)
Csapat-összeállítás: Nádor Norbert, Galszter Richárd,
Jatyel Imre, Meszarek Norbert, Hirling Csaba, Greguss
Péter, Melcher Máté, Berkes GergĘ, Stefanek Ferenc,
Bodnár Ferenc, Szalai Roland, KĘrösi Fehér Krisztián,
Szimcsák Máté, Kun Botond, Bene Bálint.
GóllövĘ: Stefanek Ferenc, Melcher Máté, Greguss
Péter, Bene Bálint.
7. forduló 2010. október 2.
Kismaros SE–Visegrád SE 2-3 (2-1)
Csapat-összeállítás: Orosz Dániel, Kovács Péter, Cseh
László (Szedlacsek István 58. perc), Csékei Róbert,
Szedlacsek Balázs, Országh Balázs, Radnó Attila, Szabó

Miklós, Kun Imre, Szedlacsek János (Benkovics Sándor
80. perc).
GóllövĘ: Szedlacsek Balázs 3 gól, mesterhármas.
Keserves gyĘzelem. A Kismaros erre a találkozóra nagyon nagy erĘket mozgósított, de Szedlacsek Balázs 3
találatával ismét nyert a csapat. Radnó Attilát a 44. percben kiállította a bíró; 10 emberrel is sikerült gyĘzelemmel
befejezni ezt a mérkĘzést.
A 7. forduló óta veretlenül vezetjük a tabellát.
U19 Kismaros SE–Visegrád SE 2-0 (1-0)
8. forduló 2010. október 8. Visegrád SE szabadnapos
9. forduló 2010. október 16.
BudajenĘ KSE–Visegrád SE 2-2 (0-1)
Csapat-összeállítás: Barta András 8, Kreisz Flórián 6,
Csékei Róbert 7, Szalai Gábor 7 – 2 = 5, Kovács Péter 6,
Országh Balázs 7, Szabó Miklós 7, Szedlacsek János 7
(Borza Róbert 0, 85. perc), Kun Imre 7 – 2 = 5,
Szedlacsek István (Benkovics Sándor 5, 58. perc).
GóllövĘ: Szedlacsek Balázs, Szedlacsek János.
Micha István: Hihetetlenül küzdelmes meccsen két jól
felkészült gárda játszott egymással, csak a játékvezetĘk
nem egyforma mércét alkalmaztak a csapatokkal szemben.
Szalai Gábort és Kun Imrét a játékvezetĘ kiállította, a
csapat 9 emberel is gól tudott rúgni Szedlacsek János személyében. A 93. percben az addig is nagyszerĦ
formát mutató Barta András 11-est hárított. Gratulálunk
mindkettĘjüknek.
U 19. BudajenĘ-Páty–Visegrád SE 2-3 (0-0)
Csapat-összeállítás: Nádor Norbert, Galszter Richárd,
Jatyel Imre, Meszarek Norbert, Melcher Máté, Berkes
GergĘ, Stefanek Ferenc, Bodnár Ferenc, Szalai Roland,
KĘrösi Fehér Krisztián, Szimcsák Máté, Kun Botond,
Radnó Attila, Greguss Péter, Hirling Csaba.
GóllövĘ: Greguss Péter, Meszarek Norbert, Radnó
Attila.
Megvan a második gyĘzelem. Jó játék, megérdemelt siker.
10. forduló 2010. október 23.
Visegrád SE–Vác-Deákvár SE 3-1 (0-1)
Csapat-összeállítás: Orosz Dániel 8, Cseh László 5,
Csékei Róbert 7, Kovács Péter 7, Radnó Attila 7, Országh
Balázs 7 (Hurai Tamás 0, 80. perc), Fehér György 8,
Szedlacsek János 6 – 2 = 4, Szabó Miklós 6, Szedlacsek
István 7, Szedlacsek Balázs 7 – 2 = 5.
GóllövĘ: Szedlacsek Balázs 2 gól, Szedlacsek István.
Micha István: Fontos, nehéz gyĘzelem kiállításokkal;
nehéz lesz a következĘ mérkĘzésre csapatott kiállítani a
sok eltiltás miatt. De még mindig veretlen a csapat.
U19 Visegrád SE–Vác-Deákvár SE 3-3 (0-0)
(Folytatás a következĘ oldalon)
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(Folytatás az elĘzĘ oldalról)
Csapat-összeállítás: Nádor Norbert, Galszter Richárd,
Jatyel Imre, Meszarek Norbert, Melcher Máté, Berkes
GergĘ, Stefanek Ferenc, Bodnár Ferenc, Szalai Roland,
KĘrösi Fehér Krisztián, Szimcsák Máté, Kun Botond,
Bene Bálint, Greguss Péter, Hirling Csaba.
GyĘzelem ment el a 89. percben; 3-1-es vezetés után
csak döntetlen lett.
GóllövĘ: Greguss Péter 2 gól, Meszarek Norbert.
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Táblázatot, eredményeket a www.pmlsz.hu oldalon olvashatnak.

11. forduló 2010. október 31.
SzĘd BLSE–Visegrád SE 3-0
Sajnos, a sok kiállítást, eltiltást, sérülést nem bírta a csapat; elszenvedte az elsĘ vereséget.
U19 SzĘd BLSE–Visegrád SE 6-4
Beszámolók a következĘ Visegrádi Hírekben.
Keresünk U19 bajnokságához krónikást, aki minden
mérkĘzésrĘl riportot írna: U7, U9, U11, U13, U16,
U19, felnĘtt, öregfiúk.

Felhívás:
A szakosztály bármely csapatába lehet jelentkezni a
szakedzĘknél; edzési idĘpontok: szerda–péntek.
Sporttal kapcsolatos régi fotókat, ereklyéket, serlegeket, jegyzĘkönyveket keresek kiállítás céljára, melyet
megfelelĘ mennyiség elérése után a mĦvelĘdési házban
szeretnénk kiállítani.
Zeller Márton 06 (20) 9 552 220

1958-ban készül a révállomás
és a patak között lévĘ elsĘ pályán.
Álló sor: Graczár József, Magos DezsĘ, Frölich SebĘ,
Schült Mihály, Fieszl Imre, Fieszl Béla.
ÜlĘ sor: Honti József, Illés István, Mayer József,
Szandtner Károly, Balogh Márton, Helm István.

További képeket a következĘ számokban folyamatosan
teszünk közzé.
ifj. Zeller Márton
VSE elnök

16

VISEGRÁDI HÍREK

2010. november

Temetkezési visszaemlékezések

Újlakásépítés
Visegrádon
Visegrádon épülĘ
2×6 lakásos társasházban
74 nm-es lakások kerülnek
kialakításra
Tervek telefonos egyeztetés
alapján megtekinthetĘek,
építéssel kapcsolatos információk:
tel.: 06 (20) 9552 220,
06 (20) 5999 676

Jékely Zoltán:

A szentgyögy-pusztai ház
Van egy ház az erdĘ alatt,
Apám ott sepri a havat;
Anyám toldoz-foldoz-baggat,
Emlékrongyot összeaggat.
Leánykám a rádióra
Táncol, mint egy primadonna;
Fiacskám a földön mászik,
Tolvaj egérre vadászik
Az öregek öregszenek,
A gyermekek gyarapszanak;
Kályha mellett melegszenek,
Hideg szobában alszanak.
Várják a megváltó tavaszt,
Pinty szerelmes szólalását,
Hogy a kertecskét felássák
És elégethessék a gazt.
De a tél, jaj, szívós, konok,
A hó sivít, mint a homok,
S minden éjjel egy kis halott
Kapirgálja az ablakot.

Még 13 éves gyermek voltam, visszaemlékszem a háborús idĘkre. Azokban az idĘkben felnĘtt lakosság nem volt,
csak idĘsek és gyerekek. A fiatal lányokat meg az asszonyokat elvitték a konyhára dolgozni. A gyerekeket elvitték
lĘszert tisztítani, meg a Dunán volt egy rozoga pontonhíd,
abból kellett a vizet kimerni.
A Dunakanyarban voltak nagy harcok, fĘleg Pilismarót
és Basaharc között. Itt Visegrádon volt hadosztálykórház,
a Neiser-féle vendéglĘ (mostani Marica bolt). Itt gyógyították a beteg katonákat, és itt volt az elhaltak örök nyughelye a visegrádi temetĘben. Onnan vitték teherautóval
pokrócba csavarva a temetĘbe. Mi gyerekek, meg egy pár
idĘs ember ástuk ki a nagy sírhelyet. Igen sok halott katona fekszik ott. Akkor mint gyerek láttam azt a sok halott
katonát. Visszaemlékszem, szegény Balogh Jani barátommal voltunk ott, már a többire nem emlékszem.
Minden halottak napján megemlékezem ezekrĘl a szegény s fĘleg fiatal katonákról, akik itt nyugszanak a visegrádi temetĘben. Ezt kérjük az IstentĘl, hogy fogadja be
Ęket a mi szép temetĘnkbe, és nyugodjanak békében.
Volt még egy szomorú emlékem. Úgy a 70-es években
szintén a temetĘben jártam, és jött egy fekete személykocsi, és kiszállt belĘle egy magas rangú tiszt és kérdezte,
hogy hol vannak a szovjet sírok. Mondtam, megmutatom
és mikor odaértünk, az autóból kiszállt két felnĘtt és egy
fehér fejkendĘs idĘs néni. Odakísértem Ęket a sírokhoz.
Ez az idĘs asszony leborult sírva annyira, hogy még én is
megkönnyeztem, annyira sírt szegény. És én elmondtam
az én emlékezésemet az elhalt katonákról, szegény aszszony lehet, hogy a fiát, vagy a férjét vesztette itt el. Vett
magához egy maréknyit a visegrádi temetĘ földjébĘl,
amivel majd visszaemlékszik az elhunytakról. Borzasztó
volt végignézni ezt a fájdalmat, amit ezek az emberek
érezhettek.
id. Szinay István

Fontosabb címek, telefonszámok
Áprily Lajos Általános és Alapfokú MĦvészeti Iskola
Rév u. 2. 398-312
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. 597-050, 597-051
Gyógyszertár FĘ u. 44. 398-365
Kórház: Gizellatelep 801-700
Mátyás Király Múzeum FĘ u. 23. 398-026
Mátyás Király MĦvelĘdési Ház Széchenyi u. 11. 398-128
MENTėK 104
MOLGÁZ hibabejelentĘ (27) 370-639
MOL töltĘállomás Duna-part 398-056
Napközis konyha FĘ u. 18. 398-100
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, 398-255
Postahivatal 1. FĘ u. 77. 398-099
RendĘrĘrs FĘ u. 57. 398-273
RENDėRSÉG 107
Temetkezés Karakas, Dunabogdány 390-813
TĥZOLTÓSÁG 105
Visegrádi RendĘrĘrs FĘ u. 57. 398-273
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J 2010. november 27–28-án GRAZba, a Világörökséghez tartozó városba utazunk, melynek során megismerhetjük legszebb épületeit, utcáit, tereit, melyek az adventi idĘszakban karácsonyi díszbe öltöznek. A késĘ délutáni, esti
órákban alkalmunk nyílik a zömében kézmĦves karácsonyi
vásár megtekintésére is. A szállásunk egy Graz környéki kétkét ágyas panzióban lesz.
A grazi út díját az utazási iroda 18.900,– Ft/fĘ költségen
biztosítja, mely tartalmazza az utazást, a szállást, a reggelit
és az idegenvezetést.
J 2010. december 9-én BÉCSbe megyünk. A délelĘttöt
és a kora délutánt a város legfĘbb nevezetességeinek megismerésével töltjük, majd ezt követĘen az osztrák fĘvárosban
is részt vehetünk a színes, hangulatos adventi vásáron.
A bécsi út 4.900,– Ft-ba kerül, mely az utazás költségét,
valamint az idegenvezetést foglalja magában.
Mindkét utunkra a busz Visegrádról indul, és Visegrádra hozza vissza az utasokat.
Az utakra még korlátozott számban van helyünk, így kérem, hogy érdeklĘdés esetén a jelentkezéseket a (26) 397134-es telefonszámon szíveskedjenek jelezni.
Bocskay Zsuzsa

– KülönbözĘ árfekvésĦ, magyar, bĘrbarát alapanyagból készült, minĘségi gyermekruhák 50– 122/128-as méretig;
– zokni, gumitalpú/bĘrtalpú zokni, sapka;
– cipĘ (kinti-benti) 19–32-es méretig;
– játék (fa- és társasjátékok, gyerek Mp4 lejátszó egyéves kortól);
– könyv (mondókás, mese- és képeskönyvek);
– használt gyermekruhák 0–7 éves korig
Cím: Leányfalu CBA üzletház, 11-es fĘút felĘl,
a Heim-pékséggel szemben.
Nyitva:
hétfĘ–péntek 9.30–17.30, szombat 9–13, vasárnap zárva
AKCIÓ
15–20% kedvezmény
minden Ęszi dzsekire, átmeneti kabátra, pufi mellényre!
A készlet erejéig!
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Megnyílt
a MÉH-telep
Tahitótfalun
a tsz területén!
Magas áron vásárolunk:
vas- és színesfém hulladékokat!
Nagyobb tétel esetén
házhoz megyünk!
Nyitva tartás:
hétfĘ–péntek
08.00–16.00
Telefon:
06 (20) 4499447,
06 (20) 9726081
Lakossági átvételkor
személyi, lakcím-, adókártya szükséges!

ÉPÍTĘK BARKÁCS BOLT
ÉS FATELEP, DUNABOGDÁNY
NOVEMBERI
AKCIÓS TERMÉKEINK:
GIPSZKARTON, SZIGETELėK,
BÁDOGTERMÉKEK 5%,
AZON FELÜL:
BARKÁCSFELSZERELÉSEK,
CSAVAROK, BARKÁCSGÉPEK,
VILLANY-, VEGYÁRUK,
VALAMINT
RAGASZTÓANYAGOK
KAPHATÓK
FABRIKETT AKCIÓS ÁRON KAPHATÓ!
Mindenkit szeretettel várunk!

Kerékpár Szerelde és KölcsönzĘ

Pfeifer Ferenc

hétfĘ–péntek 12–19 óra, szombat 10–16 óra
Visegrád, Nap u. 4.
Tel.: 06 (20) 3439-374
www.tekerentyu.hu

CÍM:
DUNABOGDÁNY
Kossuth Lajos út 3.
(a focipályával szemben)


 !"
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NYITVA TARTÁS:
hétfĘtĘl péntekig 7–16.30-ig,
szombaton 7–12-ig
Tel.: 06 (26) 590-022
Mobil: 06 (30) 9241-070
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TīZIFAELADÁS
H ÁZH O Z SZÁLLÍTÁSSAL!
Vágott tĦzifa 2.000,– Ft/q, hasított tĦzifa 2.100,– Ft/q
EėRY CSABA
Tel.: 06 (20) 599-9399

#$  %&

2010. november

Új áruk,
új szolgáltatások
a KÁOSZ Üzletházban
Papír-írószer
kibĘvített választékban
Üzleti és egyéb
nyomtatványok

Vállal tetĘszerkezet-építést, tetĘátfedést,
tetĘtér-beépítést és bádogos munkákat garanciával!
2025 Visegrád, Rákóczi u. 2/C
Telefon: 06 (20) 949-5437

Mobiltelefon-feltöltés

www.tetosik.hu
e-mail cím: tetosik@freemail.hu

Fénymásolás

Visegrádon külön bejáratú

FilmelĘhívás

KÉTSZOBÁS LAKÁS KIADÓ!

KÁOSZ Üzletház

ÉrdeklĘdni lehet:
06 (30) 966-9288 és 06 (26) 398-287 telefonszámon

Visegrád, FĘ u. 104.
Tel.: (26) 398-374
E-mail: kaoszuzlet@freemail.hu

Kisteher-fuvarozás 0–2 t-ig,
gépi földmunka
Fieszl Csaba
Tel.: 06 (30) 226-3089

Nyitvatartás:
hétfĘ–péntek:
9–18 óráig
szombat–vasárnap: 9–12 óráig
VÁRJUK SZERETETTEL!


   
Biztonsági rendszerek kiépítése
rádiófrekvenciás
és telefonos távfelügyelet biztosításával,
vonuló járĘrszolgálattal
Lénárd Péter 06 (20) 9117-775
Csitneki Tibor 06 (20) 9205-424


Ne kockáztassa Ön
és jármĦve biztonságát,
épségét!
A nyári gumiabroncs 7 °C alatt
nem biztosít megfelelĘ tapadást
az útburkolaton
még száraz idĘben sem!
A kopott téli abroncsra legyen gondja!
Téli gumiabroncs széles választékban
Gumiszerelés, centrírozás, javítás
Visegrádon!
Tel.: 06 (20) 661-7803
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001  23 04
Tahi központjában, az épülĘ TESCO-val szemben,
minden nap 16–18 óráig
Rendelési idĘn kívül házhoz hívás, bejelentkezés:
06 (30) 937-0863, 06 (26) 385-152
Éjszakai, hétvégi ügyelet: 06 (30) 662-6849
Dr. Szolnoki János és kollégái
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13 ÉVE A SZIGETEN! MEGÚJULT!

VÍZ-, GÁZ-, SZERELVÉNY ÉS VILLANY KISÁRUHÁZ
T A HI T Ó T F A L U , S Z A B A D S Á G Ú T 1 5 . ( A K É K D U N A S Z Ö V E TK E Z E T U D V AR ÁN )
Ha Önnek fontos az ideje, ne menjen messzebbre! Megújult és kibĘvült termékpalettával várjuk Önöket!
Nekünk fontos, hogy amit ma megvásárol évek múlva is örömét lelje benne. MinĘségi terméket reális áron!
VevĘink mondják: „Milyen kár, hogy csak most tudtam meg, hogy itt vannak, eddig rengeteg idĘt töltöttem el
a termékek beszerzésével, ráadásul még drágábban is vettem meg!”
ÍzelítĘül termékeinkbĘl:
– csaptelepek (Mofém, Kludi, Hansgrohe, Zucchetthi, Concept, JGS Portugál, Grohe)
– szaniterek (Alföldi, Keramag, Laufen, Jika, Roca stb)
– zuhanykabinok, fürdĘszoba szekrények, zuhanytálcák, kádak
– szivattyú (Wilo, Grundfos, ABS, Gardena stb.)
– gázkészülékek szinte teljes palettája
– vegyes tüzelésĦ kazánok, füstcsövek
– szerelvények (légtelenítĘ, biztonsági szelep, téli elzáró, kerti csap)
– elektromos vízmelegítĘ alkatrészek
– horgany, réz idomok csövek, ötrétegĦ idomok csövek (Henco, Valsir)
– pvc, kg, szennyvízcsatorna-csövek, idomok, szigetelések
– csavarok, dĦbelek, bilincsek
– radiátorok, szelepek
– villanyszereléshez: vezeték, kapcsolók, dugalj, izzók, dobozok, kismegszakítók, relék, gégecsövek
ElérehtĘség: tel./fax: 06 (26) 386-721, mobil: 06 (30) 9515-484
Email: postmaster@kelemen.t-online.hu

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/fax: 06 (26) 398-128
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@t-online.hu

20

VISEGRÁDI HÍREK

Kapható
A BORDA TERMÉKEK TELJES VÁLASZTÉKA!
Novemberi ajánlatunk:
csemege debreceni 1240 Ft helyett 990 Ft,
vákuumfóliás debreceni 1320 Ft helyett 1050 Ft,
sertés párizsi 1040 Ft helyett 940 Ft,
bogdányi sonkás páros 1100 Ft helyett 900 Ft.
A készlet erejéig tartósan alacsony áron kínált
termékünk: füstölt darabolt comb 1350 Ft-ért
A sertéshús beszerzési árának kedvezĘ alakulása
folytán az árakat mi is csökkentettük!
Grillkolbászok már pizzás és zöldfĦszeres ízben is!
Többféle mustár, majonéz, torma!
A GRILLEZÉSHEZ AJÁNLJUK:
többféle ízesítésĦ fĦszeres húsok, sertéstarja, oldalas stb.
többféle páccal ízesített grillhúsok, grillfĦszerek
nagy választékban, sertés- és juhbeles
grillkolbász, csemege debreceni!
Minden héten más-más sertéshúsakció –
a készlet erejéig!
Az árak a mindennapi készlet erejéig
érvényesek; az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
Sertés-, mĦ- és vakbél, gyomor folyamatosan kapható!
MinĘségi ecetek, konzervek, ét- és olívaolaj,
ásványvíz, üdítĘitalok, száraz- és házi tészták,
mirelit áruk, vecsési savanyúságok, mirelités grillfĦszerek nagy választékban,
jó minĘségben, kedvezĘ áron!
SODEX ho PASS, ENNI KÉK
étkezési és ajándék utalványok beválthatók!

HÁZ!

Nyitva tartás:
hétfĘ
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat

2010. november

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

A Borda húsbolt udvarában november 2-án nyit
a YOKER. KülföldrĘl importált új gyermek-, felnĘtt
ruhák, játékok, ékszerek, lakberendezési cikkek
és még sok más!
Parkolási lehetĘség az udvarban!
2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos út 40.
Telefon: (26) 390-350
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Nyitva: h–p 10.00-19.00, szo 10.00–14.00
2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 49/c
Telefon: 06 (26) 580-072
(vizsgálati elĘjegyzés is)
Fax: 06 (26) 580-073
e-mail: optimed@chello.hu

Szemész szakorvosi vizsgálat,
gyermekszemészet
Kontaktlencse-vizsgálat, -forgalmazás
Kontaktlencse-ápoló szerek
Szemüvegkészítés, -javítás
Fotócikkek, fényképelĘhívás,
igazolványkép-készítés

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
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KARÁCSNY, a szeretet és ÚJ ÉV, a reménység
Sinka István:

 



A tél, mint egy öreg anyóka
jön, zsémbel. Megáll a folyóka.
Nagy batyúja van, mint anyámnak.
Az is, szegény törten, fehéren
szívétĘl a szívemig fáradt.
Kis pásztorasszony… Békével jött
a nagy, magyar Ámenok között.
Csend volt. És egy mécs dúrúzsolt akkor.
Tanyák pihentek. És messze este hatkor
kürtöltek valahol. A pusztai kúton
hintál az ostorfa és egy szán
danoló kocsissal suhant el az úton.
Kinn hullt a hó. Benn a vén cselédek
a puszta bánatáról, meg mirĘl beszéltek.
Úgy hullt a hó s kavarták a szelek,
aztán szelídültek, mint az emlékezet.
Foglyok pityegtek. S búzaföldben lent
nĘttek a magvak, nĘttek a remények
s közöttük szép Magyarország pihent.
Rongy vándor köhécselt, a tájakat rótta,
s útbaigazgatta havas mutatófa.
A tél, mint egy öreg anyóka,
jön, zsémbel. Megáll a folyóka.
Megállt a vándor is. Varnyú szállott messze.
Majd falu következett. Halkan békopogott
ajtaján egy háznak. S benn már a szent este
fényében fogadták. Kapott kalácsot, bort…
S kinn a csillagokra lompos kutya csaholt.
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TDM Egyesület felhívása
Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület 2010. szeptember 20-tól munkaszerzĘdéssel alkalmazta
Farkas Emesét TDM menedzser beosztásban. Ezzel az egyesület eleget tett a sikeresen elnyert pályázat egyik fontos
követelményének, hogy fĘállású szakember végezze el ezt a munkát. Külön öröm a számunkra, hogy visegrádi töltheti
be ezt az igen fontos munkakört. Az egyesület legfontosabb feladata, hogy minden Visegrádon és a környéken lévĘ
turisztikai vállalkozást segítsen, és az érdekeiket hatékonyan képviselje, hiszen az egyik legnagyobb helyi adófizetĘi
közösségrĘl van szó. Ezért kérünk minden, ezen ágazatban tevékenykedĘ vállalkozást – akár tagja a TDM szervezetnek,
akár nem –, problémáival, elképzeléseivel keressen bennünket, hiszen csak így tudjuk megfelelĘen segíteni munkájukat.
A szervezeti tagság mindenki számára elérhetĘ, és elsĘsorban azoknak ajánljuk, akik fejleszteni szeretnék vállalkozásukat, illetve fokozottabb együttmĦködésre törekszenek nemcsak Visegrád, hanem a Dunakanyar turisztikai szervezeteivel
és szolgáltatóival. Mindenkit szeretettel várunk az egyesület tagjai sorába.
Cseke László, az egyesület elnöke


Kedves Visegrádiak!
ElĘször is engedjék meg, hogy röviden bemutatkozzam.
Farkas Emese vagyok és visegrádi lakosként mindig is
figyelemmel kísértem a város turisztikai helyzetét, elĘnyeit, hátrányait. Szüleimnek és családi vállalkozásunknak köszönhetĘen aktív szereplĘjeként is részt veszek
ebben a vérkeringésben és sok tapasztalatot, információt
sikerült gyĦjtenem az elmúlt évek során ezen a területen.
Éppen ezért pályáztam meg a TDM szervezet által meghirdetett menedzseri állást, hogy legjobb tudásommal,
kialakult kapcsolatrendszeremmel, valamint képességeimmel segítsem a várost, ill. környékét a fejlĘdésben és
népszerĦsítésében.
Fontos feladatomnak tartom, hogy Visegrádon és a környéken található szolgáltatók, valamint a TDM között
kialakuljon egy hatékony kommunikáció, hogy ezzel is
segítsük egymás munkáját. Szintén elengedhetetlen, hogy
végre elkészüljenek azok az egységes kiadványok, térképek, információs táblák, amelyek segítségével kellĘképpen tájékoztatni tudjuk az ideérkezĘ turistákat, vendégeket.
Az országos konferenciáknak köszönhetĘen sikerült egy
olyan kapcsolati rendszert kiépíteni, melyben a turizmus-

 

 

ban fontos szerepet betöltĘ személyek, irodák, egyesületek sorakoznak fel. Folyamatosan kommunikálunk a már
mĦködĘ és a jövĘben pályázó TDM szervezetekkel és
igyekszünk kölcsönösen támogatni egymást. Így merült
fel az az ötlet is, hogy a 2011-es Utazás kiállításon Esztergom, Szentendre, Vác és Visegrád egymás mellett
kapjon helyet, így is népszerĦsítve a Dunakanyart. Itt
szeretnénk egy olyan standdal megjelenni, amely méltóan
képviselné városunkat a nagyközönség elĘtt.
Igyekszünk folyamatos tájékoztatást adni a fejlesztésekrĘl, pályázatokról a kis- és középvállalkozóknak és minden tagunknak, hogy eredményesen pályázhassanak.
Véleményem szerint a TDM sikeres mĦködéséhez a helyiek bevonása is elengedhetetlen, ezért nyitottak vagyunk
az új ötletekre, véleményekre, javaslatokra. A TDM nemcsak az idelátogatóknak, hanem a visegrádiaknak is szeretne plusz élményeket, programokat nyújtani.
Végezetül szeretném megemlíteni, hogy a TDM mindenki számára nyitott, és szeretettel várjuk az új tagokat
is. Segítségképpen mellékelem a tagok által megszavazott
éves tagdíjakat.
Az alábbi elérhetĘségeken állok rendelkezésükre:
tdm@visegrad.hu, 06 (20) 222-7551

Szolgáltató tevékenység
Szálláshelyek

Éves tagdíj
2.000 Ft/szoba
100 férĘhely felett 200.000 Ft

Étterem, fogadó

50.000 Ft
100 fĘ felett 100.000 Ft

Civil szervezet

25.000 Ft

BelépĘjegyet szedĘ turisztikai attrakció

100.000 Ft

Közlekedési vállalat

100.000 Ft

Strand: büfé, kölcsönzĘ

50.000 Ft/egység

Egyéb

50.000 Ft

KereskedĘ, szolgáltató

50.000 Ft

Kávézó, fagyizó

50.000 Ft/egység

Egyéb turisztikai szolgáltató, túraszervezĘ

50.000 Ft

Utazási iroda, pénzváltó

50.000 Ft

Pártoló (tiszteletbeli) tag

25.000 Ft

A szolgáltatók több különbözĘ egység mĦködtetése esetén kedvezményt kaphatnak (20%).
Farkas Emese TDM menedzser
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VÁROSHÁZI HÍREK
Átadás-átvétel
Közös ügyeinkrĘl, közös pénzünkrĘl van szó; így mi,
képviselĘ-testületi tagok úgy gondoljuk, hogy kötelességünk beszámolni városunk lakosságának arról, hogy milyen állapotban vettük át a város ügyeit a választásokat
követĘen, és mit kívánunk tenni ezekben az ügyekben a
jövĘre nézve.
Örökségünket három csoportba lehetne osztani. Az elsĘbe azok az ügyek sorolhatóak, amelyek szinte minden
önkormányzati átadás-átvétel alkalmával elĘfordulnak:
folyamatban lévĘ szerzĘdéses ügyek, peres ügyek, belsĘ
és külsĘ határidĘs vagy megoldásra váró feladatok és
rengeteg, napi kisebb-nagyobb hatósági és egyéb intézkedést kívánó ügy. Ezekkel nincs különösebb gond, intézni,
követni kell Ęket.
A másik két csoport már érdekesebb. Az egyik egy látványos és egyben igen nagy kihívást is jelentĘ hagyaték:
megkezdett európai uniós pályázatok ügyei. A négy pályázatból a testület a CsekĘ ház hasznosítását elutasította,
tekintettel a pályázat által kötelezĘen elĘírt igen magas
fenntartási költségekre. Az óvodabĘvítési pályázatot a
testület elfogadta annak reményében, hogy a kibĘvített
óvodában felvételt és kényelmesebb elhelyezést nyerhet
minden visegrádi gyermek, aki meghaladja a két és fél
éves életkort. Az árvízvédelmi gát építését egyértelmĦen
hasznosnak és szükségesnek ítélte meg az új testület. Az
úgynevezett „városközpont”-beruházással kapcsolatban
már árnyaltabb a kép. Nem minden képviselĘ támogatja a
megvalósítását. Jelen cikk írása idejében még elĘtte vagyunk az errĘl is szóló közmeghallgatásnak, amely várhatóan tisztázza a lakosság véleményét a döntéshozók elĘtt.
Mindenesetre az vitathatatlan, hogy nehéz döntéssel járó
pályázati lehetĘségek maradtak ránk, ugyanis a pályázatokhoz hozzátartozik az a kötelezettségvállalás, amely
szerint nagyon jó kondíciókkal ugyan, de mintegy 250
millió forint hitelfelvételt követelnek meg a várostól a
pályázati önrész biztosítása végett.
Az átvett ügyek harmadik csoportja a legprózaibb, legkevésbé lelkesítĘ, ugyanakkor leghúsbavágóbb téma:
mennyi pénz maradt a kasszában? Legszívesebben és
örömmel azt jelenthetnénk, hogy az átvett anyagi helyzet
alapján városunknak nincs oka panaszra. Tekintettel a
magas idegenforgalmi bevételekre, a takarékos gazdálkodásra és az átgondolt városfejlesztési politikára, Visegrád
anyagi helyzete stabil. Tartalékaink elegendĘek a várhatóan gyengébb bevételt hozó évek finanszírozására, a város
megszokott szolgáltatásainak fenntartására. Ezzel ellentétben sajnos az alábbiakat kell a város lakosságának
tudomására hoznunk: az átadás-átvétel napján városunk
fennálló középtávú hiteltartozása 185 millió forint volt. A
folyó kiadások fedezésére szolgáló 50 milliós rendelkezési hitelkeret 49 millió forint mértékig ki volt merítve. A
havi 10 millió forintos munkabér fedezetére szolgáló
készenléti hitelkeret teljes egészében ki volt merítve. Egy
elvesztett per folyományaként az elĘbbieken felül újabb
26 millió forint hitel is felvételre került. Így összesített
hiteltartozás-állományunk az átadás napján 270 millió

forint volt. A napi kifizetéseket sem tudtuk teljesíteni. A
városi mobiltelefonok nem mĦködtek, mert a szolgáltatói
számla nem lett kiegyenlítve. A város szállítóinak (elektromos áram, gáz, szemétszállítás, víz, élelmiszer [konyha], tervezések, anyagbeszerzések, intézmények beszerzései, almanach és még sok egyéb számla) való tartozásaink
a fentieken kívül elérték a 25 millió forintot. Ezekhez jön
még az október elejétĘl az év hátralévĘ részéig tartó idĘszak kötelezettségvállalásainak összege további sok millió
forint értékben.
A bevételi oldalon befolyó adó és egyéb bevételek csak
nagyon kis részét fedezik fizetési kötelezettségeinknek.
Az elĘbbiekben felsoroltak egy több szempontból is igen
nehéz pénzügyi helyzet képét vetítik elénk. Ezt mindenképpen szeretnénk tisztázni, hogy ez volt a helyzet, mielĘtt az új képviselĘ-testület megkezdte munkáját. Ki kell
mondanunk azt is, hogy a kimutatások szerint a város
hivatalának, intézményeinek, szolgáltatásainak mĦködtetése meghaladja bevételeinket. EbbĘl az következik, hogy
gyors és hatékony beavatkozásra van szükség pénzügyeink rendbetétele érdekében.
Ennek szellemében takarékossági intézkedéseket vezetünk be, elsĘsorban a város hivatalának és intézményeinek
személyi és dologi kiadásait illetĘen. A jövĘ évi költségvetés kidolgozásánál a valódi takarékosság lesz az egyik
fĘ szempont minden téren.
Ami bevételeink lehetséges növelését illeti, elkezdĘdik a
hasznosításra alkalmas városi vagyon felmérése, új idegenforgalmi bevételi lehetĘségek kidolgozása (pl. parkolási díj stb.) és új rendezvények tervezése a szállodák és
fizetĘ vendéglátók forgalmának fokozása érdekében.
Célunk az, hogy a jövĘ évek során megállítsuk az eladósodást, és újra egyenesbe hozzuk a költségvetést.
Ami a város várható általános fejlĘdését illeti a következĘ évek során, nincs kétségünk afelĘl, hogy az európai
uniós pályázatok sikeres megvalósításával nagyot változik
Visegrád arculata, és remélhetĘleg ez a fejlĘdés további
más területeken is indukál újabb beruházásokat, fejlesztéseket. Mi valamennyien bízunk abban, hogy a jelenlegi
nehéz helyzet ellenére az elkövetkezĘ négy esztendĘ valóban fejlĘdést, változást hoz Visegrád életében.
Visegrád Város Önkormányzatának
KépviselĘ-testülete

Tisztelt Lakosság!
Visegrád Város Önkormányzata a vörös iszap károsultak támogatására adományozást hirdetett meg. Az
Önök nagylelkĦségének köszönhetĘen 243.595 Ft gyĦlt
össze, melyet továbbítottunk a Magyar Vöröskeresztnek.
Támogatásukat ezúton is köszönjük.
Visegrád Város Önkormányzata
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pályázatot hirdet
mĦszaki elĘadói munkakör betöltésére

Visegrád Város Önkormányzat KépviselĘtestülete a 283/2010 (XI. 25.) számú határozattal
az állami támogatásból létesülĘ költségelvĦ lakások bérbeadásáról szóló többször módosított
8/2001 (IX. 13.) számú önkormányzati rendeletben foglaltak szerint

A pályázat benyújtásának módja és címzettje:
A pályázatot írásban – a munkáltatói jogokat gyakorló – Visegrád
Város JegyzĘjéhez – címezve kell benyújtani (2025 Visegrád, FĘ u.
81.), kizárólag postai úton.
A borítékra rá kell írni, hogy: „Pályázat mĦszaki elĘadói állásra”
Pályázattal kapcsolatos kérdésekkel kereshetĘ:
Schandl Jánosné mĦszaki elĘadó – tel.: 06 (26) 398-255/4-es mellék
A pályázat beadásának határideje: 2011. január 10.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. február 01.
A köztisztviselĘi jogviszony idĘtartama:
2011. február 01-jétĘl határozatlan idĘre szól, 6 hónapos próbaidĘ
kikötésével.
Teljes munkaidĘ, heti 40 óra
Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– önéletrajz;
– szakmai elképzelések (gyakorlat igazolásával);
– erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi);
– végzettséget igazoló dokumentumok másolata (eredeti bizonyítványokat a kinevezést megelĘzĘen be kell mutatni).
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság;
– büntetlen elĘélet, cselekvĘképesség;
– egyetemi vagy fĘiskolai szintĦ mĦszaki felsĘoktatásban szerzett
szakképzettség a köztisztviselĘk képesítési elĘírásairól szóló
9/1995. ( II. 3.) Korm. rendelet alapján (építészmérnök, építĘmérnök, szerkezetépítĘ, magasépítĘ üzemmérnöki);
– felhasználói szintĦ számítógépes ismeret és jó kommunikációs készség;
– legalább 2 év – önkormányzati szervezetnél szerzett – szakmai gyakorlat.
Az ellátandó feladat:
– Visegrád Város közigazgatási területén belüli illetékességgel az
önkormányzati hatósági mĦszaki ügyek valamint az egyéb, nem hatósági mĦszaki tartalmú ügyek önálló és teljes körĦ ügyintézése;
– pályázatokkal kapcsolatos ügyintézés, együttmĦködés különbözĘ
partnerekkel;
– közbeszerzéssel kapcsolatos ügyek intézése, közremĦködés egyéb
szervezetekkel;
– képviselĘ-testület számára évente szakmai beszámoló készítése,
illetve az egyéb mĦszaki tartalmú elĘterjesztések elkészítése, referálása bizottsági – és testületi üléseken való részvétellel;
– fĘépítész feladatokban való közremĦködés.
Illetmény magállapítása és egyéb juttatások:
Az 1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselĘk 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.

a Visegrád, Sziget utca 11/2., 11/4., 11/5., 11/8.
számú lakások 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:
Herold Mária igazgatási elĘadó, telefonszám:
06 (26) 398-255/6-os mellék.
A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázatot az önkormányzat egészségügyi, szociális és környezetvédelmi bizottsága értékeli és
véleményezi, javaslatát a képviselĘ-testület elé
terjeszti. A lakások kiutalásáról a képviselĘ-testület
dönt.
A pályázat beadásának határideje:
2011. január 31.
A pályázat elbírálásának határideje: A 2011. február végén tartandó képviselĘ-testületi ülés.
A lakbér összege 2011. évben 27.195 Ft/hó. Az új
bérlĘ az elsĘ 5 évben csak az éves infláció mértékével megemelt lakbért fizeti. Az 5 év lejártával az
önkormányzat a lakbért 50%-kal emelheti, majd a
következĘ 3 év alatt a lakbér elérheti a helyben
szokásos piaci árat.
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 mindkét 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 beöltözĘ házaspár/élettárs mindkét személye esetén
követelmény).
A pályázat tartalma csak a pályázó beleegyezésével
közölhetĘ az elbíráló bizottság tagjain kívül más
személlyel.

Visegrád Város Polgármesteri Hivatalának JegyzĘje
a köztisztviselĘk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. Tv. 10. §. (1). bek. alapján

pályázatot ír ki

Új felelęs szerkesztę a Visegrádi Híreknél

Köszönet!

A 2010. december 7-én tartott ülésen új felelĘs szerkesztĘt választott
a VH szerkesztĘbizottsága. Megköszönve Mikesy Tamás eddigi munkáját, egyhangúlag Gróf Pétert választottuk új felelĘs szerkesztĘnek.
VH szerkesztĘbizottsága

Köszönjük Csetneki Péternek, hogy a város karácsonyfájáról gondoskodott!
GAMESZ
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Visegrád Város Önkormányzat
KépviselĘ-testületének
9/2010. (XI. 25.) számú
RENDELETE
a 22/2005 (XII. 16.) számú többször módosított
Helyi adókról szóló rendelet módosításáról
Visegrád Város Önkormányzatának KépviselĘ-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a helyi adókról szóló
szabályairól a következĘ módosító rendeletet alkotja.
1. §
A rendelet 12. §-a az alábbiak szerint változik:
Az adó mértéke 16.550,– Ft/adótárgy/év.
2. §
A rendelet 17. § (1) bekezdése az alábbiak szerint változik:
Az adó mértéke állandó jellegĦ iparĦzési tevékenységet végzĘk
esetén az adóalap 1,9%-a.
3. §
E rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba
KihirdetésérĘl a jegyzĘ gondoskodik.
Visegrád, 2010. november 19.
Abonyi Géza s. k.
polgármester

EĘryné dr. Mezei Orsolya s. k.
jegyzĘ

Záradék:
A rendelet kihirdetése megtörtént.
Visegrád, 2010. november 19.
EĘryné dr. Mezei Orsolya s. k.
jegyzĘ

ÜGYFÉLFOGADÁSI REND
VÁLTOZÁSA!
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a polgármesteri
hivatalban két területen változás történik az ügyfélfogadási rendben, az alábbiak szerint:
Zeller Albertné igazgatási elĘadó decembertĘl nyugdíjba vonul,
munkáját Herold Mária veszi át. Az ügyfélfogadás idĘ az igazgatáson minden nap (hétfĘtĘl péntekig) 8.00–12. 00 óráig lesz.
Zeller Albertné kolléganĘnknek ezúton is megköszönjük lelkiismeretesen végzett munkáját, hosszú, tartalmas nyugdíjas éveket
és jó egészséget kívánunk valamennyi kolléga nevében!
A dunabogdányi ügyekkel foglalkozó építéshatósági elĘadó
Csapó Gyöngyvér 2011. január 1-jétĘl szerdai napokon délelĘtt
8.00–12.00 óráig Dunabogdány Polgármesteri Hivatalában tart
ügyfélfogadást, délután 13.00–16.00 óráig pedig Visegrádon.
Megértésüket köszönjük!
Visegrád Város Polgármesteri Hivatala

Tisztelt Betegeink!
Értesítjük Önöket, hogy intézményünk, a Szentendre Város
Egészségügyi Intézményei egyes szakrendelései – az európai uniós
pályázat keretében megvalósuló átépítés miatt – november 22-tĘl a
Szentendre, Dunakorzó 18/A. szám alatt lévĘ Fehérház épületébe
költöznek. Bejárat az épület Kert u. (Agy Tanoda) felĘli oldalán.
A Fehérházba kerülnek a következĘ részlegek: ortopédia, reumatológia, fizioterápia, gyógytorna, továbbá a Gyógyászati Segédeszközök Boltja.
A rendelési idĘk változatlanok.
Dr. Pázmány Annamária
intézményvezetĘ
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A gyógyszertár
ünnepi nyitva tartása
Kedves Betegeink!
Értesítem Önöket, hogy az ünnepek alatt
a gyógyszertár nyitva tartása így alakul:

december 24–25–26.: ZÁRVA!
december 27. hétfĘ: 8.30–12-ig
december 28. kedd: 8.30–12-ig
december 29. szerda: 8.30–12-ig
december 30. csütörtök: LELTÁR!
december 31. péntek: ZÁRVA!
január 1. szombat:: ZÁRVA!
Kérjük, hogy szükség esetén
az ügyeletes gyógyszertárakat
szíveskedjenek megkeresni!
Áldott karácsonyi ünnepeket és békés új évet kívánok!
Dr. Robicsek Katalin gyógyszerész

Kapcsolatainkhoz
NégyfĘs önkormányzati küldöttséggel utaztunk
Obergünzburgba. A delegációt Abonyi Géza polgármester vezette. Tagjai voltak: Zeller Tibor képviselĘ, a
városfejlesztési, idegenforgalmi és pénzügyi bizottság
vezetĘje, Zeller Márton, a Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke és e sorok írója mint képviselĘ.
Egyrészt kellett is az utazás, hiszen a városaink közötti
kapcsolat 15. évfordulójának megünneplésére – ez év
augusztusában – senki sem utazott az elĘzĘ önkormányzati vezetĘségbĘl a magyar utazó csoporttal.
Kellett azért is, mert meg kellett vizsgálni annak lehetĘségét, hogy a lanyhuló kapcsolat javítható, újra szervezhetĘ-e a két település között: van e jövĘje?!
Mi írásos anyaggal készültünk, melyet idĘben eljuttattunk Obergünzburgba, s szerettük volna, ha az érintett
(javasolt) együttmĦködési területek képviselĘivel,
felelĘseivel is találkozni tudunk a kinttartózkodás alatt.
Az utazásra 2010. november 26–28. (péntek–vasárnap)
között került sor.
Kölcsönös bemutatkozás a két önkormányzat részérĘl
jól sikerült. Kiérkezésünkkor a polgármester, a két
alpolgármester és további tíz személy fogadott bennünket, benne még érdeklĘdĘ képviselĘk, de valóban megjelentek a különféle együttmĦködési területek prominens vezetĘi is: a Magyar–Német Baráti Egyesület
(MNBE) elnökhelyettese és további két képviselĘje, a
helyi áruszolgáltatási és kereskedelmi kamara elnöke, a
sportegyesület elnökhelyettese és egy másik képviselĘje, a helyi önkéntes tĦzoltóság egyik vezetĘje és képviselĘje. Már itt két és fél óra alatt kiderült, hogy van
lehetĘség az együttmĦködés megújítására, folytatására:
mind a két önkormányzat, mind a magyar–német nemzetiségi és az MNBE keretében, de az ifjúság (ahol
nekik is volt javaslatuk a továbblépésre), a sport területén is. Különösen jól fogadták a kiskereskedelmi és a
gasztronómiai cserejavaslatainkat. Egyedül az iskolai
kapcsolatok területén látta mindkét fél úgy, hogy a
konkrét lehetĘségeket a következĘ hónapokban is keresni kell. Az alapelvek, feladatok és a két évre szóló
programok az alábbiak szerint álltak össze (hozzátéve,
hogy minden változtatható, alakítható még).
(Folytatás a következĘ oldalon)
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(Folytatás az elĘzĘ oldalról)
FELADATOK:

1.
Mindkét önkormányzat felelĘst jelöl ki a város
képviselĘ testületébĘl, akik – a polgármesterek általános
felelĘsségén túl – konkrétan felelĘsek a kapcsolatért, annak
tartalommal való megtöltéséért.
2.
A testvérvárosi kapcsolatok eredményét minden
évben egy alkalommal – önkormányzati napirendként –
értékelje mindkét testület.
3.
Különféle területeken folytassuk, illetve szervezzük újra az együttmĦködést.
4.
Folytassuk – megújítva – a két település iskolái
között a kapcsolatot: Az egyik évben német iskolás csoport
jön Magyarországra és a másik évben magyar iskolások
mennek Obergünzburgba (nyelvgyakorlás, más ország megismerése, stb.). Ez lehet hét–tíz napos. Ugyanígy, éves váltással (de akár évente) Visegrádról egy tanár vagy óvónĘ,
valamint két tanuló érkezne Obergünzbugrba két (vagy három?) hétre, direkt nyelvtanulás és fejlesztés, gyakorlás
céljából. Megfordítva: Obergünzburgból két tanár (pl.: tanár
és óvónĘ) utazna Visegrádra két (három) hétre, ahol konkrétan tanítási órákat, szakköri órákat adnának a magyar tanulóknak.
5.
A Visegrádi Német Kisebbségi Önkormányzat és
az MNBE közötti együttmĦködést is pontosítani kell a jövĘre
nézve. A cserelátogatásokat meg kell tartani és ezeket a helyi
kulturális, vagy más eseményekhez kell kapcsolni.
6.
Az ifjakat és a sportolókat is bevonjuk a konkrét
testvérvárosi kapcsolatokba. Az ifjúsági csere iskola szünidei
csere legyen kisebb, de akár nagyobb csoportban, ahol német
fiatalokat magyar fiatalok látnának vendégül (családdal
közösen) és itt töltenének két hetet, majd a magyar fiatalok
utaznának Obergünzburgba, ahol akár tanulói munkalehetĘség és kereset is megszervezhetĘ. Valamilyen sport- és versenyeseményhez kell a sportcseréket kapcsolni.
7.
Kis cserekereskedelemmel, gasztronómiai különlegességgel is lehet mélyíteni a két város barátságát, illetve
népszerĦsíteni magyaros és németes termékeket egymás
városában.
8.
Szükséges – eseti egyeztetések szerint – a mĦvészetek, a kultúra és a tradicionális sajátosságok cserebemutatkozását is megszervezni.
A FINANSZÍROZÁSOK ALAPELVEI:

– Az útiköltségek az utazókat terhelnék.
– A szállás, az élelmezés és a programok a vendéglátókat
terhelnék. (A programok mindig elĘre egyeztetéssel.)
A 2011-ES ÉV

– A programok konkrét elĘkészítése a két önkormányzat
(tanács) vezetésével – az év idĘszakára (január–április).
– LehetĘség szerint Visegrádról iskolai csoport utazik a
partneriskolába (Obergünzburgba) tíz napra (benne az utazás
és visszautazás napjai) látogatóba (tíz nap a pályázatok miatt) (május?).
– Az obergünzburgi felnĘttek Visegrádra látogatnak, és részt
vesznek az itt rendezendĘ magyarországi németek kulturális
találkozóján – benne német termékek árusításával, illetve
gasztronómiai kínálattal (öt nap – benne az ide és visszautazás) (június).
– Egy felnĘtt csoport Visegrádról Obergünzburgba látogat –
az MNBE elĘkészítésében az obergünzburgi terménybemutató fesztiválra. A látogatás alkalmából egy kiállítást is lehet
szervezni Visegrád életérĘl (fotó, festmények stb.). A magyar
termékek mellett magyar gasztronómiai specialitással, valamint kultúrprogrammal is szerepelnénk (szeptember).

2010. december

– Mindkét település értékeli a testvérvárosi kapcsolatokat és
eredményeit (november).
– Egy kisebb csoport a városvezetés részvételével
Obergünzburgból Visegrádra látogat és egy bajor disznótort
mutatnak be. A hozzávalókat a vendéglátó biztosítja (november vagy december).
A 2012-ES ÉV

– Az évre tervezett programok konkrét elĘkészítése (január–
április).
– Visegrádról tanár (vagy óvónĘ), valamint két hetedikes
tanuló utazik a partner iskolába (Obergünzburgba) két hétre
nyelvgyakorlás céljából (május).
– LehetĘség szerint Obergünzburgból egy iskolai csoport
utazik Visegrádra, a partneriskolába 10 napra (benne az
utazás és visszautazás napjai) látogatóba (tíz nap a pályázatok miatt) (június, július?).
– Obergünzburgból egy tanár és egy óvónĘ Visegrádra utazna és itt – az iskolai, óvodai – tanításban, más foglakozásokon vennének részt két hétig (október). (Rövidítve, összehúzva a fenti szövegegyüttes tartalmazza a megbeszélt elképzeléseket.)
Nagyon érdekes tapasztalatokat szereztünk azokon a programokon is, melyeket meglátogattunk. Az elsĘ este a helyi
önkéntes tĦzoltóság évzáró rendezvényén vettünk részt. Itt
megmutatták a felszereltségüket, képet kaptunk egy 150 fĘs
egyesület – és kb. 60 önkéntes tĦzoltó (beleértve a gyors
bevetésĦ speciális egységet is – életébĘl, a társadalmi munka
önkéntes szolgálatáról és a tĦz-, a katasztrófa-elhárításokról.
Ami felemelĘ volt, hogy a jelenlévĘk fele, vagy több mint
fele fiatal leány és férfi volt, akikrĘl érzĘdött a büszkeség,
hogy ezt a feladatot csinálhatják. Legalább ilyen érdekes
élmény volt az ebbersbachi év végi fúvóskoncert, ahol 40–50
fĘs zenekar szerepelt, s különféle okleveleket osztottak ki
negyven, vagy ötven éves munkásságért, de a fiataloknak is,
ha azok további vizsgákon feleltek meg. Egyszer aztán a
gyerekek is (zenekar) szót kaptak. Van utánpótlás, s igen
komolyan is veszik a produkciójukat maguk is, de a közönség is.
A tornacsarnok – melyet megtöltött a közönség – úgy készült, hogy alkalmas több célú programok megrendezésére;
ráadásul védĘ falemezekkel védhetĘ a padló. Fontos, hogy
eleve bĘven van szolgáltató jellegĦ része is a csarnoknak:
négy öltözĘ, büfé, étterem, színpad, elĘtér stb. Mindez nem
zavarja a mĦsort.
Az sem mellékes, hogy a fenntartást az önkormányzat csak
részben kell biztosítsa, mert a különféle egyesületi hozzájárulások jelentĘsek. Felépítése is – bár nyertek rá európai
támogatást is – jelentĘs mértékben társadalmi munkában
történt: 24 ezer társadalmi munkaórát áldoztak a megépítésre
a település(ek) lakói. Persze nem ilyen Ęsmagyar szépség,
mint a visegrádi tornacsarnok, csak egyszerĦen, normálisan
használható sportra, koncertre, bálra, színházra stb.
Abba a hibába sem lenne jó beleesni, hogy túl sok erĘt, túl
sok programot vállaljunk fel az obergünzburgi cserekapcsolatokkal, hiszen ugyanígy szeretnénk tisztázni és meghatározni a másik két testvérvárosunkkal is a jövĘt, az együttmĦködés tartalmát.
Minden cserekapcsolatban szeretnénk azokra támaszkodni,
akik már eddig is sokat tettek az ügy érdekében. Megköszönve eddigi aktivitásukat, kérjük, hogy ezután is segítsenek.
Kiss Károly önkormányzati képviselĘ
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KépviselĞi vélemény
A decemberi közmeghallgatáson
több okos, megszívlelendĘ véleményt
hallhattunk a lakosságtól, a tervezett
városközponttal kapcsolatban. Szeretnék a hozzászólásokhoz én is csatlakozni, és neves építészek véleményével megerĘsíteni azt.
„A TELEPÜLÉSÉS TERÜLETFEJLESZTÉS OLYAN,
MINT AZ AKUPUNKTÚRA”

Ezt a megállapítást nem az egyetemi
akupunktúrás képzés ideje alatt hallottam, és természetesen nem is én
találtam ki.
Lukovich Tamástól idézem, aki a
Pro Regio Közép-Magyarországi
Regionális Fejlesztési Ügynökség
ügyvezetĘ igazgatója, valamint építész és építĘmérnök. A vele készült
beszélgetésbĘl vettem az idézetet,
amit egy folyóiratban olvastam. Nagyon találónak érzem ezt a hasonlatot.
Jelenleg Ę a Magyar Urbanisztikai
Társaság alelnöke, Budapesten él.
(Könyvei: A posztmodernkor városépítészetének kihívásai; Urbanisztika
2000)
A kreatív várostervezéssel kapcsolatban ezt írta:
„A sikerhez nem elég csupán a források felhasználását hangsúlyozni, a
fejlesztések egy pontra fókuszálására
és jól célzott végrehajtására is szükség van. Minden felértékelĘdik, ami
régi; mindennek új értelme és értéke
lesz. Nem véletlenül találkozunk
olyan jelenségekkel, hogy emberek
például pléhdobozokat gyĦjtenek.
Hruscsov Csajkájától a híres színészek gitárjáig és alsónemĦjéig minden felértékelĘdik, ami egyedi, aminek valamiféle szimbolikus, sajátos
többlettartalma,
emlékdimenziója
van. Nekünk Európában – az egész
kontinenst szimbolikus egésznek
véve – olyan örökségünk, olyan
adottságaink vannak, amelyek
segíthetnek minket a versenyben
maradáshoz: és ez a hely szelleme.
Szinte kivétel nélkül minden jelentĘsebb európai történeti városnak
van egy olyan sajátos atmoszférája,
amelyet újból kitalálni nem lehet.
Egy ilyen várost felépíteni, kitalálni egy személy, egy politikus vagy
egy befektetĘi csoport intuitív jövĘképe alapján lehetetlen; ezt csak
folytatni lehet. Ne felejtsük el, hogy
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a város nem más, mint az emberi
kultúrának a foglalata. Kultúrát
kitalálni nem lehet, csak folytatni.
S ennek a többletnek az alapján az
európai nagyvárosoknak reményük
lehet arra, hogy nemcsak hogy versenyben maradnak, hanem valami
olyat tudnak kínálni a globális piacgazdaságban, amitĘl Ęk mások, amitĘl Ęk mindig is keresettek lesznek.”
Aktualizálva: az egy pontra fókuszálás az új városközpont tervezésekor a tér helyének megtalálását illetĘen valóban sikerült.
Egy újabb építészt idézek: Jang
Long professzor azt mondja, Ę a
környezetpszichológia felkent guruja:
„próbáljuk meg elĘször megérteni az
emberek igényeit, és utána tervezni,
hátha akkor jobb lesz.”
Aktualizálva: azt gondolom, a visegrádiak többsége jelenleg nem az
új városháza épület megvalósítását
tartja a legsürgetĘbbnek.
Jang Long professzor: „Van abban
valami misztikus, hogy mitĘl lesznek
a legváratlanabb helyek kedveltek.
Ahogyan a jó borról sem tudjuk
pontosan, hogy mitĘl lesz az egyik jó,
a másik meg nem.
Az angolszász pragmatizmus szerint
arra kellene odafigyelnünk, hogy az
emberek hogyan használják a teret.
Ha rendbe teszik, és hagyják a
teret mĦködni, akkor kialakul a
megfelelĘ egyensúly.
Meg kellene találni azt a spirituális dimenziót, mit enged meg egy
tér, és mit nem.”
Aktualizálva: természetesen a tervezett városközpont közterére még
inkább igaz ez az állítás, mivel nem
tíz vagy húsz évre terveznek, építenek városközpontot.
Azt gondolom, akkor lehet a legtöbbünk számára sikeres a pályázat
pozitív elbírálása alapján a tervezett
fejlesztés, ha fentebbi szándék sokunk számára jól érezhetĘen látszik,
megjelenik a köztéren és az épületen.
A legfontosabb persze, hogy akik a
tervet készítik, ugyanígy gondolkodjanak.
A városháza épülete meghatározza a
fĘtér köztér jellegét. Számomra a
városháza tornya befejezetlenséget,
csonkaságot sugall. A minket körülvevĘ táj harmóniát sugároz, nem
tĦnik ideillĘnek ez a torony. A torony
igenis egy jelkép a modern korban is,
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és elĘször az itt élĘ embereknek is
kell, hogy tetsszen, ugyanis a városarculat az ott élĘ emberek tükörképe.
Újra a fent nevezett építésztĘl
(Lukovich Tamás) egy másik idézet:
„A várostervezés egy hivatás… bonyolult szempontrendszer közepette
érdekeket, értékeket kell egyeztetnünk. Mindezt úgy, hogy az egyre
kiáltóbb igények kielégítése, égetĘ
társadalmai problémák kezelése közben ne éljük fel jövĘnket a jelenben.”
Jelen esetben részemrĘl ez azt jelenti: a város további eladósodása mellett, olyan terv támogatása, épület
felépítése, ami csak városházi funkciók ellátására alkalmas, a felelĘsség
felvállalása mellett nem támogatható.
Az orvosi rendelĘvel szemben megvalósításra váró piacnak, már az
ötletét végig berzenkedve hallgattam.
Az idegenforgalmi szempontok nem
indokolják csak a városháza megépítését. Turistaforgalmat önmagában
egy új városháza nem indít be, az
anyagi lehetĘségek ismeretében torzóként mutatna az elsétálók elĘtt.
Fontosabbnak gondolnám, hogy a
szíves vendégfogadásunk érezhetĘ
legyen az idelátogatók számára, a
teret körbevevĘ épületek funkcióiban
ennek feltétlenül meg kell nyilvánulnia.
Újabb építésztĘl újabb idézet:
Finta Sándor, a Kortárs Építészeti
Központ vezetĘje, egy konferencián
mondta: problémának látja azt a
városfejlĘdési folyamatot, amelyben
nagyon erĘs szerepe van az ingatlanfejlesztĘk által diktált tempónak,
vagy lobbinak, ha úgy tetszik. TelekrĘl telekre alakuló városfejlĘdés
tapasztalható, és nem túlzás azt
mondani, hogy ez esetleges.
Megjegyzésem: az akupunktúrás
gyógymód alkalmazása során nemcsak a pont pontos ismerete és
szúrása a fontos, a kellĘ szúrási
sorrend, azaz fontossági sorrend
betartása nélkül, a kívánt hatás
elmarad.
Dr. Balázs Mária Anna
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Szünet után – szünet elĘtt
az Áprilyban
Jó hónap volt november – szünettel kezdĘdött. Rá is fért
a gyerekseregre egy kis pihenés, és remélhetĘen kellĘ idĘ
jutott minden családban az eltávozott rokonokra, barátokra emlékezni. Az iskolában ez idĘ alatt sem telt események nélkül az élet, hiszen postáztuk a visegrádi és kisoroszi iskolások által – Hoffmann Rózsa államtitkár asszony
felhívására – gyĦjtött közel 50 ezer forintot a vörös iszap
által sújtott települések számára.
Bócz Mónika nagymarosi vállalkozó – aki a szünet idejére vendégül látta panziójában a kolontári kisiskolásokat –
kérte, hogy a tragikus sorsot megért gyerekek táborozását
erĘinkhez mérten segítsük. Kérését azonnal tettek követték. A 23 gyermek és felnĘtt egy gyönyörĦ napot tölthetett
el Visegrádon: a múzeum, a játszópark, a vár, a bobpálya
vezetĘi és dolgozói készségesen (és költségmentesen)
álltak a gyerekek rendelkezésére, a polgármester úr engedélyével pedig vendégül látták a napközis konyha dolgozói egy ebédre és uzsonnára az éhes kis sereget. A csoportot a komp és az iskolabusz is ingyenesen szállította. Köszönöm mindenkinek az azonnali, készséges segítséget,
együttmĦködést!

A szünet után megérkezve az iskolába, lázas készülĘdésbe fogtak tanulóink és tanítóik, tanáraik, hiszen a hétvégén
nemzetiségi találkozóra mentek ötödikeseink Zebegénybe,
ahol színvonalas produkcióval, jól felkészülten léphettek
színpadra: játékfĦzést adtak elĘ Schmidt Anna felkészítésében és Bene Éva segítségével.
Aztán jött az Áprily-hét a maga sokszínĦségével, ezernyi
boldog feladatával! Az Áprily-hét fontos idĘszak életünkben. Kiemelt célunk, hogy gyermekeink évrĘl évre egyre
jobban megismerhessék névadó költĘnk emberi tisztaságát, költészetét. Az idei évben Áprily Lajos gyermekkorát,
boldogságának helyszínét vontuk figyelmünk körébe: a
versek, mesék, mondák, regék és képzĘmĦvészeti alkotások Parajdot – választott szülĘfaluját – és Erdélyt idézték.
LegidĘsebb tanulóink az Erdélyi Helikon alkotóinak költészetét tárták elénk rajzban és versben. Ugyanezen témát
választottuk magunknak akkor is, amikor nyugdíjas kollégáinkat vártuk vendégségbe. Makkai Sándor és Kemény
János – egykori helikonisták – unokája Makkai Lilla kisoroszi református lelkész és Kemény Endre, az Erdélyi
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Helikon – Marosvécsi Kemény János Alapítvány elnöke
tartott emberközeli elĘadást az írói körrĘl, a lap két világháború közti kiemelt szerepérĘl, s a helikoni triász tagjaként meghatározott Áprily tevékenységérĘl.
Az Áprily-héten kiemelt jelentĘsége van az Áprilynapnak, hiszen ekkor sok régi és új vendéget várunk iskolánkba, s saját tanítványaink is fokozott lázban égnek:
sokat, sokféleképpen készültek, hogy méltón képviselhessék iskolánkat a különbözĘ versenyeken.

Az idei évben a rajz- és képzĘmĦvészeti pályázatunkra 8
településrĘl összesen 148 pályamĦ érkezett, ezeknek több
mint a fele Visegrádról és Kisorosziból. Helyi alkotásaink
nagy száma és Lengyel Rita festĘmĦvész kollégánk magas
színvonalú felkészítĘ munkája is indokolja valószínĦleg,
hogy a díjakat a neves képzĘmĦvészekbĘl álló zsĦri döntĘ
többségében tanítványainknak ítélte.
Vers- és prózamondó versenyünkön 4 korcsoportban 10
iskola 90 tanulója vett részt, és bár igen szoros mezĘny
alakult ki, s szinte minden iskola valamilyen díjjal térhetett haza, a mieinknek sincs oka panaszra. A zsĦri 19 díjat
osztott ki. Bene Júlia korosztályában elsĘ, Bognár Bende
és Paulusz Balázs második, Blázsik Kitti (Kisoroszi Tagintézmény) és Fekete András harmadik, Vanyák Dóra
pedig különdíjas lett. Nemcsak nekik, hanem többi tanítványunknak is gratulálunk, hiszen mindannyian alaposan
felkészültek a találkozóra.
A felsĘ tagozatos diákjaink között házi székely himnusz
éneklési versenyt is hirdettünk, amelynek gyĘztesei –
Bene Júlia és Cseke Péter – szép énekükkel zárták az
Áprily-nap megnyitó ünnepét.

Természetesen a tíz nap programjai között a testi megmérettetés is sorra került: az Áprily-kupa háromnapos
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sorozatában négy iskola tanulói – alsósok és felsĘsök –
sor- és váltóversenyekben, fociban és floorballban mérték
össze erejüket. A szerencse nekünk kedvezett: idén is itthon maradt a kupa, ráadásul mindhárom napon elsĘ helyezést ért el csapatunk. A diáksereg öröme akkor lett volna teljes, ha a tanár–diák meccs is vágyaik szerint alakul,
de ezen a téren idén is le kellett nyelniük a fiaskót. (Versenyeink eredménytáblázatát bĘvebben honlapunkon olvashatják.)
Természetesen az Áprily-hét nemcsak nemes versengésrĘl szól.

Szép pillanatokat éltünk meg tanulóinkkal az Áprilyvölgyben, ahol Péterfy László és Jékely Adrienne vendégei, hallgatói és beszélgetĘ társai lehettünk a mĦterem melegében. S aki a következĘ napon részt vett a költĘ tiszteletére ajánlott születésnapi istentiszteleten, lenyĦgözve
hallgatta a Nagy Károly tiszteletes úr lélekig ható elmélkedését Áprily költészetérĘl, emberi nagyságáról és Istennel való kapcsolatáról.
Az osztálytermeket járva pedig a gondos, csöndes csoportmunka gyönyörĦ nyomaira akadtam: versrészletek, illusztrációk, fotók, tablók, családfák, életrajzok mindenütt
– amelyekben megmutatkozik, hogy gondos tanítóik, tanáraik kezét fogva hogyan hatolnak egyre mélyebbre a titkokban a felnövekvĘ gyermekek. A temetĘt látogatva hogyan tágul látóterük a múlt nagyjai között járva. A múlt
tanít. Figyelemmel kell lennünk tanításaira.

Szólnom kell még arról, hogy ez idĘ tájt minden évben
nyílt napokat, fogadóórát tartunk – az idei évben is sokan
éltek a lehetĘséggel, örömünkre. Bátorítok minden szülĘt

9

arra, hogy érdeklĘdjön rendszeresen gyermeke iskolai viselkedése, tanulmánya iránt, s ossza meg velünk tapasztalatait, gondjait, hiszen együtt lehetünk igazán eredményesek. S ne feledjék: az a gyermek fog felnĘttként is helyt
állni, sikert elérni, akinek gyermekként is gondos rend van
a táskájában, aki napjain nemcsak átrohan, aki kötelességeit elvégzi, s aki megtanul esetleges kudarcaival is megbirkózni, hibáiból tanulni, s elkerülésükre helyes stratégiát
kialakítani anélkül, hogy problémáiért a felelĘsséget másra hárítaná. Ahhoz azonban, hogy mindezt megtanulja,
gyermekkorában nekünk, felnĘtteknek kell segítenünk a
helyes szokások kialakításában még akkor is, ha a barátoknak állítólag mindent szabad, s a sok munkától úgy
érezzük, nem is érünk rá. Közös munkánkhoz ebben a
sokszor embertelen világban hittel kívánok sok sikert.
S ahhoz, hogy iskolánkban még sokáig folytathassuk
munkánkat, a fenntartó önkormányzat támogatására is
szükségünk van. Meghívtuk tehát ünnepi hetünkre Abonyi
Géza polgármester urat és a képviselĘ-testület tagjait is,
akik döntĘ többségben ellátogattak intézményünkbe. Bízom benne, hogy az akkor megkezdett párbeszédet folytatni tudjuk, s biztató szavaik alapján remélhetjük, hogy a
– rossz gazdasági helyzet ellenére – a továbbiakban is
együtt tudunk munkálkodni gyermekeink jövĘjén.
Sok fontos dolog s megannyi vidám apróság történt még
a hónap második felében iskolánkban, amire kitérni hely
hiányában legközelebb tudok csak.

Karácsony közelít. Az adventi fények aranyozzák már
lelkeinket. Magunk készítette sült diós alma illata és melegsége, csillagok ragyogása, gyertya lángja, angyali
énekszó készítenek a szent ünnepre. PénzbĘl sokaknak
már régen nem telik mindenre, sĘt már gyakran a muszájra
sem. Próbálhatunk azonban tisztának megmaradni, egymásra idĘt, jó szót fordítani, szelíd megértéssel másokhoz
fordulni.
„A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.”
(Juhász Gyula: Karácsony felé)
Békés ünnepet, boldog új esztendĘt, közötte pedig sok
szeretetben eltöltött nyugodt napot kívánok az Áprily
minden dolgozója nevében.
Bozóki Marianna
igazgató
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Az immár hagyományos (23 év) Áprily-nap–Áprily-hét
eseményeit évrĘl évre figyelemmel kísérem, az utóbbi hat
évben talán már egy kicsit kívülállóként. Benyomásaimat
igyekszem megosztani, továbbgondolásra ösztönözve
ezzel is elsĘsorban a közvetlenül érintetteket, de az ún.
,,kívülállókat” is. Akik részt vettek a tíz nap bármelyik
eseményén, közvetlenül tapasztalhatták, hogy átgondolt,
jól elĘkészített és szervezett programok zajlottak az iskolában.
Én három, elsĘsorban felnĘtteknek szóló elĘadásról
szólnék. November 14-e – Áprily Lajos 123. születésnapja – az idén épp vasárnapra esett.
A református istentiszteleten Nagy Károly lelkész emlékezett a református vallású költĘre. Túl azon, hogy kis
keresztmetszetét adta Áprily költészetének, a Bartimeus c.
verssel mintegy megalapozta az igehirdetést, ami Jézus
csodatételérĘl, a vak Bartimeus látóvá tételérĘl szólt. Az
emelkedett hangú istentisztelet és áldás megerĘsített bennünket erĘs lelki kötelékkel, hogy kötelességünk ápolni
Áprily szellemi hagyatékát, és a résztvevĘ pedagógusoknak erĘt és bátorítást is adott ehhez a nemes feladathoz.
Másnap, november 15-én a tantestület vendégei voltunk,
mi, a ,,hagyományteremtĘ”, már nyugdíjas pedagógusok.
Ennek a találkozónak a megrendezése is hagyomány, csak
sajnos a résztvevĘk száma fogyóban van. Érdekes érzés
évrĘl évre visszatérni a tett színhelyére, találkozni a régiekkel és az újakkal.
Húszegynéhány évvel ezelĘtt nyugalomba vonult kollégáinkkal éveket, évtizedeket együtt töltöttünk, együtt
dolgoztunk végig, emlékeink, élményeink közösek voltak,
úgymond ,,félszavakból is értettük egymást”. Az utóbbi tíz
évben az iskola tantestületében a generációváltásnak köszönhetĘen szinte teljes csere történt, a régi kollégák száma a technikai dolgozókat is beleértve tíz fĘ alatti. Utódaink többsége más településrĘl jár, a zeneiskola tanárait
pedig alig néhányan ismerjük.
MegtisztelĘ számunkra ez a meghívás és én úgy tapasztalom, hogy aki tud, el is jön ezekre a találkozókra, jól
esik a figyelmesség, a köszöntés, amivel fogadnak bennünket. Köszönjük a gazdag vendéglátást, a virágot, a
programot. Mi viszonzásul az emlékeinket, az iskola életének múltbéli küzdelmeit és sikereit tudjuk csak felajánlani, a tapasztalatot, gyermekismeretet, hagyományok
továbbadását.
Mi is igényeljük, hogy megismerjük az iskola jelenlegi
helyzetét, gondjait, megismerjük a jelenlegi küzdĘket,
problémáikat. Találkozásainknak talán ez is lehet a jövĘben tartalma, értéke.
Most, 2010-ben a tantestület meghívása egyúttal egy
elĘadásra is szólt. Makkai Lillával és Kemény Endrével
találkozhattunk, akik személyes érintettség kapcsán Az
Erdélyi Helikon költĘi, írói emberközelbĘl címmel meséltek nagy emlékĦ családi ĘseikrĘl, nagyapjukról. Makkai
Lilla az Erdélyi Helikon alapító tagjáról, Makkai Sándorról, Kemény Endre pedig a marosvécsi kastélyt az irodalmi társaság számára közrebocsátó irodalomszervezĘ Ke-

mény Jánosról. Köszönet az elĘadóknak és az elĘadás
szervezĘinek!
A harmadik esemény is az Áprily-hét programjához kapcsolódik, bár a mĦvelĘdési ház a hónap utolsó péntek esti
elĘadás-sorozatában hangzott el: Takaró Mihály A számĦzött magyar irodalom – Áprily Lajos címĦ elĘadása. A
lenyĦgözĘ stílusú elĘadó író, irodalomtörténész, tanár e
három minĘségének legmagasabb klasszisát nyújtotta a kis
számú (20 fĘ alatti) hallgatóságának.
Három, felnĘtteknek szóló programot érintettem az Áprily-hét kapcsán. Mindhárom nyitott, a város polgárainak,
nemcsak szakmabelieknek szóló lehetĘség volt. Az utóbbi
hónapokban sok kritika hangzott el, hogy városunkban
nem történt semmi, és még a kulturális programokkal
kapcsolatban is hiányérzet fogalmazódott meg többek
részérĘl.
Csak sajnálni tudom azokat, akik legalább az érintett
három alkalommal nem éltek, akik kihagyták ezt a tálcán
kínált lehetĘséget, hogy városunk vitathatatlanul egyik
legnevesebb, legjelentĘsebb személyiségérĘl, Áprily Lajosról több tudást és érzelmi töltést nyerjenek, hogy
,,kívülállóként” is kötĘdni tudjanak városunk iskolájának
példaképül választott névadójához: Áprily Lajoshoz.
S hogy én is Áprilyhoz méltóan fejezzem be ezt az eszmefuttatást, a szeretet ünnepe, karácsony közeledtével
Áprily Lajos Szállj, Ábel füstje c. versével kívánom mindenkinek:
,,Szállj, Ábel füstje, terjedezve szállj,
mindenfelé, ahol szívet találsz.
SzĦnjék harag, gyĦlölség és viszály,
a béke lelkét vidd, amerre szállsz.”
Mezei Anna
ny. iskolaigazgató

Galateo XI.
Azok, akik az illĘ határokon túl módfelett szeretnek udvariaskodni, bizonyára könnyelmĦségbĘl és hiúságból
teszik, mint értéktelen emberek, és mivel ez a felszínesség
igen könnyen elsajátítható és még látványos is, ezek az
emberek igen szorgalmasan tanulják is ezt. Annyira fajsúlytalan emberek azonban, hogy a komoly dolgokat képtelenek elsajátítani, így azt szeretnék, hogy a társalgás ki
is merülne az udvariaskodásban, ennél több nincs is a
fejükben és az udvarias máz alatt nincs semmi tartalom;
sĘt az elsĘ pillanatban kiderül, hogy hervatagok és romlottak, ezért szívesebben vennék, ha az emberekkel való
érintkezés nem menne túl az elsĘ benyomáson; ilyen emberek szép számmal akadnak. Vannak aztán olyanok is,
akik nem takarékoskodnak udvarias szavakkal és mozdulatokkal; ezzel pótolják szellemük hiányát, hitvány és
korlátolt természetüket, minthogy tudatában vannak annak, hogyha szavaik is olyan hiányosak és durvák lennének, mint tetteik, az emberek nem tĦrnék meg Ęket.
Giovanni Della Casa
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Kedves Gyerekek!
Elérkeztünk az év utolsó hónapjához,
decemberhez! Ez a hónap bĘvelkedik
ünnepekben, a téli ünnepkörhöz kötĘdĘ
népszokásokban, vallásos hagyományokban. Ismerkedjetek egy kicsit
közelebbrĘl ezekkel is Barabás László
parajdi néprajzkutató közlésében.

Advent
Az egyházi év és azzal együtt a karácsonyi ünnepkör advent elsĘ vasárnapjával kezdĘdik.
A katolikusok karácsonyi böjtnek is
nevezik az adventi négyhetes idĘszakot.
Advent elsĘ vasárnapján a protestánsok
úrvacsorát vesznek, a katolikusok egész
adventben hajnali misére, rorátéra járnak. Az idĘsek, középkorúak egy-két
évtizeddel ezelĘtt szerdán és pénteken
böjtöltek.
A reformátusok nem böjtöltek, de adventi mértékletességgel éltek. Zajos
mulatságot, lakodalmat egyik felekezet
sem tartott. Karácsony elĘtt készülni
kezdtek a betlehemezĘk és kántálók is,
hogy Jézus születésérĘl jelt mutassanak.

A karácsonyfa-állítás
A karácsonyfa-állítás szokása – bár
régi hagyományokra nyúlik vissza –
viszonylag új keletĦ az európai népek
körében. A kontinens középsĘ, német
protestáns területérĘl terjedt kelet felé,
és a felsĘbb társadalmi rétegektĘl jutott
el a paraszti kultúrába.
Általánossá csak száz-százötven éve
vált. A karácsonyfa-állítás napjainkban
népszerĦ szokás; a gyermekes családokban elmaradhatatlan, és általános a
karácsonyi ajándékozás is.

A betlehemezés
A karácsonyi ünnepkör egyik legelterjedtebb és legismertebb színjátékszerĦ
szokása. A betlehemezésben felnĘtt
férfiak és legények (ritkán leányok)
vettek részt. A játék szervezĘi, vezetĘi
idĘsebb emberek voltak. Az összeállt,
megszervezĘdött csapatok az alkalom
közeledtével próbákat tartottak.
Az elĘkészületi idĘszakban beszerezték és elĘállították a betlehemezés
kellékeit és az öltözetet. Az így felszerelt és felöltözött csapat karácsony
szombatján délután kezdett betlehemezni. A faluban hozzávetĘlegesen 15–
20 helyen adták elĘ a játékot, de gyakorlatilag az egész falu látta. A játék
elĘadására a fĦtött szobában, a család
téli tartózkodási helyén került sor.
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A betlehemezĘk érkezésekor a gyermekek és a házbeliek egy része felült az
ágyra, a sarokba húzódott, hogy a szereplĘknek legyen helyük. A tulajdonképpeni játék a beköszöntéssel kezdĘdött.
A magyar betlehemes játékok témája,
mint a neve is mutatja, a bibliai ismert
történet: Jézus születése.
A cselekmény elsĘ része a szálláskeresés. József és Mária mint szegény,
megfáradt utasok szállást keresnek
éjszakára a betlehemi királynál, de a
keményszívĦ és gazdag király elutasítja
Ęket.
A második rész fĘszereplĘi a betlehemi pásztorok. Ezért ennek a neve:
pásztorjáték. A több mozzanatra tagolható, de összeolvadó jelenet során az
angyal költögeti a mezĘn alvó pásztorokat. A pásztorok felköltik az öreg
pásztort is, és a kis Jézus látására sietnek. Üdvözlik a kisdedet, és átadják
ajándékaikat. Ezután a pásztorok tánca
következik. A tánccal befejezĘdött a
játék. A játék elĘadásának szertartásos,
ünnepi jellege volt, de nem hiányzott
belĘle a humor, a vidámság sem. Az
álarcos pásztorok sokat komédiáztak.
A játék végeztével a háziak adományt,
rendszerint pénzt adtak a betlehemezĘknek, és megkínálták Ęket itallal,
kaláccsal, tésztával. A betlehemezés
nem korlátozódott egyetlen napra,
egyetlen falura.

Kántálás, köszöntés
A karácsonyi ünnepkör másik jelentĘs
féldramatikus szokása a kántálás.
Azokban a falvakban volt nagyobb
jelentĘsége, ahol nem betlehemeztek. A
felnĘttek és legények kántálásánál
általánosabb volt a gyermek falujáró
szokása, a karácsonyi köszöntés.
Karácsony este vagy elsĘ nap reggel
mentek csoportosan, ritkábban egyenként. Nem énekeltek, hanem verses
köszöntĘt mondtak. A szokás célja
hangsúlyozottan az adománygyĦjtés
volt: Ma karácsony napja, / Nem kell
nekem hagyma, / Egye meg a gazda, /
Aki nekem adta.
Zörgetik a kulcsot, / Pénzt akarnak
adni. / Ha egy tallért nem adnak, / El se
fogom venni.
Apám a szakállát, / Félvállra vetette, /
Ami kicsi esze volt, / Az erszénybe tette.
Az erszény zsíros volt, / Az egér mind
megette, / Így hát az apámnak, / Nincs
egy szikra esze.

Istvánozás, jánosozás
Az istvánozás és jánosozás köszöntĘ
szokása igen elterjedt a hazai magyarság körében. Egy-egy istvánozó csapat

11
5–10 emberbĘl állott. Minden útba esĘ
Istvánt köszöntöttek. A ház elĘtt az
istvánoló éneket énekelték. A házban
jókívánságokat kifejezĘ beköszöntĘt
mondtak, amelyre a gazda, a felköszöntött István (János) válaszolt. Utána
asztalhoz ültette a vendégeket. István és
János napját mindenütt megtartják
napjainkban is, de ezek a mulatságok
szĦkebb körĦek, és dramatikus mozzanatok nélküliek: A madár is azt csicsergi, / Nagy ünnep van máma. / KibetĦztem János (István) bátyám / Nevét a
naptárból.
Ezen a szép ünnepnapon / Más kérésem nincsen, / Az én drága (János)
István bátyám / Áldja meg az Isten.

Aprószentek napja
(december 28.)
Aprószentek
napjának
ismert
féldramatikus
szokása
az
aprószentekelés. A szokáscselekmény
abból állott, hogy aprószentek napjának
reggelén a gyermekek végigjárták a
rokonokat, szomszédokat vagy az egész
falut. A náluk lévĘ vesszĘvel megverték
a háziakat, miközben verses mondókát
mondtak.
A kívánságnak megfelelĘen aprópénzzel, kenyérrel (s néha pálinkával) kínálták az aprószentelĘket. Végül sok családban maguk a szülĘk vesszĘzték meg
aprószentek napján gyermeküket, miközben mondogatták: Aprószentek
Dávid, Dávid / NĘjél nagyra, s élj sokáig.
Ezekkel a szép népszokásokkal azért
szerettelek volna dióhéjban megismertetni Benneteket, hogy egy kis ízelítĘt
adjak a még száz évvel ezelĘtt élt gyerekek ünnepi légkörébĘl, a családok
meghatározott rendben zajló karácsonyi
elĘkészületeibĘl, az ünnep meghittségét
biztosító családi, közösségi játékokból,
programokból. Próbáljátok elképzelni,
beleélni magatokat a déd- és ükszülĘk
karácsonyába! Kérdezzétek szüleiteket,
nagyszüleiteket, hogy Ęk milyen karácsonyi hagyományokat ismernek, milyen volt az Ę karácsonyuk Visegrádon,
mit meséltek szüleik, nagyszüleik a
visegrádi decemberi ünnepekrĘl!
Kedves Gyerekek!
Nektek és családotoknak szép karácsonyt és boldog új évet kíván
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A Fellegvár Óvoda hírei
Eseményben gazdag volt ez a hónap az óvodások életében is. November elején a nagycsoportban egy héten
keresztül nyílt nap volt, a szülĘk betekinthettek gyermekeik óvodai életébe a délelĘtt folyamán. Megnézhették, kivel és mivel szeret játszani, hogy étkezik,
mennyire önálló, hogy oldja meg a problémahelyzeteket,
mennyire figyel az óvónĘre, milyen figyelmes a feladatok
megoldásában.

Úgy tervezzük, élünk a lehetĘséggel és a nagyvillámi
sípályán induló tanfolyamra felvisszük a középsĘs gyerekeket, egy héten kétszer a délelĘtti órákban. A nagycsoportosok az úszásoktatás és a tornacsarnokban tartott
testnevelés foglalkozás mellé már nem tudják beilleszteni
a síelést is. Nekik még figyelembe kell venni a logopédiai
foglalkozásokat és a zeneovi idĘpontját is.

A ,,munkadélután” pillanata
A jó idĘben kerékpárra pattantunk
A már hagyományos Márton-napi felvonulásnak szerencsére az idĘ is kedvezett, s énekelve, lámpásokkal világítva értünk a 48-as emlékmĦhöz. Ott már vártak bennünket
a szülĘk, s a testvérekkel, régi ovisokkal együtt még elénekeltünk, eljátszottunk néhány libás éneket. A nagycsoportos szülĘk segítségével egy kis vendéglátásban is volt
részünk: libazsíros kenyeret ehettünk, forró teával és
forralt borral. Nagyon finomak voltak az anyukák, nagymamák által készített pogácsák, sütemények is. Köszönjük a szervezést és a segítséget!

Mindhárom csoportban tartottunk ,,munkadélutánt”,
ahol együtt készítették el a szülĘk a meglepetéseket Mikulásra vagy karácsonyra.

Ajándékkészítés közben
KészülĘdünk a decemberi ünnepeinkre is: nagyon várják
a Mikulást, s áhítattal emlegetik a karácsonyt.
Mikulás-váró énekektĘl hangos az óvoda, és elĘkerülnek
a karácsnyi díszek, színek formák. Mézeskalácsot formáznak a kicsi kezek nagy titokban, hiszen ez meglepetés.
Készül a finom pogácsa!
Nyitott nap volt a középsĘ csoportban is, ott csak két
napra korlátoztuk, mert ez a szokatlan napirend megzavarja a gyerekeket. Sok szülĘ érdeklĘdött, de sajnos, a
csoport fele beteg volt, ezért tavasszal újra lehetĘvé teszszük a betekintést a gyerekek óvodai életébe.

2010. december 23-tól 2011. január 3-ig
az óvoda zárva lesz!
Boldog karácsonyi ünnepeket, szerencsés új esztendĘt
kívánnak
a Fellegvár Óvoda dolgozói

XXVI. évfolyam 12. szám





VISEGRÁDI HÍREK

 

Az ember távol a tragédia helyszínétĘl igazán nem is tudja felmérni,
megérteni, mit is élnek át azok, akikkel a szörnyĦség történt. A VÖRÖS ISZAP még a visegrádi óvodások körében is bizonytalanságot,
szomorúságot, félelmet váltott ki. S ami a gyermekeinket ilyen mélyen
érinti, arról beszélni kell. Úgy éreztem, a gyerekek megnyugtatására a
segítés módját is meg kell mutatni. Felvettem a kapcsolatot a devecseri
körzeti orvossal, akihez közvetlenül lehet vinni az adományokat és Ę
továbbítja azokat. Játékokat, mesekönyveket, takarókat, tisztítószereket kért, megjegyezve, hogy az adományozás nem egyenlĘ a selejtezéssel. (GyerekekrĘl lévén szó, nagyon figyeltem a minĘségre, a csomagolásra.) Ahogy nĘtt a dobozhegy a csoportszobában (szándékosan
ott kezdtem el gyĦjteni), úgy csökkent ezzel arányosan a gyerekek
szorongása. Azt érezték, elmúlt a veszély, hiszen Ęk is tettek valamit,
adtak a sajátjukból önzetlenül. Meg is kérdezték: ,,Ugye már nem
jöhet a vörös iszap ide?” Hozták becsomagolva, kis hátizsákba téve,
volt nagymama, aki gyönyörĦ slingelt ágynemĦjét küldte el. Mi a csoport játékaiból is küldtünk egy macicsaládot, mert ez „jó puha, jókedvük lesz, ha megölelik”.
Amikor bepakoltuk a csomagokat, minden kis játéknál, könyvnél,
kedves kis párnánál éreztük a törĘdést a segítĘ szándékot. Voltak az
ajándékozók között olyanok, akik családilag készítettek egy hatalmas
dobozt, becsomagolva, rajzokkal kidíszítve. Volt olyan, aki az utolsó
pillanatban még elszaladt egy doboznyi tisztítószerért, hogy az Ę segítsége is odaérjen. Igényes, szinte új holmik gyĦltek össze, melyeket
örömmel vittünk el az érintetteknek, akik a devecseri óvodások voltak.
Persze, mindehhez szükség volt a gyerekek segítĘkész, együtt érzĘ
szüleire, s mivel ezt közösen élték meg, ezért ez a magatartás is példaértékĦvé vált számukra.
Azon a napsütéses novemberi délelĘttön, amikor Devecserbe értünk
Fieszl Csabával – aki egy teljes munkanapját áldozta fel – és Répás
Ildivel – aki a csomagolásnál segített, és az úti költséget elĘteremtette
–, elállt a lélegzetünk.
Torokszorító volt az elsĘ pillanat, amikor a kordonon átengedtek, és
megkérdeztem a fiatal forgalomirányítót, hogy merre van az általunk
keresett utca. „– Nem tudom, én PestrĘl jöttem!” – volt a válasz és
elmondta, hogy sokan vannak, akik segítenek. Fákat mosnak, embereket szállítanak, adományokat osztanak szét. És meleg lett a szívem.
Döbbenetes volt látnunk a vörös törzsĦ fákat, a szájmaszkos embereket, a rengeteg üresen álló házat, a szomorú-kiábrándultreményvesztett nĘket és férfiakat, akik most rákényszerültek egy általuk soha el nem képzelt szerepre: adományokat kell elfogadniuk, hogy
élni tudjanak. Megindító volt hallgatni a doktornĘ helyzetelemzĘ gondolatait, aki éjt nappallá téve segít, válogat, szervez, irányít... próbál
(többedmagával) a lehetetlenen úrrá lenni.
Másnap meséltem az élményeimet a gyerekeknek, s egyikük csendben megszólalt: „– Az én papám is ott van!” S valóban, Csuport Péter
több mint egy hónapig segített a vörös iszap elleni küzdelemben.
Remélem, a meleg, puha családi fészekben körülvéve szeretteinkkel
mindenkinek eszébe jut karácsonyeste csak egy pillanatra: milyen,
hogy segíthetett. És Ęk??? Tehetnek róla, hogy így kell karácsonyozniuk? Nem. De így alakult. Ha Ęk már nem is, de mi, akiket nem ért ez
a tragédia, tanulhatunk belĘle, kicsit átgondolhatjuk az értékrendünket,
a dolgok fontosságát, egymáshoz való viszonyunkat, gondjainkat, a
mosolyainkat.
Köszönöm a segítséget!
Dobó Istvánné
Sajtóközlemény

Felújított tantermek várják
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hétfętęl
a Dunakanyar Erdei Iskola diákjait
2010. november 5. – A Provident Pénzügyi
Zrt. pályázatán elnyert összegbĘl megújultak
a Dunakanyar Erdei Általános Iskola tantermei és aulája. A vállalat nem csak anyagi
forrásokkal támogatta az iskolát; munkatársai maguk is aktívan részt vettek a felújításban.

Az Ęszi szünet után megújult környezetbe
térhetnek vissza a visegrádi Dunakanyar
Erdei Általános Iskola növendékei, miután az
iskola dolgozói, az önkéntesen jelentkezĘ
szülĘk és a Provident Pénzügyi Zrt. munkatársai közös erĘvel hozták rendbe az iskola
több helyiségét.
A nyolcosztályos általános iskolába, amely
kétszer is elnyerte az „ökoiskola” címet, közel 70 diák jár. Az iskola a Provident társadalmi felelĘsségvállalás programjának keretében pályázott az anyagok és eszközök beszerzéséhez szükséges forrásokra – festékeket, ecseteket és egyéb eszközöket vásároltak
az elnyert pénzbĘl, aminek köszönhetĘen
megújulhatott 6 tanterem, az aula, a folyosó,
valamint az étkezĘ is. Az iskola tíz dolgozója, valamint több szülĘ mellett a Provident
mintegy 15 munkatársa is vett részt a felújításban, ehhez a vállalat több regionális irodájából is érkezett segítség.
Az iskola képviseletében Csörsz Katalin
elmondta: Különös figyelmet fordítunk arra,
hogy a gyerekek a tematikus programoknak,
foglalkozásoknak köszönhetĘen környezettudatosságot tanuljanak, majd ezt a szemléletet
a mindennapokban is alkalmazni tudják. A
mostani felújítás abban segít, hogy kis diákjaink és az oktatók számára is méltó környezetet tudjunk biztosítani ezekhez a foglalkozásokhoz, ezért nagyon örülünk az elnyert támogatásnak.
A Provident regionális vezetĘje, Horváth
Tamás hozzátette: Vállalatunk nem csak
pénzzel és eszközökkel, hanem hagyományosan munkatársaink önkéntes munkájával is
támogat gyermek- és ifjúsági oktatási intézményeket, az önkéntes munkavégzéssel járó
programjaink többsége kollégáink kezdeményezésre jön létre. Látva a festĘi környezetet,
melyben ezek a gyerekek tanulhatnak, kétségünk sem volt afelĘl, hogy a Dunakanyar
Erdei Iskola felújításának is aktív részesei
kell, hogy legyünk.
További információ:
Bittner Péter, Flow PR
+36 (20) 665 0386
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EGÉSZSÉG-DÍJ 2010.
A dohányzás kategória gyĘztese
a Dunakanyar Erdei Általános Iskola
„Megható, kedves és motiváló” – értékelték az idei
Egészség-díj díjátadó ünnepségén az iskolánk kisfilmjében bemutatott pályázati programot.
Amikor ebben a tanévben a novemberi egészséghónapra
készültünk, és a dohányzás témakörérĘl beszélgettünk, a
gyerekek a következĘ ötlettel álltak elĘ: levelet írnak
azoknak a környezetükben élĘ felnĘtteknek, szülĘknek,
ismerĘsöknek, rokonoknak, akik dohányoznak. Megírták
nekik, miért is szeretnék, ha nem dohányoznának, és milyen veszélyeket látnak Ęk e káros szenvedélyben. Megszólították azokat is, akik jó példát mutatnak nekik, hiszen
a kutatásokból tudjuk, hogy ha a gyerekeket nemdohányzó
felnĘttek veszik körül, kisebb valószínĦséggel szoknak rá
Ęk is a dohányzásra.

2010. december

dolgozók, az önkéntesen jelentkezĘ szülĘk és a Provident
Pénzügyi Zrt. munkatársai közös erĘvel festették ki a
tantermeket és az aulát.
November 12-én nyílt meg Budakalászon a Gyermekek,
lovak és egyéb csodák címĦ kiállítás, melyen az iskola
diákjainak és mĦvésztanáruk, Barkóczy József mĦvei
voltak láthatók.
A megnyitó jó hangulatáról többek között Kiss László és
Papp Gábor zenei közremĦködése gondoskodott: aki ott
volt, közösen énekelte velük a „Falovacskát”.

A kiállítás részlete

Csapatunk a díjjal
Elkészültek a levelek. Valamennyi 4., 5., 6., 7. és 8. osztályos tanuló megszólította a számára fontos személyt –
szüleit, nagyszüleit, vagy épp a kedvenc tanárát –, és
kifejtette véleményét a témával kapcsolatban. A legjobb
írásokat mellékeltük a pályázathoz. A címzettek válaszait
„Dohány-levél” jeligével még várjuk!
Ezekkel a levelekkel pályáztunk idén az Egészség-díjra
dohányzás kategóriában és lettünk a kategória nyertesei. A
díj a szakmai elismerés mellett 500.000 Ft-os pénzjutalommal is járt!
A program folytatását is tervezzük, szeretnénk, ha az
ötletünk országos szinten is megvalósulna!

EGÉSZSÉG – KULTÚRA –
ÖSSZEFOGÁS
a Dunakanyar
Erdei Általános Iskolában
Egy izgalmas, programokban gazdag november búcsúzik
a Dunakanyar Erdei Általános Iskolától.
KezdĘdött azzal, hogy az Ęszi szünet után megújult környezetbe térhetnek vissza az iskola növendékei, miután a

A kiállítás anyagából egy kis ízelítĘ újra megtekinthetĘ
lesz 2011. január 9-tĘl a szentendrei Vizes Nyolcasban.
Márton-nap apropóján egy hamisítatlan Liba-buli várta a
gyerekeket és szüleiket: volt libazsíros kenyér, tea, tanár–
diák röplabdameccs, akadályverseny, lámpáskészítés. A
buli közös énekléssel és lámpás felvonulással ért véget.
November az egészség hónapja is az Erdeiben. Az idei
egészséghéten kiemelt szerepet kapott a dohányzás és
annak káros hatásai.
A véletlen úgy hozta, hogy éppen ezen a héten tartották
az Egészség-díj 2010 díjátadóját, melyre hivatalos volt a
Dunakanyar Erdei Általános Iskola is, hiszen a dohányzás
kategóriájában I. helyezést érték el.
Az iskola igazgatónĘje, Csörsz Katalin büszke diákjai,
kollégái színvonalas munkájára és reményét fejezte ki,
hogy kezdeményezésüknek országszerte lesznek majd
követĘi.
Az egészség hetének záró akkordjaként Dr. Balázs Mária Anna látogatott el az iskolásokhoz, beszélt nekik az
immunrendszerrĘl, a szezonális betegségekrĘl. A gyerekek nagy érdeklĘdéssel hallgatták, majd kérdéseik záporoztak a doktornĘre, aki készséggel felelt is mindre.
A november 30-i nyílt napon a leendĘ elsĘ osztályosok
szülei pillanthattak bele egy dolgos hétköznapba: megtekinthették, hogy az 1. és a 4. osztályosok hogyan munkálkodnak matematika és olvasás órákon.
Akik errĘl az alkalomról most lemaradt, azoknak 2011.
február 16-án lesz lehetĘségük szervezett nyílt nap keretében.
Decemberrel megérkezett az adventi hangulat az Erdeibe
is: a gyermekek kidíszítették a termeket, az aulát és csillogó szemmel várják a Mikulást, a karácsonyi kézmĦvest és
a december 18-i karácsonyi ünnepséget.
Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog, egészséggel
teljes új esztendĘt kívánnak a DEI tanárai és diákjai!
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Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat

A Visegrádi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi programtervezete
2011. február 12. szombat: farsangi bál
ElsĘ közös rendezésĦ jótékonysági farsangi bál lehetĘleg minden visegrádi civil szervezetekkel, bevétel a sportcsarnok felújítására lenne felhasználva.
Civil szervezettekkel kapcsolat felvétel december–január
hónapban
Városi GAMESZ berendezéssel, takarítással
A büfé üzemeltetését a vendéglátó egységek ajánlata alapján
Nem civil szervezeti tagok részére 100%-os belépĘdíjas
rendezvény
Civil szervezeti tagoknak egységes kedvezményes jegy 50%os
ElĘzetes felhívás, ill, jegyárusítás
FellépĘk: énekkar, zenekar, iskola, óvoda és egy neves zenekar
Szervezésért felelĘs: Visegrádi Német Kisebbségi Önkormányzat és a többi civil szervezet
Lehet batyus bál is
2011. március 15. kedd: nemzeti ünnep
Zenekar fellépése
Szervezésért felelĘs: Visegrádi Német Kisebbségi Önkormányzat, zenekarvezetĘ
2011. április 16. szombat: hagyományos sajbázás
A 2010-es év hagyományait követve, az iskola bevonásával
Szervezésért felelĘs: Szebeni Imre, iskola
2011. május 1. vasárnap: majális a városi sportcentrumban
Szervezésért felelĘs: Visegrádi Német Kisebbségi Önkormányzat, zenekarvezetĘ
Fellépés: zenekar reggeli ébresztĘ
2011. május 20. péntek: nemzetiségi családi piknik
Családi séta a füvészkertben, piknik a Telgárthy-réten
Program: zene, ének a füvészkertben
Szalonnasütés a Telgárthy-réten
Szervezésért felelĘs: Visegrádi Német Kisebbségi Önkormányzat, énekkar- és zenekarvezetĘ
2011. június 5. vasárnap: gyermeknap, Piroska és a
farkas elĘadás
Az elĘadást németül adják elĘ
Óvoda felsĘ csoport, iskola 1–2.osztály, kb. 120 fĘ
Közös szervezés a dunabogdányi nemzetiségi csoporttal
Szervezésért felelĘs: Visegrádi Német Kisebbségi Önkormányzat vezetĘsége, iskola, óvoda
2011. június 11. szombat: Millenniumi-kápolnabúcsú
KétnyelvĦ mise, hagyományos megvendégelés: sütemény,
pogácsa, ital
Rendezés: GAMESZ székek, asztalok
Szervezésért felelĘs: Visegrádi Német Kisebbségi Önkormányzat, énekkar- és zenekarvezetĘ

Tervezet: a ráckeveiek által épített Schahtel meghívása, ill.
az obergünzburgi testvérváros fogadása
Szervezésért felelĘs: Visegrádi Német Kisebbségi Önkormányzat, Visegrádi Dunai Svábokért és Németekért
Alapítvány, Visegrád Város Önkormányzata
FellépĘk: Dunabogdány, Nagymaros, Szob, Ráckeve…
nemzetiségi együttesek, obergünzburgi testvérváros, hagyományĘrzĘ csoportok
Pontos költségvetés, program, fellépĘk egyeztetések után
Helyszín: városnapi rendezvénytér, tornacsarnok alatt
Opció: a felállított nagy sátor színpad egy korábbi, ill. késĘbbi rendezvény helyszínét is szolgálhatná, így a költségek
is kedvezĘbbé válhatnának

2011. szeptember 11. vasárnap: Mária-napi nagybúcsú
KétnyelvĦ mise, hagyományos megvendégelés: sütemény,
pogácsa, ital
Rendezés: GAMESZ székek, asztalok
Szervezésért felelĘs: Visegrádi Német Kisebbségi Önkormányzat, zenekar, énekkar
2011. október 1. szombat (szeptember 24. szombat)
idĘjárás függvénye: szüreti felvonulás, bál
Városnapi rendezvénysorozattal együtt
Szervezésért felelĘs: Visegrádi Német Kisebbségi Önkormányzat, Mátyás Király MĦvelĘdési Ház
Rendezés: GAMESZ székek, asztalok
Helyszín: városi utak, terek
Bál helyszíne: Széchenyi tér, ill. sportcsarnok
2011. október 6. csütörtök: nemzeti ünnep
Zenekar fellépése
Szervezésért felelĘs: Visegrádi Német Kisebbségi Önkormányzat, zenekarvezetĘ
2011. november 11. péntek: Márton-nap
Szervezésért felelĘs: Fellegvár Óvoda, Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú MĦvészetoktatási Intézmény, Visegrádi Német Kisebbségi Önkormányzat
Helyszín: városi utak, Széchenyi tér
2011. december 18. vasárnap: nemzetiségi nap
Szépkorú nemzetiségiek köszöntése
Program: kidolgozás alatt
Helyszín: mozi, tornaterem
FellépĘk: elĘkészítés
2011. december: idĘsek karácsonya, városi karácsony,
éjféli mise
2011. december: évi hagyományos sváb disznóölés
megszervezése
a várossal, obergünzburgi testvérváros, Visegrádi Dunai
Svábokért és Németekért Alapítvány
FellépĘk: énekkar, zenekar
Német Kisebbségi Önkormányzat

2011. június 24-25–26. péntek–szombat–vasárnap:
plintenburgi ünnepi napok, országos svábtalálkozó
Közös szervezés a Duna menti Svábok Alapítványával
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Meghívó
Visegrád Város Önkormányzata

2010. december 18-án (szombaton)
15.30 órai kezdettel
rendezi meg hagyományos

karácsonyi ünnepségét,
melyen 70 éven felüli polgárait mĦsorral
és ajándékkal köszönti.
A rendezvényre szeretettel hívunk
és várunk mindenkit!
Az ünnepség helyszíne: MOZI
Az idĘsek szállításáról gondoskodunk!
Kérjük, igényüket
a 398-255/9-es melléken jelezzék!

Visegrádi Fiatalok Klubja Egyesület és a Visegrádi Ifjúsági Sziget Egyesület meghívására
advent utolsó szombatján,

2010. december 18-án 16.30-kor

Sillye JenĘ és barátai
tartanak

adventi koncertet
a római katolikus templomban
Majd a szentmise után közös éneklés mellett
meggyújtjuk a templomkertben az adventi koszorú
utolsó gyertyáját, és megnézhetjük
a visegrádi fiatalok betlehemes játékát.
Az együttlét alkalmából a jelenlévĘket
vendégül látjuk egy kis süteménnyel,
karácsonyi teával, forralt borral
Szeretettel várunk mindenkit!

2010. december

Meghívó
Visegrád Önkormányzata
szeretettel hív mindenkit a

2010. december 30-án
megrendezendĘ évbúcsúztató

városi disznótorra
Jöjjenek el és kóstolják meg a helyben sütött
hagyományos visegrádi sváb hurkákat,
kolbászokat és sült húsokat!
A disznótoron az ételfogyasztás ingyenes,
a forralt bor árából
és az önkéntes adományokból
befolyó összeget pedig a rendezvény
és a civil szervezetek támogatására fordítjuk

Program:
8.00 órakor Disznóvágás
10.00 és 16.00 óra között Ételkóstolók
A disznók feldolgozása várhatóan 16 óráig tart
A zenét a The Rosslift zenekar biztosítja
A disznótor helyszíne a városközponti tér
A disznótoron közremĦködik:
a Szent György Lovagrend,
a Visegrádi Fiatalok Klubja és a Sziget Egyesület,
a Visegrádi PolgárĘrség
és a Visegrádi Szövetség
A pénzadományokat elĘre is köszönjük!
Mindenkit szeretettel várunk!

A Mátyás Király MĦvelĘdési Ház szervezésében

2010. december 30-án (csütörtök) 18 órától
A Visegrádi Szövetség és a
Visegrádi Turisztikai és VárosszépítĘ Egyesület
szeretettel meghívja Önt és kedves családját

az ARTISSIMO Trió
(Szepessy Beáta – szoprán, Molnár Balázs – fuvola,
Kapi-Horváth Ferenc – zongora) ad

A HAGYOMÁNYOS „VISEDRÁDI
KARÁCSONY” ÜNNEPSÉGRE

KARÁCSONYI KONCERTET

2010. december 18-án, szombaton
17 és 20 óra között a 48-as térre

A mĦsorban az alábbi mĦvek csendülnek fel:

A programot 17.30-tól
a Visegrádi Német Kisebbségi Fúvós Zenekar
nyitja.
Fellépnek még:
Visegrádi Tátika Dalkör,
Visegrádi Német Nemzetiségi Énekkar,
zeneszám és szavalat,
Visegrádi Férfi Dalkör
A vendégeket és szereplĘket harapnivaló
és innivaló várja
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

a visegrádi plébániatemplomban
C. Ph. E. Bach: Hamburgi szonáta / I. tétel
J. Haydn: Benedictus / Istenes Szent János-mise
J. Haydn: G-dúr trió / I. tétel
W. A. Mozart: Agnus Dei / Koronázási mise
W. A. Mozart: Rondó K 373.
G. Verdi: Leonóra áriája / A végzet hatalma
Doppler F.: Magyar pasztorál-fantázia (részlet)
ErkelF.: Melinda bölcsĘdala / Bánk bán
Dohnányi E.: Ária
G. Ph. Telemann: Kantáta
Mindenkit szeretettel várunk!
A belépés ingyenes!
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Magyar László:

Mint mikor a rózsa
a bimbóit egymás után, ahogy kibontja
és bársonypuhán feslenek fel a sziromlevelek,
hogy ölükben még nektár, se harmatcsepp nem pereg
és e színpompás levélkék körkörös alakban
hajlanak egymás fölé, hiába, hogy mind tudatlan,
hogy lám a virágkehely eszményi fĘterén
áll a bibeszál, katonák: száz porterhĦ legény,
s az oktondi méh, mely csak épp jól bereggelizett,
mit sem sejtve elrepül, holott új magot vetett;
s e pompázatos szirmok erĘdként védĘ kapuszárnya
most egy akarnokként mind csak azt kívánja,
hogy e vágy, e mag, mint legyen kitárulkozás;
megértĘn, hogy leljen méltó befogadást,
míg végigömlik e sok sivár lelki, földi, – tájon;
hazát találjon magának, senkinek se fájón;
s ahogy a bimbók metszete-tengelyén
renddé szelídül vihar után a remény
és a legkisebb sziromlevél is tudja sorát,
helyét, a kört formázó védĘ mechanikát;
s mint magzat, anyja ölében: lélek üdvében álom,
– egymásra csodálkozik – az elsĘ érzésnyi mámor;
az elsĘ lélegzettel vette-vélt elfogadás;
felszakadó sikoly, öröm, hüppögve csituló sírás;
az egy szívverésük ütemén ez az apró szerzet:
,,az öröklött, az érvényes, a szerzett”: a gyermek! –
ki minap még virágterhével várandós, szegény,
most fényben fürdĘ tünde tünemény: maga a fény;
bimbó is még, de rózsa is már ez új virág:
pentagrammájában megtestesült új világ;
az alfától az ómegáig ívelĘ végtelen;
eszme és értelem igéjekénti lételem;
egyszer záródó tört vonalunk kódolt csillaga;
Picasso galambjaként a cél, az út önmaga;
test-lélek, ösztön-ész, a mindenség mítosza;
lehetséges létezĘen fogantatott csoda;
mint mikor a rózsa a szirmait kibontja,
most gyermek születik, kisfiú ül közénk.
Hatalommal bír, – örök üdvössége éltetĘ remény! –

Kedves SzínházkedvelĘk!
Többen jelezték, hogy szívesen megnéznék az Edith Piaf
címĦ elĘadást. Erre január hónapban lehetĘség lesz. A
sokak által kedvelt Vári Éva önálló estjére szervezünk
színházlátogatást. Az idĘpont még nem ismert, érdeklĘdni, jelentkezni lehet Takács Istvánné (26) 397-108 és 06
(30) 9651-410 es telefonokon.
Takács Istvánné
(VSZ)
December 30-án, csütörtökön 16 órától tartjuk

nyilvános
szerkesztĘségi ülésünket,
melyre tisztelettel hívjuk kedves Olvasóinkat!
A Visegrádi Hírek szerkesztĘbizottsága

MEGHÍVÓ
A visegrádi református gyülekezet élete
1910 decemberétĘl datálódik.
A most százéves visegrádi gyülekezet
Isten iránti háláját fejezi ki akkor, amikor
2010. december 19-én (vasárnap) délután 3 órakor

Sipos Bulcsu Kadosa
esperes úr
igehirdetésével

az új református templomban

ünnepi istentiszteletet
tart,
amit szeretetvendégség követ.
Tisztelettel és szeretettel hívjuk
mindazokat a visegrádi polgárokat,
katolikus, evangélikus és református testvéreinket,
akik a nevezetes ünnepi eseménynek tanúi,
résztvevĘi szeretnének lenni!
Vörös Ákos
ref. lelkész

KÖZLEMÉNY
Tájékoztatjuk a város lakosságát arról,
hogy a karácsonyi ünnepek elĘtt
– december 21-én 10–12 és 14–18 óráig –

CSEKE LÁSZLÓ dedikálja
VISEGRÁD EZER ÉVE címĦ könyvét
a Mátyás Király MĦvelĘdési Házban.

MEGHÍVÓ
Tisztelettel és szeretettel meghívunk – mint mindig
minden kedves ÉrdeklĘdĘt
2011. január 6-án (csütörtök),
vízkereszt napján 18 órára a visegrádi moziba a

,,MINDENEK TEREMTĝJE”
címĦ

ÜNNEPI
HANGVERSENYRE
KözremĦködik:

SZVORÁK KATALIN
Liszt- és alternatív Kossuth-díjas népdalénekes
és

ANDREJSZKI JUDIT
ének-, csembaló-, orgonamĦvész
A belépés díjtalan!
Eg y üt t K ult urá lis Eg y e sület
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Karácsonyi könyvvásár
egész decemberben
a Mátyás Király MĦvelĘdési Ház
és Városi Könyvtárban
Minden kedves érdeklĘdĘt
rendkívül kedvezményes árú könyvek
széles választékával várunk
A vásárban két új,
Visegrád tárgyú könyv is megvásárolható:
Cseke László 2010 októberében megjelent
Visegrád ezer éve c. almanachja,
mely még ebben a hónapban
kedvezményes áron kapható,
valamint a Mikesy Tamás szerkesztésében megjelent
Visegrád album

Kedves Visegrádiak!
Köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik 2010ben értékes könyvekkel ajándékozták meg a könyvtárat.
Ebben az évben könyvadományáért köszönet illeti: Anthony Máriát, Bognár Ferencet, Borsody Istvánt,
Burgermeister Dórát, Cseke Lászlót, Csékei Róbertet, Dr.
Dobos Irmát, Gróf Pétert, Horváth Istvánt, Illés Istvánnét,
Ispán Mártát, Lázár Ferencnét, Lieber Ferencet, Lugosi
Papp Jánost, Müller RezsĘt, Oláh Ildikót, Péterfy Lászlót,
Schulek Tibort, Szinay Istvánt, Szlovák Erzsébetet, Takács
Istvánt és Zeller Kittyt.
Ezúton kívánok valamennyi kedves Olvasónknak és Visegrád minden polgárának kellemes ünnepeket és boldog
új évet!
Fehér Judit
könyvtáros

Adventi készülĞdés
a Mátyás Király
Történelmi Játszóházban
December 11-én, szombaton 10–15 óráig

karácsonyi díszek készítése,
üdvözlĞ- és képeslapok festése
December 18-án, szombaton 10–15 óráig

csuhéangyalkák készítése
és gyertyamártás
Szeretettel várunk mindenkit!
Részvételi díj gyermekenként 400,– Ft

2010. december

Közeleg az ünnep...
Adventi koszorúinkon már égnek a gyertyák, a karácsonyt megelĘzĘ várakozás lassan eléri jutalmát. A várakozás decemberi csendje hatalmába keríti az embert, nincs
bizonytalanság az érkezés felĘl, biztosak vagyunk abban,
hogy eljön, akit várunk, eljön a karácsony. Sorra elégnek
gyertyáink, meleg kalács illata tölti be otthonainkat, lelkünkben fehéren hull a hó. Mindenki meglepetést készít
szeretteinek, megsokasodnak tennivalóink, de eközben
halljuk meg a kopogtatást lelkünk ajtaján, mely nem tolakodó és arra figyelmeztet, hogy az ajándékok mellé tegyük oda a szívünket is, hogy általa igazi értéket adhassunk szeretteinknek, és maradjon erĘnk odafigyelni azokra is, akik még ilyenkor is nélkülözni kényszerülnek a
szeretet és összetartozás élményét.
Van egy kedves történetem az adventi angyalokról, melyet most szeretnék megosztani mindenkivel.
Négy héttel karácsony elĘtt valami nagyon fontos dolog
történik: egy angyal kék köpenybe öltözve leszáll az
égbĘl, hogy közelebb húzódjon az emberekhez. A legtöbb
ember ezt észre sem veszi, mert túlságosan el van foglalva
mással, de azok akik jól odafigyelnek, meghallják a hangját. Az elsĘ vasárnap a napja, hogy az angyal elĘször szól,
s keresni kezdi azokat, akik meg tudják és meg akarják
hallgatni Ęt.
A második adventi vasárnapon piros palástba öltözött
angyal száll le a mennybĘl, kezében egy nagy serleget
hoz. Az angyal szeretné megtölteni az aranyserlegét, hogy
tele vigye vissza a mennybe. De mit tegyen bele? Játékot?
Ajándékot? Törékeny, finom szövésĦ a serleg, a Nap
sugaraiból készült. Nem tehet bele kemény, nehéz dolgokat. Az angyal észrevétlen végigmegy a világ összes házán, mert valamit keres. Tiszta szeretetet minden ember
szívében. Ezt a szeretet teszi a serlegbe s viszi majd vissza
a mennybe. Mindazok, akik a mennyben élnek, fogják ezt
a szeretetet, s fényt készítenek belĘle a csillagoknak. Ezért
olyan jó felnézni a hunyorgó, ragyogó csillagokra.
Advent harmadik vasárnapján egy fehér, ragyogó angyal
jön le a földre. Jobb kezében egy fénysugarat tart, melynek csodálatos ereje van. Odamegy mindenkihez, akinek
tiszta szeretet lakik a szívében, s megérinti a fénysugarával. Azután a fény ragyogni kezd az emberek szemében, s
elér a kezükhöz, lábukhoz, az egész testükhöz. Így még az
is, aki a legszegényebb, legszerencsétlenebb, azt is megszállja a béke, a tiszta szeretet és a boldogság érzése.
A karácsony elĘtti utolsó vasárnap egy nagy, lila lepelbe
öltözött angyal jelenik meg a mennybolton és járja be az
egész földet. Kezében lantot tart és azt pengeti. Közben
szépen énekel hozzá. Ahhoz, hogy meghalljuk, jól kell
figyelnünk és a szívünknek tisztának kell lennie. A béke
dalát énekli. Sok kis angyal kíséri, együtt énekelnek. Daluktól valamennyi mag, mely a földben szunnyad, felébred
s így lesz majd tavasszal új élet a Földön.
Kívánom, hogy mindannyian tudjunk hinni ebben a történetben. Áldott, szeretetteljes, békés karácsonyt mindenkinek!
Bártfai Ildikó
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Szoboravatás a fellegvárban
Királyi városunk kiemelkedĘ korszakának értékelése és a
nemzeti múltunk iránti tisztelet késztet bennünket arra,
hogy fejet hajtsunk Károly Róbert király megkoronázásának hétszáz éves évfordulóján. Kortársai Károly Róbert
országmentĘ politikájának eredményeit csak az Árpád-ház
legnagyobb uralkodóinak eredményeivel tudták összemérni. Ez az értékelés az utódokra is átplántálódott. Voltak
olyan történészek is, akik Ęt tartották a magyar középkor
legkiemelkedĘbb királyának.

Ritka alkalom tanúi és megélĘi lehettek azok, akik november 13-án felsétáltak a fellegvár középkori fegyvereket
bemutató termébe, a király gyönyörĦ fejszobrának felavatására és beszentelésére. Az ünnepi alkalom azzal teljesedett ki igazán, hogy a szobor alkotója, lovag Mihály Ferenc, a Szent György Lovagrend skandináv nagypriorja és
számos lovag is megjelent. Mihály Ferenc, a szobor mĦvésze a székely ember szívósságát, alkotó erejét, kitartását
vitte magával Stockholmba, hogy a szabad világban új
életet teremtsen.
A székely ember azonban nem magányos lélek. Csak akkor érzi jól magát, ha vele azonos gondolkodású társakat
talál. ÖsszegyĦjtötte hát azokat a Svédországba települt
székelyeket, akikkek együtt Magyar Házat vásároltak a
svéd fĘváros egyik kerületében. Az embert próbáló munka
eredményeit azok a lovagok is érzékelhették, akik három
évvel ezelĘtt részt vettek a stockholmi találkozón.
De most nem azért jöttünk a maradékában is pompás fellegvárba, hogy a kiváló szervezĘ Mihály Ferencet megismerjük, hanem azért, hogy a szobrászmĦvész munkásságának egyik legcsodálatosabb alkotását megismerjük és felszenteljük.
Évekkel ezelĘtt, a lovagavatás felemelĘ perceiben, amikor
a díszkard Mihály Ferenc vállát érintette, az új lovag gondolatában megjelent egy koronás fĘ, Károly Róbert király
alakja. Nem nyugodott addig, amíg nemes márványból meg
nem formálta a koronás királyt. Minthogy Ę nem a szó
embere, ezért a márványt választotta arra, hogy álma valósággá váljon, s benne testet ölthessen a szobor szellemisége is. Amikor a hegyes vésĘt és a szobrászkalapácsot kézbe
vette, a nagyolás után lapos vésĘvel kezdte finommá formálni a kialakuló királyszobrot. A további munka három
évig tartott.
Hóman Bálint – a múlt század neves történésze – így jellemezte a fiatal királyt: „ErĘs késztetése van az egyeduralomra, kitartó és makacs, értelmes és mély intuícióval bír a
politika gyakorlati kérdéseiben, mély emberismerettel,
diplomáciai és alkalmazkodó készséggel, vonzalmat az
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élvezetekre, mint komoly és kitartó munkára, katonás és lovagi
lélek.”

Mihály Ferenc megformált szobrának szemében és magas
homlokában benne van az Árpád-dinasztia nagysága, melynek
jogos utódja lett. Selyembrokát ingének kapcsában az Anjouk
franciás eleganciája, az egész fej finom rajzában pedig a boldogabb jövĘ ígérete, amelyben fia, Nagy Lajos király emelte
területileg leghatalmasabbá a valaha volt magyar birodalmat.
Korunk emberének különös öröm, hogy Károly Róbert király
szobrában Visegrád város lakói, az itt megforduló magyarok és
külföldiek az ország egyik legszebb korszakát is tisztelhetik.
Ezért mindnyájunk nevében gratulálunk a mĦvésznek, és
szívbĘl kívánjuk, hogy Isten tegye áldássá keze munkáját!
Cseke László

A szolgálatot, a szobor meghintését szentelt vízzel fĘtisztelendĘ lovag György Ferenc ipolybalogi plébános végezte.

Emlékezés régi visegrádiakra
Most lennének százévesek

Ez a kép egy fontos esemény alkalmából készült, Szentendrén, amikor ezek a férfiak megkapták a katonai elbocsátó levelet (obsitot). Apám, Zeller Mihály Ęrizte féltĘ gonddal. Képkeretbe foglalta, mely kép még most is a szobám falán függ,
tisztelgéssel apáinkra, rájuk.
A képen balról jobbra: Bali János, Sólyom Ferenc, Schandl
Hubert, Szabó Szabados Lajos, Fieszl Rudolf, Schmidt Hugó,
Neiser János, Mayer István, Zeller Mihály, Hoffmann József.
Klein Istvánné Zeller Magdolna
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A Scheili-ház falánál szép számú közönség gyĦlt össze
2010. november 4-én, hogy a Trianon-emléktábla felavatásának szem- és fültanúja lehessen. A Himnusz eléneklése után SzĘke Mátyás, az Együtt Kulturális Egyesület
elnöke ismertette a táblaavatás történetét, s mivel június 4én még nem kerülhetett arra sor, az ünnepi aktus egybeesett az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének
november 4-i megemlékezésével.
A késĘ délutáni
mĦsorban
irodalmi
összeállítás hangzott
el, melyben Gróf
Anikó,
Gerstmayer
Bea és Magyar László
Illyés Gyula mĦveibĘl
olvasott részleteket.
Ezután került sor az
emléktábla avatására,
szentelésére. A megemlékezĘk virággal,
koszorúkkal és mécsesgyújtással adták
meg
az
ünnepi
eseménynek a tiszteletet. Az esemény a Szózat eléneklésével ért véget.
Az emléktábla alkotója: Bíró János gödöllĘi kĘfaragó
mester, szobrászmĦvész.
Borsody István

DECEMBER
December hideg, borús és sok hóval,
Jó esztendĘt jósol gyümölcs s gabonával.
De ha lóherét látsz mezĘn karácsonykor,
Biztosan hóban fogsz járni majd húsvétkor.

December 11-én, szombaton délután 4 órakor

Luca-napi táncház lesz
az Áprily Lajos Általános Iskolában

Sok szeretettel várjuk a Lucákat is,
a kicsiket és nagyokat!
Szabóné Mayer Katalin

2010. december

       
Folytatva a Visegrádról szóló költészeti sorozatot ezúttal
Kisfaludy Károly 1823-ban írott befejezetlen versét közöljük. Megjelent a Kisfaludy Károly minden munkái címĦ
sorozat elsĘ kötetében 1859-ben, melyet Heckenast Gusztáv adott ki és Toldy Ferenc szerkesztett.
Bús döledék! Mily csendesen állsz ködlepte tetĘdön,
Nézve komordan alá a Duna habja közé!
Lakja királyinknak, Visegrád! Hajdanti virágod
Porba omolt, s élted nemzeti gyászba vegyĦlt.
Barna falad roppant vázként mered a levegĘnek,
Mintha kivágyna korunk mostoha terhe alól.
Hasztalan! elhúnytál; az enyészet vas keze rajtad
Vad diadalmi jelül hamvadon edzi dühét.
Küzdél bár, de magas díszeidnek hullani kelle,
Míg pártolt fiaid oszlopa, sírja levél.
A múlt századokat látom feltĦnni körĦled,
S lengve vonúlni az est sĦrü homálya felé;
S mint a hon-vesztett lángképzeti visszaröpĦlnek,
Lelkem is úgy felleng a kegyes árnyak után.
Tornyaidat látom büszkén csillogni az éghez,
S játszi habok tükrén képedet úszni alant;
Épületid sorait látom – – –

Horváth István

Hálás köszönet
Mindig is minĘsített egy társadalmat, egy szervezetet,
egy települést stb., hogy milyen módon törĘdik az idĘsekkel. Nagy örömünkre városunkban is számos szép példát
látunk-tapasztalunk errĘl!
IdĘs házaspár vagyunk, sajnos fájós lábakkal, egyéb komoly egészségi problémákkal, egyre nehezebben indulunk
el biztonságos otthonunkból.
Így adventkor talán még jobban elérzékenyülünk, amikor
azokra gondolunk, akik önzetlenül, természetes kedvességgel segítenek nekünk. A doktornĘre és Klárikára, akik
gondoskodnak receptjeinkrĘl, amikor nagyon nehezen
tudunk kimozdulni, és türelmesen meghallgatják panaszainkat. A patikában Katikára, aki el is hozza nekünk a
gyógyszert, ha tudja, hogy mostanában gyengélkedünk,
vagy csúszik az út, s tudja, a gyerekek sem tudnak minden
nap jönni… A könyvtárból Zsóka és Juditka új olvasnivalóval kopognak be hozzánk, visszaviszik, amit elolvastunk. Amikor belépnek, kisüt a nap…
Ezek mind olyan megnyilvánulások, melyeket nem köteles egyikük sem megtenni, ám mégis megteszik abból az
egyszerĦ okból, hogy amit csinálnak, az nem csupán munkájuk, szakmájuk, hanem hivatásuk! Emberekkel foglalkoznak, és ennek felelĘs tudatában, a legmagasabb színvonalon munkálkodnak!
És akkor még meg sem említettük kedves szomszédainkat!
Köszönetet mondunk most nekik, és azt kívánjuk, éljenek meg Ęk is magas életkort, és részesüljenek ugyanennyi
kedves gondoskodásban!
Áldott, békés karácsonyt kívánunk nekik, egészséget az
új évre, hogy családjukban és hivatásukban egyaránt
helyt tudjanak állni!
Baumann házaspár
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JÁTSZÓTÉRI TÖRTÉNET
– rendhagyó beszámoló két fejezetben egy épülĘ játszótérrĘl és sok másról –
MesszirĘl kell kezdenem az idĘben, ha a készülĘ iskolai
játszótér történetét le szeretném írni. Szép történet, és tanulságokkal teli; mint cseppben a tenger végtelenje: Megcsillan
benne sok minden…
1. fejezet
A történet tavaly nyáron kezdĘdött, amikor az iskolának új
igazgatója lett. Bár már ezt megelĘzĘen is tervezték az iskolaudvar egy részének parkosítását, Bozóki Marianna érkezésével új lendületet és kissé új irányt vett a gondolat: „Ez
ugyan egy iskola udvara, ide elsĘsorban tanulni járnak a
gyerekek – de attól még lehetne barátságosabb, adhatna
gazdagabb lehetĘségeket a mozgásra a tér; itt lehetne akár
játszóterük is…”
A gondolatot szó követte, s a sok kis beszélgetésbĘl kiderült, nem marad egyedül az álommal. Azonnal beszédtéma
lett az ügy, sokan rögtön a magukénak érezték, segítették;
közöttük is elsĘként Bene Évi, akinek közvetítése nyomán a
Visegrádért Egyesület fölajánlotta az elsĘ 200.000 forintot, a
Bene család pedig már a következĘ héten megajándékozta az
iskolát egy vadonatúj kültéri pingpongasztallal. Sem helye,
sem pontos formája nem volt még a térnek, de a bizalom és a
tenni akarás jeleként elkezdett gyĦlni a megvalósítására szánt
összeg. Érkeztek a fölajánlások: Az Összefogás Dömösért
Közhasznú Egyesület 100.000, a Dömösi Önkormányzat
100.000, a DMRV 50.000, a Vogel család 20.000 forint
adománnyal segítette szárba szökkenni a csírázó gondolatot.

Tudták, tudtuk sokan, hogy ilyen szándékokkal az utóbbi
idĘkben az UTILIS Kft.-hez illetve ügyvezetĘjéhez, Bánó
Lászlóhoz is bízvást fordulhatnánk, de ez adott pillanatban
nem lett volna illendĘ, hiszen nem sokkal korábban 100.000
forinttal támogatta – hasonlóan az elmúlt évekhez – az iskola
„VI–PA” táborozását.
Az iskola szülĘi szervezete is komolyan vette az ügyet: A
gyermeknapi ünnepséghez kapcsolódóan büfét szerveztek
(ilyen sem volt még…), melynek bevétele – 160.000 forint –
szintén a játszótérpersely tartalmát gazdagította. A tanév végén a gyerekek tudták, hogy a szokásos papírgyĦjtĘ verseny
teljes bevétele is a játszótérbe épül, ezért nézzék el nekik, ha
még az aznapi friss újságot is kiszedték a postaládából…
84.000 forint lett lelkes munkájuk eredménye.
„Óriási élmény volt látni – ne haragudjon, András, tudom,
kicsit fellengzĘsen hangzik – egy eszme születését, illetve inkább: Újjászületését. Rengetegen megmozdultak, rengetegen
tettek és dolgoztak érte, ki-ki ahol tudott, s bár a pontos végét senki nem látta, ahol tudta, elĘre mozdította az ügyet!

EGY gondolat által vezérelve nem külön-külön, hanem
EGYÜTT!” – idézte vissza az igazgatónĘ a szép pillanatokat.
Természetesen a Visegrádi Önkormányzat is kivette a részét a munkából. A nyár elején – még az elĘzĘ – testület
azonnal megszavazta: A teljes játszótér aljzatának kialakítását az önkormányzat végzi; az ügyet az új testület is támogatta.
Közben komolyan törtük már a fejünket a megvalósításon
is: Tudtuk, hogy ha egy ilyen szerkezet közterületen létesül, a
szükséges engedélyek és minĘségi bizonyítványok miatt lényegesen magasabb az ára, mint amennyibe maga a játék kerül. Volt egy elképzelésünk – olyan, melyet két ütemben is
megvalósíthattunk, úgy, hogy félkészen se legyen használhatatlan torzó, hiszen azt láttuk: A lelkesedés szép summát
termett, de ez az egészre nem lesz elég. Hosszas keresgélés
után – gondolatban és az interneten bejárva hetedhét országot – rátaláltunk Kotormán Patrikra, aki Kisorosziban élĘ fafaragó mĦvész, és aki többek között éppen ilyen játszóeszközök készítésével is foglalkozik.
Patrik elĘször csak a fejét vakargatta: „Ez bizony igazából
sajnos a felére sem elég… De az elsĘ ütemet mégis megcsináljuk belĘle; az önköltséget szĦken, de futja!”
A múzeumtól – itt Gróf Péter volt segítségünkre – megtudtuk, hogy a szóban forgó terület alatt ugyan csak részben feltárt a mélység, de ez nem akadályozza a játszóeszközök telepítését. A szükséges engedélyt a Kulturális Örökségvédelmi
Hivataltól rekordsebességel kaptuk meg – köszönet érte
Klaniczay Péternek, a hivatal területi referensének.
Schüszterl Karcsival apróra megbeszéltünk mindent, azután
a GAMESZ is munkába lendült: Rövid idĘ alatt a letaposott,
sittel „burkolt”, régóta csúfoskodó terület rendezett képet
kezdett mutatni. Talán a valaha itt állt lövĘházban sem lĘttek
ki annyi golyót, mint ahány kavicsgyöngy most védi a gyerekeket, ha nem úgy sikerül elhagyni a játékszert, mint ahogy
szeretnék…
S lássunk csudát: Egy szép október végi reggelen, a nagyszünetben nagyot kukorékolt a fakakas a favár tetején, és
életre kelt a játszótér – az elkészült elsĘ ütemet birtokba vehették a gyerekek!
2. fejezet
Sokat tanakodtam magamban a folytatáson. Az aljzat készen van. Ha a „tüzet” életben lehet tartani, akkor talán egy,
talán két év múlva elkészülhet a második ütem is.
Sok idĘ az…
Tudtam én is, hogy az UTILIS Kft.-nek komoly múltja van
az ilyesféle ügyek támogatásában, de éppen ezért nem akartam ezzel újra élni. Tudtam, hogy milyen óriási anyagi áldozatokat hozott már a cég és vezetése Visegrádért a legkülönbözĘbb helyeken és helyzetekben, és azt is, hogy ilyen célra
még erĘn felül is, még akkor is adnának, ha már igazából
nem lehetne… Ám tudtam azt is, hogy ha nem tĘlem, akkor
elĘbb-utóbb más forrásból eljut hozzájuk a hír…
Számba véve a lehetĘségeket, mégis úgy döntöttem, hogy –
hangsúlyozva azt, hogy ha nem tudnak támogatást nyújtani,
akkor sem hal el a dolog, csak a folytatás lassúbb és bizonytalanabban – egy alkalommal megkérdezem Bánó Lászlót, az
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UTILIS Kft. ügyvezetĘjét: Tudná-e társaságuk valamilyen
módon elĘremozdítani a játszótér ügyét? Olyasféle támogatásra gondoltam, ami majd megint beindítja a közösség segítĘ összefogását. Szinte magam tiltakoztam válasza ellen –
mely szokásához híven zavarba ejtĘen nagyvonalú volt.
Nagyot nevetett, majd válaszolt: „Rendben! Feltétlenül! De
ennek ’ára’ van ám! Leírod a társaságunk történetét. ElsĘsorban a jövĘt! A jövĘ megértéséhez pedig röviden ismertetni
kell a múltat és a jelent. Ha ezt megteszed, utána közöld,
hogy mennyi a hiány, és fizetjük.”
Mit is tehettem volna? Természetesen igent mondtam. Íme,
a történet:
,,Nos, az UTILIS Kft.-nek 1992-ben még más neve volt:
Pilisi Állami ParkerdĘgazdaság FĘépítés-vezetĘsége. A
rendszerváltás okozta társadalmi zĦrzavar egyik terméke volt
az úgynevezett profiltisztítás. Nehéz megmondani, hogy hol
volt erre valóban szükség, és hol nem. Szóval a 160 fĘs
csapatomnak el kellett hagynia a parkerdĘt, azaz az üzemegységet fel kellett számolnom. Csak az tudja, milyen feladat
ez, aki már tett ilyet. A 160 fĘbĘl kb. 20 fĘre becsültem azt a
létszámot, akinek a munkahelye az új szervezetben közös
erĘvel talán megtartható. Ez a 20 fĘs csapat kezdte meg
mĦködését 1993-ban az UTILIS Szolgáltató Kft. név alatt.
(Utilis, utile latin név. Jelentése hasznos, elĘnyös, kedvezĘ.
Ugyanakkor a FĘépítés-vezetĘségnél a fĘ profilunk az út volt
– és a Pilisben. Ez így egy szó-dallam rokonság is.)

Egy bivalycsordának is sok lett volna, amennyit dolgoztunk
a talpon maradás érdekében. Viszont sikerült! Három fĘ
tevékenységi kört alakítottunk ki: Külszíni bányamĦvelés,
tájrekultiváció és hulladékgazdálkodás. Számos munkánk
révén országos ismertségre és tekintélyre tettünk szert.
Bódítóan szép éveket éltünk meg! Cégünk évrĘl évre termelt akkora nyereséget, hogy még adományozni is tudtunk
belĘle az arra rászorulóknak. Nincs kedvesebb érzés, mint az
ajándékozás öröme. Hogy én adhatok, és nem nekem kell
kérnem.
Az UTILIS Kft. fennállásának tizedik évfordulóján – 2003ban – „kirúgtunk a hámból”. A teljes csapat buszra szállt.
Megnéztük az Országházat, majd Solymáron az Aranykorona vendéglĘben – csak mi voltunk – cigánybanda muzsikájára fogyasztottuk el ünnepi ebédünket. Természetesen több
perces pohárköszöntĘt mondtam. Mondandóm egyik szegmense a következĘ volt: Most minden szép és jó, de jövĘnk
biztosítása érdekében haladéktalanul új üzleteket kell találnunk!
Minél többet dolgoztunk az „új üzleteken”, annál inkább
hatalmába kerített egy szorongó érzés: Miért nem sikerülnek
ezek az üzletszerzĘ kísérleteink? Életképes, kiváló ötleteink
voltak!

2010. december

Szép lassan jöttünk rá, hogy mi a válasz: Amikor a fenti
tevékenységi körökre létrehoztuk az UTILIS-t, akkor még
nem alakult ki az a társadalmi-gazdasági modell, amivel
napjainkra már rendelkezünk: A külszíni bányamĦvelés és
hulladékgazdálkodás terén a nagyok, a multinacionális cégek
mindent és mindenkit leléptek. Egy kis gittegyletnek –
UTILIS Kft. – nincs ezen a téren keresnivalója. Magyarország gyarmat lett.
Eközben utódokat kerestünk, akik tovább viszik a munkánkat. Sok-sok év során egyetlenegyet sem találtunk!
Így alakult ki a jelenlegi állapotunk: EgyfelĘl a tevékenységi körünkben nem tudunk munkához jutni, másfelĘl nincs
is, aki vinné tovább!
Mit lehet ilyenkor tenni? – Leépíteni, horribile dictu felszámolni a céget.
Mindössze egyetlen gyomorszorító tényezĘ alakult ki: Meg
kell indítanunk a második „mészárlást” is. 1992 után – ha
nem is 140 fĘt – ismét munkaviszonyokat kell megszüntetnünk. Emberi sorsokat kell zátonyra futtatnunk. Azt hittem,
hogy ettĘl a második menettĘl megkímél a Jóisten. – Nem
tette.
A múlt évben több mint 20 fĘ munkaviszonyát szüntettük
meg. És ez még mindig nem a vége a munkavállalók elküldésének. Még további több ember sorsát kell megnyugtatóan
látnunk. Hála Istennek, három olyan munkatársunkról is van
szó, akik rövidesen nyugdíjjogosultságot érnek el. Kivárjuk
ezt az idĘpontot.
Most érkeztünk el az egész mondandóm lényegéhez: A jövĘhöz.
A múltban rövid idĘ alatt köztudott lett: Ha bajban vagy,
kérj pénzt az UTILIS Kft.-tĘl. Fog adni.
Igazából már régen nem tudunk adni! De adunk. Már régen
nem adhattunk volna támogatást a hozzánk fordulóknak, de
ezt borzasztó nehéz kimondani: Barátom! Bajban vagy!
Maradj is abban! Ennél rohadtabb érzés kevés van.
Számos olyan szerzĘdéssel rendelkezünk, amely még több
évig egy kisebb csoportnak talán biztosít megélhetést. (Ezért
nem tudom én sem abbahagyni a munkát.) De egy korszakot
le kell zárnunk: Az adományozás, az anyagi segítés korszakát. Ezt a lezárást végül is két búcsútétellel tesszük:
– Megadjuk a szükséges összeget az iskolai játszótér kivitelezéséhez.
– Biztosítjuk a róm. kat. templom belsĘ festésének forrását.
Ennek is külön története és feltétele van: 1995-ben kötöttünk egy szerzĘdést a dunakeszi hulladéklerakó bĘvítése
tárgyában. Nagy léptékĦt, hosszú távút. Iszonyú tömegĦ
munkát végeztünk e szerzĘdéses kötelezettségünkbĘl kifolyólag. Iszonyú tömeg pénzt költöttünk el ezért.
Néhány éve volt a „teljesítési” mélypontunk; az óriási
munka ellentételezése elmaradni látszott. Természetesen nem
hagytuk, nem hagyhattuk a dolgot: Küzdöttünk tovább. Akkor megfogadtam, hogy ha mégis nyerünk e szerzĘdésen,
úgy az UTILIS Kft. fedezi a visegrádi katolikus templom
belsĘ kifestését.
Úgy tĦnik, nyerünk. Nyerés esetén a munka húsvét után
elindul.
Milyen érdekes, hogy támogatói búcsúnk egy templomi és
egy iskolai támogatással fejezĘdik be. Ahogyan Reményik
Sándor írja csodálatos verse refrénjében:
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!”
Félegyházi András
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A Dunakanyar esti fényben (Greguss Tamás fotója)
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LegelĘször is a hajó bejön a dokkba. Meg kell csinálni a
hajósóját, 3 szánkó alá lesz csúsztatva a hajó alá és kötelekkel meg kell rögzíteni. Mikor ez megvan, akkor 3 csörlĘ
húzza, amit kézi erĘvel kell körbe-körbe tekerni. Amikor már
kint van a parton, alá kell dúcolni 1 méter magasra úgy, hogy
alá lehessen menni. Le kell bontani a fenék- és oldallemezeket, orr- és fartĘkét. Igen nehéz fizikai munka, be kell vágni
azt a rengeteg szegecset. Le kell tisztítani a hajó bordáit, van,
amikor újat kell beszerelni, új lemezeket kell felszerelni. 5–6
mm lemezekkel az orr- és fartĘkét még erĘsebbel kell, mert
ez a két lemez van legjobban kitéve a hajó és a víz rombolásának.
Utána már csak fel kell szerelni a lemezeket, összecsavarozni és jöhetnek a szegecselĘk. 2 szegecselĘ van, 1 rátartó,
1 szegecsmelegítĘ és egy, aki a meleg szegecseket viszi a
lyukba. A meleg szegecseket el kell kalapálni laposra, ami
igen nehéz és fárasztó munka volt.
Név szerint: Fritz István, Balog János, Scheili Mariska néni, Grósz Margit, Szedlacsek Antal.
Amikor mindez kész, akkor jön egy vízpróba, ahol szivárgás van, azt megjelölik és kijavítják. Ha ez mind megvan,
akkor jönnek a festĘk. Két réteg erĘs míniummal festik be,
utána meg fekete festéssel látják el. Igen komoly festĘ brigád
volt: Pankovics Károly, István, Grósz lányok, Pereszlényi
Sándor, Filip Alfréd és Fleckenstein Jakab.
KezdĘdik a hajó vízre eresztése, szintén alá kerül a 3
sójaszánkó, alá lesz dúcolva, összekötve 3 emelĘ hévérrel
megtolják, és a hajó lassan csúszik le a vízre. Mi kidolgozók,
ujjongva örültünk és tapsoltunk a sikerért, amit ezen a napon
dolgoztunk.

Ez csak egy kis epizód volt egy hajó javításáról, mert még
több kihívást kaptunk a megrendelĘtĘl.
Itt szeretnék még felidézni egy dolgot. A Kisipari Szövetkezet mindössze egy évig mĦködött. Ezen év alatt
MESZHART (volt MEFTER) Szövetkezet, Fóka, ÁVH,
FĘvárosi Csatorna MĦvek, Vidámpark részére különféle
munkákat végeztünk. KiemelkedĘen nagy munka a Fóka,
vagyis kavicskotró hajó általános nagyjavítása és átalakítása
volt. Az államosítás napján már parton állt kihúzva a hajó.
Az államosítás maga teljesen váratlanul ért bennünket. Nyugodtan dolgoztunk abban a hiszemben, hogy az akkor érvényes rendelkezés szerint a Kisipari Szövetkezetet nem fogják
államosítani. Meg kell mondani, hogy a bizottság úgy bánt
velünk, de leginkább a vezetĘnkkel, mint valami gonosztevĘvel. ElsĘ ténykedésükként elkobozták azt az 50.000 Ft-ot,
amit az elĘzĘ napon vettünk föl a banktól, és másnap lett
volna kiosztva a szövetkezeti tagoknak. ėk ezért keservesen
megdolgoztak. A jogos keresetük lett volna, mivel addig
csak szerény elĘleget kapott mindenki az év végi elszámolásig.
Az elĘbbi számban sajnos kimaradt személyek névsorát
szeretném pótolni: Balog János, Jakab Lajos, Pankovics
Károly, Schült István, Szandtner Egon, Krizsán József,
Szedlacsek Antal, Dudás István, Garami Károly, Karvaly
Gyula, Sacelotti György, Schandl Anna, Hübler Rudolf,
Vogel Károly, Kulcsár ErnĘ, Maskál Gyula, Friedrich József, Schandl Lipót, Vogel Szigfrid, Schubauer József, Tóth
Ferenc, Gazdag Lajos és neje, Szinay István.
Elnézést kérek, azoktól, akiket nem említettem…
id. Szinay István
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Zsitvay Tiborra emlékeztünk
Az Ęsz végén szokásos
programja
a
Visegrádi
Szövetségnek a megemlékezés
Zsitvay Tiborról, aki politikus,
jogász, igazságügy-miniszter,
az OrszággyĦlés elnöke, a
Magyar Turista Szövetség
védnök-elnöke volt a 20. század elejétĘl. Talán nem
mindenki tudja, hogy a NagyVillám-kilátón
kívül
az
országos kék túra útvonalának
egy része is nevét viseli, hiszen
1938-ban Ę indította el a
,,Szent István vándorlást”, ami a mai országos kék túra elĘdje
volt. A turizmushoz fĦzĘdĘ kapcsolta legendás volt, a turistaságról nagy érdeklĘdéssel várt elĘadásokat tartott az akkori rádióban. Sokat tett Visegrád turisztikai fejlesztéséért, a visegrádi vár
romjainak és a Salamon-toronynak megóvásáért, a turistautak
kiépítéséért és gondozásáért, a Nagy-Villám turisztikai célponttá
való fejlesztéséért. Támogatta a Schulek János által végzett
ásatásokat, melyek a királyi palota feltárásához vezettek. Visegrádon emlékmĦvet állított Görgey Artúrnak (Görgey-bérc),
emléktáblát Schulek Frigyesnek és Schulek Jánosnak. Ennek a
gazdag életútnak ismeretében nem csoda, hogy emléktáblájának
megkoszorúzásán a szakadó esĘ ellenére sokan tették tiszteletüket.
A megemlékezĘk ezek után a világháborús emlékmĦnél helyeztek el koszorúkat hĘsi halottaink tiszteletére.
VSZ

2010. december

A szavak – akár folyamatosan mesélünk valamit, akár érvelünk
valami mellett – legyenek olyan világosak, hogy a társaságban
mindenki könnyen megérthesse azokat…
Ezentúl úgy írj, hogy az általad használt szavak egyértelmĦek
legyenek, ne adjanak okot félreértésre, ha ugyanis kétértelmĦ
szavakat teszel egymás mellé, rébuszokban beszélsz, amit népiesen szólva halandzsának neveznek…
Volt módomban megismerni olyan embereket, akiknek az a
kellemetlen és rossz szokásuk van, hogy akkora hévvel és lendülettel kezdenek bele mondandójukba, hogy nem tudják megragadni a lényeget, hanem átlépnek rajta, és úgy futnak elĘtte,
mint a zsákmányt megfogni képtelen vadászkutya.
Sok olyan ember van, aki beszéd közben képtelen megállni, s
mint az elsĘ szélrohamtól meglökött hajó, vitorláit bevonva sem
áll meg; ezeknek az embereknek szinte egyfajta lendülettĘl
hajtva gördülnek szavaik, és amikor fogytán érvelésük, attól még
nem fejezik be, hanem vagy újra elmondják a már mondottakat,
vagy beszélnek a levegĘbe. Mások meg akkora lendülettel fognak bele mondókájukba, hogy a többieket szóhoz sem engedik
jutni; és ahogyan láthatjuk olykor, amint a paraszti ház udvarán
az egyik tyúk kikapja a magot a másik csĘrébĘl, ezek ugyanúgy
kiveszik a szót a beszélĘ szájából, hogy Ęk maguk fejezzék be a
beszédet. Ezzel minden bizonnyal meghozza a másik kedvét,
hogy hajba kapjon vele, hiszen – ha megfigyelted – semmi sem
gerjeszti az embert nagyobb haragra, mint amikor hirtelen elveszik a kedvét, vagy akár a legkisebb örömét Olyan ez, mint
amikor ásításra nyitod a szádat, és valaki a kezével befogja; vagy
amikor m ár felemelted a karodat, hogy eldobj egy követ, és
valaki hátulról lefog…
Ezzel búcsúzik ÖnöktĘl Giovanni Della Casa mester, remélve, hogy néhány intelme ma sem haszontalan és a reneszánsz
helyesen viselkedĘ embere ma is kedves lenne számunkra…

Ez történt idén a nyugdíjastornán
A visegrádi szépkorúak vidám csapata minden csütörtökön
összegyĦlik egy kis testmozgásra.
A nyári idĘszakban a Royal Club Hotel jóvoltából csütörtök
délelĘttönként vidám zeneszóra vízitornáztak a résztvevĘk. A
hĦvös idĘ beköszöntével pedig a Sziget utcában csendül fel a
tornához kedvet csináló pergĘ muzsika, majd elĘkerülnek a
tornaszerek, gumiszalagok, kötelek, súlyzók…
A nyugdíjastorna résztvevĘi ezúton szeretnének köszönetet
mondani elsĘsorban Varga Brigittának, tornavezetĘjüknek, aki
mindig vidáman, évek óta irányítja a néha nem túl egyszerĦ
csapatot. Külön köszönik a Royal Club Hotel támogatását, ahol
díjmentesen hetente igénybe vehetik az uszodát. Végül köszönik
Bártfai Istvánnak, a sportklub vezetĘjének a Sziget utcai helyiséget és a kiegészítĘ sporteszközöket.
A torna nem ért véget; továbbra is szeretettel vár mindenkit
hetente csütörtökön 9 órakor a vidám csapat.
Bolka Lajosné

KRESZ-tanfolyam
Kresz-tanfolyam indul a mĦvelĘdési házban 2011. január 16án 17 órakor. Az elméleti képzés itt, Visegrádon lesz, a vizsgákat Pomázon kell letenni. A gyakorlati képzést úgy próbáljuk
megszervezni, hogy a lehetĘ legkevesebb utazással járjon a
tanulók számára. Az oktatást a tanfolyamon résztvevĘkkel
egyeztetett idĘpontban tartjuk, heti két alkalommal.
Jelentkezni lehet A, B, C, C + E kategóriákra. A tanfolyam
díját lehet részletekben is fizetni. A csoport indulásához már 4-5
fĘ jelentkezése is elegendĘ! Az árakról, és az elsĘ alkalomra
szükséges felszerelésrĘl a mĦvelĘdési házban adunk részletes
felvilágosítást, vagy a (26) 398-128, ill. 06 (30) 210-8580-as
telefonszámon. Jelentkezni szintén a fent felsorolt helyeken
lehet!
Mikesy Tamás
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Sikeres Ęszi idény a labdarúgó utánpótlásban
Nagy önbizalommal vágtunk neki
az Ęszi szezonnak, mert a nyári felkészülés és a hat korosztályos csapat
felépítése jól sikerült. Meg tudtuk
valósítani, hogy minden korosztályban ütĘképes csapatot alakítsunk ki.
Az U16-os korosztályban Dunabogdánnyal közös csapatot indítottunk, míg U13-asban 15 fĘ, U11esben 20 fĘ, U9-esben 15 fĘ és az
U7-esben 8 fĘ saját nevelésĦ gyermekekkel vágtunk neki a szezonnak.
Óriási szorgalmuk és hatalmas kitartásuk meggyĘzött arról, hogy idén két
versenyrendszerben is indítottuk
Ęket. A normál hetenkénti bajnoki és
a szövetségi torna rendszerben is.
U7-es korosztálynak nagyon nagy
elismerés jár, hiszen ilyen apró gyermekeknek ez óriási dolog. (ėk még 5
és fél, illetve 6 és fél évesek.) Nekik
nagy dolog már az ovis, iskolás csoportos játékok elsajátítása, nemhogy
nagy területen megküzdeni és gólt
lĘni az ellenfeleknek. Megtették
gyönyörĦ eredménnyel. A tornákon
2. és 2 db 3. helyet hoztak el, és az
edzĘi minĘsítések után több egyéni
oklevelet kaptak.
U7 csapat tagjai: LĘrincz Álmos,
Tóth Olivér, SzĦcs Roland, Niegreisz
Norbi, Heim Balázs, Máté Erik,
Gombor Huba, Kilin Andris. ėk már
a téli teremtornán is egy 3. helyezéssel zárták az évet.
U9: ėk 15-en folyamatosan részt
vettek a megmérettetésen. A tornákon
2., 3. és egy tornagyĘzelem, valamint
több különdíj birtokosai. A bajnoki
tornákon élvezetes és bátor játékkal,
az Ęszi szezont az 5. helyezéssel
zárták. Közöttük négy fĘt a NyugatPest megyei válogatottba is beválogatták: Elsik Attila, Farkas Gábor,
Marosi Tamás mezĘnyben, addig
Horváth Balázs kapus poszton bizonyíthat. ėk a téli teremtornán az 5.
helyen végeztek, ahol több elsĘ osztályban játszó csapat is jelen volt, pl.:
Újpest, Szigetszentmiklós. Itt a legjobb kapus Horváth Balázs lett.
U11: Az egyik legütĘképesebb
korosztály (2000–2001 születésĦ
gyerekek) 20 fĘ. Két torna 3. hely és
egy tornagyĘzelemmel hangoltak a
bajnokságra. Szorgalmuknak köszön-

hetĘen meg sem álltak A szezont a
második helyen zárták, két pont lemaradással meccshátrányban. A
szövetség is felfigyelt az eredményeinkre és négy fĘ mezĘnyjátékost:
Agatics Bálintot, Sztrapati Bencét,
Herr Martint, Oláh Bencét és a kapusunkat, Fekete Petit beválogatták a
Nyugat-Pest megyei válogatottba. Ez
nagy elismerés, így tovább.
U13: (1998–1999 születésĦ gyerekek) 15 fĘs kerettel és Kilin Zoltán
edzĘ segítségével alapos és kemény
felkészülés után magabiztosan vágtak
neki az Ęszi idénynek. Ennél a korosztálynál már fontos, hogy 2/3 pályán lessel és minden nagypályás
szabállyal játsszák. Ehhez már több
keménységre és több gyĘzni akarásra
is szükség van. A heti három edzés,
precíz, kemény munka már megmutatkozott; az elsĘ mérkĘzések botlásai
után kis fejmosással a fiúk és egy
szem lányunk (Vastag Klaudia) megemberelte magát. Jöttek a gyĘzelmek,
rúgták a szebbnél szebb gólokat,
játszották a tanult passzolós céltudatos játékot. Minden csapat tart tĘlünk,
ez magabiztossá tette a gyerekeket. A
legjobb gólkülönbséggel zárták az
Ęszt. Az eredmény: Visegrád Sport
Egyesület U13 korosztály Ęszi 1.
helyezés! Csodálatos eredmény, csak
így tovább ezen az úton.
U16: Közös csapat a Dunabogdány SE-vel. Nehéz helyzetben
vagyunk, hiszen ehhez a korosztályhoz még fiatalok a saját nevelésĦ
gyerekeink. ėk még csak 13–14
évesek. A bogdányiakkal kiegészülve
tudtunk összegyúrni egy csapatot, és
a közös munka kissé döcögĘsre sikeredett. Minden csapatnak rúgtunk
gólt, de a végén az ellenfelek többször erĘsebbnek bizonyultak, így
csak a 8. helyen végeztünk az Ęszi
idényben. Bele kell még erĘsödnünk
mentálisan is a serdĦlĘ korosztályba,
de a helytállásuk nagy elismerést
érdemel.
Csodálatos látni, hogy már a szülĘket, nagyszülĘket, barátokat is érdekel, hogy mit tudnak a gyerekeink.
Az októberi szövetségi tornán öt
egyesület mindhárom korosztályban
képviseltettük magunkat. Mi – mint
rendezĘ – minden követ megmozgat-

tunk, hogy a torna jó szórakozást
nyújtson mindenkinek. 150 gyerek
220 szülĘ és szurkoló volt jelen. A
tornát az PMLSZ részérĘl Fekete
Miklós elnök nyitotta meg, Batári
Csaba toborzásvezetĘ felügyelte, és
jómagam, Szendrey Lajos koordináltam és szerveztem az ifi játékosok
segítségével. Köszönöm.
A Sirály étterem segítette a lebonyolítást, és a „Manci néni szatócs
boltja” támogatott Visegrádos ajándékokkal, csokoládéval és díjjakkal.
Hálás vagyok a segítségekért. Köszönöm.
Az utánpótlásnak ezek a segítségek
hatalmas dolgok, hiszen önfenntartóak vagyunk, az utazásokon kívül. Az
utazásokat a Visegrád Tours, Héda
Tours és Royál Hotel biztosítja.
Ebben az évben gyerekenként 1300
Ft-ot kaptunk, a többit mi edzĘk, és a
szülĘk rakták össze. Ezek a nehézségek ellenére a korosztályok 12-12
bajnoki tornán és 5-5 fizetĘs teremtornán vettek részt nagy sikerrel. A
teljesítményük csodálatos. és a csodálatos eredményeikre mindenki büszke
lehet, hiszen Ęk minden héten
VISEGRÁDot képviselik a versenyeken.
Fájó pont számomra, hogy vannak
csapattagok, akiket sport elvonással
próbálnak jobb belátásra bírni szüleik. Ez egy-egy alkalommal elfogadható, de hosszútávon káros, mivel
ebben az elektronikai cikkekkel túltömött világban sokaknál elmarad a
mozgás, a sport, a szorgalom, a kitartás, az egészséges életmód, a kudarc
és a siker feldolgozása. A felnĘtté
váláshoz ezek elengedhetetlenek. A
labdarúgás ezt megoldja!
A pontos labdarúgó eredmények a
pmlsz.hu honlapján, illetve a Sportszelet heti hasábjain folyamatosan
megjelennek.
Békés, boldog karácsonyt és sikerekben, eredményekben bĘvelkedĘ új
esztendĘt kívánok mindenkinek.
Szendrey Lajos
utánpótlás vezetĘedzĘ
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Kisteher-fuvarozás 0–2 t-ig,
gépi földmunka
Fieszl Csaba
Tel.: 06 (30) 226-3089

Leányfalun a Príma CBA üzletház mellett
Kínálatunk:
LEGO teljes választéka
PlaymobilFisher PriceMattel-Hasbro-termékek
Piatnik társasok, kártyák
BAKUGAN és TV reklámos termékek
Fa- és olcsó mĦanyagjátékok
KészségfejlesztĘ és családi játékok
0–99 éves korig
Nyitva tartás:
hétfĘ–péntek
szombat
vasárnap
Telefon:

9–18 óráig
9–13 óráig
zárva
06 (30) 932-1076

Fontosabb címek, telefonszámok
DMRV hibabejelentĘ 310-798
ELMÜ hibabejelentĘ (40) 383-838
Fogorvos FĘ u. 38. 397-574
Gyámhivatal FĘ u. 38. 597-050, 597-051
Gyógyszertár FĘ u. 44. 398-365
Kórház: Gizellatelep 801-700
MentĘk 104
MOLGÁZ hibabejelentĘ (27) 370-639
MOL töltĘállomás Duna-part 398-056
Okmányiroda FĘ u. 57. 597-072
Polgármesteri hivatal FĘ u. 81. 398-090, 398-255
RendĘrĘrs FĘ u. 57. 398-273
RendĘrség 107
Segélyhívó 112
TĦzoltóság 105
Visegrádi RendĘrĘrs FĘ u. 57. 398-273
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Megnyílt
a MÉH-telep
Tahitótfalun
a tsz területén!
Magas áron vásárolunk:
vas- és színesfém hulladékokat!
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Kerékpár Szerelde
Téli nyitva tartás:
hétfĘ, szerda, péntek: 15–18 óra
szombat: 11–13 óra
2025 Visegrád, Nap u. 4.
Tel.: 06 (20) 343-9374
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területi képviselĘ
06 (30) 201 2946; 06 (26) 390 228
keller.laszlone@t-online.hu

Biztosítások kötése, ügyintézés ügyfeleimnek

Nagyobb tétel esetén
házhoz megyünk!
Nyitva tartás:
hétfĘ–péntek
08.00–16.00
Telefon:
06 (20) 4499447,
06 (20) 9726081
Lakossági átvételkor
személyi, lakcím-, adókártya szükséges!

ÉPÍTĘK BARKÁCS BOLT
ÉS FATELEP, DUNABOGDÁNY
DECEMBERI
AKCIÓS TERMÉKEINK:
GIPSZKARTON, SZIGETELėK,
BÁDOGTERMÉKEK 5%,
AZON FELÜL:
BARKÁCSFELSZERELÉSEK,
CSAVAROK, BARKÁCSGÉPEK,
VILLANY-, VEGYÁRUK,
VALAMINT
RAGASZTÓANYAGOK
KAPHATÓK
FABRIKETT AKCIÓS ÁRON KAPHATÓ!
Mindenkit szeretettel várunk!
Pfeifer Ferenc

Decembertęl
Spinracing órák indulnak
a Sziget Egyesületnél

CÍM:
DUNABOGDÁNY
Kossuth Lajos út 3.
(a focipályával szemben)

Zenére végzett, alakformáló és állóképességi
teremkerékpáros edzések
Heti több alkalommal
Jelentkezni lehet:
Müller Anti 06 (20) 343-9374

NYITVA TARTÁS:
hétfĘtĘl péntekig 7–16.30-ig,
szombaton 7–12-ig
Tel.: 06 (26) 590-022
Mobil: 06 (30) 9241-070
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TīZIFAELADÁS
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL!
Vágott tĦzifa 2.000,– Ft/q, hasított tĦzifa 2.100,– Ft/q

EėRY CSABA
Tel.: 06 (20) 599-9399

)*)+,-  $).

2010. december

Új áruk,
új szolgáltatások
a KÁOSZ Üzletházban
Papír-írószer
kibĘvített választékban
Üzleti és egyéb
nyomtatványok

Vállal tetĘszerkezet-építést, tetĘátfedést,
tetĘtér-beépítést és bádogos munkákat garanciával!
2025 Visegrád, Rákóczi u. 2/C
Telefon: 06 (20) 949-5437
www.tetosik.hu
e-mail cím: tetosik@freemail.hu

Mobiltelefon-feltöltés

Visegrádon külön bejáratú

KÁOSZ Üzletház

KÉTSZOBÁS LAKÁS KIADÓ!

Visegrád, FĘ u. 104.
Tel.: (26) 398-374
E-mail: kaoszuzlet@freemail.hu

ÉrdeklĘdni lehet:
06 (30) 966-9288
és 06 (26) 398-287 telefonszámon


  


Fénymásolás
FilmelĘhívás

Nyitvatartás:
hétfĘ–péntek:
9–18 óráig
szombat–vasárnap: 9–12 óráig
VÁRJUK SZERETETTEL!

Biztonsági rendszerek kiépítése
rádiófrekvenciás
és telefonos távfelügyelet biztosításával,
vonuló járĘrszolgálattal
Lénárd Péter 06 (20) 9117-775
Csitneki Tibor 06 (20) 9205-424

Ne kockáztassa Ön
és jármĦve biztonságát,
épségét!
A nyári gumiabroncs 7 °C alatt
nem biztosít megfelelĘ tapadást
az útburkolaton
még száraz idĘben sem!
A kopott téli abroncsra legyen gondja!
Téli gumiabroncs széles választékban
Gumiszerelés, centrírozás, javítás
Visegrádon!
Tel.: 06 (20) 661-7803
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Tahi központjában, az épülĘ TESCO-val szemben,
minden nap 16–18 óráig
Rendelési idĘn kívül házhoz hívás, bejelentkezés:
06 (30) 937-0863, 06 (26) 385-152
Éjszakai, hétvégi ügyelet: 06 (30) 662-6849
Dr. Szolnoki János és kollégái
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13 ÉVE A SZIGETEN! MEGÚJULT!

VÍZ-, GÁZ-, SZERELVÉNY ÉS VILLANY KISÁRUHÁZ
T A HI T Ó T F A L U , S Z A B A D S Á G Ú T 1 5 . ( A K É K D U N A S Z Ö V E TK E Z E T U D V AR ÁN )
Ha Önnek fontos az ideje, ne menjen messzebbre! Megújult és kibĘvült termékpalettával várjuk Önöket!
Nekünk fontos, hogy amit ma megvásárol évek múlva is örömét lelje benne. MinĘségi terméket reális áron!
VevĘink mondják: „Milyen kár, hogy csak most tudtam meg, hogy itt vannak, eddig rengeteg idĘt töltöttem el
a termékek beszerzésével, ráadásul még drágábban is vettem meg!”
ÍzelítĘül termékeinkbĘl:
– csaptelepek (Mofém, Kludi, Hansgrohe, Zucchetthi, Concept, JGS Portugál, Grohe)
– szaniterek (Alföldi, Keramag, Laufen, Jika, Roca stb)
– zuhanykabinok, fürdĘszoba szekrények, zuhanytálcák, kádak
– szivattyú (Wilo, Grundfos, ABS, Gardena stb.)
– gázkészülékek szinte teljes palettája
– vegyes tüzelésĦ kazánok, füstcsövek
– szerelvények (légtelenítĘ, biztonsági szelep, téli elzáró, kerti csap)
– elektromos vízmelegítĘ alkatrészek
– horgany, réz idomok csövek, ötrétegĦ idomok csövek (Henco, Valsir)
– pvc, kg, szennyvízcsatorna-csövek, idomok, szigetelések
– csavarok, dĦbelek, bilincsek
– radiátorok, szelepek
– villanyszereléshez: vezeték, kapcsolók, dugalj, izzók, dobozok, kismegszakítók, relék, gégecsövek
ElérehtĘség: tel./fax: 06 (26) 386-721, mobil: 06 (30) 9515-484
Email: postmaster@kelemen.t-online.hu

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, 850 példányban
FelelĘs szerkesztĘ: Gróf Péter
A szerkesztĘbizottság tagjai:
Borsody István, Gróf Péter, dr. Gróh Dániel,
Kálazy László, Mezei Anna, Mikesy Tamás, Scheiliné Herendi Ida

Kéziratleadás: minden hó 1-jéig
Írásaik tartalmáért a szerzĘk vállalják a felelĘsséget!
SzerkesztĘség: 2025 Visegrád, Széchenyi u. 11.
Telefon/fax: 06 (26) 398-128
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@t-online.hu
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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

2010. december
Kapható
A BORDA TERMÉKEK TELJES VÁLASZTÉKA!
Decemberi ajánlatunk:
bogdányi sonkás páros 1100 Ft helyett 900 Ft,
nyári turista felvágott 1500 Ft helyett 1200 Ft,
fokhagymás felvágott 1500 Ft helyett 1200 Ft,
KARÁCSONYRA PULYKARENDELÉST FELVESZÜNK
[személyesen a boltban, telefonon: (26) 390-350]
A sertéshús beszerzési árának kedvezĘ alakulása
folytán az árakat mi is csökkentettük!
Grillkolbászok már pizzás és zöldfĦszeres ízben is!
Többféle mustár, majonéz, torma!
A GRILLEZÉSHEZ AJÁNLJUK:
többféle ízesítésĦ fĦszeres húsok, sertéstarja, oldalas stb.
többféle páccal ízesített grillhúsok, grillfĦszerek
nagy választékban, sertés- és juhbeles
grillkolbász, csemege debreceni!
Az árak a mindennapi készlet erejéig
érvényesek; az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
Sertés-, mĦ- és vakbél, gyomor folyamatosan kapható!
MinĘségi ecetek, konzervek, ét- és olívaolaj,
ásványvíz, üdítĘitalok, száraz- és házi tészták,
mirelit áruk, vecsési savanyúságok, mirelités grillfĦszerek nagy választékban,
jó minĘségben, kedvezĘ áron!
SODEX ho PASS, ENNI KÉK
étkezési és ajándék utalványok beválthatók!
2010. november 25-tĘl az adventi idĘszakban
– csütörtöktĘl szombatig – karácsonyi kirakodó
(adventi koszorúk, gyertyák, ajándéktárgyak,
játékok stb.) a húsbolt udvarában
Kellemes karácsonyi ünnepeket és békés, boldog
új évet kíván kedves Vásárlóinak a Borda húsbolt
csapata
2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos út 40.
Telefon: (26) 390-350

 )*& ++ + ,- % . //  0 
 .012. 0..!3.4.5 0#

0.36+5 7!!.5&
!425.34# 58#%9
 : ;< #3
=.8## .0.5.012.-.!8.

>? 5.32.04!!. 5=@ %

  
Nyitva: h–p 10.00-19.00, szo 10.00–14.00
2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 49/c
Telefon: 06 (26) 580-072
(vizsgálati elĘjegyzés is)
Fax: 06 (26) 580-073
e-mail: optimed@chello.hu

Szemész szakorvosi vizsgálat,
gyermekszemészet
Kontaktlencse-vizsgálat, -forgalmazás
Kontaktlencse-ápoló szerek
Szemüvegkészítés, -javítás
Fotócikkek, fényképelĘhívás,
igazolványkép-készítés

