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Tavaly novemberben meghívás érkezett a MĦvészetek Palotájából,
hogy Visegrád városa mutatkozzon
be a Cifra Palota címĦ rendezvénysorozat keretében. Magyarország legnagyobb közmĦvelĘdést szolgáló
intézményének e sorozatát gyermekek és fiatalok számára szervezi.
Minden várostól azt kérik, hogy a
településre leginkább jellemzĘ produkcióval mutatkozzon be Budapesten.
Miután felmértük a helyzetet, úgy
döntöttünk, hogy örömmel eleget
teszünk a meghívásnak. Külön öröm,
hogy városunkra pont a magyar kultúra napján kerül sor.
A felkérés több produkció bemutatására vonatkozik, így január 22-én
10 órától 14 óráig a MĦvészetek
Palotájában több helyszínen folyamatosan tartjuk bemutatónkat. Miután
Visegrádra elsĘsorban a történelem,
az épített környezet és a természet
harmóniája jellemzĘ, így mĦsorunk
gerincét is ezek a témák alkotják.
A színpadon látható lesz a Maszk
Bábszínház elĘadásában a Mátyás
király bolondos bolondja címĦ darab,
fellép Heinczinger Miklós Áprily La-

jos megzenésített verseivel, látható
lesz az Áprily Lajos Általános Iskola
német nemzetiségi és magyar néptánccsoportja, valamint bemutatkoznak a zeneiskola növendékei és tanárai is.
Természetesen nem maradhat el a
Szent György Lovagrend haditornabemutatója, valamint a Primavera
táncegyüttes és a dobos csapat elĘadása sem.
A visegrádi fiatalok több produkcióval is fellépnek: középkori dalokat,
magyar népdalokat és modern zenét
egyaránt elĘadnak majd.
A kézmĦves foglalkozásokon a
gyerekek készíthetnek római Ęrtornyot és sisakot papírból, de lesz
kályhacsempe- és címerkészítés
agyagból, fagyöngyesztergálás íjas
esztergával. Megismerkedhetnek a
pénzverés, a kĘfaragás, a papírmerítés, a papírnyomás fortélyaival. Az
ügyesebbek készíthetnek bĘr karkötĘt, gyertyát vagy dobot, de lehet
majd szĘni, lemezt domborítani,
esetleg várat is építhetnek.
A játszóházban közel húsz középkori és népi játék fogja várni a közönséget:

Találd el a bohócot, Irány a vár, Ki
gurít ügyesebben?, Szabadítsd ki a
királylányt, KeményfejĦ vándorlegény, gólyaláb, „sítalp”, labirintus,
korongos csúszka, gyĦrĦtĦzés, óriás
kirakó, középkori logikai játék, középkori kártyajáték, óriás dominó,
mocsárjáró, memóriajáték, katapult,
teknĘmerítĘ, gyĦrĦfĦzés fakarddal,
malomjáték, sakk.
Lesz fegyverbemutató, és ki lehet
majd próbálni az íjászatot. A történelmi bemutatóról a Mátyás Király
Múzeum gondoskodik, míg a természeti részt az Erdei MĦvelĘdési Ház
és a Dunakanyar Erdei Iskola szervezi. Mindezt erdész-, vadász- és solymászbemutató teszi teljessé. Az érdeklĘdĘknek levetítjük a Szent
György Lovagrend által 2000-ben
készített Tisztelgés a megtartó haza
elĘtt címĦ filmet.
Nem utolsó sorban lesz egy Visegrádot bemutató stand, és reményeink szerint a könyvesboltban a visegrádi könyveket megvásárolják a
látogatók a rendezvény ideje alatt.
Engedjék meg, hogy formálisan
átnyújtsunk minden kedves Visegrádinak egy meghívót! Mikesy Tamás
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ÉvértékelĞ
Talán célszerĦbb lenne azt a címet adni ennek az írásnak, hogy: A 2011-es év Visegrádon, ahogyan én láttam.
Mert természetesen minden ilyen összefoglaló szubjektív.
Ha száz visegrádi lakost kérnénk meg, hogy írja le, mi a
véleménye az elmúlt esztendĘrĘl városunk életével kapcsolatosan, akkor nem biztos, hogy akár csak két közel
egyformát is találnánk közöttük.
A városi honlapon olvasható Polgármesteri fórumon már
röviden leírtam, hogy mit tartok kiemelendĘnek az elmúlt
évben: egyrészrĘl azt gondolom, hogy fontos volt, hogy a
választások eredményeként bekövetkezett
nem
kismértékĦ változások, valamint az
adósággal terhelt
pénzügyi helyzet
ellenére a város
élete nyugalmasan
folyt a maga medrében az elmúlt
évben is. A másik
kiemelendĘnek
azt tartom, hogy jelentĘsen megnĘtt azoknak lehetĘségeknek a száma, amelyek a nyilvánosság és a demokrácia
erĘsítését szolgálják városunkban. A helyi televízió által
bárki nyomon követheti a képviselĘ-testület és a város
vezetĘinek munkáját, és ami a legfontosabb, hogy mindezekrĘl és bármi másról is a nyilvánosság elĘtt kifejtheti
véleményét a városi honlap kifejezetten erre a célra létrehozott felületén. MindezekrĘl a technikai lehetĘségekrĘl
néhány éve még álmodni sem mert senki. Itt rögtön biztatnék is minden visegrádi lakost, hogy amennyiben lehetĘsége van rá, akkor használja ki az internet adta lehetĘséget véleményének nyilvánosságra hozatalára, mert ezzel
is városunk javát szolgálhatja, jobb jövĘjét alakíthatja.
Tavaly ilyenkor azt írtam, hogy pénzünk ugyan nincs,
de bízom a visegrádiak városuk iránt megnyilvánuló szeretetében és áldozatvállalásában. Joggal bíztam. Nem
tudom számszerĦsíteni, hogy mekkora összeget, de biztosan súlyos milliókat kellett volna költeni mindazokra a
várost vagy lakosságát érintĘ önzetlen felajánlásokra és
munkákra, amelyeket az év folyamán a visegrádiak –
köztük igazi mecénások ugyanúgy, mint kétkezi munkájukat felajánlók – jó része vállalt és teljesített. A Dunaparti sétány felújítása, az iskola alapítványi bál rendezése
és adománygyĦjtése, ünnepeink: március 15-e, a városnapi rendezvények, az adventi ünnepek, a városi disznótor
szervezése, részvétele és lebonyolítása mind-mind önkéntesen, a várost ezekben a nehéz idĘkben is szolgáló lakosaink teljesítménye. A felsorolás nem teljes, hiszen még
számtalan önzetlen felajánlás, munka és pénz gazdagította
Visegrádot a lakosság részérĘl 2011-ben is. Köszönet
mindenkinek, aki bármiben is a város, mindannyiunk
javára tett az elmúlt év folyamán.
Ami a 2011. év javára válik, hogy sikerült jelentĘsen
lefaragni a város szállítói tartozásaiból. Közel egymillió
forintot hozott a költségvetésnek a parkolási díj bevezetése a nagy parkolóban, a lakosság kedvezĘen fogadta a
zöldhulladék begyĦjtését, aminek következtében tisztább

lett városunk levegĘje, továbbá sikerült a közterületek
rendjét és tisztaságát a lehetĘségek szerint fenntartani. A
város megnyerte és elkezdte annak a „Vis major” pályázatnak a megvalósítását, amely az emlékezetes patakáradást és löszfalmegcsúszásokat okozó hatalmas esĘzésnek
a káros következményeit hivatott enyhíteni. További
pozitívumként elmondható, hogy a testvérvárosi kapcsolataink konkrét események formájában is erĘsödtek, és a
„Visegrádi négyek” összetartozás szellemében sikeres
rendezvényt is tartottunk a nyár folyamán.
Az elmúlt évben megtisztelték városunkat a visegrádi
országok köztársasági elnökei, valamint katolikus templomunk felújításának alkalmával itt köszönthettük dr.
ErdĘ Péter bíboros püspök urat is. Aláírtuk 2011-ben azt
a két támogatási szerzĘdést, amely a városközpont, ill. az
árvízvédelmi gát létesítésére szolgáló, városunk életében
mindeddig példátlanul magas összegĦ európai uniós támogatás odaítélésérĘl rendelkezik. Nem a városi önkormányzatot érintĘ sikerek, mégis ki szeretném emelni mint
az év jelentĘs eredményeit Visegrádon a katolikus templom felújítási munkáinak befejezését, továbbá a Hotel
Visegrád új szárnyának átadását.
A pozitívumok mellett meg kell említenem a kevésbé
kellemes epizódokat és jelenségeket. A költségvetésünkbe
betervezett ingatlanértékesítéseket nem sikerült véghezvinni, ezáltal menetközben megbillent a város költségvetése és egy ún. „vészköltségvetést” kellett bevezetnünk,
amelynek következtében a város fizetĘképességének
fenntartása érdekében több területrĘl is forrásokat voltunk
kénytelenek elvonni. Az ingatlanértékesítési bevételek
elmaradásának oka egyrészt a magyar ingatlanpiac általános mélypontja, másrészt egy konkrét esetben egy általam
szorgalmazott, ámde mind kiderült, a város érdekeit nem
kellĘen figyelembe vevĘ ingatlan adásvételi szerzĘdés
megkötése volt.
További problémát jelentett az év folyamán, hogy a városi képviselĘ-testület munkájának irányításában és a
testületi ülések levezetésében nem jeleskedtem túlzottan
és még van mit elĘrelépnem a jövĘt illetĘen ezeken a
területeken. A döntések elĘkészítése, a képviselĘk tájékoztatása, valamint munkájának szervezése is javításra
szorul az elkövetkezĘ idĘszakban. Hosszú ideig problémát jelentett az iskolabusz üzemeltetésének kérdése, továbbá legnagyobb sajnálatomra még mindig vannak olyan
egyéni lakosokat érintĘ ügyek, amelyeket nem sikerült az
év folyamán megnyugtatóan rendezni. Nem kis gondot
jelent, hogy a város jövĘjének szempontjából általam is
igen fontosnak tartott városközpont pályázat megvalósításának támogatására nem sikerült a képviselĘ-testület
tagjait megnyerni. Ez erre az évre marad, bizakodással a
sikerben.
Nem lenne teljes az év értékelése, ha nem ejtenék szót
Visegrád idegenforgalmi mutatóiról. Ezek az elĘzĘ évekhez hasonlóan még az elmúlt évben is fejlĘdést mutattak
úgy az idelátogató turisták, mind az itt eltöltött vendégéjszakák számát illetĘen. Úgy ítélem meg, hogy az idegenforgalomban érdekelt vállalkozások kiváló munkát végeztek, hogy a nehéz gazdasági helyzet ellenére is ilyen
eredményt értek el, nagyban hozzájárulva ezzel városunk
(Folytatás az 5. oldalon)
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Helyi rendeletek

a képviselĘ-testület decemberben megtartott ülésérĘl
A képviselĘ-testület döntése értelmében állásfoglalást kér
be a hivatal a Pest Megyei Kormányhivatal Szentendrei
Népegészségügyi IntézetétĘl, a gyógyszertár augusztusi,
háromhetes zárva tartása miatt.
Nem fogadták el az önkormányzat 2011. évi költségvetésének III. negyedéves végrehajtásáról szóló beszámolót.
A 2012. évi költségvetési koncepciót elfogadta a képviselĘ-testület azzal, hogy a terv a 2011-ben ténylegesen teljesített számok tükrében készüljön el.
Módosítottak több önkormányzati rendeletet, melyekrĘl a
jegyzĘ úr által készített részletesebb tájékoztatás olvasható.
Döntés született arról, hogy az önkormányzat használati
jogot alapító szerzĘdést köt a Dunavár ’96 Kft.-vel, a Görgey-lépcsĘ jelenlegi tulajdonosával a lépcsĘ használatára
vonatkozóan.
Két szerzĘdést fogadott el a testület Borosházi Tamás fĘépítész foglalkoztatására vonatkozóan. Egyrészt egy egyszeri megbízást kötött vele az önkormányzat a szabályozási
terv módosításával összefüggĘ feladatok ellátására, melyet
a fĘépítész már el is végzett. Másrészt, a továbbiakban a
fĘépítészi tevékenységet egy keretszerzĘdés szerint, konkrét feladat és megrendelés alapján fogja ellátni.
A képviselĘ-testület támogatja visegrádi lakosok kérelmét
a felsĘ öböl sport és hobbi célú hajózásának lehetĘvé tételére. A polgármester úr az érintett területtulajdonossal, -kezelĘvel és egyéb szervezetekkel felveszi a kapcsolatot és
tárgyalásokat folytat a kérelemben foglaltak megvalósítása
érdekében.
Január, február, március hónapban 167.000 Ft/hó összeggel támogatja az önkormányzat a Danubia TV mĦködését.
A további támogatást a 2012. évi költségvetés függvényében dönti el a testület.
SzerzĘdést kötött az önkormányzat Szendrey Lajossal az
iskolabusz állandó sofĘrjének esetenkénti helyettesítésére.
A képviselĘ-testület beválasztotta Bártfai István képviselĘt a városgazdálkodási, idegenforgalmi és pénzügyi bizottságba, miután a képviselĘ úr jelezte, hogy szívesen venne
részt annak munkájában.
A sportpálya karbantartási munkálatai során a szivattyú
meghibásodott, melynek javítási költségeit, 287.000 Ft-ot,
számla alapján az önkormányzat átvállalja.
Ezt követĘen zárt ülés keretében folytatódott a képviselĘtestület ülése, melynek keretében az adótartozásokról és
képviselĘi kérésre a jegyzĘ asszony munkaügyi és bérezési
kérdéseirĘl tárgyalt a testület.
VVÖ

A képviselĘ-testület decemberben három korábban alkotott helyi rendeletet módosított. A módosítás lényegét az
alábbiak szerint foglaljuk össze. A szövegszerĦ rendelet a
honlapon és a hivatal elĘtti hirdetĘben található.
1. A helyi adórendelet két pontban módosult:
– az idegenforgalmi adó tekintetében már nem mentesek
a 70 éven felüliek 2012. január 1-jétĘl,
– a kommunális adó mértéke 2012. július 1-jétĘl 20.000
Ft/év, azaz csak a II. félévet terheli a változás.
2. A környezetvédelmi rendelet egy pontban módosult:
– hatályon kívül helyeztük a parlagfĦvel kapcsolatos
rendelkezést, mivel azt már törvény szabályozza.
3. Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletérĘl
szóló rendelet is módosult:
– a lakásbérleti jogviszony felmondásának különös indoka lehet,
– a több mint 1 évi lakbérhátralék vagy
– a több mint 100 e Ft lakbérhátralék,
– a bérlĘ köteles 3 havonta a közmĦszámláinak rendezését bizonyítani. KözmĦtartozás (3 hó) esetén az önkormányzat szintén felmondhatja a szerzĘdést.
Észrevételeiket, javaslataikat szívesen fogadjuk.

Visegrád Város Önkormányzata értékesítésre
kínálja az alábbi belterületi ingatlanát!
Visegrád belterület, Hársfa u. 1640/6 hrsz., 747 m² területĦ,
,,szabadon álló beépítés”-re alkalmas ingatlan, mely az összterület 20%-a erejéig beépíthetĘ. Az ingatlan csendes üdülĘterületen, kertes családi házak között helyezkedik el, aminek a
közmĦellátottsága jó (víz, gáz, áram).
További információ:
Visegrád Város Polgármesteri Hivatala
Szalayné Éliás Ágnes építéshatósági fĘelĘadó
(26) 398-255 vagy (26) 398-090/3
e-mail: visegrad@visegrad.hu

Visegrád, 2012. január 2.
Tóth János
mb. jegyzĘ

Az állatok védelmérĞl
2012. január 1-jén módosított 1998. évi XXVIII. Az állatok védelmérĘl és kíméletérĘl szóló tv. alapján 2012-tĘl az
önkormányzatok kivethetik az ún. ebrendészeti hozzájárulást (ebadót), melynek maximális összege évi 6000 forint
lehet. Ez alól mentesülnek többek között, az ivartalanított
kutyák. Az ivartalanítás tényét az ivartalanítást végzĘ
állatorvosnak az oltási könyv megfelelĘ részében igazolnia
kell.
Ezen kívül a 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében
a gazdát cserélĘ kutyákat, függetlenül az életkoruktól,
microchippel kell megjelölni.
Az ivartalanítás és a microchipes megjelölés saját, ill.
állatunk érdekét is szolgálja. Az ivartalanítással nemcsak a
nem kívánt szaporulat, hanem több, ivarszervekkel összefüggĘ betegség is megelĘzhetĘ.
A microchip pedig az állat elkóborlása esetén (így szilveszter után ez a téma aktuálisabb) nyújt hatalmas segítséget a mielĘbbi hazatérésben. Ma már a legtöbb állatorvosi
rendelĘ, állatmenhely, ebrendészeti telep rendelkezik a
chip leolvasásához szükséges mĦszerrel, így ha az állat
rendelkezik microchippel, ez pár másodperc alatt kiderül,
és kedvencünk nagyon gyorsan hazakerülhet. Ellenben a
chip nélküli kutyák tulajdonosai hosszú hetekig, hónapokig
is kereshetik kedvencüket.
Ezek figyelembevételével kedvezményes egybekötött
ivartalanítási és chipezési akciót hirdetünk, melynek részleteirĘl érdeklĘdjön rendelĘnkben.

Hegyvidéki Kisállatklinika Állatkórháza
Szentendre, Római sánc u. 2/b
(26) 317-532, (30) 937-0163
Tahitótfalu, Szentendrei út 6.
(26) 385-152
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KISTÉRSÉGI TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Polgármester Úr!
A Kistérségi Sulibörze mintájára irodánk Kistérségi Tájoló címmel egynapos felsĘoktatási börzét szervezett. A
rendezvény január 25-én lesz Szentendrén, a Móricz
Zsigmond Gimnáziumban. A helyszín kiválasztását indokolja, hogy a kistérségben középiskolába járó tanulók itt
vannak a legtöbben.
Örömmel adjuk hírül, hogy számos felsĘoktatási intézmény máris jelezte részvételi szándékát! A jelentkezĘk
között van a Szent István Egyetem, Óbudai Egyetem,
Szegedi Tudományegyetem, Apor Vilmos Katolikus
FĘiskola, Budapesti Gazdasági FĘiskola, Kaposvári Egyetem, Neumann János Számítógép-tudományi Társaság és
még sorolhatnám, valamint sok helyrĘl várjuk még a
visszajelzést.

Mindannyiunk számára fontos, hogy végzĘs tanulóink
hiteles információkkal rendelkezzenek továbbtanulásukban érintett és kiválasztott oktatási intézményekrĘl, ill. a
településen, településeken élĘk is tájékoztatást kapjanak
továbbképzési, átképzési lehetĘségeikrĘl.
A középfokú intézményekben tanulók szervezetten
vesznek részt a rendezvényen. A felnĘtt lakosság, ill. azok
a középiskolás korúak, akik nem a kistérség középiskoláiban tanulnak, különbözĘ kommunikációs csatornákon
juthatnak információhoz a rendezvényrĘl.
A rendezvény költségvetése szĦkre szabott, ezért kérjük
Polgármester Urat, hogy segítse a program sikerét a
lakosság tájékoztatásában nyújtott segítségével.
Szeretnénk, ha a település forgalmas intézményeiben a
rendezvény plakátja kihelyezésre kerülhetne, esetleg a
helyi újságba bekerülhetne, ill. a település honlapjára
felkerülhetne a felhívás.
Köszönettel:
Kudett Magdolna
kistérségi oktatási referens
Dr. Dedics Zsigmond
irodavezetĘ
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Városunk tervszerĦ fejlĘdése minden visegrádi számára
fontos. A közeljövĘben a város fejlesztését (a város arculatának alakítását) több, pályázaton elnyert projekt megvalósítása is szolgálja. Ezek nagy változást hoznak a város életében. Gondoljunk a városközpont, a Duna-part
(árvízvédelmi pályázat) vagy a biofĦtĘmĦ várható megvalósítására. Ide sorolom a már megkezdett (szintén pályázati támogatással épülĘ) magánberuházást az Ágasház
helyén, amely nagymértékben szolgálja majd a város
céljait is.
Jó lenne, ha a jövĘben társadalmi összefogás jönne létre
városunk fejlesztési elképzeléseire. Mindezekért szükségesnek látszik társadalmi munkacsoport létrehozása.
A munkacsoport (várhatóan) nagy létszámot ölelne fel
és tagjai akár változhatnak is a tevékenység folyamán, ill.
bĘvülhetne a csoport létszáma is. Olyan visegrádi lokálpatriótákra számítunk a „Patrióták Visegrádért Munkacsoport”-ba, akiknek szívügye Visegrád, és tevékenyen is
szívesen részt vennének e munkában. Természetesen e
munka vállalását a nem visegrádiaktól is elfogadjuk.
Elképzelésünk szerint a munkacsoport eleve két részbĘl
állna össze:
– A csoport egyik része a város arculatát, külsĘ rendezését, útjainak, parkjainak fejlesztését segítené szakmai
javaslataival.
– A másik rész a város programjainak, hagyományainak,
történelmi örökségének, mĦvelĘdési és mĦvészeti feladatainak aktuális és jövĘbeni meghatározásához adna
javaslatokat és szakmai tanácsokat.
A Visegrád Arculat szakmai csoport 2011. december 9én tartotta alakuló megbeszélését, ahol részben a jövĘbeni
mĦködését határozta meg, részben konkrét témákról beszélt, és javaslatokat fogalmazott meg a jövĘt illetĘen, ill.
konkrétan a 2012-es évre. Így pl.:
Városunk övezeteinek kialakítása
A belváros területe lehetne: a FĘ u. minkét oldala a nagy
parkolótól a Millenniumi kápolnáig; a Széchenyi tér, valamint a Széchenyi u. a 48-as emlékmĦtĘl a Nagy Lajos király
u.-ig; továbbá a Zách Klára köz (vagy a Kálvária köz); valamint a Nagy Lajos király u. és a Rév u. mindkét oldala a 11.
sz. fĘútig; és a 11. sz fĘút mindkét oldala a révtĘl a nagy
parkolóig.
A városközpont területi határai lehetnek: a Rév u. mindkét
oldala a 11. sz. fĘúttól a katolikus templomig, ill. a hentesüzletig; a FĘ u. mindkét oldala a templomtól a postáig/moziig;
a Mozi köz a 11. sz. fĘútig; ill. a 11. sz. fĘút mindkét oldala a
Mozi köztĘl a révállomásig.
MĦemléki, múzeumi övezet lehet: a nagy parkolótól a FĘ u.
minkét oldala a Mátyás-szoborig; a Salamon-torony u. mindkét oldala az Alsóvárral bezárólag; a városfal a Dunáig, a 11.
sz. fĘút a nagy parkolóig.
A fennmaradó területek további felosztása is szükséges lehet a jövĘ fejlesztési stratégiájának meghatározásához. Folyamatos és alapos egyeztetésekkel lehet ezeket a „besorolásokat” véglegesíteni, mert ez hosszabb távon váro-sunk
(éppen a stratégiai célok miatt) Helyi Építészeti Szabályzatának módosítását is eredményezheti.
Konkrét önkormányzati, városi objektumokkal, ingatlanokkal kapcsolatos jövĘkép kialakítása is téma volt. Az
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alább felsoroltak közül elsĘre az új városháza építésérĘl
és a Mozi közig tartó terület rendezésérĘl, az új városháza
megépülése után felszabaduló két önkormányzati épület
sorsáról (jelenlegi hivatali épület és a rendĘrség–
okmányiroda épülete) hangzottak el javaslatok, valamint a
többi önkormányzati épületek homlokzati magújításáról,
ill. arculati rendezésérĘl.
A munkacsoport feltétlenül szükségesnek tartja, hogy az
önkormányzat saját épületeinek homlokzati felújításához
végeztesse el az elĘzetes állapotfelméréseket, és ezek
alapján készíttessen terveket a homlokzati rekonstrukciós
feladatokra.
Az alább felsorolt feladatok némelyikérĘl már most
megfogalmazta javaslatát, míg visszatérĘen foglalkozik a
többiekkel is, de új feladatokat is megbeszélhetünk.
1. A városháza felépítésével felszabaduló épületek sorsa:
A FĘ u. 57. sz. ingatlan (okmányiroda ház) eladása
vagy hasznosítása.
A FĘ u. 81. sz. alatti ingatlan (polgármesteri hivatal)
hasznosítása, pl.: a zeneiskola és mĦvészetoktatás épületben történĘ elhelyezése stb.
2. A mozi, az udvara és a nem használt helyiségeivel
kapcsolatos elképzelések.
3. A Rév u. és FĘ u. sarka (patikaépület), valamint a
Nagy Lajos király u. és FĘ u. sarka (hentesüzlet) épületének homlokzatfelújítása, javítása.
4. Az Országos MĦemlék Felügyelet helyi (a számunkra
felajánlott használatbavétel után) épületegyüttesének
hasznosítási lehetĘségei (pl.: civil szervezetek háza,
rendezvények színhelye, testvérvárosok kisebb küldöttségének fogadására alkalmas szállás, telephely
stb.).
5. A nagy parkoló és környezetének továbbalakítása, a
környezet parkolási rendjének kialakítására lehetĘségek.
6. A Széchenyi u.-i régi camping területének rendezése,
elképzelések a jövĘre nézve.
7. A belvárosi terület útjainak a napjaink szükségleti
elvárásához történĘ fejlesztése, benne helyiek parkolási lehetĘségeivel, járdákkal, ha szükséges, egyirányú
közlekedéssel vagy más megoldásokkal.
A megbeszélésen további fejlesztési elképzelésekre is
született javaslat – elsĘsorban az árvízvédelmi rendszer
(amely pályázati keretbĘl épül) építéséhez kapcsolódóan:
– Minél elĘbb készüljön terv az épülĘ városi park és a
nagy parkoló közötti terület fejlesztési, ill. konkrét
használatára, területrendezésére.
– Készüljön terv a Széchenyi u.-i kis híd felújítására,
szükség szerinti átalakítására.
– A FĘ u.-i híd árvízvédelmi átalakítása a pályázat keretében megtörténik. Készüljön terv a hídhoz közvetlenül kapcsolódó utca felújítására (FĘ u. páratlan számú
oldala egy része).
A mĦvelĘdés, kultúra, történelmi és más helyi hagyományok ápolása munkacsoport még nem alakult meg.
A 2012-es évre összeállóban van az a városi rendezvénytervezet, mely a kiemelt jelentĘségĦ eseményeket
tartalmazza. Ezt a tervezetet a mĦvelĘdési, kulturális és
múzeumi intézményvezetĘk, valamint a városi egyesületek, civil szervezetek, alapítványok vezetĘinek közremĦködésével szeretnénk véglegesíteni. Az elmúlt év decem-
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berében ez az egyeztetés elkezdĘdött, és 2012 januárjának
elsĘ felében ezt folytatjuk, és lezárjuk. Ez az egyeztetĘ
fórum azért is szükséges, hogy a városi rendezvényekre,
eseményekre jobban tudjuk az erĘket koncentrálni és a
mozgósítást megszervezni. Feltétlenül fontos szempontok:
– A város kiemelt rendezvényeinek közös tervezésével,
szervezésével: a kiemelt odafigyelést, a biztonságot, a
jelentĘséget egyaránt szeretnénk szolgálni, biztosítani.
– A civil szervezetekben, egyesületekben meglévĘ plusz
erĘt a jövĘben (városunk érdekében is) nagyobb
mértékben kell felhasználni.
Az önkormányzat – a civil szervezetek támogatásánál
– figyelembe kell, hogy vegye: a város érdekében, a
népszerĦsítésben, a társadalmi mozgósításban nagyobb szerepet vállaló egyesületek, intézmények
programvállalásait, munkáit.
– A programok városi kiemelése nem jelenti
szükségszerĦen, hogy a megvalósításhoz önkormányzati pénzbeli támogatás jár, viszont jelenti
azt, hogy egyéb más támogatást az önkormányzat, ill.
intézményei biztosítanak, pl.: eszközeinek használata,
a meglévĘ technikai felszereltség biztosítása, rendelkezésre bocsátása, ill. a személyzet segítsége stb.
A 2012. évi kiemelt városi rendezvényterv a Visegrádi
Hírek következĘ számában jelenik meg.
Terv az is, hogy a kiemelt jelentĘségĦ rendezvények
elĘkészítését – valamennyi érintett részvételével –
havonta megbeszéljük. Ezen a havi megbeszélésen sor
kerül az elĘzĘ havi (már lebonyolított) rendezvények
rövid értékelésére is.
Azt szeretnénk, ha a felsorolt kör szereplĘibĘl többen
felvállalnák, hogy a „Patrióták Visegrádért Munkacsoport”-ban is tevékenykednek. Természetesen más
személyek felkérése is szükséges, és együttesen alakul
meg a második munkacsoport (az arculati csoport
mellett). A megalakulás 2012. elsĘ negyedévének végére
lezárható.
Kiss Károly alpolgármester
(Folytatás a 2. oldalról)
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stabilitásához. Ennek a szintnek a fenntartása, esetleg
növelése igen nehéznek ígérkezik az idén és a következĘ
években, tekintettel az általánosan rossz gazdasági kilátásokra. A jövĘt illetĘen az eddiginél sokkal mélyebb és
szélesebb együttmĦködésre lesz szükség a város és lakosság részérĘl a turizmus helyi szereplĘivel, ha azt akarjuk,
hogy a költségvetésünkben meghatározó szerepet játszó
turizmusból származó bevételeink ne csökkenjenek.
Így az év fordulójának környékén azt szokták kívánni,
hogy csak ne legyen rosszabb a következĘ év, mint amit
éppen elhagytunk. ElsĘsorban természetesen ezt kívánom
én is. Másodsorban pedig azt, hogy meg tudjunk indulni
végre a fejlesztéseinkkel, és legyen végre igazi együttmĦködés a városban az idegenforgalom területén. Ezek azok
a szelek, amelyek elĘrehajthatják városunk hajóját, és
amelyek nélkül csak legjobb esetben is csak egy helyben
állnánk. És mint tudjuk, a mai szinte percenként fejlĘdĘ
világunkban már az egy helyben állás is a biztos lemaradást jelenti.
Abonyi Géza polgármester
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MielĘtt belekezdenék a cikk írásában, elĘször is elnézést
szeretnék kérni Mezei Orsolya jegyzĘ asszonytól, nagyon
sajnálom, ha Ę vádaskodásnak tekintette azokat a kérdéseimet, felvetéseimet, melyeket a jegyzĘi bérezéssel kapcsolatban tettem fel. Mint testületei tag, pusztán tudni szerettem volna, hogy áll össze a hivatal vezetĘjének bérezése.
Ráadásul úgy tudom, az ún. üvegzseb törvény a közérdekĦ adatok közé sorolja ezt, tehát igazából még személyi
jogok által védett területet sem feszegettem.
A december 22-i testületi ülésen végül is kiderült, hogy
minden kifizetés hátterében Abonyi Géza polgármester
egyéni döntése húzódik meg. Így tehát kimondhatjuk,
hogy a jegyzĘ asszony végül is csak olyan pénzeket vett
fel, amit neki más ítélt oda.
Sajnos, pontosan az ilyen egyéni döntések miatt nem
tudhattunk kilenc hónapon keresztül semmit arról, hogy a
jegyzĘ asszony milyen munkaviszonyban van foglalkoztatva. A polgármester többszöri kérésünkre sem adott
tájékoztatást errĘl, annak ellenére, hogy a képviselĘtestület szavazott arról, hogy négy órában legyen alkalmazva. Végül kiderült, hogy a polgármester nyolc órában
alkalmazta a jegyzĘt, melyrĘl késĘbb azt a nyilatkozatot
tette, hogy Ę sem tudott róla.
Miután rákérdeztünk arra, hogy milyen számítás szerint
jött ki a jegyzĘ fizetése – mert a törvénybĘl nekünk sehogy sem jött ki ez az összeg –, azt a választ kaptuk levélben, hogy idézem: „Az alapilletményt a tv. 43§. (4)
bekezdése szerint a vezetĘ, a munka értékelése alapján
legfeljebb 50%-kal megemelheti”. Fura, hogy a levélben
nem idézték ugyanennek a pontnak azt a sorát, hogy: „a
tárgyévet megelĘzĘ év szakmai munkája értékelése alapján” kell meghozni a döntést. Továbbá azt is írja ez a
pont, hogy „a polgármester – december 31-éig (dönt, az
én betoldásom értelmezés miatt) – helyi önkormányzatnál
tárgyév március 1-jétĘl következĘ év február végéig –
terjedĘ idĘszakra” vonatkozólag megkapja-e a jegyzĘ a
fizetésemelést. Én úgy látom, a dátumokkal is van egy kis
probléma.
Mindenesetre azt látjuk, hogy polgármesterünk ezek szerint úgy ítélte meg, hogy a jegyzĘ alapfizetését 24%-kal
megemeli. Érdekes módon ez a szám éppen megegyezik a
jegyzĘ asszony által emlegetett körjegyzĘi fizetéssel, amit
mi vitattunk, hiszen a törvény értelmében ez nem jár neki.
Viszont ezek után meg kell kérdezni, hogy mi volt az a
jó munka, ami megindokolta a jegyzĘ asszony fizetésemelését? Pont akkor, amikor a polgármester úr azt hirdette, hogy visszaszorítjuk a költségeket, mert a pénzügyi
helyzet ezt indokolja. Miért egy ember kapott csak fizetésemelést, amikor az összes többi kollégája semmit nem
kapott, majd késĘbb még elvonták mindenkinek az étkezési utalványának nagy részét is? Ez több tízezer forint
kiesést jelentett a jövedelmekbĘl dolgozónként. Remélem,
azok a dolgozók, akiktĘl tavaly elvették a juttatást, idén
januártól visszakapják azt. Annál is inkább, hiszen alpolgármesterünk a kistérségi lapban, Üres kasszából brillírozott Visegrád! Egy év óriási pénzügyi eredménye címĦ
cikkében megírta, hogy „Összesen 105 186 000 Ft mĦködési tartozást örökölt az új képviselĘ-testület. … Egy éves
egyenlegünk szerint 55 736 100 forintot sikerült ledolgozni!”. Majd késĘbb ezt írja: „Ha a takarékosságot folytatni tudjuk a 2012-es költségvetésünkben is, akkor akár
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áprilisig elérhetĘvé válik a teljes adósságállományunk
felszámolása. SĘt, azt követĘen lehetĘség nyílik tartalékalap képzésére, és a kisebb pályázatoknál az önerĘt is
bármikor tudjuk biztosítani, fejlesztési hitel felvétele
nélkül.” Ezeket az állításokat a Visegrádi Hírek hasábjain
is megerĘsítette. Tehát, ha így áll a dolog, nem tudom, mi
akadályozhatja meg a testületet, hogy legkésĘbb áprilisban kárpótolja a korábban kárt szenvedett dolgozókat?
De térjünk vissza az eredeti problémára. Azért is érthetetlen számomra a polgármester fenti döntése, mert az
SZMSZ (Szervezési és MĦködési Szabályzatunk) kimondja, hogy a polgármester az 500 000 forint alatti
döntéseirĘl köteles beszámolni a testület elĘtt, az ezt
meghaladó tételrĘl pedig nem is rendelkezhet. Márpedig
ez a döntés lényegesen meghaladja ezt az összeghatárt.
Igaz, hogy a polgármester ismét bocsánatot kért a szabálytalanságért, immáron Isten tudja hányadszor, de kérdés, hogy hányszor fogjuk még ezt hallgatni, és mennyibe
fog ez még kerülni a városnak? Egy város pénzügyei és
gazdálkodása nem így mĦködik véleményem szerint.
Mindezt azért írtam le a Visegrádi Hírekben, hogy ne
lehessen az a panasz, hogy az emberek összesúgnak egyesek háta mögött, mert ilyen meg olyan híreket terjesztenek egyesek úton-útfélen. Nagyon örülnék neki, ha egyszer válaszokat kapnánk az itt felvetett kérdésekre, és
megkapnánk minden adatot. Remélem, egyszer ebben is
tisztán fogunk látni.
Bálint Zsolt

KépviselĘi gondolatok, dilemmák
A december 22-i ülés
Ha visszagondolok a képviselĘ-testület 2011. december
22-i ülésére, a következĘ kérdés jut eszembe azonnal:
Ennek mi értelme volt?
Az eredetileg eltervezett 16 napirendbĘl eleve 3-at napirendre sem vettünk, a megmaradt 13-bĘl 4 esetben nem
hoztunk döntést, mert nem volt úgy elĘkészítve az anyag,
hogy döntési helyzet alakuljon ki. 5 esetben valóban csak
formalitás volt a döntés, ha szabad ilyet mondani. Ilyen
volt például az, hogy a környezetvédelmi rendeletben a
parlagfĦ szót, ha jól emlékszem, allergiát okozó növényre
helyettesítettük.
Tehát maradt igazából 4 napirendi pont, plusz az egyebek, és mi is maradtunk, úgy éjjel egy óráig. Arról nem is
beszélve, hogy 4 vagy 5 napirendi pont kivitelével mind
ráért volna januárban is.
Mi tartott mégis ilyen sokáig?
A költségvetés végrehajtása
Rögtön az elsĘ napirendnek jelölt az önkormányzat
2011. évi költségvetésének III. negyedéves végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása, valamint a III. negyedévi
elĘirányzat módosítása komoly vitát váltott ki. Ez a kérdés újra felelevenítette a már sokszor lefolytatott szópárbajt. Azt, hogy hibás volt a költségvetés tervezése, és
mint most ki is derült, véletlenül 21 millió forintot elfelejtettek betenni a költségvetésbe. Vagy azt, hogy minden
intézmény költségvetésében minden sor stimmel, de a
polgármesteri hivatal költségvetésében közel 40 millió
forintos túlköltés található. Erre az a válasz, hogy hát
minden rendben, csak a tervezés volt rossz. Igen, biztos
így van, de ki ezért a felelĘs? Én még jól emlékszem arra,
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amikor a költségvetés elfogadása elĘtt volt, aki azt mondta, most megmutatjuk, hogy kell csinálni! Aztán a könyvvizsgálói jelentés is késve készült el, állítólag késve kaptak adatokat, bár van, aki ezt cáfolja. Mindenesetre a
könyvvizsgáló szerint más adatok mentek be a kincstár
felé, mint a valóságosak. Hogy is van ez? A könyvvizsgáló szerint az a legnagyobb baj, hogy hiányzik egy, a
pénzügyekért felelĘs vezetĘ irányítása. Hiányzik? Miért?
A hivatali pénzügyekért a pénzügyi vezetĘ, ill. a jegyzĘ
felelĘs. Ebben az idĘszakban mind a kettĘ volt alkalmazva a hivatalban, ráadásul pont ennek a két vezetĘnek a
bére tér el a törvényi szinttĘl, és nem lefelé. A hab a torán
pedig az volt, amikor a pénzügyi bizottság elnöke közölte,
hogy a beszámolót a bizottság nem tudta értelmezni, ezért
nem is tudott állást foglalni az ügyben. Hát, ha a bizottság
sem érti, akkor itt már nagy baj van. Mi lett a vita vége?
Az, hogy pusztán a polgármester fogadta el a pénzügyi
beszámolót, egy tartózkodás mellett, a többi mind ellenszavazat volt. Tehát nem lett elfogadva a pénzügyi beszámoló. Ilyenkor mi a helyzet? Nem tudom.
Egyebek
És persze jöttek a szokásos egyebek.
A buszkérdés, melyben novemberben már valamiféle
összhang kezdett kibontakozni, de kiderült, hogy ez is
csak illúzió, mert csak az önkormányzat nem tartja be a
saját maga által hozott szabályokat. Kérdés ezután, milyen jogon akarunk akkor másokat arra kérni, hogy tartsák
be a mi szabályainkat? Lásd parlagfĦirtás, rendrakás saját
területen stb.
Majd a Bagi–Schneider-féle útépítési ügy, melyben már
senki sem lát tisztán, hiszen a dolgok hetente változnak.
Amit a polgármester megígért a közmeghallgatáson (értsd
vízjogi engedélyek beadása), egy hétre rá már megváltozott, és részben újra útépítési engedéllyé változott. Hogy
mi lesz ennek is vége? Nem tudom. Arról nem is beszélve, hogy a Geoszolg Kft. áldásos közremĦködése is tisztázatlan.
Vita bontakozott ki abban is, hogy a jegyzĘnek milyen
határidĘvel és milyen formában kell a képviselĘi kérdésekre válaszolnia. Egyes képviselĘk, köztük jómagam is,
úgy látjuk, a jegyzĘ úr nem tesz eleget ezeknek a feladatainak.
A nyílt ülés egyik utolsó témaköre a városközpont kérdése volt. Ezzel kapcsolatban a legújabb ötlet a népszavazás kiírása. Meg kell mondanom, hogy én a legdemokratikusabb formának ezt tartom. De tisztelettel megkérdezném: ez komoly? Ugyanis véleményem szerint népszavazást csak akkor szabad kiírni, ha elĘtte minden tekintetben
és a legkörültekintĘbben tájékoztatjuk a lakosságot a
beruházás minden részletérĘl. Én Ęszintén azt gondolom,
ettĘl fényévnyire vagyunk, ugyanis meg vagyok gyĘzĘdve arról, hogy sok tekintetben még a város vezetĘi sem
tudják, hogy mirĘl kellene dönteni, és azt sem, hogy mi
áll elĘttük. Arról ne is beszéljünk, hogy ha netán ez az
apró probléma megoldódna, olyan kérdést kell tudnunk
feltenni, melyre a döntés komolyságának súlya mellett is
egyértelmĦen lehet igennel, vagy nemmel válaszolni. Ez
nem könnyĦ feladat.
Az ülés vége
Az est fénypontja számomra mégis az volt, amikor bebizonyosodott, hogy bár korosodom, mégis fejlĘdĘképes
vagyok. Igen, kérem tisztelettel, a zárt ülés keretén belül –
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ahol a jegyzĘ bérezését tárgyaltuk – kategóriát ugrottam.
Kiss Károly alpolgármester úr azt találta mondani rám,
hogy seggnyaló voltam. Bocsánat a kifejezésért, szó szerint idéztem. Eddig „csak” talpnyaló voltam, de ezek
szerint fejlĘdésem töretlen, aminek igen örülök. De ha
félreteszem a tréfát, tragikusnak tartom ezt a fajta stílust.
Ami viszont ennél is sokkal jobban bosszant, az az, hogy
míg ugyanezen az ülésen a polgármester úr rendre utasította Bálint Zsoltot, mert megjegyzést tett az alpolgármester munkájára (a félreértés elkerülése miatt hangsúlyozom, nem rá, hanem a munkájára), addig ezt szó nélkül
hagyta. Hogy miért? Nem tudom, de azt hiszem, nem ez
az a fórum, ahol nekem errĘl elmélkednem kellene.
Befejezésül pedig a Visegrádi Hírek minden kedves Olvasójának és a város minden lakójának boldog új esztendĘt kívánok!
Mikesy Tamás

Az Áprily Iskoláért
Alapítvány hírei
Örömmel tájékoztatjuk az
iskola ügyeiért érdeklĘdĘket,
hogy alapítványunk a tornaszĘnyegek és tornapadok felújítását jelentĘs támogatással
segítette, s így nem csak az
iskola valamennyi tanulójának
biztosította az optimális feltételeket a testedzéshez, hanem
mindazoknak, akik a tornacsarnok szolgáltatásait igénybe
veszik!
Az iskolai karácsonyi ünnepség meghitt eseményén a kuratórium nevében Mezei Anna elnök mind
az alsó, mind a felsĘ tagozatos munkaközösség
vezetĘjének hasznos és szórakoztató társasjátékot,
sporteszközöket adott át. Reméljük, hogy a gyermekek iskolai szabad idejükben élvezettel használják
majd a karácsonyi ajándékot!
Az alapítvány kuratóriuma a közeljövĘben dolgozza ki
az Év Diákja és az Év Kisdiákja cím elnyerésének feltételeit. Ha bárkinek ötlete, javaslata van az általános
szempontok kidolgozásához, január végéig juttassa el az
alapítvány kuratóriumához, annak bármelyik tagjához!
      00     
          !  "
ElĘre köszönjük mindazoknak, akik e nemes célra kívánják erejükhöz mérten ,,apró” forintjaikat, szellemi,
cselekvĘ segítségüket felajánlani, jelezzék szándékukat
az Áprily Iskoláért Alapítvány felé! Bankszámlaszámunk:
Dunakanyar Takarékszövetkezet Visegrádi Kirendeltsége,
64700038–30100529.
Köszönjük, hogy legfĘbb partnerünk, az iskola szülĘi munkaközössége, mellettünk, mögöttünk áll!
Sok nemes feladat és cél áll elĘttünk!
Erre szövetkezzünk 2012-ben is!
Ehhez jó egészséget, jó szándékot és eredményt kívánunk!
Az Áprily Iskoláért Alapítvány kuratóriuma
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Ég a gyertya…
Ez a jól ismert karácsonyi gyermekdal naponta felcsendült az óvodában Mikulás és karácsony közeledtével. Az
adventi koszorú gyertyáit mindennap meggyújtottuk s
közben énekeltük: „ég a gyertya ég, el ne aludjék, szívünkbĘl a szeretet jaj ki ne aludjék! Ég a gyertya ég, el ne
aludjék szívünkbĘl a rosszaság is kitakarodjék!”…
Izgatottan vártuk a Mikulást, de a nagy napon csak egy
levél érkezett, lesántult a lova, nem tud eljönni hozzánk!
(Amikor idáig értem a levél felolvasásában, csupa csalódott és csodálkozó szempárt láttam…, de!) azt kéri, menjünk mi az erdĘbe és ott találkozzunk vele. Kitört a boldog ujjongás és máris terveket kezdtek szĘni, merre menjünk, mit vigyünk a beteg lovacskának. Amikor a kiscsoportban az óvó néni megkérdezte: – Mije fáj a lónak, ha
lesántult? – hosszú csend után egy bátortalan hang azt
mondta: – Tán a feje?
Percek alatt készen volt az öltözködéssel a 65 kisgyermek és elindultunk a KRESZI felé, mert „arra van az
erdĘ”. „Véletlenül” ott parkolt az iskolabusz és megkérdeztük Lali bácsit, nem tudna-e elvinni bennünket az
erdĘbe a Mikulás bácsihoz. Éppen ráért, és amikor már
mindenki elhelyezkedett, megkérdezte, hogy mégis, merre
menjünk? – az egyik KISCSOPORTOS kisfiú elĘhúzott a
zsebébĘl egy gyĦrött papírlapot és Lali bácsi kezébe
nyomta: – Itt a térkép! Ez volt a mi nagy szerencsénk,
mert a három vonal éppen jól mutatta az irányt, így aztán
a füvészkert bejáratánál álltunk meg, és nemsokára meghallottuk a csilingelést és a lovak patáinak dobogását.
Szerencsére a fájós lábú is meggyógyult és boldog örömmel kocsikáztak a réten az ovisok a Mikulás bácsival. A
csomagokon kívül még egy meglepetés érte az óvodában
dolgozó felnĘtteket, mert egy videokamerát nyomott a
kezünkbe a jó öreg, nem árulva el, hogy ki küldte nekünk
ezt az ajándékot. Köszönöm mindenkinek, aki ezt a rendhagyó Mikulás-találkozót segített lebonyolítani, olyan
örömteli és szép volt, hogy minden fáradságot és „zökkenĘt” megért. Köszönjük a felnĘtteknek szóló ajándékot,
nagyban segíti szakmai munkánkat, a gyerekek fejlĘdésérĘl szóló dokumentálást.
Munkadélutánokat szerveztünk mindhárom csoportban,
ajándékokat készítettünk a gyerekeknek együtt a szülĘk-

kel Mikulásra, ill. karácsonyra. Jó hangulatban varrtak,
ragasztottak az anyukák, apukák, közben gyermeknevelési tanácsok, gyermeksztorik hangzottak el.
A nagycsoportosok karácsonyi mĦsorral készültek az
idĘsek karácsonyára a moziban. JókedvĦen, örömmel
szerepeltek a gyerekek, köszönöm a szülĘknek, hogy
idĘben érkeztek a gyerekekkel az elĘadásra.
Az óvodában ilyenkor a környezetünk is ünneplĘbe öltözik, rajzok dekorációk az öltözĘkben, ablakokban, csoportszobákban, sĘt ezen a karácsonyon még egy óriási
adventi koszorú is készült nagy örömet szerezve kicsiknek, nagyoknak. Köszönöm kollégáimnak, elsĘsorban
Erika néninek a koszorú megvalósulását.
December 20-án a moziban várták a nagycsoportosok
szüleiket, hogy egy karácsonyi meglepetéssel köszöntsék
Ęket. Azért választottuk ezt a helyszínt, mert az idĘsek
karácsonyán már berendeztük a színpadot, áthordtuk a
kellékeket és itt gyakoroltunk. Az óvodában meghittebb
ez az ünnep, a moziban viszont mindenki kényelmesen
elfért, a gyerekeket jól lehetett látni… Köszönöm, hogy
Eszti, Vendi és Sára nagypapái segítettek a díszletek elkészítésében.
21-én mindhárom csoportban feldíszített karácsonyfa,
fehérterítĘs ünnepi asztal várta a gyerekeket, akik izgatottan kérdezgették mikor megyünk már együtt ünnepelni az
öltözĘbe? Ilyenkor az összes óvodás és felnĘtt együtt
énekel – versel és kíván boldog karácsonyt a szeretetkalács elosztásával. (Persze szeretik ezt a köszöntést a gyerekek, de inkább azért várják, mert amíg mi ünnepelünk,
addig a fa alá kerülnek az ajándékok, és egy kisgyerek
életében mégis ez a legfontosabb!!)
Köszönöm támogatóinknak, hogy az idén is szép lehetett
a karácsonyunk, kollégáimnak, hogy segítettek megérezni
a gyerekeknek az ünnep örömét, hogy olyan hangulatot,
környezetet teremtettek a gyerekeknek, amibĘl mindenképpen elraktároz magának a lelkében – legalább jövĘ
karácsonyig.
Szeretettel kívánok mindenkinek békés, boldog új esztendĘt az óvoda apraja-nagyja nevében!
Dobó Istvánné óvodavezetĘ

Weöres Sándor:

Újabb sikerek

Újévi köszöntĞ

vagy A siker most sem marad el

Pulyka melle, malac körme
liba lába, csĘre –
Mit kívánjak mindnyájunknak
az új esztendĘre?
Tiszta ötös bizonyítványt,
tiszta nyakat, mancsot,
nyárra labdát, fürdĘruhát,
télre jó bakancsot.
Tavaszra sok rigófüttyöt,
hóvirág harangját,
Ęszre fehér új kenyeret,
diót, szĘlĘt, almát.
A fiúknak pléh harisnyát,
ördögbĘr nadrágot,

a lányoknak tĦt és cérnát,
ha mégis kivásott.
Hétköznapra erĘt, munkát,
ünnepre parádét,
kéményfüstben disznósonkát,
zsebbe csokoládét.
Trombitázó, harsonázó,
gurgulázó gégét,
vedd az éneket a szádba,
ne ceruza végét.
Teljék be a kívánságunk,
mint vízzel a teknĘ,
mint negyvennyolc kecske lába
százkilencvenkettĘ.

Tapolcai Anett 10.
osztályos gimnáziumi tanuló Cseresznyevirág c. rajzát
kiállították a ferencvárosi diákok 72
alkotása között a
MĦvészetek Palotájában. A kiállítást a
nagyközönség 2011.
december 13–21. között tekinthette meg.
2011. december 16-án tartották a ferencvárosi diákok korcsoportos sakk diákolimpiáját,
ahol Anett veretlenül, minden meccsét megnyerve aranyérmet szerzett. Gratulálunk!
SzerkesztĘbizottság

XXVIII. évfolyam 1. szám
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Csak egy gól…
(floorballon innen és túl)
Nagy reményekkel vágtunk neki a diákolimpia országos
elĘdöntĘjének. A középdöntĘt sikeresen megvívtuk –
szintén Budapesten –, így már csak ez a „kis” lépés választott el minket, hogy bekerüljünk a miskolci országos
döntĘbe.
Az elĘjelek nem nekünk kedveztek. A csoportbeosztásnál a lehetĘ legerĘsebb csoportba kerültünk – elég, ha azt
mondom, hogy a tavalyi bajnok és a tavalyelĘtti 2. helyezett iskola csapataival is meg kellett küzdeni a továbbjutásért (bizony, korosztályos válogatott játékosok játszanak
mindkét csapatban). Valamilyen oknál fogva a másik
csoport játékereje közel sem képviselt ekkora erĘt, de
hogy milyen elv alapján alakították így ki a csoportokat,
azt a fĘszervezĘ sem tudta megmondani….

9

lövés… góóóóóóóóóóóóóóóól!!!!!, nem adja meg a bíró… idĘn túl történt – pont akkor, amikor kapura lĘttünk,
lejárt az idĘ…, kikaptunk…, lecsúsztunk az országosról…, csak egy gól…, éppen úgy, mint tavaly.

A bronzmeccsre nem tudtunk felpörögni – el is vesztettük. Nem a bronzért jöttünk –, nem tudtunk élni a lehetĘséggel.
De emelt fĘvel távozhattunk, megmutattuk, hogy mi is
tudunk valamit. Egy kis iskola egy gólra az országostól.
Azért ez nem semmi! Most már tudunk örülni, hiszen
eljutottunk idáig…, de nem sok kellett volna egy álom
valóra váltásához.
A csapat tagjai: Fekete András, Lénárd Dávid, Paulusz
Balázs, Paulusz Zoltán, Szalai Ádám, Virág András.
Paulusz József



Nem indult jól – és ezt rögtön az elsĘ meccs még meg is
fejelte. A tavalyi bajnoktól súlyos vereséget szenvedtünk
(pedig a középdöntĘben épp hogy csak nyerni tudtak
ellenünk – sokáig vezettünk is). ėk felszívták magukat –
mi pedig csak ténferegtünk a pályán. A pihenĘ alatt sikerült lelket verni a fiúkba, mert a következĘ meccsen nagyon sok múlt: a szintén országos 2. helyezett kartali
iskola csapatával kellett játszanunk. Tavaly óriási mérkĘzést vívtunk és 3:2-re nyertünk (sajnos, ennek ellenére
nem jutottunk tovább). Változatos, lüktetĘ a játék – 1:0
oda. Aztán egyenlítünk… vezetünk!!! Majd Ęk egyenlítenek… megint vezetünk… már csak 1 perc van hátra…
még fél perc… 20 másodperc… gólt kaptunk… 3:3 a
vége. De a játékunk nagyot javult az elsĘ meccshez képest. Hogy továbbjussunk, a csoportból két dologra van
szükség: nagyon meg kell verni az utolsó ellenfelet és
Kartalnak pedig legalább 4 góllal ki kell kapnia… mi
megtettük, amit lehetett: 10:0. És drukkoltunk… sikerült!!!! A legjobb 4 között vagyunk. Ha a következĘ mérkĘzést megnyerjük, utazunk Miskolcra az országos döntĘre!!!
KezdĘdik a mérkĘzés… nagyon beszorítjuk az ellenfelet... át sem jönnek a félpályán. Szép játék, jó passzok, de
a gól csak nem akar összejönni. Megint kapura ütünk –
vaktában elĘre vágják a labdát és becsorog a kapunkba…
0:1! Nem törünk össze és egyenlítünk. 1:1 és nyomunk
tovább. Nem tudunk gólt ütni… mellé, fölé, kapufa…
nem velünk van a bíró sem (kitaszítanak minket a pályáról, nem adja meg a jogos büntetĘt – úgy néz ki, az ellenfélnek mindent lehet)…, aztán ahogy lenni szokott…
megint egy elĘre vágott labda és 1:2…. van még 2 perc...
gyerünk fiúk!… nagyon fogy az idĘ…, nagyon… és most

  
Kedves Gyerekek!
A Gyerekkuckó januári számában is folytatjuk a meseíró versenyre beérkezett meséitek megjelentetését. Most
Peimli Gina 4. osztályos tanuló meséjét olvashatjátok.
Fogadjátok szeretettel!
Fehér Judit

AZ ARANYALMA
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer három királykisasszony. Az apjuknak volt három palotája. A király elment a
vásárba, és megkérdezte a lányait, hogy mit hozzon nekik. A
legnagyobb lánya azt mondta, hogy hozzon neki egy csillogós ruhát. A középsĘ egy arany nyakláncot kért, a legkisebb
pedig egy aranyalmát. Ezzel a király el is indult. A király el
is hozta a ruhát és a nyakláncot. Csak az almát nem. A lánya
búsan bement a szobájába. Erre az öreg király elment az
almáért. Kereste az almát, de nem találta. Egyszer csak arra
ment egy szegény legény, és megkérdezte a királytól:
– Jól hallottam, hogy aranyalmát keresel?
– Igen, azt keresek – válaszolta az öreg király.
– Nekem van a kertemben.
– Mennyiért adsz egyet?
– Nem eladó! Talán a lányáért mégis odaadom.
Ment haza a király nagy búsan. Szomorú volt, mert a legkisebb lányának nem vett semmit. Az öreg király visszament
hát a szegény legényhez és megkérdezte tĘle:
– Egy zsák aranyért sem adod az almát?
Azt felelte a szegénylegény:
– Csak a lányodért!
Hazament az öreg király és megkérdezte a lányát, hogy
hozzá akar-e menni a szegény legényhez. Erre a lánya azt
felelte, hogy igen. Nagy lakodalmat csaptak, és addig éltek,
amíg meg nem haltak.
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NEMZETISÉGI OLDAL
Szerkeszti a Német Nemzetiségi Önkormányzat


 
Der erste Januar
Nach dem Volksglauben soll man am
1. Januar kein Hühnerfleisch
essen,
denn die Hühner
,,kratzen die Wirtschaft zurück“.
Bevorzugt werden
dafür
sogenannte
quellende Speisen wie Bohnen, Linzen und Erbsen, weil
sie Fruchtbarkeit bzw. Reichtum zur Folge haben sollen.
Unter den Neujahrspeisen spielen die Gerichte aus
Schweinefleisch sowie das Mohngeback eine wichtige
Rolle, sie sollen Wohlstand und Glück bringen.

A disznótor
Télen 4–6 hetes idĘközönként került sor disznóvágásra.
A húsok egy részét, a kolbászt, a szalonnákat és a sonkát
felfüstölték és felfüggesztették az éléskamrába (spejzba).
Amit nem füstöltek fel, májas és véres hurkát, töpörtyĦt
és friss húst, azt apránként elfogyasztották.
Csak ha mindez már elfogyott, akkor ölték le a következĘ disznót.

A disznóölés fontos fázisa:
a kolbásztöltés
Amikor február végén az utolsó kocát is leölték és elfogyasztották a friss húsokat, csak utána került sor a füstölt
húsokra, kolbászra, sonkára és szalonnára és ezt is beosztással ették, mert ki kellett tartani a húskészletnek Ęszig.
A disznóölés menete általában a következĘképpen zajlott: reggel 6 és 7 óra között, mielĘtt kihúzták a disznót az
óljából, a böllér és segítĘi (általában 3-4 férfi) jó kis házi
pálinkával koccintottak a ,,Schlacht“ sikerére. Majd a
férfiak leteperték a szegény, rémülten röfögĘ állatot és a
böllér kábítás nélkül nagy böllérkésével a nyaki artériánál
átszúrta a disznó torkát. A ház asszonya egy nagy tálat
tartott a kiömlĘ vérnek és folyamatos keverés mellett
sózta, nehogy megalvadjon, mert akkor nem tudták volna
a hurka készítéséhez használni.

A teknĘ már készen állt, forrt a víz az üstben, a disznót
leforrázták, a sörtéket letisztították, a bĘrt jól megmosták,
majd fejjel lefelé lógatva felakasztották, felvágták a hasát,
és kiszedték a belsĘségeket és a beleket. A máj, a vese és
az agyvelĘ volt az elsĘ, ami a konyhába került, ebbĘl
készült a reggeli, sok házban még vért is sütöttek hozzá,
hagymával, paradicsommal, paprikával és borssal fĦszerezve. A köldökrészt kivágták, és a fára akasztották, hogy
a madaraknak legyen mit csipegetni, de ezzel zsírozták a
fĦrészt, amikor az fafĦrészelés közben beszorult.
A hólyag felfújása a fiúk dolga volt, melybe disznósajtot
(,,Schwartelwurst“-ot) töltöttek, de dohányzacskónak is
használták. A disznófej és a többi hurkához való hús
egymásután vándorolt az üstbe, majd fĘtten darálták,
fateknĘben ízesítették, tettek hozzá áztatott és pirított
zsemlét (véres hurkánál), fĘtt rizst, majd megkezdĘdött a
hurkatöltés.
A sváb háztartásokban általában az utolsó ténykedés a
kolbász készítése volt, nagy részét mindjárt a füstölĘbe
akasztották ki, és a füstölést általában másnap kezdték el.
A sütéshez félretett kolbászokat még napokig (amíg az
idĘ hideg volt!) a spejzban tartották, és folyamatosan
ebédhez vagy vacsorához megsütötték.
Az egész nap vígan telt, mindenki tüsténkedett, tette a
dolgát. A háziasszony is iparkodott megfĘzni az ölési
,,menüt”, ami rendszerint a jól bezöldségelt és krumplit is
tartalmazó hurkalevessel indult, utána sült húsok, hurkák
és kolbászok követték, de nem maradhatott el a toros
káposzta sem.
Az ország több sváb közösségében – így Visegrádon is –
nagyon kedvelt ölési étel volt a Saues (receptjét a novemberi számunkban már leírtuk), a vérrel dúsított savanyú
hús is. Asztalra kerültek a finomabbnál finomabb házi
eltevésĦ savanyúságok is, a gazda sĦrĦn töltögette a –
rendszerint – saját készítésĦ borát, melyet szódavízzel
hígítva szerettek inni leginkább.
A nap fénypontja volt a tor végére elkészült finom hájas
pogácsa, hájas falatkák, házi szilvalekvárral töltve és
porcukorral bĘven meghintve.
A vacsora után a böllér összeszedte a szerszámait, és
kóstolóval a kosarában indult haza. A házigazda még
elszámolt vele, és fizetése körülbelül ötszöröse volt a
napszáménak.
Még mielĘtt beesteledett volna, az üstben – kis tĦz mellett – kiolvasztották a zsírt, és kisütötték a töpörtyĦt,
melynek belül a szivacshoz hasonlóan üregesnek kellett
lennie. Ha a zsírból ölésenként 25–30 liter kiolvadt, már
elégedettek voltak, hiszen ezzel fĘztek és sütöttek egész
évben.
Ich hab’ gehört, ihr habt geschlacht’ – und habt mir eine
Wurst gemacht, – nicht so gross und nicht so klein, – dass
sie g’rad für mich kann sein.
Scheiliné Herendi Ida
(Német Nemzetiségi Önkormányzat)
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Az
EGYÜTT KULTURÁLIS EGYESÜLET
szeretettel meghív minden érdeklĘdĘt
a nagyváradi
Magyar Örökség-díjas
KISS STÚDIÓ SZÍNHÁZ

„ADJON ISTEN BÉKÉT,
KEDVET!”
címĦ

ELėADÁSÁRA,
amely
2012. január 13-án,
pénteken
18 órakor lesz
a visegrádi moziban

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

2011. január 27-én (pénteken)
18 órától
lesz a könyvtárban
Ebben a hónapban

 
    
tart

vetített képes elĘadást
 ! "#$%$!

Sajnálattal értesítjük
Visegrád város lakóit,
hogy
a 2012. január 29-én vasárnap,
19 órára
a DON VITO pizzériába tervezett,

2012. évi

ZOLLER-DÍJ
átadása elmarad
Abonyi Géza polgármester személyes döntését az önkormányzat pénzügyi nehézségeivel
indokolta. Miután így a mĦvelĘdési háznak a
saját forrásai nem állnak rendelkezésre, nem
tudja megszervezni hagyományos rendezvényét.
Egyúttal szeretettel hívjuk
Zoller Attila tisztelĘit
2012. január 25-én, szerdán 17 órára
a visegrádi temetĘbe,
ahol mécsesgyújtással emlékezünk
városunk világhírĦ jazzgitárosára.
Szeretettel várunk mindenki, és kérjük,
aki teheti, hozzon egy mécsest!

FILMKLUB
Örömmel adjuk hírül, hogy 2011. november 24én az eredeti elképzelés szerint elindult a filmklub
a mĦvelĘdési házban. Továbbra is várjuk mindazokat, akik szívesen csatlakoznak a filmszeretĘk
ezen csoportjához.
A következĘ két vetítés január 19-én és február
2-án lesz a könyvtárban, 18 órától.
Részletesebb információval a mĦvelĘdési házban, vagy a (26) 398-128-as vezetékes, ill. a 06
(30) 210-8580-as mobil telefonszámon tudunk
szolgálni.
Minden érdeklĘdĘt szeretettel várunk!
Mikesy Tamás

címmel
A belépés ingyenes!
Mindenkit szeretettel várunk!

Ne feledjék: január 22-én a MÜPÁ-ban
Visegrád mutatkozik be
a magyar kultúra napja alkalmából!
(Lásd a címoldalt!)
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Advent utolsó szombat délutánjára bensĘséges, ünnepi
együttlétre hívtuk kis városunk lakóit. Nagyon sokan elfogadták meghívásunkat, és azt gondoljuk, a rendezvény elérte
a célját: egy szép, ünnepélyes és mégis kötetlen délutánt
tölthettek együtt gyerekek, fiatalok és felnĘttek. A templomi
mĦsorban egy kedves karácsonyi összeállítást láthattak a
jelenlévĘk. Majd a templomkertben kicsik és nagyok örömére finom forralt bor, tea, habos forró csoki és finomabbnál
finomabb sütemények tették kellemessé a beszélgetést, az
együtt töltött idĘt. A betlehem élĘ állatkáit pedig nem csak a
gyerekek, a felnĘttek is nagyon élvezték.
Hasonló szépeket lehet
csak írni
a december 30-i
disznótorról is.
Az idĘjárás kedvezett a
rendezvénynek,
így igazán jó hangulatban tudtuk búcsúztatni az évet. Már a
rendezvény kezdetekor a 29-én levágott disznókból készített
disznósajttal és abált szalonnával fogadtuk a vendégeket,
délre pedig elkészült a fenséges orjaleves, a toros káposzta és
a sváb hagyományok szerinti „saues”. A nap folyamán több
mint százötven kiló véres és májas hurkát, valamint kolbászt
sütöttünk meg. Azt, hogy hány szelet pecsenye sült meg,
megtippelni sem merjük. A rengeteg sütit pedig nem is tudjuk, hogy kilóban avagy méterben kellene-e leírni.
Pálinkából tizenegy liter, míg forralt borból több mint száz
liter fogyott, emellett a visegrádi boros gazdák borait lehetett
kóstolgatni. Akik nem ihattak, azok pedig forró teával melegítették magukat.
A rendezvény ideje alatt adományból, valamint a
forraltbor- és pálinkaárusításból összesen 222 000 Ft gyĦlt
össze a kasszába. Az adományozók és a szervezĘk úgy döntöttek, hogy ebbĘl az összegbĘl egy forintot sem vesznek ki,
hanem teljes egészében közcélra ajánlják fel, hasonló módon, mint ahogy a disznóvágásra és torosra felajánlott adományokkal tették. A közeljövĘben dönteni is fognak arról a
célról, melyre fordítják az összeget, és errĘl természetesen
tájékoztatják Visegrád minden kedves lakóját.
A legnehezebb feladat ilyenkor felsorolni mindazokat,
akiknek köszönettel tartozunk. Hiszen nagyon sokan voltak,
akik összefogtak azért, hogy ez a két nap valóban úgy sikerüljön, ahogyan szerettük volna. Volt, aki ötlettel, volt, aki
munkával, más pénzzel, megint más természetbeli adománynyal járult hozzá a sikerhez. Amikor a decemberi Visegrádi
Hírekben megjelent a meghívó, többen kerestek meg minket,
hogy mondjuk meg, mivel tudnának segíteni, és ez a jószívĦ
adakozó kedv nem szĦnt meg egészen a rendezvény napjáig.
Munkát, bort, pálinkát, süteményt és minden egyebet ajánlottak fel, de legfĘképpen szeretetüket.
Hálás szívvel köszönjük mindenkinek a sok segítséget és
jóságot. Kívánjuk, hogy az új évben sokszor érezzék azt az
örömöt a szívükben, melyet mi éreztünk ezekben a napokban.
SzervezĘk

2012. január
Magyar László:

LELTÁR
Himnuszunk és Szózatunk ünnepét üljük megint,
az ékes magyar nyelv hangzó tisztaságát.
Tértelen idĘbĘl – tértelen idĘbe lépek.
Megkaptuk a Földet;
– a talpalatnyit –
s tesszük egyre tönkre változatlan átéléssel,
teljes odaadással,
lelketlen hittel és minden meggondolás nélkül,
nem csoda, vajúdik sokadik infarktusom.
A gyermekkoriak rásegítenek a mostaniakra,
talán arra az egy fizikálisra – akkor! – nem,
az orvosi közhelyviccként a: Próbára!,
hogy a következĘ már majd jól sikerül.
Család, – és körülményváltozás végkifejlete
épp az a hab a söröspoharam alján,
mint szürcsölni kezdve, volt a tetején,
csak a lé fogyott ki alóla,
– a tartalmas lényeg, –
s most magvetĘként keresem országomat,
hol aratásra legjobban érik be a szem.
Hanyadik? – ünnepségemen már túl
átmosott mocsokba, generációs homályba taposok.
Eszmélésem óta a nadrágszíj:
– Csak most az egyszer még! –
nemzedék képviselĘje vagyok.
GyĘzködjem magam? Magunkat…?
Lélek nem vándorol így, – tanítja Buddha, –
a ,,KARMA”, az eleve elrendelés,
kit-kit, a csakrája áruba bocsátására jogosítson fel;
a hét ,,fĘbĦn” mindmáig a bĦnös bélyege,
az ember létjogának erkölcse, – ha van! –
– Ha nincs?
Semmi sincs!
A halottak bĦzlĘ hullakazlak,
az élĘk csak atomok és molekulák,
a lélek gáz és gĘzbuborékként áramló sötétség.
Minden szerelem a csírából szárba szökkent
szeretet gyermeke volt.
– Az ma is? –
Kísértenek szerelmes gyümölcsök idejem,
órám lejárta felé épp úgy, mint annak elĘtte,
bárha e gyümölcsök a két elátkozott fának a gyönyörei;
a kétkedĘ jelenlét-Tamásai és Péter-sziklái;
Sodoma és Gomora és a Léti lélek szobrászai;
mégis az én leltáros versem gyermekei valamennyien;
etüdnyi ráncok,
fájdalom és lemondás impromtuk,
,,Pax vóbis” – diadalok verítékei;
Évák, Ilonák, Dórák és Kriszták,
(még az az egy Klára is!),
donna donnák,
jelzetten jeltelen madonnák.
Haldokló holdfénybĘl fakad a hajnal.
PálinkagĘzben,
szmokingos angolkeringĘzĘk sora merül fel.
Terem, kapu vár tárva,
hol a szentség maga az: ÚR.
TérdeplĘ Margariták a kerítésoszlopok,
s a ,,Mesterek”, torzan parány törpék.
A Plintenburg-tábla még egy árva vesszĘ se a mondatban,
a királyok városában: Visegrádon.

XXVIII. évfolyam 1. szám

VISEGRÁDI HÍREK

13

BefejezĘdött a plébániatemplom felújítása

Tíz esztendĞ köszönet
2011. december 18-án, advent negyedik vasárnapján dr. ErdĘ Péter bíboros prímás, esztergombudapesti érsek szentmise keretében megáldotta a
felújított visegrádi KeresztelĘ Szent Jánosplébániatemplomot, majd utána ünnepi ebéden vett
részt a Sirály étteremben.
Ennyi a hír.
Oly egyszerĦen hangzik, oly magától értĘdĘnek tĦnik
– bár tudjuk: nem az.
A szóval kimondott köszönet oly kevésnek érzĘdik –
bár tudjuk, mást nem tehetünk.
Vagy mégis? – Egyet talán mégis.
Tudjuk azt, hogy felsorolásunk nem lehet teljes, mégis teszünk egy „vakmerĘ” kísérletet; megpróbáljuk
sorra venni mindazon személyeket és szervezeteket
(bár ez utóbbiak mögött is mindig személyek állnak…), kiknek segítsége, munkája nélkül nem mondhatnánk el: Azt a feladatot, melyet emberöltĘnként a
múló idĘ ró minden lelki s szellemi folyamatosságot
valló közösségre, teljesítettük; kapott épített örökségünket megĘriztük, nyugodt szívvel adhatjuk tovább
utódainknak.

csapadékvíz-elvezetés, itt-ott már-már veszélyes elektromos hálózat, anyagi és szellemi értelemben elavult
belsĘ… A feladat akkor mind anyagi, mind idĘbeli
értelemben szinte beláthatatlan volt. A legutolsó, a
templom belsĘ terét érintĘ komoly felújítás 1973-ban
volt. Nem volt átfogó terv a teljes felújításra – szinte
csak tĦzoltásszerĦen igyekeztünk az éppen legfontosabbnak látszó feladatot sorra venni.
A földi erĘk között elsĘsorban kell említenünk az
Esztergom-Budapesti FĘegyházmegyét, mely lehetĘségeihez képest segítette a felújítási munkákat. Sajnos, a
fĘegyházmegye anyagi lehetĘségei erĘsen korlátozottak, a területén található egyházi ingatlanok állapota
pedig vegyes, de leginkább rossz, ezért a források elosztásánál a közvetlen kárelhárítás és állagmegóvás
elsĘbbséget élvez – másra meg nem is nagyon marad...
Sajnos a munkálatok elsĘ felében – torony, tetĘ, falszerkezeti megerĘsítések – templomunkra ezek a
szempontok teljes mértékben illettek; így ezen munkálatok végzéséhez komoly hozzájárulást nyertünk a
fĘegyházmegye Gazdasági Tanácsától.
Másik intézményi támogatónk Visegrád Város Önkormányzata volt: mind a tetĘ, mind a homlokzat felújításánál komoly pénzügyi segítséggel volt felénk.
A fent említett támogatások azonban nem fedezték
volna mindazt a munkát, melyet elvégeztünk – sok
esetben bele se tudtunk volna kezdeni a munkálatokba
más, magán forrásból származó segítség nélkül.
Szinte lehetetlen feladat mindenkit felsorolni, aki valamilyen formában részt vett a munkákban; sokszor az
is igen nehezen meghatározható, hogy milyen minĘségben – adományozó?, „piaci alapon” megbízott? –
tette a dolgát, hiszen a fizetségért munkát végzĘk között is alig volt olyan, akit ne érintett volna meg a feladat emelkedettsége – s a nemes ügyhöz való csatlakozást oly módon tette, hogy a valós piaci ár alatt végezte
munkáját, vagy valamilyen egyéb, kiegészítĘ feladatot
végzett el díjmentesen.
Ami pedig végképp lehetetlen: fölbecsülni és névvel
megnevezni mindazt a segítséget, melyet névtelenül –
lett légyen az akár a legkisebb is – tett bárki: az egyházközség hívei, akik minden vasárnap elhelyezték
adományaikat a perselybe, a rendszeresen Visegrádon
pihenĘk, vagy akik csak alkalmanként látogatnak el
hozzánk…
Próbáljuk hát meg mégis, nézzük a kedves névsort!

Az elsĘ ismert kép a templomról 1872-bĘl
De honnan is indultunk? Hogyan is nézett ki templomunk a harmadik évezred beköszöntekor? – Villámcsapások által megrongált toronysisak, beázó tetĘszerkezet, repedezĘ és felázó falak, rendezetlen kert és

Bánó László – aki mindig hangsúlyozza, hogy személye kevésbé érdekes; egy csapat eredményes munkája teremti, teremtette meg annak lehetĘségét, hogy a
templom felújításának támogatója legyen. Valóban: a
templom felújításának legnagyobb támogatója az elmúlt tíz év alatt az UTILIS Kft. volt; ez idĘ alatt alig
(Folytatás a 14. oldalon)
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(Folytatás a 13. oldalról)

volt olyan üteme a felújítási munkáknak, melyben
valamilyen formában ne vettek volna részt.
A templomkert rendezésének, a csapadékvíz elvezetésének 2005. évben történt megvalósulása az UTILIS
Kft. mĦve volt; itt a munkákat fĘvállalkozóként úgy
végezték el, hogy a kivitelezés költségének alig egynegyede állt rendelkezésre – a hiányzó részt pénzben,
munkában a cég tette hozzá. A kert tervezĘje Rédai
Istvánné, mĦszaki ellenĘre Quirin Andrásné és Lévay László, a feladat napi szintĦ koordinátora az
UTILIS Kft. részérĘl Lendvai János, a munkák kivitelezĘje Gerstmayer János volt.
A kert munkálataival egy idĘben megtörtént a sekrestye közmĦvesítése (vezetékes víz és mellékhelyiség
kiépítése a sekrestyében), valamit a templom fĦtésének
jelenleg is mĦködĘ kialakítása – ez utóbbi kivitelezĘje
és részbeni adományozója Csanád Bálint volt, aki
csak anyagárat számolt (ezt szintén az UTILIS Kft.
állta), munkadíjat nem fogadott el.
A tetĘszerkezet 2006–2007. évben történt felújításánál is szerepelt az UTILIS Kft. mint pénzügyi támogató. Bánó László 2008-ban azonban még ennél is többet
tett: fölismerte azt, hogy a toronytörzs felújításával a
templom Visegrád millenniumi ünnepségeire félig
felújított torzóként állt volna – ezért „félreverte a harangot”, és megszervezte a teljes külsĘ felújítás pénzügyi hátterét. Ez a pénzügyi háttér oly módon állt öszsze, hogy a teljes költségvetés mintegy 20%-át a fĘegyházmegye, kb. 50%-át az UTILIS Kft., kb. 30%-át
Visegrád Város Önkormányzata állta – utóbbi oly módon, hogy ezt az összeget is az UTILIS adta kölcsön
mintegy két évre, kamatmentesen.
A templom belsĘje 2009-re rendezett, bár nem teljesen harmonikus képet mutatott; ennek rendezésére –
tekintettel arra, hogy közvetlen kárelhárítási helyzet
nem állt fönn – fĘegyházmegyei forrást nem remélhettünk – bár a falak külsĘ oldalán megkezdett falmegerĘsítés belsĘ oldali párjának elkészítése fontos lett volna.
Bánó László, illetve az UTILIS Kft. legnagyobb egy
összegĦ adománya ezen munkák elvégzésére irányult:
2011 májusában – hosszú elĘkészítés után – megkezdĘdhetett a teljes belsĘ rekonstrukció. A mintegy fél
éven át tartó, többször megtorpanó munkák teljes fedezetét biztosította az UTILIS Kft.
Az elmúlt évtized felújítási munkáinak legnagyobb –
a költségek mintegy felét viselĘ – támogatója volt a
cég. Ám a pénzügyi támogatáson túl hatalmas segítség
volt Bánó László (Laci?) szervezĘ képessége, a megfelelĘ pillanatban tett kezdeményezĘ lépései – és ezen
kívül is számos olyan „apróság”, melyek felsorolása
lehetetlen, ám melyek nélkül nem, vagy csak sokkal
nehezebben ment volna a „szekér” elĘre…
Máthé Gábor – aki elĘször a tetĘszerkezet teljes felújításának fĘvállalkozójaként vett részt a templomfelújításban 2006–2007-ben. Csak aki már vett részt hasonló feladat megoldásában, tudja azt, hogy szinte
lehetetlen feladat egy régi épület felújítására egyértel-
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mĦ és pénzügyileg is tartható vállalást tenni – egy ilyen
helyzetben csak a kivitelezési munkák megkezdése
után, amikor már a rejtett szerkezetek is láthatóak,
kerülnek napvilágra olyan adatok, melyek azután lényegesen átírhatják az eredetileg tervezett menetet.
Gábor azonban annál, hogy ezeket az akadályokat
remekül vette, még többet is tett: a tetĘszerkezet megújításával egy idĘben – fölismerve azt, hogy az elektromos hálózat teljesen elavult – a padlástérben futó
alapvezetékeket saját költségen kicseréltette. ė akkor
már valószínĦ tudta, amit mi még nem: néhány évvel
késĘbb, 2009-ben – szintén saját költségén – felújíttatta
a templom teljes elektromos hálózatát, beleértve annak
leglátványosabb részét, a belsĘ világítást. Nekünk csupán a tervek, az új elektromos bekötés, valamint a vakolat sérüléseinek javítási költségeit kellett viselnünk.
Zeller Tibor – akinek adományából fedezni tudtuk a
templomkert homlokzatfelújítás utáni rendezésének
anyagköltségét, valamint a szentély vakolatcseréjének
jelentĘs részét; mindezeken felül 2011. december 18án, az ünnepi ebéden valójában az Ę vendégei voltunk.
Dr. Brém György – aki évrĘl évre megtalálja azt a
fontos feladatot, melynek fedezetét biztosítja; az idei
évben a Szent János-szobor új – Meszárek György
által elkészített – konzoljának költségeit viselte.
Ifj. Schüszterl Károly és Bergmann Péter – akik
adományként felajánlott munkájukkal a homlokzat
felújítása után újra életre keltették a templomkertet, és
legfĘképpen kiépítették az önmĦködĘ öntözĘrendszert.
A kert folyamatos gondozása is a munkájukat dicséri.
Szabó József – aki munkáját ellenszolgáltatás nélkül
fölajánlva restaurálta a templom kapuját – csak az
anyagköltséget kellet térítenünk; az Ę munkáját dicséri
a kapu fölötti ablakkeret, a kórusajtó, a sekrestyeszekrény felsĘ részének, valamint a körmeneti keresztnek a
felújítása is. 2011-ben Ę végezte a belsĘ kĘrestaurálási
munkákat is.
Félegyházi Károly – aki a templomkapu kovácsoltvas elemeit, zárját restaurálta felajánlásként – szintén
„anyagáron”.
Zeller Ferenc – aki a belsĘ felújítás után térítésmentesen vállalta a padok párnáinak teljes felújítását –
immár nem is elĘször…
Lévay László – aki különösen a 2011. évben „alkotott nagyot”; a belsĘ felújítás mĦszaki ellenĘreként túl
azon, hogy az elĘirányozott költségkereten belül maradva végig tudta vinni a munkálatokat, gyakorlatilag
kétszer hozta vissza a reménytelen elakadásból a munkamenetet; kétszer tĦnt úgy, hogy adminisztratív okokból nem tudjuk folytatni a munkát. László türelme és
kitartása döntĘ mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a
2011. évi adventi gyertyagyújtás a megújult templomban történhetett.
Gerstmayer János – aki csapatával több munkaütemben is részt vett (kertrendezés, szentély- és a teljes
belsĘ rekonstrukció); minden munkánál a szerzĘdésében vállaltakat messze túlteljesítve dolgozott; s ha néha
(Folytatás a 15. oldalon)
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magában dohogott is egy-egy valóban méltatlan helyzetben – bár tehette volna –, soha nem méltatlankodott,
soha nem támasztott ezért kiegészítĘ anyagi igényeket.
Bártfai István – aki fiával és csapatával együtt sokszor éjszakába nyúlóan is tette a dolgát, nem ritkán
akrobatabravúrnak is beillĘ mutatványokat végrehajtva; nem tudtunk olyat kérni tĘle – lett légyen az akár
szĦken vett mesterségétĘl távolabbi feladat –, melyben
ne lett volna segítségünkre.
Gräff János – aki az elektromos rekonstrukció kivitelezĘje volt; azóta pedig mosolygós türelemmel jön
újra és újra, javítja, karbantartja a rendszert, le- és viszszaszerel, amikor erre van szükség; s mindezekért neki
sem tudunk az anyagköltségen felül fizetni…

A felújított templombelsĘ
Szólnunk kell még Besey Lászlóról, aki a statikai
megoldások tervezĘje volt; Vörös Mártáról, aki a
tetĘszerkezet munkáinál elĘször felelĘs mĦszaki vezetĘként, mĦszaki ellenĘrként, késĘbb – a homlokzati és
a belsĘ felújítás munkáinál – építész tervezĘként is
közremĦködött; Simon Anna mĦvészettörténészrĘl,
aki a 2011. évben komoly történeti kutatást végzett;
Gedeon PéterrĘl, aki a belsĘ falfelületek restaurátori
munkáit végezte; Ferencz Csabáról és cégérĘl, aki a
templom belsĘ állványozási munkáit végezte, Józsa
Attiláról és Sárdi JózsefrĘl, akik a külsĘ homlokzati
munkák kivitelezĘi voltak, Zahora Andrásról és
Paszt GyörgyrĘl, akik a külsĘ kĘrestaurátori munkákat végezték; Oláh PéterrĘl, aki a kapu fölötti ablak új
szárnyait; Tavas PéterrĘl, aki a sekrestye új szekrényeit készítették.
Az egyházmegyei elĘírások egy egyházközségi beruházás esetében a beruházás felelĘs vezetĘjeként a plébánost jelölik meg. Ha a plébános úgy ítéli meg, hogy
erejét, tapasztalatát, mĦszaki-szakmai képességeit
meghaladja a feladat, akkor felkérhet szakértĘ tanácsadót, segítséget. 2008-tĘl ez a segítség Félegyházi
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András volt. BármirĘl volt szó, mindig megbízhattam
a munkájában. Segítsége nélkül sokszor alakult volna
ki válsághelyzet. Mindezt díjmentesen tette.
A felújítási munkák alatt és után emberfeletti munkát
jelentett a templom rendben tartása, takarítása. EbbĘl a
szempontból a legnehezebb idĘszak 2009. évben volt,
amikor a szentély felújítása úgy történt, hogy a vasárnapi szentmisék a templomban voltak – hétrĘl hétre
újra és újra ki kellett takarítani a keletkezett port, koszt.
Ezt csak olyan csapat tudta elvégezni, akik úgy érezhették: valójában nem is munkát végeznek – végehossza nincs tevékenységük jobban hasonlít egy végtelen imára, mint fárasztó munkára. Tették mindezt kérés
nélkül, jókedvvel – köszönet a templomot folyamatosan rendben tartó asszonyoknak áldozatvállalásukért.
Az adományozók és kivitelezĘk – nem lehet elégszer
hangsúlyozni: a két fogalomkör szinte minden esetben
„összecsúszik” – névsoráról azt állítani: teljes, nagy
vakmerĘség lenne. Nem is tesszük ezt. Ha valaki kimaradt volna, attól bocsánatot kérünk, hogy itt nem szerepelt a neve; ám biztosak vagyunk abban is, hogy –
csakúgy, mint a néven nevezettek – nem dicsĘségvágyból vettek ilyen vagy olyan módon részt a maratoni munkasorozatban.
Köszönettel tartozunk a KeresztelĘ Szent János Alapítványnak, különösen is Bánóné Rédai Annának,
aki 2009-ben létrehozta az alapítványt; azután Lakatosné Dr. Schilling Dorottyának és EĘry Lászlónénak, akik sokat segítettek a 2011. évi munkák pénzügyi hátterének zökkenĘmentes levezetéséért. Köszönet Lendvai Évának, aki rengeteg adminisztrációs
háttérmunkát végzett az évek során és G. Nagy Nóra
festĘmĦvésznek, hogy a stáció képeit megtisztította.
Köszönettel tartozunk református testvéreinknek, akik
a 2011. húsvéttól adventig lehetĘvé tették, hogy új
templomukban legyenek a vasárnapi szentmisék.
Mindezek után hálát adunk TeremtĘnknek azért, hogy
olyan korban élhetünk, ahol ez lehetséges volt; ahol
templomot építhettünk. Igen, építhettünk, ez a helyes
kifejezés: bár templomunk állt már korában is, minden
generációnak újra és újra föl kell építenie – az „örök
templomépítés” mĦvéhez hozzá kell járulnia. Ha csak a
dolog prózai (pénzügyi) vetületét nézzük, az is ezt
igazolja: az elmúlt évtizedben a katolikus templom
felújítására elköltött pénzösszeg nagysága vetekszik az
új református templom építésének költségeivel…
Végül még egyszer: Köszönet és köszönet – tíz esztendĘ köszönet. Egyformán, mindenkinek. Ember számára lehetetlen feladat összevetni a hétköznapi ésszel
szinte beláthatatlan méretĦ pénzadományt a heteken át
föláldozott szombat délelĘttökkel, a „kicsit” a „nagygyal”… Nem is próbálkozunk ezzel; nem a mi dolgunk. Tudjuk, érezzük: senki nem is várja ezt. Reméljük, és kérjük Isten áldását a felújított templomra és
mindazok további munkáira, akik részt vettek a templom újraépítésében.
Kalász István
kanonok plébános
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A S ZENTEGYHÁZI G YERMEKFILHARMÓNIA HANGVERSENYE A KIRÁLYI PALOTÁBAN
Azok lehettek a legboldogabbak, akiknek emlékezésük
hullámain véletlenül sem bukkant fel más együttes; mert
milyen ritka élmény, amikor az ember egy hangversenyen
minden dalost-hangszerest elfelejt, akiket valaha is hallott!
Már kívülrĘl, mielĘtt a terembe léptünk, úgy hallottuk a
hegedĦsök, fafúvósok, rezesek hangolását, gyakorlását,
egyetlen zengĘ tumultusban, mint Bretagne-ban az orgonát egy templomküszöbön, a téren, ahová a tenger zúg fel,
egy másik orgona… És milyen gyönyörĦ látvány volt a
népes közönség mellett az a másik tömeg, az énekkar,
százan fehérblúzos, piros-válpántruhás lányok, közöttük
néhány – ahogy SütĘ András mondaná – „nyírfamagonc”
fiúval, akik bevonultak a Rákóczi-induló ütemére, és öszszesĦrĦsödtek a pódiumon, mint egyetlen daloló lélek, ami
betölti a téli estét.

tudnának tanulni, s amelyek – talán csak egyelĘre – hiányoznak repertoárjukból.
Megtudtuk: a zenekar tagjai a szentegyházi Tanulók Háza zeneköreiben sajátították el a hangszerkezelés mĦveletét, egyikük sem zeneiskolás. Ez csak növeli tiszteletünket
Haáz Sándor tanár úr iránt, aki a mĦveket gyermekegyüttesre hangszerelte, s aki vezényelt; érzékelhetĘ volt,
hogy lelkes, megértĘ, szeretĘ, szövevényeken és titkokon
átlátó zenemĦvész-ember, költĘ a tanárban, aki olyan
csodákat nevel fel, olyan finom palántákat segít virágjukba fakadni, mint ezek az érzékeny lelkületĦ gyerekek.

A hálás közönség vastapssal köszönte meg a szép mĦsort

A 100 tagú ének- és a 40 tagú zenekar
és Haáz Sándor karnagy úr
Túljutva az elsĘ percek mámorosságán, az igazán megborzongató meglepetés akkor következett be, amikor
megrezdült a száz hangszál a száz fiatal torokban. Bennem
ezt az érzést elĘször Bach Parasztkantátájának jól ismert
részlete keltette fel, s fokozta késĘbb a Nagymajtényi
síkon címĦ kuruc sirató, majd tovább egy francia népdal…
És egyre erĘsödött az érzés: mert ez több, mint hogy ezek
a gyerekek, talán tíz és tizenhat év közöttiek, tehetségesek,
fegyelmezettek, szépek, muzikálisak; ez a legtisztább,
legeszményibb közösségi hang a havasokon, szĦzi hóban
és szĦzi napfényben, szövegmondásban kissé – erdélyi
jellegzetességként – mindig a nyílt á hanghoz, Tamási
Áron hanghordozásához közelítve. Ez nem száz külön
virág a Hargita déli oldaláról, ez több mint száz énekes
rigó tavasszal, égnek emelt csĘrrel; ez úgy él együtt, kifürkészhetetlen titokban és mámorban, száz lélek, hogy
azt csak könnyes-boldog csodálkozással lehet szemlélni.
Különösen megragadó volt számomra e széles repertoár
gyöngyeibĘl néhány karácsonyi ének, egyebek közt az
otthon karácsonyi melegét idézĘ MennybĘl az angyal, de
különösen a Csendes éj megszólaltatása. Ekkor ötlött
eszembe: milyen szépen szólna a szentegyházi gyerekek
ajkán Kodály Esti dala. Merném ajánlani nekik Bartók,
Kodály, Bárdos, Lajtha, Gárdonyi kórusmĦveit, amelyek
közül, tehetségük, felkészültségük révén, jó néhányat meg

A koncert végéhez közeledve egy dermedt pillanatban
csillogóvá váltak a szemek, amikor a konferáló kislány
bejelentette: „Minden magyarok legszentebb énekével, a
Szózattal búcsúzunk… Isten Magukkal! A viszontlátásra!”
És szállt és zengett a Szózat s a Székely himnusz, száz
kézben tartott gyertya fényében, ami egyenként világította
meg a gyermekarcokat. A feloldást a Gábor Áron rézágyúja nóta hozta meg. Az énekkar végül az idĘsebb Johann Strauss Radeczky-indulójára vonult ki (aminek elĘadásába, megbocsáthatóan, óhatatlanul beleszólt kissé az
erdélyi folklórból mintázott bartóki parlandó), miközben a
gyerekek az együttes emblémáját hordozó kis papírzászlóikat lengették, és osztogatták az egybegyĦlteknek. ElĘtte
még letették névjegyüket: elénekelték a gyermektisztaságukat, jövĘbe vetett bizalmukat, magával ragadó vitalitásukat legjobban kifejezĘ Jingle Bells címĦ karácsonyi
éneket: „Szikrázik a hó, nevetésünk messze száll, / És a kis
csikó a szánnal meg sem áll. / Tág a lélek is, akár a láthatár / És jókedvünknek hangjait a szél is tudja már.”
A krónikás kifejezĘ készsége könnyen túlfĦti önmagát,
ha kicsordul az élmény öröme. Mert ezek a gyerekek
olyan értékek felmagasztalására gyĦltek össze kétségbeejtĘ korunkban, amelyek megtanítják az embert újraálmodni
az eltĦntnek hitt távoli reményeket és szépségeket. Amit
hallottunk, olyan reményteli ének és zene volt, s olyan
nagy kultúra, olyan mély lelkiség, hogy egész légkör támad körülötte mĦvészi fönségbĘl és emberi büszkeségbĘl.
A kis papírzászlót, ehhez nem férhet kétség, a legszebb
kislánytól én kaptam, egy mosoly kíséretében.
Szomory György
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A sokunknak méltán még ma is kedves táncdal
kezdetét adtam az írás bevezetĘjének, mert a mellékelt
fotó valójában egy régi kedves, vidám eseményre, egy
fellépésre emlékeztet. Ma már tényleg csak emlék…
A felvétel bizony jó pár évvel ezelĘtt, 1948. július
30-án, a Sasvári családi ház udvarán, egy napfényes
nyári napon készült, egy nappal azelĘtt, hogy a képen
látható vidám, derĦt sugárzó, csinosabbnál csinosabb
lányokból álló alkalmi kórus a Nádler-vendéglĘ (a mai
Sirály étterem) kerthelyiségében szerepelt. „Tengerész, a szívem tengerész” címĦ keringĘt, jobbra-balra
hullámozva énekelte a matrózsapkás lánycsapat
harmonika- és mandolinkísérettel. A kellemes nyári
estben felcsendült dal a méltóságosan hömpölygĘ
Duna hangközvetítésének köszönhetĘen feltehetĘleg
Nagymaroson is hallható volt az ott lakók örömére. A
dal, mely Nagykovácsi Ilona táncdalénekes búgó
hangjának köszönhetĘen igazi slágerré vált akkortájt
országszerte. Kik is láthatók a képen?
Hátsó sor (balról jobbra): Tóth Ferenc, Helm Jakab,
középsĘ sor (balról jobbra, zárójelben késĘbbi
asszonynevükkel): Graczár Irén (Szedlacsek Jánosné),
Nick Rózsa (Kulcsár ErnĘné), Gerstmayer Éva (Jung Andrásné), Sasvári Marika (Sült Istvánné), Sasvári Edit (Ónodi
Aladárné), Helm Nusi (Grósz Mihályné), Schwartz Marika (?), Fieszl Juci (Varga Jánosné), Helm Ilonka (Horányi
Sándorné); alsó sor: Valentin Ferenc, Kulcsár ErnĘ, Sasvári Kálmán; elöl, középen: Scheili Béla.
Szeretettel emlékezve és emlékeztetve a még élĘ egykori, s egyben a sajnos már nem élĘ szereplĘkre:
Scheili Béla (Budapest)


Már többször írtam a mi szép kis városunkról, többek
között a sok ipari centrumról, üzletekrĘl és kiszolgáló
egységekrĘl, ahol több száz helybeli és környékbeli tudott
munkát vállalni magának, akkor nem voltak akkora szállodák és panziók, mint most, de igen aktívan el tudtak
helyezkedni. Hát valóban ez a mi kis városunk igen sok
embernek ad munkát a helyieknek és környezĘ településekrĘl járó embereknek.
Szeretném megemlíteni az itt megjelölt munkahelyeket,
többek között a vendéglátó helyiségeket, szállodákat,
panziókat, a kis és nagy üzleteket, ahol legtöbben a környezĘ falvakból és ErdélybĘl tevĘdtek össze. Sajnos, azt
kell mondanom, hogy az itteni visegrádi lakosok közül
igen csekély létszám van ezeken a munkahelyeken, ott
csak idegen munkaerĘ van. Nem tudom elképzelni azt,
hogy miért nincs szükség, hogy valami csak van a dologban.
Sajnos volt az írásommal kapcsolatban jó és rossz is,
volt, aki azt mondta, örülök, hogy ezt a témát felhoztad,
ezt a problémát. De volt, aki azt mondta, hogy nem irodalmi nyelven írtam meg a helyi történeteket. Hát, kedves
Olvasó, nagyon sok nem élĘ embert kellett felidézni, hogy
kik is voltak valamikor, megérdemlik ezek az emberek,
hogy rájuk emlékezünk. Én nem vagyok újságíró, nincs rá
jogom, hogy csak szóljam magamat. Én egyszerĦ munkás
nyugdíjas vagyok, igyekszem ezeket a régi idĘket, emlékeket felidézni. Én úgy írom le az én mondókámat, ahogy
a szívem diktálja.
Most szeretnék megemlékezni egy olyan objektumról,
amit még nem írt senki errĘl az üzletrĘl. Ez az üzlet a
város szívében van, és látja el a várost és a környék tele-

 
püléseit élelemmel. Kb. 40–50 évvel ezelĘtt nyitotta meg
a kapuját ez a CBA üzlet, ami igen nagy fejlĘdésen ment
keresztül, igen színvonalas, kulturált kiszolgálást biztosított úgy az itteni, mind a vendég vásárlók között. Szeretnék megemlékezni az ott dolgozó személyzetrĘl, akik
hosszú évek múltán igen kulturált odaadással látják el
napi munkájukat. Igen figyelmes és odaadó viselkedéssel
látják el a napi feladataikat, ez nagyon nemes gesztus. Mi
törzsvásárlói vagyunk, tapasztaljuk, hogy az ott dolgozók
igen figyelmesek a vásárló emberekhez.
Hát most megint csak fel kell hozni ezt a témát, hogy
több településrĘl jöttek dolgozni: Visegrád, Nagymaros,
Dömös, Kisoroszi, Dunabogdány, Pócsmegyer, Budapest,
Pilisszentlászló, hogy olyan összeszokott társaság, amit
érdemes megemlíteni. Igazi jó kollektíva, ez az érdem az
üzlet vezetĘjéé, aki igen családiasan vezeti ezt a szép
üzletet, anyai szeretettel vezeti Ęket. Mint törzsvásárlói,
kívánjuk, hogy sok-sok szeretettel fogadjanak bennünket.
Kívánjuk, hogy jó egészségben teljenek mindennapjai, és
még egyszer gratulálunk, és jó egészséget kívánunk.
Tisztelettel:
id. Szinay István

KEDVES OLVASÓINK!
Továbbra is várjuk írásaikat! Amennyiben kézzel írják
cikküket, azt olvashatóan adják le, vagy postázzák a
mĦvelĘdési házba, Mikesy Tamásnak címezve. Köszönjük!
A Visegrádi Hírek még igényelhetĘ a polgármesteri
hivatalban; kérjük, jelezzék ott ezt a szándékukat!
SzerkesztĘbizottság
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Hagyomány, hogy a Visegrádi Hírek januári számában Zoller
Attiláról emlékezünk. Sok oldaláról sikerült megismertetnünk
életét, munkásságát életrajzi adatok, személyes ismerĘseinek,
barátainak emlékei alapján. A tavalyi év a júliusi számában
fordításban mutattuk be a Zoller Attila által alapított vermonti
iskola igazgatójának levelét, melyben elismerĘen és meghatottan köszönte meg a szülĘváros, Visegrád kegyeletĘrzését.

Életében fontos szerepet játszott pedagógusi tevékenysége is.
VilághírĦvé vált jazzmuzsikusok életútját egyengette, otthont
és ellátást adott sok fiatal zenésznek, akik Amerikában, a jazz
szülĘhazájában próbálkoztak tudást, mestert, fellépési lehetĘséget találni. Tanítványai hálás szívvel emlékeznek önzetlen,
baráti segítésére. Amikor már megtehette, intézményesítette a
jazzoktatást, ma is mĦködĘ iskolát alapított. 1975. január 1-jén
adta utolsó szólókoncertjét New Yorkban, és már ebben az
évben Vermontban megnyitja az elsĘ hagyományossá váló
jazzoktatást Zoller Attila Jazz Clinic címmel.
Simon Géza Gábor Mindhalálig gitár c. könyvében így ír errĘl az iskoláról: ,,Hét közben klinikák (azaz oktatások) folytak, a hétvégeken koncerteket szerveztek. A három tanár Don
Friedman (zongora), Georg Mraz (bĘgĘ) és Zoller Attila (gitár)
volt… 1987. július 20-án elĘször nyitotta meg kapuját a
Vermont Jazz Center, Inc. Idézzünk néhány részletet a sajtóközleménybĘl: A Vermont Jazz Clinic [Vermonti Jazz Klinika], amely az elmúlt tíz évben Zoller Attila igazgatása alatt
mĦködött, most kibĘvül és átalakul egy új Vermont Jazz Center, Inc. (VJC) [Vermonti Jazz Központtá]. A VJC súlyt fektet
mind a képzésre, mind pedig az aktív elĘadásokra. 1987. július
20-án a VJC megkezdi a jazzoktatás elsĘ szezonját. Egyetlen
célja annak az amerikai zenei formának, amely jazz néven
ismert, a megóvása és terjesztése. […] A VJC koncertsorozatokat, szemináriumokat és más különleges eseményeket is szervez az Egyesült Államokban és Európában. A VJC tevékenységéhez való mindenféle hozzájárulás levonható az adóból.”
Zoller Attila élete és mĦvészete példaképpé vált a kortárs mĦvésztársak elĘtt, de a jazzt mĦvelĘ és tanuló fiatal zenészek
elĘtt is. Ezt tapasztalhatjuk a születésnapján és halála emlékére
rendezett koncerteken itt, Visegrádon. Példaképül állítjuk a
visegrádi gyerekek elé azzal is, hogy évente a Zoller Attiladíjat nyerheti el a zenetanárok által elismert zeneiskolás diák.
Életrajzírója, Simon Géza Gábor sommásan a következĘ gondolatokkal összegzi Zoller Attila mĦvészetét, helyét a jazzmu-
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zsika világában: ,,Amint az várható volt, Zoller
Attila halála után hatalmas, már-már elképesztĘ
mennyiségĦ publikáció látott napvilágot. Zenésztársak, tanítványok írták le benyomásainkat. Az internet intenzív bekapcsolódása pedig részemre is meglepĘ eredményeket produkált. Kiderült, hogy Zoller
Attila a legismertebb magyar jazzmuzsikus a nagyvilágban. Ennél is figyelemreméltóbb volt, hogy
milyen sok európai és amerikai zenész tartja fontosnak, hogy rövidebb-hosszabb önéletrajzában megjegyezze, mit jelentett pályafutásában Zoller Attila. És
nemcsak a gitárosok! BĘgĘsök, vibrafonosok, hegedĦsök jelezték, hogy ZollertĘl kapták meg azt a
lökést, amely végül helyes (jazz)pályára állította
Ęket!”
Nekünk, visegrádiaknak, kötelességünk, hogy városunk szülöttének, Zoller Attilának az emlékét
méltóképpen ápoljuk, Ęrizzük! Köszönet illet mindenkit, aki ezt felvállalja és tesz érte valamit!
Örülhetünk, hogy Veszprémben élĘ nĘvére szívesen vesz részt ebben a feladatban, hogy kötĘdését
szeretett szülĘvárosukhoz egy karácsonyi üdvözlĘlapon az ajándék naptárt megköszönve így nyilvánítja ki: ,,Szavakkal kifejezni sem tudom, milyen gondolatokat és érzéseket ébresztettél bennem, kedves
meglepetéseddel… Ehhez járul a fotós munkája is,
aki szép hazám addig is nagyfokú szeretetét még
növelni is tudta bennem. Ez a két tényezĘ több mint
ajándék… Magamban válogatom a képeket, lapozok
és gyönyörködöm, ahol reggelente ébredek…
Ugyanis ha Veszprémet kitalálnák még egyszer,
akkor se jelentene menedékhelynél többet számomra. Áldott karácsonyt és nagyon boldog új évet kívánok sok szeretettel, köszönettel: Mityu”
MAnna


2
  /

Advent 3. vasárnapja elĘtt, a december 10-i szombati misét követĘen három kórus adott hangversenyt
a szépen felújított római katolikus templomban: a
visegrádi Német Nemzetiségi Kórus, a Szent Jánosplébániatemplom kórusa, valamint DömösrĘl a vendég Zöld KendĘ Énekkar.
A kórusok elĘször egyenként adták elĘ tudásukat:
mĦsoruk központjában adventi-karácsonyi énekek
álltak, majd az est zárásaként együtt énekeltek. Különösen szépen hangzott Verdi Rabszolga-kórusa.
Akik látták-hallották az idei dömösi találkozót, újra
szívesen jöttek a templomba, hogy ismét élvezĘi
lehessenek a zenei és hangi élménynek. Akik pedig
elĘször hallották a három együttest, megállapíthatták, hogy a mĦsor méltó volt az ünnepvárás hangulatához. A találkozó fénypontja volt, amikor Kálmán
atya trombitaszólón az Il silenciót adta elĘ. A közönség vastapssal jutalmazta a színvonalas mĦsort.
A hangverseny után az óvoda éttermében sütemény
és üdítĘ fogyasztása mellett folytatódott az együttesek jó hangulatú együttléte.
Borsody István
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Nézem a Danubia TV adásában a november
24-i testületi ülés közvetítését. A sokadik
napirenden a Visegrád Almanach sorsáról
döntött a jelenlévĘ 4 képviselĘ és a polgármester úr. Érték-, értékelés-, leértékelésrĘl
esett szó. Látszólag egyetértettek abban, hogy
a könyv méltó Visegrád ezeréves történelméhez, gazdag képanyagával, a tanulmányokkal
városunk életének minden területét átfogja,
megörökíti, alkalmas városunk népszerĦsítésére. A szerzĘ, szerkesztĘ néhai Cseke László
munkáját mindenki tisztelettel elismerte és
érdemeit értékelte. Miért kellett mégis
,,leértékelni” a könyvet? Mert drága, mert
nem fogy, mert az egészségházban a tüdĘszĦrésen rossz benyomást tett a könyvhalmaz,
mert az ország könyvtárai sem mutattak érdeklĘdést, mert karácsony jön, és hátha ajándéknak többen megvásárolják a visegrádiak,
mert…, mert… Mert a könyveket elĘbbutóbb ,,leértékelik” ugye? Mert így olcsóbban
talán majd eljut minden visegrádi családhoz,
mert ugye elsĘsorban nekünk érdekes és
értékes ez a kiadvány. Mellesleg jegyzem
meg, hogy 2010 Ęszén a könyv ünnepélyes
bemutatásán az egyik szakértĘ méltatója
megkockáztatta azt a kijelentést, hogy az év
legszebb könyve címére is esélyes lehetne a
Visegrád Almanach! Akkor büszkék voltunk,
örültünk és Ęszinte szívvel gratuláltunk Laci
bácsinak. Most, alig egy évvel késĘbb már
leértékeljük? Csak azért, hogy talán 350.000–
400.000 Ft-tal szépítsünk az amúgy tényleg
jelentĘs költségtúllépésen? Hallgattam az
érveket, néztem az összevillanó tekinteteket,
az olykor kicsit lenézĘ mosolyt a szájak szögletében. És szomorú lettem. Ez eddig a magánügyem – mondhatja bárki –, de hozzám
hasonlóan sokan elszomorodtak és talán szégyenkeztek is egy kicsit ezen a ,,szatócsgondolkodáson”. (Elnézést kérek a kifejezésért,
de nem jutott jobb az eszembe.)
Tisztelt KépviselĘ Urak! Bár én is azok közé tartozom, akit a nagy választási kampányban az egyik, jelenleg pozícióban lévĘ képviselĘ Visegrád demokratikus fejlĘdésére
,,veszélyt” jelentĘ és ezért megválasztásra
nem támogatandó jelöltnek nevezett a szórólapján, eddigi életem és pályafutásom értékrendje alapján kötelességemnek érzem, hogy
nemtetszésemnek és tiltakozásomnak hangot
adjak. Nem is az érvek ellen szólok, hanem
az idĘzítéshez! Nem méltó és tapintatos az
ezeréves múlthoz és a könyv szerzĘjének
közeli eltávozásához ez a gyors ,,leértékelés”!? Tiszteletem Bártfai István képviselĘnek, aki ezt fontosabbnak tartotta, mint az
ígéretes bevételt!
Mezei Anna

Ha valaki egy kicsit elmerül az elmúlt két évszázad magyar történelmének tanulmányozásában, nemcsak a történészek könyveiben követheti
nyomon hazánk 1867 utáni évtizedeinek rohamos fejlĘdését. A Kárpátmedencében, az egykori Osztrák–Magyar Monarchia területén az egységes
stílusban épült vasútállomásokat, a századforduló vidéki nagyvárosainak –
pl. Szeged, Debrecen, Arad, Nagyvárad, Kolozsvár, Kassa – közlekedési
létesítményeit, a világítás, csatornázás és más infrastrukturális fejlesztések
máig élĘ nyomait megfigyelve bárki pontosan megértheti, mirĘl beszélek.
És végül, de nem utolsó sorban, Budapest világvárossá válása is ezekre
évtizedekre tehetĘ. Az állam, a mindenkori kormányok támogatása sem
lett volna elég, ha a kor vállalkozói nem segítették volna a közhasznú
beruházásokat, beleértve a kulturális intézmények és programok létrehozását is. A gazdasági fejlĘdés támogatói, a legnagyobb adót fizetĘ ún. virilisták meghatározó szerepet töltöttek be a törvényhatóságokban. Tekintettel
az elmúlt húsz év néha visszás, de mégiscsak demokratikus fejlĘdésére, a
példát nem azért hoztam fel, mert ma is így gondolnám az önkormányzatban való részvételt. Mint tudjuk, a pénz nem minden.
E rövid történelmi visszatekintést csak azért hoztam fel, hogy érzékeltessem: akár kisebb, akár nagyobb település életében a vállalkozók szerepe a
fejlĘdét segítĘ, nagyon fontos, olykor meghatározó tényezĘ lehet. Ezért is
tarthatott komoly érdeklĘdésre számot az utóbbi idĘben a kissé az ismeretlenség homályába burkolózó Visegrádi Vállalkozók EgyesületérĘl szóló, a
grémium elnöke Kovács Gábor által írott cikk az újság decemberi számában. Az egyesület történetének rövid ismertetése után már az elsĘ mondatokban figyelemreméltó megállapításokkal találkozhatunk: ,,Kezdetben
tettük is a dolgunkat. Elkészítettük a Jubileumi kápolna és a Mátyásszobor díszkivilágítását, padokat vásároltunk és helyeztünk el a Mátyásszobornál és a Duna-parti sétányon. Támogattuk a városi cím elnyerését
is. Sajnos, ezzel egy idĘben az akkori képviselĘ-testület eladta a lepencei
strandot. Ez olyan ellentétet szült az egyesület és az önkormányzat között,
hogy az együttmĦködés ellehetetlenült, és a szerzĘdést az önkormányzat
felmondta.”
Valahogy ezt hívják csúsztatásnak vagy sarkításnak, kinek melyik tetszik. Tehát amíg a vállalkozók közhasznú tevékenységet végeztek, az
önkormányzat semmit nem csinált, csak eladta a strandot, ami amúgy
csodás gumicsont, csak ki kell mondani és tódulnak a felajzott népbarátok
és igazmondók. Hát mit mondjak erre, ez így elég karcsú. Ráadásul ez a
fránya helyzet el is vette a közért buzgó vállalkozók kedvét a közért való
tenni akarástól, mert ahogy a fenti sorok után a cikkben olvashatjuk:
„Emiatt az elmúlt években az egyesületünk nem végzett a település érdekében közhasznú munkát.”
Szép dolog az önkritika, de azért valamit nem értek. Egy közhasznú, civil
szervezet politikai alapon tevékenykedik a városért, nem a közérdek vezérli? Ha a VVE jóban van az önkormányzattal, akkor életét s vérét a közjóért, ha nem, „…az egyesületünk nem végzett a település érdekében közhasznú munkát.” Országos és helyi szinten sokan rühellik a (párt)politikai
megosztottságot. Kérdem én, egy vállalkozók egyesülete miért egyik vagy
másik, netán ellenkezĘ politikai irányzathoz tartozó polgármesterhez kötĘdik, miért nem a közjó szolgálata vezérli tevékenységét?
Egy település vállalkozóinak szervezete ezek szerint rangsorol bal- és
jobboldali vállalkozók között? Kérdem én, lehet egy járdafelújítást, szobor
vagy emlékmĦ díszkivilágítását bal- vagy jobboldali módon megoldani?
Vajon valóban a közjóért cselekszik-e valaki-valakik, vagy csak azért,
hogy valamely politikai irányzat vagy az ahhoz köthetĘ városvezetés külcsínét fényezze? Szerencsére vannak Visegrádon olyan vállalkozók, akik
önzetlenül, szívbĘl segítik a közügyeket, és ha valami jót tettek, nem rohannak a „politikai inflációs pénzek bankjába”, hogy azonnal apróra váltsák az Ęszintének szánt, de valamiért félresiklott jócselekedet hozadékát.
Hiszem, hogy a visegrádi vállalkozók döntĘ többsége a város, a közösség
érdekeit nézve és nem politikai aprópénzért áldozza munkája hasznát
mindannyiunk javára. Illesse Ęket ezért köszönet most és a jövĘben is.
Gróf Péter
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A Soproni Sándor Egyesület meghívást kapott a Héda Tourstól,
az adventi bécsi vásár meglátogatására autóbuszos kirándulás keretében. Nagyon kedves és elĘzékeny elĘkészületek után felvirradt az utazás napja. Az összes utastárs bevárása után kis késéssel elindult a visegrádi „iskolai” busz kb. 45 utassal az úti cél felé. Az elsĘ meglepetés akkor ért bennünket, amikor Tát elĘtt a
busz letért a néhány éve megépített kifogástalan útról és Táton
keresztül érte el ugyanennek az útnak bekötĘ végét. A következĘ
kaland a hátsó részben ülĘ utasokat foglalkoztatta, mivel a
légkondiból hideg levegĘ áradt ránk. Udvariasan érdeklĘdtünk,
hogy szükség van-e erre, mire megnyugtató választ kaptunk, de
nem történt semmi változás. KésĘbb rövid ideig megálltunk,
hogy mindenki könnyítsen magán, ami nem volt könnyĦ, mivel a
benzinkút mindkét mellékhelyiségét hölgyek tömege, mintegy 50
fĘ használta. Ezért a férfiak a közelben lévĘ árkot szemelték ki
folyó ügyeik elintézésére. KésĘbb a hölgyek is kénytelenek voltak így tenni. Ezután hosszú várakozás kezdĘdött a buszban, mivel a sofĘröknek nem volt az osztrák autópályára szükséges
nyomkövetĘjük. ElĘször vissza akartak fordulni, de a többség az
út folytatása mellett döntött, annak ellenére, hogy az eredeti érkezési idĘt (11 óra) elfelejthettük. Letérve az autópályáról különösebb zökkenĘk nélkül elértük Bécs külvárosát, bár közben
egyre melegebb lett a buszban és ezen a sofĘrök nem tudtak segíteni. Közben gyönyörködhettünk a schwechati repülĘtér fölött elszálló gépekben. Mint késĘbb megtudtuk a sofĘrök bízva a GPSben eredeti úti célunkat Wien, Westbahnhof címen táplálták az
ötletes kis masinába, amely ily módon nem találta azt meg. Egy
járókelĘ segítségével megtudták, hogy a pályaudvar az Europa
Platzon van. ValószínĦleg azonban gyenge német nyelvtudásuk
folytán ezt Europa Plazára „magyarosították”. Ide már hosszabb
bolyongás után jutottunk el és innen, „heuréka”, elértük a Nyugati pályaudvar parkolóját. Mindez 13.00-kor történt, ezért megegyeztünk a kissé megviselt utastársakkal, hogy visszainduláshoz
19.00-kor találkozunk ugyanitt. (Állítólag azért kellett itt megállni, mert Bécsbe a belváros felé nem mehetnek buszok. Valójában
a Kunsthistorisches Museum mellett is könnyedén megállhattunk
volna.) Mivel innen mindenki egyéni szándéka szerint töltötte az
idejét errĘl, nincs mit mondani. Meglepetésünkre 19.00-kor utastársainkkal teljes létszámban várhattuk a buszt a mondott találkahelyen, ami rövid (?) negyedórás késés után meg is érkezett.
A fárasztó nap után kissé még gyönyörködve a karácsonyi fényekben úszó Bécs látképében pihenĘre hajtottuk fejünket bízva
a ki nem mondott ígéretben, hogy 22-23 óra között Visegrádon
leszünk. Nem így történt. SzendergésembĘl feleségem ébresztett,
hogy szerinte a FertĘ tó közelében vagyunk. Megnyugtattam,
hogy az lehetetlen és újra elbóbiskoltam. Ám az újabb ébredésemkor igencsak meglepĘdtem: ahogy felpillantottam, elĘttem
állt a fertĘdi Esterházy-kastély bejárata. Megtudtam, hogy valamilyen ismeretlen okból (késĘbb kiderült: ez a GPS!) a megszokott útról jobbra letértünk, és egy hegyi szerpentinen kezdtünk
felkapaszkodni. Feleségem ekkor elĘrement, és szólt a sofĘröknek, hogy rossz irányba megyünk, de észrevételének nem lett foganatja. Így hát irdatlan nagy kerülĘvel közelítettük meg az autópályát, közben csak egyszer tett úgy a busz, mintha nem akarna
tovább menni.
Éjjel egy óra után értük el a révházat, ahol kiváló pálinkával
(ilyen jót már régen ittam!) és pogácsával vártak ránk, nagy meglepetésünkre Kiss Károly alpolgármester úr is. Már a buszon
megtudtuk, hogy akik távolabb laknak (két utasunk Csobánkán
lakott), a késĘi idĘ ellenére is hazajuttatják. Másnap a fülünkbe
jutott, hogy az autóbuszról hiányzott a kerékemelĘ, a tartalék izzók és a hólánc is. Hát ilyen volt az advent Bécsben!
Gróh Dániel

2012. január

Nyílt levél
Kiss Károly
önkormányzati képviselĘhöz
Kedves Karcsi! Több évtizedes ismeretségünk alapján tegezĘdünk, ezért én is ezt a formát választom levelemhez.
Tudomásomra jutott, hogy a múlt hónap folyamán
összehívtad, úgymond, Visegrád patriótáit, hogy kisvárosunk jövĘjérĘl szót ejtsenek, ejtsetek. Igazából
azért írok Neked, hogy megköszönjem: engem nem
hívtál meg. Hiszen nem tekintem magam sem különös
érdemnek, hogy immáron 35 éve dolgozom a Mátyás
Király Múzeum régészeként és munkám során sikerült
Visegrád Ęstörténetét országos, talán közép-európai
hírĦvé tenni, valamint három, eddig ismeretlen római
építmény maradványait megtalálni.
Ugyanígy nincs túlzott jelentĘsége a Visegrádi Hírek
szerkesztĘségében az alapításától máig elvégzett társadalmi munkámnak sem.
Jelentéktelennek érzem, hogy a Visegrád SE sakkszakosztályának megalakítását követĘen eddig sajnos
csak egy ezüst érmet nyert a csapat a bajnoki osztályában, valamint mostanra sikerült egy olyan ütĘképes
csapatot felállítani, amely sikerrel veheti fel a küzdelmet a bajnoki címért és akár magasabb osztályba is
kerülhet; mellékesen, mivel a takarékosság jegyében a
Visegrád SE önkormányzati támogatását is csökkenteni kellett, 2011-ben eddig kb. 80.000 Ft-os költségeinket saját pénzembĘl fedeztem, hiszen ígéretet kaptam arra, hogy ez 2012-ben realizálódik.
Arra is ok nélkül lehetek büszke, hogy az elĘzĘ önkormányzat segítségével sikerült egy szép (ékszerdoboz?) kis teret kialakítani és közadakozásból itt az
egész város segítségének igénybevételével az elsĘ írásos említésünk 1000. évfordulójára egy millenniumi
Szentháromság-szobrot elhelyezni.
Kár arról szót ejteni, hogy nagy zeneszerzĘ(in)k
(Bartók, Chopin, Liszt) születési jubileumának alkalmából és más alkalommal is zenei témájú elĘadásokat
tartottam, tarthattam, mivel ezek annyira jelentéktelenek, hogy Te magad sem jelentél meg egyiken sem!
Az utóbbi években szinte a semmibĘl megalakult
Soproni Sándor Egyesület elnökeként elvégzett munkám, amelynek során évente két nagysikerĦ rendezvénnyel feltámasztottuk a római kor történetének megismeréséhez Visegrádon eddig szunnyadó lehetĘségeket, szintén szóra sem érdemes, annál is inkább, mert
legtöbbször (mindig?) nélküled zajlottak.
Mindezekre figyelemmel szeretnék köszönetet mondani Neked, hogy nem tartasz Visegrád patriótái közé
érdemesnek. Annyit tudok ígérni Neked, hogy folytatva eddigi, jelentĘsnek nem mondható tevékenységemet a magam csendes módján, törekedni fogok Visegrád lakosainak megbecsülését kivívni. (Lehet, hogy
többen így vagyunk?)
További kulturális és önkormányzati munkádhoz sok
sikert kívánok.
Baráti üdvözlettel:
Dr. Gróh Dániel PhD
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Téli Dunakanyar
(Greguss Tamás fotója)

Legfontosabb címek, telefonszámok

Alacsony-Tátra
síterepei közelebb
vannak, mint gondolná!

Egynapos síutakhoz
vegye igénybe
buszainkat!
Donovaly, Jasná, Tale, Chopok-dél
Személyre szabott
ajánlatokhoz
várjuk
jelentkezését!
Héda Tours,
Visegrád
Tel.: (70) 930-5768
hedatours@t-online.hu
www.hedatours.hu

Áprily Lajos Általános és Alapfokú MĦvészeti Iskola
Rév u. 2. 398-312
Atlantis-Club Kft. Révállomás 398-344
DMRV hibabejelentĘ 310-798
ELMÜ hibabejelentĘ (40) 383-838
Dunakanyar Erdei Iskola Mátyás király u. 94. 397-430
Fellegvár Óvoda FĘ u. 18. 398-130
Fogorvos FĘ u. 38. 397-574
Gyógyszertár FĘ u. 44. 398-365
FĘvárosi Önkormányzat IdĘsek Otthona
Vámosmikola visegrádi telephelye
Mogyoróhegy u. 10. 398-368
Kórház: Gizellatelep 801-700
Mátyás Király Múzeum FĘ u. 23. 398-026
Mátyás Király MĦv. Ház Széchenyi u. 11. 398-128
MentĘk 104
Okmányiroda FĘ u. 57. 597-072
Orvosi rendelĘ FĘ u. 38. 397-507, 397-149,
06 (30) 940-7311
Plébániahivatal FĘ u. 40. 398-006
Polgármesteri hivatal FĘ u. 81. 398-090, 398-255
Postahivatal 1. FĘ u. 77. 398-099
RendĘrĘrs FĘ u. 57. 398-273
RendĘrség 107
Segélyhívó 112
Takarékszövetkezet Rév u. 9. 398-150
Temetkezés Karakas, Dunabogdány 390-813
TĦzoltóság 105
VédĘnĘ FĘ u. 38. 397-474
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FEKETE HOLLÓ ÉTTEREM
minden szerdán az étlap áraiból
50% engedményt ad kedves Vendégeinek!
Nyitva: 12–22 óráig
Telefon: 06 (30) 304-9077

2012. január

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

TELEK ELADÓ!
Eladó Visegrád, FĘ u. 137. szám alatt fekvĘ
2256 m2-es építési telek egyben vagy megosztva
A terület egy 12 lakásos társasház projekt
összes dokumentációjával
(tervek, engedélyek stb.) rendelkezik,
mely igény szerint szintén eladó
Tel.: 06 (20) 599-9667


  

Biztonsági rendszerek kiépítése
rádiófrekvenciás
és telefonos távfelügyelet biztosításával,
vonuló járĘrszolgálattal
Lénárd Péter 06 (20) 911-7775
Csitneki Tibor 06 (20) 920-5424

Ęszi ivartalanítási és chips beültetési akció
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Budapest Kálvin téri
2 szoba + hallos nagypolgári lakásomat (73 m2)
eladom, vagy cserélem értékegyeztetéssel
Visegrád és környéki ingatlanra
Irányár: 25 millió forint
Tel.: 06 (20) 962-0707
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Visegrádon külön bejáratú

KÉTSZOBÁS LAKÁS KIADÓ!
ÉrdeklĘdni lehet:
06 (30) 966-9288
és 06 (26) 398-287-es telefonszámon
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ÉPÍTĘK BARKÁCS BOLT
ÉS FATELEP, DUNABOGDÁNY
JANUÁRI
AKCIÓS TERMÉKEINK:
GIPSZKARTON, SZIGETELėK,
BÁDOGTERMÉKEK 5%,
AZON FELÜL:
BARKÁCSFELSZERELÉSEK,
CSAVAROK, BARKÁCSGÉPEK,
VILLANY-, VEGYÁRUK,
VALAMINT
RAGASZTÓANYAGOK
KAPHATÓK
FABRIKETT AKCIÓS ÁRON KAPHATÓ!
Mindenkit szeretettel várunk!
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Új áruk,
új szolgáltatások
a KÁOSZ Üzletházban
Papír-írószer
kibĘvített választékban
Üzleti és egyéb
nyomtatványok
Mobiltelefon-feltöltés
Fénymásolás
FilmelĘhívás

Pfeifer Ferenc

KÁOSZ Üzletház

CÍM:
DUNABOGDÁNY
Kossuth Lajos út 3.
(a focipályával szemben)

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

NYITVA TARTÁS:
hétfĘtĘl péntekig 7–16.30-ig,
szombaton 7–12-ig
Tel.: 06 (26) 590-022
Mobil: 06 (30) 924-1070

Nyitva tartás:
hétfĘ–péntek:
9–18 óráig
szombat–vasárnap: 9–12 óráig
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Kisteher-fuvarozás 0–2 t-ig,
gépi földmunka

VÁRJUK SZERETETTEL!

!   
( )


MUNKATÁRSAT KERESÜNK!
Az ideális jelentkezę:
– talpraesett, barátságos;
– vendéglátós végzettséggel/tapasztalattal rendelkezik;
– angolul vagy németül legalább ,,konyhanyelven” beszél.
További információ:
06 (30) 680-8687

Fieszl Csaba
Tel.: 06 (30) 226-3089
VISEGRÁDI HÍREK
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala
Megjelenik havonta, 450 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

Hirdessen
a VISEGRÁDI HÍREK-ben!
A környék legkedvezĘbb hirdetési tarifái!
Többszöri hirdetés esetén
árkedvezmény!
Küldje el hirdetését, cikkét
minden hónap 1-jén 16 óráig
a mikesytamas@freemail.hu
vagy
borsody.istvan@freemail.hu címre!
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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 BORDA HÚSBOLT MINDEN RÉGI ÉS ÚJ VÁSÁRLÓJÁNAK
BOLDOG, SIKERES ÚJ ÉVET KÍVÁN!
2012-BEN IS KÜLÖNFÉLE KEDVEZMÉNYES AKCIÓKKAL VÁRJUK
KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!
CÍMÜNK: 2023 DUNABOGDÁNY, KOSSUTH LAJOS ÚT 40.
TELEFON: 06 (26) 390-350 l HONLAP: www.bordahusfeldolgozo.hu
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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) 580-0 73
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
XXVIII. évfolyam 2. szám
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Örülhetett mindenki, aki elfogadta a Visegrádi Hírekben
közölt meghívót, és ellátogatott Budapestre, a MĦvészetek
Palotájába január 22-én, a magyar kultúra napján.
Ünnepi lélekkel, ünnepi várakozással érkeztünk ezen a
napsütéses vasárnapi délelĘttön gyönyörĦ panorámájú
fĘvárosunkba. Túl azon, hogy a vasárnap önmagában is
megszentelt pihenĘnapunk, január 22-e minden magyar
legszentebb imádságának, a Himnusznak is születésnapja.
S nekünk, visegrádiaknak csak fokozhatta ezt az ünnepi
emelkedettséget, amikor beléptünk az építészeti Oscarnak megfelelĘ, FIABCI Prix d’Excellence 2006-díjjal
kitüntetett Duna-parti épületbe, mert ott minket vártak,
bennünket köszöntöttek úgy, hogy mi lehettünk a vendéglátó házigazdák! Ugye, milyen csalafinta ellentmondás?!
Ünnepelt és ünneplĘ volt városunk! Én legalábbis így
éreztem, ezt éltem át a 10 órától 14 óráig tartó program
több száz jelenlévĘ egyik résztvevĘjeként. A MÜPA Cifra
Palota programsorozatában Visegrád városa mutatkozott
be. Abonyi Géza polgármester büszkén köszöntötte a
népes hallgatóságot: ,,Visegrád Magyarország egyik legkisebb városa 1700 lakosával, de azt is bátran mondhatom, hogy ugyanakkor Budapest után a legismertebb
város!…” – és sorolta az érveket, azokat a tényeket, amelyek valóban ország-világ elĘtt ismertté teszi Visegrádot!

NézĘként óhatatlanul kívülállóvá válik az ember, és úgy
lesz részese a program- és mĦsorfolyamnak, hogy elfelejti
az évek-, évtizedekben szerzett ismereteit, élményeit. Ez



biztos azért van, mert ott és akkor, vagyis a MĦvészetek
Palotájában 2012. január 22-én valóban elĘször látja,
hallja az Áprily Lajos Általános Iskola zenészeit, táncosait, szavalóit, a lovagi torna harcosait, a ,,primaverás lányokat”, a dobosokat, és persze van, amit tényleg elĘször
lát és hall; a megzenésített Áprily-verseket, a bábelĘadást,
a fiatal zenészek és énekes középkori és népdalösszeállítását vagy az alkalomra összeállt fiatalok könynyĦzenei záró programját. És mindez csak a színpadon
zajlik!

Mindeközben az emeleten kézmĦves foglalkozásokon
próbálkozhatnak gyerekek és szülĘk római sisakot, papírmerítést, kĘfaragást, pénzverést, bĘrdíszmĦvességet és
más mesterség furmányait megismerni és kipróbálni,
hogy aztán boldogan lobogtassák a kézzel festett címert,
futkározzanak arany és ezüst sisakjaikban, diadémjukban,
a felnĘttek biztos kezére bízzák a kályhacsempét és a
többi féltett kincset. Kicsik és nagyok ismerkednek Visegrád erdeinek, rétjeinek növényzetével, bogaraival, vadjaival, lapozgatják az Erdei Iskola és MĦvelĘdés Házának
hasznos és szép kiadványait, és irigykedve figyelik a
madarászok csodamutatványát a gyönyörĦ egerészölyvvel. S ki tudja, hány csemete fejében fordult meg a múzeum standjánál, hogy milyen érdekes, titokzatos és szép
lehet a régész, a restaurátor munkája! Zsibongó, vidám
csivitelés töltötte meg az üvegfolyosót, ahol egyik helyrĘl
(Folytatás a10. oldalon)
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VÁROSHÁZI HÍREK
Tájékoztatás
a képviselĘ-testület 2012. január 26-án megtartott ülésérĘl
– Tájékoztatót hallgatott meg a képviselĘ-testület a
városközpont-beruházás mĦszaki feladatainak koordinálásával megbízott Máthé Gábortól és Tegzes DánieltĘl, a Visegrádi VárosfejlesztĘ Kft. ügyvezetĘjétĘl, a
projekt állásáról. Elmondták, hogy felvetĘdött annak
lehetĘsége, illetve igénye, hogy új tervek készüljenek
a tervezett városháza épületére vonatkozóan, mivel a
jelenlegi tervet készítĘ tervezĘ cég nagyon kevés
együttmĦködési szándékot mutat a kiviteli tervek elkészítésében. ErrĘl azonban konkrét döntés még nem
született, további tárgyalások (a tervezĘkkel, minisztériumokkal) függvénye, hogy errĘl a pontról melyik
irányba tud elmozdulni a projekt.
– Az óvodabĘvítési pályázatról szintén tárgyalt a testület, mely során az körvonalazódott, hogy realizálni
szükséges a kivitelezési költségeket, hogy a közbeszerzés elindítható legyen. Továbbá szükséges lesz
még egy lebonyolító megbízása is, melyet egyszerĦsített közbeszerzési eljárás keretében fog kiválasztani a
testület.
– Az árvízvédelmi pályázat kapcsán közbeszerzési
eljárással kiválasztottuk azt a céget, amely a projektmenedzsment feladatokat fogja ellátni.
– Rendeletet alkotott a képviselĘ-testület a házasságkötések, bejegyzett élettársi kapcsolatok és családi
események szolgáltatási díjairól, melyet teljes terjedelmében
a
www.visegrad.hu/önkormányzat/rendeletek,szabályzatok
menüpontban 2/2012. (I. 16.) szám alatt, vagy a polgármesteri hivatal hirdetĘtábláján olvashatnak el.
– Ajánlatot kapott az önkormányzat egy államigazgatási jogkörre vonatkozó felelĘsségbiztosítás megkötésére, de a részletek ismeretében a testület úgy döntött,
hogy nem kíván élni ennek lehetĘségével.
– Elfogadta a képviselĘ-testület a 2012. évre vonatkozó munkatervét.
– Módosítottuk a 4/2011. (III. 24.) a képviselĘtestület és szervei szervezeti és mĦködési szabályzatáról szóló rendeletet, mivel az egészségügyi bizottság
elnöke lemondott, és mivel nem volt más jelentkezĘ
erre a feladatra, ezért e bizottság feladatait a városfejlesztési bizottság veszi át, és értelemszerĦen a bizottság többi tagja is ebben a bizottságban vállal szerepet
a továbbiakban. A rendeletet egységes szerkezetben a
fentebb megadott helyen, a honlapon olvashatják.
– Megújítottuk az 50 millió forintos folyószámlahitelkeret szerzĘdést erre az évre vonatkozóan, valamint a megváltozott jogszabályi háttér miatt az OTP
Nyrt. elĘírta kölcsönszerzĘdés és az ahhoz kapcsolódó
engedményezési szerzĘdés megkötését a munkabérhitel felvételéhez, melyet a testület jóváhagyólag elfogadott.
– JegyzĘ úr tájékoztatást adott az intézmények alapító okirataiban várhatóan bekövetkezĘ változásokról,
mely alapvetĘen a szakfeladatok szétválasztását jelentik majd.

– A testület meghosszabbította a jelenlegi könyvvizsgáló céggel kötött szerzĘdést 2012. április 30-ig.
– Ugyancsak elfogadta a képviselĘ-testület a jogtanácsosi szerzĘdés meghosszabbítását, a korábbinál
kedvezĘbb anyagi feltételekkel.
– Tájékoztatást adott a jegyzĘ úr a 2012. évi
cafetériajuttatás lehetĘségeirĘl, mely alapján úgy döntött a képviselĘ-testület, hogy az új költségvetés elfogadásáig, azaz márciusig a tavalyi, ugyanezen idĘszaknak megfelelĘ juttatást kapják az intézményi dolgozók havi szinten. A továbbiakról pedig a költségvetés számainak ismeretében döntenek.
– Az Áprily parkkal határos 31 m² nagyságú terület
megvételérĘl döntött a testület, melyet korábban az
önkormányzat a GAMESZ-udvar átépítésekor elbirtokolt.
– Módosítottuk az iskolabusz-szabályzatot a nettó
tarifa tekintetében, az emelkedĘ gázolajárak miatt.
– Ismét tárgyalta a testület a volt mĦemlékvédelmi
felügyelĘség épületének ingyenes tulajdonba vételét,
annak kapcsán, hogy az önkormányzat levelet kapott a
Magyar Nemzeti VagyonkezelĘ Zrt.-tĘl az ingatlan
tulajdonba adásának részletes feltételeirĘl. Tekintettel
az ügy fontosságára, egy körültekintĘbb átnézés után
kíván dönteni errĘl a testület, az épület belsĘ szemrevételezése után.
– Kötelezettsége van az önkormányzatnak az általános iskola villámvédelmének kiépítésére. A beérkezett
ajánlatok alapján kiválasztottuk azt a vállalkozót, aki
2012. március 31-ig elvégzi a munkát.
– Elvi támogatásáról biztosította a testület azt a helyi
vállalkozót, aki az idei hosszú hétvégékre vásárt és
programokat szeretne szervezni a nagy parkoló környékére. A területfoglalási díj csökkentésérĘl vagy
elengedésérĘl a vállalkozó által bemutatott részletes
programterv ismeretében fog dönteni a testület.
– EgyüttmĦködési megállapodás kötésérĘl született
döntés a Német Nemzetiségi Önkormányzattal a feladatok közös végrehajtására, egymás munkájának
kölcsönös segítésére, melynek keretében a városi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat mĦködéséhez
székhelyet biztosít a gyámhivatali helyiségben.
– Két, nyugdíjba vonuló konyhai dolgozónak felmentést adott a munkavégzés alól a képviselĘ-testület a
törvény által biztosított felmentési idĘ teljes idĘtartamára.
– Kérelem elĘterjesztésérĘl döntött a testület a Pest
Megyei Munkaügyi Központ szentendrei kirendeltségéhez, az általa elképzelt közösségi feladatok közfoglalkoztatás keretében történĘ végrehajtására.
Abonyi Géza
polgármester
Kedves Olvasóink! További közhasznú tudnivalók
olvashatók a lap 20. oldalán!
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Visegrád város civil szervezeteinek
önkormányzati támogatási rendje
1. Visegrád Város Önkormányzata pénzügyi támogatást nyújt – egymillió forintos keretösszeg felosztásával – a városban mĦködĘ civil szervezetek részére
folyamatos mĦködésük és programjaik megvalósítása
érdekében, amennyiben tevékenységük, programjuk
Visegrád és lakosságának érdekeit szolgálja.
2. A város civil szervezetei évente egyszer nyújthatnak be pályázatot pénzügyi, anyagi támogatás elnyerésére az alábbi témakörökben:
– mĦködésre általában, évi maximum 50 eFt erejéig;
– Visegrádon megrendezendĘ programok megvalósítására, konkrét programok és idĘpontok megnevezésével;
– kis értékĦ eszközök vásárlására, maximum 50
eFt/eszköz értékhatárig;
– más pályázati kiírásra benyújtandó pályázati önrészhez való hozzájárulásra, év közbeni beadással
és egyéni elbírálással.
3. A pályázat benyújtásának feltétele:
– cégbírósági bejegyzés;
– Visegrád városában folytatott, folyamatos tevékenység.
4. A pályázat benyújtásának határideje:
minden év február 28.
5. A pályázathoz az alábbiakat kell csatolni:
– a szervezet éves programtervét;
– a szervezet éves költségvetésének tervezetét;
– a pályázatban a pályázati cél szöveges indoklásához csatolni kell a részletes költségvetést, megjelölve az önrészt, az esetleges szponzorokat és a
kért támogatási összeget.
6. A benyújtott pályázatokat az önkormányzat oktatási, kulturális, sport és ügyrendi bizottsága bírálja el,
és tesz javaslatot a képviselĘ-testületnek minden év
március 15-ig.
7. A szervezetek támogatásáról – a bizottság javaslatai alapján – a képviselĘ-testület márciusi ülésén
dönt, legkésĘbb március 30-ig.
8. A KT döntése alapján a hivatal pénzügyi vezetĘje
gondoskodik az éves támogatási szerzĘdés megkötésérĘl, valamint arról, hogy a megítélt támogatás elsĘ
félévi átutalása április 30-ig megtörténjen. A második
félévi támogatást szeptember 15-ig kell teljesíteni.
9. A nyújtott pénzügyi támogatásról a számlákat
minden esetben legkésĘbb a tárgyévben december
30-ig le kell adni a polgármesteri hivatalban. Az
elszámolást pedig a tárgyévet követĘ év január 15-ig
kell elkészíteni.
Az elszámolásnak két részbĘl kell állnia. A pénzügyi beszámoló a törvényi elĘírásoknak megfelelĘen,
az önkormányzat pénzügyi vezetĘje által kidolgozott
formában kell, hogy megtörténjék. A tartalmi beszámolónak pedig a pályázott cél megvalósulásának
bemutatását kell tartalmaznia. A beszámolóhoz mellékelni kell az önrész, ill. az egyéb támogatások
megvalósulásának számlamásolatait is.
Amennyiben a teljes támogatás összegérĘl nem tudnak elszámolni, úgy a civil szervezetnek a fennmaradó összeget vissza kell fizetnie az önkormányzat
kasszájába. Ha ez nem történik meg, a következĘ évi
támogatásból kizárja magát a szervezet.
10. Ez a támogatási rendszer nem terjed ki a Visegrádi Sport Egyesületre, valamint a Visegrádi PolgárĘrségre.
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„AKKOR IS, HA NEM Lė!”
Réges-régen, még katonakoromban, rendszeresen ki kellett állni Ęrségbe. Nyáron és télen, éjnek évadján, hidegben és sötétben. ElĘtte
mindig megkaptuk az Ęrparancsnoktól az eligazítást. Ez általában
szokványos szöveg volt, hogy mire kell figyelni, el ne merjünk az
Ęrségben aludni, meg mielĘtt a fegyverünkhöz nyúlnánk, hogyan kell
hangosan felszólítani a közeledĘ alakot és még ehhez hasonlók. Az
eligazításban volt egy mondat, amelyre azóta is sokszor visszagondolok, és amely így hangzik: „Jól jegyezzék meg, hogy aki az Ęrségben a
fegyveréhez nyúl és lĘ, amikor még nem volna szabad, az hadbíróságra
kerül. De vigyázzanak, mert ugyanúgy odakerül akkor is, ha nem lĘ,
amikor pedig kellene!”
A mába ugorva, mondhatjuk, hogy könnyĦ nekünk, civileknek, hiszen a hadbíróság és a szigorú ítélet nem fenyeget minket. Az valóban
nem. De a saját lelkiismeretünk igen. A képviselĘ-testületre és a városközpont-fejlesztésre gondolok. LĘjünk, vagy ne lĘjünk? Legyen, vagy
ne legyen? Ha a képviselĘk a megvalósítás mellett döntenek, lehet,
hogy ellenszenv, buktatók, elĘre nem látott problémák és kudarc a
következmény. Ha meg ellene, akkor meg maximum mi történhet?
Akár jogosan is mondhatjuk, hogy nem vállaltunk fel egy, az elĘzĘ
testület által kívánt és elĘkészített fejlesztést. Azért nem vállaltuk fel,
mert úgy gondoltuk, hogy kockázatos, hogy nem tudjuk kigazdálkodni,
és egyébként is sokaknak nem tetszik. Ki meri azt mondani, hogy nem
jártunk el helyesen, amikor elutasítottuk. Amikor „nem lĘttünk”?
Én azt gondolom, hogy sokan mondhatják. Sokan mondhatják, hogy
féltünkben megfosztottuk a várost, a lakosságot több mint 500 millió
„ajándék” forinttól. Sokan mondhatják, hogy forrás híján ezután még
évtizedekig nézegethetjük a tornacsarnok alatti pusztaságot. Hogy
ezután tényleg ketté fog válni Visegrád város kínálata a minden igényt
kielégítĘ wellness szállodai ellátásra a turistáknak, és balkáni körülményekre és mostani CBA-kinézetre a helyieknek. Majdnem, mint Törökországban.
És ezt elsĘsorban a fiatalok mondhatják. Én közel 35 éve nézegetem
ugyanezt, mondhatom, hogy szinte megszoktam. De úgy gondolom,
hogy a mostani fiatal generációkat nézve, nincsen jogunk további
évtizedre konzerválni ezt az állapotot, csak azért, mert rögös lehet a
tervek megvalósításának útja.
Mondja meg nekem bárki, aki gyermeket vállal, olykor többet is,
hogy Ę aztán kiszámolta elĘre, írásos biztosítékokkal körülbástyázta,
hogy fel tudja majd nevelni, el tudja majd tartani születendĘ gyermekeit? És csak akkor vág bele, ha tizenöt éves korukig mindent elĘre lát!
Ugye, ilyen nincs a világon! És mégis születnek gyermekek, mégis
sokasodunk, mert Istennek hála, az ember a bizakodásra, a küzdésre, a
haladásra, a fejlĘdésre teremtetett, és nem a kishitĦségre, a feladásra és
a visszahúzásra.
Szeretném kérni Visegrád lakosságát, idĘseket és fiatalokat egyaránt,
hogy támogassák a város fejlĘdését, támogassák a városközpontberuházás ügyét, támogassák azt a törekvést, hogy végre annyi elvesztegetett év után történjen már elĘrelépés, gyarapodjon már ez az Ęsi
város, haladjunk elĘre a múlt iránti tisztelet, a jelen iránti becsület és a
jövĘnk iránti kötelesség jegyében!
Abonyi Géza polgármester

Köszönet a részvételért és a szép teljesítményért
Ezúton is szeretném kifejezni elismerésemet minden szervezĘ és
résztvevĘ munkája iránt, melynek köszönhetĘen Visegrád nagy sikerrel
mutatkozott be január 22-én Budapesten, a MĦvészetek Palotájában.
Nagy létszámban, igen színvonalas és változatos produkciókkal, különféle mesterségbemutatókkal, játékokkal sikerült nagy tetszést aratni és
elbĦvölni az elsĘsorban gyermekkorú látogatókat.
Azt gondolom, hogy méltán lehetünk büszkék minden lakosunkra,
akiknek részük volt ebben a sikeres szereplésben, és amelynek révén
tovább nĘtt Visegrád jó híre és neve a világban.
Köszönöm mindannyiunk nevében:
Abonyi Géza polgármester
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Az éves költségvetés összeállítása Visegrádnak is nagy
feladat. Az nyilvánvaló, úgy kell tervezni, hogy a kötelezĘ feladatok ellátása biztosított legyen, de jusson pénz a
nem kötelezĘ feladatokra is. Mindezt úgy megtervezni,
hogy a mĦködéseket biztosító költségvetés spórolós legyen, mert még mindig van korábbról „átnyúló” mĦködéshez kapcsolódó tartozásunk.
Még októberben készítettünk egy számvetést, hogy az
elĘzĘ ciklusból felhalmozott mĦködési tartozásunkat egy
év után hogyan sikerült az új testületnek csökkentenie
(2010–2011 szeptembere között). Akkor (számszerĦen
levezetve) megállapítottuk, hogy az örökölt 106 milliós
tartozásunk több mint 50%-kal kevesebb lett: lefaragtuk.
Ezen siker láttán e sorok írója (2011 októberében) azt
vizionálta, hogy a teljes tartozás megszüntethetĘ 2012.
április végéig. Ez jobb eredmény volt, mint ahogy a ciklusváltás idején számoltuk. Akkor a ledolgozására két
évet számoltunk. Az biztosnak látszik, hogy a még meglévĘ mĦködési tartozásokat 2012 áprilisában tovább tudjuk csökkenteni, de teljesen felszámolni talán 2012 szeptemberében sikerül. Ennek oka az is, hogy a tervezett saját
bevételünket sem sikerült 2011-ben a tervezethez képest
teljesíteni. Szerencsére az évre tervezett kiadásokat is
tudtuk csökkenteni.
Sok visegrádi nem érti, hogy miként halmozódott fel ez
az adósság. A számszerĦsített adatokkal sem lehet mindenkit meggyĘzni. Érdemes ezt röviden áttekinteni.
Az elmúlt ciklusokban (ahogyan a turizmushoz kötĘdĘ
adók és ehhez kapcsolódó állami támogatások nĘttek) nĘtt
a bevétel, s noha az állami támogatások mértéke folyamatosan csökkent, és a kötelezĘ feladatok teljesítése is drágább lett (iskola, óvoda, VKG, egészségügy, közutak,
közterületek, hivatal), mégsem okozott gondot ezeknek a
mĦködtetése.
A csökkentett állami normatíva a kötelezĘ feladatokra
volt „címkézve”. Az iskola, az óvoda állami támogatása –
a nemzetiségi normatívákkal együtt – ma már nem éri el a
mĦködési ráfordítás 50%-át. A többi kötelezĘ feladattámogatási arány is hasonló vagy rosszabb. Természetesen
minden intézménynél a bér, ill. a bér jellegĦ kiadás a
legjelentĘsebb.
Az önkormányzat bérkiadásai majd csak 2013-ban
csökkennek, ha az iskola és óvoda állami fennhatóság alá
kerül (utóbbi, mert nemzetiségi óvoda), ill. a hivatali
feladatok egy részét a járás elviszi. Ezek még késĘbb
tisztázódnak igazán, mint ahogy az is, hogy ennek fejében
mit (milyen saját bevételt) visz el az állam az önkormányzattól.
A még nem hivatalos elképzelés szerint az intézmények
objektumainak mĦködtetése az önkormányzatoknál maradna (és a személyi juttatások nem).
A saját bevételek növekedésével bĘven lehetett nem kötelezĘ jellegĦ feladatokat is felvállalni, vagy a meglévĘket
bĘvíteni.
– A zeneoktatás, mĦvészeti oktatásszolgáltatás feltétlen
szükségessé vált gyermekeink, a szülĘk és végsĘ soron a város lakóinak érdekében. Az állami támogatás
itt is csökkent, s már itt sem éri el a ráfordítás 50%-át.
Költségvetési bizonytalanság, hogy még nem tudjuk,
az iskolák államosítása után ez a tevékenység kap-e
állami támogatást, bekerül-e és milyen normaösszeg-
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gel a 2013-tól érvényes önkormányzatok által igényelhetĘ (mindent külön kell igényelni) feladatfinanszírozási keretbe?!
– Ugyanígy pénzügyi, költségvetési kérdés lehet a
gyógypedagógiai szakfeladat.
– Hasonló a helyzet – de eddig rosszabb állami normában részesült – a mĦvelĘdési, kulturális tevékenység
esetében is. Itt a 15–20 évvel ezelĘtti kiadásokhoz képest az utóbbi néhány évre (2011-tĘl eltekintve) jelentĘsen megnĘtt a mĦvelĘdési intézmény éves költségvetése, mely a 21–23 milliót is elérte (a mozi nélkül).
Viszont az állami támogatás mértéke nem érte el a
10%-ot sem. Az éves saját bevétel is csak hasonló
nagyságrendĦ volt. Ide az önkormányzatnak sokkal
többet kellett átcsoportosítani saját, mĦködési bevételeinek terhére.
– A mozi üzemeltetését (évi 3 millió forint) – spórolás
miatt – megszüntettük.
– Az egyesületek, civil szerveztek támogatásában viszont – noha jelentĘs közfeladatokat vállalnak át, és a
város, a lakosok érdekében tevékenykednek: a sport, a
kultúra, a rendezvények szervezése, a turisztika stb.
feladatok terén – az elmúlt években pénzügyileg viszszafogott volt. A mostani nehéz idĘkben (de ez lehetne
stratégiai cél is) feltétlenül szükségünk van az egyesületekre (mondjuk ki) ronda, anyagi okok miatt is, hiszen velük megoldva számosat a fenti feladatok közül
olcsóbb is, de a közösségi szellem fejlĘdését is jól
szolgálja.
– A kommunikáció, ill. a TDM-hez kapcsolódó önrésznek a költségvetési biztosítása is szükséges. (A TDM
kötelezettségünket – 8,8 millió forintot – már az elsĘ
félévben kell teljesíteni.) Az alig több mint két éve
alakított TDM is új próbálkozás városunk turisztikai
feladatainak megoldásához és fejlesztéséhez. E feladathoz az önrészen túl közel 50 millió forintot nyert a
szervezet.
– Településünk várossá nyilvánítása után (és nagy viták,
nézetkülönbségek után) néhány hatósági feladatot is
felvállalt az önkormányzat, mint okmányiroda, építéshatóság és gyámügy. Az elején nem lett tisztázva,
hogy az érintett települések (Dunabogdány, Kisoroszi,
Visegrád.) milyen arányban vállalnak anyagi hozzájárulást e hatóságok fenntartására. Ezen feladatokra az
elején több támogatás érkezett, s akkor még a saját
hozzájárulást is könnyebben sikerült biztosítani. Viszont az elĘzĘ öt-hat évben egyre kevesebb lett az állami támogatás (és az elvégzett ügyek száma is). Így
már egyre nehezebb lett az önrész biztosítása: ez ekkor már a fenntartás több mint 60%-át jelentette, és elérte az évi 15–17 millió forintot. Természetesen a hatósági jogkörök helyben intézése nagyon fontos és kényelmes. Most – úgy tĦnik – erre a jövĘben is lesz lehetĘségünk, ráadásul olcsóbban, hiszen a bérek és járulékok terhe az államhoz kerül, s az egyéb mĦködési
kiadások maradnak önkormányzatunknál.
A fentiekbĘl világosan látszik, hogy önkormányzatunk a
kötelezĘ és nem kötelezĘ feladatok felvállalásában mindig
nagyvonalú volt. Sajnos, ezt a nagyvonalúságát akkor sem
fogta vissza, amikor már jelentkeztek az elsĘ problémák a
mĦködéshez szükséges költségek elĘteremtésében, és ál-
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talában is beköszöntött a válság kora. Az egyes feladatokra minden évben többet és többet fordított az önkormányzat a saját bevételeibĘl, amely részben az árak növekedésébĘl keletkezett, részben az állami normatívák csökkenésébĘl. Viszont takarékossági szemlélet – hogy ti. ennyi
bevétel áll rendelkezésünkre, és ezt lehet szétosztani a
feladatokra – nem volt szempont. Minden feladaton, minden szakágon nĘtt az éves költségvetésben a kiadások
tétele, de nem emelkedett az összbevétel.
Ez már 2006-ban is nagy vitákat okozott a képviselĘtestületben, de a kritizálók háttérbe szorultak. Viszont
2008-ban már a 2009-es költségvetés tervezéséhez a
pénzügyi bizottság is fogalmazott meg alapelveket és
javaslatokat a kötelezĘ és nem kötelezĘ feladatok újragondolásához, átszervezéséhez. Az anyagot a testület
igazán nem vitatta meg, de hallgatólagosan elfogadta az
alapelveket, viszont a konkrét tervezésnél ezeket már
sikerült teljesen figyelmen kívül hagyni.
Ráadásul jött az ezeréves jubileumi év és erre még plusz
50 milliós kiadást tervezett az önkormányzat: lényegében
teljes fedezet nélkül. A tervezett fedezetbevétel egyrészt a
Castrum tartozása volt, ill. az (akkor még) épülĘ Hilton
hotel 20 milliós plusz ígérvénye, valamint a (tervek szerinti) Hilton beindulásából származó idegenforgalmi adó.
Akkor a képviselĘk kis csoportja és a pénzügyi bizottság
is kérte a testületet, hogy ezeket a tételeket ne tervezzük
be az éves költségvetés bevételeihez. Ám ez mégis megtörtént, hiszen kellett az „egyensúly”. Természetesen ezen
bevételekbĘl semmi sem teljesült, viszont az ezeréves
évfordulóra a kiadásokat sikerült túlteljesíteni (hetes rendezvénysorozatok, testvérvárosok külön találkozója az
alkalomra, könyvkiadás, eszközök és dekorációk stb.),
annak ellenére, hogy a felsoroltakból volt, aminek teljesítése, kifizetése átcsúszott a 2010-es évre. SĘt! A „csĘdhelyzet” miatt a 2011-es évre.
Az elĘzĘ idĘszakban szinte tabu téma volt a személyes
bérekrĘl, az adott külön juttatásokról beszélni, bár ezekrĘl
(adott idĘkben) képviselĘk döntöttek. ErrĘl (is) kell beszélni, hisz ezek a külön juttatások jelentĘsen megterhelték az éves költségvetéseket. Az érintettek persze örömmel vették a juttatásokat, ragaszkodtak megtartásukhoz.
Bár az anyagi helyzetünk romlott, de a „bĘkezĦség”
ezen a téren is maradt. (Normális családi költségvetésnél
a rossz anyagi helyzet kialakulásakor spórolást határoznak
el: szolgáltatások igénybevételére, zsebpénzek lefaragására, a viszonylagos luxuskiadások leállítására – legalább
idĘlegesen.) A plusz személyi juttatások az alábbiak szerint alakultak:
– A hivatal köztisztségviselĘ dolgozóinak sok éve (sok
akkori képviselĘ szerint csak egy évre) minĘségi bérpótlékot adott a testület, melynek mértéke a középfokú
végzettségĦek esetén 15%, a felsĘfokú végzettségĦek
esetén 35% volt. A visszavonásra késĘbb történt kísérlet, de törvényi alapon (miután nem volt határozott idĘ
kikötve) ezeket a bérpótlékokat nem lehetett visszavonni, megsemmisíteni.
Ezt a helyzetet most 2012. márciusával feloldja az új
(2011-ben elfogadott) önkormányzati törvény, ill. a
kapcsolódó rendelet. Természetesen évre szólóan,
vagy egyszeri kifizetésre a jövĘben is van lehetĘség;
lesz, de mégsem „terhel” bennünket az évente kifizetett több mint 7 millió forint és járulékai.
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A hivatal dolgozói az elĘzĘekben vázolt esetleges
pótlékcsökkentésen túl sincsenek megnyugtató helyzetben, hiszen ez év második felére, de legkésĘbb
2013-ra az is kiderül, hogy kik dolgozhatnak tovább a
helyi hivatalban, és bizony a kialakuló járási hivatalhoz kerülés nagyon esetleges. És mindezt ismerve is
szükséges minimális létszámcsökkentést végrehajtani
az országos struktúraváltoztatás elĘtt.
– Az oktatási, nevelési intézményeink (iskola, óvoda)
dolgozóinak esetében is – több évvel ezelĘtt – bérkiegészítésrĘl döntött a képviselĘ-testület. A törvény
szerint ezek visszavonása, felfüggesztése (a megváltozott anyagi helyzet ellenére) nem volt lehetséges. Az
összeg nem nagy, hiszen az iskola esetében a járulékokkal együtt alig haladja meg az évi 2,5 millió forintot, míg az óvoda esetében az évi 700 ezer forintot.
Ezeket a külön juttatásokat (és létszámkereteket is) az
állam rendezi majd az intézményeink államosításakor
– nyilván egy általánosan kialakított új bér- és foglalkoztatási tábla alapján.
– A mĦvelĘdési intézményünkben is jutott egy személy
részére – már negyedik éve lesz – a törvény szerinti
bértĘl független külön pótlék. Ez a havi 32 ezer forint
és járuléka nem sok, kicsit kevesebb az évi 500 ezer
forintnál, és ez valóban változtatható, visszavonható
is, ha a pénzügyi kényszerhelyzet ezt megkívánja.
Sajnos, az intézménynél van egy félállású foglalkoztatás, amely illegális. Ez azt jelenti, hogy a képviselĘtestület dönthet minden új státusz létrehozásáról, de ennek
a félállásnak a létrehozására nem született ilyen döntés.
Ezt a félállás-létesítést a korábbi polgármester törvénytelenül engedélyezhette az intézmény vezetĘjének – esetleg
a millenniumi évfordulóhoz kapcsolódóan. Utóbb hallható volt, hogy a pályázatok írására történt a beállítás.
Persze a pályázatok figyelésére, írására éppen szükséges
lehet egy fél státusz. Ezt eldöntheti a testület, és akkor
törvényessé válhat a fél státusz. Ilyen státusz persze csak
a hivatalnál lehetne, és a feladata az önkormányzat és
valamennyi kapcsolódó intézménye számára szóló pályázatfigyelés és – többnyire – a megírás volna. (Ilyenre a
közelben is van pozitív példa.) A pótlékok és külön juttatások, valamint ezek járulékai több éve éves szinten kb.
13 milliós terhet jelentettek a város költségvetésének.
Összegezve:
– MindenekelĘtt – a fentieket figyelembe véve – egy
olyan takarékos 2012. évi költségvetés megalkotása,
amely biztosítja a kötelezĘ feladatok teljesítését, de
mellette (feladatok átrendezésével) biztosítja a már
évek alatt kialakult nem kötelezĘ jellegĦ önkormányzati feladatok nagy részének megvalósítását is.
– Az áthúzódó tartozásainkat – a költségvetésbe beépítve – kezeljük kiemelten és folyamatosan: szükség szerint az aktuális kiadások „kézi vezérlésével”. Az örökölt adósság még megmaradt részét 2012-ben fel kell
számolni.
– A spórolós mĦködtetés, mĦködés biztosítása mellett
városunk jövĘ nemzedékét és a város fejlesztését, fejlĘdését szolgáló már elnyert pályázatainkat, beruházásokat meg kell valósítani, ill. el kell indítani a megvalósítás útján: ezek az óvoda, az árvízvédelem, a városközpont projektek.
Kiss Károly alpolgármester
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KépviselĘi gondolatok, dilemmák
Városközpont újra töltve
A január 26-i testületi ülés elsĘ napirendje a városközpontberuházásról szóló tájékoztató volt. Igen érdekes napirend volt.
Rövid bevezetĘ után megtudtuk, hogy a legújabb (azóta kiderült,
van már ennél is újabb) ötlet ezzel kapcsolatban az, hogy felejtsük el
a városháza eddigi összes tervét (kuka), és készíttessünk egy teljesen
újat. Semmi gond, menni fog, igaz szĦk négy hónap van rá, de
megfeszített munkával teljesíthetĘ.
Kisebb beszélgetés alakult ki – nélkülem – ezen a remek, új ötleten. Én csak hallgattam, és hogy Ęszinte legyek, furcsálltam a dolgokat.
Szerintem nagyon fontos, hogy beszéljünk errĘl a város számára
egyre égetĘbb döntésrĘl. Beszéljünk, kérdezzünk és tájékoztassunk
Ęszintén. Pont ezért kérdeztem rendületlenül egy éven keresztül:
hogy állnak a dolgok? Mindig azt a választ kaptam, nem kell izgulni, minden a legnagyobb rendben van. Amikor azt kérdeztem, nem
lehetne megtudni, hogy mi mennyibe fog kerülni? Azt a választ
kaptam, bele fogunk férni a keretbe, és annak is eljön majd az ideje,
hogy megtudjuk a pontos számokat, de elĘtte ezt meg ezt kell megcsinálni.
Most meg mit hallunk?
Minden kuka, egyrészt mert nem lehet együtt dolgozni a tervezĘkkel, másrészt addig kell újra és újra tervezni a dolgot, míg bele nem
férünk a keretbe.
Azt gondolom, mindig lehet újra gondolni dolgokat, mindig lehet
újra beszélni tervekrĘl. Most is, de elĘször zárjuk le a múltat. Ehhez
a lezáráshoz viszont választ kell kapnunk néhány kérdésre. Ezeket
tettem fel az ülésen is:
Ha ez a terv rossz, akkor
– miért kellett még decemberben is kiállni mellette?
– mi változott meg azóta?
– miért mondta a polgármester úr még decemberben is azt, hogy
nem volt olyan feladat az elmúlt évben, melyhez szükség lett
volna a fĘépítészre?
– miért kellett azt a színjátékot eljátszani a moziban a közmeghallgatással? Remélem, most – hogy bebizonyosodott, hogy az ott
felvetett aggodalmak jogosak voltak a részünkrĘl – a szervezĘk
és a szitkokat bekiabálók a televízión keresztül bocsánatot kérnek tĘlünk!
– mit csinált a városvezetés és a városfejlesztési bizottság az elmúlt közel másfél évben, mert ha most kiderült, hogy az eddigi
munkák kukába valók, akkor a munkájuk is az, vagy nem csináltak semmit?
– miért fizettünk ki havi 400 ezer forintot az ennek a munkának a
bonyolításával megbízott cégnek, hiszen akkor több mint 6 millió forintot dobtunk ki az ablakon?
– mennyi pénz pazaroltunk el mi az elmúlt évben ezek szerint?
– mi lenne most, ha akkor mi ezt ott a moziban megszavazzuk?
Most hogy állnánk?
Véleményem szerint ezek jogos kérdések. Választ szeretnék kapni
rájuk, a korábbi kérdésekkel egyetemben.
MásfelĘl azt gondolom, hogy egy 700 millió forintos beruházás
nem játék. Foglalkozni kell a jövĘvel is. Újra át kell gondolni mindent, beszélni kell, és bátran fel kell tenni az elĘre vivĘ kérdéseket
is.
Fontos dolognak tartom, hogy
– hívjunk össze közmeghallgatást, mihelyt olyan alapinformációk
birtokába jutunk, melyek a beruházás kimenetelét befolyásolhatják;
– készüljön munkaterv, mely minden olyan lépést tartalmaz, mely
egy ilyen beruházásnál szükségszerĦ;
– fillérre pontos elĘszámításokat végezzünk, hogy lássuk, a különbözĘ munkafázisok (közmĦvek elkészítése, tereprendezés, piacépítés, fĘtérépítés, városháza-építés, tervek és irányítás) menynyibe kerülnének;
– teljesen átlátható közbeszerzés, az erre hivatott szakemberek
bevonásával;
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– tervezĘi pályázat;
– országos szakemberek üljenek a zsĦriben, hiszen Visegrád mégiscsak az ország egyik legszebb helye, melynek
arculata nem mellékes;
– a tervezett funkciókra írásbeli garancia (a mai tudásunk
szerint 2013-tól az iskola – beleérve a zeneiskolát is –,
nem lesz önkormányzati intézmény, 2014-tĘl nem lesznek hatósági irodáink – gyámügy, építéshatóság, okmányiroda), hiszen ha nem tudjuk értelmes funkciókkal
feltölteni az épületet, mit fogunk kezdeni egy 890 m2-es
épülettel;
– mielĘtt beadnánk az engedélyezési terveket, újabb közmeghallgatást kellene összehívni, és csak ezután jöhet a
kiviteli terv elkészítése.
Ez pusztán néhány szempont, ami azonnal eszembe jutott.
Nem tudom, mindez kivitelezhetĘ-e négy hónap alatt? De
azt hiszem, van néhány szempont, amin érdemes lenne
elgondolkodni. (Abonyi Géza polgármester szerint ezek
csak akadékoskodó, hátra mozdító szavak, melyek azt bizonyítják, hogy az ilyen ember nem alkalmas képviselĘnek.)
Ezt a témakört befejezve, egy rádióban hallott interjút szeretnék idézni. Megkérdezték a 4-es metró tervezĘjét, hogy
mi a véleménye a metróberuházásról? Azt válaszolta, hogy
alapjaiban elhibázott. Miért? Hangzott a döbbent reakció.
Hiszen Ön tervezte! Igen, jött a válasz, de a tervek 25 évvel
ezelĘtt készültek, azóta nagyot fordult a világ, és ezzel
együtt nagyot változott a város is.
Nem szégyen, ha figyelmesen szemléljük környezetünket,
és ha kell, korrigáljuk elképzeléseinket.

További napirendek
Ezek után, ha úgy tetszik, kellemesen telt az ülés, bár az
elĘkészítetlenség miatt néhány napirend elmaradt, másokban
meg nem jutottunk elĘrébb, de ez nem olyan nagy baj. Két
dolog volt, amin az átlagnál jobban megdöbbentem.
Már hónapok óta nem kaptunk tájékoztatást a város pénzügyi helyzetérĘl (az utolsó kézzel fogható adat e tekintetben
az a cikk, melyet alpolgármesterünk írt Üres kasszából
brillírozott Visegrád címmel), és most a folyószámlahitelkeretek megújításakor kiderült, de csak foghegyrĘl,
hogy mégsem állunk valami fényesen. De hogy miképp
állunk, arra nem derült fény. Azt az ígéretet kaptuk, hogy a
következĘ ülésen részletes beszámolót kapunk a polgármester úrtól.
A másik furcsa gondolat az én meglátásom szerint a
könyvvizsgálói szerzĘdés beterjesztése volt. Az mellékes,
hogy a pályázatban leírtaktól eltérĘ lett volna maga a szerzĘdés, de egyáltalán hogy jöhet ez szóba? A könyvvizsgáló
egy év alatt három dokumentumot tett le elénk. Az elsĘ a
buszról szólt, és olyan hülyeség volt – elnézést a kifejezésért
–, hogy még az alpolgármester is kinevette. A második a
féléves zárszámadás, amikor is elismerte a cég, hogy a
kintlévĘségeknél a 2010. december 31-i adatot másolták át,
mert nem foglalkoztak a dologgal. A harmadik eset a III.
negyedévi zárás volt, mely a mai napig nem lett elfogadva,
és még a pénzügyi bizottság sem tudta értelmezni a beadott
anyagot. Miért is kellene nekünk ezzel a céggel szerzĘdést
hosszabbítani?

Egyebek
És persze jöttek a szokásos egyebek, de sajnos, a sok-sok
kérdésre a válaszok nemigen jöttek. Megjegyzem, a hivatalos tájékozatóból egyre-másra kihagyják ezeket a kérdéseket, pedig szerintem a lakosságot érdekelhetik ezek a témák
is. Miután szóban hangzanak el ezek a kérdések, fejbĘl
visszaidézni nagyon nehéz Ęket. Csak hosszú hetek múltával, a jegyzĘkönyvbĘl kaphatunk tájékoztatást errĘl a napirendrĘl. Már aki veszi a fáradságot és utánanéz a dolgoknak.
Mikesy Tamás
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JólesĘ pihenés után megújult erĘvel
és kedvvel vágtunk neki az új esztendĘnek. Néhány tanulónk erĘs
hajrába kezdett, hogy mentse a
menthetĘt, hiszen január 13-án zárult
az elsĘ félév.
Kétszáz tanulónk közül öt tanuló
teljesítményét kell alapvetĘen más
fordulatszámra állítani, hiszen Ęk az
elsĘ félévben egyes tantárgyakból
sajnos nem tudták teljesíteni a minimum szintet.
Az alsó tagozatban (pontosabban a
3–4. osztályban) öt tanuló teljesítménye kitĦnĘ, a felsĘ tagozat kitĦnĘ
teljesítményĦ tanulója a nyolcadikos
Paulusz Balázs. Nyolcadikosaink
jövĘt meghatározó eseménye a központi írásbeli felvételi. Az írás megjelenésekor már ennek eredményei is
ismertek, s a tanulók már a pontszámok ismeretében tervezhetik
továbbtanulásukat.
Persze, nemcsak tanulásból áll továbbra sem a világ.
Zeneiskolásaink tanáraik megelégedésére adtak számot zenetudásukról. Fiatal – idén kilencéves – zeneiskolánk növendékei egyre esĘsödnek, s évrĘl évre színvonalasabban
lépnek fel fesztiválokon, versenyeken, s vesznek részt a települések
felkérésére városi, községi rendezvényeken.
Január második hetében éppen
ezért érzékenyen érintette a hír nevelĘtestületünket, hogy – súlyos pénzügyi nehézségek miatt – az idei
esztendĘben a Zoller Attila-díjat
nem adják át. A legnagyobb problémát számunkra az jelentette, hogy
errĘl akkor értesültünk, amikor a díj
várományosa már készült darabjával
az eseményre, tehát Ęt magát is személyes csalódás érte. Mi magunk, a
nevelĘtestület, sem tudtunk a kulturális bizottság elnökének tájékoztatása elĘtt semmit a díj átmeneti megvonásáról, tehát elĘzetes konzultációban javaslattal sem élhettünk.
Bízunk benne, hogy közös akarattal
sikerül visszatérnünk az alapítók
nemes szándékához, hiszen ezzel
nemcsak növendékeink és a zeneiskola teljesítményének elismerése
valósulhat meg újra, hanem maga a
város is bizonyítja, hogy számára a
kultúra és a mĦvészeti élet kiemelten



 

fontos, támogatandó terület. A kialakult többoldalú párbeszéd alapján
úgy tĦnik, hogy ez minden érintett
fél számára fontos. Zeneiskolásaink
– bár az ünneplés elmaradt – koszorúzással egybekötött megemlékezést
tartottak, s felidézték a kiváló muzsikus életét és munkásságát.
Sportolóink a múlt hónapban
floorball sikereikrĘl adtak számot, a
január pedig már ügyes focistáinkról
szól. Mindkét korosztályban csoportelsĘként jutottak tovább tanulóink a területi fordulóba Dunabogdány, Tahitótfalu és Leányfalu
csapatát megelĘzve.
A két csapat tagjai: Horváth Balázs, Bene Ágoston, Láng Bence,
Marosi Tamás, Scheili Péter,
Sickerling Maximillian, Vidosits
Péter, Farkas Gábor, Sztancsik
Balázs, Fekete Péter, Kovács Dávid,
Berkesi József, Lénárd Dávid,
Schandl Béla és Sztancsik Csaba.
Sportolóink Paulusz József és Demeter Bálint tanár urak segítségével
jutottak tovább a következĘ fordulóba. Mindannyiuknak gratulálunk, és
további sikereket kívánunk!
Ha már a sportról esik szó, meg
kell köszönnünk Zeller Ferenc és
Polgár Zsolt helyi vállalkozók újabb
nagyvonalú felajánlását, hiszen segítségükkel „anyagáron” megújultak
teljesen leamortizált, balesetveszélyes, használatra alkalmatlan szĘnyegeink, padjaink, sĘt három teljesen új szĘnyeget is kaptunk.
A felújítás költségeihez hozzájárult
az Áprily Iskoláért Alapítvány 195
ezer, a Thermal Hotel Visegrád 40
ezer, a Német Kisebbségi Önkormányzat 30 ezer, Réti Henrik 20
ezer, Kádár Petra, Paulusz József és
Hábel József 10-10 ezer forinttal. (S
tudjuk, hogy ügyünkhöz mások is
szívesen csatlakoztak volna, ha a
szükség úgy hozza.)
Köszönjük a szakemberek és felajánlók áldozatvállalását, amellyel a
sportolás körülményeit újra megfelelĘvé tették úgy, hogy az ínséges
idĘben majdnem egymillió forintos
kiadás alól mentesítették a fenntartó
önkormányzatot.
Itt kell megemlítenünk, hogy az
Áprily Iskoláért Alapítvány nemcsak
a sportszerekre áldozott, hanem 60

ezer forintért játékokat, sporteszközöket vásárolt karácsonyra iskolánk
tanulóinak, amelyeket Mezei Anna,
az alapítvány kuratóriumának elnöke
adott át az iskola meleg hangulatú,
színes, színvonalas karácsonyi ünnepélyén a mozi épületében.
A hónap számunkra egyik legkiemelkedĘbb eseménye volt, hogy
versmondóink, zenészeink és néptáncosaink közel ötven fĘs csoportja
a magyar kultúra napján Budapesten, a MĦvészetek Palotájában szerepelt.
A gyerekek alaposan felkészültek, s
minden mĦfajban remekül szerepeltek, joggal lehetnek büszkék magukra. Kollégáim körültekintĘ, lelkiismeretes munkáját, tanítványaink
lelkes és sokszor erĘn felüli gyakorlását hálásan köszönöm. S boldog
vagyok, hogy a gyermekek sikerén
együtt munkálkodhattunk, izgulhattunk és örülhettünk a nagyszámú
szülĘi csapattal.
NagyszerĦ és hatékony gombócot
alkottunk, ahol nem volt külön
versmondó, zenész vagy táncos –
mindenki mindenkinek segített,
drukkolt, s a végén mindannyian
együtt örültünk. Egy idegen vendég
mondta mosolyogva mellettünk:
milyen jó lehet ezeknek a gyerekeknek ott az iskolában, ha ennyire
tudnak együtt örülni!
Külön köszönöm Baltringer Matyinak, kedves volt diákunknak, hogy
velünk tartott, s a Himnuszt az Ę
tiszteletteljes tolmácsolásában hallhattuk.
Köszönöm Dányi Balázsnak is,
hogy öregdiákként, zeneiskolai növendékünkként járult hozzá a zenészek sikeréhez. Örülünk annak, hogy
volt diákjaink jelentĘs része visszajár iskolánkba, együtt sportolnak,
szórakoznak jelenlegi diákjainkkal, s
velünk tartanak akkor is, ha segítségüket kérjük.
A fellépéssel, programjainkkal kapcsolatosan további anyagokat találhatnak az iskola és a Danubia TV
honlapján.
Látogassanak el oda is, s legyenek
vendégeink hétköznapjainkon, ünnepeinken!
Bozóki Marianna
igazgató
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Kedves Gyerekek! Folytatjuk a meseíró pályázatra beérkezett díjnyertes mĦvek közlését. Jó szórakozást kívánunk!
Fehér Judit könyvtáros

PANKA ÉS A DZSUNGEL

A SZELLEMHAJÓ

Félegyházi Boglár
3. oszt.
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy papagáj.
Úgy hívták: Panka. Ez a papagáj házi papagáj volt. Minden nap kapott enni-inni, és szerette a gazdáját. Tudott
beszélni, de úgy, mint egy rendes ember. Azonban nagyon vágyakozott a dzsungelbe. Egyszer mondja a gazdájának:
– El akarok menni a dzsungelbe!
– Nem szabad! Ott sok a vadállat – mondta a gazdája.
De 12 nap múlva megint azt mondta:
– El akarok menni a dzsungelbe!
– Nem! Már mondtam, hogy nem – mondta a gazdája,
már egy kicsit mérgesebben. Azt gondolta magában Panka:
– Na, most már nem mondok semmit, csak elszököm!
Aztán este el is szökött. Reggel a gazda felkelt, hogy
megetesse a madarat, de nem volt ott. Hívogatta a madarat:
– Panka! Hol vagy?
Panka ugyanis a dzsungelbe érkezett, és találkozott a
kígyóval. Azt mondta:
– Jó reggelt kígyó!
– Jó reggelt, te papagáj! Hogy hívnak?
– Panka! És téged?
– Jancsi!
Azzal Panka tovább ment. Így búcsúzott:
– Szia Jancsi! Majd még találkozunk!
Találkozott egy békával.
– Jó napot, béka!
– Jó napot, te papagáj! Hogy hívnak?
– Panka! És téged?
– Péter!
Azzal Panka tovább ment. Így búcsúzott el a békától:
– Szia Péter! Majd még találkozunk!
Találkozott egy sakállal. Azt mondta:
– Jó napot, sakál!
– Jó napot, te papagáj! Hogy hívnak?
– Panka! És téged?
– Soma! Mindenkit megverek sakkban!
– Na jó! Játsszunk egy játszmát!
– Jó! De ha nyerek, akkor megeszlek!
– Jó, de ha én nyerek, akkor a gazdám kutyája leszel!
– Jó! De most kezdjük el a versenyt! El is kezdték. A
papagáj gyĘzött. A sakál nem örült neki, de el kellett
mennie, ahogy megígérte. Mentek, mendegéltek, csak
megállt a papagáj.
– Miért álltál meg? – kérdezte a sakál.
– Megérkeztünk! – mondta Panka, és tátva maradt a csĘre, amikor meglátta a papagájfiút a kalitkájában, akit a
gazdája vett, mert azt hitte a gazda, hogy Panka örökre
elszökött. A papagájfiút úgy hívták: Balázs! Éjszaka öszszeházasodtak, és boldogan éltek, míg meg nem haltak!

Kangas Krisztofer
4. oszt.
Egyszer a 10. század elején élt egy öreg király. Egy hideg téli estén elindult egy hajóval Délre. A legjobb katonákat vitte magával. A fiait otthon hagyta, hogy ne essen
bajuk.
Eleinte csendes idĘ volt, de hirtelen nagy vihar kerekedett. Bárhogy próbáltak megfordulni, nem sikerült. Az
ágyúk kiestek, és a hajó felborult.
– A mentĘcsónakokba! – kiáltott a király, de nem sikerült. Egy csónak maradt a tajtékzó hullámok tetején. A
hajóba öt embere ugrott be. Evezni kezdtek a part felé. A
hajó elsüllyedt. A mentĘcsónak partot ért, és a szolgák
rögtön rohantak a három királyfi elé. Elmondták nekik,
hogy a király meghalt. A királyfik gyászolni kezdtek. De
három hét múlva jelenti a szolga:
– Egy áttetszĘ királyi hajó közeledik a parthoz.
A fiúk kiszaladtak a partra. Mit látnak szemeik? Az öreg
király hajóját! Hirtelen ágyúlövést hallottak, az öreg király megtámadta saját országát! A királyfik hívták a seregüket. A nagy harcban a szellemek gyĘztek. Két királyfi
elesett, csak a kis királyfi maradt életben. Másnap levelet
kapott az öreg szellemkirálytól.
A levél így szólt:
Fiam, kihívlak egy párbajra! Ha én gyĘzök, akkor te is
beszállsz a seregembe, ha te nyersz, eltemethetsz minden
szellemet. Az öreg király.
A fiú csodálkozott. Az apja kihívja párbajra! Elkezdett
készülĘdni.
– Viszek magammal kardot, íjat, buzogányt – így beszélt
magában a fiú.
Másnap éjjel elindult. Hirtelen elĘtte megszólalt egy
hang:
– Gyere, és kezdjük a párbajt!
A fiú azt kérdezte a hangtól:
– Te vagy az, apám?
A hang válaszolt: Igen, fiam.
A fiú így válaszolt:
– Akkor kezdjük! És nekiugrott az öreg királynak, de
semmi nem történt. Ekkor eszébe jutott valami:
– Mondanom kellene neki valami kellemeset! – gondolta. Elkezdte tehát:
– Emlékszel, amikor megszülettem, akkor mennyire
örültél nekem?
Az öreg király szelleme elkezdett halványodni.
– Ez az utolsó szavam, fiam! Tied a korona! Tied az ország! A koronát a hajómon a holttestem mellett találod.
Viszlát, fiam! És eltĦnt.
Az új király elment a hajóhoz, és elvitte a koronát, majd
eltemette az apját. Feleségül vett egy lányt, és boldogan
éltek, amíg meg nem haltak.
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Rövid hír
az Áprily Iskoláért Alapítványtól
Az alapító okirat alapján az Áprily Iskoláért Alapítvány
közzéteszi felhívását az ,,Év kisdiákja” és az ,,Év diákja”
címért és az ezzel járó díj elnyeréséért.
Az alapítvány kuratóriuma ezzel a felhívással tájékoztatni kívánja az iskola diákjait, szülĘket, civil szervezeteket és minden érdeklĘdĘ olvasót. Az egyes kritériumok
pontosítását, a feltételekhez rendelt pontértékeket az iskolások számára március 1-jéig nyilvánossá tesszük.
Az Áprily Iskoláért Alapítvány célja az „Év kisdiákja”
és az „Év diákja” díj meghirdetésével, hogy évente egy
alkalommal díjazzon egy alsós és egy felsĘs tanulót, aki
tanulmányi eredményével, magatartásával, közösségépítĘ
és tanórán kívüli tevékenységével példaként állítható
iskolánk diákjai elé.
A díjat az Áprily Iskoláért Alapítvány kuratóriuma minden évben az ünnepélyes tanévzárón adja át. A díj maximum egy alsós és egy felsĘs diáknak adható, az alapítvány kuratóriumának a döntése alapján. A díjat egy diák
kétszer nem kaphatja meg, azonban az a diák, aki elnyerte
alsós tagozatos korában az „Év kisdiákja” díjat, felsĘsként
megkaphatja az „Év diákja” díjat.







  

 

Az iskolai tanév elsĘ felében, a hagyományos környezeti
nevelési programjainkon túl – takarítási világnap, erdĘk
hete, egészség hete – új ötletekkel gazdagítottuk iskolai
életünket. Rendszeresen árusítunk gyerekek által készített
termékeket a nagymarosi piacon; berendeztünk egy ifjúsági klubot és különféle közösségi programokat szerveztünk.
Legutóbb, a karácsonyi mĦsoron Petruska András lépett
fel, és teremtett vidám hangulatot az erdei iskolás gyerekeknek.

A díj elnyerésének szempontjai:
Tanulmányi eredmény / Versenyen való részvétel (házi
verseny és külsĘ versenyek is) / Fesztiválokon való részvétel (zene, tánc) / Sportversenyeken, sportrendezvényeken való részétel / Kulturális fellépések / Kiállításokon
való részvétel / Ünnepeken, ünnepségeken való szereplés,
rendezés / Német nemzetiségi hagyományápolás / Idegen
nyelvi tanulmányok / Hagyományápolás (Áprily-hét,
német nemzetiség, néptánc) / Környezetvédelem (szemétszedésben, papírgyĦjtésben való részvétel) / Diákönkormányzati munka / Zeneiskolai tanulmányok / A
tanuló iskolai és iskolán kívüli magatartása, kommunikációja a tanárokkal, diáktársakkal / KözösségépítĘ tevékenység.
A díj elnyerésének további feltétele:
A jelölteknek részt kell venni egy általános mĦveltégi
versenyen, ahol a településünkrĘl, Visegrádról és Áprily
Lajosról szóló ismeretekrĘl kell számot adnia, illetve
feltétel, hogy legalább egy Áprily-verset kívülrĘl tudjon,
elszavaljon.
Áprily Iskoláért Alapítvány
kuratóriuma

Meghívó
A Szent György Lovagrend
szeretettel meghívja
Visegrád minden érdeklĘdĘ polgárát
2012. március 9-én (pénteken)
17 órára
a visegrádi moziba,
a 2012. évi palotajátékokkal kapcsolatos

megbeszélésre

Gyerekek és fák
ėsz óta közel száz óvodás és iskolás jött el a Breki Béka
és Visegrádi Völgy-Világ elnevezésĦ nyitott programjainkra, valamint a nyílt napunkra.
Környezetünk megismerését szolgáló módszereinket a
MĦvészetek Palotájában is bemutathattuk. A természet
mikroszkopikus világával, víztisztítási eljárásokkal és
természetismereti játékokkal ismertettük meg a rendezvényre érkezĘ családokat.
***
Most februárban a vizes élĘhelyek világnapjára (február
2.), a nyílt napra (február 6.) és a „népek farsangjára”
(február 24.) készülĘdünk.
Külön köszönjük Abonyi Géza polgármesternek, Bálint
Zsolt és Mikesy Tamás képviselĘnek, hogy segítik iskolánk mindennapjait.
Nyitott rendezvényeinkre, melyek részleteirĘl az iskola
honlapján – www.erdeisuli.eu – tájékozódhatnak, szeretettel várunk minden kedves visegrádi lakost!
Néder Katalin
igazgató
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(Folytatás az 1. oldalról)

a másikra, türelmesen várták a sorukat gyerekek és kísérĘik. Ez sem csoda, hiszen ha kinéznek, gyönyörĦ napsütésben látják a Nemzeti Színházat, a Duna-parti egyetemi
épületeket a Citadelláig, távolabb a vár panorámáját, a
Duna hídjait, mindazt a szépséget, ami ha nem is tudatosan, de belevésĘdik a nyitott gyermeki lélek élményvilágába!
S ha valaki azt hiszi, hogy ezzel vége a mókának, az téved. Az ,,üvegteremben” játékostársak és ügyességet,
bátorságot, okosságot igénylĘ játékok várják kétévestĘl a
tinédzserig (vagy a 60 évesig) betévedĘket. De ha valaki a
nagy nyüzsgésbĘl egy kis pihenésre, nyugalomra vágyott,
a cifra palota alsó zugában mozit nézhetett, elmélkedhetett ,,a magyar nép zivataros századai”-ról, s netán az is
átvillanhatott érzelmein, hogy mire kötelez bennünket a
múltunk, mi a teendĘnk, hogy tovább örökítsük értékeinket, hogy a ,,megtartó haza elĘtt” majd a most karon ülĘ
gyermekek is méltóképpen tisztelegjenek, és mi, az idĘsebb generációk is méltók legyünk a tisztelgésre. Még ha
patetikusnak tĦnnek is ezek a sorok, az Ęszinteségét elhiheti az Olvasó. Mert ezt éreztük, ezt sugarazta ez a január
22-i nap – mert jó volt visegrádinak lenni a MÜPÁ-ban
is! Sokan voltunk, sokan mentünk innen Visegrádról. Úgy
örültünk egymásnak, olyan csillogó tekintettel köszöntöttük egymást, mint akik hosszú idĘ óta most találkoznak
elĘször!

Sütkéreztünk a siker örömében. Mert ez a délelĘtt valóban SIKER volt a szó legnemesebb értelmében. Tudom,
hogy nagyon sok ember összehangolt munkájának, fára-

2012. február

dozásának köszönhetjük. Több mint 120-an készültek erre
a napra: szervezĘk, rendezĘk, szereplĘk, segítĘk, akik
valamilyen szállal Visegrádhoz kötĘdnek, és presztízskérdésnek érezték, hogy a valamikori királyi székhely, a
,,földi paradicsom” méltóképpen mutatkozhasson be
Magyarország fĘvárosában, Budapesten!
Köszönjük! Köszönjük! Köszönjük!

Ünnepi lélekkel és várakozással mentünk a magyar kultúra napján Budapestre, a MĦvészetek Palotájába. A szóbeli beszámoló nem tudja visszaadni a hangulatot, a hely
varázsát, a sok, szép, tiszta lelket sugárzó gyermekarc
fényét, visegrádi és bárhonnan jött látogató derĦs nyugalmát, a szolgálattevĘk kipirult arcú örömét és a várakozásban nem csalódott krónikás elégedettségét!
MAnna
P. S.: Nézem a Danubia TV adását, mely a Dunakanyar
településeinek január 22-i programjáról ad tudósítást.
Örömteli érzés látni szomszédaink színes, tartalmas rendezvényeit. Ugyanakkor sajnálatos, hogy Visegrád úgy
maradt ki ebbĘl a tudósításból, hogy még megemlítésre
sem került (a Visegrádi Hírek januári számának bemutatásán kívül) a maga nemében egyszeri, egyedi és nemcsak
városunk, hanem a kistérség (Dunakanyar) hírnevét
öregbítĘ rendezvény! Vagy talán ez nem HÍR a Danubia
TV nézĘi számára?
Információ a VH olvasóinak: Visegrád városa 1993. január 22. óta minden évben a város érdeklĘdĘ polgárai
számára méltóképpen emlékezett a magyar kultúra napján
nemzeti kultúránkra és ebben Visegrád kultúragyarapító
értékére! És erre is büszkék lehetünk!
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Szerkeszti a Német Nemzetiségi Önkormányzat



  
  
500 g Mehl., 30 g Hefe, 50 g Schmalz,
0,5 l Milch, 6 Eigelb, 1 Prise Salz, 50 g
Staubzucker, Ausbackfett
Aus der zerkrümelten Hefe mit etwas
lauwarmer Milch, Zucker und Mehl einen
Vorteig bereiten und an einem warmen
Ort auf das Doppelte gehen lassen. Die
eigelb mit dem übrigen Zucker verrühren
und zu dem Vorteig geben; die anderen
Zutaten mit so viel Milch unterarbeiten,
daß ein weicher Teig entsteht. Den Teig
mit einem Kochlöffel etwa 20 Minuten
schlagen, wenig Mehl darüberstäuben und
zugedeckt etwa 40 Minuten ruhen lassen.
Den Teig dann auf einem bemehlten Brett
fingerdick ausrollen, die Krapfen mit
einer Form ausstechen und mit einem
Tuch zugedeckt nochmals etwa 30
Minuten gehen lassen. Dann die Krapfen
im siedenden, aber nicht rauchenden Fett
zuerst zugedeckt so lange backen, bis die
eine Seite goldgelb ist. Die Krapfen
wenden und ohne Deckel auch die andere
Seite goldgelb backen. Mit einem
Schaumlöffel aus dem Fett heben,
abtropfen lassen und mit Staubzucker
bestreuen. Heiß servieren.
Ida Herendi Scheili

FELHÍVÁS
Felhívással fordulunk Visegrád város polgáraihoz abban az ügyben, hogy a helyi sváb kultúra további eredményes
feltárásához, bemutatásához, valamint mĦveléséhez újabb „segítĘ kezekre” támaszkodhasson. Szívesen veszünk minden kultúr- és vallástörténeti, eszmei és tárgyi relikviát, ami még fellelhetĘ városkánkban, de fontos lenne személyes
részvételre is nemzetiségi munkánkban.
Várjuk bárki részvételét, aki szeretne valamit tenni fogyatkozó svábságunk fennmaradásában, akár új ötlet vagy a régi hagyomány intenzív megélése, bemutatása révén. Nemzetiségi zenekarunk, énekkarunk is keres új tagokat. Várjuk
azoknak a fiataloknak a jelentkezését, akik újabb folklóregyüttessel színesítenék a hagyományainkat, pl.: tánc- vagy
színjátszó csoport.

Tájékoztató felhívás
A helyi nemzetiségi sváb kultúra eszmei, tárgyi és személyes segítségén kívül a sváb rendezvények, a német testvérvárosi kapcsolat, az óvodai és iskolai német nyelv és népismeret oktatásához, a meglévĘ kultúrcsoportjaink színvonalas mĦködéséhez és fejlĘdéséhez, valamint újak létrehozásához szükséges anyagi javak elĘteremtéséhez is kérjük a
lakosság és a vállalkozások segítségét. LehetĘségük van személyi jövedelemadójuk 1%-át a következĘ adószámra
utalni: 18715046–1–13
Köszönettel:
Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselĘi
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Visegrád város 2012. évi kulturális eseménynaptára
Január közepén Visegrád város vezetĘi, a városi intézmények és a civil szervezetek képviselĘi összegyĦltek, hogy egységes formába öntsék városunk 2012. évi programtervét. Az alábbiakban ezt szeretnénk megosztani a kedves Olvasókkal, és mindazokkal, akik érdeklĘdéssel figyelik városunk rendezvényeit.
A rendezĘ szervet abban az esetben tüntetjük fel külön is, ha a programból vagy a program helyszínébĘl nem következik egyértelmĦen.
10–11. A honfoglalástól Mátyás királyig, történelmi
JANUÁR
13. Évnyitó elĘadás a moziban, a Kiss Stúdiószínpad rendezvénysorozat gyerekeknek, az EnteriĘr Bt. rendezvénye
elĘadása, az Együtt Kulturális Egyesület szervezésében
22. A magyar kultúra napja, Visegrád bemutatkozása 10–11. Palotanapok, történelmi rendezvénysorozat gyea MĦvészetek Palotájában, a Mátyás Király MĦvelĘdési rekeknek
Ház szervezésében
12. Nagymaros napja Visegrádon, a Visegrádi Szövet27. Péntek esti elĘadás a könyvtárban
ség szervezésében
17–18. A honfoglalástól Mátyás királyig, történelmi
FEBRUÁR
11. Sváb farsangi bál a Sirály étteremben, a Visegrádi rendezvénysorozat gyerekeknek, az EnteriĘr Bt. rendezvénye
Német Kisebbségi Önkormányzat rendezvénye
18. TéltemetĘ felvonulás és kiszebáb égetés, a Sziget 17–18. Palotanapok, történelmi rendezvénysorozat gyeIfjúsági Egyesület és a Visegrádi Fiatalok Klubja Egyesü- rekeknek
let közös rendezvénye
19. Kiállítás-megnyitó a Mátyás Király MĦvelĘdési
24. Péntek esti elĘadás a könyvtárban
Házban
21. Görgey Artúr honvédtábornok emléktáblájának
MÁRCIUS
10. Városközpont kiállítás a Visegrádi Szövetség szer- megkoszorúzása a Görgey-lépcsĘn, a Mátyás Király
MĦvelĘdési Ház szervezésében
vezésében
15. Nemzeti ünnep, megemlékezés a 48-as emlékmĦnél, 24–25. A honfoglalástól Mátyás királyig, történelmi
rendezvénysorozat gyerekeknek, az EnteriĘr Bt. rendezvárosi rendezvény
17. Konferencia és kiállítás-megnyitó a Mátyás Király vénye
Múzeum és a Mátyás Király MĦvelĘdési Ház közös ren- 24–25. Palotanapok, történelmi rendezvénysorozat gyedezvénye a múzeumban és a mĦvelĘdési házban Viktorin rekeknek
25. Péntek esti elĘadás a könyvtárban
József emlékére
25. Vízi- és kerékpár túra, Zebegény és Visegrád között, 26. Pünkösdi strandfoci kupa és tengó verseny a sportcentrumban, a Sziget Ifjúsági Egyesület szervezésében
a Sziget Ifjúsági Egyesület szervezésében.
26. Gyermeknap az Áprily Lajos Általános Iskolában
30. Péntek esti elĘadás a könyvtárban
30. A FelsĘ-Duna-parti terület takarítása, a Visegrádi 26–28. Pünkösdi kirándulás, a Visegrádi Szövetség
szervezésében
Szövetség szervezésében
31. Sajbázás a Duna-parton, a Visegrádi Német Kisebb- 27. HĘsök napja, megemlékezés és koszorúzás a világháborúk áldozatainak emléktáblájánál, a Mátyás Király
ségi Önkormányzat rendezvénye
MĦvelĘdési Ház szervezésében
ÁPRILIS
6. Koszorúzás Hunyadi Mátyás szobránál, a Szent 29–30–31. A honfoglalástól Mátyás királyig, történelmi
rendezvénysorozat gyerekeknek, az EnteriĘr Bt. rendezGyörgy Lovagrend szervezésében
14. Zsitvay gyalogos emléktúra, a Visegrádi Szövetség vénye
31. Palotanapok, történelmi rendezvénysorozat gyereszervezésében
21. Parilia római ünnep Pales istennĘ tiszteletére a keknek
Sibrik-dombon, a Soproni Sándor Egyesület rendezvénye
JÚNIUS
22. Tavaszi nagytakarítás (Föld napja), több civil szer- 1. Palotanapok, történelmi rendezvénysorozat gyerekekvezet közös eseménye
nek
27. Péntek esti elĘadás a könyvtárban
1. A honfoglalástól Mátyás királyig, történelmi rendez27. Dunakanyar kulturális seregszemle helyi válogató, vénysorozat gyerekeknek, az EnteriĘr Bt. rendezvénye
a Visegrádi Szövetség szervezésében
2. Millenniumi kápolna búcsúja, a Visegrádi Német
28. Lovagavatási ünnepség a királyi palotában, a Szent Kisebbségi Önkormányzat rendezvénye
György Lovagrend szervezésében
4. Megemlékezés és koszorúzás a Trianon-emlék28. Mátyás király-nap, középkori konyhabemutató és táblánál, az Együtt Kulturális Egyesület szervezésében
kézmĦves foglalkozások a királyi palotában, a palotana- 5–6–7–8. A honfoglalástól Mátyás királyig, történelmi
pok nyitó rendezvénye
rendezvénysorozat gyerekeknek, az EnteriĘr Bt. rendez28. II. Sportmajális a sportcentrumban, a Sziget Ifjúsági vénye
Egyesület szervezésében
7–8. Palotanapok, történelmi rendezvénysorozat gyere30. Focikupa a sportcentrumban, a Visegrádi Sport Egye- keknek
sület rendezvénye
9. II. Családi sport- és egészségnap a sportcentrumban,
a Sziget Ifjúsági Egyesület rendezvénye
MÁJUS
12–13. A honfoglalástól Mátyás királyig, történelmi
1. Városi majális a sportcentrumban, városi rendezvény
3. Koszorúzás IV. Béla szobránál, a Szent György Lo- rendezvénysorozat gyerekeknek, az EnteriĘr Bt. rendezvénye
vagrend szervezésében
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23. Múzeumok éjszakája, különleges éjszakai programok és tárlatvezetés a királyi palotában
24. Szent Iván-éji mulatság és tĦzugrás a Duna-parton,
a Visegrádi Fiatalok Klubja Egyesület rendezvénye
22–23–24. Plintenburgi ünnepi napok – Országos
svábtalálkozó, a Visegrádi Német Kisebbségi Önkormányzat rendezvénye
31-1. Duna Maraton Mountain bike fesztivál, a
Sportaktív Klub szervezésében
JÚLIUS
5–6–7–8. XXVIII. Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok, a Pro Visegrád Kft. rendezésében és XIII. visegrádi
országos történelmi bábukiállítás a Mátyás Király Múzeum szervezésében
15. Strandfocikupa és lábteniszverseny a sportcentrumban, a Sziget Ifjúsági Egyesület rendezvénye
16. Károly Róbert-emléknap, fáklyás felvonulás a fellegvárban, a Szent György Lovagrend szervezésében
27. Városközpont: Fórum, a Visegrádi Szövetség szervezésében
AUGUSZTUS
3–4. III. Punk-rock fesztivál a sportcentrumban, a Sziget
Ifjúsági Egyesület és a mĦvelĘdési ház közös rendezvénye
12. Kispályás labdarúgókupa és strandröplabda-kupa
a sportcentrumban, a Sziget Ifjúsági Egyesület rendezvénye
20. Augusztus 20. Szent István-napi ünnepség, városi
rendezvény
SZEPTEMBER
7–8–9. Visegrádi városnapok, városi rendezvény
8. VI. Quadriburgiumi játékok a gizellamajori római
erĘdben, a Soproni Sándor Egyesület rendezvénye
9. Mária-napi nagybúcsú a Duna-parti Máriakápolnánál, a Visegrádi Német Kisebbségi Önkormányzat
rendezvénye
15. Visegrád Anno címĦ kiállítás megnyitója a Mátyás
Király MĦvelĘdési Házban
20–21. A honfoglalástól Mátyás királyig, történelmi
rendezvénysorozat gyerekeknek, az EnteriĘr Bt. rendezvénye
22. Visegrád napja Nagymaroson, a Visegrádi Szövetség szervezésében
27–28. A honfoglalástól Mátyás királyig, történelmi
rendezvénysorozat gyerekeknek, az EnteriĘr Bt. rendezvénye
28. Péntek esti elĘadás a könyvtárban
29. VSE kupa labdarúgótorna kicsiknek, a sportcentrumban, a Visegrádi Sport Egyesület rendezvénye
29. Beatrix-nap, középkori konyhabemutató és kézmĦves
foglalkozások a királyi palotában, idényzáró rendezvény
OKTÓBER
4–5. A honfoglalástól Mátyás királyig, történelmi rendezvénysorozat gyerekeknek, az EnteriĘr Bt. rendezvénye
6. Nemzeti gyásznap, megemlékezés a 48-as emlékmĦnél, városi rendezvény
6. ėszi buszkirándulás, a Visegrádi Szövetség szervezésében
11. Városközpont: Helyszíni szemle és ismertetés, a
Visegrádi Szövetség rendezvénye
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11-12. A honfoglalástól Mátyás királyig, történelmi
rendezvénysorozat gyerekeknek, az EnteriĘr Bt. rendezvénye
20. Éjszakai túra szalonnasütéssel a visegrádi hegyekben, a Sziget Ifjúsági Egyesület rendezvénye
23. Nemzeti ünnep, megemlékezés a moziban, városi
rendezvény
26. Péntek esti elĘadás a könyvtárban
NOVEMBER
4. Megemlékezés és koszorúzás a nemzeti gyásznapon,
az 56-os emléktáblánál, az Együtt Kulturális Egyesület
szervezésében
10. Koszorúzás a Zsitvay-emléktáblánál és az I. és II.
világháború helyi áldozatainak emlékmĦvénél, a Visegrádi Szövetség rendezvénye
11–18. Áprily-hét az általános iskolában
14. Áprily-nap
19. Erzsébet-napi konferencia a királyi palotában és
kiállítás- megnyitó
24. Kiállítás-megnyitó a Mátyás Király MĦvelĘdési
Házban
30. Péntek esti elĘadás a könyvtárban
DECEMBER
1. Adventi koszorúkötés az ifjúsági házban, a Sziget
Ifjúsági Egyesület rendezvénye
5–6. Mikulás
15. Adventi vendégvárás, mĦsor és betlehemezés a
plébániatemplomnál, Sziget Ifjúsági Egyesület és a Visegrádi Fiatalok Klubja Egyesület közös rendezvénye
15. IdĘsek karácsonya, városi rendezvény
18. Nemzetiségi nap, a Visegrádi Német Kisebbségi
Önkormányzat rendezvénye
22. Visegrádi karácsony, a Visegrádi Szövetség rendezvénye
30. Évzáró visegrádi disznótor, civil szervezetek összefogásában
A mĦsorváltozás jogát fenntartjuk!
A programsorozat megvalósításában a következĘ szervezetek mĦködnek együtt:
Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú MĦvészetoktatási Intézmény,
Áprily Iskoláért Alapítvány,
Ars Danubia Alapítvány,
Együtt Kulturális Egyesület,
EnteriĘr Bt.,
Mátyás Király MĦvelĘdési Ház,
MNM Mátyás Király Múzeuma,
Pro Visegrád Kft.,
Soproni Sándor Egyesület,
Szent György Lovagrend,
Sziget Ifjúsági Egyesület,
Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület,
Visegrádi Fiatalok Klubja Egyesület,
Visegrádi Német Kisebbségi Önkormányzat,
Visegrádi Sport Egyesület,
Visegrádi Szövetség,
Visegrád Város Önkormányzata
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Örömmel értesítünk MINDENKIT, hogy 2012-ben – immár hagyományosan újból megrendezzük!
Szeretnénk lehetĘséget adni óvodástól az iskolás fiatalokon és dolgozókon át a nyugdíjasokig – csak amatĘröknek és
alapfokú „A” mĦvészeti oktatásban résztvevĘknek –, hogy az elĘadói mĦvészetekben megmutassák tehetségüket, tudásukat: versmondás, prózamondás (minĘség alapján lehet egy kategória is) ének – csoportos, szóló (minĘség
alapján együtt is lehet), szóló zene, csoportos zene, színjátszás, tánc, néptánc vagy egyéb kategóriákban.
RésztvevĘ települések:
Dunabogdány, Kisoroszi, Leányfalu, Pócsmegyer, Tahitótfalu, Szigetmonostor, Visegrád
Jelentkezés (minden településen a válogató napjáig):
(az iskolákban, a mĦvelĘdési házakban, az önkormányzatoknál)
I. forduló: települések rendezvényei, zsĦri válogatja a továbbjutókat
IdĘpontja: 2012. márciustól május elejéig
II. forduló: GÁLAMĥSOR Tahitótfaluban
IdĘpont: 2012. május 19., szombat
KísérĘ programok: játszóházak, táncház stb.
Meghívottak: a szervezĘ települések lakosai
Egyéni elĘadások legfeljebb 2–5 percesek, a csoportosok 4–12 percesek lehetnek.
Sikeres felkészülést és jó munkát kívánunk!
A rendezĘ bizottság
Magyar László:

VÁLTOZÓ IDėK
Tisztára söpörték a fagyok az ég arcát,
a lélek fél magába nézni.
Egyszer fent, egyszer lent,
egyre viaskodnak szerelmünk madarai.
Innen nézve,
törvényes hét évünk kiállta a próbát,
de ki emlékszik Uxmál piramisának hírnevén túl
akár csak egy építĘje nevére is…?
Vagy Jerikó nyolcezer évét mérlegre téve
ugyan mivel tarthatunk egyensúlyt…?
A nagy film-Óceánban elém hömpölyög a nádtutaj,
A kurgán, a kunyhó, a beton bunker, az atom-tengeralattjáró,
a gép,
a szuperszonikus szörny,
s még a jövĘ is tán XYZ-sokadik szám
billentyĦkön lepötyögve –
csak az Ęskonstans marad mindig egy:
az ember.
Változó idĘben élünk,
változó idĘket élünk én is, te is.
A fagy söpörte ég egen pásztázó szemünk
olykor puszta semmit könyvel látvány gyanánt,
– léleklátomány –
olykor káoszt,
zavaros vizet,
s ha megcsillan már egy-egy parányi sziget:
tetszeleg.
Lélekben és hitben egyek vagyunk.
Egyként vak a szemünk,
Üres az agyunk.
Mégis rangsor-vitán,
vagy az elvek síkján túl,
a tartalmas embert kéne már egymásban keresnünk,
mert ki tudja, épül-e új Istar,
s ha igen, … mikor…?

Meghívó
Az Ifjúsági Sziget Egyesület
és a Visegrádi Fiatalok Klubja Egyesület
szeretettel vár mindenkit

téltemetĘ rendezvényére
A menet dobolással, kerepeléssel vonul végig a 48-as
emlékmĦtĘl a FĘ utcán át a Duna-partra, ahol télĦzĘtavaszváró rigmusok kíséretében kiszebábot égetünk.
A bábra mindenki feltĦzheti az elégetni kívánt rosszat,
amitĘl meg szeretne szabadulni – máglyahalálra ítéljük a
betegséget, szegénységet, rossz idĘt.
Végül a Fekete Holló étterem kertjében forró teával és
farsangi fánkkal várunk minden résztvevĘt.
Találkozás: 2012. február 18-án, szombaton 16 órakor
a 48-as emlékmĦnél.
ISZE és VIFIK
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Tisztelt SzerkesztĘ Asszony!
Kedves Csilla!
Engedd meg, hogy régi barátságunkra tekintettel, tegezĘ
hangnemben írjam ezt a levelet. Az elmúlt idĘszakban
több olyan dolog is történt a Danubia Televízió körül, ami
számomra egyrészt felfoghatatlan, másrészt, hogy finoman fogalmazzak, kihozott a sodromból.
A 2011. december 22-i testületi ülésen tárgyaltuk a televízió támogatási kérelmét. Négy képviselĘ, köztük én is
úgy szavaztam, hogy a kért támogatást adjuk meg Részetekre, hiszen véleményem szerint az a munka, amit a tv
végez, igen fontos a város számára. Ezek után igencsak
leforrázva éreztem magamat akkor, amikor megnéztem a
televízióban azt a riportot, melyet egy névtelen (késĘbb
nevesített) turistával készítettél.
MirĘl is szólt a riport?
– Arról, hogy ide jön egy „fülesbagoly”, és két nap (december 23–24.) leforgása alatt pont azokat a szolgáltatásokat keresi, melyrĘl a már említett, egy nappal
korábbi testületi ülésen vita volt, illetve a város éppen
aktuális belpolitikájával van összefüggésben. Számomra ez szinte hihetetlen, milyen furcsa egybeesés!
– Nekem az nem fáj, hogy dicséri a szállodákat, sĘt ez
jó. Nyugodtan menjen csak a televízióban, ez az
úgymond szállodai reklám. Legyen minél több vendég a szállodákban, ez a város és a szállodák közös
érdeke.
– De hogy a várost jobbra-balra szidja, az már kicsit
erĘs. Ne értsd félre, nem a kritika miatt. Én a kritikát
pozitív mĦfajnak tartom, hiszen ebbĘl lehet a legtöbbet tanulni. Elfogadom azt is, hogy neki ez volt a véleménye, bár hogy milyen (rá)hatások után jutott erre
a következtetésre, azt a homály fedi. De tisztelettel
kérdem: ez reprezentatív vélemény volt? Valóban
minden Visegrádon karácsonyozó turista így gondolt,
érzett városunkkal szemben? Mert ha nem, akkor
ezek a vélemények miért nem jelentek meg a képernyĘn? Általános véleménye ez a turistáknak Visegrádról? Ha nem, akkor a többi hang miért nem kerül
képernyĘre? Egyáltalán, korábban nem emlékszem,
hogy ilyen jellegĦ riportok készültek volna az ide látogatókkal. Miért nem? Korábban ez miért nem volt
fontos? Miért éppen most került elĘ ez az igen fontos
téma? Nekem túl sok egy kicsit a véletlen egybeesés.
– EgyértelmĦ, és a médiatörvény is tiltja, hogy a város
beleszóljon a televízió dolgaiba. Nekem sem jutna az
eszembe ez soha. De mint képviselĘnek – és olyan
képviselĘnek, aki a televíziót mindig támogatta – az a
véleményem, hogy az objektív tájékoztatást kellene
szem elĘtt tartani a mĦsorok szerkesztésénél. Egy
olyan város képviselĘjeként pedig, mely támogatja a
televízió munkáját, jól esne, ha az objektivitást nem
sértve, még az is érezhetĘ lenne, hogy a televízió is
barátsággal fordul a város irányába.
Nem gondolom tovább a fenti esetet, azt hiszem, mindenki számára érthetĘek az aggályaim.
Csak néhány nappal korábban ment le a fenti riport a
televízióban, mint ahogy Visegrád bemutatkozott a MĦ-

vészetek Palotájában. Bátran elmondhatjuk, ma úgy néz
ki, ez az esemény volt Visegrád idei esztendejének második legnagyobb rendezvénye a palotajátékok után. Mint
ilyen eseményre, természetesen próbáltunk a legkörültekintĘbben felkészülni. Ennek része volt természetesen az
is, hogy Titeket, mint helyi tv-t meghívtunk erre az eseményre. Többször egyeztettünk telefonon, több kérdésben
is. Miután a MĦvészetek Palotájában csak elĘzetes engedéllyel lehet forgatni, megkértük számotokra a forgatási
engedélyeket is. Úgy tĦnt, minden a legnagyobb rendben
van. De csak úgy tĦnt! Ugyanis a televíziótok nem jött el
az eseményre. De még csak egy telefont sem kaptunk
TĘletek, hogy valamilyen nehézség lépett fel. Hidd el, ha
bármilyen jelzés jött volna, megoldottuk volna a problémát. Milyen és mekkora rendezvénynek kell megvalósulnia, hogy forgasson róla a „mi tévénk”? Erre a kérdésre
természetesen nem kell válaszolni, pusztán cinikus felvetésnek szántam.
Kedves Csilla!
Én úgy érzem, hogy a Danubia Televízió háza táján az
elmúlt idĘszakban valami rossz irányba fordult, valami
érdek-, arány- és értéktévesztés lépett fel.
Remélem, levelemmel nem bántottalak meg Titeket,
pusztán segíteni próbálok abban, hogy a televízió visszatérjen a korábbi jó, közmegelégedésre végzett munkájához.
Barátsággal:
Mikesy Tamás
képviselĘ, mĦvelĘdésiház-vezetĘ

FELHÍVÁS!
Kedves Barátaink!
Felhívással szeretnénk fordulni mindazokhoz, akik
2012. január 22-én részt vettek a MĦvészetek Palotájában megrendezett kulturális rendezvényen, s bármilyen formátumban készítettek annak bármely pillanatáról fotókat, hangfelvételeket, illetve videofelvételeket.
Fontos volna számunkra, hogy az eseményrĘl, mely
Magyarország, s egyben Közép-Európa egyik legrangosabb kulturális központjában történt, a lehetĘ
legtöbb anyagot begyĦjthessük.
Sajnos, az elĘzĘekben sikeresen felkért regionális
televízió mégsem tudott megjelenni a helyszínen
(mivel egy szállodát bemutató promóciós anyag elkészítése hirtelen és rejtélyes módon sokkal fontosabbá vált mindennél), így az éppen négy órás budapesti mĦsorról hivatalosan semmilyen felvétel nem
készült.
A felvételeket szeretettel várjuk a Visegrádi Hírek
szerkesztĘségi címeire, illetve azokat személyesen is
leadhatják a mĦvelĘdési házban.
ElĘre is hálásan köszönjük a segítséget!
Visegrád Jam Session
(és valószínĦleg még sokan mások)
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Visegrád bemutatkozása
a MĦvészetek Palotájában
a magyar kultúra napján,
2012. január 22-én
Mint arról a Visegrádi Hírek januári számából, de egyéb
helyekrĘl is értesülhettek a város lakói, január 22-én a
MĦvészetek Palotájában a Cifra Palota rendezvénysorozat
keretében Visegrád mutatkozott be. Négy órán át tartó
színpadi programmal, játszóházzal, kézmĦves foglalkozásokkal és bemutatókkal vártuk az érdeklĘdĘket. Hála
Istennek, igen nagy volt az érdeklĘdés, mint azt egy helyi
(MÜPÁ-ban dolgozó), ill. egy esztergomi kolléga a nap
végén megerĘsítette; talán ennyien még soha sem voltak
ilyen rendezvényen a MĦvészetek Palotájában.
A program minĘségének megítélése nem az én tisztem.
Mint szervezĘ, utólag úgy gondolok vissza az egészre,
hogy az ilyen rendezvények szervezése a szakmában az
ünnepi pillanatokhoz tartozik, és nem elsĘsorban a feladat
nagysága és szépsége miatt. Persze, ez sem elhanyagolható szempont, de a szervezés mint feladat, elsĘsorban emberek együtt gondolkodásáról, együtt dolgozásáról szól.
Ebben az esetben több mint 125 ember vállalt feladatot,
munkát a rendezvény lebonyolításában. Sem az elĘkészítés, sem a lebonyolítás, majd az utómunkák során egy
rossz hangot, vitát vagy bármiféle nézetkülönbséget nem
tapasztaltam. Pedig senki sem kapott egyetlen fillért sem
a munkájáért, pusztán az egyes embereknél felmerülĘ
kiadásokat fizettük ki, hogy legalább rosszul ne járjon
senki anyagilag. Szabad idejét, energiáját áldozta a sok
ember azért, hogy Visegrád jó hírét vigyük. Olyan békésen, egymást segítve, félretéve mindent, a közös sikerért
dolgozott együtt ez a sok ember, ami a mai világban szinte elképzelhetetlen. Pedig itt a példa, lehetséges!
Befejezésül, itt az újságon keresztül is megköszönöm
mindenkinek a segítségét. A legkisebb szívességtĘl, a
legnagyobb odaadásig mindenkire szükség volt, hogy
ilyen szépen sikerüljön minden.
Még egyszer köszönöm!
Mikesy Tamás
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Örömmel adjuk hírül, hogy 2011. november 24-én az
eredeti elképzelés szerint elindult a filmklub a mĦvelĘdési házban. Továbbra is várjuk mindazokat, akik szívesen csatlakoznak a filmszeretĘk e csoportjához.
A következĘ két vetítés február 16-án, és március 1jén 18 órától lesz a könyvtárban.
Részletesebb információval a mĦvelĘdési házban
vagy a 06 (26) 398-128-as vezetékes, ill. a 06 (30) 2108580-as mobil telefonszámon tudunk szolgálni.
Minden érdeklĘdĘt szeretettel várunk!

LevelezĘlista-frissítés
a mĦvelĘdési házban
Az elmúlt években összeállt egy internetes címlista,
melyen keresztül a mĦvelĘdési ház rendezvényeirĘl és
a nagyobb városi eseményekrĘl e-mail-ben is értesítettük mindazokat, akik erre igényt tartottak. Az ilyen
levelezĘ listákat idĘnként célszerĦ frissíteni, hiszen
vannak, akik az idĘ múlásával már nem tartanak igényt
ezekre a levelekre, de reményeink szerint lehetnek
olyanok is, akik csatlakozni szeretnének ehhez a lehetĘséghez.
Aki szeretne ilyen értesítéseket kapni, kérem, írjon
egy levelet a mikesytamas@freemail.hu címre, és automatikusan – válaszlevél nélkül – felkerülnek a listára.
Mikesy Tamás

TÁNCHÁZ!

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

2011. február 24-én (pénteken)
18 órától a könyvtárban
Ebben a hónapban

Zeller Zoltán
természetvédelmi mérnök
tart

vetített képes elĘadást

Hagyományos tájgazdálkodás
címmel
A belépés ingyenes!
Mindenkit szeretettel várunk!

Február 12-én, vasárnap délután 4–6 óráig

farsani táncházat
rendezünk az Áprily Lajos Általános Iskolában.
Mindenkit szeretettel várunk!
Szabóné Mayer Katalin
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Véleményem a vállalkozók politizálásáról
és érdekeiręl Gróf Péter nyomán
Kedves Péter!
Nem értelek! Írásaid szinte mindegyike, kivéve a szakmai
tartalmúakat, negatív és romboló érzelmeket tükröznek.
Lehet, hogy ez csak nekem tĦnik így, mert én valójában
alkotó beállítottságú vagyok szakmámnál fogva. Ha egy mód
van rá, dolgozni szeretek, ha van mit. Sajnos a politika szabja meg, hogy a munkának mi az értéke és nem a teljesítmény.
A politika egy érem, melynek két oldala van és ennek csak
az egyik felére vagy fogékony. Te még nem éltél a vállalkozói oldalon, ezért nem tudod, mirĘl beszélsz. A közpénzbĘl
kapott fizetésed biztonságában ítélkezel és törsz pálcát cikkedben mások felett kissé gúnyosan. MÉG! Te bemész a
munkahelyedre, letöltöd a napi nyolc órát és hó végén a
politizáló adófizetĘ vállalkozók kincstári befizetéseibĘl
utalják a fizetésed. Tudom, ez igen kényelmes, mivel én is az
OMF-nél kezdtem pályafutásom állami pénzbĘl, nagy nyugalomban. 1988-ban leszerelĘ katonaként állami rábeszélésre
kényszer vállalkozóvá lettem a rendszerváltás elĘszeleként,
aminek végül nagy reményekkel indultam neki OTP-hitellel
egy osztrák–magyar kft. keretein belül. Kinyílt a világ, tĘke
be, oroszok ki, virágzott az alvilági uzsora bank, szĘkült az
olaj, privatizáltunk és felfegyvereztük a horvátokat a balkáni
háborúra, egyszóval stabil kapitalizmust csináltunk, hogy
leigázzuk egymást. A nagyhírĦ STRABAG-nál is két pólus
létezett: jobb- és balpárti vezetés, melyet a politikai széljárás
szerint váltogatott a háttérben lévĘ semleges tulajdonosi kör,
hogy folyamatos munkája legyen. A vállalkozónak sajnos
politizálnia és megalázkodnia kellett és kell ma is a munkáért, pártoktól függetlenül, aztán napi tíz-tizenkét órában
elvégzi, ha kell szombat és vasárnap, majd hónapokig vár,
mire kifizetik, ha kifizetik. Eközben küzd és helyezkedik,
POLITIZÁL a következĘ munkáért, megélhetésért, az APEH
pedig küldi az inkasszókat a bankszámlájára.
Számtalanszor az arcomba vágta volt fĘnököd, SzĘke Mátyás igazgató úr, hogy „ARANYEMBER” vagyok, mert
arany árban dolgozunk a munkahelyeden, a múzeumban. Ez
részben igaz, de ez is csúsztatás! Vegyük például a valóságot, az MNM Mátyás Király Múzeum 2000-ben elvégzett
kĘszobrász munkáit. A fĘvállalkozó EPU Fa-KĘ egyszemélyes kft. akkor még telephely és mĦhely nélkül 3.000.000
forintos tĘkefedezettel, minimum 107.000.000 forintért
kapott megbízást. Alvállalkozóként valóban az én vezetésemmel végeztünk el minden munkát, tizenegy fĘvel
34.000.000 forint összegért, hét hónap alatt úgy, hogy nem is
láttuk a megbízónkat. A mĦszaki bejárásokon is én vettem
részt minden kedden, mert ėrbottyánból a Dunán költséges
lett volna átkelnie minden héten. Az a potom 73.000.000
forint munkanélküli nyereség valóban nem bírt volna ki
ekkora kiadást abban az idĘben. EbbĘl a kis összegbĘl vajon
még mi minden készült volna el, ha nincs ez a fránya politika. Ezek után az sem furcsa, hogy a munka helyszíne és a
megbízó fĘvállalkozó személye ugyanaz. Megbízást kaptunk
tĘle 2001. októberi dátummal egy kĘmunka mĦhelyben
történĘ legyártására, melyet tételesen át is adtunk telephelyünkön 2002 januárjában. Mivel közbeszerzési eljárás keretén belül dĘlnek el közpénzes munkák bizonyos összeg felett, az általunk már átadott kövekrĘl az eredményhirdetés
2002 februárjában történt meg. Hogy is van ez? ElĘbb bíz
meg valaki egy munkával engem, mint hogy kiderülne, Ę
lesz az, aki majd megkapja. Lehet, hogy a pénzt is elĘbb
kapta meg, mint tudta volna, mit is kell majd csinálnia. Ha
sok pénzrĘl van szó, akkor jönnek a messzi idegenbĘl a
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haverok, ha nincs pénz, akkor jó a bajban a helyi vállalkozó
ingyenmunkája. Nekem ekkor lett elegem az ilyen politikából.
Visegrád minden pénzbevételi lehetĘsége mások zsebét
tömi, a kiadási része a település és a lakók zsebét üríti ki.
Azért megnézném, hogy az itt élĘ vállalkozások mennyi
iparĦzési adót fizetnek és az idejött idegenek, akik elviszik a
nagy pénzeket, de megosztva az itt végzett munka után idĘarányosan ide is kellene fizetniük, vajon mennyit adóznak a
városkasszába. Egyáltalán léteznek-e a helyi adónyilvántartásban. Épültek itt szállodák, közmĦvek, szórakozó központok, mĦemléki rekonstrukciók milliárdokért. Tény az is, hogy
nem csak építettek, hanem romboltak is, ami az idegen kivitelezĘnek pozitív adóalapot képezett. A tisztelt honatyáink
azon vitáznak, hogy a lakosság érdekében közfeladatot ellátó
helyi vállalkozó miért kapott adótartozására mentességet.
Szerintem ez piti és szánalmas, miközben tíz- és százmilliók
kerülték el a kasszánkat húsz év alatt. Sajnos a város egyetlen stratégiai bástyáját, a „lerágott csontot” is eladták egykori vezetĘink, ami megadta településünknek a kegyelemdöfést. A visegrádi lakosság kérésére az eladás ellen felszólaló
vállalkozók, akik már korábban egyesületbe tömörültek helyi
érdekeik védelmébe, hirtelen kommunisták, Fidesz-ellenesek
lettek és feketelistára kerültek véleményük kinyilvánítása
miatt az autós tüntetésen, melyet egy helyi buzgómócsing
fotókkal örökített meg az utókornak, és csatolt jobboldali
besúgóként a jelentéséhez. Hadházy Sándor volt polgármester úr ezt a tényt többször is az orrom alá dörgölte. Ezek után
valóban nem fogtunk kézzelfogható tettekbe, csak a túlélésre
összpontosítottunk, fizettük az adóinkat, amíg bírtuk, amibĘl
TE IS létezel, és tágra nyílt szemekkel vártuk, milyen közhasznú munkát végez a jobboldali politika, ahonnan ki lettünk rekesztve. Az, hogy a többségnek más a véleménye,
lásd népszavazás és a kisebbség politikai erĘfölényét kihasználva erĘszakot gyakorol, ez a jobb- vagy baloldali demokrácia? A gumicsont 96.000.000 forintér kelt el, az új tulajdonos 600.000.000-s hitelt vett fel rá, és vállalt kezességet 22
milliárd forint más tartozásért egy ismert banktól, és jelentett
csĘdöt, és eltĦnt a pénzel. Visegrád vezetése és lakossága –
köztük Te is a családoddal – a százmilliós adósággal áll a
szakadék szélén. A politikai haszonszerzĘk is ott állnak, csak
rajtuk milliárdos ejtĘernyĘ van, és jót röhögnek, hogy Te
bekötött szemmel vagy még és lökdösĘdsz a szikla peremén.
Vedd észre már, hogy Neked is csak beígértek, itt állsz az
adósságoddal, ahelyett, hogy ejtĘernyĘd lenne. Ha az a sok
milliárd a városé lett volna és a hozzá kapható eu-s támogatásokat is belevesszük, Mátyás király fekete hollója fent
ülhetne a palotája legfelsĘ csúcsdíszén és Te az egyik fĦtött
nagyteremben tarthatnál tudásodhoz méltó elĘadásokat.
Ehelyett most retteghetsz, hogy az egyik hideg nagyteremben
leszel négyórás teremĘr és lavórral rohangálhatsz, mert beázik a gipszkarton födém feletti rozsdamentes lemeztetĘ és
az ezt védĘ tetĘvédĘ Ondoline bitumenes hullámlemez is,
ami egy szakadt mezĘgazdasági fóliával lett letakarva, közpénzbĘl százmilliókért, mert valakinek jól kitömött zsebbel
ez volt a tuti, eredeti korhĦ, mĦemlékileg tartós és esztétikus
kivitel. A politikai haszonszerzĘk már eltĦntek a sok pénzzel,
és most az általuk elrontott munkákat minĘsítik minisztériumi pozícióból. Mi, helyi vállalkozók még itt vagyunk politizálni a semmire.
Alattad a föld, / Fölötted az ég, / Benned a létra.
Vedd le a kötést a szemedrĘl és nézz körül, mindenki felmászott már rajtad, és Téged itt hagytak, egyedül!
Tisztelettel:
Meszárek György
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Nagy megtiszteltetésnek éreztem,
hogy sokszor beszélgethettünk különbözĘ témákról. Mindig elfogadtam azt, hogy bár eltérĘek a politikai
nézeteink, azért sok esetben voltak
hasonló kritikai észrevételeink a
köznapi életrĘl. Az újság legutóbbi
számában közölt cikked azonban
nem tetszett. Ez amúgy ízlés kérdése
lenne, ha nem lennének sértĘk az
epés megjegyzéseid. Azt is írtad,
hogy „valamit nem értek”. Nos, ha
nem értesz valamit, bátran szólj,
vagy kérdezz, szívesen segítünk
megérteni. Az egyesületünk elnökségének bármely tagja készséggel ad
választ a kérdéseidre. Én pedig a
magam részérĘl ezt kifejezetten és
szívesen felajánlom. Írásodban azt a
kérdést tetted fel, hogy: „egy vállalkozók egyesülete miért egyik vagy
másik, netán ellenkezĘ politikai
irányzathoz tartozó polgármesterhez
kötĘdik, miért nem a közjó szolgálata vezérli tevékenységét?”
Nos, elárulom, mert nem titok,
hogy egyik polgármesterhez sem
kötĘdik az egyesület. A cikk aktualitását az adta, hogy az egyesület
(mely elnökségének én is tagja lehetek) ismét úgy látta, lehet tenni valamit Visegrádért, a visegrádiakért.
A polgármester kezdeményezése
volt a Duna-parti sétány felújítása,
amelynek megvalósítása érdekében
segítséget kért civil szervezetektĘl,
magánszemélyektĘl, vállalkozóktól.
Aztán mindenki tette a dolgát, és
újra normálisan lehet sétálni, közlekedni a révtĘl a buszfordulóig, vagy
ha úgy tetszik, az Újtelepig.
A célt és a feladatot tartottuk jónak
és cselekvésre alkalmasnak, mert
értünk, visegrádiakért történik. Azokért, akik idĘs korukban is némi
mozgással szeretnék egészségüket
valamennyire megĘrizni. Tudod, én
még emlékszem arra az idĘre, amikor Budai Tóni bácsi a barátjával
hétvégén végigsétált ezen a korábban is meglévĘ, ám mostanra szinte
használhatatlanná vált gyalogúton.
Manapság pedig hétvégéken egy
ebéd után én is ezt teszem a családommal. Jólesik, hogy megtehetem.
Hozzáteszem: más is sétálgat ott.
Úgy látom, Ęk is örömmel teszik
ezt. Na és az itt tartózkodó szállóvendégek, turisták is. Ez sem elhanyagolható. A buszmegálló felújítá-
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sa pedig azért vált fontossá számunkra, mert azt láttuk, hogy itt
sokan szállnak le és fel az autóbuszokra. Ma már könnyebben tehetik ezt meg. Miért nem tette ezt meg
a korábbi polgármester? Akkor Ęt
támogattuk volna ezzel. Megjegyzem, a korábbi polgármester csak
egy ízben kért tĘlem – mint az egyesület elnökétĘl – segítséget. A városi
cím elérése érdekében kérte az
egyesület támogatását. Mi akkor is
megadtuk ezt. Úgy ahogy Te a cikkedben ezt elvártad. Politikamentesen, a városért. Ezért is tartom igaztalannak a cikket. Szóval, fogadd el
tĘlem azt, hogy nem a polgármester
személye vagy politikai hovatartozása vált ki támogatást, hanem a
cselekedete. Strandügyben is ez
történt.
Nem a polgármester pártja ellen
szólaltunk fel, tartottunk népszavazást. Visegrádi közvagyont szerettünk volna megmenteni. Akkor Te
nem álltál a visegrádiak mellé. Helyette azt figyelted az utcán, hogy ki
megy el a népszavazásra. Sajnos,
nem sikerült a „gumicsont” megmentése. Nézd meg, hogy most
hogy néz ki a strand területe. Pedig
a tulajdonos felvett 600 millió forintot a fejlesztésre. Az hol van? Ekkora összegbĘl felépült az egész
kehidakustányi élményfürdĘ. Mi
lenne, ha ma a visegrádiak vehetnék
fel ezt a pénzt, és valóban lenne
belĘle strandunk?
Egyébként a cikkben Kovács Gábor köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik anyagi támogatást nyújtottak, vagy személyesen közremĦködtek a munkában. Nem mindenki van
azonos nézeten, vagy politikai platformon közülük. Viszont mindenki
azt a célt látta megvalósítani, amit
elĘbb is említettem. Mi örömmel
vettük, hogy történt valami a köz
érdekében, és ehhez voltak támogatók, közremĦködĘk is, akik között
Téged nem láttalak. Pedig biztos
szeretsz a köz érdekében tenni, hiszen tollat ragadtál ennek érdekében. Gondolom, Te is szeretnél
annál többet tenni, mint szép egyperces megnyitót mondani egy baráti körben megrendezett ünnepségen.
Tudom, teszed is. Csakhogy az
ünnepségek elmúlnak, a buszmegálló meg ottmarad. Az idĘs emberek

meg könnyebben tudnak fel- és
leszállni a buszról. Sajnálom, hogy
Neked nem ez jut az eszedbe, hanem
rögtön a politikai harc mezejére
tévedsz. Persze, ez nem csoda, mert
harcolsz, mint vezéred és gondolkodsz, mint polgármestered. Persze,
én ezen nem csodálkozom, hiszen
választási programodban ez utóbbit
sejteted is, de karcsúsága és hajlékonysága is ezt sugallta: „... célkitĦzéseim elérésére Hadházy Sándor
programjának megvalósulása esetén
látok lehetĘséget. ElképzeléseimrĘl
szívesen és örömmel tájékoztatom
szóban és írásban a Tisztelt Választópolgárokat.”
Péter, ne bujkálj szóvirágok mögé,
mondd ki, kiket tartasz „felajzott
népbarátoknak” és miért használtad
ezt a jelzĘt? Megjegyzéseid sértĘek,
pökhendiek pozĘrök, még így névtelenül, alaktalanul is. Ezen túl csakis
a közhangulat mételyezésére alkalmasak. Miért? Mert azt sugallják,
hogy csakis az a jó, amit bizonyos –
általad is támogatott – politikai
párthoz tartozó emberek vagy szimpatizánsai tesznek. Nekem úgy látszik, félsz attól, ha történik valami a
településen, ami jó és nem ebbĘl a
körbĘl eredĘ kezdeményezés vagy
kivitelezés. Ezzel pedig azt az erkölcsiséget vetkĘzted le magadról,
amit eddig tiszteltem Benned.
Mind ezen túl sértĘ az egyesületre,
amikor azt írtad, hogy „Valahogy
ezt hívják csúsztatásnak vagy sarkításnak...” A csúsztatás kifejezés a
politikai szócsatákban meghonosodott kifejezés a „hazugság” helyett
azért, hogy ne lehessen a nyilatkozót
rágalmazás miatt eljárás alá vonni.
Szóval, kedves Péter, mit is hazudott Kovács Gábor? Na, ezt már
nem írtad le.
Tudod, kedves Péter, egy újság
felelĘs szerkesztĘjétĘl, különösen,
ha olyan okfejtésbe bocsátkozik,
mint ami megjelent az újságban,
azért én is többet vártam volna,
tehát ez is karcsú maradt. Konkrétumban és tárgyilagosságban egyaránt. ValószínĦen azért, mert nem
kérdeztél meg senkit, aki ez ügyben
tudott volna segíteni. Ezt én most
megtettem.
Tisztelettel:
SzendrĘi Lajos
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Köszönet mindenkinek, aki részt vett a véradáson; az
irányított véradóknak különösen köszönöm. Felsorolni
nem tudom, de mindenkinek hálás vagyok. Minden alkalommal jó kedv, családias hangulat uralkodik a teremben,
nevetés, viccelĘdés és mire felocsúdunk, már túl is vagyunk rajta.

19

-#%$& "!.&/ 01
Mivel többen megkerestek, hogy elĘzĘ cikkem néhány
vonatkozásban félreértésekre adhatott okot, a következĘket szeretném hozzátenni:
1. A Héda Tours munkatársa magas színvonalon, kivételes udvariassággal és törĘdéssel szervezte meg a bécsi
utat és az iroda mindent megtett, hogy a rajta kívül álló
okokból történt sajnálatos események következményeit
elhárítsa. Ezért ezúton is köszönet!
2. A buszt nem visegrádi sofĘrök vezették. Ennek okáról nincs tudomásunk!
3. A buszvezetĘ (vendég)sofĘrök csupán tájékozódni
nem tudtak, a buszfelszerelés hiányosságáért nem Ęk a
felelĘsök.
Gróh Dániel

Felajánlás

Véradáson 32-en vettek részt. Sokan, amikor megtudták,
hogy lehet külön irányítottan is vért adni, azonnal felajánlották az erre a célra tĘlük levett vért. Mindenkinek még
egyszer köszönöm saját és a családom nevében is.

Nagy dolgok történnek Visegrádon,
ideje lenne észrevennünk
Miközben a világ, Európa és hazánk polgárai el vannak
foglalva egymás meggyĘzésével vagy legyĘzésével, a mi
kis városunk épít. Néhány év alatt Visegrádon felépült két
templom. Mutassanak még egy kisvárost, ahol ilyesmi
történt volna. Igaz, a katolikus templom már évszázadok
óta áll, de szinte az utolsó porcikájáig kicserélĘdött, újjá
lehetett avatni. A református gyülekezet pedig alapjaitól
épített Istennek és magának új szent helyet. Történt mindez példás egyetértésben a keresztény és keresztyén hívĘk
példás összefogásával. Kölcsönösen segítve és tisztelve
egymást. A mi településünk sem mentes kisebb-nagyobb
torzsalkodásoktól, nem mindenben értünk egyet egymással, vannak köztünk komoly nézeteltérések. De az istenfélelem és szeretet mégis sokkal erĘsebb kapocs Visegrádon, szétszakíthatatlan. Különösen éreztem ezt akkor,
amikor az ErdĘ Péter bíboros úr által megszentelt templomunkban közös ünnepet tarthattunk. Csodálatos látvány
volt a szeretetlakomához megterített hosszú-hosszú asztal,
amelyet roskadásig megraktak a visegrádi asszonyok
titkos és kevésbé titkos receptjeik alapján elkészített süteménykölteményekkel. Ez egy igazi agapé volt! Mindenkit összekötött Isten szeretete, egy akaraton voltunk, úgy
éreztem egy pillanatra, valóban Magyarországon élek,
talán valamikor ugyanígy éltünk egymás mellett, egymás
közelében.
Köszönet érte mindenkinek. Amíg ilyen pillanatok
résztvevĘi lehetünk, arra gondolok, talán még nincs veszve minden. Talán a mi életünkben is megváltozhat a világ,
talán újra egymásra találhat barát és ellenfél, talán valóban van megváltás…
Gróh Dániel

Az elĘzĘ újságban beszámoltunk arról, hogy a civil öszszefogásból megrendezett disznótor bevételét, mintegy
222.000 Ft-ot jótékonysági célra ajánljuk fel. A szervezĘk
közös megegyezéssel a Kálvária felújítására szánják ezt
az összeget, és a munkák elvégzéséhez további támogatásként felajánlották munkájukat is. Az erdészettel és a
tisztelendĘ úrral felvettük a kapcsolatot, felmértük az
elvégzendĘ munkákat és szeretnénk, ha mihamarabb
elkészülhetne a felújítás. Így ünnepi szertartásaink az
idĘsebbek számára is kényelmesebben és biztonságosan
lennének megközelíthetĘek a Kálvárián. A városnak jó,
ha rendben van egy ilyen fontos és szép területe, az erdészet is örömmel csatlakozik, hiszen alapvetĘen az Ę tulajdonukat érinti a munkavégzés. Fontos, nem elhanyagolható szempont ez a gyalogos turizmus miatt is, hiszen ez az
egyik legforgalmasabb és jelen állapotában igen rossz
minĘségĦ út a fellegvárba.
Kérjük, aki bármiben tudja segíteni munkánkat, csatlakozzon, jelentkezzen Mikesy Tamásnál 06 (30) 2108580 vagy Bártfai Istvánnál 06 (30) 251-6383.
Köszönettel:
A szervezĘk

 
A Soproni Sándor Egyesület évi rendes közgyĦlését
2012. február 23-án, délután 17 órakor tartja a Mátyás
Király MĦvelĘdési Házban.
Napirend: 2011. évi pénzügyi beszámoló,
2011. évi munka értékelése,
2012. évi elĘzetes költségvetés és munkaterv
megvitatása,
Egyebek.
Gróh Dániel

  
A Soproni Sándor Egyesület hálásan köszöni az adójuk
1%-át számára felajánló tisztelĘinek, segítĘinek. A pénzadománnyal tovább bĘvíthettük ruhatárunkat, felszerelésünket és színvonalasabbá tudtuk tenni rendezvényeinket.
Köszönjük! Kérjük további támogatásukat céljaink minél
sikeresebb megvalósításához.
A Soproni Sándor Egyesület adószáma: 18720435-1-13
Soproni Sándor Egyesület
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JÓTÉKONYSÁGI RUHAVÁSÁR

Már többször írtam emlékeket és történeteket, most egy igen egyszerĦ italról szeretnék
egy pár sorral emlékeztetni a Kedves Olvasót.
Ugyanis egyik írásomban megemlékeztem
egy igen jó ízĦ finom italról: ez a kakaó.
Gyerekeknek igen tápláló ital, de a felnĘttek
is szívesen isszák, mert tápláló és egészséges.
Most egy olyan italról írok, ami pont az ellenkezĘje. Nem gyerekeknek való, mert ez
nekik ,,méreg”, csak felnĘttek ihatják: ez a
házi pálinka. FelnĘttek is csak mértékkel
ihatják, mert a sok szesz fogyasztása ártalmas
a szervezetre. Kis mértékben talán vannak
olyan esetek, amikor hasznos lehet az a bizonyos pálinka.
Elmesélek egy igaz történetet, ami velem
valamikor megtörtént. Jó pár évvel ezelĘtt
betöltöttem egy állást, ahol portaszolgálatot
láttam el, voltam nappal is és éjszaka is.
Egyik alkalommal történt ez a való eset.
Éjjeli szolgálatban voltam, úgy tíz óra táján
bekopogott egy férfi, akkor ismertem meg, itt
dolgozott a telepen. Igen rosszul nézett ki, én
kérdeztem, hogy mit akar, erre Ę csak mondta:
– Kérem, segítsen rajtam, mert nagyon roszszul vagyok, igen fáj a gyomrom.
– Kedves uram, én nem tudok magának segíteni, el kell hívni a körzeti orvost, mire Ę
azt mondta, hogy nem kell. Mondtam, jöjjön,
üljön le, majd talán elmúlik. Igen rosszul
nézett ki, sápadt volt, fogta a hasát. Gondoltam egyet, megpróbálom megitatni egy kis
pálinkával – amelybĘl én csak reggel szoktam egy kis kupicát inni a szolgálat végén –,
hoztam is egy kis pohárkával, mondtam:
– Uram, ezt igya meg!
Az öregúr, mikor meglátta a poharat, felugrott, azt mondta, meg akarom mérgezni.
Mondtam, tessék nyugodtan visszaülni, ezt
tessék meginni. ė még pálinkát soha életében
nem ivott. Akkor most húzza le, fogja be az
orrát, hogy ne érezze a szagát. Hát, nagy
nehezen megitta, s közben beszélgettünk, fél
óra múlva azt mondta az öregúr:
– Uram, egy kicsit jobban vagyok.
– Tudja mit, még van egy kicsi az üvegben,
azt is húzza le.
Éjféltájt elköszönt, gondoltam, csak jobban
lesz. Reggel, hajnalban szintén bekopogott,
vidám volt, jó kedvĦ, azt mondta:
– Uram, köszönöm, hogy meggyógyított.
Azt kérdezte, hol lehet ezt a gyógyszert beszerezni. Mondtam neki, a patikában nem
kapni, csak kimondott házi fĘzéssel lehet
elĘállítani. Megkért, hozzak neki abból a
gyógyszerbĘl fél litert. Hoztam is neki, megköszönte.
Hát, ennyi volt az én mesém a gyógyító pálinkáról.
Id. Szinay István

A Szent György Lovagrend passaui nagypriorja, Gotthard Csilla,
jótékonysági felajánlásként használt ruhákat küldött Németországból.
A visegrádi moziban
– február 13-án, hétfĘn 8.30 és 13.30 óra között
gyermekruhák és cipĘk 200 Ft/db áron kaphatók;
– február 14-én, kedden 10.30 és 13.30 óra között
a megmaradt gyermekruhák ingyen elvihetĘk;
– február 15-én, szerdán 10.30 és 13.30 óra között
felnĘttruhák 200 Ft/db áron, cipĘk és kabátok 500 Ft/db áron kaphatók;
– február 16-án, csütörtökön 10.30 és 13.30 óra között
a megmaradt ruhadarabok ingyen elvihetĘk.
A befolyt összeget a visegrádi Fellegvár óvoda és az Áprily Lajos
Általános Iskola javára ajánljuk fel.
Cseke Judit



##2( 2$& 3 .&#* )4*)*5
Különleges hangulat,
kis létszámú csoportfoglalkozás
Februárban induló foglalkozások:
– fitnesz jóga,
– jóga – kezdĘ (hatha),
– dinamikus nĘi torna – kondicionáló.
A foglalkozások idĘpontjai elĘzetes létszámegyeztetés (max. 5-6 fĘ)
szerint.
Tervezett foglalkozások:
– thai chi – chi kung,
– intim torna,
– orientális tánc – a tánc mint a nĘiesség kifejezési eszköze.
ÉrdeklĘdni lehet a 06 (30) 687-9263-as mobilszámon.
Cseke Judit
(Folytatás a 2. oldalról)

ÉRTESÍTÉS
A KÉMÉNYSEPRĘIPARI FELADATOK
ELLÁTÁSÁRÓL
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az 51/1999. (XII. 25.) BM
rendelettel módosított 27/1996. (X. 30.) BM rendelet 3–7. §-a értelmében elĘírt kötelezĘ kéményseprĘipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat – a város közigazgatási határain belül – a Magyar
Kémény Kft. alkalmazottjai látják el. A társaság alkalmazásában álló
dolgozók, akik névre szóló megbízólevéllel rendelkeznek, 2012.
március 5. és augusztus 30. között fogják végezni munkájukat Visegrádon.
Visegrád Város Polgármesteri Hivatala

TÁJÉKOZTATÁS
USZADÉKFA GYĥJTÉSÉRėL
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Duna-part menti területen lehetĘség van ingyenes uszadékfagyĦjtésre februárban, keddi
napokon (7-én, 14-én, 21-én és 28-án) 8–16 óráig.
A gyĦjtés feltételeirĘl, pontos helyérĘl és módjáról a polgármesteri
hivatalban, ügyfélfogadási idĘben személyesen adunk tájékoztatást.
Az összegyĦjtött fa elszállításában az önkormányzat segítséget nyújt.
Polgármesteri hivatal
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Cikkek, írások címe többnyire önmagáért beszél. Hogy én
miért pont ezt adtam, az az írásból ki fog derülni.
Nemcsak Cseke László tollából született Visegrádkönyveim vannak, hanem, Magyarország millenniuma tiszteletére, 2000-ben megjelent Száz magyar falu sorozatából
Magyar Eszter Visegrádot bemutató példánya is.
Ebben a könyvben – többek között – látható egy esküvĘi
kép is 1942-es dátummal. Úgy gondoltam, hogy egy pár sorral kiegészítve a 70. évfordulója alkalmából talán jut hely a
képeknek a Visegrádi Hírekben 2012-ben.
Csakhogy Neiser János barátom és a képen kislányként
szereplĘ Gerstmayer Terike (id. Zeller Mártonné) közremĦködésének köszönhetĘen az adatok pontosítás és kiegészítése
során kiderült, hogy a lakodalomra nem 1942-ben, hanem
1944 nyarán, VII. 16-án került sor.
Koromnál fogva nem látok garanciát arra, hogy 2014-ben,
az „igazi 70 éves évfordulóról” személyesen meg tudnék emlékezni. Nos, ez a magyarázata írásom címének.
A fényképeket nézve felébrednek a Gerstmayer családdal
kapcsolatos gyermekkori emlékeim: a felnĘtt Gerstmayer lányok közül Toncsit (33) és Vikit (32) közelebbrĘl is jól ismertem. Éveken át pesti lakásunkban a virágkereskedĘ Toron
családnál szolgáltak. A képen látható Toron Marika (40) ál-

taluk nyaralt Visegrádon. Ezen idĘ alatt természetesen szinte
mindennap benéztek hozzánk. A vidám természetĦ, zenét
kedvelĘ Toncsinak – hogy kedvébe járjak, sokszor eljátszottam mandolinon kedvenc dalát, a „MidĘn Havannában hajóra szálltam én” címĦ dalt.
Egy másik emlékem: Visegrádon töltött nyaralásaimkor –
amíg az „államosításnak köszönhetĘen” keresztszüleim éttermét, panzióját „ki nem sajátították” – keresztszüleimnél
ebédeltem. Nagy-nagy élvezetemre – természetesen engedélyükkel – idĘnként segíthettem a söntéspultnál, kimérhettem
a bort, fröccsöt, sĘt sört is csapolhattam.
A nyári napok delelĘjében néha-néha megállt egy kétökrös
szekér – a mai gyerekek csak ámulnának, ha ilyet látnának –.
A fuvaros, hogy szomját oltsa, betért egy-egy krigli sörre.
Nem tudtam nem észrevenni irdatlan nagy ostorát, kék vászonkötényét.
Az ökrösszekér a Gerstmayer családé volt, a fuvaros pedig
egyszer id. Gestmayer Lipót, másszor fia, Gestmayer János
volt – a fényképen az örömapa (16), ill. a boldog ifjú férj (1).
Nos, amit megírtam, megírtam. Szeretettel és tisztelettel
emlékezem és emlékeztetek Gestmayer János és Friedrich
Erzsike esküvĘjére, illetve a képen látható népes lakodalmi
vendégseregre.

A lakodalom boldog résztvevĘi
FelnĘtt, ülĘ sor: 1 Gerstmayer János (25), 2 Gerstmayer Jánosné Friedrich Erzsébet (23), 3 Scheili Ferenc (tanú), 4 Scheili Ferencné,
5 ifj. Maurer Antal, 6 Scheili Teréz, 7 id. Maurer Antalné Gerstmayer Antonia, 8 id. Maurer Antal (tanú); álló sor: 9 vendég Tótfaluból, 10 vendég Tótfaluból, 11 Friedrich Mária (Klemm Ferencné), 12 Klemm Ferenc, 13 nyaraló, 14 nyaraló, 15 id. Gestmayer Lipótné Hüebler Mária, 16 id. Gerstmayer Lipót, 17 Friedrich Jánosné Scheili Teréz, 18 Friedrich János, 19 ifj. Friedrich János, 20
Schandl Béláné Gerstrmayer Erzsébet (Ella), 21 Scheili Mari néni, 22 Szilas István, 23 Szilas Istvánné Scheili Erzsébet, 24 Friedrich
Borbála (Scheili Jánosné), 25 Schandl Béla, 26 Götschák János, 27 Gerstmayer Magdolna (Lénárt Lajosné), 28 Schandl Ferenc, 29
Schandl Ferencné Obtrizsáli Mária (Irma); hátsó, álló sor: 30 Friedrichné Mari néni, 31 Trenkó Ferenc, 32 Gerstmayer Viktória
(Trappné), 33 Gerstmayer Antonia (Hüebler Jánosné), 34 Gerstmayer István, 35 nyaraló, 36 Scheili Mariska (Hévízi Jánosné), 37
Hüebler János, 38 Gerstmayer Istvánné Friedrich Mária; ülĘ gyerekek: 39 Schandl Lajos, 40 Toron Marika, nyaraló, 41 Sajó Aladár,
nyaraló, 42 Gerstmayer Teréz (id. Zeller Mártonné), 43 Gerstmayer Mária (Sacelotti Györgyné), 44 Scheili Pál, 45 Sajó Marika, nyaraló.
Scheili Béla (Budapest)
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Fontosabb címek, telefonszámok

MENTĘK 104
RENDĘRSÉG 107
TĦZOLTÓSÁG 105
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
Gyógyszertár Fę u. 44. 398-365
Szt. Kozma és Damján Rehab. Szakkórház Gizellatelep 801-700
Mátyás Király Múzeum Fę u. 23. 398-026
Mátyás Király Mħvelędési Ház Széchenyi u. 11. 398-128
Okmányiroda Fę u. 57. 597-072
Orvosi rendelę Fę u. 38. 397-507, 397-149, (30) 940-7311
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
Védęnę Fę u. 38. 397-474

2012. február

Budapest Kálvin téri
2 szoba + hallos nagypolgári lakásomat (73 m2)
eladom, vagy cserélem értékegyeztetéssel
Visegrád és környéki ingatlanra
Irányár: 22 millió forint
Tel.: 06 (20) 962-0707
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Visegrádon külön bejáratú

KÉTSZOBÁS LAKÁS KIADÓ!
ÉrdeklĘdni lehet:
06 (30) 966-9288
és 06 (26) 398-287-es telefonszámon

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

TELEK ELADÓ!
Eladó Visegrád, FĘ u. 137. szám alatt fekvĘ
2256 m2-es építési telek egyben vagy megosztva
A terület egy 12 lakásos társasház projekt
összes dokumentációjával
(tervek, engedélyek stb.) rendelkezik,
mely igény szerint szintén eladó
Tel.: 06 (20) 599-9667

23245 678
A FEKETE HOLLÓ
ÉTTEREMBEN
2012. február 18-án, 19 órától
Zenél: Hermann JenĘ
Vacsora 1.600 Ft/fĘ
(a vacsorafogyasztás nem kötelezĘ)

Megjelenés akár jelmezben is!
A legjobb jelmezeket
értékes díjakkal jutalmazzuk!
Asztalfoglalás:
06 (26) 397-318, 06 (30) 304-9077
Mindenkit szeretettel várunk!
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IVARTALANÍTÁSI AKCIÓ!
Papírkutya állatorvosi rendelĘ
(Pilismarót, Esztergomi út 98.)
Februárban és márciusban
a kutyák és macskák ivartalanítását
25% kedvezménnyel végezzük.
Akciós áraink
Macska ivartalanítása:
– nĘstény 9000 Ft,
– kandúr 4500 Ft

Kutya ivartalanítása:
– szuka 18.750 Ft-tól,
– kan 10.500 Ft-tól
Kérjük, egyeztessen idĘpontot
a 06 (30) 463-2165-ös telefonszámon!
Dr. Kökény Endre
www.papirkutyarendelo.hu
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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
Nyitva tartás:
hétfĘ–péntek:
9–18 óráig
szombat–vasárnap: 9–12 óráig

VÁRJUK SZERETETTEL!

Síeljen, kiránduljon itthon!

A Mátra
csodálatos lejtĘi csak
Önre várnak!
Egynapos síutakhoz
vegye igénybe 8 és 16 fĘs
buszainkat!

KÉKESTETė, GALYATETė,
MÁTRASZENTISTVÁN
Személyre szabott ajánlatokhoz
várjuk
jelentkezését!

Ęszi ivartalanítási és chips beültetési akció

Héda Tours,
Visegrád
Tel.:(70)930-5768
hedatours@tonline.hu
www.hedatours.hu
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9 3: ;#52
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) 580-0 73
e-mail: optimed@chello.hu

Ápolót keresek, heti 7×
×1 óra
elfoglaltsággal,
42 éves férfi beteg mellé,
gondozási feladatokra
ÉrdeklĘdni lehet:
06 (30) 901-7820

345 /
6  7"

 

 8 9 

-**4:*6;9*<4=
területi képviselĘ
06 (30) 201 2946; 06 (26) 390 228
keller.laszlone@t-online.hu

Biztosítások kötése, ügyintézés
ügyfeleimnek
 !"#!$%&'(
!"#!$%&'())*&+!$$'(
*&+!$$'(
,#%"%(&#$#-.(#"/(
,#%"%(&#$#-.(#"/(
#"#$)
#"#$ )'(01'
'(01'
01' 
(&/+2$30'4(5!" !0 &/(
&/( 

+6.(7#$$7!#
+6.(7#$$7!#

$89: ;<=>?;?@@;
;<=>?;?@@;
 AB
AB CCDDD EA 

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



   
    !
" #  $   $#


   
Kisteher-fuvarozás 0–2 t-ig,
gépi földmunka
Fieszl Csaba
Tel.: 06 (30) 226-3089
VISEGRÁDI HÍREK
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala
Megjelenik havonta, 500 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

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
XXVIII. évfolyam 3. szám

2012. március


A trikolór rózsába fĦzése elĘször
Franciaországban, a Bastille ostromát
követĘ napokban terjedt el. A legenda
szerint XVI. Lajosnak nyújtotta át Párizs
polgármestere az elsĘ kokárdát. A fehér
szín a monarchia, a kék és a piros pedig
Párizs színeit szimbolizálta. A mai
formájában
a
csákórózsával
áll
rokonságban, mely a hadi viseletben a
seregtestek megkülönböztetĘ jelzése volt.
A szív fölött kitĦzve hordták, hagyományosan a mainál nagyobb méretben.
Hazánkban a trikolór elĘször Mátyás korában tĦnt fel egy
pecsétnyomón, de még messze állt attól, hogy országszerte
ismert legyen. A háromszínĦ szalagot viszont már a 19. század elején is hordták, többek közt József nádor felesége,
Anna Pavlovna is.
A tárgyi jelképek, ill. a szimbolikus cselekvések már a 19.
században is nagy jelentĘséggel bírtak, ahogy ma is. A politikai elit a sorsdöntĘ pillanatokban nagy gondot fordított arra,
hogy a nemzeti, ill. állami szimbólumok mindenkor pontosan
tükrözzék a tényleges államjogi helyzetet vagy épp az érvényesnek tekintett jogi fikciót. A reformkorban országszerte
népszerĦ volt a nemzeti színek használata. Azok hivatalossá
tételére az 1832–36. évi országgyĦléstĘl kezdĘdĘen törekedtek. A magyar trikolór tömeges feltĦnése az 1830-as évekre
tehetĘ, amikor az egyre gyakrabban jelent meg a városi polgárĘrségek, céhszervezetek, a gomba módra szaporodó társadalmi szervezĘdések, nemzeti kaszinók eszköztárában vagy
épp az országgyĦlési követválasztások alkalmával. Nem
véletlen, hogy a március 15-i forradalommal kezdĘdĘ, országosan kibontakozó tüntetési hullám egyik fĘ követelése a
császári jelképek és színek magyarral való felváltása volt.





Ez azután annál is könnyebben megtörténhetett, mivel a
forradalom nyomán született áprilisi törvények XXI. cikkelye
kimondta: ,,1. §. A nemzeti szín és ország czímere Ęsi jogaiba
visszaállíttatik. 2. §. Ennél fogva a háromszínĦ rózsa polgári
jelképen újra fölvétetvén egyszersmind megállapíttatik: hogy
minden középületeknél s köz-intézeteknél minden nyilvános
ünnepek alkalmával, és minden magyar hajókon a nemzeti
lobogó és ország czímere használtassék.” A törvényi felhatalmazás birtokában 1848. április-májusban ,,tavaszi nagytakarításra” került sor Magyarországon, majd a hamarosan
visszacsatolt Erdélyben és a katonai határĘrvidéken. A császári zászlókat, színeket felváltotta a magyar, s ezt vette
használatba a Batthyány-kormány kiépülĘ intézményhálózata
is. Ekkor már semmi sem állta útját, hogy a katonák s a tisztek velük tartó része a külsĘségekben is jelét adják választásuknak. A katonák között tömegesen terjedt a nemzeti kokárda viselete – a zubbonyon vagy a csákón –, a tiszteknél
ugyanez és a piros-fehér-zöld övszalag, majd öv használata.
A kokárdának – bár rohamosan terjedt – azért még kellett
egy-két nap az általánossá válásához. Mint tudjuk, Jókai is
csak Laborfalvi Róza színésznĘtĘl, késĘbbi elsĘ feleségétĘl
kapott egyet 15-én este. Szendrey Júlia a hagyomány szerint
maga varrta PetĘfinek a gyöngyházas kokárdát.
Viharok dúlnak most is a nemzeti szimbólumok fölött: már
nem PetĘfiékrĘl vagy 56-ról, a hazáról vagy éppen az önrendelkezésrĘl szólnak az ünnepi megemlékezéseink, hanem kiki sajátos értelmezésben tĦzi zászlajára vagy tagadja meg
eredeti jelentésüket. Pedig a trikolór, nemzeti jelképeink már
önmagukban is üzenetet hordoznak az arra fogékonyak számára. A kokárda, a zászló, a címer és a turul hirdeti, hogy
van múltunk és jövĘnk itt a Kárpát-medencében, s ebben a
közösségben egybeköt minket magyarságunk, történelmünk.
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VÁ R O S H Á Z I H Í R E K
Tájékoztató a képviselĘ-testület februárban tartott üléseirĘl
A 2012. február 8-án megtartott rendkívüli ülés elĘterjesztett napirendjét nem fogadta el a képviselĘ-testület,
így az ülést a polgármester bezárta.
A következĘ ülés összehívására 2012. február 22-én
került sor, mivel 3 képviselĘ indítványozta a rendkívüli
ülés összehívását az óvodabĘvítés projekt mielĘbbi beindítása céljából. A polgármester a beruházás lebonyolítására beérkezett ajánlatok közül a legkedvezĘbb ajánlatot
adó vállalkozó kiválasztását javasolta, azonban ez a javaslatot nem fogadta el a testület.
Hó végi ülését 2012. február 29-én tartotta a testület.
Az elsĘ napirendi pont keretében a Duna menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon címĦ pályázati projekt
megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki és mĦszaki
ellenĘri tevékenység ellátására kiválasztotta a testület a
RexTerra Kft.-t, aki a közbeszerzési eljárásban a legelĘnyösebb ajánlatot tette.
Ezt követĘen arról döntött a testület, hogy az
óvodaberuházás lebonyolításával a Visegrádi VárosfejlesztĘ Kft.-t bízza meg, melynek mĦszaki hátterét Lévai
László mĦszaki ellenĘr biztosítja majd.
Három pontban módosította a képviselĘ-testület a 2011.
november 4-i ülésén meghozott támogató határozatot,
mely arról szólt, hogy az új Széchenyi Terv Gazdaságfejlesztési Operatív Programjában az orvosi eszközfejlesztési
pályázaton támogatja a háziorvos részvételét. A jelzálog
lejegyzésére megnevezett háziorvosi rendelĘ idĘközben
másik két külön hrsz.-ú ingatlannal összevonásra került a
városközpont miatt, így az azon lévĘ jelzálogokat is meg-

örökölte. Ennek megfelelĘen új ingatlant kellett megjelölni, amely a háziorvos szolgálati lakása lett. A korábbi
határozatból törlésre került az a megfogalmazás, hogy a
név szerinti szavazás keretében igennel szavazó képviselĘk, a hitel kiváltását egyenlĘ arányban közösen vállalják
saját magán vagyonukból, abban az esetben, ha pályázaton megnyert eszközök tulajdonjoga nem száll át az önkormányzatara.
A nem lakás célú helyiségek (tornacsarnok, mĦvelĘdési
ház) bérleti díjait hagyta jóvá a képviselĘ-testület, melynek beszedésére továbbra is az intézmények vezetĘit
hatalmazza fel, de az önkormányzati érdekeket is megvalósító rendezvények esetében a polgármesternek lehetĘsége van a bérleti díjak kedvezményes (max. 50%) megállapítására vagy elengedésére.
Döntés született arról is, hogy a Magyar Állam tulajdonát képezĘ Visegrád, FĘ u. 91–93. szám alatti ingatlanokat (volt MĦemlékvédelmi FelügyelĘség) ingyenesen
önkormányzati tulajdonba kéri, néhány cél megjelölésével, mint például közösségi tér biztosítására, érdekvédelmi, katasztrófa-megelĘzési feladatok ellátásához terület
biztosítására (árvízvédelmi mobil gát tárolásához), vagy
esetlegesen akár közterületi parkoló kialakítására.
Az egyebek napirendi pont keretében a képviselĘi kérdések után, Zeller Tibor képviselĘ sürgĘségi indítványára
név szerinti szavazással, 5 igen szavazattal 1 tartózkodással (1 képviselĘ nem volt jelen) a képviselĘ-testület feloszlatta önmagát.
Abonyi Géza
polgármester

A Visegrád Város Önkormányzatának
3/2012. (II. 22.) 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:
1. §
A gyermekétkeztetési intézményi térítési díjak megállapításáról
szóló 2/2005. (II. 16.) számú rendelet melléklete helyébe jelen
rendelet melléklete lép.

ÉtkezĘk
Óvodás
Iskolás
Alkalmazott
Nyugdíjas
Saját dolgozó
Vendég

Napi étkezés
385 Ft
565 Ft
630 Ft
575 Ft
630 Ft
800 Ft

2. §
Jelen rendelet 2012. március 1-jén lép hatályba.
Visegrád, 2012. február 22.
Abonyi Géza s. k.
polgármester

Tóth János s. k.
mb. jegyzĘ

A rendeletet kihirdettem 2012. február 23-án.
Tóth János s. k.
mb. jegyzĘ

9:89-0)8
A polgármesteri hivatal ügyintézésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket: gyakran érkezik hivatalunkhoz
„eljárást” kezdeményezĘ e-mail (!). Az e-mail (amely nem a hivatali „kapun”, elektronikus ügyfél-azonosítóval nem rendelkezĘ formátumban érkezik) nem alkalmas hatósági eljárás jogszerĦ megindítására, intézésére. Eljárást kezdeményezĘ
vagy egyéb ügyintézéshez szükséges beadványaikat kérjük, hogy levél formátumban, aláírtan szíveskedjenek a hivatalhoz
eljuttatni.
Természetesen rendkívüli esetben, veszély helyzetben, ill. tájékoztató jelleggel a hivatal fogad e-mailt.
Megértésüket és együttmĦködésüket kérve, tisztelettel:
Tóth János mb. jegyzĘ
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Tisztelt Választási Bizottság!
Tisztelt Választópolgárok!
Tisztelt Visegrádiak!
Visegrád Város KépviselĘ-testülete 2012. február 29-i ülésén, sürgĘsségi indítvány alapján az alábbi határozatnak
megfelelĘen a képviselĘ-testület feloszlatásáról döntött.

 
Visegrád Város KépviselĘ-testülete a 1990. évi LXV. 18. § (3) bekezdése figyelembevételével a képviselĘ-testület
önfeloszlatását kimondja.
A képviselĘ-testület felkéri a Helyi Választási Bizottságot és a Helyi Választási Iroda vezetĘjét (jegyzĘ) az idĘközi
választás elĘkészítésére és lebonyolítására.
HatáridĘ: azonnal
FelelĘs: jegyzĘ
Magyarország Alaptörvénye 35. cikke (4) bekezdése szerint: „A képviselĘ-testület – sarkalatos törvényben meghatározottak szerint – kimondhatja feloszlását.” Ugyanezen törvényhely (6) bekezdése szerint: „A feloszlás és a feloszlatás a polgármester megbízatását is megszĦnteti.” Az 1990. évi LXV. Törvény (Önkormányzati Törvény) sarkalatos
törvény tehát annak rendelkezései az Alaptörvény alapján alkalmazandó. Az Önkormányzati Törvény 18. § (3) bekezdése szerint: „A képviselĘ-testület a megbízatásának lejárta elĘtt név szerinti szavazással minĘsített többségĦ
döntéssel kimondhatja a feloszlatását.”
ElĘzĘ rendelkezések alapján Zeller Tibor képviselĘ elĘterjesztésére a képviselĘ-testület név szerinti szavazást tartott, ahol a fenti határozat született.
A szavazás részletei: 5 igen (Bálint Zsolt, Bártfai István, Kiss Károly, Mikesy Tamás, Zeller Tibor),
1 tartózkodás (Abonyi Géza polgármester) és dr. Balázs Mária nem volt jelen az ülés ezen szakaszában.
A képviselĘ-testület döntése figyelembevételével az 1997. évi C. törvény (A választási eljárásról) 105/A § (2) bekezdés j) pontja szerint a Helyi Választási Bizottság hatásköre az idĘközi polgármester- és képviselĘ-választás kitĦzése. Ugyanezen törvény 115. § (1) bekezdése szerint: „Az idĘközi választást az ok felmerülésétĘl számított 30 napon belül az illetékes Választási Bizottság tĦzi ki. Az idĘközi választást a mandátum megüresedésétĘl számított 4
hónapon belülre, a képviselĘ-testület feloszlatása vagy feloszlása esetén 3 hónapon belülre kell kitĦzni.”
Fentiek alapján a Helyi Választási Bizottság március 5-én 16.00 órától tartott ülésén az alábbi határozat született:

 !"#$%
Visegrád Város Helyi Választási Bizottsága a képviselĘ-testület 2012. február 29-én hozott határozatára (önfeloszlatás) tekintettel, az 1997. évi C. Törvény (Választási eljárásról) 105. § (2) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás szerint – figyelemmel a választási eljárásról szóló törvény 115. § (1) bekezdésére”

& '( )*+ 
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$Ę./ 01#2"!"*3!4"15 /6.265 .307 !"1Ę*71!!Ħ. 
A HVB a határnapokat külön határozatban állapítja meg, melynek és a választás lebonyolításának elĘkészítésére a
Helyi Választási Iroda vezetĘjét felkéri.
HatáridĘ: azonnal és folyamatos
FelelĘs: Kárpát Ildikó HVB elnöke
Tóth János HVI vezetĘje
A választásról, annak határnapjairól részletes tájékoztatót teszünk közzé.
Visegrád, 2012. március 5.
Tisztelettel:
Tóth János s. k.
mb. jegyzĘ
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A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA 2012. MÁJUS 6-RA
TĥZTE KI AZ IDėKÖZI POLGÁRMESTER- ÉS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELė-VÁLASZTÁST.
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
2012. április 6-án (péntek) délig adhatják le tájékoztató
írásaikat a könyvtárban vagy bármelyik szerkesztĘségi
tagnál. Ezt megtehetik még a (26) 398-128-as faxon, ill. a
mikesytamas@freemail.hu
vagy a borsody.istvan@freemail.hu e-mail címen is.
A polgármesterjelöltek bemutatkozására 1 oldal (A/4es 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.

2012. március

 

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 képviselĘjelölteknél a fenti szabályok
betartása mellett fele terjedelmĦ felület (A/5-ös méret) áll
rendelkezésre.
Minden indulónak sikeres részvételt kívánunk!
A Visegrádi Hírek
szerkesztĘbizottsága

Felszólítás
a kutyatartási szabályok
betartására
Visegrád Város Önkormányzatához
az elmúlt idĘszakban több lakossági
panasz és bejelentés érkezett a város
utcáin felügyelet nélkül kóborló
kutyák ügyében.
Ezek a kutyák a testi épséget, az
egészséget, a közrendet veszélyeztethetik; félelmet keltenek az utcán
közlekedĘ felnĘttekben és gyermekekben.
Visegrád Város Önkormányzata
KépviselĘ-testületének a helyi állattartás szabályairól szóló 12/2004.
(VII. 12.) számú rendelete kimondja:
,,16. § (1) Visegrád Város Önkormányzat közigazgatási területén az
egylakásos és a többlakásos kertes
csalási házak udvarán háztartásonként az eb korától és a fajtától függetlenül legfeljebb két eb – és egyszeri szaporulata három hónapos korig
– tartható.
17. § (1) Az ebeket az állattartók
úgy kötelesek tartani – szükség esetén megkötve, zárt helyen –, hogy
azok ne tudjanak elkóborolni, közterületre felügyelet nélkül kijutni.
(2) A ház, a lakás, a telep bejáratán
a harapós kutyára utaló megfelelĘ
figyelmeztetĘ táblát kell szembetĦnĘ
módon elhelyezni.
(3) Bekerítetlen ingatlanon ebet
szabadon tartani tilos. Az állattartó
köteles gondoskodni arról, hogy az

eb tartási helyét, illetve az ingatlan
határait ne hagyhassa el.
(2) Az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az eb a közterületet
és a lakóház közös használatú területét, helyiségeit ne szennyezze. Az e
területeken keletkezett szilárd ürüléket az állattartó köteles haladéktalanul eltávolítani. Ennek érdekében
közterületen történĘ tartózkodás
során az eb tartója köteles az e célra
rendszeresített alkalmas eszközöket
(zacskó, lapát) magánál tartani, és
ellenĘrzés esetén az arra jogosult
személynek bemutatni.
Az egyes szabálysértésekrĘl szóló
218/1999. (XII. 28.) számú Kormányrendelet kimondja:
,,3. § (1) Aki a felügyelete alatt álló
kutyát
a) a település belterületén felügyelet
nélkül bocsátja közterületre, illetĘleg
kóborolni hagyja;
b) természeti vagy védett természeti
területen, illetĘleg vadászterületen –
a vadászkutya kivételével – póráz
nélkül elengedi, vagy kóborolni
hagyja;
c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön – vakvezetĘ, illetve mozgáskorlátozottakat
segítĘ kutya kivételével – szállítja;
d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdĘ területére vagy játszótérre –
vakvezetĘ, illetve mozgáskorlátozot-

takat segítĘ kutya kivételével – beenged, illetĘleg bevisz;
e) aki harapós kutyáját nem zárt
helyen tartja, vagy nem helyez el a
ház (lakás) bejáratán a harapós kutyára utaló megfelelĘ figyelmeztetĘ
táblát, 30.000 forintig terjedĘ pénzbírsággal sújtható.
(2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott magatartással másnak nyolc
napon belül gyógyuló sérülését okozza, 50.000 forintig terjedĘ pénzbírsággal sújtható.”
A fentiek alapján felszólítom a tisztelt kutyatulajdonosokat az állattartási szabályok maradéktalan betartására!
Amennyiben felszólításomnak nem
tesznek eleget, az utcán, közterületen, szabadon, felügyelet nélkül kóborló kutyák gazdáit az önkormányzat megbírságolja.
A szabálysértés mértéke 30.000 forintig terjedĘ pénzbírság. Ismételt
szabályszegés esetén a kóborló ebeket az önkormányzat befogatja, és
ennek költségeit a kutya tulajdonosára terheli.
Azoknak a kutyatartóknak, akik
eddig is betartották a rendelkezéseket, köszönöm példamutató együttmĦködésüket, arra a továbbiakban is
számítok.
Abonyi Géza
polgármester
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HASZNOS TAVASZI INFORMÁCIÓK
Beköszöntött a tavasz, és ilyenkor hasznos mindazokat a tudnivalókat és információkat felfrissíteni,
melyek szinte valamennyiünk napi életét közvetlenül érintik.

HulladékgyĦjtés, elszállítás
Háztartási hulladék
A háztartási hulladék összegyĦjtését
továbbra is az eddigi rendszer szerint, a
hét keddi napján végzi a szolgáltató.
Ezzel kapcsolatban felhívjuk a figyelmet, hogy a rendszeresített szeméttároló kukán felüli hulladékmennyiséget kizárólag csak az e célra rendszeresített
zsákba rakva tegyék ki a kuka mellé, mert a szolgáltató csak
így fogja elszállítani. Zsákok 380 Ft/db egységáron kaphatóak ügyfélfogadási idĘben, a polgármesteri hivatalban.
Lomtalanítás az idén egy alkalommal lesz, idĘpontjáról
elĘzetesen tájékoztatjuk a lakosságot.
Zöld hulladék
Az elmúlt évben a zöld hulladék elszállításával kapcsolatosan gondot jelentett, hogy
egy-egy ingatlanról a tervezettnél jóval
nagyobb mennyiség elszállítását kellett
megoldanunk. Ez aránytalanul több munkaóra- és szállítási
költségemelkedést eredményezett.
Ennek alapján a jövĘben nagyobb mennyiségĦ zöld hulladék elszállítására csak a GAMESZ vezetĘjével történĘ
elĘzetes egyeztetést követĘen, és külön szállítási költség
megtérítése mellett kerülhet sor.
A kisebb mennyiségĦ (esetenként 3-4 zsák) zöld hulladékot a
hivatal dolgozói a jövĘben is díjmentesen elszállítják. Továbbra is hétfĘi napokon legkésĘbb délig a levágott füvet,
összegyĦjtött levelet, egyéb apró nyesedéket nylonzsákba
csomagolva, a kisebb ágakat, rĘzsét spárgával kötegelve
szíveskedjenek az ingatlan elé kikészíteni.
Aki mégis inkább úgy dönt, hogy elégeti a zöld hulladékot,
annak felhívjuk a figyelmét, hogy a vonatkozó helyi rendelet
szerint szeptember 1-jétĘl április 30-ig hétfĘi és pénteki
napokon 8 és 18 óra között, szélcsendes idĘben szabad a
kerti hulladékot égetni, maximum 2 óra hosszan egy huzamban. Törekedjünk arra, hogy az égetés tartós füsttel ne járjon.
Építési törmelék
Kisebb mennyiségĦ bontásból származó
építési törmelék leadására is van lehetĘség,
maximum 1 m3 mennyiségig. Ennek egységára 4000,– Ft/m3, amely a leadott menynyiségnek megfelelĘen lesz kiszámolva. A leadási idĘpont
egyeztetése érdekében, kérjük, hívják a (30) 268-1469-es
telefonszámot.

Tavaszi takarítás, szépítés

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy lakóhelyén és annak
környékén gondoskodjon a rendrĘl és tisztaságról. Az
ingatlanhoz tartozó járdaszakasz, áteresz, árok, csatornanyílás tisztántartása a vonatkozó rendelet szerint az ingatlan tulajdonosának kötelessége. Különösen vonatkozik ez
az üzletek, vendéglátó egységek környezetére. A rendelet
elĘírja az ingatlan belsĘ területének rendben tartását is.
Amennyiben módjukban áll, kisebb festési, szépítési
munkákkal is tegyék szebbé környezetüket.
Az önkormányzati tulajdonú közterületi virágládák kihelyezését a járdákra a jövĘben egyeztetjük a járdához tartozó ingatlan tulajdonosával. Csak az elé az ingatlan elé lesz
virágláda kihelyezve, ahol az ingatlan tulajdonosa vállalja
a beültetett virágok és növények rendszeres locsolását és
gondozását.
Kéréssel fordulunk azokhoz az autótulajdonosokhoz, akik
hosszabb idejĦ leálláskor be tudnának állni gépjármĦvükkel az ingatlanjuk területére vagy garázsukba. Arra kérjük
Ęket, hogy nappal az utcák takaríthatósága, valamint a
baleset-megelĘzés érdekében, éjjel pedig a saját vagyonvédelem érdekében szíveskedjenek az ingatlanjukon belül
parkolni az autójukkal.
Kérjük továbbá, hogy az idén több esetben is elĘforduló
„hosszú hétvégékre” való különös tekintettel, valamint
minden egyéb pihenĘ- és ünnepnapon lehetĘleg szíveskedjenek mellĘzni a nagyobb zajjal járó építési, kerti vagy
egyéb munkákat, hiszen a helyi lakosság nagy része,
valamint az itt megszálló turisták közül is igen sokan
szeretnék pihenéssel tölteni ezeket a napokat.
A fentiekkel kapcsolatos helyi rendeleteket megtalálja
a városi internetes honlapon (www.visegrad.hu),
valamint ügyfélfogadási idĘben a városházán!
Minden visegrádi lakosnak szép tavaszi idĘt
és jó egészséget kívánnak a polgármesteri hivatal dolgozói!

Dr. Balázs Mária Anna rendelési ideje
2025 Visegrád, FĘ út 38.
Foglalkozás eü. szakorvos, felnĘtt és gyermek háziorvos
Tel.: + 36 (26) 397-149, 06 (30) 940-7311, bm@valumed.hu
Háziorvosi rendelési idĘk:
Foglalkozás eü. rendelési idĘk:
HÉTFė:
8–12 óra
HÉTFė:
14–16 óra
KEDD:
8–12 óra
KEDD:
14–16 óra
SZERDA:
14–16.30 óra
Orvosi ügyelet:
CSÜTÖRTÖK:
14–16.30 óra
Tahitótfalu, Visegrádi út 12.
PÉNTEK:
8–12 óra
Tel.: +36 (26) 387-030
NĘvéri ellátás:
8–16 óra
HÉTKÖZNAP: 17-tĘl másnap reggel 7óráig
Egészséges gyermek tanácsadás:
HÉTVÉGÉN ÉS ÜNNEPNAPOKON:
HÉTFė:
12–14 óra
24 órás ügyeleti ellátás
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Képviselęi gondolatok, dilemmák
Tükör által homályosan…
Senki se értse félre, nem szeretnék Szent Pállal versenyezni. Folytathatnám is az idézetet, mert amirĘl írni szeretnék, arról nekem is csak töredékes az ismeretem. És ez
nem más, mint a város pénzügyi helyzete.
Hosszú hónapok óta nem kapunk tájékoztatást arról, hogy
hogyan is áll a város kasszája. Az utolsó „beszámolók”
egyike Kiss Károly cikke, melybĘl az derül ki, hogy nagyon
nagy az elĘrelépés. De valóban ennyire jól állunk?
Mint már írtam, nincs biztos adat a kezemben. Közvetett
információkból próbálok kisilabizálni ezt-azt, remélem,
nagyjából helyesen. Ilyen tehát az én olvasatom:
Volt 106 millió adósságunk, amikor a választások voltak.
EbbĘl lefaragtunk 56 millió forintot (ezt a 2012. februári
írásában megerĘsítette Kiss Károly, és annyiban módosított
a korábbiakhoz képest, hogy nem 2012 áprilisára, hanem
talán csak szeptemberére tudjuk ledolgozni teljesen). Ezek
szerint mostanra már 50 millió sincs a tartozás. SĘt!
Mit hallunk ezek után? A januári testületi ülésen a polgármester azért kéri a bankhitel meghosszabbítását, mert
mind a két keret (egyik 50 millió, a másik 10 millió) ki van
merítve teljesen.
Kiküldték a költségvetési táblázatokat, melyekben olyan
adatok vannak, hogy többeknek (pl. szemétdíj, pályázati
sikerdíj, könyvvizsgálói díj stb.) továbbra sincs kifizetve a
már évek óta esedékes sok-sok milliós tartozásunk. Ezt
közvetve megerĘsíti Kiss Károly februári írásában, holott
Abonyi Gézától azt a tájékoztatást kaptuk, hogy 90 napnál
régebbi adósságunk nincs.
Ugyanakkor úgy tudjuk, hogy továbbra sincs átutalva
sokmilliónyi rezsi és már lejárt határidejĦ, teljesített számla.
SĘt az önkormányzaton keresztül folyó pénzek egy részét is
visszatartották, tehát ez szintén további tartozás.
Ha egy kicsit számolok, és nagyon jóindulatú vagyok, akkor is minimum 70 millió az adósság, de inkább sokkal
több. Ha hozzáadjuk, hogy 6,5 millióért eladtunk egy telket,
akkor végképp nem mondhatjuk, hogy milyen nagyot domborítottunk.
A spórolás ténye biztos helytálló, csak kérdés, mennyit
spóroltunk, és milyen áron? Mert ugyebár 2011-ben fejlesztés nem volt, megvontuk a dolgozók juttatásainak egy részét, bezártuk a mozit, a kulturális rendezvényeket padlóra
küldtük, a civil szervezetektĘl elvontuk a támogatás jó
részét, és még sorolhatnám. Ha ilyen szemmel megnézzük a
korábbi két évet, akkor igazán nagy a kontraszt. (Ugyebár
volt millenniumi rendezvénysorozat, a Gamesz sok-sok új
gépet – teherautó, bobcat stb. – kapott, volt útfelújítás, volt
mozi, voltak koncertek, sĘt még egy iskolabusz is belefért.)
Félreértés ne essék, valóban sok volt a hiány is, egyrészt
voltak hosszú távú befektetéseink – pl. teherautó –, másrészt minden mĦködött. Nekem az ilyen gazdálkodás jobbnak tĦnik, de mindenki döntse el maga.
Újratervezés (ahogy egy GPS mondaná nekünk)
Talán többen emlékeznek a februári számban írt metróberuházásos hasonlatomra. Igen, nemcsak Budapesten, de itt,
Visegrádon is nagyot fordult a világ az elmúlt tíz évben.
Emlékezzünk csak rá, amikor Visegrád város lett, úgy tĦnt,
hosszú távú emelkedési pályán vagyunk. Várossá váltunk,
és ezzel együtt körzetközpont lettünk, hatósági irodák kerültek ide, nagyberuházások indultak stb. stb.

De mi a helyzet ma? Hatalmas változás elĘtt áll a magyar állami és ezzel együtt az önkormányzati rendszer.
Úgy tĦnik, nem lesznek hatósági feladataink, megnyirbálják a jegyzĘi jogköröket, és több önkormányzati
funkció is elkerül innen. Januártól nagy valószínĦséggel
az önkormányzatnak nem lesz általános iskolája, egy
évre rá talán az óvoda is állami fenntartású lesz. Ha a
hírek igazak, éppen hogy el tudjuk kerülni, hogy az
önkormányzat és a polgármesteri hivatal megszĦnjön,
de akkor is a mérete – értsd: létszáma – töredéke lesz a
mainak.
Talán elég az elĘbbi felsorolás, hogy lássuk, milyen
hatalmas változások elĘtt állunk. Erre nagyon, de nagyon készülnünk kellene. A változások akkor is bekövetkeznek, ha feltett kézzel sodródunk csak az eseményekkel, de jobb lenne cselekvĘen hozzáállni a dolgokhoz, és menteni a menthetĘt, hogy a legkisebb kárral
éljük túl ezt a néhány évet. Ehhez viszont tervek, összefogás és emberek kellenek, valamint határozott polgármesteri stratégia. Az irányításban pedig véleményem
szerint elengedhetetlenül vezetĘ szerepet kellene vinnie
a jegyzĘnek. Most igazán szükség lenne egy nyolc órában csak Visegrádért dolgozó emberre. Azt hiszem,
jelen pillanatban másfél év hátrányban vagyunk.
Igaz is, meg nem is
Olvasom Kiss Károly februári cikkét, és nem tudom
megállni, hogy néhány gondolatára ne reflektáljak,
hiszen alapvetĘen félretájékoztat itt-ott.
Csak kiragadva, de nagyjából sorrendben haladva:
– „A mozi üzemeltetését (évi 3 millió forint) – spórolás miatt – megszüntettük.” A fele igaz. A mozi kiadása
valóban 3 millió forint volt, sĘt szerintem 400 ezerrel
több is lenne idén. De! Most, hogy nem használjuk
mozivetítésre az épületet, így is 1,2 millió a rezsije (ez
szerepel a Kiss Károly és Abonyi Géza által beterjesztett
költségvetésben), továbbá a mozinak volt 1 millió forint
bevétele. Tehát a spórolás legjobb esetben is csak 1,2
millió forint (az én általam megadott 3,4 millió mellett)!
Viszont az épület állaga nem romlott úgy, mint most, és
volt egy stabil szórakozási lehetĘsége a város lakóinak.
– „Ráadásul jött az ezeréves jubileumi év (mint valami
rákfene; megjegyzés tĘlem) és erre még plusz 50 milliós
kiadást tervezett az önkormányzat: lényegében teljes
fedezet nélkül.” ,, … viszont az ezeréves évfordulóra a
kiadásokat sikerült túlteljesíteni”. A fele ismét igaz. Az
a fele, hogy jött az ezeréves jubileumi év. Szeretném
mindenki figyelmébe ajánlani Dobri Imre 2010. márciusi Visegrádi Hírekben közzétett elszámolását. (Megjegyzem, ez az írás azon ritka kivételek közé tartozik,
amikor valamirĘl az önkormányzat fillérre, idejében és
korrektül elszámolt a város lakói felé.) EbbĘl az írásból
kiderül, hogy az önkormányzat 34 millió forintot különített el, és nem 50 milliót. Továbbá, ha figyelmesen
olvasunk, és számolunk (bevétel mínusz kiadás, majd az
eredmény levonása az önkormányzati részvállalásból),
akkor az is kiderül, hogy a 34 millió helyett csak 20,5
milliót költött a város. Arról lehet vitatkozni, ez megérte-e vagy sem, de a cikkben nem ez szerepel. Csak halkan megjegyzem – ha már kiemelted –: a testvérvárosok
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külön találkozóját az utolsó fillérig brüsszeli pénzbĘl finanszíroztuk.
– „Az elĘzĘ idĘszakban szinte tabu téma volt személyes
bérekrĘl, az adott külön juttatásokról beszélni…” Lehet,
hogy ez egészen igaz, de most sem volt másként! Amikor
én a tavalyi költségvetés tárgyalásakor megkérdeztem a
béreket, azt a választ kaptam, hogy ezek személyiségi joghoz fĦzĘdĘ kérdések, és nem kaptam választ. De említhetném a jegyzĘi bérezéssel kapcsolatos vitákat is. Való igaz,
beszéljünk róla. Szerintem sincs semmi titkolni való benne,
de mégiscsak furcsa, hogy elĘször az újság hasábjain keresztül jár körbe a szó. Innen kell megtudnia a polgármesteri hivatal dolgozóinak, hogy kvázi ajándékként kapják a
fizetésük egy részét. De ugyanez vonatkozik az intézmények dolgozóira is. Ez nekem kicsit furcsa eljárás.
– „Sajnos, az intézménynél (értsd mĦvelĘdési ház) van
egy félállású foglalkoztatás, amely illegális.” Én személy
szerint mindig vigyáztam rá, hogy nálunk a mĦvelĘdési
házban minden törvényesen menjen, az utóbbi idĘben pedig
hatványozottan. Remélem, máshol is így volt. A félállású
alkalmazásról pedig csak annyit, hogy azt a képviselĘtestület is megtárgyalta (nyugodtan vissza lehet keresni a
hangszalagon is). És ha már itt tartunk, el szeretnék árulni
egy hatalmas titkot is: a mĦvelĘdési ház minden dolgozója
fölött a polgármester gyakorolja a munkáltatói jogokat.
Tehát, ha illegális foglalkoztatás van, akkor az az Ę hibája.
Karcsi! Nálunk ezt hívják hatalmas öngólnak!


Február 2-án izgatottan lestük az
óvodásokkal az idĘjárás alakulását,
hiszen nagy töprengésben volt medve
koma: ,,Kibújás vagy bebújás, ez a
gondom óriás!” Hogy a töprengése
okozta vagy csak egyszerĦen a légköri viszonyok, nem tudjuk, de beköszöntött az igazi fagyos-havas-hideg
tél. Szokatlan volt a gyerekeknek is a
nagy hideg, s csak rövid ideig, 20–25
percig vittük ki a kicsiket, néhány
perccel tovább a középsĘ és nagycsoportosokat. Igazából a gyerekek
nem fáztak, de az arcukon, kezükön
látszottak a hideg nyomai; azt gondolom, jogos volt az óvatosságunk.
Örömmel vették birtokba a kerti
szánkózó dombunkat a gyerekek,
végre sikerült felavatni!
Hagyományainkhoz híven meghívtuk a térség iskoláinak igazgatóit és
leendĘ elsĘs tanítóit a nagycsoportosok szülĘi értekezletére. Ismertették
iskoláik mĦködési rendjét, erĘsségeiket, beszámoltak tanítási módszereikrĘl, tanórán kívüli tevékenységek
lehetĘségeirĘl, az utazásról, étkezésrĘl, és válaszoltak a szülĘk kérdéseire.
Mindkét iskolába ún. nyílt napon
lehet megnézni a tanítási módszereket, a tantermeket, lehetĘség nyílik
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Februári ülések (hiánya)
Az elsĘ furcsa ülés február 8-án volt. Illetve nem volt.
Miután azt a módosító indítványomat, mely szerint a
képviselĘ-testület csak olyan napirendeket, ill. anyagokat tárgyaljon, melyek legalább másfél nappal (a szabály szerint ez öt nap) korábban megérkeznek (hiszen
így lehet rendesen felkészülni), nem fogadta el, így a
napirendet sem szavaztuk meg. Kár, pedig a javaslat
mindösszesen egy napirendet és két módosító anyagot
érintett, tehát nyolc napirend simán lemehetett volna.
Ez után következett a február 22-i fiaskó. Az, hogy
Bálint Zsolt nem kapott szót, teljesen szabályszerĦ volt
az én véleményem szerint (bár többen ezt a véleményt
nem osztják), hiszen négy képviselĘ megszavazta az
ügyrendi javaslatot. De teljesen ANTIDEMOKRATIKUS volt, és azt hiszem, ezzel egy újabb Rubiconon
keltünk át jelképesen itt Visegrádon. Szintén nagyon
nagy kár volt.
És ha már február: a költségvetésen kívül, az elĘzetes
tervek alapján legalább tizennyolc napirendet kellett
volna tárgyalnia a testületnek, úgy, hogy ebben nincsenek benne az idĘközben „beesett” anyagok. EbbĘl csupán egyet terjesztett be a polgármester. A többirĘl semmi hír. Mi történt itt februárban?
Mikesy Tamás
képviselĘ

  

beszélgetni a tanító és igazgató nénikkel.
Ha február, akkor farsang, s ez is
hagyomány már nálunk, hogy minden csoportban más, de csoporton
belül azonos a farsangi jelmez. A
téma köré csoportosítanak kollégáim
játékokat, furfangos feladatokat,
izgalmas versenyeket. A játék szünetében megkóstolják a gyerekek a
szüleik által készített finomságokat…
A kiscsoportosok macik voltak, a
szobából barlangot varázsoltak az
óvó nénik, a kicsik jeges- és barnamedvejelmezekbe bújtak, s az anyukák mézes sütik sokféle variációjával
lepték meg a macikat.
A középsĘsök tollas bálba mentek,
ezért aztán stílszerĦen pizsamába
bújtak. Volt hajcsavarókkal aludni
induló nagylány, hálóingben és óriási
papucsokban pompázó nénike, régimódi pizsamába bújtatott „bácsi”…
ElĘkerültek a kedvenc kispárnák,
alvókák, és ezek a gyerekek egész
nap pizsamában lehettek.
Halászháló, bohóchal, horgászbot
és megannyi horgászkellék volt a
dekoráció a nagycsoportban, ahol
haljelmezbe bújtak a gyerekek. Nagy
aranyhal-invázió volt, csak úgy ragyogtak a lányhalak pikkelyei, de

volt bĘven bohóchal, delfin, sneci,
sĘt, még egy angolna is betévedt a
csoportba.
A felnĘttek eljátszották Az egy halász és nagyravágyó felesége c. mesét, ezt követĘen sok verseny és
ügyességi játék következett, persze
szigorúan hal témájú. A nagycsoportos szülĘk is igen ötletes süteményekkel leptek meg bennünket: hal
formájú torta, csali az üvegben,
kukacsüti és sok finom falat várta,
hogy az éhes halacskák elfogyasszák.
Kiszebábbal csörömpölve vonultunk a Duna-partra a gyerekekkel,
ahol a jelek szerint sikeresen Ħztük el
a telet, a betegséget, a szomorúságot
és minden rosszat, hiszen azóta szép
idĘ van; reméljük ez már a tavasz!
Örömmel énekelik a gyerekek: „Jó a
hír, jó a hír, Isten hozott gólyahír!”
A Fellegvár Óvodában az új kiscsoportosok beíratása 2012. március 26–30-ig 8–12 óra között lesz.
A beíratáshoz szükséges dokumentumok: lakcímkártya, születési
anyakönyvi kivonat, gyermek TAJ
száma.
Kérem, akinek a beiratkozással
kapcsolatban bármilyen kérdése van,
keressen a 398-130-as telefonon!
Dobó Istvánné óvodavezetĘ
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A városközpont kiviteli terv készítésének eseményei
MirĘl is szólt az egyeztetés a tervezĘkkel?
A közmeghallgatáson felmerült kérdések, melyre a hallgatóság nem kapott választ, nagyon idĘszerĦek és fontosak
voltak! Az önkormányzat ekkor – 2011. december 1-jén –
engem bízott meg azzal, hogy ezeket a problémákat megoldjam.
A munkát azzal kezdtem, hogy – korábbi szakmai kapcsolataimat felelevenítve – elkészíttettem egy részletes tervezési
szerzĘdést, mely körültekintĘen, egyenként számba vette a
megrendelĘ (azaz Visegrád Város Önkormányzata) szempontjait, érdekeit, és kitért a jövĘbeni üzemeltetési felelĘsségekre is. A szerzĘdĘ partner – a tervezĘ iroda – kötelességeit
és jövĘbeni jogainak korlátait is egyértelmĦen megfogalmaztuk.
Eddig Visegrádon gyakorlat volt az, hogy bármely szolgáltató, aki megbízást kapott az önkormányzattól, hozhatta a
saját – konkrétumokat esetleg egyáltalán nem tartalmazó –
szerzĘdését, és a megfelelĘ végeredmény olykor csak a szerencsén múlott. Ezt – örömömre – a képviselĘ-testület tagjai
is nehezményezték, ezért a részletes és sok mindenre kiterjedĘ szerzĘdéskötés eléréséhez szükséges munkámban mindenben támogattak.
Konkrétan fogalmazva a szerzĘdésünk tartalmazott volna
két nagyon fontos pontot, ami megvédte volna az önkormányzatot és a visegrádi adófizetĘ lakosságot (azaz minket)
a lehetséges jövĘbeni extra terhektĘl! Mint Visegrádon élĘ
polgár, személyesen is érintve érzem magam!
A két kiemelt kérés a korábban már kijelölt tervezĘi csoport
felé a következĘ volt:
A) A kiviteli terveket úgy kell elkészíteni, hogy azok alapján az építkezés a költségkereten belül maradjon!
Mint építész tervezĘ, itt kicsit szeretném megmagyarázni az
esetleg fölöslegesnek vélt feltételt: jelenleg az ún. engedélyezési terv készült el. Ez egy alacsonyabb kidolgozottságú
tervforma. Az elkészített engedélyezési terv még tartalmaz
olyan, feleslegesen túlzó tételeket, mint pl. a teljesen kĘbe
burkolt épület, aminek a teteje is kĘburkolatú (!), 8 cm vastag kĘ térburkolatokat, nem jövĘbe mutató, nem energiatakarékos gépészeti megoldásokat stb. Az engedélyezési terv
után következik az ún. kiviteli terv, ami viszont már az épületet minden részletére kitérve mutatná be.
Tehát a kiviteli terv elkészítésére kötendĘ szerzĘdésben
nagyon fontos szabályoznunk, hogy a költségeknek nem
szabad meghaladniuk a rendelkezésre álló keretet. Nem
szeretnék néhány év múlva olyan visegrádi polgár lenni,
akinek végül a kivetett helyi adók nagysága miatt kell aggódnia!
Mivel fontos számomra ez a projekt – nagyberuházásokon
edzĘdött gyakorlatom szerint –, elĘre elkészítettem egy ún.
TERVEZÉSI PROGRAM-ot, mely pontosan tartalmazza az
épületbe tervezendĘ terek funkcióit, a létszámokat, az ott
dolgozók igényeit, elvárt kapcsolatokat;
egy több mint 20 oldalas, teljes részletekbe menĘ MĥSZAKI SPECIFIKÁCIÓ-t, ami elĘre megoldást nyújt a
kiviteli terv során felmerülĘ összes lehetséges kérdésre (pl.
milyen legyen a kazán vezérlése, milyen akusztikai követelményeknek kell megfelelnie a díszteremnek)!;
valamint a kollégáimmal készítettünk néhány javaslatot
arra, hogy a belsĘ tereket hogyan lehet az elvárásainknak
megfelelĘen legoptimálisabban elhelyezni. Ez az ún. ELHELYEZÉSI FUNKCIÓ VÁZRAJZ, mely késĘbb segíti a
tervezĘk munkáját.

Másik kérés:
B) A tervek felhasználói jogai kerüljenek a megrendelĘ
(azaz Visegrád Város Önkormányzata) tulajdonába, minimum a késĘbbi használatot lehetĘvé tevĘ mértékben.
Itt is fontos a magyarázat:
A fent említett engedélyezési terv NEM került az önkormányzat tulajdonába, hiába is fizetett érte, mert a tervezĘ a
saját szerzĘdésében csak a saját követeléseit fogalmazta meg.
Ennek az a következménye, hogy pl. a tervlapok 1 példányos
másolatáért vagy a fal színének megváltoztatásáért is a tervezĘkhöz kell fordulni hivatalos megrendeléssel és várható
díjazás ellenében.
Összefoglalva: az A) és B) pontban megfogalmazott feltételek elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy a fejlesztés
biztonságos keretek között (határidĘben, túlköltekezés nélkül) valósulhasson meg, mert ezek a feltételek biztosítanák a
hosszú távú, felelĘs és költségtakarékos üzemeltetést.
Mindezek után mégis furcsa, hogy a megbízást váró tervezĘ
csapat a szerzĘdést ezekkel a feltételekkel nem írja alá.
Az is furcsa, hogy az önkormányzat ennek ellenére ezzel a
tervezĘcsapattal akarja folytatni a munkát.
Az én gyakorlatomban még nem találkoztam olyan szolgáltatóval, aki ennyire félreértelmezi a viszonyát megrendelĘje
felé. Aki diktálni szeretné a feltételeket egy új szerzĘdéskötés kapcsán a megrendelĘnek. Aki visszaél a szerzĘi jogaival,
és attól sem riad vissza, hogy ellehetetleníti megrendelĘje
beruházását.
Ezért kénytelen voltam megbízást adni egy szabadalmi és
szerzĘi jogi kérdésekre specializálódott szakjogász irodának,
a kialakult helyzet tisztázására. Az együttmĦködés így sem
ment jól, a tervezĘ iroda csak többszöri felszólításra volt
hajlandó válaszolni is. Ekkor merült fel elĘször az új tervezĘ
kiválasztásának lehetĘsége.
Végül a 2012. február 13-án megtartott egyeztetés szerint a
tervezĘk a következĘ feltételt állították elénk:
Általuk jóváhagyott módon kiválasztott tervezĘ iroda készíti a további terveket, és díjazás fejében tervezĘi felügyeletet
biztosítanak felette.
A tervkészítés óta eltelt másfél évben, a jelenleg is folyó
közigazgatási reformnak köszönhetĘen jelentĘsen megváltozott a polgármesteri hivatal funkciója. Alkalmazkodva a
megváltozott igényekhez, új egységek is bekerültek az épületbe (rendĘrĘrs, TDM, civil szervezetek irodái). Ezeket a
változtatásokat, valamint a költségkereten belüli tervezés
miatt szükséges szerkezeti és homlokzati változtatásokat is át
kell vezetni a terveken.
Hiába ajánlották számunkra a tervezĘi felügyelet lehetĘségét a tervezĘk, a látszólagos kompromisszumban az a buktató, hogy a fent említett reformok miatt szükséges áttervezést
kizárólag velük készíttetheti el az önkormányzat. E tervek
felhasználói jogait TOVÁBBRA sem adják át az önkormányzatnak az ismételt – igen jelentĘs – tervezési díjazás
kifizetése után sem!
Arra szeretnék rávilágítani, hogy így 3 hónap alatt oda jutottunk, ahol elkezdtük, és ennek oka kizárólag a rugalmatlan
– sajátos világnézetĦ – tervezĘ iroda.
Bízom benne, hogy mire ez az írás olvasható lesz, a megegyezés megszületik a tervezĘ iroda és önkormányzat között.
EllenkezĘ esetben szerintem egyetlen járható és járandó út az
eddigi felhasználói jogok kötöttsége nélküli újraterveztetés!
Máthé Gábor
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PhDr. Ferdinand Vrábel:
Jozef Viktorin és Ján Kollár – példa egy fölösleges
félreértésre – tanulság a jövĘre nézve?
PaedDr. Mgr. Helena Rusnakova:
Jozef Karol Viktorin viharos élete
Kápolnai Kázmér:
Jozef Viktorin – katolikus pap, irodalomszervezĘ,
kiadó, közíró, mecénás
13.00 Ebédszünet
15.30 Megemlékezés Viktorin sírjánál
a visegrádi temetĘben





Meghívó
Viktorin-emléknap
Visegrád
A Magyar Nemzeti Múzeum
Mátyás Király Múzeuma,
Mátyás Király MĦvelĘdési Ház
és az Országos Szlovák Önkormányzat
tisztelettel meghívja Önt

Viktorin József születésének
190. évfordulója alkalmából
2012. március 17-én szombaton
megrendezésre kerülĘ

Viktorin-emléknapra
10.00 Viktorin és kora
Konferencia a visegrádi király palota
konferenciatermében
(Visegrád FĘ u. 23.)
LevezetĘ elnök: Karol Wlachovský
Demmel József:
A szlovák politika története 1849 és 1875 között.
Jozef Viktorin és az Új Iskola

16.00 Viktorin és Visegrád címĦ kiállítás megnyitója
a mĦvelĘdési házban
(Visegrád Széchenyi u. 11.)
Szakmai megnyitó: Gróf Péter
18.00 Szentmise Viktorin József emlékére
a visegrádi plébániatemplomban
A rendezvény résztvevĘi:
Jana Tomková,
a Szlovák Intézet igazgatónĘje, Budapest
A konferencia levezetĘ elnöke:
Karol Wlachovský, irodalomtörténész, mĦfordító,
Budapest
ElĘadók:
Demmel József történész,
a Magyarországi Szlovákok Kutatóintézetének
tudományos munkatársa, Budapest
PhDr. Ferdinand Vrábel, nyugalmazott levéltáros,
Pozsony (Bratislava)
PaedDr. Mgr. Helena Rusnáková, tanár, Érsekújvár
(Nové Zámky)
Kápolnai Kázmér,
Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat, Budapest
A kiállítás szakmai megnyitó beszéde:
Gróf Péter, régész-muzeológus
a MNM Mátyás Király Múzeum tudományos munkatársa,
Visegrád
Támogató partnerek:
Szlovák Intézet, Budapest
Országos Szlovák Önkormányzat
Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat
Magyar Nemzeti Múzeum
UTILIS Kft., Visegrád
Ars Danubiana Alapítvány, Visegrád
Matica Slovenská érsekújvári (Nové Zámky)
helyi szervezete
Háromhidak Polgári Társulás (Érsekújvár, Nové Zámky)
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Fábián Zoltán mese- és prózamondó verseny
Február elején a Dunakanyarban élt író, Fábián Zoltán emlékére,
születésének évfordulóján minden évben mese- és prózamondó
versenyt rendeznek a környék általános iskoláiban, melyre idén 17.
alkalommal, Tahitótfaluban került sor. A magas színvonalú elĘadásokat színmĦvészekbĘl és a Fábián Zoltán Alapítvány tagjaiból
álló szakmai zsĦri értékelte, akiknek munkáját az író húga, Fábián
Mária is segítette.
A bíráló bizottságok tagjai közt voltak színmĦvészek és a Fábián
Zoltán Alapítvány kuratóriumának tagjai. A teljesítményre és a
színvonalra idén sem lehetett panasz, az iskolások ezúttal is nagyon magasra helyezték a mércét. Iskolánkból a legkisebbek közül
(3–4. osztályosok) másodikként Heim Zsófia végzett, az 5–6. osztályosok korcsoportjában Farkas Györgyi elsĘ helyezést ért el. A
gyĘztesek az eredményhirdetést követĘen újra elmondták az általuk választott mesét vagy prózát az értĘ közönség nagy örömére,
hisz így mindenki meghallgathatta a legjobbnak ítélt elĘadásokat.
Mindenki nyertes azonban, aki részt vett a verseny bármelyik
fordulójában, akár „házi” megméretés, akár a verseny részese volt.
A legjobb szöveg megtalálásáig nagyon sok idĘ telik el keresgéléssel, olvasással. A szöveg tanulása során közelebb kerül egymáshoz
tanár és diák, együtt örülnek annak, ahogyan a választott mĦ sajátjává válik a kis elĘadónak. Hosszú folyamat ez, küzdelmekkel és
szép percekkel egyaránt. Egy-egy ilyen felkészülés és verseny –
emlékszem még jól én is – örök nyomot hagy. Így válik a gyermek
verset-mesét-prózát szeretĘ és értĘ felnĘtté. Köszönjük a gyerekeknek, hogy évrĘl évre megmutathatjuk magunkat a Dunakanyarban, és elĘkelĘ helyezéssel – és ami fontosabb: jó érzéssel,
örömteli szívvel – térünk haza minden alkalommal.
Pauluszné Tóth Anna

Asztalitenisz-bajnokság az Áprilyban

2012. március

A diákönkormányzat hírei
2012. március 2-án a budapesti Ability-parkban
jártunk a diákönkormányzat felsĘ tagozatos képviselĘivel, ahol az életnek számunkra ismeretlen
oldalával ismerkedhettünk meg, hiszen a fogyatékkal élĘk problémáiba tekinthettünk bele.
Ebben a képességparkban jelentĘs részben fogyatékkal élĘk dolgoznak, s amiért a helyet létrehozták, az az, hogy mi, akiknek a világ dolgait
kezelni egyszerĦ lehet, megismerkedhessünk a
fogyatékkal élĘk mindennapjait segítĘ eszközökkel és módszerekkel, valamint az életüket megkeserítĘ jelenségekkel. Játékos formában ismerkedtünk a jelbeszéddel, közlekedtünk kerekes
székkel, és a sötétség világát is kipróbáltuk.
Az órák gyorsan teltek, s mi remélhetĘleg kissé
közelebb kerültünk ahhoz, hogy megértsük
azoknak a társainknak a nehézségeit, akik csak
korlátozottan élvezhetik a minket körülvevĘ
világ szépségeit.
Demeter Bálint
DÖK segítĘ tanár

Köszönetnyilvánítás
Az Áprily Lajos Általános Iskola tanárai és tanulói nevében köszönjük az alábbi cégeknek és
magánszemélyeknek, hogy hozzájárultak az idei
farsangi bálhoz felajánlásaikkal:
Utilis Kft.,
Papírbolt (Dunabogdány),
Káosz üzletház,
CBA-üzlet,
Virágbolt (Visegrád),
Erika kozmetika és Angéla fodrászat,
Mátyás Király Múzeum,
Barkácsbolt (Visegrád),
Kemping (Dunabogdány),
Bobpálya (Visegrád),
Sípálya (Visegrád).
Köszönjük a 7. osztály szülĘi munkaközösségének a remek büfét és minden édesanyának a
finom süteményeket.
Schmidt Anna
osztályfĘnök

Helyesbítés
Négy csoportkörben zajlottak a selejtezĘk a versenyzĘk között.
Nagy csaták után alakult ki a 8 fĘs középdöntĘs csoport, ahol szintén szép labdamenetekben dĘlt el a negyeddöntĘ párosítása (miközben a többi asztalnál folytak a helyosztó mérkĘzések). Végül a
tavalyi bajnokunk idén sem adta át a trófeát másnak.
1. Szalai Ádám (8. osztály),
2. Paulusz Zoltán (8. osztály),
3. Bognár Bende (7. osztály).
Természetesen a többi versenyzĘnek is gratulálunk – nem felejtve el megemlíteni Szalai Dórát, aki mint volt áprilys diák, nagy
örömmel vett részt a rendezvényünkön – és az abszolút második
helyen végzett.
Paulusz József

Az elĘzĘ lapszámban megkíséreltem leírni
azoknak a megnevezhetĘ segítĘknek a sorát,
akiknek jóvoltából a tornacsarnok eszközei
megújulhattak.
A felsorolásból kimaradt állandó jó szándékú segítĘnk, Mezei Anna, iskolánk nyugalmazott igazgatója, az Áprily Iskoláért Alapítvány
kuratóriumának elnöke, aki 10.000 Ft felajánlással szintén támogatta – magánemberként is
– ügyünket.
A hibáért szíves elnézését kérem.
Bozóki Marianna
igazgató

XXVIII. évfolyam 3. szám



VISEGRÁDI HÍREK



2012. február 29-én a Dömösi Polgármesteri Hivatal nagytermében ötödik alkalommal rendeztük meg zeneiskolás
növendékeink koncertjét.
A gyerekek nagy izgalommal készültek, és mindannyian a
tĘlük (és izgalmuktól) telhetĘ legjobb tudásukat adták. ElĘször az izgulós és mosolygós kicsik sugározták zeneszeretetüket, majd a rutinos nagyobbak következtek. Az Ę (zenei)
hangjuk már erĘsebben, magabiztosabban, tisztábban szólt –
ahogyan ennek lennie kell. Tanáraink elégedetten hallgathatták növendékeiket, hiszen mindenki szorgalmasan és alaposan felkészült a koncertre, s ott ennek megfelelĘen is szerepelt. A gyermekek is büszkék lehettek magukra szép teljesítményükért, s azért is, mert eddigi munkájukkal kiérdemelték, hogy az iskola képviseletében ezen a napon Ęk léphettek
fel Dömösön.

11

Bocsánatkérés Gróf PétertĘl!
Kedves Péter! A Visegrádi Hírek elĘzĘ számában írtam
egy cikket, melynek a hangneme lehet, hogy kioktató és
sértĘ volt családodra és a személyedre nézve. ElítélendĘ
az ilyen cinikus, lekezelĘ stílus, fĘleg nyilvánosság mellett, ezért a helyi lakosok elĘtt KÉREM BOCSÁNATOD,
hogy legutolsó beszélgetésünk értelmében, tiszta lappal
ülhessünk le a fehér terítĘs asztal mellé, végre beszélni
közös problémáinkról, megoldást keresve azokra, mert
egy közösségben élünk.
Mentségül szolgáljon tettemre, kollégám és jobbkezem
már a szakadék alján van, és ezek után olvasva cikked,
kiverte nálam a biztosítékot.
Engedj meg egy gondolatot még a politizálásról! A politika nem jobb vagy bal, hanem jó vagy rossz. A jó politika összehoz, és gyarapít, a rossz politika megoszt, és
pusztít. Ha lenne normális öntisztulás, akkor csak a jó
politikával szembesülnénk.
TĘled kapott dedikált publikációtokat – Visegrád római
kori emlékei 4. –, melyet Gróh Dániellel készítettél el,
mint írtam, szakmai jellegĦ kézjegy, zseniális!

Gitárduó
Nagyon örültünk annak, hogy sok felnĘtt jött el, és különösen szívesen láttuk a megjelent osztálytársakat, barátokat,
akik a koncertezĘknek drukkoltak.
Ki kell emelnünk azt is, hogy igazi klasszikus zenei koncerten érezhettük magunkat, hiszen nemcsak az elĘadások zenei
színvonala, hanem a hallgatóság tiszteletteljes viselkedése is
koncertkörülményeket teremtett.
A szervezĘknek köszönjük a segítĘkész fogadtatást.
A jövĘbeni viszontlátásra!
Csereklye Dóra
mĦvészeti igazgatóhelyettes


Kedves Visegrádiak!

A Pilisi ParkerdĘ Zrt. közremĦködésével szakdolgozatot
készít Jóna Alexandra, természetvédelmi mérnök szakos
hallgató. Az elkészülendĘ munka helyi érdekeltségĦ témát
dolgoz fel, így számunkra is fontos.
Ezért 2012. március és április folyamán egy rövid kérdĘívvel keresi meg a lakosokat.
Kérjük tisztelettel, hogy ezúton segítsék a Pilisi ParkerdĘ
Zrt. és a Szent István Egyetem közös munkáját a kérdĘív
megválaszolásával.
Köszönettel:

A 22. oldalon lévĘ fotó, melyre felhívtad a figyelmem,
engem igazol és erĘsít meg hitemben, mivel társvállalkozó kollégáimmal ezt is ingyen végeztük el barátságból,
nektek és a múzeumnak, akkor még örömmel!
Tisztelettel:
Meszárek György

Kedves Gyuri!


Van egy történet Görgey Artúrról. Felkereste egy régi
ellenfele, hogy megkövesse, amiért árulónak nevezte.
Görgey tréfásan azt mondta: ,,Haragszom Önre, mert
elvette tĘlem az egyetlen címemet, az árulót.” Te pozitív
értelemben megelĘztél engem. Az elsĘ cikked megjelenése utáni találkozásunkkor is mondtam, nem haragszom
Rád, hiszen leveledbĘl – még ha nem is értünk mindenben egyet – az elkeseredést éreztem, nem a rosszindulatot.
Mostani nemes gesztusoddal példát mutattál sokaknak,
nekem is. Jól tudom, hogy sokan úgy gondolják, ironikus
stílusom mögött nagyképĦség és lekezelés van, holott, aki
ismer, tudhatja, hogy nincs így. Ha bárkit megbántottam
volna, ezúton is elnézést kérek.
Kedves Gyuri! ėszintén kívánom Neked és mindannyiunknak, hogy ebben az országban azok a vállalkozók és közalkalmazottak, akik mint Te is becsületes munkából szeretnének megélni, megtalálhassák számításaikat.
A többit a fehér asztalnál.
Üdvözöl:
Gróf Péter
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NEMZETISÉGI OLDAL –

2012. március

Szerkeszti a Német Nemzetiségi Önkormányzat

A vallási élet
A magyarországi németek vallásos emberek voltak. Mai
írásunkban Soroksár példáján szeretnénk bemutatni, hogy is
élték vallásos hétköznapjaikat, ünnepnapjaikat nagyszüleink,
dédszüleink, eleink.
Kezdjük talán mindjárt a vasárnappal, mely nap minden
hét hetedik napja a megpihenés ideje. Régen igen komolyan
vették, és a legszükségesebb teendĘkön kívül nem folyt
munkavégzés. Természetesen ez a nap is német nyelvĦ misével kezdĘdött, és a család teljes körĦen részt vett benne. A
misét és a prédikációt mindig a plébános tartotta, a kántor a
karzaton orgonált, rendszerint Haydn- és Schubert-darabokat
és ezeket együtt énekelte a hívĘkkel. A férfiak a templomtéren gyülekeztek a mise után, majd a közeli Wirtshausban
hörpintettek egy-egy pohár bort étvágygerjesztĘnek.
A ház asszonya a mise után sietve ment haza, hiszen Ę fĘzött az egész családnak több fogásos ebédet. A menü általában marhahúsleves, rántott csirke garnírunggal és sütemény
volt. Nagy teljesítmény volt egy ilyen ünnepi ebéd elkészítése, mert a csirkevágástól a levesbetét meggyúrásáig és a
sütemény elkészítéséig minden az Ę kétkezi munkáját dicsérte. Csak a mosogatás után délután 3 óra körül tudott megpihenni és egy kicsit szundítani.
Az év egyházi ünnepeit és szokásait mindig megtartották.
Január elsején a felnĘtt ismerĘsök, szomszédok, barátok és
családtagok boldog új évet kívántak egymásnak, egész nap
nem tettek semmi rosszat, mert a hagyomány úgy tartotta,
hogy olyan leszel egész évben, amilyen elsején voltál. Friss
káposztát fĘztek a koca orrával és csülkével, hogy a dolgok
az évben elĘre menjenek, mert úgy tartotta a mondás, hogy a
disznó a szerencsét elĘrefelé kitúrja. A szárnyas megmenekült, mivel hátrafelé kapar, így a dolgokat hátráltatja.
Január 6-án, háromkirályok napján, az anya egy edényben
kenyérszeleteket, sót és tömjént kevert össze, ráhelyezett
néhány izzó faszenet, helyiségrĘl helyiségre haladt, és szentelt krétával az ajtótok tetejére írta: 19 C + M + B 38 =
Christus mansionem benedictat. (Isten óvja ezt a házat. – a
számok az évszámot jelentik.).
Szokás volt még a háromkirályok házalása miközben énekelték: ,,Mi vagyunk a háromkirályok a csillagunkkal.”
GyertyaszentelĘkor, február 2-án szentelték meg a gyertyákat, amelyeket különleges esetekben (betegség, halál) gyújtottak meg. A napsütés ezen a napon rosszat jelentett, mert
úgy hitték, hogy a tél akkor még 40 napig eltart.
Balázs-napon, február 3-án
torokszentelésre mentek a templomba. A plébános villaformájú
égĘ gyertyát tartott a torokhoz és
közben áldást mondott.
Virágvasárnap barkaszentelést
tartottak, majd az otthoni kis házi
oltárt (Mária-kép, egy kereszt és
két gyertya) feldíszítették vele.
Nagycsütörtökön a város férfijai
tették meg húsvéti gyónásukat, az
asszonyok egy nappal késĘbb.
A harangozást kerepeléssel
helyettesítették,
miután
a
harangok „Rómába szálltak” és csak nagyszombat késĘ
délután, az ünnepi misén tértek vissza.
Nagypénteken szigorú böjtöt tartottak, még a tĦzhelyet sem
fĦtötték be, hideget ettek: egy kis túrót, ruszlit, sajtot egy kis

kenyérrel, és csak a legszükségesebb munkákat végezték el.
Az emberek böjttel, csenddel és imával kívántak Jézus szenvedéseire gondolni.
Nagyszombaton a harangok a délutáni ünnepi mise alatt
tértek vissza, és hirdették az Úr feltámadását. A feltámadási
körmenetben a plébános a baldachin alatt kezében az oltáriszentséggel áldást osztott a híveknek.
A böjtidĘnek vége lett, otthon mindenkit már várt a fĘtt
sonka és tojás, melyhez krumpli- és zellersalátát, valamint
friss ecetes reszelt tormát kínáltak.
Húsvét vasárnapján a gyerekek már korán reggel kiugrottak az ágyból, és kirohantak a kertbe megkeresni a nyuszi
ajándékát. Apró csokit, cukorkákat, esetleg valami iskolaszert kaptak.
Vasárnap az ünnepi misére zsúfolásig megtelt a templom
hívĘkkel. Reggel nyolckor német nyelvĦ mise volt, majd
tizenegykor magyar nyelvĦ.
Délben finom ebéd volt, utána sütemény, többnyire rumos
torta, melyet cukormáz borított, és kis színes cukortojások
díszítették.
A húsvéthétfĘ a locsolkodás napja volt. A férfiak és fiúk kis
üveg kölnivízzel kerekedtek fel, és meglocsolták a ház fehérnépét, a rokonságot és szomszédságot. Húsvéti tojás,
néhány garas volt a jutalmuk, de szokás volt egy kis likĘrrel,
jóféle házi pálinkával is megkínálni a felnĘtteket. A kölcsönös batyuküldés is ekkor zajlott: amíg a gyerekek kicsik
voltak, a keresztszülĘk batyukat küldtek egymásnak, melyben húsvéti nyúl és tojás, valamint sütemény rejtĘzött.
(Folytatjuk)

  
      
       


   !   
Az idén is jól sikerült hagyományĘrzĘ sváb bálunk, melyet
február 11-én szombaton, a Sirály étteremben tartottunk. A
siker záloga nemcsak az eredeti sváb zenét játszó Donau
Power zenekar volt, hanem óvodásaink tündéri elĘadása,
zenekarunk és énekkarunk hangulatos, szép zene- és énekdarabjai. Köszönjük nekik!
Köszönetünket fejezzük ki szponzorainknak, akik értékes
ajándékai nélkül tombolanyereményeink nem lettek volna ily
színesek, köszönjük Zeller Tibornak, hogy rendelkezésünkre
bocsátotta ismét a Sirály éttermet, ahol kényelmes, színvonalas kiszolgálásban volt részünk.
Wir bedanken uns recht herzlich!
Ida Scheili Herendi

Meghívó
A hagyományĘrzĘ
sajbázásra
szeretettel hívunk mindenkit,
melyet idén március 31-én, szombaton
19.30 órai kezdéssel
a Duna-parton
az Életfa-szobornál rendezünk
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A Mátyás Király MĦvelĘdési Ház
szeretettel meghívja Visegrád lakosait
a hónap utolsó péntekén megrendezendĘ
elĘadás-sorozat következĘ alkalmára,
mely

2011. március 30-án (pénteken)
18 órától lesz
a könyvtárban
Ebben a hónapban
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Jöjj, négysoros, jöjj. Versed nem szaval,
ódává nem növesztheted magad.
De napomon ez a négy sor vonal,
életjel, mit lelkem lelkemnek ad.
(Jöjj, négysoros)

Áprily Lajos születésének
125. évfordulója tiszteletére
az Áprily Iskoláért Alapítvány meghirdeti
,,Áprily-év 2012” eseménysorozatát.
A költészet napján, április 11-én
a költĘ négysoros verseibĘl szerkesztett
mĦsoros esttel indítjuk a jubileumi évet.

a Kopernikusz leányához
a hitrĘl,
valamint az Isten bizalmasa

A Versek Barátainak Köre
tisztelettel és szeretettel meghívja
Visegrád város lakosságát a
 ! címĦ

címĦ

4;<6/374=9;=*

könyvek bemutatójára

&'&$ )%*!$

hívunk mindenkit

Vendégeink:

Beer Miklós megyéspüspök
és Deák Antal András,
akik a könyvek írói, szereplĘi és kiadói
A belépés ingyenes!
Mindenkit szeretettel várunk!

FILMKLUB
Továbbra is várjuk mindazon filmbarátok jelentkezését, akik szívesen csatlakoznának a filmklubhoz.
A következĘ három vetítés március 14-én és 29én, valamint április 12-én 18 órától lesz a könyvtárban.
Részletesebb információval a mĦvelĘdési házban, vagy a 398-128-as vezetékes, ill. a 06 (30)
210-8580-as mobil telefonszámon tudunk szolgálni.
Minden érdeklĘdĘt szeretettel várunk!

Helyesbítés
A Visegrádi Hírek februári számában megjelent
felhívás, amely a MĦvészetek Palotájában megrendezett esemény televíziós (nem)rögzítésével is kapcsolatban van, két ponton hamis állítást tartalmaz: „egy
szállodát bemutató promóciós anyag elkészítése
hirtelen és rejtélyes módon sokkal fontosabbá vált
mindennél”.
A riport, melyrĘl Mikesy Tamás februári írásában is
szó van, nem 2012. január 22-én készült, illetve a
„promóciós anyag” jelzĘ nem bizonyosan helytálló.
A pontatlanságért elnézést kérek az érintettektĘl!
Fagyas Róbert,
a Visegrád Jam Session tagja

Az Áprily Iskoláért Alapítvány
az év további programjainak megrendezésére
köszönettel fogadja a hallgatóság önkéntes adományát.

"##   $

  %

Február 17-én ezzel a kántálással próbáltunk ráerĘsíteni tavasztündér próbálkozásaira télĦzĘ rendezvényünkön. Mi, azt
gondolom, mindent megfelelĘen megtettünk azért, hogy valóban vesszen már a késĘn jött, és elég kemény tél, most várjuk
a fejleményeket…
Idén második alkalommal rendezte meg a Visegrádi Ifjúsági
Sziget Egyesület a Visegrádi Fiatalok Klubja Egyesülettel
közösen hagyományĘrzĘ rendezvényét. Nagy örömünkre, sok
visegrádi család, gyerek és turista jött el, és így együtt, jó
hangulatban töltöttünk el egy kellemes szombat délutánt. Annak rendje és módja szerint készítettünk két kiszebábot és
felhívtuk a jelenlévĘk figyelmét, hogy a néphagyomány szerint ne felejtsék rájuk tĦzni azon gondjaik, bajaik céduláit,
miktĘl szabadulni szeretnének… reméljük, beválik mindenkinek és nem csak a zord idĘtĘl, hanem ezektĘl a nem kívánt
dolgoktól is sikerül megszabadulni.
Kis csapatunk igen nagy zajjal, kerepeléssel, dudálással, dobolással – néhányan maskarában – kísérték utolsó útjára a két
szalmabábut. A Fekete Holló étterem elĘtt már várta Ęket az
elkészített máglya, melyen szinte egy szempillantás alatt elégtek és reméljük, a hideg, gond, baj, mind-mind füstté vált
velük.
A jókedvĦ társaság ezután az étterem kerthelyiségében jóízĦen falatozgatta az anyukák, nagymamák sütötte fánkokat,
illatos, nyárt idézĘ lekvárokkal, finom forralt borral és teával.
Nagyon köszönjük mindenkinek, aki eljött és köszönjük
mindenki segítségét, aki bármivel is hozzá járult ahhoz, hogy
ezt a kellemes délutánt így együtt tölthessük. Köszönjük a
polgárĘrségnek, hogy lezárták nekünk az utat, így biztonságosan közlekedhettünk és köszönet a Fekete Holló étteremnek,
akik megfĘzték italainkat, megterítettek nekünk. Nagyon jól
esett és köszönjük a sok gondos adományt (1-1 tál fánk, kis
bor, kis lekvár, kis cukor stb.) – mindenkinek eszébe jutott
valami, és így lett teljes és egész a mi télĦzésünk.
Bártfai Ildikó és Gerstmayer Bea
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Ideje: 2012. május 26–28. (szombattól hétfĘig)
Kirándulásaink mottója: Ismerd meg a történelmi Magyarországot!
Kedves Visegrádiak!
A Visegrádi Szövetség ebben az évben a tavaszi kirándulását Kárpátaljára szervezi. A két éjszakás, három napos
programra tagságunkon, pártoló tagjainkon kívül bárkinek a jelentkezését elfogadjuk a busz befogadó képességéig.
Szállás: 2 éjszaka Munkácson – kétszemélyes szobákban (komfortos)
Étkezés: vacsora és reggeli közösen az adott helyen (két félpenzió)
KöltĘpénz: A hrivnya, melyet itthon be lehet szerezni; elfogadják az eurót is. Mostanában az átlag középárváltás:
100 Ft = 3.73 UAH
Költségterv: kb. 28.000–30.000 Ft között (szállás, félpanzió, belépĘk és idegenvezetés, borkóstolás, útiköltség)
Vigyázat! Útlevél szükséges! Akinek nincs, beszerezheti a helyi okmányirodában, mely 7500 Ft-ba, ill. 2500 Ft-ba
kerül.
Az alábbiak szerint tervezzük a programjainkat:
Május 26., szombat:
Visegrád–Beregszász–Munkács
05.00 GyülekezĘ a Fábián–Sebestyén-kápolnánál – utazás
10.00 Beregszász megtekintése – idegenvezetéssel, pihenĘkkel
13.30 A múzeum megtekintése – idegenvezetéssel
14.30 Utazás Munkácsra, majd munkácsi vár és kiállítás megtekintése
Május 27., vasárnap:
Munkács–Ungvár–Vereckei-hágó–Szolyva–Munkács
09.00 Utazás Ungvárra: a vár, a skanzen és a belváros megtekintése – idegenvezetéssel.
13.00 Utazás a Vereckei-hágóra és Szolyvára – idegenvezetéssel és hazatérés a szállóra.
19.00 Zenés, táncos est
Május 28., hétfĘ:
Munkács– Beregszász–Csaroda vagy Tákos–Visegrád
09.00 A munkácsi városközpont megtekintése – idegenvezetéssel
11.00 Utazás a borpincébe (Beregszász), ebéd és borkóstolás
14.00 Utazás Csarodára vagy Tákosra – a ref. templom megtekintése
16.00 Utazás haza, Visegrádra
Jelentkezni 2012. március 20-ig 6000 Ft/fĘ befizetésével együtt Berinszki Józsefnénél (Ica), tel.: (30) 452-3709,
illetve Kiss Károlynál, tel.: (20) 456-2924.
A Visegrádi Szövetség elnöksége

A Visegrádi Szövetség és a Visegrádi Turisztikai Egyesület

TÁRSADALMI MUNKÁRA – SZEMÉTSZEDÉSRE
hívja Visegrád és Visegrád-Szentgyörgypuszta lakosait!
Ideje:
2012. március 30-án, pénteken 14 órától
Találkozó:
a Deltánál, illetve a 11-es sz. út idĘsek otthona bejárati út keresztezĘdésénél
Tervünk:
a Duna-part területének, illetve a 11-es sz. út melletti területeknek a takarítása:
a futballpálya és a révállomás között, valamint a Delta és környéke,
továbbá a 11-es sz. út melletti területek és Szentgyörgypuszta takarítása
Mindösszesen három órai munkára kérjük Önöket. KesztyĦt, mĦanyag zsákokat és egyéb eszközöket biztosítunk. A
hulladék elszállítását megszervezzük.
Kérjük Önöket, ha ezen a napon a közös szemétszedésre nem tudnak eljönni, akkor a saját környezetükben – járdákon, árkokban – végezzenek takarítást!
Mindenkit várunk!
Kérünk valamennyi visegrádi civil szervezetet, hogy mozgósítsa tagjait!
Tegyük szebbé városunkat!
A Visegrádi Szövetség elnöksége
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Tisztelt Mikesy Tamás
KépviselĘ és MĦvelĘdésiház-vezetĘ Úr!
Kedves Tamás!
Köszönöm a baráti hangnemet és hozzáállást, amellyel
bíráló véleményedet megfogalmaztad a Danubia Televízió egy híranyagával és egy elmaradt forgatásával kapcsolatban.
A dr. Kovács Ildikó zalaegerszegi ügyvédnĘvel (vagy
ahogy Te nevezted: „fülesbagollyal”) készített riport
valóban nehéz döntés elé állított. Leveledben azt írod,
furcsa egybeesés, hogy pont azokat a szolgáltatásokat
kereste, melyekrĘl az egy nappal korábbi testületi ülésen
tárgyaltatok. Biztos vagyok abban, hogy karácsonyi hangulatról és vásárról nem volt szó az ülésen, pedig az ügyvédnĘ ezeket hiányolta elsĘsorban. Azt hitte, hogy egy
városba érkezvén ezeket megtalálja. Ennek már csak a
következménye volt az, hogy úgy gondolta, ha nincs
karácsonyi vásár, akkor kimennek a piacra a férjével. A
gyógyszertárat is megemlíti a riportban. Abban igazad
van, hogy arról többször tárgyaltatok a testületi üléseken.
Engedd meg, hogy visszakérdezzek! Miért furcsa az, ha a
képviselĘ-testület által tárgyalt probléma a gyakorlatban
is, és nem csak a tárgyaló asztalnál merül fel? Gondolom,
éppen ezért foglalkoztatok vele.
Kérdezed, hogy vajon minden turista így vélekedik-e a
városról. Reprezentatív volt-e a vélemény? Természetesen
nem volt reprezentatív, azt hiszem, ezzel mindenki tisztában van, ez csupán egy vendég véleménye volt, aki –
szemben az elĘtte megkérdezett három turistával – vállalta is, hogy elmondja. A szállodák kereskedelmi igazgatói
közül többen is arról tájékoztattak, hogy a karácsonyi
vásárt keresték a vendégek, ezért Szentendrére és Esztergomba irányították Ęket. Ez némileg alátámasztotta az
ügyvédnĘ kritikáját. Reprezentatív mintavételre egy 6
perces híranyag összeállítása során nincs lehetĘség, ez
nem is követelmény.
Nehéz volt a döntés, hogy az ügyvédnĘ kritikája képernyĘre kerüljön-e. Úgy gondoltam, hogy abban a városban,
ahol az adóbevételek nagy része a turizmusból származik,
ahol a mindennapi lét és a fejlesztések jelentĘs mértékben
függnek ezektĘl a forrásoktól, közérdek, hogy a lakosság
megismerje ennek a turistának a véleményét. Éppen a
város iránti barátság és felelĘsségtudat juttatott erre az
elhatározásra. Lehet, hogy rosszul döntöttem, hibáztam,
megsértettem vele visegrádi polgárokat. Nem ez volt a
szándékom, de elfogadom azoknak a véleményét, akik így
gondolják.
Leveledben kitérsz a televíziónak nyújtandó támogatásra
is. Nézzük az ezzel kapcsolatos tényeket! A televízió
2011. évi támogatását tavaly februárban felére csökkentette a képviselĘ-testület. Ekkor már 2 hónapja a korábban
megszokott színvonalon és mennyiségben készítettük el a
mĦsorokat. Elhatároztuk, hogy nem változtatunk a mĦsorstruktúrán. Tekintettel voltunk a város nehéz helyzetére és
a korábbi években nyújtott támogatásokra. Ezt követĘen a
nyár folyamán, a vészköltségvetés elfogadásakor tudtuk
meg azt, hogy a fele összeget is a felére csökkenti az
önkormányzat, megpecsételve ezzel az elnyert mĦszaki
pályázatunk megvalósításának sorsát és veszélyhelyzetbe
sodorva a mĦködésünket. Tudom, Tamás, hogy ez nem a
Te szavazatodon múlt, de ezek a számunkra, és azt gon-
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dolom, minden Danubia-nézĘ számára szomorú tények.
Következmények: mĦszaki meghibásodások, kép- és
hanghibák, minĘségromlás, nehéz körülmények között
végzett munka, internetes videótár szĦkítése. (Ezért nem
láthatók a 3 hónapnál régebbi közvetítések a honlapon.) A
második döntést is megértettük, mert vészhelyzet állt elĘ,
és bíztunk abban, hogy ezeknek a döntéseknek nincs köze
ahhoz, hogy a Danubia Televízió következetesen kitart a
választások után elhatározott mĦsorpolitikája mellett, ami
arról szól, hogy közvetíti a képviselĘ-testületi üléseket.
Csak azért, hogy az arányokkal tisztában legyen mindenki: a tavalyi 700 ezer forintos támogatás a televízió
egy havi mĦködési költségének körülbelül 60%-át fedezi...
A második döntést követĘen az egyik ülésen tájékoztattam a képviselĘket arról, hogy ezzel az újabb „megszorítással” vésztartalékaink kifogynak, 2012-ben nem tudjuk
elĘfinanszírozni a város számára a szolgáltatást. Ezért
történt meg a szavazás 2011 decemberében a televízió
támogatásáról. Most március 1-je van, a mai napig nem
érkezett meg a várva várt támogatás… Érdek-, arány- és
értékvesztésrĘl írsz leveledben. A televízió céljai kezdetektĘl fogva: a települések közötti kapcsolatok és együttmĦködés, valamint a közösségi és helyi kulturális élet
segítése, a közérdekĦ információk közvetítése, a dokumentálás, az értékek felmutatása, mentése, megĘrzése és
egy mindenki számára hozzáférhetĘ videótár létrehozása
és fenntartása. (Talán kevesen tudják, hogy a Danubia
Televízió minden egyes felvételrĘl DVD- másolatot ad át
a támogató településeknek, amivel egy saját, stúdió minĘségĦ archívumra tesznek szert.)
Az egyik legfontosabb elv, hogy a televízió nem a képviselĘ-testület, vagy egyes tagjai elismeréséért dolgozik,
hanem a lakosságért. Nem szeretnénk, ha valaki azt gondolná, hogy mi egyik, vagy másik ,,oldalon” állunk, ezt
nem is tehetnénk meg. Nem mindig sikerül érzékeltetnünk, de a törekvésünk ez irányba mutat. Szeretnélek
megnyugtatni, kedves Tamás, hogy semmi nem változott
a Danubia Televízió, vagy ahogy Te fogalmazol (külön
köszönet érte) a ,,mi tévénk” háza táján. Arra kérlek,
visszautalva a cikk elején írtakra, hogy ne egy-egy mĦsor,
vagy forgatás alapján ítélj és következtess, ha már a reprezentativitás szóba került, hanem az elmúlt közel tíz év
munkássága és a hosszú évek óta tartó jó együttmĦködésünk alapján.
Bízva ennek folytatásában, barátsággal:
Balázs Csilla ügyvezetĘ, fĘszerkesztĘ
Danubia Televízió

Kedves Mezei Anna (Panni)
és kedves Visegrádiak!
A MĦvészetek Palotájában megtartott nagy sikerĦ rendezvényhez szívbĘl gratulálok minden Visegrádinak.
ėszintén sajnálom, hogy – egy nem várt, magánjellegĦ
probléma miatt – elmaradt ennek a valóban jelentĘs eseménynek a rögzítése. Természetesen elsĘ helyen kellett
volna szerepelnie a magyar kultúra napja alkalmából
megtartott rendezvényekrĘl szóló híradások sorában. Ezt
a hiányt igyekeztünk egy hírösszeállítással valamelyest
pótolni. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik ebben segítségünkre voltak.
Balázs Csilla
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A segítĘ jó szándék szép példája

F É NY AZ AL AG Ú T V É G É N …
AV AG Y M E G Ú J U L T A „ S ZI G E T”
2002 év vége felé lelkes fiatalok egy csapata állt öszsze és akkor még fĘként súlyzós edzések céljára szerette volna életre kelteni a sok éve üresen álló valamikori
ABC épületét.
A szétfagyott radiátorok miatt használhatatlan fĦtésrendszer és az elektromos problémák nehéz feladat elé
állították Ęket, de megoldották. Ezen kívül gépeiket is
saját maguknak kellett megépíteniük. A munkának
nekifogtak és megtiszteltetésnek érzem, hogy tĘlem
kértek segítséget. 2003. májusban hivatalos formát
öltött az egyesület, megfogalmaztuk céljainkat, meghatároztuk feladatainkat és munkánk végzéséhez, kitĦzött
céljaink eléréshez sok embertĘl kaptunk segítséget.
Energiát, idĘt nem sajnálva heteket dolgoztunk azon,
hogy egy kulturált, elfogadható külalakkal rendelkezĘ
helyiséget biztosítsunk a közösségnek.
A munkában saját erĘinken túl az önkormányzat
anyagi és elvi támogatására is támaszkodhattunk és
köszönjük, hogy azóta is számíthatunk rá. 2003 telére
mĦködĘképessé tettük az ifjúsági házat és élettel töltöttük meg. Rövid idĘn belül a programok széles választéka a nyitvatartási idĘt szinte teljesen betöltötték és
egyéb hétvégi szabadidĘs tevékenységeink tárháza is
gyarapodott.
Folyamatosan igyekeztünk a helyiség fenntarthatóságán, színvonalán javítani, a szükséges hĘszigetelésekkel, állagmegĘrzéssel és kisebb fejlesztésekkel. Jó
ideje már, hogy az igények túlnĘttek azon a szinten,
amit valaha elértünk, ezért az elmúlt évben elhatároztuk, hogy nagy fába vágjuk a fejszénket, felújítjuk és a
felmerült igények szerint átalakítjuk a helyiséget. Erre
a munkára induláskor 765.000 forint keret állt rendelkezésre. Ez 500.000 forint bruttó éves tiszteletdíjamból
és 265.000 forint támogatói hozzájárulásból állt össze,
mely a mai napig újabb 239.000 forinttal gyarapodott.
MielĘtt bármi másba belefoghattunk, a tetĘ alattomos
beázási pontjait kellett megtalálnunk és a legszükségesebb javításokat elvégezni. Ennek az anyagköltsége
101.030 forint, de Ęsszel még szükséges lesz folytatni.
Takarékossági és komfort okokból az épületmennyezet
hĘszigetelését is elvégeztük, mely anyagköltsége
495.265 forint.
A homlokzati hĘszigetelést tavasszal folytatjuk. Felújíttattuk az elektromos hálózatot, melyben Balogh
Pista rengeteg társadalmi munkával volt a segítségünkre. A hivatalos dokumentumok miatt, és mert bizonyos
munkák elvégzéséhez többtagú csapatra volt szükség,
az elavult villanyóra cseréjét és az érintésvédelmi ellenĘrzést Balogh Zoltánnal végeztettük el. Az Ę munkabére és anyagköltsége 221.550 forint. A belsĘ tér
igény szerinti átalakításához falakat bontottunk és építettünk, ennek anyagköltsége 100.310 forint. Festési
munkák anyagköltsége 74.950 forint.
Az átalakítások és az elavult rendszer miatt szükség
volt a víz- és fĦtésrendszer felújítására is. Ennek
anyagköltsége 101.760 forint volt. Az építési törmelék
elszállíttatása 12.000 forint volt, modern WC-

papírtartókat szereltünk fel, ez 10.000 forint. Az áthelyezett ajtók, a tükrök és egyéb takarólécek anyag költsége 15.900 forint, a bontás utáni betonozás anyag
költsége 3.800 forint. Új szĘnyegpadló költsége 40.000
forint.
A nagyterem nagyfalára a tornákhoz szükséges 8 méter hosszban embermagasságú tükröt helyeztünk el,
mely 97.805 forint. Ez mindösszesen: 1.274.370 forint.
Mint az összegbĘl is látszik, 270.370 forinttal túlléptük
az idĘközben megemelkedĘ keretet is, de elnöki kölcsönként pótoltam a hiányt. Mint tudjuk, „evés közben
jön meg az étvágy”, mi is újabb és újabb feladatot
vállaltunk, hogy lehetĘleg hosszú idĘre problémamentessé és energiatakarékossá tegyük az épületet.
Ahhoz, hogy ez a rengeteg anyag mind a helyére kerüljön, sok ember szorgalmas munkájára és kitartására
volt szükség. Szerencsére akadt ilyen bĘven és „röpke”
két hónap alatt úgy tudtuk mindezt megvalósítani, hogy
egyetlen délelĘtti és délutáni program megtartása sem
sérült. Mindösszesen 887 óra társadalmi munkát végeztünk el barátaimmal. Remélem, nem felejtek ki senkit,
köszönet a sok segítséget ifj. Müller Antalnak, öccsének, Gábornak és szüleiknek, valamint barátjuknak,
Király Lászlónak, az örökmozgó Ralfnak és barátjának,
Zsoltinak.
Köszönet továbbá Balogh Pistának, a festĘ csapatnak
– Scheili Petinek, Oláh Mikinek és fiának, Marcinak,
Wohl Robinak, Gyurcsik Fecónak, Vogel Gyuszinak,
Kreisz Kornélnak és Marton Jánosnak, Torzsás Norbertnek, Bártfai Zsófinak, Bertényi Ildinek és fiának,
Barninak –, akik nem csak a festésben segítettek. Ezen
kívül köszönet illeti még a bringás csapatból Fejes
Petit, Herczog Zolit és Bálint Zsoltit, valamint a konditerem felújítóit Heier Józsit, Koncz Mikit, Németh Jancsit, Réti Rolit és Balogh GergĘt. Staberecz Péternek
és Burgermeister Pistának köszönjük, hogy megoldották a víz- és fĦtésszerelést. Köszönet a tetĘszigetelésben és az aljzatjavításban nagy segítséget nyújtó Oláh
Sanyinak és gyerekeinek, valamint a járdalapokat lerakó Csékei Robinak.
Köszönjük továbbá az új helyre került bejárati ajtót
Oláh Péternek, az ehhez tokot készítĘ és más egyéb
mĦhelyben elvégzendĘ munkához segítséget nyújtó
Héder Józsinak. Köszönet a feleségemnek, aki a munkák utáni rendrakásban és takarításban segített, Ę tartja
évek óta rendben Molnár Zsóka segítségével folyamatosan az épületet.
A belsĘ munkálatokból már csak kisebb feladatok
vannak hátra, ezt remélhetĘleg az újság megjelenéséig,
a külsĘ munkákat pedig az Ęsz beálltáig elvégezzük.
Köszönöm mindenkinek a segítségét, ha kifelejtettem
volna valakit, attól elnézést kérek!
Köszönöm a programokra járók türelmét, hogy tĦrték
a rendetlenséget, de értetek készült, használjátok
egészséggel!
Bártfai István
VISZE elnök
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Kedves Lajos!
Tisztelettel az alábbiakban összegezném röviden cikkeddel-nyílt leveleddel kapcsolatos véleményemet.
A cikk néhány gondolatától kissé megijedtem. Vegyük
sorjában:
1. 2001-ben, a strandügynél tartunk. SzendrĘi Lajos írja:
„Akkor Te nem álltál a visegrádiak mellé. Helyette azt
figyelted az utcán, hogy ki megy el a népszavazásra.”
Ez ijesztĘ! Visszatértek a rosszemlékĦ évek, a besúgások
idĘszaka? Te 12 évre visszamenĘleg tudod, hogy én hol
voltam és mit csináltam? Nyilván vagyok tartva? És hogyan? Vajon honnét tudhattam, hogy a népszavazásra
elmentek közül ki, mire szavazott? Ki hatalmazott fel és
honnét veszed a bátorságot, hogy eldöntsd, ki visegrádi és
ki nem. Egy magát demokratikus érzelmĦnek tartó jogász
ilyet leírhat 2012-ben?
Egyébként 2001-ben valóban nem álltam olyanok mellé,
akik akkoriban idĘs, beteg embereket zaklattak, azért mert
más volt a véleményük…
2. Felejtsük már el ezt a rossz ízĦ, „marxista”
ihletettségĦ, szellemi munka–fizikai munka, munkásparaszt–értelmiségi szembeállítást. Van, aki járdát épít, és
van, aki szellemi munkát végez a közjó javára, mindkettĘt
meg kell becsülni. Származásomnál – nagyapám egyszerĦ
somogyvári földmĦves volt – és munkámnál fogva nagyon
sokat éltem, dolgoztam kétkezi emberek között. Mindig
vallottam, hogy egy bölcs paraszt ember természetes intelligenciája sokszor többet jelent egy akadémikus profeszszori tudásánál. Ezért is fölösleges engem „pökhendinek,
sértĘnek” beállítani. Aki ismer, tudja, hogy ezek igaztalan
vádak. De hát a politikai cél szentesíti az eszközt.
3. De tovább olvasva SzendrĘi dr. cikkét, a helyzet csak
„fokozódik”. Idézem Ęt: „…mert harcolsz, mint vezéred és
gondolkodsz, mint polgármestered.”
Igazán megnyugtató, hogy már nemcsak azt tudja a jeles
publicista, hogy mikor hol voltam és kit figyeltem, de már
azt is, hogy mit gondolok és kit követek.
Közölnöm kell SzendrĘi Lajossal, hogy a vezérkultuszszal rossz helyen kopogtat. A führerek és generalisszimuszok nem az én világomhoz tartoznak. Nekem nem vezéreim, hanem vezérelveim vannak. Például arra vonatkozólag, hogy soha semmilyen pártnak nem voltam és nem
vagyok tagja, világnézetemet, politikai elveimet szóban és
írásban mindig vállaltam, és nem szoktam váltogatni,
akármilyen párt van kormányon. EbbĘl adódóan SzendrĘi
dr. „nagy leleplezése”, amivel most „világgá kürtölte”,
hogy 2010-ben ki mellett indultam a hely választásokon,
kellĘen hatásvadász elem, de igazából semmit nem ér,
tekintettel arra, hogy mint említettem, mindig vállaltam,
hogy kit támogattam, kivel mĦködtem együtt, és ezen ma
sincs mit szégyellenem, természetesen errĘl mindenkinek
lehet (ellen)véleménye, amit tiszteletben tartok, de félni és
megijedni nem óhajtok senkitĘl.
4. De a gĘzhenger (vagy koncepciós perelĘkészítés?)
halad tovább, SzendrĘi dr. így ír a következĘkben: „Megjegyzéseid sértĘek, pökhendiek pozĘrök, még így névtelenül, alaktalanul is. Ezen túl csakis a közhangulat mételyezésére alkalmasak. Miért? Mert azt sugallják, hogy csakis
az a jó, amit bizonyos – általad is támogatott – politikai
párthoz tartozó emberek, vagy szimpatizánsai tesznek.”

Hát igen, aki meg akar sértĘdni, annak nehéz bármit
mondani, magyarázni. Tisztelettel ajánlanám bárkinek, aki
szerint én mételyezem a visegrádi közhangulatot, hogy
nézze meg a helyi tv-ben a testületi üléseket, és utána
térjünk vissza erre a témára.
5. Elárulok egy titkot: 1990-tĘl mostanáig soha nem tudtam-tudom, ki, melyik pártnak a tagja, se bal, se jobb
oldalon. Ha valaki most megkérdezne, soroljak már fel
néhány embert, aki tagja valamely pártnak, nagy bajban
lennék. EbbĘl következĘen nem tudom, mirĘl beszél
SzendrĘi Lajos. Mivel egy kis településen élünk, sokan
tudják a másikról, melyik politikai irányzathoz tartozik,
mivel – bár ez amúgy magánügy – az emberek többsége,
így én is, vállalja a meggyĘzĘdését. Tekintettel arra, hogy
nem kértem és nem kaptam felhatalmazást az érintettektĘl,
nem sorolhatom fel mindazon, általam tudottan más politikai irányultságú emberek nevét, akikkel a múltban és
jelenben együttmĦködtem, és ma is együtt dolgozom.
Ennyit SzendrĘi dr. hatásos, de valóságtartalmát tekintve
súlytalan megállapításairól. És még egy idézet a vitapartnereim által vagy figyelmesen el nem olvasott, vagy valami ok miatt meg nem értett cikkembĘl e témában: „Kérdem én, lehet egy járdafelújítást, szobor, vagy emlékmĦ
díszkivilágítását bal, avagy jobb oldali módon megoldani?”
6. SzendrĘ dr. az általam használt „csúsztatás” kifejezést
az alábbi módon értelmezi: „A csúsztatás kifejezés a politikai szócsatákban meghonosodott kifejezés a „hazugság”
helyett azért, hogy ne lehessen a nyilatkozót rágalmazás
miatt eljárás alá vonni. Szóval, kedves Péter, mit is hazudott Kovács Gábor? Na, ezt már nem írtad le.”
Sajnálattal kell közölnöm, hogy ebbe a gyermeteg csapdába nem óhajtok belesétálni. Cikkemben senkirĘl nem
állítottam, hogy hazudik. A „csúsztatás” kifejezésre más,
kevésbé a politikai cél elérésére szolgáló értelmezés is
létezik: „Érvelési hiba; valakinek a szavait nem az eredeti
szövegkörnyezetben idézzük, hanem onnét kiemeljük, és
más szövegösszefüggésbe helyezzük, ahol a szöveg új –
akár az eredetivel ellentétes – jelentést kap.”
(L. enciklopedia.fazekas.hu/retorika/Csusztatas.htm c.
internetes portálon.)
7. SzendrĘi Lajos nagy hatású és gyaníthatóan többek
tetszését kiváltó írását azzal zárja, hogy „egy újság felelĘs
szerkesztĘjétĘl, különösen, ha olyan okfejtésbe bocsátkozik, mint ami megjelent az újságban, azért én is többet
vártam volna…”
Tisztelettel közlöm, hogy cikkemet nem felelĘs szerkesztĘként jegyeztem, hanem Gróf Péter átlag visegrádi
polgárként.
Befejezésül még egyszer szeretném kijelenteni: személyében, vállalkozói mivoltában senkit nem akartam megsérteni. Ha valaki némi jó szándékkal és elfogulatlansággal olvassa el cikkemet – ez SzendrĘi dr.-ra sajnos nem
jellemzĘ –, errĘl meggyĘzĘdhet. Szóljon errĘl írásom
lényegi, befejezĘ gondolata is: „Hiszem, hogy a visegrádi
vállalkozók döntĘ többsége a város, a közösség érdekeit
nézve és nem politikai aprópénzért áldozza munkája hasznát mindannyiunk javára. Illesse Ęket ezért köszönet most
és a jövĘben is.”
Gróf Péter
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KEDVES VISEGRÁDIAK!
Ezúton szeretnénk megköszönni minden segítĘ szándékú lakosnak a polgármesteri hivatal által adományként összegyĦjtött 44.500 Ft-ot, amelyet a Csuka-völgyben leégett ház felújítására fogunk fordítani.
Továbbá külön köszönjük a rokonok és a polgármesteri hivatal segítségét.
Csonka család és Kis Gergelyné



    

Nézem a testületi ülésekrĘl sugárzott tv-közvetítéseket,
minduntalan az jár az eszemben, hogy mi a hasonlóság az
1998–2000 és a 2010–2014-re választott önkormányzat
között.
A különbség talán a hangulat és a polgármesterrel kapcsolatos felszólalások tartalma és stílusa. A régi önkormányzati képviselĘk nem mertek a polgármester ellen
szavazni, ami alól kivétel volt annak a négy képviselĘnek
az ellenszavazata, akik ellenezték a strand eladását. Lelkiismeretük alapján le is mondtak. Ha elfogadjuk azt az
alapvetĘ elvárást, hogy a választott képviselĘknek kötelességük a település vagyonával a ,,jó gazda módjára”
gazdálkodni, azt gyarapítani, megĘrizni. Ez a megállapítás mindjárt közelebb visz bennünket a kérdésre adandó
lehetséges válaszhoz.
Az 1998–2002 közötti idĘszakban az önkormányzati
képviselĘk nem gyarapították a település vagyonát, sĘt,
megĘrizni sem voltak képesek. Elkótyavetyélték a település vagyonát – lepencei strand – tetemes kárt okozva, szó
szerint kilopták a vagyont.
A jelenlegi, 2010–2014 közti idĘszakra megválasztott
képviselĘk nehéz örökséget vettek át elĘdeiktĘl. EbbĘl a
helyzetbĘl mit is lehet tenni? ElsĘsorban stabilizálni kell a
pénzügyi állapotokat, folyamatosan törekedve arra, hogy
a kiadások ne lépjék túl a bevételeket, miközben a felhalmozott tartozásokat kell elkoptatni. Azt látom, hogy a
siker ma azt jelenti, hogy elkerüli a település a pénzügyi
csĘdhelyzetet. Ezért dicséret illeti azokat, akik tettek
ezért.
A település azonban kiéheztetett – mivel az elmúlt húsz
évben érdemi és jelentĘs önkormányzati fejlesztés nem
történt – a fejlĘdés iránti vágya tekintetében. Nem növekedett a lakosság létszáma, nem fejlĘdött a közellátás, a
Duna-parti sétány megépítése állami finanszírozásban
készült el. Idegenforgalmat növelĘ beruházások csak és
kizárólag magán erĘbĘl készültek.
Ebben a helyzetben nagyon fontos lenne a tervezett városközpont megépítése, ami talán sikerülne, ha a képviselĘk közül Mikesy, Bártfai, Bálint képviselĘ urak is ugyanezt akarnák. Ezzel ellentétben viszont mást tapasztaltam a
közmeghallgatáson. Aggályoskodást, akadályok állítását;
megakadályozni, hogy a városközpont építésére – még az





elĘzĘ képviselĘ-testület által készített pályázat alapján –
megnyert 600 millió forint állami támogatás felhasználásra kerüljön. Így csak fokozódni fog, amit Visegrád veszít.
Egyszer tényleges vagyont veszített a város, most pedig
egy vissza nem térítendĘ állami támogatást. Egyszer kb.
500 milliót, most meg 600 milliót.
Meddig mehet ez? Mikor vesszük már észre, hogy nem
szabad a város érdekeivel ellentétesen harcolni? Ha nem
tudnak dönteni, mert állítólag nincs elég információ a
birtokukban, akkor miért nem szerzik meg az információt
a döntés elĘtt, és miért nem hoznak végre olyan döntéseket, amelyek a város érdekét szolgálják, hogy végre elindulhasson egy fejlesztési beruházás. Úgy érzem, hogy
ezek a kérdések, amiket felvetettek eddig, mind megválaszolhatók lennének. Van az önkormányzatnak egy településfejlesztési bizottsága.
Itt lehetne felvetni azokat a kérdéseket, amit a dönteni
nem tudó képviselĘk elmulasztanak, és utána meg
tudatlankodnak. Meg kell jegyeznem, hogy vállalkozó
voltam, és sosem tudtam becsülni azokat az embereket,
akik mindig azt a kérdést próbálták megválaszolni, hogy
valamit miért nem lehet megcsinálni. Semmit sem tenni
nem mĦvészet. Csak lustaság. A semmibĘl valamit elĘállítani már jelent valamit. Az az érzésem, hogy az említett
képviselĘk tevékenységükkel épp ezt akadályozzák meg.
Ennek pedig mi, visegrádi lakosok isszuk a levét.
Ha nem indul el a településközpont fejlesztése, akkor a
következĘ években semmi érdemleges nem fog történni.
Maradnak holdbéli tájként a romok a néhai strand területén. Visegrád – tervezett – virágzó központi helyén pedig
marad egy nagy pusztaság. Lehet majd ott kutyát futtatni,
szemetet lerakni, gépkocsikkal parkoláskor sarat dagasztani.
Ez lenne Visegrád jövĘje? Kicsit szégyellem magam a
képviselĘk helyett is. Sajnos, én sem tudom eldönteni,
hogy a település érdekeiért dolgoznak vagy önös érdekért? Vagy pusztán csak a polgármester lejáratásáért?
Utóbbi esetben kicsinyes politikai színjáték, aminek a
város az áldozata. Itt és most megint csak azt kérdezem:
mire esküdtek fel a képviselĘk? Ha a város érdekében
akarnak dolgozni, akkor talán ezt kéne tenni.
Bak László

 

A Szent György Lovagrend passaui nagypriorjának, Dr. Gotthart Csillának köszönhetĘen városunk értékes
ruhaadományt kapott. Az ajándék kiárusításában számos nĘi önkéntes volt segítségünkre; az Ę munkájukat ezúton is köszönjük. Az eladásból nagy örömünkre 300.000 Ft jött össze, amelyet az óvoda és az iskola számára
ajánlottunk fel.
Ezzel is szeretnénk köszönetünket és tiszteletünket kifejezni az intézmény dolgozóinak áldozatos oktató-nevelĘ
munkájáért.
Cseke Judit
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Egy írás következménye telefonos fenyegetés!
Tisztelt Visegrádi Hírek Olvasói! Örömmel vettem tudomásul, hogy kicsiny havi lapunk megyei szintĦ érdeklĘdésnek örvend. Nem is sejtettem, hogy olvassák az
Ęrbottyáni lakók is, sĘt beleszólnak belsĘ ügyeinkbe.
(Szerintem báránybĘrbe bújt farkas van a nyájunkban.)
Az újságunk utolsó számában megjelent cikkemben,
melyben magam és a helyi vállalkozó társaim becsületérĘl
fejtettem ki a véleményem és indokoltam tényekkel, ez
sajnálatos módon, más idegen személyek érdekeit sértették. A mi érdekeinket Ę éveken át semmibe se vette!
(Nem megy ki fejembĘl a farkas, az Ę érdekeit is sérthette
a cikk.) Ami szerintem normális dolog, mert inkább egy
idegen duzzogjon távol, mint egy társam mellettem. Az
újság megjelenését követĘen az írásomban említett cég
tulajdonosa felhívott és közölte velem, hogy „hazug kutya” vagyok és a kezemben lévĘ nyilvános dokumentumok, egykori számlák és személyes megtapasztalásaim
ellenére a következĘ számban hazudtoljam meg önmagam, mert ha nem, akkor beperel BECSÜLETSÉRTÉSÉRT! Hallgatva zaklatott érveléseit, három dologra gondoltam. ElĘször azt hittem, amnéziában szenved, aztán
úgy éreztem, idĘutazóként egy másik párhuzamos világból tértem vissza, de az is lehet, hogy a vállalkozásokat
összekötĘ alvállalkozó társa verte át, de nagyon, kihasználva a korábbi – velünk elkövetett – becstelenségei miatti kommunikáció hiányát.
Nem is ez számomra a lényeg. Nem tartom rendjén és
nagyon felbĘszít, hogy egy sértĘdött személy maffia vagy
3/3-as elhárítós tiszt módszerével zaklasson telefonon és
ultimátumot adjon nekem felemelt hangon. A becsületes
mód ilyenkor, hogy a sértett fél ajánlott levélben fejtse ki
véleményét vagy válaszoljon nyílt levélben, de akkor
közöljön tényeket is, hogy legyen nyoma és lássa mindenki, vajon melyikünknek van igaza. Én megéltem minden napját és kezembe fogtam minden kĘ elemét, amirĘl
beszélünk és pontosan emlékszem mindenre. Érdekes
kérdésekrĘl lehetne itt még mesélni, ha megnéznénk a
dolgok elĘzményeit. Kinek finanszíroztuk részben restaurátori diplomaszerzését és a kizárólagos jogát a múzeumnál? 1993-ban miért is lettünk munkanélküliek, és ki vitte
csĘdbe közös cégünket? Ki az, aki nem mert a szemünkbe
nézni, hogy felkérjen egy helyi munkára? Ezek után ki

miatt nincs becsületünk, mert brutális árakon kihasznált
bennünket?
A becsületet el lehet veszíteni a piszkos pénz miatt, de
nincs az a pénz, amiért vissza lehetne vásárolni. ElĘbb
meg kéne keresni azt a becsületet! Ami nincs, azt nem
sérthettem meg!
Ilyenkor minél jobban mosakszik valaki, annál jobban
mocskolja be magát. (A farkas nem szereti a vizet, fĘleg a
kopasz farkas a forró vizet!)
ElĘzĘ cikkem adatait részben a következĘ nyilvános
dokumentumokra alapoztam, melyek letölthetĘk a következĘ internetes honlapokról, akit érdekel, tegye meg:
– www.kozbeszerzes.huarhiv 2000/VI. évfolyam 23.
szám 2000. június 7.
Tájékoztató az eljárás eredményérĘl/Országos MĦemlékvédelmi Hivatal (2769)
– www.kozbeszerzes.hu archiv 2002/VIII. évfolyam 14.
szám 2002. április 3.
Tájékoztató az eljárás eredményérĘl/Magyar Nemzeti
Múzeum (2400)
– Amiért érdemes belenézni a 2000-es iratba, pl.: reneszánsz bábos korlát keleti szakasza 11.800.320 Ft 14 m.
Mi került ebben 1 m = 842.880 Ft-ba? Ez az összeg ma is
durva, hát még tizenkét évvel ezelĘtt.
Mindezt látva értettem meg az igazgató úr élcelĘdéseit
és nagy összegĦ beszólásait. Amit máig sem értek az,
hogy miért a mi becsületünkön kellett taposni. Az igazság
fáj, de az igazságtalanság éveken át duplán.
Valójában nem volt szándékomban újságírónak menni,
de mivel megint meg lettem szólítva, kötelességem rá
reagálni.
Egyébként a fenyegetésnek eleget téve szívesen cserélnék véleményt nyilvános keretek között akár itt Visegrádon, mint belügy, akár perben, nyilvánosság elĘtt mint
közügy.
Végül, de nem utolsó sorban megjegyezném, Visegrád
kasszája kong az ürességtĘl, ezért a BECSÜLETKASSZA
nyitva van. Az elfelejtett iparĦzési adók megfizetésének
lehetĘsége adott. Aki nem tud élni a becsületével, az maradjon csendben, ott ahol van! (A farkas ügyeljen, ha
majd megszólítják, nehogy mekegjen!)
Meszárek György

Magyar László:

mintha mindahány lenne egy érzĘ idegszál,
mely magában állva is megáll
és tiszta érzést,
sóvár nézést,
éhséget keltĘ szenvedély szerelmet,
iható forrást keltet,
melybĘl a vándorló szemnek innia kellhez;
hajlongó karcsú ág lomblevél lehelet
kelméje zöld tüzét lobbantja a szemnek,
s ahogy a szikrák pattogása bontja a ruhát,
réteget-réteg után
– hullanak alá –
míg a mozdulat felsejlhet;
karneol-szín bimbós hegyesen rezdül a melled,
– felhĘk feleselnek,
s a valóság séta útja íve megfordíthatatlan:
tavasz volt,
tavasz lesz,
végre már tavasz van! (Visegrád, 2012.)

TROMPE L’OEIL
(Tromplöj)
A varázspillanat életre kelti a látomásokat,
s a látomás a fényspirál skála ablakán
ahogy fordul,
ahogy legyezĘként szétterül,
ahogy a prizma törésmetszetén viola és
ibolyán túli közt összeáll;
ami elébb csak látszatként lényegült,
fókuszáló fénynyalábként mozdít reád,
úgy, hogy: – eddig a semmi sem volt,
s nem lesz ezután,
csak a ,,most” van,
s a tegnap, meg a holnap
,,ma” lesz mindenkorra már –
nyakíved ahogy hajlik a vállaid felé
és selymes sugárba rendezĘdnek a pihék,
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HétfĘn az iskolában Gróf Péter régésztĘl hallhattunk egy elĘadást Mátyás király életérĘl és a visegrádi palotáról. Mátyás-nap
volt február 25-én, s így ünnepeltünk, hiszen nekünk, visegrádiaknak fontos, hogy tudjuk, mi történt ott régen, ahol most élünk.
Hunyadi Mátyás 1453-ban született Kolozsváron. Édesapja Hunyadi János, édesanyja Szilágyi Erzsébet, testvére Hunyadi László
volt. Amikor Mátyás édesapja meghalt a nándorfehérvári diadalt
követĘen a pestisjárványban, V. László lefejeztette Hunyadi Lászlót, és Mátyást magával vitte Prága városába. Édesanyja sok pénzért tudta csak kiváltani. Mátyást Vitéz János késĘbbi esztergomi
érsek tanította, aki nagyon mĦvelt és okos ember volt. Mátyás neki
köszönhette minden tudományát. Amikor V. László meghalt, Mátyást választották királynak – állítólag a Duna jegén. Mátyás azonban nem királyi családból származott, ezért valahogy vissza kellett
szereznie a magyar Szent Koronát, mert akkor a korona Bécsben
volt. Bécsben azt mondta neki a király, hogy akkor kapja meg a
koronát, ha aláír egy olyan szerzĘdést, amiben az áll, hogy ha neki
nem születik törvényes fiú gyermeke, akkor Habsburg király lesz
Magyarországon. Mátyás ebbe beleegyezett. Mátyás feleségül
vette Podjebrád Katalint, aki meghalt szülés közben, utód nélkül.
Másodszorra Aragóniai Beatrixot vette el, de sajnos Ę sem szült
fiút.
Hozott azonban magával Beatrix mesterembereket, festĘket, mĦvészeket a visegrádi palota építéséhez, díszítéséhez, amit még
Károly Róbert kezdett el építeni. A palota pompájáról volt híres.
Azt tartották, hogy a Herkules-kútból ünnepélyes alkalmakkor
vörös és fehér bor folyt, ami nagyon felkeltette érdeklĘdésemet,
mert nem hétköznapi dolog. Aztán megtudtuk, hogy bár a bor
valóban folyt, de nem az említett kútból, hanem a Múzsák kútjából, amelynek azonban pontos helyét nem ismerjük. A lakomákon
a bor mellé az asztalra nagyon sokféle étel került, köztük mindenféle szárnyas, hal, gyümölcs és zöldség. Mátyás nagyon szerette az
ízletes ételeket, amikhez a palota kertjében is termesztettek fĦszereket a többi, külországokból érkezett fĦszerek mellett.
Mátyás nagyon sokat harcolt. Híres serege a fekete sereg, amelyben keresztény zsoldosok harcoltak. Mátyás fĘleg északon harcolt,
s ezért sokan tették fel a kérdést, hogy miért nem a törökkel foglalkozik. EgyszerĦ válasz rá, hogy csak annyi katonája volt, hogy
visszaszorítsa a törököket, hogy azok ne jöhessenek be Magyarországra. Megjegyeztem még, hogy Mátyásnak született egy fia –
törvénytelen gyermekként. Ezért Mátyás megeskette halálos ágyán
a nemeseket, hogy fogadják el fiát királyként, de ez nem volt sikeres vállalkozás. Mátyásról megtudtuk, hogy nem természetes halált
halt, hanem megmérgezték, váratlanul halt meg Bécsben 1490-ben.
Tündökletes palotáját szép lassan betemette a hegy, és sok évszázadon át csak a leírásokból tudták, hogy ott a hegy lábánál valaha
királyi lakhely volt. Azonban 1934 végén Schulek János megtalálta a palota romjait és elkezdte feltárni. Ez a munka évtizedekig
tartott. A régészek nagyon sokat dolgoztak, és dolgoznak ma is. A
palota ma is nagyon híres, mert sok király székhelye volt, és itt
fogadták a követeket, sĘt még nemrégiben (2012-ben) is itt fogadták a Visegrádi Négyek államfĘit. Az eseménynek én is résztvevĘje voltam.
Mátyás király élete és a palota bemutatása nagyon érdekes volt és
nagyon örülhetünk, hogy egy ilyen kiváló elĘadást kaptunk iskolánkban egy nagyszerĦ régésztĘl.
Farkas Györgyi 6. oszt. tanuló
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Közhasznú címek és telefonszámok
MENTėK 104
RENDėRSÉG 107
TĥZOLTÓSÁG 105
Állatorvos
(dr. Patócs András)
Tahi, Elekfy J. u. 4. 387-177
Áprily Lajos Általános és Alapfokú MĦvészeti
Iskola
(Bozóki Marianna)
Rév u. 2. 398-312
Atlantis-Club Kft.
(Jung Vilmos)
Révállomás 398-344
DMRV hibabejelentĘ 310-798
ELMÜ hibabejelentĘ (40) 383-838
Dunakanyar Erdei Iskola
Mátyás király u. 94. 397-430
Fellegvár Óvoda
(Dobó Istvánné)
FĘ u. 18. 398-130
Fogorvos
(Tavasné dr. Tóth Mária)
FĘ u. 38. 397-574
Gázcseretelep
(Szebeni Imre)
Bányatelep (30) 996-5968
Gyógyszertár
(dr. Robicsek Katalin)
FĘ u. 44. 398-365
Hajóállomás
Duna-part 398-296
Szent Kozma és Damján Rehab. Szakkórház
801-700
Mátyás Király Múzeum
(Buzás Gergely)
FĘ u. 23. 398-026
Mátyás Király MĦvelĘdési Ház
(Mikesy Tamás)
Széchenyi u. 11. 398-128
MOLGÁZ hibabejelentĘ (27) 370-639
MOL töltĘállomás
Duna-part 398-056
Okmányiroda
FĘ u. 57. 597-072
Orvosi rendelĘ
(dr. Balázs Mária)
FĘ u. 38. 397-149, 397-507, (30) 940-7311
Pilisi ParkerdĘ Rt.
Mátyás király u. 4. 598-000
Plébániahivatal
(Kalász István)
FĘ u. 40. 398-006
Polgármesteri hivatal
(Abonyi Géza)
FĘ u. 81. 398-090
Postahivatal 1.
FĘ u. 77. 398-099
Takarékszövetkezet
Rév u. 9. 398-150
Temetkezés (Karakas Károly)
Dunabogdány, Kossuth u. 23. 390-813
VédĘnĘ
(Balogh Zoltánné)
FĘ u. 38. 397-474
Visegrádi Erdészet 598-080
Visegrádi RendĘrĘrs
FĘ u. 57. 398-273
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A FEKETE HOLLÓ ÉTTEREM
minden szerdán az étlap áraiból
50% engedményt ad kedves Vendégeinek!
Nyitva: 12–22 óráig
Tel.: 06 (26) 397-318, 06 (30) 304-9077


Visegrádon külön bejáratú

KÉTSZOBÁS LAKÁS KIADÓ!
ÉrdeklĘdni lehet:
06 (30) 966-9288
és 06 (26) 398-287-es telefonszámon

TīZIFAELADÁS
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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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
Nyitva tartás:
hétfĘ–péntek:
9–18 óráig
szombat–vasárnap: 9–12 óráig

VÁRJUK SZERETETTEL!

TELEK ELADÓ!
Eladó Visegrád, FĘ u. 137. szám alatt fekvĘ
2256 m2-es építési telek egyben vagy megosztva
A terület egy 12 lakásos társasház projekt
összes dokumentációjával
(tervek, engedélyek stb.) rendelkezik,
mely igény szerint szintén eladó

Tel.: 06 (20) 599-9667

Budapest Kálvin téri
2 szoba + hallos nagypolgári lakásomat (73 m2)
eladom, vagy cserélem értékegyeztetéssel
Visegrád és környéki ingatlanra
Irányár: 22 millió forint
Tel.: 06 (20) 962-0707
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Ęszi ivartalanítási és chips beültetési akció
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2012. március
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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) 580-0 73
e-mail: optimed@chello.hu

Szemész szakorvosi vizsgálat,
gyermekszemészet
Kontaktlencse-vizsgálat, -forgalmazás
Kontaktlencse-ápoló szerek
Szemüvegkészítés, -javítás
Fotócikkek, fényképelĘhívás,
igazolványkép-készítés
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VISEGRÁDI HÍREK
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala

Kisteher-fuvarozás 0–2 t-ig,
gépi földmunka
Fieszl Csaba
Tel.: 06 (30) 226-3089
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Megjelenik havonta, 500 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

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
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IDėKÖZI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK VISEGRÁDON
2012. MÁJUS 6-ÁN
Városunkban a választói névjegyzékben 1474 választópolgár szerepel, így 6 képviselĘ megválasztására van lehetĘség.
KépviselĘ-jelöléshez 15 ajánló szelvény volt szükséges. Polgármester-jelöléshez 45 ajánló szelvény
kellett. Jelöltet állítani 2012. április 6-án 16.00 óráig
lehetett.
A szavazatokat 2012. május 6-án (vasárnap)
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 u. 81. (Visegrád Város
Polgármesteri Hivatala)
2. számú szavazókör: Rév u. 2. (Áprily Lajos Általános Iskola)
Polgármesterjelöltek:
Abonyi Géza
Dr. Balázs Mária Anna
Félegyházi András
Lelkes László
Önkormányzati képviselĘjelöltek:
Balázs Lajos
Dr. Balázs Mária Anna
Bálint Zsolt
Bártfai István
Czaga Károly Miklós
Dr. Dékány László

EĘry Dénes
Gajdos Attila
Grósz Gábor
Hintenberger András
Ispán László György
Kangas Kinga
Kiss Károly
Kovács Gábor
Dr. Kucsera Tamás Gergely
Máthé Gábor
Meszárek György
Mikesy Tamás
Oláh Zoltán
Sándorfi Péter
Schandl Lóránt
Scheiliné Herendi Mária Ida
Schüszterl Károly
Szabó József
Dr. SzendrĘi Lajos Zoltán
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 képviselĘre 1–6 szavazat.
Érvénytelen az a szavazólap, amelyik nincs ellátva
a hivatalos bélyegzĘlenyomattal, illetve a fent ismertetettnél több szavazatot tartalmaz.
Tóth János
HVI vezetĘ

2

VISEGRÁDI HÍREK

2012. április

POLGÁRMESTERJELÖLTEK
Abonyi Géza
Kedves Barátaim, Tisztelt Visegrádi Polgárok!
Abonyi Géza vagyok, az Önök bizalmából 2010 óta Visegrád polgármestere. Május 6-án idĘközi választást tartunk, amelynek tétje, hogy másfél év alatt megépítjük-e az új, modern városközpontot, vagy kidobunk az ablakon 550 millió forint
támogatást.
Amikor 2010-ben bizalmat szavaztak nekem és programomnak, egy eladósodott,
szinte átláthatatlan gazdálkodású várost kaptunk örökül. JelentĘs szállítói tartozásaink mellett, több tízmillió forint adósság terhe is nyomta Visegrádot. Az elmúlt
másfél év alatt sikerült szigorú gazdálkodással egyenesbe hoznunk a költségvetést.
Teljesen ledolgoztuk szállítói tartozásainkat, sĘt: 30 millió forint tartalék kerettel
tudtunk tervezni ebben az évben. A takarékosság, az erĘgyĦjtés nem öncélú. Azért
kellett rendet vágni a gazdálkodásban, hogy stabil alapunk legyen az építkezéshez.
Visegrád pénzügyi helyzete ma már lehetĘvé teszi, hogy tovább gyarapodhasson
városunk, minden itt élĘ hasznára.
Persze eddig sem toporogtunk: másfél év alatt is nagy dolgokat valósítottunk meg
közös erĘvel. A megújult játszótér, a rendbe tett Duna-parti sétány jól mutatják,
hogy Visegrád fejlĘdése nem állt meg, még a pénzügyi rendrakás évei alatt sem. A
zöldhulladék szervezett begyĦjtése, a „sármentes utak” program elindítása könnyebbé teszi a mi mindennapjainkat, és
az idelátogatóknak is mutatja: a visegrádiak rendszeretĘ, szorgos és tettre kész emberek.
De 2012-re olyan lehetĘségek kapujába jutottunk, amelyek mellett talán még a fentiek is elhomályosulnak. A legfontosabb ügyünk az új városközpont. A tervek készen állnak: új városháza, okmányiroda, rendĘrĘrs, CBA-nagyáruház,
hétvégi piac, díszkĘvel burkolt csinos fĘtér, civil szervezeteket és baráti társaságokat váró közösségi terek épülhetnek
hamarosan. Mindez persze nem újdonság. Az igazi kérdés, amit minden felelĘs polgárnak és városvezetĘnek fel kell
tennie, hogy mikor, mibĘl, hol és hogyan tudjuk ezt megvalósítani, mennyibe kerül majd a fenntartása?
Nézzük egyenként! Az Európai Unió közel 550 millió forintot biztosít Visegrádnak az új városközpont felépítéséhez.
Nekünk ehhez 150 millió forint önrészt kell hozzátennünk több év alatt, ami ma már nem jelent problémát a költségvetésnek. A városközpont fenntartása olcsóbb lesz, mint a jelenlegi épületeké, hiszen modern, energiatakarékos technikát
használunk.
A beruházás helyszíne a Rév utca és a Mozi köz közötti, jó adottságú, kihasználatlan terület. Az építkezéssel nem várhatunk tovább. Az uniós pályázati rendszer és az egyszer már meghosszabbított határidĘ miatt nincs vesztegetni való
idĘnk. Akkor kapunk támogatást, ha vállaljuk, hogy 2013 októberéig befejezzük a munkálatokat. Egy percet sem tétlenkedhetünk!
A városközpont gyorsabb és kényelmesebb ügyintézést és bevásárlást, a város civil életének erĘsödését hozza el, miközben spórolni is tudunk általa. Ezzel újabb fejlesztések elĘtt is megnyitja az utat. Végig vihetjük, amit 2010-ben elkezdtünk.
Mára egyetlen belsĘ városi útszakasz maradt szilárd burkolat nélkül, a Schulek utca, de hamarosan itt is búcsút mondhatunk a sárnak és a kátyúknak. Az óvodát kibĘvítjük és felújítjuk a kész tervek szerint. Teljes hosszában megépítjük az
árvízvédelmi gátat. Még az idei évben elkezdjük a biztonsági térfigyelĘ kamerák telepítését a városban. Senkinek sem
kell majd féltenie szerettei, vagyontárgyai biztonságát! A közelmúltban egyeztetéseket kezdtünk a Duna-öböl hasznosításáról. Ha megválasztanak, jó esélyt látok arra, hogy az 50 hektáros terület a visegrádiaké legyen – hogy azután közösen dönthessünk mindenkinek megfelelĘ hasznosításáról.
Nagyobb lélegzetvételĦ tervünk a történelmi óváros rendbetétele, a „Szent János negyed” kialakítása. EgybefüggĘ területen mutatjuk be kulturális értékeinket, a város legszebb arcát. Az új városközpont felszabadítja a régi városházát. Itt
zeneoktatásra, mesterkurzusokra, koncertekre és más kulturális programokra lesz lehetĘség. Az eredmény: új munkahelyek és magasabb idegenforgalmi bevételek. A helyieket szolgáló új városközpont és a történelmi utcák elválasztásával
a pezsgĘ turizmus és kulturális élet sem zavarja meg a nyugalmat.
Akik ismernek, tudják, hogy nem vagyok a nagy szavak embere. Most mégis szeretnék minden, a közös jövĘnkért felelĘsséget érzĘ visegrádit meggyĘzni arról, hogy vegyen részt az idĘközi választáson, mert óriási a tét. Május 6-án
mondjunk igent a fejlĘdésre, mondjunk igent az új városközpontra!
Abonyi Géza
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POLGÁRMESTERJELÖLTEK
Dr. Balázs Mária Anna
Választási javaslatom a következę volna, válasszuk
az együttmħködést.
Persze, ennek biztos vannak feltételei, mint ezt mindannyian tudjuk.
Az elsę feltétele bizonyosan
az együtt gondolkodás.
Az együtt gondolkodás is függhet valamitęl, ez nem kétséges.
Azt gondolom, mint bizonyára sokan mások is, legfontosabb, hogy elsębbséget
élvezzen döntéseinkben az, hogy mi
a közös érdek.
Mi alapján ismerhetę fel legtisztábban a közös érdek? Sok-sok egyéni érdek
közül, azokkal szemben, azok felett kell kiválasztani, mi a közös érdek.
A közös érdek felismeréséhez szükséges a bölcsességen, az elęrelátáson kívül
az együttérzés.
Az együttérzésnek talán nincs feltétele?
Szerintem, az együttérzésnek is van feltétele, mégpedig
a szándék milyensége.
Annyiféle szándék van. Igen, sokféle szándék van, és mindig más
és más szándék van, és mint tudjuk, a szándékok ütközni szoktak, és sokszor
nem találkozni. Erręl azt gondolom, felismerhetę, és választható
a tiszta szándék.
Egy ház alapja sincs szem elętt, mikor kész van már a ház, mégis,
ami leginkább meghatározza annak értékállóságát, az a ház alapja.
A tiszta szándék szerintem, az alap.
Hát azért, az együttmħködéshez, az eredményes együttmħködéshez még
„sok-sok valami” hiányzik.
Igen, ez igaz, de ami nélkülözhetetlen elvárás lenne, az egymás kellę
tisztelete mellett, szerintem a
tettrekészség és az
Égiek áldása.
Dr. Balázs Mária Anna
polgármesterjelölt

társadalmi megbízatásban
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POLGÁRMESTERJELÖLTEK
Félegyházi András
Kedves Visegrádiak!
Félegyházi András 40 éves építész vagyok. Szegeden születtem; édesapám fémmĦves iparmĦvész, édesanyám közgazdász.
1991-ben érettségiztem a budapesti Piarista Gimnáziumban, azután felvételt nyertem a Magyar IparmĦvészeti Egyetemre (ma: MOME), ahol 1997-ben építész tervezĘmĦvészként diplomáztam. Diploma után hat évig tanítottam az egyetemen. Oktatási tevékenységet ma is folytatok: a gyĘri Széchenyi István Egyetem Épülettervezési Tanszékén óraadó vagyok.
Tizennégy éve boldog házasságban élek feleségemmel, Zsuzsannával, aki szintén építész; hét
gyermekünk van. Közülük a legnagyobb – Botond – a szentendrei Ferences Gimnáziumba jár;
hárman – Borbála, Boglár és Kinga – a visegrádi Áprily Lajos Általános Iskolába, ketten –
Mátyás és Hajnal – a Fellegvár Óvodába; a legkisebb – Bercel – még otthon van.
2001-ben választottuk otthonunknak Visegrádot; ekkor vásároltunk telket és kezdtünk házat építeni rajta. 2005-ben
költöztünk véglegesen ide; ekkor kezdte Botond fiunk az elsĘ osztályt – fontosnak tartottuk, hogy ezt Visegrádon tegye.
Soha nem éreztük magunkon a „gyütt-mönt” bélyeget. Az elsĘ pillanattól úgy éreztük: Visegrád befogadott minket.
Éreztük ezt a templom közösségében, éreztük az iskolában, az óvodában; éreztük a palotajátékokon, a 2006-os árvízi
védekezéskor, vagy a millenniumi ünnepségeken; érezzük folyamatosan.
Építészként munkáim túlnyomó többsége magán természetĦ. A befektetési célú spekulációs építkezésektĘl, a nehezen
kiismerhetĘ erĘk által irányított állami beruházásoktól távol igyekszem tevékenykedni. A számomra kijelölt út: mindenkori megbízómmal együtt gondolkodva, valós és tiszta építési szándékot megfogalmazni; szándékával azonosulva
keresni és fölfedezni az építés mélybĘl gyökerezĘ, adott tér-idĘ pontban érvényes, mégis idĘtlen, örök értékeit. „Szabad
betyárként” folyton tanulva és mĦvelve mesterségemet sokszor kerültem válaszút elé: ahol a szabály helyett a lelkiismeret, a szabvány helyett a józan ész, a szolgáltatás helyett a szolgálat, az üzlet helyett a tisztesség útját választhattam
csak.
Életemben az elvégzendĘ feladatokat nem én kerestem, azok engem mindig megtaláltak; ezek elĘl soha nem ugrottam
el. Nem azt néztem, „kicsi” vagy „nagy”, „szép” vagy „unalmas”, mert tudtam: annak, aki a feladatra fölkért, ez a legfontosabb kérdés – legyen szó tĦzifatárolóról vagy családi házról, zászlótartórúdról vagy étteremrĘl. Munkáim végzése
során fontos alapvetés, hogy soha nem életmĦvem fölépítésének szempontja vezérelt; tudásomat és munkámat mindenkori megbízóm szolgálatába állítom, gondolatait folytatva és kiegészítve segítem megvalósulását. Ha életemben elmondhatom, hogy sikereket értem el, az elsĘsorban annak köszönhetĘ, hogy megértettem a környezetemet: megértettem
az anyát, aki gyermeket nevel, és családot ölel át szeretetével; megértettem az apát, aki erĘt és védelmet nyújt; a kimondott szó mögött megértettem a ki nem mondott szándékot; megértettem egy mesterembert vagy a Nap járását.
Építészként – de családfĘként is – mindig csapatban gondolkodom. Akár a tervek elkészítésének, akár a valós építési
munkának a folyamatáról van szó, csapatot szervezek és irányítok. Az ilyesféle csapatmunkában megtanultam az adottságokból, a lehetĘségekbĘl, a részt vevĘ személyekbĘl a lehetĘ legjobbat kihozni – vert helyzetbĘl talpra állni, a lehetetlen helyzetekben is megoldást keresni, s találni.
Politikai pártnak vagy ilyesfélének tagja nem vagyok, nem voltam és nem leszek. Soha nem az érdek, hanem az érték
vezérelt. Politikai ambícióim – amennyiben ez valamilyen cím vagy szék birtoklása – nincsenek; ám szĦkebb vagy
tágabb értelemben vett közösségem gondjaira érzékeny vagyok, látom ezeket. Visegrád közéletében az elmúlt néhány
évben részt vettem mint visegrádi polgár. Kötelességemnek éreztem ezt, örömmel tettem, s így válhattam mindazok
közösségének részévé, akik – saját maguk, illetve családjuk, akár generációkon át – sokat tettek településünkért. Számomra ennek jele és egyben hatalmas megtiszteltetés volt, amikor Kalász István atya fölkért a templom homlokzatfelújítási munkáiban való részvételre. A belsĘ rekonstrukció kivitelezésének elĘkészítésekor már el tudtam fogadtatni
egy számomra nagyon fontos elvet: mindazon munkákat, melyre helyben van kitĦnĘ szakember, visegrádi mesterek
végezzék el.
Az alapítók megtisztelĘ felkérésének eleget téve jelenleg két közösségi tisztséget töltök be: tagja vagyok a Visegrádi
KeresztelĘ Szent János Alapítvány, valamint az Áprily Iskoláért Alapítvány kuratóriumának.
Hasonlóan megtisztelĘ és egyben megrendítĘen erĘs felkérés ért el mértékadó visegrádi polgárok részérĘl: legyek a
polgármesterjelöltjük. A feladat elĘl most sem tértem ki, nem térhettem ki. Visegrádnak változásra van szüksége. Visegrádról nem gyorsan változó érdekek, hanem örök értékek szerint kell gondolkodni és cselekedni.
Mindannyian tapasztalhattuk: Visegrádon az elmúlt évtizedekben folyamatosan szembe került a helyi közérdek, az
üzleti magánérdek, a személyes érdek. Mindeközben mi, visegrádiak joggal érezhettük úgy, hogy ebben a küzdelemben
a nagy koncepciók megfogalmazása mellett a visegrádi közérdek könnyen háttérbe szorul, vagy csak áttételesen érvényesül. Visegrád belsĘ erĘi, közösségei szétforgácsolódnak; részei egymásnak feszülve egymás erejét kioltják; értékeink mindeközben elenyésznek.
Amennyiben elnyerem bizalmukat, polgármesterként legfontosabb feladatomnak fogom tekinteni a visegrádi közélet
tiszta méltóságának helyreállítását, a visegrádi közérdek értékalapú, karakteres megfogalmazását és megjelenítését;
Visegrád belsĘ erĘinek egy irányba fordítását.
Félegyházi András
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FÉLEGYHÁZI ANDRÁS VÁLASZTÁSI CSAPATÁHOZ TARTOZÓ KÉPVISELėJELÖLTEK
Bálint Zsolt
Kedves Visegrádi Választópolgárok!
Bálint Zsolt vagyok, 44 éves. SzületésemtĘl fogva Visegrádon élek családommal.
Az elĘzĘ testület tagjaként igyekeztem mindig Visegrád és a visegrádi lakosok érdekét
képviselni, ezen munkám további végzéséhez kérném támogatásukat.

•
•
•
•
•
•
•

Céljaim, terveim:
• legyen nyilvános az önkormányzat teljes pénzügyi helyzete;
• a szomszéd falvakkal kötött együttmĦködések költségei legyenek közösek (építéshatóság, gyámhivatal mĦködtetése);
a tartozások behajtása a törvény szigorával, egyenlĘ elbírálás alá essen;
a polgármesteri hivatal vezetése egy fĘállású jegyzĘvel mĦködjön tovább;
háziorvosi mĦködés szabályozása történjen meg (rezsi fizetése);
az üdülĘ területek egyes részeinek belterületté nyilvánítása történjen meg, a város lakosságának felduzzasztása
érdekében;
fizetĘ parkolók kialakítása és szezonális közterület-felügyelĘ alkalmazása;
közmunka program beindításának megfontolása;
pályázatfigyelĘ szakember jutalékos rendszerben történĘ foglalkoztatása.

Az önkormányzat tevékenysége szétzilált, ezen javítani kell, a közösségi munka becsülete megkopott, ezt is igen
szomorú tény. Mindezeket szeretném – képviselĘi munkám folytatásával – megváltoztatni, jobbítani.
Kérem, tiszteljenek meg bizalmukkal, támogatva szavazatukkal engem és Félegyházi András csapatának egészét.
Tisztelettel:
Bálint Zsolt

Bártfai István
Tisztelt Visegrádiak!
Bártfai István 45 éves független képviselĘjelölt vagyok. Családommal itt élek Visegrádon.
Feleségemmel már hosszú évek óta színesítjük szabadidĘs programokkal a város életét. A Sziget
utcai közösségi házban szinte minden korosztálynak nyújtunk programokat. Szívügyem
gyermekeink egészségének megĘrzése és egy olyan közösségi színtér létrehozása, ahol félretéve
napi gondjainkat, együtt pihenhetünk, szórakozhatunk.
Ezért a Duna parti sport- és szabadidĘparkban egy szórakozásra, pihenésre alkalmas terület
kialakításán fáradozom, ahol sportlehetĘségeink bĘvítése és a vízi élet újraélesztése, a focisták
munkájának segítése a célom.
KépviselĘként tíz éve szolgálom Visegrádot, a vezetés irányában erĘs kritikával, de kizárólag a megoldásokat keresve
igyekszem legyĘzni az akadályokat és megoldani az itt élĘk problémáit. Sajnos a természeti, történelmi és kulturális
értékeink egy részét „elkótyavetyélték”, más része nem eléggé hasznosulva kallódik. Fontos feladat tehát értékeink
megtartása, termékké fejlesztése, hasznosulása, a kintlévĘségek behajtása, a mĦködési költségeink csökkentése, ezzel
Visegrád gazdasági helyzetének megszilárdítása. Elengedhetetlen az egészségügy és a hivatali munka minĘségének
javítása, a civil szervezetek értékeinek, munkájának elismerése, segítése és tapasztalataik segítségével közösségünk
megszilárdítása. Különös hangsúlyt kell továbbá fektetni a környezetvédelemre és az ifjúság környezettudatos nevelésére. Bérlakások és munkahelyek teremtésével segíteni kell a fiatalok helyben maradását.
A bizalom helyreállítása érdekében a hibákat fel kell tárni, az eddig szĘnyeg alá söpört problémákat meg kell oldani, a
mellébeszélésnek és a zárt ajtók mögötti egyezkedéseknek, személyeskedéseknek véget kell vetni!
A jó dolgokat tovább kell vinni, de a hibákból okulva a közösség valós érdekeit felismerve, politikai és egyéni érdekektĘl függetlenül, konstruktív munkával fokozni kell a testület hatékonyságát. A jövĘben nagyobb hangsúlyt kell fektetni a pályázatfigyelésre, de csak azokat a beruházásokat, fejlesztéseket tudom támogatni, melyek munkahelyeket, vagy
anyagi hasznot hoznak Visegrádnak és javítanak a helyiek életminĘségén. Hangsúlyozva, hogy azok látványként is
beilleszkedjenek Visegrád arculatába. A befolyt bevételekbĘl közterületeink és elhanyagolt, burkolatlan utcáink, járhatatlan járdáink rendbetétele a legfontosabb.
Ígérni csupán azt tudom, hogy a fentieket szem elĘtt tartva, továbbra is legjobb tudásom szerint, becsülettel, az eddig
szerzett tapasztalatokat kamatoztatva, kizárólag Visegrád lakói érdekeit fogom képviselni!
Kérem, tiszteljenek meg bizalmukkal és fiatalos lendülettel dolgozzunk együtt egy szebb jövĘért!
Bártfai István
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KÉPVISELėJELÖLTEK
Grósz Gábor
Tisztelt Visegrádi Polgárok!
Grósz Gábor vagyok, Budapesten születtem 1982. szeptember 18-án, azóta itt élek a településen.
Tudom, sokan ismernek, hiszen régi visegrádi családból származom. Szociálpedagógus
végzettségem van, jelenleg a Danubia Televíziónál tevékenykedem szerkesztĘ-operatĘrként.
Hogy miért kívánok indulni az önkormányzati választásokon?
– mert szeretnék én is a városunkért dolgozni;
– mert hiszem, hogy az általam képviselt értékeket ezzel a csapattal (Félegyházi A., Bálint Zs.,
Bártfai I., Kucsera T., Mikesy T., Schüszterl K.) közösen meg lehet valósítani;
– mert szükségesnek érzem egy új szociálpolitikai stratégia kialakítását;
– mert a mostani nehéz idĘkben (gazdasági és társadalmi válság) csakis az összefogás erejére támaszkodhatunk.
Amit már 2010-ben is leírtam, ma is fontosnak tartom. 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. Ez a tendencia az elmúlt másfél évben sem változott! Nem csak rohanó
életünk számlájára írható, hogy elvesztettük az idĘsebb emberek bizalmát és érdeklĘdését ügyeink iránt. Pedig nagy
szükség lenne arra, hogy néha megálljunk és megkérdezzük „Laci bátyám, Te hogyan képzeled?” A sokat megélt generációk bölcsességére érdemes odafigyelni.
Közösségi kapcsolataink terén is van mit javítani. Ezen együtt kell változtatnunk, nem csak a polgármesternek és a
képviselĘknek. Célom, hogy Visegrád kulturális élete ismét színes, színvonalas programokkal gyarapodjon. Támogatni
kell a mĦvelĘdési ház rendezvényeit és vissza kell állítani a mĦködéséhez szükséges költségvetését. Segíteni kell a
sportpálya üzemeltetĘjét, hogy folytathassa eddigi munkáját. A további fejlesztések e téren növelik városunk értékét,
ezen kívül folyamatosan nĘ a sportot, az egészséges életmódot választó fiatalok száma, ami örvendetes.
Elengedhetetlenül fontosnak tartom azt is, hogy az idegenforgalom és turizmus témakörben a város vezetése és a helyi
vállalkozók végre leüljenek és kidolgozzanak egy közös stratégiát, hiszen Visegrád bevételének nagy százaléka az idegenforgalomból származik. A szálloda- és étterem-tulajdonosok jól körvonalazhatóan fogalmazzák meg, hogy milyen
igényeik vannak nekik, illetve vendégeiknek, és ezeket hogyan tudja a város kielégíteni. Amennyiben ez nem lépi túl a
város adottságaiból fakadó kereteket, akkor az itt élĘk sem fogják tehernek érezni az ide látogatók tömegeit.
Bemutatkozásomat egy Abraham Lincolntól származó idézettel zárom: „Nem vagyok köteles gyĘzni, de köteles vagyok
igaznak lenni. Nem vagyok köteles sikert elérni, de köteles vagyok a bennem lévĘ fényhez méltón élni.”
Grósz Gábor

Dr. Kucsera Tamás Gergely
Tisztelt Visegrádi Polgárok!
1976-ban születtem Budapesten, hazai tanulmányaim során szociológusi, filozófia szakos bölcsész, valamint tanári diplomákat, illetve politikatudományi doktori fokozatot szereztem, franciaországi, németországi és olaszországi tanulmányaim eredményeképpen nemzetközi kapcsolatok
területén szereztem oklevelet, jelenleg közgazdaságtudományi képzésben veszek részt.
Elméleti érdeklĘdésemet végzettségeim, illetve egyetemi oktatói munkám igazolják, gyakorlatias
gondolkodásomat szakmai életutam támasztja alá: meghatározó civil érdekképviseleti szervezeteknek voltam vezetĘje, továbbá számos kutatást és hazai, illetve európai uniós pályázatot irányítottam; több mint egy évtizede dolgozom köztisztviselĘként. A korábbi központi közigazgatási
gyakorlat után – ez év elejéig – egy közel százezres lakossággal bíró kerületnek, Újpestnek voltam
– többek között – az oktatási és kulturális, ifjúsági, valamint sportügyeiért felelĘs szakmai vezetĘje, így az önkormányzati szférában is tapasztalatokkal rendelkezem. Jelenleg a Magyar MĦvészeti Akadémia fĘtitkáraként dolgozom.
1998 óta élek Visegrádon, közel tíz évig feleségem, Márta szüleinél, Gerstmayer Jánoséknál laktunk, évek óta a Diósban élünk három kislányunkkal.
Városunk közéletében eddig nyilvános szerepet nem vállaltam, de kérdésekre mindig választ adtam, kérések esetén
segítettem, támogatva a városvezetés szakmai tevékenységét: így társadalmi munkában 2000–2002 között – az akkori
polgármester kérésére – a palotajátékok szervezési és kommunikációs ügyeinek újraépítésén dolgoztam, többször véleményeztem önkormányzati koncepciókat (gazdasági ciklusprogram, fejlesztési pályázati anyagok stb.). Ugyancsak
polgármesteri kérésre aktívan részt vettem a 2011 elején lezajlott Visegrád 20 év múlva elnevezésĦ folyamatban.
A megszerzett tudással, immáron a helyi közösséget képviselĘ testület tagjaként szeretném szolgálni mindannyiunk
javát. Úgy vélem, hogy közéleti és szakmai tapasztalatom alapján az önkormányzati munka szinte bármely gyakorlati
részterületén érdemi munkát tudok végezni, de a ma hiányzó stratégikus gondolkozást és látásmódot is beemelném a
testületi munkába.
Célom, hogy mi, visegrádiak, együtt megteremthessük közös jövĘnk alapját. Kérem, hogy mind engem, mind a
Félegyházi András vezette csapat egészét fogadják bizalmukba, támogassák szavazatukkal!
Dr. Kucsera Tamás Gergely
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KÉPVISELėJELÖLTEK
Mikesy Tamás
44 éves vagyok, feleségemmel és öt gyermekünkkel Esztergomban élünk. A Vitéz János TanítóképzĘ FĘiskola tanító-mĦvelĘdésszervezĘ-filmterjesztĘ szakán végeztem. A fĘiskola elvégzése után
rögtön Visegrádon helyezkedtem el, és immár húsz éve vezetem a Mátyás Király MĦvelĘdési Házat.
Mindennapi tevékenységem teljesen Visegrádhoz köt, napjaim szinte teljes egészében itt telnek.
Jogosan vetĘdött fel a kérdés 2010-ben, vajon miért indulok Visegrádon képviselĘnek? A válaszom
az volt, hogy én Visegrádtól, a visegrádi emberektĘl nagyon sok szeretet, megbecsülést, elismerést
kaptam. Természetesnek tartom, hogy ha tehetem, én is segítsem a város fejlĘdését, az itt élĘket.
Ehhez és képviselĘi eskümhöz mindvégig hĦ voltam. Munkámmal a várost szolgáltam, bár el kell
ismernem, a stílusom idĘnként nem volt a megfelelĘ, amire nem vagyok büszke, de kirohanásaim is minden esetben a
cél Ęszinte szolgálata miatt voltak.
Ahhoz, hogy az építkezést elkezdhessük, sok munkát kell elvégezni, problémát kell megoldani. Tisztességesen le kell
zárni a múltat, és újra kell gondolni helyünket a világban. Ezt követĘen újra kell gondolnunk városunk reális jövĘjét, és
átfogó fejlesztési stratégiát kell kidolgoznunk.
A fizetĘképesség fenntartása mellett garantálnunk kell a mĦködĘképességet egy olyan idĘszakban, amikor alapvetĘ
változásokon (iskolai és önkormányzati) megy majd keresztül városunk.
A legnehezebb feladat valószínĦleg az emberi kapcsolatok helyreállítása lesz. Sokat kell majd fáradozni a békességért,
és ebben, azt hiszem, sok teendĘm lesz. A lakosságnak éreznie kell közérzet szintjén is, hogy a vezetés valóban érte
dolgozik, ám tudnunk kell, hogy a lakosság bizalma nélkül a testület is tehetetlenné válik.
Ha tudjuk, hová szeretnénk eljuttatni településünket a következĘ években-évtizedekben, azt is tudni fogjuk, mi a feladatunk, amit el kell végezni. Nem szabad hosszú távú terveinket éppen aktuális pályázatoknak, vagy ötleteknek alárendelni. Ki kell használnunk az esetleges kívülrĘl jövĘ lehetĘségeket, legyen az pályázat, támogatás és minden egyéb,
de mérlegelnünk kell: valóban szükségünk van-e rá, finanszírozható-e. Nem vagyok a nagyberuházások, hosszú távú
fejlesztések ellen, de úgy gondolom, ez nem mehet a mindennapi élet minĘségének a rovására, köztük meg kell teremteni az egyensúlyt. Csak tudatos és kitartó munkával juthatunk el olyan szintre, mely méltó városunk rangjához, a történelemben betöltött szerepéhez, és nem utolsó sorban a saját elvárásainkhoz.
Azt gondolom, ha ezeket a fent leírt feladatokat el tudja végezni az új testület, már jelentĘs és nagy feladatot oldana
meg az elĘttünk álló idĘben, megteremtve a valóban jelentĘs pozitív változás alapjait.
Amennyiben egyetért velem, kérem, támogasson a választáson.
Mikesy Tamás

Schüszterl Károly
Tisztelt Visegrádiak!
59 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 álltam alkalmazásában mint gépész. 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 sok tapasztalatot szereztem a város hétköznapi mĦködtetése terén, és az elmúlt idĘszakban a pénzügyi és városfejlesztési bizottság tagjaként dolgoztam.
Korábban is, ha olyan feladat adódott, melyet a városgazdálkodási csoport nem tudott elvégezni, elsĘsorban a
helyi iparosokra támaszkodtam, ezt támogatnám a jövĘben is.
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, Továbbá városunk egészén sok terület van, amely nem a tulajdona, és a tulajdonos elhanyagolja. Ez
városképileg igen visszatetszĘ, fĘleg egy ilyen településen, mely az idegenforgalomból tud csak megélni, de nem
feledkezhetünk meg a városi tulajdonú ingatlanokról sem, ezek esetében is van mit rendbe tenni, képviselĘként
mindezen ügyek gondozását alapfeladatomnak tekinteném.
Hiszem, hogy mi, akik Visegrádhoz kötjük életünket, méltán büszkék lehetünk városunk adottságaira és vallom,
hogy Visegrád ereje a benne élĘ emberekben rejlik. Éppen ezért tisztességgel és alázattal kívánom véghezvinni a
rám bízott feladatokat. Célom, hogy megtegyek minden tĘlem telhetĘt városunk fejlĘdése, életkörülményeinek
javítása, közös értékeink megĘrzése érdekében.
Kérem, támogassanak szavazataikkal a választáson!
Tisztelettel:
Schüszterl Károly
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9LVHJUiGSUREOpPiLWpVOHKHWĘVpJHLWpU]ĘpVOiWyWDSDV]WDOWDJD]GDViJLpOHWNO|QE|]ĘWHUOHWHLQWDSDV]WDODWRWV]HU]HWW
WDJNpQWHJ\VpJHWDONRWXQNKRJ\DN|]|VFpOpUWHJ\VpJHVHQN]GMQN$N|]|VFpOSHGLJQHPPiVPLQWDPLYDODPHQQ\L
WLV]WHVVpJHVYLVHJUiGLODNRVFpOMD9LVHJUiG)HMOĘGpVH
1HP NtYiQXQN KRVV]DV tJpUHWHNHW IHOVRUROQL IĘOHJ RO\DQRNDW QHP DPHO\HN D N|YHWNH]Ę NpW pYEHQ EL]WRVDQ QHP
PHJYDOyVtWKDWyDNGHD]WtJpUQLWXGMXNKRJ\Q\XJDOPDWKR]XQNYiURVXQNpOHWpEH6]DNtWXQNDpYHVDFVDUNRGiVÄMy´
V]RNiViYDOPHUWD'XQDYL]HLVDNNRUV]pSDPLNRUQ\XJRGWpVNLVLPXOWQHPSHGLJDPLNRUYLKDUNRUEiFVROMD
0LQGHQLJ\HNH]HWQNNHOD]RQIRJXQNIiUDGR]QLKRJ\EpNHVVpJHWpVQ\XJDOPDWKR]]XQNYDODPLQWtJpUMNKRJ\IRO\DPDWRV
pVREMHNWtYWiMpNR]WDWiVVDOQ\RPRQOHKHWPDMGN|YHWQLPLQGHQYiURVLW|UWpQpVW

3ROJiUPHVWHUMHO|OW N|]pSHQ  /HONHV/iV]Oy
.pSYLVHOĘMHO|OWHN EDOUyOMREEUD GU+LQWHQEHUJHU$QGUiV6iQGRUIL3pWHU.DQJDV6FKHLOL.LQJD6FKDQGO/yUiQW
/HONHV/iV]Oy

pYHVYLVHJUiGLODNRVQĘVJ\HUPHNpGHVDSMDN|]JD]GiV]pYJD]GDViJLYH]HWĘLWDSDV]WDODW

Ä$]pOHWHQJHPLVPLQWPLQGHQWDQXOQLpVWDSDV]WDOQLYiJ\yILDWDOWHOV]DNtWRWWV]OĘIDOXPWyOGHDN|WĘGpVPLQGYpJLJ
PHJPDUDGWKLV]HQLWWQĘWWHPIHOLGHMiUWDPLVNROiEDLGHN|WQHND]pOPpQ\HNLWWpOQHNEDUiWDLPLVPHUĘVHLP$]HJ\HWHP
HOYpJ]pVpWN|YHWĘHQpYHWQDJ\P~OW~QHP]HWN|]LFpJHNQpOGROJR]WDPYH]HWĘEHRV]WiVEDQPHO\UHEV]NHXJ\DQQHP
YDJ\RNGHRO\DQWXGiVWpVWDSDV]WDODWRWKDOPR]KDWWDPIHOPHO\HWDPDJ\DURUV]iJLYDGNDSLWDOL]PXVEDQWDOiQHJ\HPEHU|OWĘ
DODWWVHPOHKHWHOVDMiWtWDQL$Wt]pYEĘOKiUPDW1pPHWRUV]iJEDQGROJR]WDPPHJLVPHUYHHJ\PiVNXOW~UDSUHFt]pVUDFLRQiOLV
JRQGRONRGiViW 0XQNiP VRUiQ EHRV]WRWWDLPPDO PLQGLJ My YLV]RQ\EDQ GH KDWiUR]RWW LUiQ\PXWDWiVVDO pV NHPpQ\
V]iPRQNpUpVVHOVLNHUOWNRPRO\HUHGPpQ\HNHWHOpUQHPh]OHWLSDUWQHUHLPPHOV]HPEHQPLQGLJDKDWiUR]RWWGHHPEHUVpJHV
PDJDWDUWiVMHOOHP]HWW
7t] pY DONDOPD]RWWL VWiWXV] XWiQ VLNHUOW IJJHWOHQHGQHP NRUiEEL PXQNDDGyLPWyO pV PHJV]HU]HWW WDSDV]WDODWDLPQDN
N|V]|QKHWĘHQ D JD]GDViJL pOHWEHQ PDUDGYD VDMiW YiOODONR]iVRPDW pStWKHWWHP D] HOP~OW pYHNEHQ %HUXKi]iVRN
PHJV]HUYH]pVpEHQOHERQ\ROtWiViEDQYHWWHPUpV]WpVPHJYDOyVXOWEHUXKi]iVRNKRVV]~WiY~VLNHUHVPĦN|GWHWpVpWYpJH]WHP
9H]HWĘL NpSHVVpJHLP JD]GDViJL LVPHUHWHLP KDWpNRQ\ ]HPHOWHWpVL pV PĦN|GWHWpVL HOYHLP D] HOP~OW WL]HQ|W pY DODWW
KLiQ\WDODQXOPLQĘVpJEHQpVWLV]WHVVpJJHOPHJYDOyVtWRWWQDJ\pUWpNĦEHUXKi]iVRNLUiQ\tWiVDDJD]GDViJLV]IpUiUDMHOOHP]Ę
N|OWVpJWDNDUpNRV GH PpJLV KDWpNRQ\ JD]GiONRGiV WHUpQ V]HU]HWW WDSDV]WDODWRP DODSMiXO V]ROJiO YiURVXQN YH]HWpVpKH]
V]NVpJHV NpSHVVpJHNQHN 0HJV]HU]HWW WXGiVRPDW WDSDV]WDODWDLPDW V]tYHVHQ NDPDWR]WDWRP 9LVHJUiG IHMOĘGpVppUW
NRQ]HUYDWtYJRQGRONRGiVVDONHUHV]WpQ\LV]HPOpOHWWHOILDWDORVOHQGOHWWHO)JJHWOHQMHO|OWNpQWFVDNDMyWD]HOĘUHPR]GtWyW
WiPRJDWRP1HPYDJ\RNVHPSiUWQDNVHPYDODPHO\FVRSRUWQDNYDJ\pUGHNV]|YHWVpJQHNWDJMD(J\LO\HQNLVKHO\HQFVDN
DN|]|VVpJLpUGHNHWDYiURVIHMOĘGpVpQHNV]HQWFpOMiWV]DEDGHOĘWpUEHKHO\H]QL$]ROGDODNHJ\PiVQDNIHV]OĘPDJDWDUWiVD
KHO\HWWWHQQQNNHOODGROJXQNDWFVDNH]YLKHWHOĘUHEHQQQNHW
+LJJ\QND]HJ\VpJHUHMpEHQ´

GU+LQWHQEHUJHU$QGUiV

pYHVYLVHJUiGLODNRVMRJLGRNWRULGLSORPDW|EEPLQWpYiOODPLJD]JDWiVLWDSDV]WDODW

Ä6]OHWpVHP yWD pOHN 9LVHJUiGRQ VRNDQ +LQWL /DFLNpQW PpJ W|EEHQ 3|SĘNpQW LVPHUQHN (UGpV] WHFKQLNXVL pV MRJiV]
YpJ]HWWVpJHPYDQ$]XWyEELpYWL]HGEHQDN|]SRQWLN|]LJD]JDWiVEDQD1HP]HWL)HMOHV]WpVLpVD.|UQ\H]HWYpGHOPLpV
9t]J\L0LQLV]WpULXPRNEDQGROJR]WDP7DSDV]WDODWRPDN|]LJD]JDWiVRQW~ODN|UQ\H]HWYpGHOHPiJD]DWDLUDDN|OWVpJYHWpV
PĦN|GpVpUH LOOHWYH D KD]DL pV HXUySDL XQLyV WiPRJDWiVL UHQGV]HUHN PĦN|GpVpUH WHUMHG NL (QHUJLDKDWpNRQ\ViJ pV
NOtPDSROLWLND LV V]HUHSHOW V]DNWHUOHWL N|UHLP N|]|WW $ YiURV M|YĘMpW WHNLQWYH EL]WRVtWDQL NtYiQRP D PLQGHQNRUL
MRJWLV]WDViJRWYDODPLQWN|]LJD]JDWiVLN|OWVpJYHWpVLpVV]HUYH]pVLJ\HNEHQWiPRJDWQLDKLYDWDOPXQNiMiW(]HNHQW~OD
YiURVPHJMHOHQpVpQHNDODNtWiViEDQWHUHNXWDNKRPORN]DWRNNHUtWpVHNSDUNRNiOODSRWiQDNMDYtWiViEDQV]HUHWQpNUpV]W
YHQQL &pORP D KDJ\RPiQ\RV WiMJD]GiONRGiV ~MUDKRQRVtWiVD YDODPLQW D QpPHW NLVHEEVpJ LOOHWYH D KHO\W|UWpQHW
|VV]HJ\ĦMW|WWWiUJ\DLQDNEHIRJDGiViUDDONDOPDVNLiOOtWyKHO\PHJWDOiOiVD´
6iQGRUIL3pWHU pYHVYLVHJUiGLODNRVJ\HUPHNpGHVDSMDHUGpV]WHFKQLNXVN|UQ\H]HWJD]GiONRGiVLDJUiUPpUQ|N




pYHVV]DNPDLWDSDV]WDODW
Ä.|]HOKDUPLQFpYHpOHN9LVHJUiGRQPiUD]iOWDOiQRVLVNROiEDLVLGHMiUWDP$YLVHJUiGLHUGĘNpUWGROJR]RPD9LVHJUiGL
(UGpV]HWQpONHUOHWYH]HWĘHUGpV]NpQWN|]HOK~V]pYH(]LGĘDODWWVRNHPEHUUHOGROJR]WDPWDOiONR]WDPVRNNDSFVRODWUD
WHWWHP V]HUW 0HJV]HU]HWW WDSDV]WDODWDLPDW pV NDSFVRODWDLPDW V]HUHWQpP 9iURVXQN IHMOĘGpVpUH IRUGtWDQL 9LVHJUiG
WXULV]WLNDLODJD]RUV]iJHJ\LNOHJIUHNYHQWiOWDEEKHO\H&pORPWXULV]WLNDLV]ROJiOWDWiVRNDWEĘYtWHQLPLQGH]HNHWDOHKHWĘ
OHJQDJ\REEV]tQYRQDORQPHJYDOyVtWDQL)RQWRVQDNWDUWRPDYLVHJUiGLILDWDOViJPXQNDKHO\WHUHPWpVpWpVU|JK|]N|WpVpW
YDODPLQW D YiURV pV D 3LOLVL 3DUNHUGĘ N|]|WWL W|UHWOHQ EDUiWL HJ\WWPĦN|GpV PHJYDOyVtWiViW $ YiOWR]iV FVDN N|]|V
PXQNiYDO|VV]HIRJiVVDOpUKHWĘHO´
.DQJDV6FKHLOL.LQJD







pYHVYLVHJUiGLODNRVSHGDJyJXVKi]DVJ\HUPHNEROGRJpGHVDQ\MDD]RNWDWiVD
YHQGpJOiWiVpVDWXUL]PXVWHUpQV]HU]HWWN|]HOHV]WHQGĘVWDSDV]WDODW

³1DJ\RQ V]HUHQFVpVQHN WDUWRP PDJDP KRJ\ LWW pOKHWHN 9LVHJUiGRQ NRUD J\HUPHNNRURP yWD 9pJ]HWWVpJHP V]HULQW
SHGDJyJXVYDJ\RNpYHWGROJR]WDPDGXQDERJGiQ\LLVNROiEDQ(]HQNtYOWDQXOPiQ\RNDWIRO\WDWWDPD]LGHJHQIRUJDORP
pVDYHQGpJOiWiVWHUOHWpQ,GHJHQYH]HWĘNpQWV]iPWDODQFVRSRUWRWNDODX]ROWDPNLVYiURVXQNEDQDPLQDJ\EV]NHVpJJHO
W|OWHOKLV]HQQHNLNPLQGHQHVHWEHQDMyWDV]pSHWWROPiFVROWDP-HOHQOHJYHQGpJOiWiVVDOIRJODONR]RPD3LNQLN)DODWR]yW
YH]HWHPLPPiUpYHQDJ\V]OHLPKi]iEDQDEHOYiURVVDUNiQiOOy6FKHLOLKi]EDQ*\HUPHNHLPD]ÈSULO\/DMRVÈOWDOiQRV
,VNRODWDQXOyL$NWtYDQYHV]HNUpV]WD]LVNRODpOHWpEHQDV]OĘLPXQNDN|]|VVpJWDJMDNpQWDKROVRNV]OĘWiUVDPPDOHJ\WW
MHOHQWĘVHUHGPpQ\HNHWpUWQNHOD]HOP~OWpYHNEHQ6]iPRPUDH]D]WPXWDWMDKRJ\QDJ\HUHMHYDQDN|]|VVpJQHNpVVRN
RO\DQGROJRWpUKHWQNHOHJ\WWDPLHOVĘUHOHKHWHWOHQQHNWĦQLN6]HUHWQpPKD9LVHJUiGRQPHJWDQXOQiQNHJ\WWGROJR]QL
N|]|VFpORNpUWHJ\WWKDUFROQLPDMGD]HOpUWVLNHUHNHWHJ\WWQQHSHOQL´
6FKDQGO/yUiQW






pYHV YLVHJUiGLODNRVQĘVYt]JD]GiONRGiVLWHFKQLNXV]HQpV]]HQHV]HU]ĘpYNXOWXUiOLVpV
PĦV]DNLWHUOHWHQV]HU]HWWWDSDV]WDODW

³)HOHVpJHPPHOpVV]OHLPPHODEEDQDKi]EDQODNRPDKROpGHVDSiPV]OHWHWWDPLOOHQLXPLNiSROQDV]RPV]pGViJiEDQ
9t]JD]GiONRGiVLWHFKQLNXVYpJ]HWWVpJHPQHNPHJIHOHOĘHQWt]pYLJD'XQDNDQ\DUFVDWRUQDKiOy]DWiW]HPHOWHWWHPKiOy]DWL
FVRSRUWYH]HWĘNpQW $]XWiQ D PpGLiEDQ GROJR]WDP RSHUDWĘUNpQW V]HUNHV]WĘNpQW YiJyNpQW D KHO\L N|U]HWL WHOHYt]LyQiO
PDMGKtUDGyVYiJyNpQWD+tU7YQpO=HQpV]NpQWpV]HQHV]HU]ĘNpQWLVDNWtYDQWHYpNHQ\NHGHPW|EE]HQHNDUQDNLOOHWYH
SURGXNFLyQDNWDJMDYDJ\RN7DSDV]WDODWDLPDWHOVĘVRUEDQDNXOW~UDWXULV]WLNDIHMOHV]WpVpEHQD]iUYt]YpGHOHPEHQpVHJ\pE
PĦV]DNLEHUXKi]iVRNWHUpQWXGRPNDPDWR]WDWQLVFpOMDLPPHJYDOyVtWiViKR]NLWHUMHGWNDSFVRODWUHQGV]HUUHOUHQGHONH]HP
PHOO\HO9LVHJUiGIHMOĘGpVpWNtYiQRPV]ROJiOQL´
0LQGDQQ\LDQ HON|WHOH]HWW pV WĘVJ\|NHUHV YLVHJUiGLNpQW HOW|NpOWHQ NtYiQXQN WHQQL 9iURVXQN IHMOĘGpVpUW WLV]WHVVpJJHO
EHFVOHWWHOOHJMREEWXGiVXQNV]HULQW$]RQW~OKRJ\Q\XJDOPDWYLV]QNDYiURVYH]HWpVpQHNpVH]iOWDODWHOMHVODNRVViJ
pOHWpEH IRO\DPDWRV N|]pUWKHWĘ pV REMHNWtY WiMpNR]WDWiVW EL]WRVtWXQN 0HJYDOyVtWMXN D SROJiUPHVWHU KLYDWDO MHJ\]Ę pV
NpSYLVHOĘWHVWOHWHJ\VpJpWSpOGiWPXWDWYDH]]HODN|]pOHWQHNpVEL]WRVtWMXN9LVHJUiGW|UHWOHQIHMOĘGpVpW0HJV]LOiUGtWMXN
DN|OWVpJYHWpVLUHQGHWpVD+LYDWDOV]ROJiOWDWyLV]HPOpOHWpW
9iURVL WXODMGRQED V]HUH]]N D 9LVHJUiGL 7HUPiONXWDW pV GXQDL V]DEDG VWUDQGRW OpWHVtWQN D] gE|O WHUOHWpQ 6HJtWMN
PLQĘVpJL WXULV]WLNDL V]ROJiOWDWiVRN OpWUHM|WWpW KHO\L YiOODONR]iVRN PHJHUĘV|GpVpW $ SiO\i]DWRQ HOQ\HUW W|EE PLQW IpO
PLOOLiUGIRULQWVHJtWVpJpYHOOpWUHKR]]XNDN|]SDUNRWDSLDFWHUHWDYiURVKi]iWpVHJ\9LVHJUiGKR]LOOĘ~MDEFW
$VSRUWSiO\DWpUVpJpWWRYiEEIHMOHV]WMNpVD]RNWDWiVDNXOW~UDpVD]LGĘVJRQGR]iVWHUOHWHLWKDWpNRQ\DQVHJtWMN
$NLPDJipQDNpU]LH]HNHWDJRQGRODWRNDWpVD]RQRVXOFpOMDLQNNDOWiPRJDVVRQEHQQQNHWHJ\VpJEHQFVDSDWEDQQHFVDN
DYiODV]WiVRNLGHMHDODWWKDQHPDNNRULVDPLNRUH]HNpUWWHQQLNHOO
$YiURVYH]HWpVWHOMHVVpJpKH]V]HUHWHWWHOYiUXQNWRYiEELNpWNpSYLVHOĘMHO|OWHWDNLNQHPFVDNV]DYDLNNDOGHWHWWHLNNHOLV
EL]WRVtWDQLWXGMiND]HJ\VpJHV9LVHJUiGRW
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„CSAPAT”-HOZ NEM KÖTėDė KÉPVISELėJELÖLTEK
Balázs Lajos
Tisztelt Visegrádi Polgárok!
Engedjék meg, hogy röviden bemutatkozzam. Balázs Lajos vagyok, 44 éves
mérnök-közgazdász. Az egyetemek elvégzése után, a 90-es évek közepén vettem
át az édesapám által alapított családi vállalkozásaink irányítását, melyekkel az
elmúlt másfél évtizedben komoly sikereket értünk el.
Feleségemmel, aki gyógypedagógus, 2002-ben döntöttünk Visegrád mellett, és a
házunk megépítése után lettünk négy gyermekünkkel a város polgárai. A
beköltözésünket követĘ idĘszakban a szĦkebb környezetünket érintĘ feladatokkal
foglalkoztam, így egy gázvezeték, valamint egy út megépítését szerveztem meg,
melyek közel húsz ingatlant érintenek, továbbá szülĘként a Dunakanyar Erdei
Iskola mĦködtetésében vettem rész.
Elhelyezkedésének és történelmi múltjának köszönhetĘen a Visegrádban rejlĘ
potenciál messze meghaladja a hasonló méretĦ települések lehetĘségeit. Hiszem, hogy egy erĘs polgármester és
egy új szemléletĦ testület képes a városunk hasznára kiaknázni ezeket. A „valamit miért nem lehet megvalósítani”
versenybe nem kívánok beszállni, viszont komoly erĘfeszítésekre vagyok képes a közösen megfogalmazott célok
elérése érdekében.
Ha úgy gondolja, hogy a munkám Visegrád hasznára válna, akkor elképzeléseim megvalósításához kérem megtisztelĘ támogatását.
Balázs Lajos

EĘry Dénes
Mert engem a visegrádi családok sorsa érdekel
EĘry Dénes vagyok, 1975. április 17-én születtem, azóta itt élek Visegrádon,
napjainkban immár feleségemmel és három 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 13 éve, önkormányzati képviselĘséget
2002-tĘl 2010-ig két cikluson át vállaltam. Ez idĘ alatt mindig szem elĘtt tartottam,
hogy közterületeink, közintézményeink állagát megóvjuk, azokat fejlesszük.
KépviselĘségem alatt történt, hogy a város – lakosságának egyedülálló
összefogásával – az elmúlt idĘszak legnagyobb dunai árvizeitĘl is meg tudta védeni
magát. Majd óriási közös munkával került benyújtásra az árvízvédelmi gát
megépítése vonatkozó uniós pályázatunk. A gát megvalósításának szerepe és
fontossága nem lehet kérdés egyikünk számára sem.
Emellett képviselĘi munkám során mindvégig a legfontosabb szempont az volt
számomra, hogy a település teherbírásának megfelelĘ mértékben vállaljunk
kötelezettségeket, egyúttal fejlesztéseket is olyan léptékben tervezzünk és valósítsunk
meg, melyek hosszú távon fenntarthatóak.
Kis lélekszámú település vagyunk, de annál inkább az összefogásra kell(ene) törekednünk, hiszen Magyarország egyik
legjelentĘsebb hajdan királyi városi rangja erre kötelez minket. De még inkább kívánatos volna az összefogás, mivel az
itteni lakosok mindennapi környezete hosszú évtizedek óta hazánk kiemelt üdülĘkörzete is egyben. A történelmi múlt
az egyik legfontosabb értékünk, hiszen valamennyi magyar ember tudja, hol van Visegrád, így még nagyobb a felelĘssége a visegrádi önkormányzati képviselĘknek.
További munkám során rendkívül fontosnak tartom a fiatalok sportolási lehetĘségeinek bĘvítését, a közterületeink,
közintézményeink felújításainak folytatását, a visegrádi Duna-part és az öblök visegrádiak által történĘ hasznosítását,
úgy az itt lakók, mint az ide látogató vendégek mind nagyobb megelégedésére.
EĘry Dénes

XXVIII. évfolyam 4. szám

VISEGRÁDI HÍREK

11

KÉPVISELėJELÖLTEK

Gajdos Attila
Tisztelt Visegrádi Választópolgárok!
Jómagam három éve költöztem ide, most itt élünk tĘsgyökeres visegrádi
feleségemmel és 9 hónapos kisfiunkkal. A város életét korábban a mostani Danubia
Televízió szerkesztĘjeként, három éve pedig mint itt lakó polgár követem figyelemmel.
Jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen folytatok jogi tanulmányokat.
Szomorúan láttam azt, hogy amíg a környezĘ települések fejlĘdnek, fejlesztenek,
addig Visegrád egy helyben áll, sĘt – a strandot tekintve – romlott a helyzete. Úgy
láttam, ebbĘl a helyzetbĘl az elmúlt másfél évben kezdett kilábalni a város, hiszen, bár
pénz nem volt rá, elindult a fejlĘdés útján. Nyitott szemmel és füllel járva az utcákon,
több olyan dologgal találkoztam, amivel még mindenképp érdemes és kell foglalkozni.
Az elsĘ rögtön a városközpont ügye. Mindig is az volt a véleményem, hogy oda
bármi is épül, jobb lenne, mint a jelenleg is fennálló helyzet. Ráadásul én úgy látom,
hogy ilyen mértékĦ vagyonbĘvülésre a közeli, de lehet, hogy a távolabbi jövĘben sem lesz lehetĘség. Én mindig azt
hallottam, hogy ha az ember fejlesztésre vesz igénybe hitelt, az elĘre visz, míg ha arra, hogy a napi kiadásokra felélje,
az visszahúz. Azt hiszem, ez a beruházás a várost jelentĘsen elĘrevinné.
A másik, amit fontosnak tartok, az a Duna-part, közelebbrĘl az öblök ügye. Jelenleg ennek valódi gazdája nincs, egyre
inkább eliszaposodik. Ezt nem lenne szabad hagynunk! Ez a terület Visegrád egyik legfontosabb pihenĘterülete lehet!
Horgászatra, csónakázásra, jachtkikötĘ céljára is fel lehet használni. Természetesen el kell különíteni ezeket a funkciókat. Erre egy megfelelĘ tervet kell kidolgozni és végrehajtani.
Ha Ön is úgy érzi, hogy nem méltó a városhoz az, hogy az egész Dunakanyar szappanoperaként nézi a testületi üléseinket, hanem itt fontos, értékteremtĘ munkára kell felhasználni az idĘt, akkor mindenképpen egy a célunk: Visegrádot
fejleszteni a gyermekeink, unokáink számára, egy biztos jövĘért!
Gajdos Attila

Ispán László György
Tisztelt Visegrádi Választópolgár!
Ispán László vagyok, régi visegrádi családból származom.
A jövĘt valószínĦleg az élet írja, nem a programbeszédek, de mégis van egy-két dolog,
ami közel áll hozzám. Ilyen például a víz, azaz a Duna szeretete és az ehhez kapcsolódó
sportok. Sajnálatosnak tartom, hogy 1984, azaz a visegrádi csónakház és vízi sport
megsemmisítése óta semmilyen érdemleges, pozitív változás nem történt ez ügyben.
A visegrádi felsĘ öböl területén közel harminc visegrádi családnak, köztük
nagymamámnak, Meszárek Ilonka néninek is szántóföldje volt. A mai napon se evezĘs,
se motorcsónakkal nem mehetek oda, de ha csak fürödni szeretnék, azt sem tehetem meg.
Önök szerint jó lenne visszaszerezni a visegrádiak számára ezt a területet?
Azon leszek, hogy így legyen! Ha már a víznél tartunk, fontosnak tartom az
árvízvédelmi gát megépítését, amire már a pályázaton nyert összeg rendelkezésre áll.
ValószínĦleg nem árulok el titkot azzal, hogy Visegrád felemelkedése szorosan
összefügg az idegenforgalommal és annak folyamatos fejlesztésével. Ennek egyik útja a minĘségi turizmusra való törekedés. Igényes és nívós rendezvénysorozatok megszervezésére és lebonyolítására gondolok, hogy minél több színes és
minden korosztály számára megfelelĘ programokat tudjunk kínálni az ide látogatóknak.
Az új testületben, ha helyet kapok az Önök szavazatával, akkor azon leszek, hogy a fentieket realizáljam.
Fontosnak tartom Visegrád városközpontját megépíteni, ezzel is úgymond a városban tartani az ide látogatókat.
Tudom, hogy „egy fecske nem csinál nyarat”, de abban reménykedek, hogy olyan polgármestert és képviselĘket választanak meg Önök, akik mindezeket és sok más egyéb dolgot is meg tudnak valósítani a jövĘben. Az Önök támogatásával én is tagja lehetek ennek a csapatnak!
Köszönöm figyelmüket és jó döntésüket.
Tisztelettel:
Ispán László György
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Kiss Károly
Kiss Károly vagyok. Feleségem, két gyermekem, két unokám van, akik nagyon sokat segítenek
életvitelemben: kellĘ energiát kapok tĘlük helyi közösségi munkámhoz és a közügyek szolgálatához is.
FelsĘfokú szakmai és vezetĘi végzettségem van, benne huszonöt évi költségvetés tervezési és
végrehajtási gyakorlat.
Közösségi munkát fiatal koromtól folyamatosan végzek. Jelenleg a Visegrádi Szövetség Egyesület
elnöke vagyok, a képviselĘ-testületben alpolgármester, de a bizottságok munkájában is részt veszek.
Külön feladatként a város adósságának figyelését, a testvérvárosi kapcsolatokat, a V4 országok
együttmĦködését, a városi rendezvényeket és az iskolabusz-tevékenység koordinálását kaptam.
KépviselĘjelöltként indulok az idĘközi választáson, mert az eltelt másfél év alatt elindított változások, város-fejlesztési tervek, valamint az új mĦködési módszerek stabilizálásához – a ciklusban még hátralévĘ idĘben – hozzá tudnék járulni.
Megválasztásom esetén szeretnék olyan képviselĘkkel együtt dolgozni, akik vállalt képviselĘi feladataikat felelĘsséggel
végzik – mindezt az összlakosság érdekében. Hiszem, hogy a megosztottságot fel lehet és fel kell számolni.
Olyan képviselĘkkel, akik konstruktívan tudnak dolgozni a döntések elĘkészítésében és a végrehajtásban. Akik a véleménykülönbségeket vitában, érvek-ellenérvek ütköztetésével tudják lezárni. Akiknek stílusa, viselkedése kulturált, emberi,
amellyel Visegrád hírét javítják közvetlen környezetünkben és az országban. Akik önállóan is képesek kellĘen felkészülni
adott témákban, személyes utánajárással. Akik rendelkeznek önálló ötletekkel a városfejlesztéshez, a város jövĘjéhez.
Megválasztásom esetén az alábbiakat különösen támogatom:
– A megörökölt 106 milliós mĦködési adósság felének ledolgozása után 2012 végéig ezen adósság második felének a végleges felszámolása.
– A mĦködési adósság leküzdése után a költségvetésünkben keletkezĘ plusz bevételeket, pénztartalékot – az évtizedek óta
elhanyagolt – belvárosi arculat javítására kellene fordítani az önkormányzat épületeire (patika, hentes- és fodrászüzlet, mozi, rendĘrség homlokzatjavítására), valamint járdák, parkolók, parkok javítására, fejlesztésére.
– Támogatom, szükségesnek tartom a városközpont felépítését és a terület rendezését az elnyert 550 millió forint felhasználásával, valamint a Fellegvár Óvoda bĘvítését, megújítását, továbbá az árvízvédelmi pályázat megvalósítását.
– Támogatom a sportpálya mĦködésének új alapokra helyezését, ezáltal a helyi sportélet további fejlesztését, állandósulását,
továbbá a város amatĘr kulturális tevékenysége fejlesztésének segítését.
Mindezek megvalósításához kérem szíves támogatásukat.
Kiss Károly

Kovács Gábor
Tisztelt Visegrádi Választópolgár!
Kovács Gábor vagyok, 55 éves. Feleségem és egy lányom van, akikkel a családi vállalkozást
csinálom már több mint 23 éve. Többféle végzettségem közül a vendéglátót használom már 1975 óta,
amióta Visegrádon dolgozok és élek!
2002 óta a Visegrádi Vállalkozók Egyesületének az elnöke, 2004-ben a Visegrádi PolgárĘrség egyik
létrehozója és a létrejötte óta a gazdasági vezetĘje vagyok.
A képviselĘ-testület tagja voltam 2003–2006 között, amikor is kidolgoztam Visegrád
vagyonrendeletét és azt a testület el is fogadta. Javaslatomat elfogadva vásárolta meg a személyi
számítógépeket a testületi tagoknak az önkormányzat, ezáltal a nyomtatási és irodaszerköltségek
csökkenésével olcsóbban és hatékonyabban tud a képviselĘ-testület dolgozni a mai napig. Ebben az
idĘszakban került sor a Rév utca teljes felújítására, az óvodakonyha bĘvítésére és még több közterület felújítására.
Tagja voltam annak a csapatnak, akik ellenezték a strand eladását. Sajnálattal kell tudomásul vennünk, hogy akkor nekünk
igazunk volt!!! Látható, hogy mire is kellett a strand a „barátnak”, aki ellen most már büntetĘ eljárás folyik. Szégyen, ami
történt az európai hírĦ strandunkkal.
KépviselĘjelöltként indulok az idĘközi választáson, és ha ismét az Önök bizalmát megkapom és beválasztanak a képviselĘtestületbe, akkor a munkámmal, legjobb tudásommal Visegrád érdekeit maximálisan figyelembe véve fogom végezni képviselĘi tevékenységemet, remélve azt, hogy olyan testület áll fel, mely „egy irányba tud húzni”, ha szükséges, kompromisszumok
megkötésével, de az csakis Visegrád érdekeit szolgálhatja.
Az új testületben, ha helyet kapok az Önök szavazatával, akkor azon leszek, hogy a következĘkben felsorolt feladatokat végezzük el, többek között:
• A 2006–2010 között felhalmozott adósságot tovább kell csökkenteni, esetleg megszüntetni.
• Bebizonyosodott, hogy Visegrád az idegenforgalomból tud jól, illetve tudna még jobban megélni. Ezért ebben az irányban
kell még hatékonyabban tovább tevékenykedni. El kell érnünk, hogy a lepencei strand ismét felépüljön, üzemeljen, és meg
kell próbálni az öböl (Duna-parti) területét városi kézbe venni állami tulajdonból.
• A városközpont felépítését és a terület rendezését mihamarább el kell végezni, ezzel párhuzamosan az „Ęváros” (templom
és környéke) rehabilitációját is meg kell kezdeni.
• Szükségesnek és fontosnak tartom az árvízvédelmi gát megépítését.
• Igen fontosnak tartom Visegrád közbiztonságának folyamatos, nagyon jó szinten tartását. Ehhez a polgárĘrök segítsége
feltétlen szükséges, ezért meg kell minden tĘlünk telhetĘ eszközzel támogatni az egyesületet. Fontos lenne a még jobb
eredmény eléréséhez kiépíteni a térfigyelĘ rendszert, kamerákkal megfigyelni a közterületeket.
Tudom, hogy a jövĘnket egy 7 fĘs „csapatnak” kell a kezébe adni. Bízom abban, hogy olyan testület fog felállni, melynek én
is tagja lehetek, és jó irányba fogja húzni Visegrád szekerét.
Tisztelettel:
Kovács Gábor
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Máthé Gábor
Tisztelt Választópolgárok!
Máthé Gábor vagyok, építészmérnök és 2005 óta élek Visegrádon.
Az itt rendelkezésemre álló kis bemutatkozó felületet én arra szeretném használni, hogy összefoglaljam, eddig milyen ötleteim voltak és mit valósítottam meg belĘlük Visegrádon:
Visegrád ezeréves évfordulójának rendezvénysorozatára megálmodtam egy központi közösségi teret, ahol
méltó keretek között ünnepelhettük ezt a fontos eseményt. A rendezvényhelyszín megtervezése és kivitelezése, valamint a szükséges pénzforrások nagy részének
elĘteremtése is az én feladatom volt. Szívesen tettem
ezt, és remélem az ott átélt többféle rendezvény a visegrádiak megelégedésére
történt.
Amikor a KeresztelĘ Szent János-templom tetĘfelújítását végeztem, igény
merült fel a templom elektromos hálózatának és teljes belsĘ világításának megújítására. Megterveztem a belsĘ díszkivilágítást és a költségeit magamra vállalva elkészíttettem a munkát.
Így gyulladhattak fel az új díszkivilágítás fényei 2010 húsvétjára a templomban.
A munkám során figyelemmel kísérem az aktuális pályázati lehetĘségeket. Találtam is egyet, mely nagy lehetĘségeket kínálhat az energiakorszerĦsítéssel kapcsolatban Visegrád számára.
Ezért 2011-ben az önkormányzati épületek elĘremutató fĦtésének
megvalósítására pályázatot készítettem, mely során az iskola, a sportcsarnok, az önkormányzati épület és a mozi – a több mint 100 milliós
pályázati támogatással – bio üzemĦ, helyi alapanyagra támaszkodó
fĦtés-korszerĦsítést kaphatna!
Több, új ötletem is van, sok lehetĘség körvonalazódott már bennem helyi lakosként városunkkal kapcsolatban.
KépviselĘként hatékonyabban végezhetném a Visegrádra vonatkozó fejlesztési, megújító szándékú tevékenységemet.
Máthé Gábor

Meszárek György
Tisztelt Választópolgárok!
Meszárek György épületdíszítĘ kĘszobrász vagyok a magam 46 életévével, és mint független
képviselĘjelölt indulok a 2012. május 6. napjára kitĦzött idĘközi helyi önkormányzati választáson.
Születésem óta élek Visegrádon és azt látom, hogy ez a település az ország ékszerdoboza lehetne,
de csak egy üres, megtépett, lelakott kartondoboz lett. Ezen tényrĘl sajnos a korábbi képviselĘtestületek is nagy szerepet vállaltak helytelen döntéseikkel. Ahelyett, hogy alázattal a választóikat
képviselték volna, fásult közönnyel figyelték a fejleményeket, vagy a saját baráti köreiket juttatták
jogtalan elĘnyökhöz a település és a benne lakók kárára.
Ideje lenne egy olyan testület felállásának, amelyben a képviselĘk nem a személyes ambíciójukat
tartják a legfontosabbnak, hanem a közös teherviselés melletti fejlĘdés útjára állítják a várost és végre láthatóan és maradandót alkotva javítja az itt élĘk mindennapjait. Fontos lenne a korábbi adósságállománytól megszabadulni és új bevételi forrásokat keresni, ezzel új munkahelyeket teremteni. A korábbi eljárásokkal ellentétben a helyi polgárokat
elĘnyhöz juttatni saját településükön, mert nem a hivatal anyagi helyzetétĘl gazdag egy város, hanem a benne élĘ emberek életszínvonalától. A város bármelyik részére megyünk, lenne mit csinálni, hogy az ott élĘk jól vagy még jobban
érezzék magukat. 24 évet éltem az elĘzĘ rendszerben, 22 évet éltem a rendszerváltás után és nincs idĘm még 20 évet
várni, hogy majd jobb legyen, megint másoknak.
Van saját elképzelésem a változásról: Az új városközpont megépülésével élhetĘbbé válhatna az úgynevezett óváros:
a KeresztelĘ Szent János-templom és környéke (Rév utca, FĘ utca a Mátyás-szoborig). Felújításra szorulna a patika
és a hentesüzlet homlokzata, mert nagyon elcsúfítják az évek alatt megszépült templomot. A helyi hagyományĘrzĘ
szervezetek, vállalkozások és programok támogatása, fejlesztése, ezzel is segítve a szállásadók mĦködését, fejlĘdését.
Vissza kell szerezni a Duna-partot a település egész területén és a szemétkupacok helyett vízi élettel kell megtölteni.
Mindez csak egy vélemény és nem program. A programot Önöknek kell összeállítaniuk azzal, hogy olyan képviselĘket választanak, akiket ismernek annyira, hogy képesek lesznek megérteni egymást és a többség akarata szerint egyhangúan, közös erĘvel hajtják végre a polgármesterrel, mindenféle külsĘ behatásmentesen.
Kérem, segítsenek a fejlĘdés útjára lépnünk, hogy végre mi is jól érezhessük magunkat itthon.
Tisztelettel:
Meszárek György
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Scheiliné Herendi Mária Ida
Tisztelt Visegrádi Polgártársaim!
Nem mondok újdonságot és remélem, nem tĦnik szerénytelenségnek, ha azzal kezdem,
hogy voltaképpen engem e kis városkában mindenki valamilyen szinten ismer. A régi
visegrádi sváb családok azért, mert az enyém is Ęsi család (1705-ben már említik az akkori
lakossági összeírásokban), a hetvenes évektĘl folyamatosan betelepülĘk meg azért, mert
vagy munka-, társadalmi, baráti, szomszédi vagy egyéb családi kapcsolat fĦz össze minket.
Vannak persze, akik egyik kategóriába sem tartoznak, de talán olvassák havonta megjelenĘ
írásaimat a Visegrádi Hírek nemzetiségi oldalán, ahol is leginkább helyi és országos sváb
kultúrtörténeti témákkal jelentkezem – Ęk innen meríthetnek némi információt személyemrĘl.
Már diplomám megszerzése elĘtt, de azóta is folyamatosan a közmĦvelĘdésben dolgozom (PetĘfi Irodalmi Múzeum,
Országos Széchényi Könyvtár, Pest Megyei Könyvtár, Mátyás Király MĦvelĘdési Ház, könyvkiadók), jelenleg a helyi
Német Nemzetiségi Önkormányzat alelnöki teendĘit látom el. Hagyományos családmodellben (4 generáció) élek szeretteimmel.
A globális világ, országunk, városkánk anyagi lehetĘségeinek együttes figyelembevételével szeretném, ha szülĘvárosom helyzetén a nehézségek, elĘre kiszámíthatatlan pénzügyi-gazdasági-társadalmi folyamatok ellenére javítani tudna.
ElsĘ és legfontosabb feladat véleményem szerint most a város pénzügyi stabilitásának a fenntartása, a meglévĘ munkahelyeinek a megtartása, a város lakóinak anyagi, erkölcsi lecsúszásának a megakadályozása, hisz társadalompszichológiai és szociológiai hatása felmérhetetlenül negatív lehet! SürgĘs felméréskészítés a lakosság devizaadóssági helyzetérĘl; ahol szükséges, ingyenes szaktanácsadás, segítségnyújtás. Bizottság monitorozza az idĘsek (fókuszban az egyedül
élĘket), a gyermeket nevelĘ családok és a nyugdíj elĘtt pár évvel állók (de koruk miatt állást nem találók!) helyzetét.
Visegrád nem lehet az a hely, ahol emberek és családok a létezés határán tengĘdjenek! A fennálló siralmasnak
tĦnĘ munkapiaci és szakképzési helyzeten való javítás szándékával nemzetiségi önkormányzatunk a városi önkormányzattal és a német testvérvárossal egy munka- és továbbképzési lehetĘség létrehozásán dolgozik, itthon és Bajorországban egyaránt, mely munkafolyamat elindult. Ennek a nagy jelentĘségĦ munkának a hatékonyabb képviseletéhez kérem
az Önök megtisztelĘ támogatását.
Scheiliné Herendi Mária Ida

Szabó József
Tisztelt Visegrádon élĘ Embertársaim!
Marosvásárhelyen, Erdélyben születtem 1961-ben. Visegrádra, a feleségemhez 1989-ben
költöztem, és a Mátyás Király út 45/a szám alatt lakunk, hat gyerekünket nevelve.
Legmagasabb iskolai végzettségem: Magyar KépzĘmĦvészeti Egyetemen restaurátor
mĦvész.
2007-ig a MĦemlékvédelmi Hivatalban, majd azóta saját vállalkozásban restaurálok
többnyire mĦemlékileg védett templomi berendezéseket.
A nem szokványos megszólítást azért választottam, mert sajnos a nagypolitika és a vele járó
hiénatermészetĦ gazdasági érdekszféra letükrözĘdése már korábban megmételyezte a
közhangulatot, és megosztottságot, valamint nagymértékĦ anyagi kárt eredményezett. Ez legfĘképp egy-egy nagyobb
horderejĦ döntés kapcsán mutatkozott meg (pl. strandügy), amire még ráadás az identitástudat hangsúlyozása (pl. helybéli lakos és betelepült lakos). Tehát szekértáborok és érdekcsoportok feszülnek egymásnak és a lényegrĘl – hogy olyan
adottságokkal rendelkezünk, amik aranybányák lehetnének, ha összefogás és megértés lenne – elsiklik a figyelem, és
évtizedek óta helyben toporgunk…
A most napirenden lévĘ problémás, városközpont-fejlesztési beruházással kapcsolatban is úgy látom, hogy saját kárunkból okulva, nem kellene folytatni azt a korábbi (2010 elĘtti) elgondolást, hogy feltétlenül új városházépítésbe kezdjünk! Közigazgatási átszervezés elĘtt áll az ország, és az élet egyre nehezebb, nem kellene még jobban eladósítani a
településünket! A városközpont lehetne egy kellemes parkosított terület, sétányokkal, padokkal, fajátékokkal, térzenészek számára faragott pavilonnal (az orvosi rendelĘ udvarán ott áll), kitelepülĘ kerthelyiségekkel, a kisebb pénztárcájú
turistákra is gondolva!
Sok, építĘ jellegĦ ötlettel egy olyan testület tagja szeretnék lenni, ahol egymást is meghallgatva a helyben élĘ emberek
érdekeiért mindent megtennénk.
Tisztelettel ehhez kérem támogatásukat:
Szabó József, embertársaiért elkötelezett jelölt
[tel.: 06 (20) 355-8847]
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KÉPVISELėJELÖLTEK
Dr. SzendrĘi Lajos Zoltán
Tisztelt Választópolgárok!
Az elmúlt tíz évben megpróbáltam teljesen kivonulni a helyi közéletbĘl. Itt élek azonban a városban, s
szomorúan tapasztalom, hogy az elmúlt húsz évben elszenvedett folyamatos lemaradást nehéz behozni,
de ami még nehezebb, az elindulás is akadozik. A képviselĘk hibás elĘterjesztések romjain marakodnak
és egymást alázzák. Így pedig nem fog fejlĘdni a város. Ezért gondoltam, hogy ismét megpróbálok
pártoktól függetlenül – a széthúzás felszámolása és a társadalmi közmegegyezés érdekében – jó
elĘkészítést követĘ, indulatoktól mentes hozzáállással, demokratikus vita útján, jogilag megalapozottan
kialakítandó határozatokkal elindítani, mely folyamatnak több állomását kell felismerjük.
Visegrád fejlesztésének érdekében elĘször is meg kell határozni a város társadalmi küldetését, ami
véleményem szerint azt jelenti, hogy Visegrád a turizmuson alapuló, az ezzel kapcsolatos igények
kielégítésére létrehozott és e köré szervezĘdĘ szolgáltatásokon és intézményeken alapuló, ezzel lakói
megélhetését biztosító, nyugodtan élhetĘ település kell legyen. Visegrád jelenleg nem felel meg ezeknek az elvárásoknak.
Annak érdekében, hogy az erĘforrásokat koncentráltan lehessen felhasználni, sorrendbe kell állítani a fejlesztési területeket.
ElsĘdleges feladatnak tartom az elĘzĘ képviselĘ-testület által elnyert pályázati támogatással megépíthetĘ új városközpontot –
igazgatási épület helyett – olyan többfunkciós kulturális intézmény épülettel, amire a pályázat egyébként lehetĘséget ad. Ezzel
egyidejĦleg új – a jelenleginél igényesebb megjelenésĦ – bevásárlóközpont kialakítását a CBA áthelyezésével az új városrész
másik oldalára. Még ebben az évben meg kellene kezdeni a FĘ utcában a – páratlan számozású oldalon – az elektromos légvezetékek, kábeltévé- és telefonvezetékek járda alá – közmĦcsatornába – helyezését, majd a helyreállítás során új járdaburkolat
elhelyezését a húsbolttól a Jubileumi kápolnáig. Ezt a munkát szeretném folytatni a jövĘ évben egészen Újtelepig. Ennek a
kivitelezésével egyidejĦleg lehetne elĘkészíteni a Mátyás király utca teljes felújítását. Ennek keretében fontosnak tartom a
patakmeder szabályozását, a patak partján lévĘ ingatlanok, telekhatárok rendezését és megfelelĘ árvízvédelmi partfalak kialakítását a vis major alapból megindult helyreállítások folytatásaként. Az erdészettel is fontos az együttmĦködés javítása több
hordalékfelfogó létesítése érdekében a patak felsĘ folyásánál, valamint megfelelĘ ártér kialakítása és a hegyoldalak vízelvezetésének a megoldása érdekében. Az idegenforgalom és az itt lakók részére szükséges kerékpárút és gyalogjárda kiépítése, ami
egyúttal biztosítja a Dunakanyar Erdei Iskola megfelelĘ megközelítését és a kiránduló gyalogosok közlekedését. A város
idegenforgalmának fejlesztése érdekében szükségesnek tartom a település nevével fémjelzett rendezvények magas színvonalú
megrendezését, melyekhez elĘbb azonban az infrastruktúrát kell sürgĘsen megteremteni a helyi vállalkozók közremĦködésével. A kultúra mellett jelentĘs erĘket kell mozgósítani a sportpálya fejlesztésére annak érdekében, hogy minél több sportrendezvényt lehessen ott tartani és ezzel is bĘvíteni az érdeklĘdést a település iránt.
Azt hiszem, hogy az élet különbözĘ jogi problémáinak sikeres megoldása jó útravalót biztosít a képviselĘi munkához,
amennyiben megfelelĘ támogatással sikerül mandátumot szereznem az új képviselĘ-testületben.
Dr. SzendrĘi Lajos Zoltán
Tisztelettel:

VÁROSHÁZI HÍREK
FELHÍVÁS
Mint már korábban hírül adtuk, testvérvárosi kapcsolatunk keretében Obergünzburg városa a tavaszi, Ęszi, de
fĘleg a nyári idĘszakban szívesen fogad visegrádi fiatalokat, tanulókat szakmai, gyakorlati munkára, nyelvtanulásra.
Eddig 7 fiatal jelentkezett Visegrádról erre a lehetĘségre.
A szakmai gyakorlatra bárki fiatal jelentkezhet, hiszen
nagyszerĦ, hogy szakmai gyakorlatot külföldön tud végezni, de cél lehet az is, ha valaki a németnyelv tudását szeretné elmélyíteni. Erre a német környezet sokkal nagyobb
lehetĘséget biztosít. Ráadásul megismerkedik egy más
mentalitással, más kultúrával, más életvitellel, ami a
késĘbbiekben – fĘleg munkájában – sokat segíthet.
A jelentkezĘk életkorának alsó határa a betöltött 14.
életév.
A kiutazáshoz az ideiglenes munkavállalási (szakmaigyakorlati munkavállalási) engedély beszerzésében, illetve más hivatalos ügyek intézésében önkormányzatunk
segítséget nyújt, szükség szerint átvállalja ennek elintézését.
A kiutazási idĘtartam legalább két hét.
Természetesen fiatalok egyszerre történĘ kiutaztatását
szervezzük, de van lehetĘség a kiutazás idejének egyéni
tervezésére is.

A szállásról, ellátásról a fogadó fél gondoskodik, beleértve a gyakorlati munka biztosítását is.
Szükséges az is, hogy a jelentkezĘ már a bejelentkezésnél tudjon nyilatkozni, hogy mely szakmai munka – vagy
munkák – érdeklik, illetve, ha valakinél a nyelvtanulás a
fĘ cél.
Szeretnénk mindkét fél jogait és kötelességeit kölcsönösen szerzĘdésben rögzíteni. Erre írásos szerzĘdést készítünk elĘ, melyet a jelentkezĘ fiatalokkal, illetve szüleikkel,
valamint Obergünzburg delegációjával 2012. április 21én, szombaton 11.00 órától egyeztetünk.
BĘvebb információ a (20) 456-2924 telefonszámon Kiss
Károly alpolgármester úrtól kapható.
Önkormányzat

Új visegrádi prospektus
Kedves Visegrádi Lakosok!
Az áprilisi Visegrádi Hírekhez kapcsolódva juttatjuk el
Önökhöz Visegrád új és igényes, városunkat bemutató prospektusát.
A prospektus a Visegrád és környéke Turisztikai és Marketing Egyesület pályázati pénzébĘl valósult meg.
A prospektus készítésében részt vettek: Cseke László, Farkas Emese, Greguss Tamás, Gróf Péter, Kárpát Zoltán,
valamint a szombathelyi Z-Rox Nyugat Kft.
A térképet készítette Dani-Szabó Eszter.
Köszönet magas színvonalú munkájukért.
Visegrád Város Önkormányzata
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Tájékoztató a képviselĘ-testület márciusban tartott üléseirĘl
A képviselĘ-testület 3 ülés keretében tárgyalta a 2012. évi
költségvetést. ElsĘ alaklommal 2012. III. 5-én került napirendre a téma, amikor a költségvetés kiadási tábláit tárgyalta
meg részletekbe menĘen a testület. Ugyanezen ülésen döntés
született, a Visegrád, Magas köz 550 hrsz.-ú ingatlan egy
részének, 90 m² nagyságú értékesítésérĘl.
A következĘ ülését 2012. III. 7-én tartotta a képviselĘtestület. Az elsĘ napirend keretében döntött arról, hogy továbbra is kéri a Visegrád, Lepence-völgyi hévízkút „gyógyvíz megnevezés” használatát, melyre az engedély lejárta
miatt volt szükség. A továbbiakban ismét a költségvetés
részletes vitája volt napirenden, melynek keretében az egyes
szakfeladatok nagy részének kiadási fĘösszegeit fogadta el a
testület.
A 2012. III. 12-én megtartott ülésen az elsĘ napirendi pontban Ispán László és felesége kérelmére hozzájárulást adott a
képviselĘ-testület a nagy parkoló egy részében, a III. 15-i
hosszú hétvégén megtartott 4 napos rendezvény ingyenes
területhasználatához. Ezt követĘen a költségvetés azon kiadási, illetve bevételi tábláiról szavaztak, melyekre az elĘzĘ
ülésen nem került sor, majd a költségvetés végszavazása
következett. A költségvetési rendeletet 4 igen és 3 ellenszavazattal fogadták el.
Visegrád Város Önkormányzata és intézményei összesített 2012. évi költségvetését
1.235.465 e Ft költségvetési bevétellel és
1.205.041 e Ft költségvetési kiadással, valamint
30.424 e Ft tartalékkal állapította meg.
2012. III. 22-én 4 képviselĘ sürgĘsségi indítványára rendkívüli ülést hívtak össze, melynek napirendje a város honlapján
korábban mĦködött „Választási, ill. Polgármesteri fórum”
újraindításának kérdése volt. A vita lezárultával a testület
név szerinti szavazással döntött (Abonyi Géza: nem, Bálint
Zsolt: igen, Bártfai István: igen, Kiss Károly: nem, Mikesy
Tamás: igen, Zeller Tibor: tartózkodott, dr. Balázs Mária
nem volt jelen) a kérdésben, melynek eredményeképpen a
fórumokat nem indítják újra.
A hó végi ülésre 2012. III. 29-én került sor. Döntés született
arról, hogy az ún. „Kispalotajátékok”-ra idén bruttó 400.000
Ft-ért adja bérbe az önkormányzat a testületet a vállalkozónak.
– Zárt ülés keretében hallgatott meg egy tájékoztatást a képviselĘ-testület az önkormányzat jogtanácsosától a folyamatban lévĘ peres, illetve problémásabb jogi ügyekrĘl. A zárt
ülésen döntött arról a testület, hogy az ún. „tömbfeltáró út”
kiépítésébe 400.000 Ft-tal hozzájárul.
– Elfogadták a 2011. évi palotajátékokról szóló beszámolót.
– Ispán László és feleséges beszámolt a testületnek a III. 15i, 4 napos hétvégén megrendezett, ún. „Tavaszi Ízparádé”
rendezvényrĘl, mivel annak terület használatát az önkormányzat ingyenesen engedélyezte. A vállalkozó további
rendezvényeket szeretne tartani a testületen, a húsvéti, a V.
1-jei, valamint a pünkösdi hosszú hétvégéken. Ezen rendezvények bérleti díját 3 napos rendezvény esetén 105.000, 4
napos rendezvény esetében pedig 140.000 Ft-ban határozta
meg a testület.
– Budenszky László a KRESZ-park hasznosítására nyújtott
be kérelmet az önkormányzathoz. A testület engedélyezte a
terület ingyenes használatát 2012. III. 15-tĘl 2012. X. 31-ig,
cserébe a vállalkozó vállalja ez idĘ alatt a KRESZ-park
területének tisztántartását, (fĦnyírás, lomb összeszedése,
bokrok metszése), valamint padok, továbbá fakorlát kihelyezését.

– Közbeszerzési tervet fogadott el a testület a 2012-es évre
vonatkozóan, mely a 3 nagy beruházást (óvodabĘvítés, árvízvédelmi gát, városközpont) tartalmazza.
– Vagyongazdálkodási terv megalkotására is sor került,
mivel a nemzeti vagyonról szóló törvény elĘírja e kötelezettség teljesítését az önkormányzatok számára.
– Elfogadta a képviselĘ-testület a civil szervezetek beszámolóit a tavalyi támogatás felhasználásáról, valamint döntött a
2012. évi keretösszeg (1 M Ft) felosztásáról is a pályázatot
benyújtott civil szervezetek között.
– Bártfai István önálló indítványára két határozatot fogadott
el a testület. Az elsĘ arra vonatkozik, hogy a 2010 nyarán
történt esĘzések következtében fellépĘ károk enyhítésére az
önkormányzat által benyújtott „vis maior” pályázat miért
nem tért ki egyes kárt szenvedett családok problémájának
megoldására. Ezért a hivatal vizsgálatot indít, hogy történt-e
mulasztás, ha igen, akkor ki a felelĘs. Továbbá a hivatalnak
alternatívát kell kidolgoznia arra, hogy a két családot veszélyeztetĘ patakmeder rendezése, valamint a 11-es út alatti
átereszprobléma hogyan orvosolható. A második elfogadott
határozatban arról döntött a testület, hogy az Apát-kúti patak
komplex rendezésére vonatkozóan tervet kell készíteni, és a
tervben szereplĘ vízi munkák elvégzésére vízjogi létesítési
engedélyt kell kérni.
– Döntés született arról, hogy a háziorvossal a jelenlegi
kapcsolat maradjon fenn az orvosi ellátásra vonatkozóan, és
az elĘkészített új szerzĘdést ez a testület már ne írassa alá.
– KépviselĘi javaslat érkezett arra vonatkozóan, hogy a
testület függessze fel a polgármester 500.000 Ft-os saját
felhasználású keretét erre a ciklusra a választásokig, ill. hogy
a költségvetési rendeletben ne legyen elĘirányzatátcsoportosítás, valamint a 100.000 Ft feletti szerzĘdéseket
aláírás elĘtt testület elé kell terjeszteni, de minĘsített többség
hiányában ezen javaslatokat nem fogadták el.
Abonyi Géza polgármester

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük az ebtartókat, hogy

2012. április 19-én, illetve 26-án lesz az ebek kötelezĘ,

VESZETTSÉG ELLENI VÉDėOLTÁSA
Az eboltás helye: polgármesteri hivatal
dr. Szétag JenĘ magán állatorvos
április 19-én (csütörtök)
délelĘtt 9-11 órakor, délután 14–16 órakor
A háznál történĘ oltás 2011. április 21 én szombaton 9 órától
történik. A háznál történĘ oltásra az elĘzetes oltáskor vagy a 06
(30) 565-0874-es telefonszámon lehet jelentkezni.

dr. Szolnoki János magán állatorvos
április 26-án (csütörtökön) 14–16 óráig
A háznál történĘ oltás 2011. április 28-án szombaton történik. A háznál történĘ oltásra az elĘzetes oltáskor vagy a 06 (30)
937-0863-as telefonszámon lehet jelentkezni.
Az oltás díja ebenként 4.200 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 Kisállategészségügyi 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.
Háznál történĘ oltás díja 4.500 Ft + a féreghajtás és a Kisállat-egészségügyi könyv költsége (amennyiben még nem rendelkezik új kiskönyvvel).
Polgármesteri hivatal
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Az Áprily Lajos Általános Iskola hírei
Tanulmányi vetélkedĘ
Március 27-én, kedden délután 3. és 4. osztályos tanulókból álló csoportok részvételével házi tanulmányi verseny zajlott az iskolában.

A csapatok az eddig tanult tantárgyi ismereteken vagy
közvetlen megfigyeléseken alapuló feladatokat oldottak
meg: pl. Magyarország szétdarabolt térképének összeállítása, domborzatának színezése, nagy tájainak megnevezése, mini terepasztalon a tanult felszíni formák kialakítása,
iránytĦ készítése. KülönbözĘ anyagok tömegének méréssel történĘ összehasonlítása, közöttük relációk megállapítása.
Végül mindenki készített magának egy pénzérmékkel
ügyesen egyensúlyozó papírbohócot.
A vetélkedĘ csapatai és eredménye:
1. helyezett: (elért pontszám: 37)
MadárijesztĘk csapata
3. osztályosok: Papanecz GergĘ
Tóth Levente
4. osztályosok: Vitéz Hortenzia
Horváth Balázs
Muckstadt Andrea
2. helyezettek: (mindhárom csapat egyaránt 36-36
pontot szerzett)
Angry Birds
Ronaldo
Sárkányok
3. osztályosok:
Félegyházi Boglár Bíró Donát
Bosnyák Olivér
Szabó Réka
Katona Samu Budenszki Ádám
4. osztályosok:
Laposán Adrienn
Sintár Virág
Peimli Georgina
Kangas Krisztofer Fenyvesi Luca NĘdl István
Varga Dominik
Szilágyi Lilla Oláh Sándor
Katona Tamás

Örülünk, hogy az elméletben tanultakat mindannyian
nagyszerĦen hasznosítottátok a gyakorlatban! Gratulálunk, további jó tanulást mindenkinek!
Csonka Józsefné



   

Izgatottan vártuk a szombatot. Mindenki arról beszélgetett
az osztályban: vajon mi lesz a kiránduláson? Én is nagyon
vártam.

Szombat reggel az összes harmadik osztályos egy kis táskában innivalót és uzsonnát hozott. Az elsĘ óra után (Vuk
óra) már el is indultunk. A Salamon-toronynál indultunk
felfelé. A köves út könnyĦ volt, de aztán, mikor elhagytuk a
tornyot, már nehezedett az út. Izzadtan és lógó nyelvvel
mentünk a Mogyoró-hegyre, a játszótérre. Ott aztán egy
nagyot pihentünk. Mikor kipihentük magunkat, onnan lett
igazán jó a kirándulás. Mindenki rohant a nagy favárba.
Választottunk királynĘt, királyt, rablókat, szolgákat, királylányt, királyfit és katonát. Csak annyi hallatszott a várból:
– Ne ülj az ágyamon! Csináld meg a hajamat! Seperd ki a
szobámat!

Kis idĘ múlva egy sípszó után mindenki kapott egy feladatlapot, amely a Mogyoró-hegyrĘl szólt. Minden kérdésre
válaszoltunk, összesítettük a pontokat és eredményt hirdettünk. A legtöbbünk nagyon jó eredményt ért el. Cukrot kaptunk jutalmul, jól esett mindenkinek. Minden szemetet öszszeszedtünk a játszótér környékérĘl, így tettünk mi is a környezetért valami hasznosat. Azután elmentünk a Békás-tóig:
láttunk varangyot és kecskebékát is. Megnéztük a Dorottyaforrást, majd a Mátyás-forrást is.

Azután szépen hazaindultunk. Az ebédlĘben megettük a
finom ebédet, majd hazamentünk. Jó volt ez a nap.
EĘry Piroska 3. o.

18

VISEGRÁDI HÍREK


Megismételte tavalyi sikerét Alvincz Bernadett a német nemzetiségi
vers- és prózamondó verseny régiós fordulóján! Március 30-án, Vecsésen rendezték meg a megyei szintĦ találkozót.
Iskolánkat a „Mundart” (nyelvjárás) kategóriában az Alvincz testvérek
képviselték, csakúgy, mint tavaly. Bernadett és GergĘ felkészítése hoszszú heteket vett igénybe, hiszen ma már a gyermekek nem hallanak
svábul beszélĘ embereket.
Édesanyjuk, Alvincz Erzsébet viszont még emlékszik a bogdányi Ęsök
nyelvére, kiejtésére. Nélküle, kitartó, mindennapos közös gyakorlásuk
nélkül elképzelhetetlen lett volna e szövegek begyakorlása.
A versenyre bogdányi gyĦjtésĦ történeteket tanultak meg a gyerekek.
„Már tavaly is láttuk, hogy magas szintĦ versenyen vagyunk, és nagy az
elvárás” – mondta a tanárnĘ a versenyrĘl. Bernadett 2. helyezettként
jutott tovább az országos versenyre!
Gratulálunk Bernadettnek; anyukájának köszönjük a felkészítést!
Schmidt Anna

Zenészpalánták zsongása
Zeneiskolánkban a hónap eleje fegyelmezett felkészüléssel, komoly
munkával telt, a hó végén pedig a jól végzett munka eredményét láthatták növendékeink és vendégeik, tanáraik.
Március 21-én délelĘtt meglátogattuk az óvodásokat, és minden olyan
hangszert megmutattunk nekik, amellyel közelebbrĘl is megismerkedhetnek iskolánkban. Kilenc növendékünk játszott a hangszerén, és mesélt a zenével és az általa megszólaltatott hangszerrel kapcsolatos élményeirĘl.
Másnap a Bonbon matiné címĦ koncertsorozat utolsó, negyedik elĘadásán vettünk részt Szentendrén. A tanév folyamán négy koncertet
látogattunk meg, amelyet úgy szerveztünk, hogy a visegrádi és a kisoroszi alsó tagozatos gyermekek is eljuthattak a remek elĘadásokra. Nagyon
színvonalas, gyerekeknek való hangversenyek voltak mind, felkészült
elĘadókkal, s Lukácsházi GyĘzĘtĘl sok érdekes háttér információt is
megtudhattunk. (És persze csokit is kaptunk! J ) Nagyon örültünk annak, hogy a koncertsorozat sikerét tapasztalva már a következĘ évi folytatás lehetĘségét mérlegelik a szervezĘk. A gyerekek és a pedagógusok
egyhangú, boldog helyeslése remélhetĘleg további lehetĘségeket teremt
a komolyzenével való ismerkedéshez a jövĘ tanévre is.
Március utolsó hetében két tanszaki hangverseny és egy nagymarosi
koncert várt a zenét tanulókra. 26-án Halper Judit zongorista növendékeinek apraja-nagyja mutatta meg, meddig jutott a tanulmányaival, 28án pedig Kun Ádám klarinét-szaxofon-furulya tanszakon tanuló gyerekei
játszottak egymásnak és az érdeklĘdĘknek. Mindkét koncerten legjobb
tudásukat mutatták meg a tanulók. Kellenek ezek a hangversenyek, hogy
a legkisebbek is egyre bátrabban bontogathassák szárnyaikat, s követhessék a példát adó „nagyokat”, ez utóbbiak pedig egyre nagyobb rutint
szerezhessenek ahhoz, ha nagyobb közönség elĘtt kell a mĦvészet és az
iskola képviseletében fellépniük.
A tavaszi szünet elĘtti utolsó tanítási napon a nagymarosi ifjú muzsikusok találkozóján vettünk részt. Hat növendékünket kísérték el tanáraik. Farkas Boglárka, Muckstadt Szabina, Zeller Péter, Oláh Péter,
Schaffer Ádám és Irsai Péter bemutatkozása méltó volt a rendezvény
színvonalához. Tanítványainkat szívesen fogadták, s kollégáinknak is
hasznos volt a találkozó, hiszen a bemutatót követĘen a térség több
zeneiskolájának tanáraival válthattak gondolatot a zeneoktatás helyzetérĘl, s lehetséges jövĘjérĘl.
S ha már a jövĘnél tartunk: ajánlom a zenebarátok figyelmébe évek óta
nagysikerĦ rendezvényünket, a furulyatalálkozót, amelyet idén is a
királyi palotában rendezünk meg április 21-én, szombaton 11 órától.
Legyenek vendégeink!
Csereklye Dóra
mĦvészeti igazgatóhelyettes

2012. április

Tájékoztatás
az Áprily Iskoláért Alapítvány
célkitĦzéseirĘl
2012. Áprily-év:
Idén Áprily Lajos költĘ, mĦfordító születésének 125., halálának 45., az Áprily Lajosról
elnevezett Általános Iskola névfelvételének
pedig 25. évfordulójára emlékezünk.
Az Év diákja és az Év kisdiákja cím odaítélésére idén elĘször kerül sor az Áprily Lajos
Általános Iskola évzáró ünnepségén. A Péterfy
László által készített plakettet és a szponzoroktól kapott felajánlásokat annak a két diáknak
adjuk át, akik a nevelĘtestület javaslata és a
kuratórium döntése alapján kiérdemlik.
Tájékoztatjuk a szülĘket, gyermekeket, hogy
a Szent György Lovagrend nagylelkĦ felajánlásának köszönhetĘen a minden évben az évzáró
ünnepségen kiosztandó Év diákja és Év kisdiákja cím mellé egy-egy 100.000 Ft értékĦ
tárgyjutalom, vagy egyéb ilyen értékĦ jutalom
(utazás stb.) jár. A felajánló a díjazottak további fejlĘdését, sikeres és eredményes továbbtanulását kívánja ösztönzĘ módon támogatni.
Tájékozatjuk továbbá a szülĘket, hogy a
Szent György Lovagrend a németországi –
francia határ mellett elterülĘ – saarlandi csoportja felajánlásának köszönhetĘen évente két
14–18 éves életkorát betöltött visegrádi fiatal
kiutazását, fogadtatását, ellátását vállalja. A
diákok – egyéni egyeztetés alapján – rövid
vagy hosszabb távú szakmai program, gyakorlat keretében a modern technikai hátterĦ, fejlett
technológiákkal ismerkedhetnek, biztonságos
felügyelet és ellátás mellett. Az Áprily Iskoláért Alapítvány felvállalja a kezdeményezést, a
részletek kidolgozása folyamatban van. A már
ismert elĘfeltétel a német nyelv társalgásszintĦ
használata. Az érdeklĘdĘ szülĘk, fiatalok számára május végén megbeszélés keretében
adunk részletes tájékoztatást.
Cseke László kancellárral történt megbeszélésünkön a Lanciano testvérvárosi kapcsolat
iskolai lehetĘségérĘl is beszéltünk. Alapító
okiratunk alapján feladatunknak tartjuk a testvérvárosi kapcsolatok támogatását.
Szeretnénk idén, az Áprily-évben megjelentetni Áprily Lajos Visegrádi képek címĦ írását
is, ami még teljes terjedelmében sehol nem
jelent meg. A kiadvány Áprily Lajos eredeti
tervei szerint a Visegrádon élt építész, festĘ
Bardon Alfréd illusztrációjával jelenik meg.
Kérjük, hogy támogassák az Áprily Iskoláért
Alapítvány célkitĦzéseit! A felajánlásokat
ezúton is megköszönjük.
Tisztelettel:
a kuratórium tagjai
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Szerkeszti a Német Nemzetiségi Önkormányzat


 
(Folytatás)
IdĘzzünk még egy kicsit húsvétnál…
Európa keresztény országaiban sokféle módon
ünneplik az Úr feltámadásának ünnepét; most
külsĘségében megnyilvánuló szép régi német
hagyományt szeretnénk bemutatni Svájc és Németország egyes vidékeirĘl.
Még a kereszténység elĘtti idĘkbĘl szokás a vizeket – mint az életet és a termékenységet szimbolizáló lételemet – nagy tiszteletben, és különösen
nagy gyógyító erejĦnek tartani.
A kereszténység térhódításával egyre nagyobb
területeken terjedt el a források, patakok és kutak
ünnepi pompába öltöztetése.
Úgy tartotta a néphit, hogy aki húsvét reggelén a
patak, forrás vagy kút vizében megmosdik, az
örökké fiatal marad, és súlyos betegségektĘl védetté válik. Ezért még a háziállataikat is beterelték
a patakba, vagy a kút vizével alaposan lemosták.

Mivel úgy tartották, hogy a víz az élet és a termékenység szimbóluma, így szokássá vált, hogy a
lányok és asszonyok nagyszombat éjszakáján
húsvétvasárnap pirkadatáig szigorú némaságban
merítették a kútból vagy patakból a vizet, nehogy
áldó és gyógyító hatása a csend megtörésével
erejét veszítse.

Napjainkban ez a hagyomány már inkább csak térdíszítĘként él
tovább; több városkában turisztikai látványosságként is szolgál.
Ünnepi pompába öltöztetik házi- és közkútjaikat, díszítĘelemként kifújt tojásokat és kötegekbe font papírszalagokat, szép
tavaszi ágakat, barkát és virágokat használnak.
Talán mi visegrádiak is átvehetnénk ezt a kedves szokást az
óhazában „rekedt” keresztény rokonainktól!?
Ida Scheili Herendi

Tájékoztató felhívás
A helyi nemzetiségi sváb kultúra eszmei, tárgyi és személyes segítségén kívül a sváb rendezvények, a német testvérvárosi kapcsolat, az óvodai és iskolai német nyelv és népismeret oktatásához, a meglévĘ kultúrcsoportjaink színvonalas mĦködéséhez és fejlĘdéséhez, valamint újak létrehozásához szükséges anyagi javak elĘteremtéséhez is kérjük a
lakosság és a vállalkozások segítségét.
LehetĘségük van személyi jövedelemadójuk 1%-át a következĘ adószámra utalni:
18715046–1–13
Köszönettel:
Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselĘi
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(Ami még a nemzetiségi oldalhoz tartozik)

Reflektálás, illetve kiegészítés
Zeller Mártonnak,
a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének
a március 5-i testületi ülésen elhangzott beszámolójához
Ezen a testületi ülésen az idei költségvetést tárgyalta a testület, és meghallgatták Zeller Márton nemzetiségi elnököt is.
Itt elhangzott, hogy a nemzetiség azért nem pályázhatott a régiónál és nem kapott 2011-ben 1.000.000 Ft-ot, mert az
elĘzĘ vezetés 2010-ben nem tartott közmeghallgatást. Ez így, ahogy elhangzott, csak féligazság. Ehhez szeretnénk hozzászólni, hogy a testület és az újság olvasói teljes képet kapjanak.
2004. óta, amióta nemzetiségi önkormányzat van városunkban, minden évben egyszer, december 18-án, az országos
nemzetiségek napján tartottunk közmeghallgatást. Ez már hagyománnyá vált városunkban.
2010-ben, az októberi választások után, mindent átadtunk, leltárilag, annak rendje, módja szerint. Az eseménynaptárunkat is, amiben az éves rendezvényeink, többek között az éves közmeghallgatás dátuma is szerepelt.
Felajánlottuk a segítségünket, többek között az elsĘ három negyedéves beszámoló elkészítését is, annak közzétételét a
már új vezetés által szervezett nemzetiségi napon. Az új vezetés erre nem tartott igényt, nem is konzultáltak velünk.
Megjegyzésképpen annyit szeretnénk hozzáfĦzni, hogy annak idején 2002-ben, amikor mi átvettük a nemzetiségi önkormányzat vezetését, mi tartottunk közmeghallgatással egybekötött nemzetiségi napot a Sirály étteremben, Kiss Károlyné Schüszterl Ági közremĦködésével.
Így tehát, ha a mostani vezetés egy kicsit körültekintĘbb, és konzultál velünk, vagy tájékozódik a Visegrádi Hírek
eseménynaptár oldalán, akkor nem lett volna semmi akadálya a közmeghallgatásnak és a 2011-ben meghirdetett pályázaton való indulásnak.
A nemzetiségi törvény egy tárgyévben egy kötelezĘ közmeghallgatást ír elĘ a nemzetiségi vezetésnek; persze, ha többet tartanak, az nem baj.
Úgy érezzük, ezt a kiegészítést le kellett írnunk, mert csak így kaphat a testület és a lakosság teljes képet errĘl a kérdésrĘl.
Burgermeister Istvánné és Schmidt Anna,
volt nemzetiségi vezetĘk
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A Mátyás Király MĦvelĘdési Ház
szeretettel hívja Visegrád lakosait
a hónap utolsó péntekén megrendezendĘ
elĘadás-sorozat következĘ alkalmára, mely
2011. április 27-én (pénteken) 18 órától
lesz a könyvtárban
Ebben a hónapban

Kontsek Ildikó
mĦvészettörténész,
a Keresztény Múzeum igazgatója
tart

vetített képes elĘadást

Az esztergomi Keresztény Múzeum
– Magyarország legnagyobb
egyházi gyĦjteménye
címmel

A belépés ingyenes!
Mindenkit szeretettel várunk!

Kedves Visegrádiak!
2012. április 21-én a Föld napja alkalmából TAKARÍTÁST szervezünk Visegrád területén. Gyülekezés
és a teendĘk megbeszélése 9 órától lesz a sportcentrumban.
Mindenkit szeretettel várunk!
Bártfai István

MEGHÍVÓ
A Don Vito pizzéria és étterem,
valamint
a Mátyás Király MĦvelĘdési Ház
szeretettel hív mindenkit
2012. április 20-án, pénteken 19 órára
a DON VITO pizzériába,
ahol a 2012. évi

ZOLLER-DÍJ
átadására kerül sor
Díjátadó ünnepségünket megtiszteli
Zoller Attila Amerikában élĘ lánya,
Alicia Carusona is
A díjátadást követĘ emlékkoncerten
a SzegĘ Quartett lép fel
Belépés ingyenes!
Mindenkit szeretettel várunk!
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Egész napos sportprogramra várunk mindenkit
2012. április 28-án, a visegrádi sportcentrumban!
8.30-tól ÉbresztĘ tekerés…. Spinreacing Antival
9-tĘl Szép korúak reggeli tornája
10.00-tól Kispályás focikupa
Nevezés a büfében: elĘzĘ napokon 3.000 Ft/csapat
aznap 9.30-ig 4.000 Ft /csapat
10.00-tól Biciklis gyorsasági verseny, különbözĘ kategóriákban (sisak kötelezĘ)
11.00-tól Strandröplabda kupa
Nevezés a büfében: elĘzĘ napokon 1.500 Ft /csapat
aznap 10.30-ig 2.000 Ft /csapat
11.00-tól Játékos vetélkedĘk gyermekeknek és játékos
felnĘtteknek
12.00–13.30-ig Ebédszünet
(a büfében szolid árakon várjuk a vendégeket többféle
meleg szendviccsel, gyorsételekkel, valamint 350 Ft-ért
galuskás paprikás krumpli káposztasalátával lesz kapható)
14.00-tól Gyermek íjászverseny (nevezés saját íjjal)
15.00-tĘl AmatĘr sakkverseny
15.30-tól Spinreacing Antival
16.00-tól Biciklis ügyességi verseny, különbözĘ kategóriákban (sisak kötelezĘ)
17.30-tól Kick-box aerobik Ralffal
18.00-tól „Csak lányoknak”
19-tĘl Díjkiosztó
19.30-tól PUMPA ZENEKAR koncert
Kapcsolódó programok: darts, lengĘ teke, célba rúgó és
szkander verseny, készségfejlesztĘ játékok, tollaslabda
pálya, kézmĦves foglalkozások, arc- és hennafestés, homokvárépítés.
A nap végén a résztvevĘk között értékes nyereményeket
sorsolunk ki!
Szép napot, jó sportolást!
Szeretettel várnak minden érdeklĘdĘt
a Visegrádi Ifjúsági Sziget Egyesület szervezĘi
Info: 06 (30) 251-6383
A Szent György Lovagrend
szeretettel hívja Visegrád város polgárait
2012. május 3-án, csütörtök 17 órára

IV. Béla szobrához,
ahol koszorút helyezünk el
nagy királyunk halálának évfordulóján
Mindenkit szeretettel várunk!

FILMKLUB
Továbbra is várjuk mindazon filmbarátok jelentkezését, akik szívesen csatlakoznának a filmklubhoz.
A következĘ két vetítés április 26-án, valamint május
10-én 18 órától lesz a könyvtárban.
Részletesebb információval a mĦvelĘdési házban, vagy
a 398-128-as vezetékes, ill. a (30) 210-8580-as mobil
telefonszámon tudunk szolgálni.
Minden érdeklĘdĘt szeretettel várunk!
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Közlemény
2012. április 19-én 16.00 órakor az elmúlt 11 év visegrádi bábukiállításának anyagából gyĦjteményes kiállítás
nyílik Érsekújváron, a Thain János Múzeum és az MNM
Mátyás Király Múzeum együttmĦködésével.
Minden érdeklĘdĘt szeretettel várunk.
A Thain János Múzeum kiállítótermének címe:
Érsekújvár, M. R. Štefánka 58. Tel: 035 6400 626
Gróh Dániel

Április 21-én
Parilia-ünnepség
PALES istennĘ tiszteletére
a Sibrik-dombon
Gyülekezés a Mátyás-szobornál, indulás 17 órakor
A Sibrik-dombon az érkezĘket Vesta-szüzek fogadják,
csendes vonulás a helyszínre, az ünnep ismertetése;
Róma alapítása: Dramatizált bemutató
Ovidius nyomán,
elĘadják az Áprily Lajos Általános Iskola tanulói és a
Soproni Sándor Egyesület tagjai;
Áldozatbemutatás, tĦzugrás, állatsimogatás
Minden érdeklĘdĘt szeretettel várunk:
Soproni Sándor Egyesület


Április 21-én, szombaton, az Áprily Lajos Általános
Iskola épületében 16 órás kezdéssel ismét táncházat
tartunk.
A belépés díjtalan; szeretettel várunk minden érdeklĘdĘt: gyerekeket és felnĘtteket! Szabóné Mayer Katalin

   
A korábbi évekhez hasonlóan idén is elindul a feltámadási menet zarándoklat húsvétkor Tihanyból és a pünkösdi búcsúra érkezik meg Csíksomlyóra. Most az az újdonság, hogy a feltámadási jelvény nem marad ott Csíksomlyón, hanem több útvonalon a Kárpát-medencét bejárva a
hĦség városába, Sopronba érkezik meg Krisztus Király
vasárnapján, az egyházi év zárásaként. Az esemény célja,
hogy mint egy imavérkeringésként együtt imádkozzunk
hazánk, nemzetünk egységéért.
Városunkban május 6-án kapcsolódhatunk a zarándoklathoz. A pontosabb idĘpontról plakátról és a templomi
hirdetésben lehet majd tájékozódni. Részletesebb információkat a www.bucsujaras.hu oldalon lehet olvasni.
A rendezvényre mindenkit szeretettel várunk!
Szabóné Mayer Katalin

Kiegészítés
A márciusi újságban beszámoltam Önöknek a Sziget
Ifjúsági házban végzett felújítási munkálatokról és azokról a jó szándékú emberekrĘl, akik nagyon sokat segítettek.
Bármennyire is igyekezetem, sajnos Jung Csaba Wilhelm neve mégiscsak kimaradt a felsorolásból, így most
utólag (bocsánat érte!) neki is szeretném megköszönni
támogató segítségét.
Bártfai István

2012. április


A Visegrád Sportjáért Közalapítvány javára felajánlott 2010. évi személyi jövedelemadó 74.214 Ft, mely
összeget sportfejlesztésre használunk fel.
Kérjük, 2011.évi jövedelemadója 1%-ának felajánlásával ismét támogassa alapítványunkat.
A Visegrád Sportjáért Közalapítvány adószáma:
18666117-1-13.
Támogatásukat megköszönve:
Az alapítvány kuratóriuma

 



Talán sokaknak jelent problémát így ünnep után, hová is
kerüljön, mi legyen a húsvéti nyuszival?
Szeretnénk felajánlani a lehetĘséget arra, hogy a sportpályán lévĘ állatsimogatóba befogadjuk Ęket, ahol megfelelĘ körülmények között gondoskodunk róluk, sĘt a gyerekek továbbra is látogathatják „nyuszi barátjukat”, akár
még gondozhatják is az otthon már megunt, vagy problémássá vált kis állatot.
Igény esetében az alábbi telefonszámokon lehet jelentkezni:
Bártfai Ildikó (30) 931-5580
és Bártfai István (30) 251-6383

DUNAKANYAR
KULTURÁLIS
SEREGSZEMLE
2012
Kedves Visegrádiak!
Szeretnénk lehetĘséget adni óvodástól az iskolás fiatalokon és dolgozókon át a nyugdíjasokig – csak amatĘröknek –, hogy megmutassák tehetségüket.
Így: versmondás, prózamondás
(minĘség alapján lehet egy kategória is),
ének: csoportos, szóló (minĘség alapján együtt is
lehet), szóló és csoportos zene, színjátszás, tánc,
néptánc vagy egyéb kategóriákban
Egyéni elĘadások legfeljebb 5 percesek,
a csoportosok legfeljebb 10 percesek lehetnek
Sikeres felkészülést és jó munkát kívánunk!

Visegrádon a válogató kulturális rendezvényt
2012. április 27-én, pénteken 16 órától tartjuk
Helye: Visegrád, mozi
A kiválogatott elĘadások a gálamĦsoron, Tahitótfaluban kerülnek bemutatásra,
melynek ideje: 2012. május 19., szombat
Kérjük Visegrád lakosait,
jöjjenek el az április 27-i,
helyi kulturális válogató rendezvényünkre!
Dunakanyari RendezĘség
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2012. április 28., szombat
A visegrádi királyi palotában évente megrendezett tavaszünnepen megelevenedik a középkor, az ódon falak közé visszaköltözik Mátyás
király udvara. Ezen a napon a Mátyás Király
Múzeum látogatói betekintést nyerhetnek a
reneszánsz ünnepek, felvonulások, lovagi
tornák, vadászatok és lakomák világába.
Program:

10.00 Reneszánsz felvonulás zenei bemutatóval
11.00 Szent György Lovagrend bevonulása a
lovagi avatásra
11.30 Tárlatvezetés a királyi palotában
12.00 Lovagi torna
13.30 MeseelĘadás Mátyás királyról
14.30 Solymászbemutató
15.30 Tárlatvezetés a királyi palotában
A palota udvarán egész nap középkori mesterségek bemutatói, kézmĦves vásár és gyermekfoglalkozások lesznek, a királyi konyhában pedig középkori lakoma készítésébe nyerhetnek betekintést a látogatók. Játékos ismerkedés erdĘ, mezĘ növényeivel, bájital és bĦbájitalok készítése Mátyás király gyógynövény
kertjében.

VISEGRÁDI HÍREK
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MEGHÍVÓ FÓRUMRA
A fórum azon képviselĘjelölteknek szeretne bemutatkozási lehetĘséget biztosítani, akik még e választási idĘszakban más fórumon nem tudták ezt megtenni – személyesen bemutatkozni,
programjaikat, elképzeléseiket ismertetni.
A fórum idĘpontja: 2012. május 2., szerda 18 óra
Helye: Visegrád, mozi
17.40–18.00 Beérkezés
18.00-tól Bemutatkozás, kérdések, válaszok
A képviselĘjelöltek bemutatkozása
ABC sorrendben történik.
– Minden jelölt 4 percet kap a bemutatkozásra;
– Ezt követĘen kérdések, hozzászólások, javaslatok következnek a közönség soraiból. Ez egy csokorban megy mindaddig,
amíg van hozzászólás;
– A közönség után újra a jelöltek kapnak válaszadási lehetĘséget, 2–3 percben. Mindenki válaszolhat bármely felvetésre, ha
neki szólt, ha nem.
A fórom levezetésére szövetségünk mĦsorvezetĘ-moderátort
kér fel, aki egyben felügyeli a felhasználható idĘket, illetve
biztosítja a rendezvény zavartalan lebonyolítását és kulturáltságát.
A fórumra meghívjuk a Danubia Regionális Televíziót is.

Nagy szeretettel várjuk Visegrád lakosságát!
A Visegrádi Szövetség az alapszabályzatában megfogalmazott célkitĦzés és feladat meghatározásának megfelelĘen
szervezi meg a fórumot.
Visegrádi Szövetség Egyesület elnöksége

BelépĘjegyek:

– 1.800,– Ft (felnĘtt)
– 1.250,– Ft (diák 6–26 év között)
– 700,– Ft (ingyenes múzeumi belépésre jogosultak)
A jegyárak tartalmazzák a királyi palota belépĘjegyét is.

MEGHÍVÓ

MEGHÍVÓ
Tisztelt Választópolgárok!
A Visegrádért Tenni Akarók Társasága
szeretettel meghívja Önöket

a 2012. május 3-án, csütörtökön, 18 órakor

polgármesterjelölti fórumra

kezdĘdĘ

Kedves Visegrádiak!
Tisztelettel meghívom Önöket polgármesterjelölti bemutatkozásomra, az eddig elért
eredmények számvetésére és városunk jövĘjével kapcsolatos elképzeléseim megismertetésére.

VÁLASZTÁSI FÓRUMRA

Ideje:
2012. április 26-án, csütörtökön 18 óra
Helye:
Visegrád, mozi
Számítok szíves megjelenésükre, érdeklĘdésükre, észrevételeikre, javaslataikra.
Várom Önöket szeretettel:
Abonyi Géza

a visegrádi moziba.
Az esten részletesen megismerhetik választási programunkat, polgármesterjelöltünk és képviselĘjelöltjeink elképzeléseit.
Szívesen válaszolunk az Önök által feltett kérdésekre.
Mindenkit szeretettel vár
Félegyházi András polgármesterjelölt és csapata:
Bálint Zsolt, Bártfai István, Grósz Gábor,
dr. Kucsera Tamás Gergely, Mikesy Tamás
és Schüszterl Károly képviselĘjelöltek
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IdĘpontja:
2012. május 1., kedd
Helye:
sportpálya és környéke
PROGRAM:
6.30–7. 30 Zenés ébresztĘ
(Harangvirág utca, Sziget utca,
Polgár bolt, 1848-as emlékmĦ,
Málé Platz, Rév utca, 11-es fĘút
a patak tájékán, sportpálya)
7.30–10. 00 Elhelyezkedés,
berendezkedés
ElĘkészületek a fĘzéshez,
vetélkedĘkhöz, a hangosításhoz, büféhez stb. RésztvevĘk érkezése.
10.00–10.30 Megnyitó
Polgármesteri köszöntĘ:
Abonyi Géza
KultúrmĦsor:
Tátika Dalkör, Visegrádi Férfi Dalkör
10.30–11.30 VetélkedĘk,
labdajátékok
(buli futball, kicsiknek is)
11.30–12.15 Ürömi Duhajdombi
Kutyaiskola bemutatója
12.15–13.30 „Ebédszünet”
13.30–14.00 FĘzĘverseny
és vetélkedĘ értékelése, jutalmazása
14.00–17.00 FutballmérkĘzések,
játszóház,
akadály- és kerékpárverseny
és egyéb játékos programok
Szeretettel várjuk
Visegrád minden polgárát!
Abonyi Géza
polgármester
ifj. Zeller Márton
az NKÖ elnöke
RendezĘk:
Visegrád Város Önkormányzata,
Visegrád Német Kisebbségi
Önkormányzata,
Visegrád civil szervezetei

2012. április

MEGHÍVÓ
Nagymaros bemutatkozik Visegrádon
Kedves Visegrádiak!
Május hónapban Visegrád egy napra vendégül látja a nagymarosiakat,
akik különféle ötletekkel és programokkal és nagy szeretettel készülnek
az alkalomra.
Ugyan így mutatkozik be Visegrád is Nagymaroson a szeptemberi hónapban.
Tisztelettel hívjuk városunk minden lakosát és az éppen itt tartózkodó
látogatókat, üdülĘket, turista vendégeket Nagymaros bemutatkozó rendezvényére!
IdĘpontja:
2012. május 12-én, szombaton 10.00 órától 19.00 óráig
Helye:
A tornacsarnok és környéke, az iskola udvara
10.00-tól Beérkezések a helyszínre;
KézmĦves és bemutató vásár: kézmĦves és egyéb foglalkozásokkal –19 óráig;
Emberkönyvtár: nagymarosi emberek beszélnek, mesélnek, ha
kérik –16 óráig (nagymarosiak „kikölcsönözhetĘk” visegrádi
„olvasók” számára: beszélgetésre);
Címzett levelezĘlapokat kaphatnak a visegrádiak Nagymarosról – levelezéshez;
KöltĘ-íróverseny: erre az alkalomra írt és a két városhoz kapcsolódó témában (verseket, írásokat várunk május 11-ig amatĘr
és hivatásos szerzĘktĘl egyaránt)
10.30-tól Megnyitó – a két városvezetés köszöntĘ beszéde;
10.45-tĘl Kultúrprogram – zenés, táncos mĦsorok délig;
12.00-tĘl Ebéd (14.00 óráig);
13.00-tól Kiállításmegnyitó:
nagymarosi mĦvészek munkái lesznek láthatók;
14.00-tĘl VetélkedĘk, sportmérkĘzések;
KönnyĦzenei, mĦsorok;
Színi elĘadás: Mátyás királyról szóló izgalmas meseelĘadás
a gyerekeknek (felnĘtteknek);
16.00-tól Táncos mulattság (19.00 óráig)
M inde n kit hív u n k é s sz eretet tel vár un k!
Nagymaros Város Önkormányzata,
Kisebbségi Önkormányzata,
Nagymarosi Kerekegylet Egyesület,
Visegrád Város Önkormányzata,
Kisebbségi Önkormányzata,
Visegrádi Szövetség Egyesület,
a két város civilszervezetei, egyesületei

Kedves Visegrádiak!
2012. március 3-i számában a Magyar Hírlap egy terjedelmesebb írást
közöl Szkok Ivánnal. A cikk apropója az Új alkotmány születik címĦ
képe, és annak kiállítása.
Ha valakit el szeretné olvasni az írást a visegrádi könyvtárban megteheti azt, a kép a Kortárs festĘk a magyar történelemrĘl, ,,Hazánk múltja, jelene és jövĘje” címĦ kiállítás részeként 2012. augusztus 26-ig tekinthetĘ meg a Magyar Nemzeti Galériában.
A VH szerkesztĘsége
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Visegrádi megemlékezés Viktorin JózsefrĞl,
2012. március 17-én
A Visegrádról szóló tudományos,
ismeretterjesztĘ, ill. turisztikai kiadványokban, internetes portálokon
szinte mindenhol megtalálhatjuk
Viktorin József nevét. Viktorin József (Jozef Karol Viktorin), (1822–
1874) katolikus pap, író, mĦfordító,
irodalomszervezĘ, kiadó, mĦemlékvédĘ 190 éve, 1822. március 12-én
szegény földmĦves szülĘk gyermekeként született a Nagyszombat
(Trnava) melletti Zavaron. Teológiai
tanulmányait Nagyszombatban végezte. 1847-ben kezdte meg papi
mĦködését.
Szenicán
(Senica),
Pozsonynádasban (Trstín), Szakolcán (Skalica) végzett szolgálata
után 1852 és 1866 között Budán az
óbudai és a vízivárosi plébániákon
volt káplán, majd 1866-tól haláláig,
1874. július 20-ig visegrádi plébános. Literátori életmĦvében legjelentĘsebb a szlovák irodalmi tevékenysége, melyet mint író, mĦfordító,
szerkesztĘ, kiadó fejtett ki.
Visegrádi szolgálata során felújította az iskolát, több egyházi épületet.
1869-ban, turistautat építetett a fellegvárba. A fellegvár alatt, az általa
felállíttatott Zách Klára-kereszt felavatása alkalmából nagyszabású
ünnepséget szervezett, melyrĘl a
korabeli sajtó is beszámolt. Eötvös
József kultuszminiszternél történt –
szóbeli és írásbeli – közbenjárásának
köszönhetĘ, hogy 1872-ben állami
költségen megkezdĘdött a visegrádi
vár helyreállítása. Ez volt a magyarországi mĦemlékvédelem egyik,
legkorábbi, jelentĘs munkálata. Viktorin a visegrádi Mátyás Király Múzeum mint a Magyar Nemzeti Múzeum fíliájának a ,,múzeumi keresztapja”, mivel Ę írta le elĘször Eötvös
Józsefhez írt levelében: ,,Lenne
pedig, véleményem szerint ezen
Salamontoronyból
keletkezendĘ
épület legczélszerĦbben régiségtárrá
átalakítandó, a mely régiségtár mint
a pesti Nemzeti Museum fiókja,

különösen azon tárgyak menhelyeül
szolgálna, a melyek Nagy Lajos és
Korvin Mátyás fényes korszakára
vonatkoznak, és azért is »Korvin
Mátyás régiségtárának« nevezetét
viselhetné.” Visegrádon járva több
helyen találkozhatunk Viktorin tevékenységének nyomaival: a Máriakápolna kapuja és az iskola bejárat
feletti vörös márvány táblák, a Kálváriára vezetĘ lépcsĘnél elhelyezett
felirat, a plébániatemplom oltár elĘtt
a hívei körében elhunyt plébánosok
emlékezetét megörökítĘ tábla. Magyar és német nyelvĦ könyvet írt
Visegrád történetérĘl. Egész életében vállalt szlovák nemzeti elkötelezettsége mellett Visegrád mint leendĘ magyar nemzeti emlékhely turisztikai és mĦemléki értékeinek lelkes
mecénása, fejlesztĘje, aki minden
szempontból megérdemli, hogy
megemlékezzünk róla.
2012. március 17-én a visegrádi
múzeum és a mĦvelĘdési ház – számos támogató segítségével – Viktorin-emléknapot rendezett, amely
szakmai konferenciából, Viktorin
sírjánál történĘ megemlékezésbĘl, a
Viktorin és Visegrád c. kiállítás
megnyitójából és a néhai visegrádi
plébános lelki üdvéért bemutatott
misébĘl állt. Az emléknapon képviseltette magát az Országos Szlovák
Önkormányzat, a Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat, a Matica
Slovenska
érsekújvári
(Nové
Zámky) szervezet és az ottani Három
Hidak Polgári Társulás is.
Peter Weiss úr, Szlovákia budapesti
nagykövete nemcsak a Viktorin
sírjánál történĘ koszorúzáson vett
részt, de ezt követĘ kiállításon megnyitó beszédet mondott. A konferencián nemcsak Viktorin életérĘl hallhattunk elĘadásokat, de átfogó referátum elemezte a 19. századi szlovák
politikáról és a szlovák–magyar
viszonyról. A temetĘben Viktorin
sírjánál szlovákiai és magyarországi

intézmények koszorúztak. A megemlékezés emelkedettségéhez nagyban hozzájárult a János Templom
Kórusa által elĘadott két szép egyházi ének. A közös imádságot Kalász
István kanonok, plébános úrral
mondhattuk el.
A mĦvelĘdési házban Viktorin visegrádi munkásságát és korabeli
Visegrádot bemutató képeket, dokumentumokat láthattak a megnyitó
résztvevĘi. A visegrádiak áldozatkészségének és Viktorin kiváló szervezĘi képességének a bizonyítéka az
iskola felújításának támogatói listáját
megörökítĘ nyomtatvány, amelyen
elĘkelĘ személyek – király, esztergomi érsek és más fĘpapok – mellett
szinte az összes visegrádi család
neve ott olvasható. Úgy gondolom,
nem mindenki láthatta-olvashatta azt
a levelet, amelyben Viktorin a szlovák pap mint az iskolabizottság
elnöke, felhívja Niedermüller József
német-sváb tanító figyelmét magyar
nyelv oktatásának fontosságára.
Viktorin élete és munkássága minden belemagyarázás nélkül szép
példája annak, miként lehet valaki
saját nemzetének hĦ fia, nyelvének,
irodalmának ápolója úgy, hogy más
nemzet kulturális és történeti értékeit
nemcsak megbecsüli, hanem önfeláldozóan segíti azok megĘrzését. Mi
itt, Visegrádon, ezért különösen
nagyra becsülhetjük Viktorin József
itteni munkálkodását és annak eredményeit.
ėszintén remélem, hogy az emléknap szlovák és magyar résztvevĘi is
ezeket a gondolatokat és egy szép
találkozás emlékét Ęrizték meg március 17-rĘl. Végezetül ezúton is
szeretnénk megköszönni mindazok
segítségét – helyszĦke miatt itt nem
sorolhatjuk Ęket fel –, akik hozzájárultak ennek a napfényes márciusi
napnak a sikeréhez.
Gróf Péter

A Viktorin-kiállítás a Mátyás Király MĬvelĞdési Házban április 30-ig látogatható!
Április 25-én, szerdán 16 órakor a kiállítást szakvezetéssel lehet megtekinteni!
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Magyar László:
SZÜNDESZMOSZ
,, És az Ige testté lett…” (Jn 1,14)
Ülök az udvarteraszon, kocsmában,
ma-síkján az életemnek és nyilván az eleve
elrendeltetett héján az elektronburoknak,
de térben és idĘben ,,Affelé” tendál minden…
Még az óra is három felé ketyeg…
Hollók viaskodnak a Kálvária fölött…
A parton dögevĘ varjak csapata lebzsel…
A ,,címzetes” lepel ráncaiból morzsánként gurul
elĘ a hit súlyozottsága: a vajúdó értelem.
Nemhogy a sör, a lándzsahegyre tĦzött szivacs se
segítene most,
a jelképet kisebbnek érzem a fizikálisnál nagyobb
csonthasogatástól,
a szaggatás mérésére énjeim-énje,
teremtĘdésem mikéntje kísért, de nem mérceként,
csak: mint elv!, – mint alap! –
de mégis, mégis érzem a kapcsolódást,
nyáj-népünk, hogy kereng körrĘl-körre a könnyebb kolompszó után,
s bot, kutya, ostorrittyenés hangja,
s a szíjvég, ha hátukon táncol – CSAK AZ AZ ÉRV! –
Hiába áll a pásztor.
Lapjaival körülsorjáz kétezernél több naptár.
Küllem és kellem csacsog,
hallgat szellem és jellem,
a látszat érdek, a látszat érvek elĘjogot hozsannáznak,
feleslegességét sok apró odafigyelésnek,
feltételezve helytelenségét megannyi másnak;
– A nagy egység részek egésze! – szóözönben hal el a részlet,
– részletekben a lélek.
Peregnek a napok,
égitestek, csillagok tengelysíkján idĘhányadok az évnyomok.
Éjszakák és nappalok: – váltakoznak évszakok.
Most tavasz lesz, s ha tavasz van, a tisztuló agyban
a szándék, mint ajándék, bár szóba, asztalra kerül,
elvhĦvös egyedül magában mégis: semmi!
Szó meg szó; tett meg tett; élveteg látszat:
– semmi alázat –
és a viták végét várva egy óra is éveknek tĦnik,
elvek meddĘ szópárbaj szaporodása,
nem szelíden simuló értelem szülötte magyarázat.
Nem szerelem,
nem szeretet, mely árasztva árad és a befogadó várja,
egyre várja tágulón befogadható újabb tágulását a befogadásra;
placenta ködök honán átvilágló lebbenését az Ęs Anyaméh-óceánba;
elĘbbre-elĘre…! A JÖVėBE…!
Könnyebb építeni a pártokat, mint a partokat,
s e munka bére, ára: elsikkad az idĘk falában.
Csak a nyíló értelem, ráérzĘ érzelem,
a legbensĘbb sejtelem, a rejtĘ rejtelem az a sejt elem,
ki bentrĘl ki, fényt úgy sugároz,
hogy kintrĘl be, végtelen tüzéhez láncol:
pásztor-bárány
és
bárány-pásztor;
kísértések kísértése kísértettje;
szellem testében megtestesült szellem ragyog
és mielĘtt – Volna? – Lenne? –
született:
VAGYOK!
Templom az Isten Háza.
Hite a Világosság.
Igazsága a Keresztje.
Tartalma a Lélek.
Visegrád, 2011–12. (Fekete vasárnap)

2012. április

Kedves
Visegrádiak!
Meghívjuk Önöket az

U13-asok
futballkupájára
IdĘpontja:
2012. április 30.,
szerda
Helye:
sportpálya
RendezĘk:
Visegrád Város
Önkormányzata
és a Visegrádi
Sport Egyesület

PROGRAM:
9.00–12.00
Meghívásos
futballkupa
az U13-as
korosztálynak
(hat csapat
részvételével)
12.00–13.00
BüntetĘrúgások versenye:
Jelentkezés alapján –
13 éves korig
13.00–14.00
Ebédszünet
és eredményhirdetések
14.00–17.00
Játékos vetélkedĘk,
labdajátékok
17.00 órától
Öregfiúk
bajnoki mérkĘzés:
Visegrád–Solymár
Kérjük, jöjjenek ki
a sportpályára!
Abonyi Géza
polgármester
Szendrey Lajos
Visegrádi Sport Egyesület
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2012. január 18-án a zsákutcát jelölĘ és a 3 t-nál nehezebb gépjármĦvek behajtását tiltó táblákat a Kilátó
utca torkolatától a Csuka-völgy bejáratához helyezték
át. Ez az intézkedés is megmutatja városunk vezetésének mĦködési hiányosságait.
A táblák kihelyezését elrendelĘ határozatot (remélem,
van ilyen) nem küldték el az érintett lakóknak, illetve
ingatlantulajdonosoknak.
A tilalom következtében az érintett ingatlanokra nem
lehet tüzelĘanyagot szállítani, az ingatlanokról nem
lehet elszállítani a szennyvizet, és szükség esetén a
tĦzoltóautók sem hajthatnak be. Lényegében az érintett
lakosok rendeltetésszerĦ használata válik lehetetlenné a
tilalom betartása esetén.
A város vezetésének lenne ugyanakkor a kötelessége
a megfelelĘ közutak, közúthálózat kiépítése – a közmĦvezetékekkel együtt.
Kérdés az is, hogyan akarnak betartatni egy olyan tilalmat, amit korábban maguk sem tartottak, illetve
tartattak be.
A kérdést korábbi nyílt levelemben már felvetettem.
Választ nem kaptam erre sem és az ott leírt más észrevételeimre sem. A válaszadás elmulasztása önmagában
is súlyos szakmai és etikai vétség. Ezt a vétséget Szalayné Éliás Ágnes azzal tetézte, hogy hivatalos közleményben azt a valótlanságot állította: a Kilátó utcai
támfal építésével kapcsolatban minden kérdésre válaszoltak. Felettesei, fĘnökei elnézĘ, cinkos magatartása
nélkül mindezt nem tehette volna meg.
Abonyi Géza megválasztása utánra Visegrád rohamos
fejlĘdését ígérte. Sajnos, a fejlĘdés negatív irányban
következett be Visegrád vezetése szellemi és erkölcsi
téren egyre újabb mélypontot ért el.
A tetteiket mentegetni igyekvĘ szerint: a valótlanságot közzétevĘ mĦszaki elĘadó, a zavaros, értelmetlen
mondatokat irogató alpolgármester és a rövid idĘ alatt
tisztségére alkalmatlannak bizonyuló polgármester
csupán hangulati elemek. Nevetségessé válásuk árán
teremtenek jókedvet. A hivatal nevet, a városunknak
azonban csak az egyik szeme…
Hübler János

Egy káros szenvedély
Már többször írtam e káros szenvedélyekrĘl, amit ma
újból megírok; ezek a szenvedélyek már évszázaddokkal
ezelĘtt is jelen voltak az emberek között. Ez egy igen
egészségtelen szenvedély. Az ember megfertĘzĘdik, és a
környezetét is károsítja.
Valamikor régen a gyerekek is kipróbálták ezt a káros
szenvedélyt, kíváncsiságból megpróbáltak ellopni a felnĘttektĘl egy-egy szálat, csak hogy az elsĘ lenyelt cigarettafüst igen rosszul esett, de a kíváncsiságtól újra és újra
megpróbálták lenyelni ezt a káros és egészségtelen büdös
füstöt. Nincs olyan gyermek, aki ne próbálta volna ki.
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Valamikor mi is kipróbáltuk, amikor gyerekek voltunk, de
nem cigarettával, hanem valami száraz falevéllel. Ez
olyan büdös volt és keserĦ, hogy hamar abba is hagytuk,
mert csípte a nyelvünket.
Hát most szeretnék elmesélni egy igaz történetet, ami
velem megtörtént. Kisgyermek voltam, és engem is izgatott, ahogy a felnĘttek fújták a füstöt. Gondoltam, én is
kipróbálom, ugyanis az én apám (Sursi bácsi) trafikos volt
a Rév utcában, és sokféle cigaretta, pipadohány volt az
üzletben. Gondoltam, ellopok a polcról egy doboz cigarettát, volt ott sokféle finom illatú külföldi és hazai, ezek
közül vittem egyet el. Ezt a cigarettát úgy hívták: Darling.
Igen kellemes illata volt.
Az egyik barátommal felmentünk a hegyre, és rágyújtottunk. Én az elsĘ slukknál rosszul lettem, rögtön abba is
hagytam. Arra járt egy visegrádi lány, úgy hívták,
Budenszki Margit; Ę elkérte, mert már nagy dohányos
volt. Hálát adok Istenek, mert Ę mentett meg ettĘl a káros
szenvedélytĘl. A poén az volt, hogy a Margit bement az
apámhoz, és megmondta, hogy kaptam a Pityutól egy
doboz Darlingot. Aztán este megkaptam a cigaretta árát,
egy jó verést, ez talán használt az én cigarettázásomhoz.
Nem ajánlom senkinek, a gyerekeknek meg fĘképp,
mert igen sok ember meghalt e káros szenvedélytĘl. Azt
mondják, ezek a dohányosok nem tudnak leszokni, mert a
nikotin átjárja az egész testet. Nem akarok ebbĘl kampányt csinálni, de higgyék el, az egészség a legfontosabb
az embernek.
Id. Szinay István
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IDėTARTAMA: 5 nap
IDėPONTJA: 2012. június 30.–július 4.
SZÁLLÁS: 3 csillagos tengerparti WC/zuhanyzós szállodai szobákban
ELLÁTÁS: félpanzió (reggeli, vacsora)
Az ötnapos út programja két alkalommal idegenvezetĘ
kíséretével városnézési lehetĘséget is kínál.
KÖLTSÉGE: 59.900 Ft/fĘ, mely tartalmazza:
– az út költségét Riminibe és vissza (üzemanyag, autópálya-matrica, parkolási díjak stb.),
– a 4 éjszakai szállást,
– a reggeliket és a vacsorákat,
– az idegenvezetést.
BĘvebb tájékoztatást az alábbi elérhetĘségeken kaphatnak az út iránt érdeklĘdĘk:
06 (30) 450-6151 / 06 (26) 397-134
bocskay.zsuzsa@gmail.com

PAPÍRKUTYA
ÁLLATORVOSI RENDELė
(Pilismarót, Esztergomi út 98.)
VédĘoltások,
ambuláns betegellátás,
ultrahangos fogkĘ-eltávolítás,
ivartalanítás,
laborvizsgálatok teljes palettája,
mikrochip-beültetés, regisztráció,
állatútlevél ügyintézése, kiállítása,
dietetikai tanácsadás,
allergiakezelés
Kérjük,
egyeztessen idĘpontot
a 06 (30) 463-2165-ös telefonszámon!

Dr. Kökény Endre
www.papirkutyarendelo.hu
Cserépkályha építését
új és használt csempébĞl,
régi kályha felújítását, garanciával,
korrekt áron vállalom!
Balogh Zsolt 06 (20) 414-7396
b-bcserepkalyha.hu

2012. április

A Visegrádi Hírek márciusi számában technikai hiba
miatt nem került leközlésre az alábbi köszönetnyilvánítás.
Elnézést kérünk érte, és most hibánkat pótolva most
tesszük közzé:
Köszönjük mindenkinek a részvét
és a szeretet minden megnyilvánulását,
azt, hogy olyan sokan elkísérték utolsó útjára

JUNG JÓZSEFNÉT,
és sírjára virágot helyeztek el
Jung Vilmos, gyermekei és Annamária
MÁJUSBAN NYITÓ VISEGRÁDI SZÁLLODÁBA KERESÜNK
TAPASZTALT MUNKAERėT A KÖVETKEZė POZÍCIÓKRA
ÉrtékesítĘ
– szakirányú végzettség,
– szállodai értékesítési területen szerzett gyakorlat,
– kiváló tárgyalástechnikai és meggyĘzĘ képesség,
– jó kommunikációs készség, magabiztos fellépés,
– ügyfélorientált szemléletmód,
– tárgyalóképes angol nyelvtudás, egyéb nyelv ismerete
elĘny,
– kifogástalan megjelenés, önálló munkavégzési képesség,
– Hostware ismerete elĘny.
F&B manager / ÜzletvezetĘ
– szakirányú végzettség,
– 5 éves vendéglátóipari, 2 éves vezetĘi tapasztalat,
– tárgyalóképes angol nyelvtudás, egyéb nyelv ismerete
elĘny,
– kifogástalan megjelenés, önálló munkavégzési képesség,
– vendégorientált szemléletmód,
– Hostware ismerete elĘny.
Recepció, felszolgáló
– szakirányú végzettség,
– jó kommunikációs készség, magabiztos fellépés,
– tárgyalóképes angol nyelvtudás, egyéb nyelv ismerete
elĘny,
– rugalmasság, precizitás, kitartás,
– önálló munkavégzés, vendégorientált szemléletmód,
– Hostware ismerete elĘny.
Szobalány, konyhai kisegítĘ
Fényképes önéletrajzokat a bérigény megjelölésével az
info@patakhotel.hu e-mail címre várjuk.



 

    

 
területi képviselĘ
06 (30) 201-2946; 06 (26) 390-228
keller.laszlone@t-online.hu

Biztosítások kötése, ügyintézés ügyfeleimnek
Hirdessen a Visegrádi Hírekben!
KedvezĘ tarifák!
Többszöri hirdetésnél árengedmény is!
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A FEKETE HOLLÓ ÉTTEREM
minden szerdán az étlap áraiból
50% engedményt ad kedves Vendégeinek!
Nyitva: 12–22 óráig

Tel.: 06 (26) 397-318, 06 (30) 304-9077


Visegrádon külön bejáratú

KÉTSZOBÁS LAKÁS KIADÓ!
ÉrdeklĘdni lehet:
06 (30) 966-9288
és 06 (26) 398-287-es telefonszámon
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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
TīZIFAELADÁS
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL!
Vágott tĦzifa 2.000,– Ft/q,
hasított tĦzifa 2.100,– Ft/q

EėRY CSABA
Tel.: 06 (20) 599-9399

Visegrád, FĘ u. 104.
Tel.: (26) 398-374
E-mail: kaoszuzlet@freemail.hu
Nyitva tartás:
hétfĘ–péntek:
9–18 óráig
szombat–vasárnap: 9–12 óráig

VÁRJUK SZERETETTEL!

TELEK ELADÓ!
Eladó Visegrád, FĘ u. 137. szám alatt fekvĘ
2256 m2-es építési telek egyben vagy megosztva
A terület egy 12 lakásos társasház projekt
összes dokumentációjával
(tervek, engedélyek stb.) rendelkezik,
mely igény szerint szintén eladó

Tel.: 06 (20) 599-9667

Budapest Kálvin téri
2 szoba + hallos nagypolgári lakásomat (73 m2)
eladom, vagy cserélem értékegyeztetéssel
Visegrád és környéki ingatlanra
Irányár: 22 millió forint
Tel.: 06 (20) 962-0707
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Ęszi ivartalanítási és chips beültetési akció
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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) 580-0 73
e-mail: optimed@chello.hu

Szemész szakorvosi vizsgálat,
gyermekszemészet
Kontaktlencse-vizsgálat, -forgalmazás
Kontaktlencse-ápoló szerek
Szemüvegkészítés, -javítás
Fotócikkek, fényképelĘhívás,
igazolványkép-készítés
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Kisteher-fuvarozás 0–2 t-ig,
gépi földmunka
Fieszl Csaba
Tel.: 06 (30) 226-3089
Az ürömi Duhajdombi Kutyaiskola
szeretettel meghív mindenkit
május 1-jén fél 12 órára a sportpályára.
A gazdik szórakozásáról a bobpálya gondoskodik.
Jöjjenek minél többen!
Tófalvi Tekla
Mátyás király u. 90.
Tel.: 06 (20) 566-8953

Alsó tagozatos tanulók korrepetálását vállalom
Mohácsi Jánosné
ny. pedagógus
Tel.: 06 (30) 681-1229
VISEGRÁDI HÍREK
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala
Megjelenik havonta, 500 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

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM

2012. április
Visegrád Város Helyi Választási Bizottság
2025. Visegrád, FĘ u. 81.
Ikt. szám: 367-/2012.

JEGYZėKÖNYV
Készült: 2012. április 19-én 16 órakor Visegrád Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében,
2025. Visegrád, FĘ u. 81.
Jelen vannak:
Kárpát Ildikó HVB elnök
Szigetiné LĘrincz Mária HVB tag
Márkosy Gábor HVB tag
Tóth János HVI vezetĘ
Miklós Melinda jegyzĘkönyvvezetĘ
Tóth János: Tájékoztatja a bizottságot, hogy dr. Dékány László képviselĘjelölt a helyi közszolgálati médiaszolgáltatókban történĘ megjelenéssel kapcsolatban kifogást nyújtott be. A kifogásban elĘadta, hogy nem tudott a Visegrádi
Hírekben történĘ választási bemutatkozás lehetĘségérĘl, és az nem is a jogszabályban (1997. évi C. tv. 106. § (1) bekezdés) rögzített idĘpontban történt. Így a kifogásoló élni kíván hivatkozott jogszabályban rögzített lehetĘségével.
A HVB 3 igen szavazattal meghozta határozatát:

35/2012. (04. 19.) HVB HATÁROZAT
Visegrád Város Helyi Választási Bizottsága dr. Dékány László képviselĘjelölt beadványával kapcsolatban az alábbi
döntést hozza.
A Visegrádi Hírek különszámának megjelenését rendeli el. A korábban már bemutatkozott polgármester- és képviselĘjelöltek írásos anyagát ismét megjelenteti, és a kimaradottaknak (3 fĘ) lehetĘséget biztosít a bemutatkozásra. ErrĘl a
lehetĘségrĘl valamennyi polgármester- és képviselĘjelölt írásos értesítést kap, melyre 2012. április 23-án 16.30 óráig
írásos választ vár a HVB. Ugyanezen idĘpontig adhatják le bemutatkozó anyagukat azok a jelöltek, akik még eddig nem
tették meg.
A Helyi Választási Bizottság döntése ellen 2 napon belül kifogással lehet élni, melyet a Területi Választási Bizottsághoz
kell címezni, de a Helyi Választási Bizottságnál adható be.

INDOKOLÁS
Dr. Dékány László a 2012. május 6-ra kiírt idĘközi önkormányzati választások kapcsán kifogást nyújtott be a Helyi
Választási Bizottsághoz. A kifogás szerint a Visegrádi Hírekben megjelent választási bemutatkozás lehetĘségérĘl nem
volt információja, így annak lehetĘségével nem is tudott élni. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. 106. § (1)
bekezdése szerint „A helyi közszolgálati médiaszolgáltatók a szavazást megelĘzĘ 15. naptól a választást megelĘzĘ 3.
napig a jelölés, illetve a listaállítás arányában legalább egyszer ingyenesen közlik a jelölĘ szervezetek, továbbá a polgármesterjelöltek politikai hirdetését. Ez a jogosultság valamennyi független jelöltet együttesen, a jelölésük arányában
illeti meg.”
A Helyi Választási Bizottság a Visegrádi Hírek megjelent száma, valamint a bejelentésre tekintettel fenti határozatot
hozta, az 1997. évi C. tv-ben biztosított jogkörében eljárva.
Kmf.
Kárpát Ildikó HVB elnök
A bizottság a határozatot követĘen befejezte munkáját.
Kárpát Ildikó HVB elnök

Tóth János HVI vezetĘ
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Visegrád Város Helyi Választási Bizottsága
és Visegrád Város Helyi Választási Irodája
részére
2025 Visegrád, FĘ u. 81.
Tisztelt Választási Bizottság!
Tisztelt Választási Iroda!
Tisztelettel megkaptuk 35/2012. (04. 19.) számú HVB határozatukat. A határozattal és indoklásával szerkesztĘségünk nem ért egyet, de miután törvénytisztelĘ módon kívánjuk munkánkat folytatni, természetesen a
határozatban foglaltakat elfogadjuk, és elvégezzük.
Álláspontunk szerint a választási és egyéb más törvényeket minden tekintetben betartottuk, és senkinek
semmilyen hátrányt nem okoztunk, sĘt éppen ellenkezĘleg, a törvényi elĘírásnál lényegesen nagyobb lehetĘséget biztosítottunk a jelöltek többségének.
A törvény idevonatkozó szakasza a következĘ:
(1997. évi C. tv. 106. § (1) 265. „A helyi közszolgálati médiaszolgáltatók a szavazást megelĘzĘ 15. naptól a
választást megelĘzĘ 3. napig a jelölés, illetve a listaállítás arányában legalább egyszer ingyenesen közlik a
jelölĘ szervezetek, továbbá a polgármesterjelöltek politikai hirdetését. Ez a jogosultság valamennyi független
jelöltet együttesen, a jelölésük arányában illeti meg.”
Ez alapján az indokaink a következĘek:
1. Figyelmesen elolvassa a választási törvény ezen szakaszát, az nem mondja ki, hogy a helyi közszolgálati
médiáknak a választás miatt változtatni a kell a normális munkarendjén. A Visegrádi Hírek havilap,
mely hosszú évek óta a hónap elsĘ felében jelenik meg. Tehát nem kellett a törvény értelmében kitolnunk a megjelenést, sĘt nem is kellett volna választási bemutatkozó anyagokat közölnünk. Mi ennek ellenére idĘben értesítettük a jelölteket (2012. márciusi szám 4. oldal), és adtunk számukra a törvény által
megszabott helynél nagyobb felületet.
2. A törvény nem bontja szét a helyi közszolgálati médiaszolgáltatókat nyomtatott, sugárzott vagy elektronikus médiára. A helyi közszolgálati médiaszolgáltatónak (jelen esetben Visegrád Város Önkormányzatának, melynek két helyi médiája van, a Visegrádi Hírek és Visegrád Város hivatalos honlapja) a törvény értelmében: ,,a szavazást megelĘzĘ 15. naptól a választást megelĘzĘ 3. napig a jelölés, illetve a listaállítás arányában legalább egyszer ingyenesen közlik a jelölĘ szervezetek, továbbá a polgármesterjelöltek politikai hirdetését.” Azt a törvény nem szabja meg, hogy melyik médiában köteles ezt megtenni. A
mi esetünkben a normális munkarend szerint csak a honlap jöhetett számításba, mely közzé is tette a választási anyagokat, tehát teljesítette a törvényi kritériumokat.
A Helyi Választási Bizottság a fent megjelölt határozatban „A Visegrádi Hírek különszámának megjelenését rendeli el.” Erre a választási különszámra viszont ebben az esetben a fent idézet törvény minden egyes
betĦjét alkalmazni kell értelemszerĦen.
Így a szerkesztĘségnek két feladata van most értelmezésünkben:
1. Biztosítani kell, hogy az újság a törvény által megjelölt idĘtartamban megjelenjen.
Törvény: „A helyi közszolgálati médiaszolgáltatók a szavazást megelĘzĘ 15. naptól a választást megelĘzĘ 3. napig”.
Ahhoz, hogy ezt biztosítani tudjuk a hátralévĘ igen szĦk idĘben, feszítetten az alábbi munka- és menetrendet tudjuk adni:
– kéziratok leadási határideje 2012. április 25. 12 óra
– megszerkesztett, nyomdakész pdf fájlok elküldése a nyomdába 2012. április 26. 18 óra
– az újság levilágítása és nyomtatása 2012. április 27.
– az újság hajtása és összehordása 2012. május 2. délelĘtt
– az újság megjelenése 2012. május 2. 15 óra
2. Biztosítanunk kell, hogy a jelöltek anyagai a jelölésük arányában jelenjenek meg, azaz a leadott kopogtatócédulák arányában.
Törvény: „Ez a jogosultság valamennyi független jelöltet együttesen, a jelölésük arányában illeti meg.”
Miután a törvény polgármesterjelölt és képviselĘjelölt között nem tesz különbséget, mi alapegységnek a
törvényi minimum (15 db) kopogtatócédulát vettük. Ez egy egység és viszonyítási alap. A mi esetünkben
Balázs Lajos adott le ennyi cédulát, az Ę megjelenési felületéhez arányosítjuk a többi hirdetés felületét.
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Ezen törvényi elv alapján elvégzett számítások az alábbi megjelenési felületeket hozták ki egyes jelöltek
esetén:

Név

Oláh Zoltán
Abonyi Géza
Gajdos Attila
dr. SzendrĘi Lajos Zoltán
Bártfai István
EĘry Dénes
Balázs Lajos
Máthé Gábor
Kiss Károly
Grósz Gábor
Schüszterl Károly
Meszárek György
Bálint Zsolt
Mikesy Tamás
Félegyházi András
dr. Kucsera Tamás Gergely
dr. Dékány László
dr. Balázs Mária Anna
dr. Balázs Mária Anna
Scheiliné Herendi Mária Ida
Szabó József
Lelkes László
Kangas Kinga
Schandl Lóránt
Sándorfi Péter
Czaga Károly Miklós
Kovács Gábor
Hintenberger András
Ispán László György

Leadott
érvényes
ajánlószelvény,
db
17
64
20
26
57
20
15
19
18
51
58
23
46
56
265
75
18
75
48
21
18
64
18
18
17
16
20
18
24

Arány

1,15
4,3
1,35
1,75
3,8
1,35
1
1,25
1,2
3,4
3,8
1,55
3,05
3,75
17,6
5
1,2
5
3,05
1,4
1,2
4,3
1,2
1,2
1,15
1,1
1,35
1,2
1,6

Felület

(4.100 mm2)×2
(15.350 mm2)×2
(4.820 mm2)×2
(6.250 mm2)×2
(13.560 mm2)×2
(4.820 mm2)×2
(3.570 mm2)×2
(4.460 mm2)×2
(4.290 mm2)×2
(12.140 mm2)×2
(13.570 mm2)×2
(5.530 mm2)×2
(10.890 mm2)×2
(13.390 mm2)×2
(62.850 mm2)×2
(17.850 mm2)×2
(4.280 mm2)×2
(17.850 mm2)×2
(10.890 mm2)×2
(5.000 mm2)×2
(4.290 mm2)×2
(15.350 mm2)×2
(4.290 mm2)×2
(4.290 mm2)×2
(4.100 mm2)×2
(3.930 mm2)×2
(4.820 mm2)×2
(4.290 mm2)×2
(5.710 mm2)×2

Rendelkezésre álló méret
vagy / vagy
48×170 mm / 102×80 mm
180×170 mm / 380×80 mm
56×170 mm / 120×80 mm
72×170 mm / 156×80 mm
160×170 mm / 340×80 mm
56×170 mm / 120×80 mm
42×170 mm / 90×80 mm
52×170 mm / 112×80 mm
50×170 mm / 108×80 mm
142×170 mm / 304×80 mm
160×170 mm / 340×80 mm
66×170 mm / 138×80 mm
128×170 mm / 272×80 mm
158×170 mm / 334×80 mm
750×170 mm / 1.570×80 mm
210×170 mm / 446×80 mm
50×170 mm / 108×80 mm
210×170 mm / 446×80 mm
128×170 mm / 272×80 mm
58×170 mm / 126×80 mm
50×170 mm / 108×80 mm
180×170 mm / 380×80 mm
50×170 mm / 108×80 mm
50×170 mm / 108×80 mm
48×170 mm / 102×80 mm
46×170 mm / 98×80 mm
56×170 mm / 120×80 mm
50×170 mm / 108×80 mm
68×170 mm / 142×80 mm

Kérünk minden jelöltet, hogy fenti táblázatban megadott rendelkezésre álló méretnek megfelelĘ anyagot
adjon le a megadott határidĘre, lehetĘleg megszerkesztett formátumban. Amennyiben nem szerkesztett formátumban érkezik be egy anyag, úgy a szerkesztĘség a márciusi számban közzétett elvek alapján fogja szerkeszteni az írásokat, azzal a kitétellel, hogy a fotókat 4 cm magas méretben tesszük közzé.
Miután az anyagok terjedelme meglehetĘsen változó (nincsenek tekintettel az optimális oldalkiosztásra), a
szerkesztĘség nem vállalja, nem vállalhatja, hogy a bemutatkozó anyagokat feltétlenül ABC sorrendben teszi
közzé.
Miután az összes hirdetés nettó 1.687mm hossz tükörterjedelmet takarna az eredeti felületszámítás miatt,
mely nettó 6,75 oldal, célszerĦ a terjedelmet megduplázni (ezt jelöltem is), így az újság nettó 13,5 oldal lenne. Térelválasztó közökkel ez 14 oldalra jöhet ki. Az elsĘ és a hátsó oldalon a választási bizottság határozatát
valamint közcélú információkat tudunk lehozni. Amennyiben nem minden jelölt él a lehetĘséggel, ill. nem
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kívánja kihasználni a rendelkezésre álló felületet a 16 oldal helyett kisebb terjedelemben is megjelenhet az
újság.
Kérjük a tisztelt Helyi Választási Bizottságot, hogy levelünket megtárgyalni, és a benne foglaltakat elfogadni szíveskedjenek, és a további intézkedéseiket is ennek megfelelĘen foganatosítsák. Gondoskodjanak a
jelöltek kiértesítésérĘl, és arról, hogy minden érintett a feltételekrĘl kielégítĘ tájékoztatást kapjon.
Egyúttal kérjük a tisztelt bizottságot, hogy az önkormányzat felé tegyen lépéseket, hogy a Visegrádi Hírek
választási különszámának költségeit (bruttó 80.000,– Ft) a költségvetési rendelet módosításával a mĦvelĘdési
ház rendelkezésére bocsájtsa a város képviselĘ-testülete a választási keret terhére.
Visegrád, 2012. április 21.
A Visegrádi Hírek szerkesztĘbizottsága nevében
tisztelettel:
Gróf Péter
felelĘs szerkesztĘ

Visegrád Város Helyi Választási Bizottság
2025. Visegrád, FĘ u. 81.

36/2012. (04. 24.) HVB HATÁROZAT
Visegrád Város Helyi Választási Bizottsága (továbbiakban HVB) Abonyi Géza polgármesterjelölt beadványát mérlegelve az alábbi határozatot hozza.
A HVB a Visegrádi Hírek SzerkesztĘségét felhívja, hogy a korábbi 35/2012. (04.19.) HVB határozat szerint
a polgármester és képviselĘjelöltek bemutatkozását lehetĘvé tevĘ külön szám megjelentetésérĘl 2012. 05.
03-ig gondoskodjon, melynek példányszáma 10. A külön szám a helyi hirdetĘkön, a Polgármesteri Hivatalban és a Városi Könyvtárban, valamint a honlapon tekinthetĘ meg.
A határozat ellen 2 napon belül kifogással lehet élni, melyet a Területi Választási Bizottsághoz címezve, de
a Helyi Választási Bizottságnál lehet benyújtani.
INDOKOLÁS
Abonyi Géza polgármesterjelölt beadványt juttatott el a HVB-hez, amely szerint a Bizottság korábbi határozata alapján a Visegrádi Hírek különszámának megjelenésével kapcsolatban a polgármesterjelöltek és két
képviselĘjelölt (meg nem nevezett) javaslatot tesz. A javaslat szerint a különszám egy példányban a helyi
hirdetĘn jelenjen meg, valamint a honlapon. Tekintettel arra, hogy az eredetileg a különszám megjelenését
kezdeményezĘ képviselĘjelölt idĘ közben visszalépett a jelöltségtĘl, ezért okafogyottá vált a különszám
megjelenése, hiszen minden jelölt korábban megjelenhetett a helyi lapban, illetve jelenleg is megtalálható
bemutatkozásuk a honlapon.
A HVB bár okafogyottnak nyilvánítja a különszám megjelenését, de korábbi határozatát nem módosíthatja.
A Bizottság álláspontja szerint az 1997. évi C. tv. 106. §. (1) bekezdése a helyi közszolgálati médiaszolgáltatók esetében csak a kötelezettséget írja elĘ, de nem szabályozza a helyi lap különszámának megjelenési példányszámát. A Bizottság álláspontja szerint nem sérül sem a jogszerĦség, sem pedig a jelöltek azon joga,
hogy arányosan és egységesen jelenjenek meg.
A HVB határozatát az 1997. évi C. tv-ben kapott felhatalmazás alapján, valamint a törvény 106. §. (1) bekezdése figyelembe vételével hozta meg.
Kmf.
Kárpát Ildikó HVB elnök
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POLGÁRMESTERJELÖLTEK
Elromlott az iránytĦm?
Gyorsan változó, kiszámíthatatlan, heterogén világban élünk. A bizonytalanság az élet egyre több területén jelenik
meg, és nem is látjuk közel-távol sem azt, hogy ez a tendencia belátható idĘn belül enyhülni készül.
A félelmeink megsokasodtak, egyre erĘsödnek. Természetes tehát, hogy kapaszkodókat keresünk. A kialakult gazdasági válság, ami (ha nem legelĘször) bizalmi válság is egyben, ugyanakkor olyan szempontból hasznos, hogy kikényszeríti tĘlünk, belĘlünk, hogy figyeljünk jobban a belsĘ iránytĦnkre, talán felül kellene vizsgálnunk azt, hogy mire is
fókuszálunk.
Lehet, hogy erre a kényszerre van szükségünk, hogy kialakuljon egy új belsĘ értékrendszer, egy új fontossági sorrend.
FelértékelĘdnek a családi kötelékek, azok szerepe és ugyanakkor a közösségek megtartó, összetartó ereje is. Tudatosabban fogunk élni, ami azt is jelenti, hogy tudatosabban, józanabbul fogjuk értékelni az életet, az egészséget, a családot, a
barátságokat, a szerelmeket, a közösséget, ahol élünk, még fontosabbá válik az összetartozás.
Amikor valamit értékelek, akkor óvom, védem azt, akkor hajlandó vagyok tenni érte.
A közösség megtartó ereje akkor erĘs, ha hangsúlyosabb az, ami összeköt és nem az, ami elválaszt. ValószínĦ, hogy
egy közösség életre hívó, teremtĘ ereje is ekkor a legnagyobb.
A kis városunkban is széthúzást, zĦrzavart, tapasztalunk, ami bizonytalanságot eredményez.
Van, aki félelmében a másik embernek esik, támad (többet remélve), kevesebben vannak azok, akik szövetségest keresnek.
Még a hely szellemisége is azt kívánná, hogy egymásban lássuk meg a szövetségest.
Ezen a helyen a királyoknak, politikusoknak sikerült, vagy kényszerültek rá, hogy megegyezést kössenek.
(Nem zárójelbe kívánkozik, de jelentĘs gazdasági elĘnyt kovácsolva az egyezségbĘl.)
Akkor talán számunkra, az itt Visegrádon élĘk számára is lehet ez a választás sikeres.
Jelentsen a közösség összetartozást, szövetségkötést.
Ajánlatos volna elfogadni a változást, pontosítani kellene a belsĘ iránytĦket.
A zĦrzavarból történĘ rendteremtés folyamatában, ami a legnehezebb lesz, az a megfelelĘ arányokat, a helyes mértékeket megtalálni.
Sikerülhet ez, csupán gazdasági számítások, mérlegelések, túlméretezett tervek erĘszakos megvalósítása alapján?
POLGÁRMESTERI HIVATAL:

A hivatal közfeladatokat lát el. A tisztviselĘk kommunikációjában, ügyfélfogadási rendjében, a „szolgáltatásnyújtási”
szándéknak tükrözĘdnie kell. A lakosok igényeinek megfelelĘ, bizalmukat erĘsítĘ tisztviselĘi munkára van szükség,
ami hétfĘ reggeli fogadó órákkal indul, és napi ügyfélfogadási renddel és készséges, pontos ügyintézéssel.
A város biztos alapokon álló fejlĘdése, fejlesztése akkor indulhat csak el, ha a hivatal gazdálkodása a jelenlegi gazdasági helyzetnek megfelelĘ. Ez azt jelenti, hogy szükségszerĦ, nem halogatható az olykor fájdalmas lépések megtétele.
Olyan hivatal megszervezésében gondolkozom, ami ésszerĦen és takarékosan gazdálkodik. A hivatali döntésekben
mindig a szakmaiság élvez privilégiumot, és az, hogy a helyi vállalkozókat elĘnyben, támogatásban részesítsük.
MĥVÉSZET, KULTÚRA, TURIZMUS:

Városunk fejlĘdésének kulcsa, az igényes turisztikai szolgáltatások, mĦvészeti programok, rendszeres szervezése, további bĘvítése. Ennek irányítása, a városunkat szívbĘl szeretĘ, elkötelezett csapat feladata lehet.
• MĦvészeti turizmus megteremtése.
Fontos volna, nyári színvonalas, igényes mĦvészeti, zenei táborok megszervezése.
„Visegrádi négyek kulturális találkozója”, „Visegrádi négyek fiataljainak találkozója”.
• Diáktáboroztatás fejlesztése új programokkal kibĘvítve, amelyben a helyi lakosság részvételére is számítunk
• Rendszeres hétvégi vásárok, programok, „Sváb táncosok Visegrádon”, „Sváb gasztronómiai hétvégék”, borfesztiválok megszervezése.
• Országszerte ismert nyári diáksport táborok, futball-, lovagló-, tenisz-, kajak-, biciklitáborok megszervezése, rendszeressé tétele.
• Visegrádi strand „életre keltése”. Vízi élettĘl pezsgĘ Duna-part kialakítása.
VÁROSFEJLESZTÉS:

•
•
•
•
•
•
•
•

Befejezett, arányos, jól funkcionáló épületek, terek (városközpont) megépítése.
Homlokzat-felújítások támogatása, terek, parkok, utak állapotának javítása.
A testvérvárosokkal való együttmĦködés támogatása munka és továbbképzés területén.
MĦvészeti oktatás biztosítása.
EgészségmegĘrzĘ, szĦrĘprogramok anyagi támogatása.
IdĘsgondozó-hálózat további fenntartása, bĘvítése.
MĦvészeti oktatás anyagi támogatása.
Ide jön az Ön ötletének megvalósítása.
Dr. Balázs Mária Anna
polgármesterjelölt
társadalmi megbízatásban
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POLGÁRMESTER- ÉS KÉPVISELėJELÖLTEK

Visegrádiak Visegrádiakkal Visegrádért
Az elmúlt évek során az idĘsebb generációk képviselĘi számtalan alkalommal hangot adtak várakozásaiknak,
hogy visegrádi fiatalok lépjenek a városvezetésbe, és vegyék kezükbe Visegrád sorsát. Kimozdítva ezzel
városunkat abból a „langyos víz” állapotából, melyben immár 22 éve tengĘdünk, és megszüntetve ezzel azt a
kétoldali civakodást, amely az elmúlt két évben kiteljesedett, és mára az egész Dunakanyar megvetĘ mosolyát
érdemelte ki.
Valamennyien Visegrádon született és nevelkedett, leírva bár furcsán hangzik, de immár középkorú generáció
tagjaként, Visegrád problémáit és lehetĘségeit érzĘ és látó, tapasztalt, a gazdasági élet különbözĘ területein
tapasztalatot szerzett tagként egységet alkotunk, hogy a közös célért egységesen küzdjünk. A közös cél pedig nem
más, mint ami valamennyi tisztességes visegrádi lakos célja, Visegrád fejlĘdése!
Nem kívánunk hosszas ígéreteket felsorolni, fĘleg olyanokat nem, amelyek a következĘ két évben biztosan nem
megvalósíthatóak, de azt ígérni tudjuk, hogy nyugalmat hozunk városunk életébe. Szakítunk a 22 éves acsarkodás
„jó” szokásával, mert a Duna vize is akkor szép, amikor nyugodt és kisimult, nem pedig, amikor vihar
korbácsolja.
Minden igyekezetünkkel azon fogunk fáradozni, hogy békességet és nyugalmat hozzunk, valamint ígérjük, hogy
folyamatos és objektív tájékoztatással nyomon lehet majd követni minden városi történést.

Polgármesterjelölt (középen):
KépviselĘjelöltek (balról jobbra):

Lelkes László
Hintenberger András, Sándorfi Péter, Kangas Kinga, Schandl Lóránt

Mindannyian elkötelezett és tĘsgyökeres visegrádiként eltökélten kívánunk tenni városunk fejlĘdéséért
tisztességgel, becsülettel, legjobb tudásunk szerint. Azon túl, hogy nyugalmat viszünk a város vezetésének és ez
által a teljes lakosság életébe, folyamatos, közérthetĘ és objektív tájékoztatást biztosítunk. Megvalósítjuk a
polgármester, hivatal, jegyzĘ és képviselĘ-testület egységét, példát mutatva ezzel a közéletnek, és biztosítjuk
Visegrád töretlen fejlĘdését. Megszilárdítjuk a költségvetési rendet és a hivatal szolgáltatói szemléletét.
Városi tulajdonba szerezzük a visegrádi termálkutat, és dunai szabad strandot létesítünk az öböl területén.
Segítjük minĘségi turisztikai szolgáltatások létrejöttét, helyi vállalkozások megerĘsödését. A pályázaton elnyert
több mint fél milliárd forint segítségével létrehozzuk a közparkot, a piacteret, a városházát és egy Visegrádhoz illĘ
új ABC-t. A sportpálya térségét tovább fejlesztjük, és az oktatás, a kultúra és az idĘsgondozás területeit
hatékonyan segítjük.

Mindenkit szeretettel meghívunk a május 4-én pénteken, 18 órakor kezdĘdĘ
választási fórumunkra, melyet a visegrádi moziban tartunk!
Jelen vagyunk a www.facebook.com-on is, a Visegrádiak Visegrádiakkal Visegrádért aloldalon.
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POLGÁRMESTER- ÉS KÉPVISELėJELÖLTEK

Tisztelt Választópolgárok!
Köszönjük eddigi bizalmukat, aminek eredményeképpen a jelen Visegrádi Hírek Választási Különszámában a rendelkezésre álló hirdetési felületünk nagyobb lenne, mint a többi jelölté összesen. Nem szeretnénk ebben a visszás és méltatlan helyzetben még többletköltséget is okozni a városnak. Programunkat megtalálják postaládájukban.
Kérjük, támogassanak a választáson is szavazataikkal!
Félegyházi András polgármesterjelölt
Bálint Zsolt, Bártfai István, Grósz Gábor, dr. Kucsera Tamás Gergely,
Mikesy Tamás és Schüszterl Károly képviselĘjelöltek









 

Tisztelt Visegrádi Választópolgár!
Ispán László vagyok, régi visegrádi családból származom.
A jövĘt valószínĦleg az élet írja, nem a programbeszédek, de mégis van egy-két dolog, ami közel áll hozzám.
Ilyen például a víz, a Duna szeretete és az ehhez kapcsolódó sportok. Sajnálatosnak tartom, hogy 1984, azaz a
visegrádi csónakház és vízi sport megsemmisítése óta semmilyen érdemleges, pozitív változás nem történt ez
ügyben. A visegrádi felsĘ öböl területén közel 30 visegrádi családnak, köztük nagymamámnak, Meszárek Ilonka
néninek is szántóföldje volt. A mai napon se evezĘs, se motorcsónakkal nem mehetek oda, de ha csak fürödni
szeretnék, azt sem tehetem meg. Önök szerint jó lenne visszaszerezni a visegrádiak számára ezt a területet? Azon
leszek, hogy így legyen! Ha már a víznél tartunk, fontosnak tartom az árvízvédelmi gát megépítését, amire már a
pályázaton nyert összeg rendelkezésre áll.
ValószínĦleg nem árulok el titkot azzal, hogy Visegrád felemelkedése szorosan összefügg az idegenforgalommal és annak folyamatos fejlesztésével. Ennek egyik útja a minĘségi turizmusra való törekedés. Igényes és nívós rendezvénysorozatok megszervezésére és
lebonyolítására gondolok, hogy minél több színes és minden korosztály számára megfelelĘ programokat tudjunk kínálni az ide látogatóknak. Az új testületben, ha helyet kapok az Önök szavazatával, akkor azon leszek, hogy a fentieket realizáljam.
Fontosnak tartom Visegrád városközpontját megépíteni, ezzel is úgymond a városban tartani az ide látogatókat.
Tudom, hogy „egy fecske nem csinál nyarat”, de abban reménykedem, hogy olyan polgármestert és képviselĘket választanak meg
Önök, akik mindezeket és sok más egyéb dolgot is meg tudnak valósítani a jövĘben. Az Önök támogatásával én is tagja lehetek
ennek a csapatnak!
Köszönöm figyelmüket és jó döntésüket. Tisztelettel:
Ispán László
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VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM

KÉPVISELėJELÖLTEK
Tisztelt Visegrádi Választópolgár!
Kovács Gábor vagyok, 35 éve élek Visegrádon. Egy cikluson át már voltam képviselĘ az
Önök jóvoltából, és most is arra kérem Önöket, hogy szavazzanak rám, szavazataikkal
juttassanak be a képviselĘ-testületbe.
Én Visegrád érdekeit és nem egyéni érdekeket fogok képviselni a testületben. A város
fejlĘdését, fejlesztését támogatom, mint például: új városközpont építését, régi
városközpont felújítását, a strand újbóli beindítását, az öböl „visszaszerzését”, a turizmus
fejlesztésének támogatását és minden olyan ötletet, elképzelést, mely közös érdeket
szolgál, Visegrád fejlĘdését, szépülését, gyarapodását célozza. Bízom abban, hogy
Visegrád olyan városvezetést fog választani, akik erre elkötelezik magukat és megtesznek
mindent ennek a célnak az eléréséért. Ezért kérem Önöket, hogy szavazzanak rám, én is
ennek az egy irányban húzó csapatnak az aktív tagja szeretnék lenni!
Tisztelettel:
Kovács Gábor

Tisztelt Visegrádi Polgártársaim!
Már diplomám megszerzése (népmĦvelĘ és könyvtár szak) elĘtt, de azóta is folyamatosan a közmĦvelĘdésben
dolgozom (PIM, OSZK, PMK, Mátyás K. MĦv. Ház, könyvkiadók), jelenleg a helyi Német Nemzetiségi
Önkormányzat alelnöki teendĘit is ellátom. Hagyományos családmodellben (4 generáció) élek szeretteimmel.
A globális világ, országunk és városkánk anyagi lehetĘségeinek együttes figyelembevételével szeretném, ha
szülĘvárosom a helyzetén – minden nehézség, elĘre kiszámíthatatlan pénzügyi, gazdasági, társadalmi folyamat
ellenére – javítani tudna.
ElsĘ és legfontosabb feladat véleményem szerint most a város pénzügyi stabilitásának a fenntartása, meglévĘ
munkahelyeinek a megtartása, a város lakóinak anyagi, erkölcsi lecsúszásának a megakadályozása, hisz társadalompszichológiai és
szociológiai hatása felmérhetetlenül negatív lehet! SürgĘs felméréskészítés a lakosság devizaadóssági helyzetérĘl, ahol szükséges,
ingyenes segítségnyújtás. Bizottság monitorozza az idĘsek (fókuszban az egyedül élĘk), a gyermeket nevelĘ családok és a nyugdíj
elĘtt állók (de koruk miatt állást nem találók!) helyzetét.
Visegrád nem lehet az a hely, ahol emberek és családok a létezés határán tengĘdjenek! A fennálló siralmas munkapiaci és
szakképzési helyzeten való javítás szándékával nemzetiségi önkormányzatunk a városi önkormányzattal és a német testvérvárossal
egy munka- és szakmai továbbképzési és gyakorlati lehetĘség létrehozásán dolgozik, itthon és Bajorországban egyaránt, mely munkafolyamat elindult. Ennek a nagyjelentĘségĦ munkának a hatékonyabb képviseletéhez is kérem az Önök megtisztelĘ támogatását.
Scheiliné Herendi Mária Ida

A Visegrádi Hírek
választási különszáma
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala
Készült 10 példányban
FelelĘs szerkesztĘ: Gróf Péter
A szerkesztĘbizottság tagjai:
Borsody István, Gróf Péter, dr. Gróh Dániel, Kálazy László, Mezei Anna, Mikesy Tamás, Scheiliné Herendi Ida
SzerkesztĘség: 2025 Visegrád, Széchenyi u. 11. Telefon: 06 (26) 398-128
Írásaik tartalmáért a szerzĘk vállalják a felelĘsséget!
Tipográfia: Borsody István
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Az idĘközi önkormányzati választás végeredménye Visegrádon
Tisztelt Választópolgárok!
A Helyi Választási Bizottság (HVB) által 2012. május 6-ra kiírt idĘközi önkormányzati választás a HVB
jogerĘsítĘ 38/2012. (május 9.) határozatának döntése értelmében érvényes és eredményes volt.

A megválasztott polgármester:

FÉLEGYHÁZI ANDRÁS (359 szavazat)

A további polgármesterjelöltek:

Abonyi Géza (315 szavazat)
Lelkes László (182 szavazat)
Dr. Balázs Mária Anna (15 szavazat)

A megválasztott képviselĘk:

1. BÁRTFAI ISTVÁN (459 szavazat)
2. MIKESY TAMÁS (423 szavazat)
3. BÁLINT ZSOLT (385 szavazat)
4. DR. KUCSERA TAMÁS GERGELY (378 szavazat)
5. SCHÜSZTERL KÁROLY (355 szavazat)
6. HINTENBERGER ANDRÁS (295 szavazat)

A további képviselĘjelöltek:

7. Meszárek György (279 szavazat)
8. Grósz Gábor (271 szavazat)
9. Kovács Gábor (267 szavazat)
10. Dr. SzendrĘi Lajos Zoltán (213 szavazat)
11. Kiss Károly (208 szavazat)
12. Sándorfi Péter (178 szavazat)
13. Schandl Lóránt (155 szavazat)
14. Gajdos Attila (138 szavazat)
15. Scheiliné Herendi Mária Ida (135 szavazat)
16. Kangas Kinga (132 szavazat)
17. Máthé Gábor (87 szavazat)
18. Balázs Lajos (86 szavazat)
19. Dr. Balázs Mária Anna (77 szavazat)
20. EĘry Dénes (74 szavazat)
21. Szabó József (57 szavazat)
22. Ispán László György (34 szavazat)
23. Czaga Károly Miklós (31 szavazat)
24. Oláh Zoltán (25 szavazat)

A Helyi Választási Bizottság és a Helyi Választási Iroda gratulál a megválasztottaknak, és eredményes
munkát kíván.
Visegrád, 2012. május 10.
Helyi Választási Bizottság
és Helyi Választási Iroda
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Kedves Visegrádiak!
Ezúton szeretném megköszönni mindazoknak a támogatását, akik a választás alkalmával megtiszteltek szavazatukkal
és bizalmukkal. Az újonnan megválasztott polgármesternek és képviselĘknek gratulálok, és sok sikert kívánok munkájukhoz Visegrád javára.
Abonyi Géza

Kedves Olvasó! Kedves Visegrádi Polgár!
2012. május 6-án Visegrád rangjához méltóan, törvényesen, tisztán és rendben lezajlottak az önkormányzati választások. Köszönet illet ezért mindenkit: a választópolgárokat, a polgármester- és képviselĘjelölteket és mindenkit, aki a
választás lebonyolításában részt vett.
A számok alapján kiderült, hogy csapatunk, a Visegrádért Tenni Akarók Társasága, elnyerte a választók többségének
bizalmát. A számokból azonban más is látszik: Visegrád egyértelmĦen a változásra, az új lendületre szavazott.
Kedves Visegrádi Polgárok!
Önök jól tudják, tudhatják, hogy a választásra való felkészülés idĘszakában sem tettünk felelĘtlen ígéreteket. Most is
csak annyit ígérhetek a magam és a mellettem álló képviselĘk nevében, hogy minden igyekezetünkkel és erĘnkkel a
város javáért fogunk dolgozni. Bizalmukat köszönöm, és további támogatásukat kérem az elĘttünk álló feladatok megoldásához – mindannyiunk érdekében.
Félegyházi András
polgármester



       

MindenekelĘtt köszönjük mindenkinek a biztatást, a segítséget és támogatást. Köszönjük a bizalmat, mely a szavazatokban nyilvánult meg irányunkban.
Tudjuk, hogy a neheze most jön, érezzük a várakozást, mely ezt az eredményt szülte. Munkánkat a kampányban megfogalmazottak szerint józan helyzetelemzéssel, higgadt megfontolással, határozottan és szakszerĦen kívánjuk végezni.
Bennünk megvan az elszántság és a tenni akarás, de komolyan gondoljuk, hogy ez az összefogás az Önök támogatása
nélkül csak talmi. Az elmúlt idĘszakban a Visegrádért Tenni Akarók Társasága megmutatta, hogy képes az összefogásra, ezt most az egész városra szeretnénk kiterjeszteni.
Bálint Zsolt, Bártfai István, Félegyházi András, Grósz Gábor,
Dr. Kucsera Tamás Gergely, Mikesy Tamás és Schüszterl Károly
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VÁROSHÁZI HÍREK
Tájékoztató a képviselĘ-testület 2012 áprilisában tartott üléseirĘl
Április 4.

– Új közbeszerzési szabályzatot fogadott el a képviselĘ-testület, mely az új törvényi szabályozás tükrében készült el.
– Elfogadta a testület az óvodabĘvítés kivitelezési munkáira vonatkozó közbeszerzési kiírást, valamint a meghívandó
cégek listáját.
– Nem fogadta el a képviselĘ-testület a 200 millió forintos célhitel keretösszegének csökkentését, illetve ezzel együtt a
hitel rendelkezésre tartási idejének módosítását sem.
– Tulajdonosi hozzájárulás kiadására került sor egy talajvíz-megfigyelĘ kút létesítéséhez.
Április 19.

– Elutasította a testület azon javaslatot, mely szerint még ebben a testületi ciklusban hallgassák meg a munkatervben
szereplĘ beszámolókat, tájékoztatókat a tavalyi év munkájáról (rendĘrĘrs, körzeti megbízott, mĦvelĘdési ház, háziorvos).
– A városközpont projekttel kapcsolatban döntés született arról, hogy egy, a tervpályázatok kiírásában tapasztalt építészt meg kell bízni a tervpályázati dokumentáció összeállításával, annak a képviselĘ-testületi döntésre való elĘkészítésével; a pályázati dokumentáció összeállításának költsége nem haladhatja meg a bruttó 100.000 Ft-ot.
– Kérelemre hozzájárulását adta a képviselĘ-testület Máthé Gábor és Spáth Diána építtetĘk részére, a Zách K. utcában
létesítendĘ helytörténeti múzeum kapcsán az elĘírásoknak megfelelĘ számú (11 db) parkolóhely közterületen való
kialakításához.
– A Schulek utca útépítési beruházására 4 millió forint elkülönítésérĘl döntött a testület a tartalék alap terhére és a
részletes költségvetés, valamint jogerĘs engedélyek birtokában kezdĘdhet meg a kivitelezés.
– A Tölgyfa utca esetében is hasonló döntés született, azzal a különbséggel, hogy erre 3 millió forint fedezet elkülönítésérĘl határozott a testület.
– A képviselĘ-testület jóváhagyólag elfogadta Kovács László rendĘr alezredes úr kinevezetését a Szentendrei RendĘrkapitányság kapitányságvezetĘjeként.
– Hozzájárult a testület egy harmadik buszvezetĘ alkalmankénti foglalkoztatásához.
– Elfogadták a polgármesteri hivatal új alapító okiratát, valamint az önkormányzat szakfeladat rendjét az új miniszteri,
illetve kormányrendeleteknek megfelelĘen.
Április 25.

– Engedélyt adott a képviselĘ-testület Tisza Zoltán részére a nagy parkoló melletti park egy részén pónilovagoltatásra,
a tavasztól Ęszig terjedĘ idĘszakban, hétvégenként, alkalomszerĦen, melynek feltétele a terület gondozása és tisztán
tartása.
– 10%-os díjemelés elfogadásáról döntött a testület a hulladékszállítás tekintetében, mely ajánlatot megküldtük a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt.-nek; válasz egyelĘre még nem érkezett.
– Elfogadta a képviselĘ-testület a Duna menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon c. pályázat megvalósításához a
tájékoztatás és nyilvánossági feladatokat ellátó szervezet beszerzésére vonatkozó ajánlatkérési felhívások kiküldését
a 3 javasolt cég részére.
– Az idei költségvetésbe betervezett 990.000 Ft kifizetés engedélyezésérĘl döntött a testület a Visegrádi Sport Egyesület részére, mivel egy korábban benyújtott pályázatot elnyertek és annak önrészéhez szükséges ez az összeg az egyesület részére.
– Részletfizetési megállapodás kötését engedélyezte a képviselĘ-testület a Visegrádi Faipari Kft. részére, az adóhátralékainak befizetése kapcsán.
– Hozzájárulását adta a testület a Visegrádi 64/15 hrsz.-ú ingatlanra korábban bejegyzett jelzálogjog törléséhez.
– Módosították az 50 millió forintos folyószámlahitelt, valamint a 10 millió forintos munkabérhitel szerzĘdéseket az
egyes közpénzügyi tárgyú törvényeknek az államháztartás önkormányzati alrendszerét érintĘ módosításáról és azok
más törvénnyel való összhangjának biztosításáról szóló törvény elĘírásai szerint.
Tóth János mb. jegyzĘ

LOMTALANÍTÁSI HIRDETMÉNY
A Kaposvári Városgazdálkodási ZRT. Visegrád teljes közigazgatási területén
KATI

2012. június 16-án, szombaton VESZÉLYES HULLADÉKOT
gyĦjt (autógumi, akkumulátor, festék, növényvédĘ szer, maradék motor- és kenĘolaj, olajszĦrĘ, festékes és olajos
göngyöleg, szárazelem, elektromos és elektronikus berendezéseket, pl. tv-t)

A veszélyes hulladék gyĦjtĘhelye: a Deltánál (a Nap utca torkolatánál épített parkoló)
2012. június 18-án, hétfĘn LOMTALANÍTÁST
végez. Kérjük, ne tegyenek ki sittet, zöldhulladékot! Kérjük, együttmĦködéssel fogadják, és segítsék a lomtalanítók
munkáját!
Tóth János mb. jegyzĘ
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Az Áprily iskola áprilisi eseményei
Katasztrófavédelmi versenyen

Föld napja kerékpáros túra

A hagyományokhoz hĦen április 11-én ismét részt vettünk a Szentendrén megrendezett katasztrófavédelmi
versenyen. A csapat tagja volt Bodola Botond, Paulusz
Balázs, Harsányi Bence és Oláh Marcell. A feladatok
igen változatosak voltak, igénybe vette a gyerekek elméleti tudását és fizikai teljesítĘ képességét is.

12 tanuló és 3 felnĘtt vállalkozott arra, hogy a Föld napja alkalmából szervezett kerékpártúrán letekerje az elĘttük
álló távolságot. Borongós idĘ volt (olyan is akadt, aki
megijedt és nem jött el), reggel, mikor megtörtént a kerékpárok mĦszaki ellenĘrzése.

Irány Zebegény!
Koncentrálás verseny közben
A versenyen a tizenhat általános iskolai csapatból az
elĘkelĘ 2. helyen végzett csapatunk csupán öt ponttal
maradt le a dobogó legfelsĘ fokáról.
Demeter Bálint

 



   

Április 16-án rendezték Nagymaroson a Kittenberger
MĦvészeti Fesztivál keretein belül az immár hagyományossá vált szavalóversenyt. A téma a haza-, a szülĘföldszeretet volt; mivel ez a téma napjainkban, amikor sok
fiatal más országokban próbál szerencsét, különösen idĘszerĦ. Egyetértek a szervezĘkkel abban is, hogy a mi
korszakunkban az igazi értékekre fel kell hívni a fiatalság
figyelmét. Erre pedig mi lenne alkalmasabb, mint nagy
költĘink csodálatos versei!
Visegrádról hat tanulóval mentünk hétfĘn délben a
nagymarosi mĦvelĘdési házba. Ott nagy szeretettel fogadtak minket, megkínáltak szendviccsel, üdítĘvel, majd
megkezdĘdött a verseny. Két kategóriában indulhattak a
diákok: ötödik-hatodik osztályosok és hetedik-nyolcadik
osztályosok mérhették össze felkészültségüket, tudásukat.
Sok szép szavalatot hallottunk, bizony a zsĦri nehéz helyzetben volt. Végül megszületett a döntés.
Az ötödik-hatodik osztályosok közül Muckstadt Szabina
második helyezést ért el.
A hetedik-nyolcadik osztályosok versenyében Paulusz
Balázs kapta az elsĘ díjat, Fekete András második lett. A
szép oklevelek és jutalomkönyvek mellé sok dicsérĘ szót
is kaptak a visegrádi diákok, mert mindig nagyon szép
versekkel, színvonalas versmondással vesznek részt a
rendezvényen.
Gratulálunk a szerepléshez és a jó eredményekhez!
Jeneiné Vörös Margit

Átkompoztunk, majd egy lendülettel feltekertünk Zebegénybe. A rétesházat kihagytuk (pedig finom rétesek
vannak), és elindultunk a márianosztrai úton. Itt máris
beigazolódott Murphy törvénye: ha kerékpározol, akkor
mindig szembe fúj a szél és hegynek fölfelé kell tekerni.
Bizony, a kaptató kicsit szétszórta a társaságot, és nem is
éreztük már, hogy hĦvös lenne (egymás után kerültek le a
pulcsik és a dzsekik).
Márianosztra és Kóspallag között a természet lágy ölén
megejtettük az ebédünket, aztán nyomtuk tovább a pedált.
Kimaradt a törökmezĘi kaptató, így hosszan gurultunk
egészen Kismarosig. Néhány perces tekerés után jólesĘen
álltunk meg a nagymarosi cukrászdánál, ahol mindenki
kénye-kedve (és pénztárcája) szerint vetette bele magát a
fagyik és sütik élvezetébe.

Nagymaroson, a cukrászda elĘtt
41,4 km-t tekertünk, jó hangulatban, sokat nevetve – na
meg fújtatva, de aki eljött, jól érezte magát. Talán jövĘre
többen kedvet kapnak.
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A csapat: Oláh Marcell, Lénárd Dávid, Oláh Péter, Petrányi Stella, LĘrincz László, Schandl Béla, Bántó Botond,
Hernádi EnikĘ, Fekete Péter, Zeller Péter, Paulusz Balázs, Oláh Sándor, Zellerné Kristóf Erika, Demeter Bálint, Paulusz József.
Köszönet az Atlantis-Visegrád Kft.-nek, hogy a társaság
ingyen kelhetett át a Dunán.
Paulusz József

***

Föld napja vetélkedĞ
Április 20-án délután a 3. és 4. osztályos tanulók részvételével környezetismereti vetélkedĘ zajlott iskolánkban a
Föld napja alkalmából.
A csapatok játékos formában adtak számot ismereteikrĘl, a védett növényekrĘl és állatokról, ill. a környezetet
érintĘ problémákról. A feladatok között szerepelt állatok
felismerése kép, ill. leírás alapján, növények csoportosítása, állathangok felismerése, a környezetkárosító tényezĘk
megállapítása.

Az XD Zombie csapata
A csapatok kiválóan szerepeltek. A maximális 56 pontból 54, 53, 53, ill. 52 pontot értek el.
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2. helyezett holtversenyben: Sárga Panda (Sátor Cintia,
Hermann Gréta, Schaffer Noémi, Szabó Réka) 3. osztályos tanulók;
és az XD Zombie (Laposán Adrienn, Muckstadt Andrea,
Sickerling Maxi, Horváth Balázs, Bene Ágoston, Katona
Tamás) 4. osztályos tanulók;
3. helyezett: FÖLD, MARS, VÉNUSZ, JUPITER (Nödl
István, Oláh Sándor, Fenyvesi Luca, Szilágyi Lilla, Vitéz
Hortenzia, Sintár Virág) 4. osztályos tanulók.
Nagyné Izsák Veronika

***

BiztiBusz
Április végén tanári továbbképzĘ napon vettünk részt,
melynek elnevezése: Biztonságos Iskola Program. A
program elindítója és szponzora az ErĘforrás Alapítvány
United Way Magyarország.
Hosszú távú céljuk, hogy a Biztonságos Iskola Programot minél több iskola megismerhesse és együttmĦködésünk keretében minél több gyermek élvezhesse gyermekkorát „Épen, elevenen”. A program megvalósulása érdekében önkéntes tanári hálózatot építenek, melynek most
már mi is tagjai leszünk.
Az ErĘforrás Alapítvány United Way Magyarország törekvése az Országos Gyermekegészségügyi Intézet 10
éves stratégiai tervéhez csatlakozik, melynek célja 30%kal csökkenteni a véletlen balesetek miatt bekövetkezĘ
gyermekkori halálesetek számát Magyarországon.
A probléma megoldásának érdekében az alapítvány
2010-ben indította el a Biztonságos Iskola Programját,
mely innovatív, fenntartható, proaktív szemléletĦ és ahol
a gyermekek saját élményeik, tapasztalataik alapján „tanulnak”. Módszertanuk interaktív és nem azt mutatja be,
hogy „mit ne tegyenek”, hanem azt, hogy biztonságosan
viselkedni nem megerĘltetĘ dolog.
A nemsokára megkötendĘ együttmĦködési megállapodás alapján a mi iskolánk is kap majd egy oktatási csomagot – amely a BiztiBusz nevet kapta –, és 2 alsó és 2 felsĘ
tagozatos foglalkozás eszközeit és tanári kézikönyvét
tartalmazza.
Csereklye Dóra és Pauluszné Tóth Anna

***

EmlékeztetĘ
a tanév vége felé…
Gyermeknap:
Június 2-án, szombaton, az iskolában.
PapírgyĦjtés:
Június 11–13-ig.
Tanévzáró, bizonyítványosztás és ballagás:
Június 16-án, szombaton, 10 órától.
A ,,kicsik” munka közben
1. helyezett: Boo Bratyók (Scheili Péter, Budenszki
Ádám, Bosnyák Olivér, Marton Bálint) 3. osztályos tanulók;

Kedves Olvasók, kedves Visegrádiak!
Legyen jelen rendezvényeinken, vegyenek részt
céljaink megvalósításában!
Az Áprily közössége
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Ha nehezen is, de mégis csak megjött a tavasz, ahogy a
költĘ, Tóth Árpád köszöntötte: ,,Április, ó Április, / Minden csínyre friss! / Faun-bokáju, vad suhanc, / Újra itt
suhansz!”
Visegrádon is megindult a tavaszi pezsgés a természetben, az emberi kapcsolatokban, a közéletben. Lehet, hogy
tényleg új élet kezdĘdött? A tavaszi nagy ébredést, zsongást elĘször a madarak jelezték, aztán a gyerekek egyre
fokozódó csivitelése az óvoda kapujában, az iskola udvarán.
A tavaszi zsongást nekem most mégis áprilisi csengĘbongó zenei élete jelentette. Mindig irigyeltem egy kicsit
az óvónĘket, mert született adottságukat, a tiszta, szép,
csengĘ hangjukat a legvonzóbb módon, énekkel, zenével
tudják ,,munkájukban”, a nevelésben kamatoztatni. S csak
azért illik ide a tulajdonképpen mindennapi megszólalásuk, mert a szép idĘvel együtt kinyíltak az ablakok, s én
nap mint nap hallom a gyerekekkel együtt énekelt magyar
vagy német dallamokat, az altató furulyaszót, a táncra
pezsdítĘ zenét. S talán minden koncertnél, bemutatónál,
fesztiválnál fontosabb és értékesebb az együtt éneklés
otthon, óvodában, iskolában.
Az
áprilisi
zenei
élménykavalkádban minden
korosztály találhatott kedvére
valót!
A
zeneiskolások
ilyenkor tanév vége felé tudják
igazán
teljességében
bemutatni, hogy mennyit
fejlĘdtek
tanáraik,
saját
szorgalmuk
segítségével:
tanszaki koncertek, fellépések,
versenyek
kínálnak
erre
lehetĘséget. Kiemelkedik a
sorból az április 21-én megrendezett
hagyományos
furulyatalálkozó. Az ifjú mĦvészek ismét felkínálták
ennek az egyszerĦ hangszernek nagyszerĦ varázsát, sokszínĦségét, a zeneirodalom bármelyik stílusából adaptálható mĦfaját. Felidézve az elmúlt hat év emlékképeit,
határozott fejlĘdésvonalat rajzolhatunk meg. Igaz, hogy a
résztvevĘ iskolák száma talán kevesebb, de a színvonal,
az igényesség, a szereplĘk ,,hivatástudata”, mĦvészeti
ambíciója példaértékĦ és követendĘ! Azt igazolja ez a
rendezvény, hogy a jól kitalált és tudatos elkötelezĘdés, a
hozzá rendelt munka eléri a célját, nem szabad meghátrálni a nehézségek miatt, és a felvállalt feladatot folytatni
kell!
A Zoller-díj alapítói számára is ezt igazolta vissza az
idei díjátadás. Beigazolódott, hogy néha az objektív akadályok megtörik a ,,rendet”, de néha ezek a nehézségek
erénnyé változnak és még értékesebb eredményt hoznak.
Januárban elmaradt a díjátadás és emlékkoncert. Csak
február végén tudtuk meg, hogy áprilisban Zoller Attila
lánya néhány napra Magyarországra érkezik. Megoldva a
januárban felmerült nehézségeket, majd késĘbb a kapcsolatfelvétel kommunikációs zavarait, április elején konkretizáltuk a Zoller-díj átadásának idĘpontját. Április 20-án
így szerveztük meg Alicia Carusona (Z. A. lánya) és
Zoller Mária (Z. A. nĘvére) visegrádi látogatását. A
gyermekkori emlékek és édesapja elmesélése alapján

2012. május

Alicia Ęszinte érdeklĘdéssel és lelkesedéssel ismerkedett
Zoller Attila szülĘvárosával, a természeti szépséggel, a
gazdag történelmi emlékekkel. 17 órakor meghitt találkozásra került sor a Zoller család temetĘbéli kriptájánál. A
jelenlévĘ családtagok, Attila és Mityu gyermekkori pajtásai, barátai, az emlékeket ápoló iskola és az Ars
Danubiana Alapítvány képviselĘi tisztelegtek Zoller József karnagy visegrádi ténykedése és világhírĦ fia, Zoller
Attila emléke elĘtt.
Az este 7 órakor kezdĘdött
program az áprilisi zsongást
egy új színnel gazdagította.
A sorban nyolcadikként
Bene Júlia vehette át a
2012. évi Zoller-díjat, aki
nemcsak
hangszeres
tanulmányaiban, hanem a
szolfézs,
zeneelméleti
tudományban is kimagasló
szorgalmat
tanúsított.
Tanárával, Halper Judittal a
Tangle wood c. négykezes
zongoraátiratot adták elĘ, ezzel igazolva, hogy a kedves
tanítvány megérdemelte a díjat. KiemelkedĘ eseménye
volt az estnek, amikor az elĘzĘ években kapott Zollerdíjasok virággal köszöntötték a messzirĘl jött vendégeket,
majd Klenjánszky Tamás, az Ars Danubiana Alapítvány
elnöke méltatta Zoller Attila helyét a világ jazzmĦvészetében, értékelte Visegrád város hagyománytisztelĘ tevékenységét, s nagy tisztelettel köszöntötte a mĦvész lányát
és az immár harmadszor jelenlévĘ testvért, Zoller Máriát.
Az emlékkoncerten a SzegĘ Quartett hangulatos muzsikáját nemcsak a visegrádiak élvezhették, hanem testvérvárosunkból, Obergünzburgból jelenlévĘ vendégeink is,
akik örömmel fogadták, hogy városunk életébĘl egy új
színfoltot ismerhettek meg. Alicia Carusona Zoller Attila
3 CD-felvételével gazdagította a könyvtárat. Tervezzük,
hogy majd a téli hónapokban lemezbemutató keretében
mutatjuk be városunk szülöttének mĦvészetét.
A tavaszi zsongás egyik váratlan ajándéka volt április
22-én a királyi palota lovagtermében megrendezett koncert. Két énekkar és szimfonikus zenekar változatos és
sokszínĦ programot nyújtott a teltházas nézĘközönségnek.
A koncert elsĘ felében romantikus, XX. századi és kortárs
kórusmĦvek hangzottak el. Az est fénypontja Wolfgang
Amadeus Mozart Requiemjének elĘadása volt. A zenekar
és az egyesített énekkar, a hangszeres és énekes szólisták
fantasztikus erĘvel, átéléssel szólaltatták meg a mĦ drámai feszültségét, szépségét, átélve a zeneszerzĘ egyéni
tragédiáját is. Köszönjük a szervezĘknek, s rajtuk keresztül az elĘadóknak ezt a szép estét!
S a tavaszi zsongás nem csak a koncertteremben zengett,
hanem a parkolóban is más közegben, más funkcióval, de
a szórakoztatás mellett szintén lélekgazdagítóan, a népzene vagy a jazz hangulatával.
Április tehát Visegrádnak is meghozta a tavaszt! A sokféle kulturális, zenei program kinyitotta a szíveket, vidámságot, örömet nyújtott az embereknek, s legyünk
befogadók Áprily Lajos gyönyörĦ sorainak üzenetére is:
,,Szállj, Ábel füstje, terjedezve szállj, / mindenfelé, ahol
szivet találsz. / SzĦnjék harag, gyĦlölség és viszály, / a
béke lelkét vidd, amerre szállsz.”
Mezei Anna
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Az Áprily Iskoláért Alapítvány
közhasznúsági jelentése
a 2011-es esztendĘrĘl
Az Áprily Iskoláért Alapítványt a Pest Megyei Bíróság 14. Pk. 60.413/2010/4. sz. 2011. április 9. napján
jogerĘre emelkedett végzésével, AM-3413. nyilvántartási számmal jegyezte be. Az alapítvány eleget tett
a törvényi kötelezettségeinek, és a 2011-es évre vonatkozóan a közhasznúsági jelentését az alábbiak
szerint teszi közzé.
Az Áprily-bálon az alapítvány összesen 762.000 Ft
adományt gyĦjtött. Ezen kívül adományként érkezett
az alapítvány számlájára 149.000 Ft. Az alapítvány
Visegrád Város Önkormányzatának Ifjúsági Alap
pályázatán összesen 205.000 Ft pályázati támogatást
nyert, amit a VI–PA-táborra, és az Áprily-hét könyvjutalmaira fordított.
Az alapítvány 2011. évben a következĘ támogatást
nyújtotta: az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú MĦvészetoktatási Intézmény Magyar László Sportcsarnok tornaszĘnyegeinek felújítására 145.000, azaz
egyszáznegyvenötezer forint támogatást nyújtott,
50.000, azaz ötvenezer forint támogatást nyújtott a
Magyar László Sportcsarnok tornapadjainak rendbetételére, és 60.000, azaz hatvanezer forint támogatást
nyújtott az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú
MĦvészetoktatási Intézmény karácsonyi ajándékainak,
társasjátékainak megvásárlására. A támogatás összege
összesen: 255.000, azaz kettĘszázötvenötezer forint
volt.
Az alapítvány tárgyi eszközként 100.000 Ft-ért ún.
paravánt vett, amely nélkülözhetetlen rendezvények,
bálok, iskolai rendezvények lebonyolításához.
Egyéb kiadásként 182.000 Ft-tal számol, mĦködési
kiadásként: banki számlavezetési díj, banki kiadás és
az alapítvány pecsétjének elkészítése 31.000 Ft értékben.
Az alapítvány az alapító okiratban lefektetett célokat
2011. évben maradéktalanul szem elĘtt tartotta, már
az alapításának elsĘ évében támogatta az Áprily Lajos
Általános Iskolában folyó oktatást, az iskola nevelést
segítĘ eszközállományát, felszereléseinek korszerĦsítését.
Az alapítvány már 2011. évben részt vett az Áprily
Lajos Általános Iskola rendezvényein, képviseltette
magát a VI–PA-táboron, a szülĘi munkaközösség által
szervezett rendezvényeken, a zeneiskolai hangversenyeken.
Már 2011. évben kidolgozta az alapítvány kuratóriuma – együttmĦködve az iskola vezetĘivel, tanáraival
és a szülĘi munkaközösség tagjaival – az Év kisdiákja
és az Év diákja díjának szempontjait.
A díjat az alapító okiratban lefektetett célokkal összhangban elĘször 2012. évben fogja a kuratórium kiosztani.
Visegrád, 2012. május 3.
Mezei Anna
kuratóriumi elnök
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Zenei és természeti élmény együtt

Sétáló hangverseny
a Bertényi Miklós
Füvészkertben
A Pilisi ParkerdĘ Zrt. és a Madas László Erdei Iskola szervezésében idén elĘször rendezték meg a „Zöld tárlat” tavaszi-nyári programsorozat Visegrádon. Ennek keretében május 5-én „Sétáló hangverseny”-re látogathattak el az érdeklĘdĘk, amelynek a Bertényi Miklós Füvészkert adott otthont.
A program azért is volt különleges, mert pár évvel ezelĘtt
volt már hasonló rendezvény, ezt a hagyományt elevenítették
föl a szervezĘk.

A Német Nemzetiségi Énekkar
megadta a jó hangulatot
A gyülekezĘ délelĘtt 10 órakor volt a bejáratnál. Az Áprily
Lajos Általános Iskola diákjai, valamint családok is részt
vettek a szombat délelĘtti programon.
Rövid köszöntés és bemutatkozás után a visegrádi sváb kórus énekelt. A séta a kertben összesen hat állomást érintett,
melynek mindegyikénél érdekességekkel ismerkedhettek a
látogatók a füvészkert történetérĘl és növényeirĘl, ami mellé
a kórus és a harmonika szolgáltatta a zenés kíséretet, valamint Mezei Anna szavalt.
A résztvevĘk megnézhették Bertényi Miklós erdĘmérnöknek, az arborétum tervezĘjének emlékkövét, az EĘry Gyulaemlékoszlopot és az esemény a FAO-emlékoszlopnál zárult.
Bertényi Miklósnak köszönhetĘ az, hogy a különleges, nyáron is hĦvös mezoklímával rendelkezĘ területre különbözĘ
fenyĘféléket telepítettek.
A fenyĘfélék mellé, a „parkosítás” érdekében EĘry Gyula
tervei szerint színes cserjéket is ültettek, hogy a kert minél
szebb látványt nyújtson a látogatók számára.
Reméljük, hogy jövĘre is lesz folytatása a sétáló hangversenynek, és így a régi hagyomány újra feléledhet!
A „Zöld tárlat” további programjaira is várjuk szeretettel az
érdeklĘdĘket.
Programajánlat a Pilisi ParkerdĘ Zrt. hivatalos honlapján
(www.parkerdo.hu) tekinthetĘ meg.
PP Zrt.
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NEMZETISÉGI OLDALAK –

2012. május

Szerkeszti a Német Nemzetiségi Önkormányzat

A vallási élet
(Folytatás)
A húsvét utáni fehér vasárnap volt hagyományosan az a
nap, melyen a gyerekeket elsĘ alkalommal vitték a szentáldozásra.
Április 25-én volt a termésáldás napja. Ezen a napon az
asszonyok és az iskolai osztályok körmenetben vonultak
egy közeli mezei kereszthez. A plébános ott megszentelte
a község határát.
Nepomuki János napja május 16-án volt. A keresztény
közösség a patak egyik hídjánál kis kápolnát és szobrot
állított, melynek talapzatába faragott dombormĦ ábrázolja, amint a szentet a folyóba dobják.
Orbánnak, a bor védĘszentjének napja május 25-re esik.
A régi szĘlĘskertben áll emlékköve és „Urwanitag”-kor
körmenet zarándokolt oda. Pártfogásért könyörögtek,
hogy se jégesĘ, se fagy ne tegye tönkre a termést.
Május – Mária-hónap. Az esti Mária-áhítatokat a szép
Mária-dalok miatt nagyon szerették a hívĘk, és örömmel
látogatták. Íme, az egyik dal:

Az úrnapi körmenet útvonala mentén lakók házaikat és
az utcát kitisztították. Házaik homlokzatát fehérre meszelték, az utcát söpörték és locsolták. A körmenet hajnalán
különbözĘ fák ágait fasorszerĦen szúrták le az út két oldalán, virággal kevert friss füvet szórtak az útra.

A szomorúak vigasztalója
Ha szomorú vagyok,
Odamegyek a kedves istenanyához.
(…És minden szenvedést, minden fájdalmat
Kiöntök anyai szíve elĘtt…)
A Fiú, szenvedésének éjjelén
Ránk hagyta Ęt anyaként.
(…És vigasz nyújtása az Ę édes kötelessége,
Anyai szíve sosem feled bennünket…)
Mennyire sebzett volt szíve,
Amikor a kereszt lábánál állt.
(…Anyai fájdalma annyiszor jĘ elĘ,
Ahányszor csak szenvedĘ gyermek közelg…)
Ezért megyek, ha bánatom van
Az én édes anyámhoz.
(…És minden szenvedést, minden fájdalmat
Kiöntök anyai szíve elĘtt…)
A szomszéd falvakba vezetĘ útvonalakon minden égtáj
felé mezei kereszteket állítottak fel.
A Krisztus mennybemenetele elĘtti három napon könyörgési napot tartottak, ezekhez a keresztekhez éneklĘ és
imádkozó körmenetek indultak, hogy a terményeknek
esĘt és napsütést könyörögjenek és természeti csapás se
érje Ęket. Ezen alkalommal a plébános és a ministránsok
vezették a körmenetet, Ęk voltak az elĘimádkozók és
éneklĘk. A negyvenes évek végéig német nyelvĦ körmenetek és celebrációk voltak, késĘbb magyarra váltottak.
Pünkösdkor szívesen utaztak Máriaremetére az emberek,
de hétfĘn táncmulatságot rendeztek a fiataloknak.
Az egyházi ünnepek csúcspontja az Úr napja volt.

Úrnapi körmenet 1959-ben
a Nagy Lajos utcában,
Schüszterl Karcsiék háza elĘtt
Az ablakokat kinyitották és szentképeket, virágokat és
égĘ gyertyát helyeztek a párkányra.
A legfĘbb vonzereje mindig a négy gyönyörĦen elkészített virágoltárnak volt, itt a körmenet megállt a plébános
felolvasott az evangéliumnak az úrnapra vonatkozó részébĘl, néhány egyházi dal és áldás után énekelve vonult
tovább a menet a következĘ oltárig.
Ezen a napon általában nyáriasan meleg idĘ volt, így az
egész falu részt vett a körmeneten, még azok is akik nem
voltak rendszeres templomba járók.
A körmenetet színesítette, hogy a különbözĘ mesterségek képviselĘi céheik zászlóját magasra tartva, zenekari
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Úrnapi oltár a Zách Klára köz
és a Pázmány Péter utca sarkán 1959-ben
kísérettel az ünnep hangulatát még méltóságteljesebbé és
emelkedettebbé tették. (Folytatjuk) Ida Scheili Herendi







A Német Nemzetiségi Önkormányzat
szeretettel meghív
minden érdeklĘdĘ visegrádi lakost
a 2012. június 2-án (szombaton)
délelĘtt 10 órakor kezdĘdĘ,
eredetileg Szent Sebestyén-napi
,,felvégi – overedle Kiritog” –
napjainkban

  
Az ünneplés szentmisével kezdĘdik,
majd a megszokott vendéglátással folytatódik
Seid unsere Gäste!



 

Sajnos, most egy olyan írásomat szeretném közreadni,
ami rólunk, visegrádi Ęslakosokról, illetve svábokról szól.
Tudniillik, valamikor 90-100 évvel ezelĘtt, igen sok sváb
család élt és dolgozott itt. Sajnos, nem igen tudtam, az
Ęseim mikor kerültek Visegrádra. Az 1600-as, 1700-as
évek voltak, amit a történelembĘl tudok. Ezt csak azok az
illetĘk tudják, akik ezzel a témával foglalkoznak.
Valamikor igen szegény emberek voltak itt, csak egy pár
vagyonos ember volt, akik ezeket a szegény embereket
kihasználták, kizsigerelték, ha volt is egy kis földjük, azt
is elvették, mert nem tudtak fizetni azért a kis élelemért,
amit ott vettek. Azok a szegény asszonyok elmentek a
boltba és kértek 2-3 kg lisztet. ,,Majd szombaton jövök
fizetni” és jött a szombat, de nem 2-3 kg lisztet kellett,
hanem 5-6 kg-ot.
Sajnos, az akkori szegény ember nem igen tudott számolni. Ha nem tudott fizetni, le kellett dolgozni az élelem
árát. Így lettek belĘlük gazdagok a szegény emberek kis
földecskéibĘl, amit a kereskedĘk elvettek, és a nevükre
írattak. Sajnos, most csak azt kell mondanom, hogy lassan-lassan kihal a sváb Ęslakosság. 99% sváb élt itt. Manapság már alig van, aki ezt a visegrádi sváb dialektust
beszéli. Vannak, akik csak a német birodalmi nyelvet
beszélik. Sajnos, sok az eltérés a sváb nyelvünktĘl.
Most szeretném említeni azokat a személyeket, akik ezt
a nyelvet beszélik: Scheili László, Zeller József, Zeller
Márton, Schubauer József, Tóth Ferencné, Muckstadt
Zsuzsa, Hellebrandt Antalné, Muckstadt Klári, Scheili
Gáborné, Papp Anna, Gerstmayer János (Johann), Hévizi
Jánosné (Marcsi), Trenkó Ferencné, Gercsák Irma,
Obtrizsáli Ferenc, Szikriszt József, Lázár Ferencné (Zeller Viki), Szilas Ferenc, Scheili Józsefné (Anci). Ha esetleg valakit kifelejtettem, elnézést kérek. Sajnos ezek az
emberek az utolsók a sváb generációból, akik még jó pár
évig a mi szép sváb nyelvünket beszélik. Az utókor lassan
el fogja felejteni az Ęseinket, akik valaha itt éltek és dolgoztak. Köszönet érte, hogy az utolsó generáció tagjai
még küzdenek, élnek. Kívánom, tartsa meg Ęket a jó Isten
egészségben és boldogságban még sokáig.
Tisztelettel:
Id. Szinay István



Jogszabályi
változás!
Tisztelt Fogyasztók!
DÍJNÖVEKEDÉS:
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX.
törvény 11. § (1) bekezdése értelmében azon fogyasztónak, aki a mĦszakilag rendelkezésre álló közcsatornára
nem köt rá és helyette más szennyvíz-elhelyezési módot
alkalmaz, talajterhelési díjat kell fizetnie. Ugyanezen
törvény 12. § (3) bekezdése alapján a talajterhelési díj
egységdíjának mértéke 2012. február 1-jétĘl a korábbi
120 Ft/m3 helyett – tízszeres-, 1.200 Ft/m3 mértékben

került meghatározásra, amelyet a területi szorzók tovább
növelhetnek (pl.: sérülékeny vízbázis érintettsége esetén 3600 Ft/m3). Így azoknak, akik minél késĘbb kötnek
rá a közüzemi csatornahálózatra, számolniuk kell a 2012.
évi talajterhelési díj idĘarányos megfizetésével is.
KÖTELEZETTSÉG:
A víziközmĦ-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
számú törvény 83. § (3) bekezdése alapján, ha 2012. július 1-jén a közmĦves ivóvízellátás, vagy szennyvízelvezetés és -tisztítás biztosításához szükséges víziközmĦ rendszer a közterületen az ingatlanról mĦszakilag elérhetĘ
módon kiépült és rendelkezésre áll, akkor az ingatlan
tulajdonosa 2013. július 1-jéig az 55. §-ban foglaltak
szerint köteles az ingatlant a rendszerbe bekötni!
(A cikk folytatása
a 13. oldalon olvasható!)
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2012. május

A következĘ idĘszak kulturális eseményei idĘrendi sorrendben
Május 13.
Május 19.
Május 19.
Május 21.
Május 23.
Május 24.
Május 25.
Május 26.
Május 27–28.
Május 27.
Június 1.
Június 2.
Június 2.
Június 4.
Június 7.
Június 9.
Június 15.

Táncház
Dunakanyar kulturális seregszemle gála (Tahitótfalu)
Lovak, gyerekek és egyéb csodák címĦ kiállítás megnyitója a mĦvelĘdési házban
Koszorúzás Görgei Artúr honvédtábornok emléktáblájánál.
A Fantáziamalom Családi Színház gyermeknapi elĘadás a moziban
Filmklub a könyvtárban
Péntek esti elĘadás a könyvtárban
Pünkösdi koncert a királyi palotában
Pünkösd
HĘsök napja, megemlékezés a világháborúk áldozatainak emléktáblájánál
Könyvbemutató a könyvtárban
Millenniumi kápolna búcsúja
Gyermek- és pedagógusnapi rendezvény az iskolaudvaron
Koszorúzás a trianoni emléktáblánál
Filmklub a könyvtárban
II. családi és sportnap a sportcentrumban
Emlékkoncert a Don Vito pizzériában Zoller Attila születésnapja alkalmából

A Mátyás Király MĦvelĘdési Ház szeretettel hívja
Visegrád város polgárait

A Mátyás Király MĦvelĘdési Ház
szeretettel várja a város kicsinyeit

2012. május 19-én, szombaton 17 órára
a mĦvelĘdési házba a

2012. május 23-án, szerdán 10 órától a moziba,
ahol a gyermeknap alkalmából
megnézhetik a

8 <= +==
= + = "=
címĦ

kiállítás megnyitójára
A kiállításon megtekinthetĘek
Barkóczi József képzĘmĦvész
lovas grafikái,
Buruncz Anikó fotográfus
lovas képei
és a visegrádi gyerekek munkái
A kiállítás 2012. június 25-ig tekinthetĘ meg
a könyvtár nyitva tartása szerint
[Visegrád, Széchenyi u. 11., Tel.: (26) 398-128]
Minden érdeklĘdĘt szeretettel várunk!

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

Görgei Artúr honvédtábornok
emléktáblájának
megkoszorúzására,
2012. május 21-én hétfĘn 16 órára
a Görgei-lépcsĘhöz
Mindenkit szeretettel várunk!

Fantáziamalom Családi Színház


címĦ


Réges-régi paraszti világba repít történetünk. A fonók
világához hasonlatosan hirtelen mindenkibĘl szereplĘ
lesz. A nézĘk soraiban ülnek a szegény ember gyermekei, a módos gazda juhai, és végül ki ne ragadna az
aranyszĘrĦ bárányhoz, amivel megnevettetheti a királykisasszonyt. Aztán persze közösen mulatozunk a
szegény legény és a királylány esküvĘjén. Tudjuk jól,
három a magyar igazság, így e sok szereplés után elmeséljük Ilók és Mihók történetét. Könnyeinket hullajtva nevetünk, ahogy Mihók megkéri Ilókot, majd
ismét az együttjátszásé a fĘszerep, hisz a harmadik mesében a Kisgömböc felfal mindenkit. Igazi vásári komédia, ahol a jókedvé a fĘszerep.
A belépĘjegy ára: 400 Ft
Mindenkit szeretettel várunk!

FILMKLUB
Továbbra is várjuk mindazon filmbarátok jelentkezését, akik szívesen csatlakoznának a filmklubhoz.
A következĘ két vetítés május 24-én, valamint június 7-én 18 órától lesz a könyvtárban.
Részletesebb információval a mĦvelĘdési házban,
vagy a 398-128-as telefonszámon tudunk szolgálni.
Minden érdeklĘdĘt szeretettel várunk!
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A Mátyás Király MĦvelĘdési Ház
szeretettel hívja Visegrád érdeklĘdĘ polgárait

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

T. R. SALTY esztergomi író

BELLVM ATLANTIS

2012. május 25-én (pénteken) 18 órától
lesz a könyvtárban

címĦ könyvének bemutatójára

Ebben a hónapban

Ismerje meg Ön is a reménybeli bestseller szerzĘjét!
Mi már – Nemere István ajánlásával – tudjuk ki Ę…

Iván László

Jöjjön el a könyv bemutatójára
2012. június 1-jén 18 órára, a visegrádi könyvtárba

régész
tart

vetítettképes elĘadást

A belépés ingyenes! Mindenkit szeretettel várunk!

Utak Visegrádra
– újabb adatok Visegrád
18–19. századi közlekedéstörténetéhez

MEGHÍVÓ
Az Együtt Kulturális Egyesület
2012. június 4-én 17.30 órai kezdettel
rövid megemlékezést tart
a Rév utcai Scheili-ház falán lévĘ

címmel
A belépés ingyenes!
Mindenkit szeretettel várunk!

Trianon-emléktáblánál,
melyre ezúton is szeretettel hív mindenkit.
Együtt Kulturális Egyesület


Az MNM Mátyás Király Múzeuma
és a Mátyás Király MĦvelĘdési Ház
szeretettel hívja a város polgárait és minden érdeklĘdĘt

2012. május 26-án 18 órára,
a királyi palotában tartandó


Fellép:
a singeni Városi Zeneiskola (Németország)
gitár és ütĘs tanszaka,
valamint a roermondi Fúvós Kamaraegyüttes
(Hollandia)

Mozart Esz-dúr (K. 495) kürtversenyének
2–3. tételében szólót játszik
Rebe Attila,
a Duna Szimfonikusok szólókürtöse
Mindenkit szeretettel várunk!

Május utolsó vasárnapja

A MAGYAR HėSÖK
EMLÉKNAPJA
2012. május 27-én, vasárnap 19 órakor
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A Don Vito pizzéria, az Ars Danubiana Alapítvány
és a Mátyás Király MĦvelĘdési Ház
szeretettel hívja Visegrád polgárait

MEGEMLÉKEZÉST

2012. június 15-én pénteken 20 órára,
a Don Vito Pizzéria étterembe,

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

Zoller Attila világhírĦ jazzgitáros
születésnapja alkalmából

ahol emlékkoncertet rendezünk

Mindenkit szeretettel várunk!
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Magyar László:

KÉT ZÁPOR KÖZÖTT
ĥzött felhĘ felhĘt Ħz,
s mint ki fut, mert lángot lopott,
réstĘl résig szaladgál a tĦz,
foszlány alól hunyorog,
este a csillagok hagynak fénynyomot.
Ó, ezek a záporok, szép, tavaszi záporok!
Földszagú párák lehelik az illatot,
a virágok meg reáfeleselnek,
bimbófakadtukból kövéren kitelnek,
ágról ágra kúszik a lomblevélnyi láz;
ég nem dördül, villám nem cikáz,
csak a cseppek hullnak egyre,
s buborékjával a pocsolyán mintha mind teherbe esne.
Mint fölösleges játék – sarokba kitett –
itt állok széttárt karokkal,
– emlék madarakkal –
vacognak bennem régi tavaszok,
szárnya-vesztett angyalok.
Magam fája – feszítettje is lehetnék!
Lelket játszik hozzám a lelki játék.
Nem fĦt most mehetnék,
ver, egyre ver a sors mostoha ostora,
tesz ide,
tesz oda,
s érzem, hogy hiába,
vésve van a kĘtáblára a lét alfája,
ómegája.
Nem várom vendégként, ha jön,
bár az ismeretlenségét ízlelgetem.
Hellyel kínálom,
nem marasztalom, de nem is sürgetem.
Majd kísérem kézenfogva,
nézem akár csodaváró a csodát,
s ellépdelünk, mintha itt is mennénk,
vagy már kicsit: odaát.
Visegrád, 2010. április 11–12.
+,-./,01

Május 13-án, vasárnap 16 órakor évadzáró táncház
az Áprily Lajos iskolában!
Szabóné Mayer Katalin

2012. május

KeresztelĘ Szent János Alapítvány
közhasznúsági jelentése a 2011. évrĘl
A 2011. év január 1-jei pénzeszköz 26.535 eFt volt, melybĘl 25.000 eFt a templomfelújításra adott támogatás volt,
amit egy kft. nyújtott az alapítványnak. Az alapítvány 2010ben az államháztartás alrendszereitĘl támogatásban nem
részesült.
Az alapítvány az államháztartás alrendszereibĘl támogatásban 2011. évben sem részesült, bevételei a fenti kft.-tĘl és
magánszemélyektĘl származtak, összesen 1.510 eFt összegben. 655 eFt kamatbevételekbĘl származott. Az alapítvány
összes bevétele 2011-ben 2.165 eFt volt.
Az alapítvány kuratóriumának tagjai 2011. évben sem részesültek semmiféle juttatásban. Az alapítvány a visegrádi
KeresztelĘ Szent János plébániatemplom felújítására a Visegrádi KeresztelĘ Szent János plébániát 26.580 eFt támogatásban részesítette, míg Visegrád Önkormányzata részére az
Áprily Általános Iskola játszótérépitéséhez 818 eFt-ot adott
át. A bankköltség 25 eFt-ot tett ki, így az összes pénzeszközfelhasználás 2011. évben 27.423 eFt volt.
Értékcsökkenés nincs, mert az alapítvány eszközökkel nem
rendelkezik.
Pénzkészlet az év végén 1.277 eFt.
Jelen közhasznúsági jelentés melléklete az alapítvány 2010.
évi és 2011. évi közhasznú egyszerĦsített beszámolója.
2012. április 19.
Lakatosné dr. Schilling Dorottya,
az alapítvány kuratóriumának elnöke

*****

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Tisztelettel és hálával megköszönjük a polgármesteri hivatalnak, a tervezĘknek és minden közremĦködĘnek, hogy
négy család bejáratát biztosították. Legalább 30 éven át
elhúzódó terv végre célba ért!
Külön köszönet Abonyi Géza polgármester úrnak fáradhatatlan közremĦködéséért, Zeller Tibor úrnak a lehetĘségért,
hogy szállodája szervizútját használhatjuk, a képviselĘtestület minden tagjának, Ádám Tamás vállalkozónak és
munkatársainak a rendkívül gyors és igényes munkájáért.
Visegrád, 2012. április 12.
Tisztelettel:
Ispán Balázs, Vogel Ferenc, Zeller Albertné, Zeller László
és családjuk

*****
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik édesapánk,

Szimeth Gyula
elhunyta alkalmával részvétüket fejezték ki,
és elkísérték utolsó útján.
Szomoryné Szimeth Judit
Szimeth György
Korrekció
Múlt havi számunk 16. oldalán a Tájékoztató a képviselĘ-testület márciusban tartott üléseirĘl c. cikkben tévesen
jelent meg egy név: Budenszki József nevét elírás miatt
Lászlóként olvashatták. Az érintettĘl a hivatal nevében is
elnézést kér a szerkesztĘség.

Olvasói levél
Szeretném leközöltetni az újságba tapasztalatomat.
Mi, árusok, elneveztük az illemhelyet 100 forintos plázának. Köszönetet mondunk az önkormányzat vezetĘjének és
az illemhelyet rendben tartó nagymamának, aki sok szeretettel és jó kedvvel végzi a munkáját, és mindenkihez van egy
jó szava, mosolyra deríti még a legmorcosabb embert is.
Tapasztaltam húsvét hétfĘn, hogy még egy pár nyugdíjas is
jól érezte magát, nagy volt a nevetés, jó volt látni Ęket. Nagy
öröm bemenni a 100 forintos plázába.
Kívánok a nagymamának erĘt, egészséget és kitartást.
Tisztelettel:
Egy budapesti a többi árus nevében is
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JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁS!
(Folytatás a 9. oldalról)
AMIBEN AZ ÖN SEGÍTSÉGÉRE LEHETÜNK:
Azzal a szándékkal, hogy segítsük a rákötésekkel kapcsolatosan felmerülĘ fogyasztói terhek enyhítését, a következĘ akciót hirdetjük meg:
Társaságunk a területen érvényes szemledíjból 30%-os
kedvezményt biztosít. Ezen túlmenĘen ahol a közcsatorna-hálózat építésével egy idĘben a bekötĘ vezeték is elhelyezésre került és az a telekhatárig kiépült, valamint a
gravitációs elvezetés lehetĘsége biztosított, egyszerĦsített
bekötési dokumentáció elfogadásával (mely nem jelent
költséget) segíti elĘ az ingatlanok szennyvíz-elvezetését.
Akciónk idĘtartama
2012. április 16-tól 2012. október 31-ig tart.
A csatornarákötést megelĘzĘen kérjük, tájékozódjon a
területileg illetékes ügyfélszolgálati irodáinkban, és olvassa el a honlapunkon közzé tett tájékoztatónkat, valamint
innen letöltheti a szükséges nyomtatványokat is. Felhívjuk figyelmét, hogy a megrendelĘt csak az illetékes vízés csatornamĦ társulat/önkormányzat aláírásával
fogadhatjuk el. Aki a szolgáltató hozzájárulása nélkül
csatlakozik a szennyvízelvezetĘ törzshálózatra, szabálysértést követ el.
A társaságunkhoz beérkezett bekötési megrendelĘ igényeket folyamatosan követjük, nyilvántartjuk. A területileg illetékes üzemigazgatóságunk kapcsolatba lép az
igénylĘkkel, és a közösen kialakított ütemtervnek megfelelĘen egyezteti a „szemle” tervezett idĘpontját.
Kérdéseivel kapcsolatban munkatársaink az Ön segítségére állnak.
Telefon: 06 (40) 881-188
Érdemesebb tehát a közcsatornát igénybe venni,
mert környezetkímélĘ és anyagilag is kedvezĘbb,
mint az egyedi szennyvíztárolás, -szállítás.
DMRV Zrt.

Cserépkályha építését
új és használt csempébĞl,
régi kályha felújítását, garanciával,
korrekt áron vállalom!
Balogh Zsolt 06 (20) 414-7396
b-bcserepkalyha.hu
Fontos tudnivalók:
Kéziratleadás:
minden hó 1-jén, délután 16 óráig!
Cikkeket elfogadunk e-mailben, pen drive-on, CD-n is;
írásaikat Word dokumentumban kérjük,
10 pontos betĦfokozattal gépelve.
A képanyagot, fényképes hirdetést jpeg kiterjesztésben
szíveskedjenek leadni az alábbi címeken:
mikesytamas@freemail.hu
vagy
borsody.istvan@freemail.hu
címre
Hirdessenek a Visegrádi Hírekben!
KedvezĘ tarifák, árengedmények!
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Fontosabb címek,
telefonszámok
MENTėK 104
RENDėRSÉG 107
TĥZOLTÓSÁG 105
Áprily Lajos Általános és Alapfokú MĦvészeti Iskola
Rév u. 2. 398-312
Atlantis-Club Kft. Révállomás 398-344
Belvárosi kávéház 398-063
DMRV hibabejelentĘ 310-798
Don Vito pizzéria 397-230
Duna–Ipoly Nemzeti Park Pilisi Tájegység 397-440
ELMÜ hibabejelentĘ (40) 383-838
Dunakanyar Erdei Iskola Mátyás király u. 94. 397-430
Fekete Holló étterem 397-289
Fellegvár 398-101
Fellegvár Óvoda FĘ u. 18. 398-130
Fogorvos FĘ u. 38. 397-574
Gázcseretelep Bányatelep 06 (30) 9965-968
Gulyás csárda 398-329
Gyámhivatal FĘ u. 38. 597-050, 597-051
Gyógyszertár FĘ u. 44. 398-365
FĘvárosi Önkormányzat IdĘsek Otthona Vámosmikola
visegrádi telephelye
Mogyoróhegy u. 10. 398-368
KÁOSZ üzletház FĘ u. 104. 398-374
Szent Kozma és Damján Rehab. Szakkórház 801-700
Korona galéria FĘ u. 46. 397-127
MAHART Hajóállomás 398-296
Mátyás Király Múzeum FĘ u. 23. 398-026
Mátyás Király MĦvelĘdési Ház Széchenyi u. 11.
398-128
Mátyás tanya 397-331
MOLGÁZ hibabejelentĘ (27) 370-639
MOL töltĘállomás Duna-part 398-056
Nagyvillám vadászcsárda 398-070
Napközis konyha FĘ u. 18. 398-100
Nóra fodrászat FĘ u. 85. 397-450
Okmányiroda FĘ u. 57. 597-072
Orvosi rendelĘ FĘ u. 38. 397-149
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
Reneszánsz étterem 398-081
Segélyhívó 112
Sirály étterem 398-376
Szent György Lovagrend Rév u. 12. 397-584
Takarékszövetkezet Rév u. 9. 398-150
Temetkezés Karakas, Dunabogdány 390-813
Thermal Hotel Visegrád Kft. Lepence 801-900
Utilis Kft. FĘ u. 67/a 398-205
VédĘnĘ FĘ u. 38. 397-474
VIFA Kft. 398-240
Virágbolt Schulek u. 397-295
Visegrád Ásványvíz Kft. Lepence 397-815
Visegrádi Erdészet 598-080
Visegrádi RendĘrĘrs FĘ u. 57. 398-273
Visegrád Tours Rév u. 15. 398-160
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A FEKETE HOLLÓ ÉTTEREM
minden szerdán az étlap áraiból
50% engedményt ad kedves Vendégeinek!
Nyitva: 12–22 óráig

Tel.: 06 (26) 397-318, 06 (30) 304-9077


Visegrádon külön bejáratú

KÉTSZOBÁS LAKÁS KIADÓ!
ÉrdeklĘdni lehet:
06 (30) 966-9288
és 06 (26) 398-287-es telefonszámon
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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
TīZIFAELADÁS
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL!
Vágott tĦzifa 2.000,– Ft/q,
hasított tĦzifa 2.100,– Ft/q

EėRY CSABA
Tel.: 06 (20) 599-9399

Visegrád, FĘ u. 104.
Tel.: (26) 398-374
E-mail: kaoszuzlet@freemail.hu
Nyitva tartás:
hétfĘ–péntek:
9–18 óráig
szombat–vasárnap: 9–12 óráig

VÁRJUK SZERETETTEL!

TELEK ELADÓ!
Eladó Visegrád, FĘ u. 137. szám alatt fekvĘ
2256 m2-es építési telek egyben vagy megosztva
A terület egy 12 lakásos társasház projekt
összes dokumentációjával
(tervek, engedélyek stb.) rendelkezik,
mely igény szerint szintén eladó

Tel.: 06 (20) 599-9667

Budapest Kálvin téri
2 szoba + hallos nagypolgári lakásomat (73 m2)
eladom, vagy cserélem értékegyeztetéssel
Visegrád és környéki ingatlanra
Irányár: 22 millió forint
Tel.: 06 (20) 962-0707
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Ęszi ivartalanítási és chips beültetési akció
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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) 580-0 73
e-mail: optimed@chello.hu

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

Kisteher-fuvarozás 0–2 t-ig,
gépi földmunka
Fieszl Csaba
Tel.: 06 (30) 226-3089
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VISEGRÁDI HÍREK
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala
Megjelenik havonta, 500 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

Kedves Vendégeink!
A HARMÓNIA STÚDIÓ (Erika kozmetika,
Angéla fodrászat) bejárata megváltozott:
a 11-es fĘútról a Visegrád Hotel melletti bejáróról
közelíthetĘ meg!
ZELLERNÉ KRISTÓF ERIKA
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Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok: 2012. július 5–6–7–8.

 

      

Eltelt egy év, és ennek megfelelĘen július második
hétvégéjén – immáron 28. alkalommal – rendezzük
meg városunk legnagyobb eseményét, a Visegrádi
Nemzetközi Palotajátékokat.
A tavalyi évhez hasonlóan négy napos lesz a rendezvény, testvérvárosaink közül Lanciano mellett idén
Obergünzburg képviselteti magát.
Folytatódnak a tavaly megkezdett egyéb újítások is. A
vendéglátóknál az 50%-os kedvezmény idén nem egy
napon csütörtökön, hanem minden nap 18 óra után
vehetĘ igénybe. A kedvezmény továbbra is csak étel
vásárlására vonatkozik. A visegrádiak napja továbbra
is a péntek lesz. Ezen a napon vehetik igénybe az eddigi gyakorlatnak megfelelĘen a visegrádi állandó lakosok a palotajátékokra szóló ingyenes belépĘt. Ennek
érvényesítése viszont egyszerĦbb lesz a korábbi éveknél. Nem kell ugyanis a mĦvelĘdési házban átvenni a
jegyet, hanem pénteken reggel 8 órától a tornapálya
melletti (erre a napra a visegrádiak számára fenntartott)
kasszánál lehet átvenni a tiszteletjegyeket.
Ebben az évben is több száz szereplĘt várunk Magyarországról és külföldrĘl. Eddig nyolc országból
jelezték hagyományĘrzĘ csoportok részvételüket a
játékokon. A látványos királyi menet csütörtökön 14
órakor, péntektĘl vasárnapig 9.30 órakor indul az iskolától. Emellett szombaton este 20.30 órakor fáklyás
felvonulást is tartunk a plébániatemplomtól a királyi
palotáig.
A lovagi tornapályán megrendezendĘ programon belül is lesznek változások. Egyrészt háromféle lovagi

programból (a cseh, a lengyel és a magyar király lovagi
tornája) választhat majd a tisztelt nézĘ, másrészt pénteken és szombaton este 21 órától is tartunk lovagi tornát
tĦzzel és fényekkel (pénteken a Szent György Lovagrend programját, szombaton az összes többi szereplĘ
mĦsorát láthatjuk majd).
A királyi borudvart a korábbiakhoz hasonlóan kívánjuk megszervezni, helyszíne immár hagyományosan a
palotaudvar lesz, ahova a régi Magyarország történelmi
borvidékei és legnevesebb borászai hozzák el legjobb
boraikat. A borudvarban csütörtökön este rendezzük
meg a hagyományos reneszánsz lakomát; ennek a
programját és a jelentkezés feltételeit a palotajátékok
honlapján találhatják meg.
A külsĘ helyszínek esetében is újításokkal találkozhatnak majd. A parkszínpad átkerül az MTA-üdülĘ
kertjébe, ahol az eddigiekhez hasonlóan színvonalas és
látványos szórakoztató programokkal várjuk a látogatókat. A parkszínpad korábbi helyén, a platánsor melletti parkban katonai tábor épül fel, ahol bárki betekinthet a középkori tábori élet mindennapjaiba, a Duna-parton pedig idén újra látogatható lesz a középkori
hajókikötĘ.
Kérünk mindenkit, hogy erejéhez mérten segítse a
rendezvényt, tekintse magáénak azt ebben a gazdasági
helyzetben, mert nagy szükség van mindenkire, hiszen
csak úgy tudjuk mĦködtetni és továbbra is fenntartani
ezt a számunkra és remélhetĘleg vendégeink számára
is fontos eseményt!

Szeretettel várunk m indenkit !
Rés zletes inf ormáció a www.palotajatekok.hu honlapon olvasható,
és megtalálják rende zvé nyünket a f acebookon is!
Cseke László
szervezĘ,
a Szent György Lovagrend tagja
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VÁROSHÁZI HÍREK
Tájékoztató
a májusban megtartott képviselĘ-testületi üléseken történtekrĘl
Az újonnan megválasztott képviselĘ-testület 2012.
május 14-én tartotta alakuló ülését, melyen elsĘként a
korelnök Schüszterl Károly köszöntĘje után a Helyi Választási Bizottság elnöke, Kárpát Ildikó adott tájékoztatást
az idĘközi választás hivatalos eredményérĘl. Ezt követĘen
minden képviselĘ, majd a polgármester átvette megbízólevelét és letette esküjét. A képviselĘ-testület a jogszabályi elĘírásoknak eleget téve, megállapította a polgármester
illetményét, valamint költségtérítését. A polgármester
javaslatára, a jogszabályoknak megfelelĘen titkos szavazással, minĘsített többséggel Dr. Kucsera Tamás Gergely
képviselĘt választotta meg a testület alpolgármesterré.
Ezután az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
következett. Az alakuló ülés egyik további kötelezĘ eleme
a Szervezeti és MĦködési Szabályzat módosítása, így
ennek megfelelĘen a polgármester elĘterjesztésére sor
került a rendelet módosítására. A módosítás több ponton
érintette az alaprendeletet, mely egyrészt magasabb szintĦ
jogszabályi változásokból következett, valamint változott
a képviselĘ-testület állandó bizottságainak rendje is. E
tekintetben a jövĘben négy bizottság mĦködik majd, az
következĘk szerint: gazdasági és pénzügyi ellenĘrzĘ bizottság; közmĦvelĘdési, oktatási, ifjúsági és népjóléti
bizottság; városüzemeltetési és városfejlesztési bizottság,
továbbá ügyrendi, valamint vagyonnyilatkozatot és összeférhetetlenséget vizsgáló bizottság. Továbbá lényeges
változás az elĘzĘekhez képest, hogy bevezetésre került a
tanácsnok intézménye. A képviselĘ-testület e posztra
Bártfai Istvánt mint a legtöbb szavazatot szerzett képviselĘt választotta, gazdasági és szociális ügyek tanácsnoka
elnevezéssel. Végül, de nem utolsó sorban a bizottságok
tagjainak megválasztása következett, melyek összetétele a
következĘ:

Gazdasági és pénzügyi ellenĘrzĘ bizottság
Elnöke:
Tagja:

Bálint Zsolt
Schüszterl Károly

KözmĦvelĘdési, oktatási, ifjúsági és népjóléti
bizottság
Elnöke:
Tagjai:

Hintenberger András
Bálint Zsolt
Mikesy Tamás
Schüszterl Károly

Városüzemeltetési és városfejlesztési bizottság
Elnöke:
Tagjai:

Bártfai István
Mikesy Tamás
Schüszterl Károly

Ügyrendi, valamint vagyonnyilatkozatot
és összeférhetetlenséget vizsgáló bizottság
Elnöke:
Tagjai:

Mikesy Tamás
Bártfai István
Hintenberger András

A bizottságok a késĘbbiekben kiegészülnek felkért külsĘs
tagokkal, akik szintén szavazati joggal rendelkeznek,
valamint álladó meghívottakkal, szakértĘkkel.
A képviselĘ-testület 2012. május 21-én tartotta következĘ ülését.
– Máthé Gábor és Somosi János tervezĘk a biofĦtĘmĦ
engedélyezésére vonatkozó terveket visszavonták, és
kezdeményezték az engedélyezési eljárás megszüntetését. A képviselĘ-testület ezen bejelentésüket tudomásul vette, ugyanakkor sajnálatosnak tartja az engedély visszavonását, egyúttal kifejezi, hogy elviekben
támogatja egy alternatív fĦtĘmĦ létesítését, és keresi a
megvalósítás lehetĘségét.
– Döntött a testület a Tölgyfa utca–Berkenye utca útépítési és csapadékvíz-elvezetési terveinek megrendelésérĘl, a legalacsonyabb árat ajánló Grafitus Kft.-tĘl
400.000 Ft + áfa összegben.
– A képviselĘ-testület felhatalmazta a polgármestert,
hogy folytasson tárgyalásokat az OTP Bank Nyrt. képviselĘjével a 200 millió forintos célhitel módosításának feltételeirĘl, valamint az elnyert pályázatok meg
nem valósulása esetén az esetleges szerzĘdésmódosítás lehetĘségeirĘl.
– Ugyancsak felhatalmazta a polgármestert a testület
arra, hogy a jelenlegi óvoda fejlesztési pályázat mellett egy új pályázat elĘkészítését kezdje el, illetve az
azzal kapcsolatos egyeztetéseket folytassa le.
– Döntés született arról, hogy a FĘ utca 16. szám alatt
található, a Magyar Állam tulajdonát képezĘ volt
rendĘrségi üdülĘ ingyenes önkormányzati tulajdonba
vételét kéri az önkormányzat a Nemzeti VagyonkezelĘtĘl, önkormányzati feladatok ellátása céljából.
– Az elĘírásoknak megfelelĘen helyesbítette a testület, a
korábbi testület döntését arról, hogy szintén a Magyar
Állam tulajdonát képezĘ FĘ u. 91–93. szám alatt található, volt mĦemlékvédelmi felügyelĘség épületét is
ingyenes önkormányzati tulajdonba kéri önkormányzati feladatok ellátása céljából.
– Elfogadta a képviselĘ-testület a KVG Zrt. által 2012.
május 21-én megküldött 20.000 Ft + áfa/tonna díjat a
kommunális hulladék begyĦjtésére, szállítására és ártalmatlanítására, 2012. április 15.–2012. október 15-ig
tartó idĘszakra vonatkozóan, azzal a feltétellel, hogy a
KVG Zrt. egyoldalú jognyilatkozattal kijelenti, hogy
sem a 2011., sem a 2012-es évre vonatkozóan nem él
díjkompenzációs jogával.
– Felhatalmazta a testület a polgármestert arra, hogy a
hulladékszállítás jövĘjével kapcsolatosan tegyen lépéseket, tekintettel arra, hogy a jelenlegi szolgáltató elĘreláthatólag 2012. október 15-ig végzi a szállítást a településen.
– Tekintettel arra, hogy Tóth János megbízott jegyzĘ a
testület alakuló ülésén lemondott megbízatásáról,
gondoskodni szükséges a feladat további ellátásáról. A
testület arról döntött, hogy Dr. Szabó Attilát, Dömös
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Község jegyzĘjét kéri fel a helyettesítésre. Ehhez a két
képviselĘ-testület megállapodása szükséges, így, ha
ehhez Dömös Testülete is hozzájárul, akkor 2012. június 1-jével kezdheti meg a jegyzĘ úr a munkát Visegrádon. A megállapodás alapján heti 20 órát dolgozik
a
településen, az elĘzetes egyeztetések alapján minden
nap délután.
Ezen döntéssel összefüggésben a képviselĘ-testület
kifejezte azon elvi szándékát, hogy a korábbi évek
mulasztásos törvénysértési gyakorlatát megszüntetve a
jövĘben az új jogszabályi környezet adta önkormányzati feladatok figyelembevételével aljegyzĘi pályázatot kíván meghirdetni.
A képviselĘ-testület kifejezte azon szándékát, hogy a
Solarsys Szolgáltató Rendszerház Kft. képviselĘivel
kezdeményezett tárgyalásokat folytatni kívánja, és zárt
ülés keretében hozott döntésének megfelelĘen
felhatalmazta a polgármestert és Dr. Kiss György jogi
képviselĘt, hogy a kft. képviselĘivel a tulajdonjog
peren kívüli egyezség céljából tartandó tárgyalást
kezdeményezzen.
A képviselĘ-testület 242.875 Ft kártérítési összeg
kifizetésérĘl döntött az OEP Közép-Magyarországi
Területi Hivatala felé.
Tulajdonosi és közútkezelĘi hozzájárulás kiadására
került sor a Schulek utca 1543 hrsz.-ú ingatlan
villamos energiaellátó földkábeles csatlakozó vezeték
létesítéséhez.
Döntés hozott a testület arról, hogy kérelem alapján
bérbe adja a tulajdonában álló, Dobos utcában lévĘ
faházat.

2012. május 24-én rendkívüli ülés megtartására
került sor, melyen két napirend szerepelt.
– ElsĘként az óvodaberuházás közbeszerzési eljárása
kapcsán bíráló bizottság létrehozásáról kellett döntenie
a testületnek, annak érdekében, hogy a beérkezett
pályázatokat a végsĘ döntés elĘtt értékelje.
– Második napirendi pontként Ispán László kérelmét
tárgyalta a testület a „Pünkösdi vásár” rendezvény
kapcsán. A kérelem a korábbi testület által
megállapított közterület foglalási díj elengedésére
irányult. A képviselĘ-testület végül úgy döntött, hogy
a nem visegrádiak által felállított standokért 10.000
Ft-ot kell a vállalkozónak fizetni, melybĘl 3 db volt a
rendezvényen.
A következĘ ülését 2012. május 29-én tartotta a
képviselĘ-testület.
– Ezen az ülésen számos olyan beszámoló volt
napirenden, melyeket a korábbi képviselĘ-testület már
nem tĦzött napirendre. Ennek megfelelĘen beszámolót
adott az elmúlt évi tevékenységérĘl a CsaládsegítĘ és
Gyermekjóléti Szolgálat vezetĘje, Bognár Judit,
Balogh
Zoltánné
védĘnĘ;
Mikesy
Tamás
mĦvelĘdésiház-igazgató; Benzsay Csaba r. alezredes
rendĘrĘrs-parancsnok,
Bátka
Szabolcs
r.
fĘtörzsĘrmester körzeti megbízott, és tiszteletét tette
az ülésen az újonnan kinevezett szentendrei mb.
rendĘrkapitányság-vezetĘ is, Kovács László rendĘr
alezredes úr. Továbbá elfogadták a két önkormányzati
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tulajdonú cég, a Pro Visegrád Nonprofit Kft., valamint
a Visegrádi VárosfejlesztĘ Kft. 2011. évi
mérlegbeszámolóját. Mivel a háziorvos nem tudott
jelen lenni az ülésen, ezért a testület elnapolta
beszámolóját, melyet egy késĘbbi idĘpontban ismét
napirendre tĦz. Tóth János, korábbi megbízott jegyzĘ
beszámolóját a polgármesteri hivatal elmúlt nyolc
hónapjának munkájáról nem fogadta el a testület.
– Elfogadta a testület a Duna menti árvízvédelmi
beruházások Visegrádon c. pályázat megvalósításához
a területszerzéssel kapcsolatos feladatokat ellátó
szervezet beszerzésére vonatkozó ajánlatkérési
felhívást, valamint azt a három ügyvédi irodát, akiket
felkértek az ajánlatuk beadására.
– Határozatban döntött a testület a 2012. június 5-én
megtartandó közmeghallgatás kiírásáról.
Visegrád Város Polgármesteri Hivatala

Visegrád város új helyettesítę jegyzęje

Dr. Szabó Attila
Tájékoztatok minden visegrádi lakost, hogy Visegrád,
illetve Dömös képviselĘ-testületeinek pozitív döntése
alapján 2012. június 6-tól betöltöm Visegrád város helyettesítĘ jegyzĘi feladatait.
Több mint öt éve dolgozom Dömösön jegyzĘként. A feladat, amit elvállaltam, számomra nem újszerĦ, mert 2008.
és 2011. között több mint három évig Pilismaróton hasonló módon már helyettesítettem a szülési szabadságon lévĘ
jegyzĘt.
Visegrád Város Polgármesteri Hivatalában hétfĘtĘl
csütörtökig 14 órától 18 óráig megtalálható leszek. Számomra és az általam vezetett polgármesteri hivatalokra
az a jellemzĘ, hogy nincsen ügyfélfogadási idĘ, ezért ha
Visegrádon vagyok, akkor mindig mindenki számára
ügyei elintézéséhez nyitva áll az ajtóm.

LOMTALANÍTÁSI
HIRDETMÉNY
A Kaposvári Városgazdálkodási ZRT.
Visegrád teljes közigazgatási területén
KATI

2012. június 16-án, szombaton

VESZÉLYES HULLADÉKOT
gyĦjt (autógumi, akkumulátor, festék, növényvédĘ
szer, maradék motor- és kenĘolaj, olajszĦrĘ, festékes
és olajos göngyöleg, szárazelem, elektromos és elektronikus berendezéseket, pl. tv-t)

A veszélyes hulladék gyĦjtĘhelye:
a Deltánál
(a Nap utca torkolatánál épített parkoló)
2012. június 18-án, hétfĘn

LOMTALANÍTÁST
végez. Kérjük, ne tegyenek ki sittet, zöldhulladékot!
Kérjük, együttmĦködéssel fogadják, és segítsék a lomtalanítók munkáját!
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REPÜLĝRAJT – avagy:
gyors beszámoló legfontosabb ügyeink állásáról
Alig egy hónap telt el a választás
óta; az azóta letelt idĘszak mind a
képviselĘk, mind a hivatal dolgozói,
mind jómagam részérĘl megfeszített
tempójú munkával telt. Számtalan
folyamatban lévĘ ügyet kellett átvenni, folytatni, miközben az új testület
megalakulásának formai és tartalmi
kérdéseit is rendeztük. Nem könnyítette helyzetünket, hogy ebben az elsĘ
hónapban mindezt jegyzĘi jelenlét
nélkül kellett megtennünk. Köszönet
illet mindenkit – a képviselĘket, a
hivatal dolgozóit, a minket lélekben
és munkával is támogató visegrádiakat –, akik ebben a megfeszített ütemĦ munkában részt vállaltak.
Természetes lenne, s tudom, nagyon
sokan várják, hogy a Visegrádi Hírek
választás után megjelenĘ második
számában mindezen eseményekrĘl
részletesen beszámoljak, azonban ezt
mégsem tehetem, hiszen van két
olyan ügy, mely mindezeken felül
azonnali és óriási munkát és koncentrációt igényel – mely ügyek minden
energiánkat lekötik. Ez a két ügy –
melyek már a választási fölkészülés
idĘszakában is komoly figyelmet
kaptak – nem más, mint az óvoda
bĘvítése
és
a
Városközpont–
városháza pályázat ügye.
Ezen ügyek átvétele, a részletek áttekintése közben már körvonalazódott, amit a két pályázatról szóló,
május 29-én folytatott tárgyaláson –
ezen a két közremĦködĘ szervezet, a
VÁTI és a Pro Régió Ügynökség
képviselĘi is jelen voltak – a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség képviselĘje
kimondott: mindkét pályázat ellehetetlenült. Az elmúlt egy-másfél év
cselekvései az Ę szemükben nemcselekvésnek tĦntek – valójában meg
kellett állapítsák, hogy a pályázatok
megvalósítása nem haladt a szükséges, de még az elégséges ütemben
sem. Ennek egyenes következménye
az, hogy minden jogalapja meglenne
a közremĦködĘ szervezeteknek arra,
hogy az ellehetetlenülés megállapításával együtt visszavonják a pályázatot.
Nézhetnénk ezt éppen ölbe tett kézzel is, megállapítva, hogy elĘdeink
elégtelen ügykezelése okán nem tud
megvalósulni a két, összesített értékében több mint 800 millió forintnyi

beruházás. Mi azonban úgy döntöttünk, hogy nem fogunk föltett kézzel
lejönni a pályáról: bár látjuk, hogy
biztosra nem mehetünk, teszünk még
egy kísérletet a pénzügyi lehetĘség
Visegrádon tartására.
Az óvoda esetében a lezajlott közbeszerzési eljárás keretében az egyetlen érvényes árajánlat 57 M forinttal
volt magasabb, mint az erre tervezett
összeg; ez – tekintettel arra, hogy
ennek az összegnek a töredéke sem
áll rendelkezésünkre – önmagában is
vállalhatatlan. 2012. szeptember
elején lejár a már meghosszabbított
támogatási szerzĘdés. Az NFÜ –
kivételesen – lehetĘséget nyújt nekünk arra, hogy egy újabb közbeszerzéssel, alkukkal, megpróbáljuk megvalósítani a tervet, mely azonban nem
„álmaink óvodája” – bĘvítménye a
fogadóudvar szinte teljes beépítésével
jönne létre, aránytalanul drága szerkezeteket tartalmaz, és mindezekkel
együtt sem tudja maradéktalanul
megvalósítani funkcionális feladatait
sem.
Mindezek miatt teljesen új koncepció kidolgozásába kezdtünk. A jelenlegi épületet nem, vagy csak minimális mértékben bĘvítjük, itt csak felújítást végzünk. Visszaigényeltük a
Nemzeti VagyonkezelĘtĘl a szomszédos volt BM üdülĘépületet, melyben,
illetve a két épület összekötése által
látjuk megvalósíthatónak a szükséges
bĘvítést. Mindezt úgy tesszük, hogy
folyamatosan figyelünk arra, hogy a
költségkereten belül maradjunk. Ezt
az elképzelést – ha be tudjuk bizonyítani, hogy egy ismét meghosszabbított határidĘn belül végig is tudjuk
csinálni – talán megvalósíthatjuk a
pályázati támogatás és a hozzá kapcsolódó nagyon kedvezményes hitel
segítségével. Ha ez nem sikerül, akkor idĘben hosszabban elnyújtva,
saját erĘbĘl kell megtennünk.
A városközpont–városháza ismert
terveinek megépítése szintén idĘbeli
okok miatt vált megvalósíthatatlanná.
Ahhoz, hogy a 2013. év végi határidĘig (az októberi határidĘ decembernél tovább semmilyen módon nem
tolható tovább) megvalósulhasson,
jelen pillanatban már építési munkáknak kellene folyni – ám nincs kiviteli
tervünk, és nincs közbeszerzési eljá-

rásunk; e két tétel átfutási ideje szerencsés esetben is mintegy hét és fél
hónap.
Ez esetben az elveszett pénzügyi
lehetĘséget úgy próbáljuk Visegrádon
tartani, hogy olyan új célokat fogalmazunk meg, melyek a rendelkezésünkre álló másfél év alatt megvalósíthatóak. A formálódó új koncepció
szerint a „városközpont-területet”
parkosítjuk, az egészségház mögötti
területen rendezvényteret alakítunk
ki, mely szoros és élĘ kapcsolatot
létesít az egészségház udvarán keresztül a FĘ utcával. A FĘ utca templomtól a mozi közig terjedĘ szakaszán
reményeink szerint járdarekonstrukcióra kerülhet sor, az egészségház
udvarának szakaszán a járda szintben
történĘ étvezetésre is lehetĘség nyílhat. Az épületen belül megvalósítandó funkciókat az egészségház, a mozi,
valamint a jelenlegi városháza felújításával, átépítésével és bĘvítésével
valósítanánk meg. Mindez alapvetĘen
azt jelenti, hogy a forrásokat meglévĘ
központi területünk, jelenleg is meglévĘ városközpontunk újraépítésére
fordítjuk. Mindezen tervek készítése
közben pénzügyi elemzéseket is végzünk, hiszen a pályázati támogatás
igénybevételéhez óriási hitel felvételére is kényszerülünk – ezt csak úgy
tehetjük meg, hogy közben nem kockáztathatjuk városunk hosszú távú
pénzügyi stabilitását.
Elszánt és erĘteljes csapatmunka
folyik
(a
képviselĘ-testülettel,
Borosházi Tamással, Tegzes Dániellel
szinte napi szinten egyeztetünk, hatalmas munkát végez minden résztvevĘ), melyet Kucsera Tamás az együttgondolkodáson túl személyes kapcsolataival is segít – ezen kapcsolatok
nélkül erĘfeszítéseink eredményességének esélye lényegesen kisebb lenne.
Minden részletre itt és most nem
térhettem ki, de ezek röviden azon
lépések, melyeket elveszettnek látszó
lehetĘségeink megmentésére igyekezünk tenni. Hangsúlyozni kívánom:
nem biztosra megyünk. Csupán két
biztosan elveszett lehetĘséget próbálunk minden lehetséges eszközt
igénybe véve visszahozni Visegrádra.
Félegyházi András
polgármester
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Visegrádiak Visegrádiakkal Visegrádért
MindenekelĘtt szeretnénk gratulálni a Visegrádért Tenni Akarók Társaságának a választásokon elért sikerükért, és kívánjuk, hogy immár Visegrádért Tenni Tudók Társaságaként Visegrád valamennyi polgárával közösen sikerüljön véghezvinni Visegrád felvirágoztatására tett ígéretüket. Ez mindannyiunk közös érdeke!
Végtelenül örülünk annak, hogy ebben segítségükre lehetünk közvetlen módon Hintenberger András barátunk személyével, aki képviselĘként, Önöknek köszönhetĘen, a következĘ két évben, a tĘle megszokott módon mindig tisztességgel, becsülettel, Ęszinte szavakkal és tettekkel fogja képviselni csapatunk szellemiségét.
Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik segítettek bennünket a választások idĘszakában, akik bizalmat szavaztak nekünk és támogattak szavazataikkal!
Köszönet továbbá azoknak, akik nyitottak voltak terveink, ötleteink, elképzeléseink iránt és meghallgattak bennünket
valamely fórumon, beszélgettek velünk, érdeklĘdtek irántunk. Köszönet azoknak is, akik Ęszintén elmondták hibáinkat,
esetleges hiányosságainkat és azoknak, akik nem hittek városunk híréhez és rangjához méltatlanul terjesztett hazug
szavaknak.
Tisztelet mindazoknak, aki vállalták a megmérettetést, jelöltették magukat képviselĘnek, vállalva az ezzel járó nehézségeket és önfeláldozó munkát, és nem csak a háttérbĘl igyekeztek önös érdekeket szem elĘtt tartva, maguk számára
elĘnyös eredményt kialakítani.
A kampány idĘszakában nem kívántunk azonosulni és élni a tĘlünk idegen, a hazai politikába sajnálatos módon beékelĘdött negatív, mások lejáratásával foglalkozó kampányeszközökkel és ehhez hĦek maradtunk. Mindvégig azt vallottuk,
hogy inkább veszítsünk tisztességgel, mint nyerjünk tisztességtelenül, és erre büszkék vagyunk. Nem vettünk részt
Visegrád honlapján kialakított, névtelen választási fórumban, kivéve, ha megszólítottak bennünket, de ekkor nevünket
felvállalva válaszoltunk a kérdésekre. Nem tartjuk elfogadhatónak, hogy képviselĘ vagy polgármester jelöltek, akik
közszerepet vállalnak, nevük elrejtésével vegyenek részt a közéletben, szóljanak hozzá közügyekhez, manipulálva ezzel
a közvéleményt.
Örülünk, hogy megmérethettük magunkat, hogy részesei lehettünk ennek az izgalmas egy hónapnak, hogy annyi értékes barátságot szerezhettünk, és láthattunk jellemeket a felszínre törni.
A fontos, hogy egységes városvezetése van Visegrádnak, amely egyetértésben, békességben, egy meghatározott irányba tudja kormányozni a hajót, és bízunk abban, hogy ez az irány nem más, mint Visegrád FEJLėDÉSE!
Ehhez kívánunk sok sikert, kitartást és felajánljuk ez úton is támogatásunkat.
Köszönettel:
Kangas Kinga, Hintenberger András, Lelkes László, Sándorfi Péter, Schandl Lóránt

A Visegrádi Fiatalok Klubja Egyesület
szeretettel vár mindenkit
hagyományos

  
  
Helyszín:
 
 Ę
 
IdĘpont:
  !" 
  
 
  
Lesz zene, szalonna-, kolbász- és almasütés, majd a bátrabbak átugorhatják a
tüzet, a még bátrabbak pedig átsétálhatnak akár a parázson is!
Mindenkit érdeklĘdĘt szeretettel várunk!



  

Új kezdeményezés volt Nagymaros visegrádi szereplése, kulturális
bemutatkozása május 12-én, a Magyar László Tornacsarnokban, ill.
az iskola udvarán.
A túlpartról érkezett szereplĘk széles skálán mutatták be tudományukat. A két város polgármestere kedves hangú bevezetĘvel köszöntötte a nézĘket-szereplĘket, majd a Dunakanyar fúvós együttes
színvonalas mĦsora adta meg a jó alaphangot. Ezt követĘen két táncegyüttest is láthattunk, sváb népviseletben. A táncosok bizonyították,
hogy nincs korhatár: az ,,idĘsebb” korosztály is táncra perdül a jó
zenére. A délelĘtti programot a Nagymarosi Férfikar igen magas
minĘségĦ és színes mĦsora zárta. A gyerekek számára a Mátyás
király bolondja és a burkus tüzes asszony meséje adott nagy élményt.
A tornateremben a Nagymarosi KépzĘmĦvészek Egyesületének
szebbnél szebb alkotásai gyönyörködtették a szemet: hagyományos
és modern felfogású festmények bizonyították az alkotók tehetségét.
A délutáni program a Zubajdha hastáncos lányok szemet gyönyörködtetĘ, keleti zenére lejtett mĦsorával folytatódott, majd egy más
zenei ízlésvilágot reprezentáló blokk, a Bajdázó együttes, KettĘs
Tamás és a Tékozló Fiúk fellépése zárta a gazdag választékot.
Eközben az udvaron az emberkönyvtárban nyílt beszélgetésre mód
érdekes emberekkel, de gyönyörködhettünk a kézmĦves termékekben, forgolódhattunk a házi készítésĦ termékek bemutatóján is, ahol
mód nyílt a finom lekvárok, sajtok kóstolására, vásárlására is.
A tombolasorsoláson értékes ajándékok találtak gazdára.
Köszönet a szervezĘknek a jó kezdeményezéshez, hogy a két
szomszédvár kapcsolata ily módon is gyarapodhat!
Visegrád készülhet az Ęszi viszont szereplésre!
Borsody István
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DöntĘs voltam!

Füvészkerti séta

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium GépjármĦközlekedési és Vasúti Szabályozási FĘosztálya a 2011–
12-es tanévben is meghirdette a „kisiskolás” (3. osztályos)
általános iskolai tanulók számára az Országos Közlekedésre Nevelési Versenyt. Intézményünk most elĘször
küldte el nevezését. A 3. osztályosok nagy lelkesedéssel
vettek részt a feladatlap kitöltésében a helyi fordulóban.
A legjobbak közül EĘry Zsófia utazott a megyei döntĘre,
amely a Herman Ottó Általános Iskolában volt Budaörsön.
Íme, az élménybeszámolója:
Nagyon izgatottan vártam a május 4-i délutánt, mert
ekkor volt a közlekedésbiztonsági verseny megyei döntĘje,
ahol én képviseltem iskolánkat. Az elĘdöntĘ után – mely
az iskolában volt – nagyon sokat készültem. A forgalmi
helyzetek voltak a legnehezebbek, ezeket nagyon sokat
gyakoroltam. Végül eljött a péntek délután. Az utolsó
tanítási óráról elmentem, hogy odaérjünk a verseny helyszínére. Mikor odaértünk, azt mondtam magamban:
– HĦ, de más ez az iskola! Most izgulok a legeslegjobban. Remélem, jól fog sikerülni. – Bementünk. Vártunk öt
percet, és már mehettünk is be az osztálytermekbe kitölteni a feladatlapot. Mikor végeztünk, sokat kellett várnunk,
de végül meglettek az eredmények is. Én 24 tanulóból a
13. lettem. Nagyon örültem az eredményemnek, úgy, ahogyan a szüleim is. Volt értelme a sok készülésnek. Ez a
napom nagyon jól sikerült.
EĘry Zsófia 3. osztály

Május 5-én a Bertényi Miklós Füvészkertbe indultunk.
A növényzetet juhar, bükk, fenyĘk változatos fajai, babérmeggy, berkenye, cser, kocsányos és kocsánytalan
tölgyek változatos elegye alkotja. GyönyörĦ, csodálatos
fenyĘillat az út elején, madárdal szinte végig az egész
úton, amelyet fahidacska, kidĘlt fák, patakon való átkelés,
magas lépcsĘsor tesz változatossá.

Gratulálunk a szép helyezéshez, Zsófi!
Pauluszné Tóth Anna

Sütkérezés a napfényben


A pátyi Bocskai István Magyar–Német Két Tanítási
NyelvĦ Általános Iskolában rendezték meg azt a megyei
rajzversenyt, amelyen iskolánkból Bolda Gabriella 8.
osztályos tanuló vett részt. A verseny kétfordulós volt, az
elsĘ fordulóban, megadott téma alapján készített rajzot
küldtek be a versenyzĘk. A beérkezĘ 250 rajz alapján 75
résztvevĘ tanulót hívtak meg a második fordulóra.
A versenyzĘk több kategóriában, életkori elosztásban
szerepeltek. Bolda Gabi a 8. osztályosok között 6. helyezést ért el.
Gratulálunk az eredményhez!
Lengyel Rita felkészítĘ tanár

#$  
Idén is – mint minden évben – meglátogattuk a Mogyoróhegyi IdĘsek Otthonát, hogy köszöntsük az édesanyákat, akiknek többsége bizony már nagymama. Kis mĦsorunkban vittünk éneket, szavalatot, zenét. Láttuk, hogy
mindez nagy örömet okozott, hálás szívvel hallgattak és
néztek minket. Kis ajándékunknak is bizonyára találnak
majd helyet: nemezképet készítettünk, amelyen egy mosolygó gyermek van. Idén Ęsszel ismét látjuk egymást,
hisz az idĘsek napján is találkozunk!
Pauluszné Tóth Anna

Utunk végén egy gyönyörĦ rétre jutottunk, melyrĘl tiszta idĘben a visegrádi fellegvár is látható. Ebben a kellemes környezetben, gyönyörĦ, idĘs fák között hallgattuk a
dalokat, melyeket a visegrádi német nemzetiségi kórus
adott elĘ. A megállóknál az erdészet munkatársa mesélt
nekünk a fákról, állatokról. Nagyon sok érdekes dolgot
hallhattunk tĘle. Többek közt azt, hogy itt régen gyĦjtötték a fenyĘk gyantáját az emberek; megélhetési forrásnak
számított a vidéken. Valamikor bölényeket is akartak itt
tenyészteni, meg is van a kertben az az út, amelyet még a
mai nap is Bölényesnek hívnak, kapuval a végén.
Most már azt is tudjuk, hogy a kis Ęzikét nem szabad
megsimogatni, ha egyedül van. Hogy miért? Azért, mert
szagtalanul születnek, és amennyiben megérintjük, az
anyja már nem foglalkozik vele többet, el fog pusztulni.
Köszönjük a szervezĘknek, hogy ezen a hangulatos helyen tölthettünk pár gyönyörĦ, lelket emelĘ órát!
Pauluszné Tóth Anna

    
Alvincz Bernadett 2. osztályos tanuló idén is bejutott a
német vers- és prózamondó verseny országos döntĘjébe.
Ezt a rangos rendezvényt ebben az évben is a Német
Nemzetiségi Gimnáziumban szervezték meg. A tavalyi
évben még egy kicsit megilletĘdve léptünk át ennek a
nagy épületnek a kapuján. (Bizony, már tavaly is bejutot-
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tunk két tanulóval az országos döntĘbe!) Idén gyakorlottabban indultunk, mivel tavalyi tapasztalatok alapján
tudtuk, mire kell, mire lehet számítani. A kihívás nem lett
kisebb, de sejtettük, milyen elvárásokkal találjuk magunkat szemben.
A versenyzĘk felkészültsége talán még a tavalyinál is
erĘsebb volt egy kicsit. Bernadettnek nem volt könnyĦ
dolga, hiszen országos szinten kellett összemérnie tudását
és nem csak a saját korosztályával. Az Ę kategóriájába
beletartoztak a negyedikesek is. Aki szülĘ vagy tanár, az
tudja, hogy milyen különbséget jelent ebben az életkorban
akár egy év is. Maga a verseny a zsĦrik biztatásával kezdĘdött: aki idáig eljutott, az már most gyĘztesnek érezheti
magát, hiszen eddig eljutni nagy teljesítmény.
A pontos eredményre még várunk, mert ott csupán az
elsĘ három helyezettet hirdették ki. Viszont aki egyszer
már ott járt személyesen is, valóban elhiszi, hogy büszke
lehet, aki egy ilyen verseny kategóriájába bejutott.
Áprily Lajos Általános Iskola
nyelvi munkaközössége

Tanév végi események
BALLAGÁS:
június 16-án
(szombaton) 10 órakor
TANÉVZÁRÓ:
június 22-én
(pénteken) 17 órakor
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A kuratórium tagjai igyekeznek jelen lenni a
tanév végi programokon, rendezvényeken. A
gyermek- és pedagógusnap szervezését a szülĘi munkaközösség vállalta fel.
TörĘdésüket, fáradhatatlan munkájukat ismét
a zökkenĘmentes lebonyolítás, a szeretetteljes
légkör, a gyermekek, szülĘk és pedagógusok
vidámsága hálálta meg.
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Június 2-án, szombaton gyermeknap alkalmából gyĦltünk össze az Áprily Lajos Általános Iskolában. Az iskola
tanulói egy nagyon színvonalas mĦsorral indították a
napot (a Danubia Televízióban megtekinthetĘ!).
Mi, szülĘk babgulyással, palacsintával, pogácsával készültünk, többen kézmĦves foglalkozásokat tartottak –
volt kavicsfestés, gyöngyfĦzés, fonás, varrás, rovásírás,
hennafestés, arcfestés, csillogó tetoválás, nemezelés.
Közben az iskola dolgozói sportvetélkedĘket, ügyességi
játékokat szerveztek a mozogni vágyóknak.
Ki lehetett próbálni a lovaglást, bicikliversenyzést, ezen
kívül gyephoki, akadályverseny, íjászat és számháború
szerepelt a kínálatban. Aki elfáradt, a mesesátorban fújhatta ki magát.
Ami igazán széppé tette ezt a napot, az az önzetlen öszszefogás volt. Aki csak tudott, segített, ki egy kupac palacsintával, szörppel, lekvárral, ki pénzzel, alapanyaggal. És
nagyon sokan sok-sok munkával! Ezúton szeretnénk
köszönetet mondani mindenkinek, aki lelkesen, szeretettel
segített, hogy a gyerekeknek egy ilyen csodás napot öszszehozzunk.
Az adománygyĦjtés is sikeres volt, 196.000 Ft-ot gyĦjtöttünk össze, így megvalósulhat a kitĦzött cél, lesz az
alsósoknak trambulinja, és az interaktív táblához is megvan a „kezdĘ részlet”.
A rendezvényt támogató vállalkozók: Bártfai István,
Bene család, EĘry Dénes – Visegrádi Ásványvíz, Heim
pékség, Karnevál József, Polgár Zsolt, Szabó László.
Hálás köszönet az iskola dolgozóinak, a kisebbségi önkormányzatnak és mindenkinek, aki foglalkozásokat
vezetett, szervezett, sütött, fĘzött, segített! JövĘre Veletek
ugyanitt!
Az iskola szülĘi munkaközössége

Kedves & Olvasók!
A visegrádi könyvtárban júliusban leltározást tartunk,
éppen ezért arra kérek mindenkit, akinek könyvtartozása
van a könyvtár felé, hogy azt június 30-ig rendezze. A
leltározás alatt a kölcsönzés szünetel.
Megértésüket köszönjük.
Fehér Judit
könyvtáros

FILMKLUB
Továbbra is várjuk mindazon filmbarátok jelentkezését, akik szívesen csatlakoznának a filmklubhoz.
A következĘ két vetítés június 21-én, valamint július 5-én 18 órától lesz a könyvtárban.
Részletesebb információval a mĦvelĘdési házban,
vagy a 398-128-as telefonszámon tudunk szolgálni.
Minden érdeklĘdĘt szeretettel várunk!
Mikesy Tamás
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Húsvéti meglepetésként egy hatalmas trambulint állítottunk fel a gyerekeknek a kertben. Nagy örömmel vették
birtokba, s kicsik nagyok boldogan ugrándoznak, vetĘdnek, szaladnak a rugalmas talajon. Természetesen mint
mindennek, az oviban a trambulinozásnak is szabályai
vannak, csak felnĘtt jelenlétében használhatják, s egyszerre csak négy, ill. a kicsik közül öt kisgyermek. A gyerekek és magam nevében köszönjük Zeller Tibor úrnak a
trambulin megvételéhez nyújtott segítségét!
Május 18-án a középsĘ csoportosok Kismaroson vettek
részt a nemzetiségi játék- és dalfesztiválon, ahol dicsérĘ
oklevéllel jutalmazták szereplésüket. Az iskolabusz szállította a gyerekeket és Jung Vilmos úr engedélyezte az
ingyenes komphasználatot. Köszönet érte!
Május 9-én második alkalommal leptük meg az édesanyákat, nagymamákat a kertben megrendezett köszöntĘvel, ahol az óvoda apraja-nagyja együtt táncolt, énekelt,
verselt, miközben gyönyörködhettek a lemenĘ Nap sugaraiban, ahogy beragyogják a fellegvárat a Vár-hegy tetején.
Köszönjük Mikesy Tamásnak és Schüszterl Károlynak a
rendezvény lebonyolításában nyújtott segítségét.
A már hagyományink között szereplĘ „Ovibúcsú”-ra
május 31-én került sor a királyi palotában.
A nagycsoportosok egy mesét játszottak el, melyben
Mátyás király feleséget keres magának. Ahogy már a
mesében lenni szokott, sok-sok bonyodalom árán a végére
minden jóra fordul. A gyerekek az év közben tanult verseket, dalokat a mese keretében adták elĘ, az udvarhölgyek és királylányok gyönyörĦ ruhákban, a favágó fiaink
az óvodai nemzetiségi ruháinkban szerepeltek. Köszönjük
a szülĘi, nagyszülĘi segítséget a hiányzó ruhák beszerzésében! A középsĘ csoportosok verssel, énekkel és nemzetiségi óvoda lévén „tütté”-vel (nagy tölcsérben lévĘ kis
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ajándékok”) bocsájtották útjukra a nagycsoportosokat. A
24 kisgyermekbĘl 17-en mennek ebben az évben iskolába.
Alig várták a nagyok a másnap estét, amikor minden
nagycsoportos és a velük három éve foglalkozó felnĘttek
„itt alszanak”. Meghívott vendégünk is volt: Manyi néni,
akit a gyerekek nagy örömmel és szeretettel fogadtak.
Sokáig játszottak a kertben, majd vacsorához terítettek,
vacsorát készítettünk, aztán még a szobában eljátszottunk
néhány három év alatt kedvenccé vált játékunkat… és
indultunk a SÖTÉT-be!
Mindenkinek volt elemlámpája és megtapasztaltuk,
hogy igaziból nincs is teljesen sötét (ráadásul gyönyörĦen
világított a Hold is), a KRESZI-ben (ott azért elég sötét
volt, nem volt elég kezünk a kapaszkodó kicsi kezekhez!)
meg kellett keresni egy eldugott plüss kiskutyát, akinek
Manyi néni lett a gazdája, megnéztük a Dunába futó fényeket a másik oldalon, énekeltünk egy szépet a békés
Duna-parton. Úgy kellett visszaosonni az ovikertbe, hogy
a Hold és Csillag csapat ne vegye észre egymást. Nagy
volt a nevetés, amikor mindenki azt hitte, a másik nincs
még ott, s közben néhány méterre hallottuk egymás szuszogását!
Még egy kis trambulinozás a holdfényben, majd
pizsamabemutató és mese elalvásig.
Jó volt ennyi kisgyermeknek az álmát Ęrizni!
A nevelési év végével nem érnek véget a programjaink:
már hétfĘn az iskolába megyünk kicsit ismerkedni, várnak
még ránk kirándulások, kiállításnézés, biciklizés…
Az óvoda nyári menetrendje a következĘ: június 18-tól
megkezdĘdik a csoportösszevonás és a nyári élet, ami azt
jelenti, hogy amikor csak lehet, a programjainkat a kertben, szabad levegĘn bonyolítjuk.
2012. július 23-tól augusztus 22-ig nyári szünet.

Megint eltelt egy év…
Szinte hihetetlen, de megint eltelt
egy nevelési év! Az anyukájuk kezét
nehezen elengedĘ kiscsoportosok
magabiztos óvodásokká, a középsĘsök maholnap nagycsoportosokká
értek, a nagyok pedig iskolába indulnak.
A tanévzáró értekezleten ilyenkor
szoktuk megbeszélni az eltelt idĘszak nevelési tervének teljesítését, a
mĦködéssel kapcsolatos tennivalókat, elemezzük a neveléssel kapcsolatos eredményeinket, kudarcainkat.
A mai társadalom, az emberek
életvitele, a zaklatott élettempó igen
nehézzé teszi a kisgyermekek nevelését.
Igen sok az elterelĘ inger (tv, számítógép…), kevés az olyan csoportos megmozdulás (sport, szakkörök), ahová magától szívesen megy
a gyermek. Persze itt nem óvodásokra gondolok, de ezek a progra-

mok mindig hatnak az ovisra is,
hiszen lehet iskolás testvér, szomszéd, aki szívesen mesél élményeirĘl.
A nyári szünet fokozott veszélyforrásai az elĘbb említett negatív ingerek, de szerencsére olyan földrajzi
környezetben élünk, hogy szép
számmal lehet programot készíteni
gyermekeinknek.
Arra is jó a szünidĘ, hogy feladatot
kapjanak a gyerekek, és van idĘ
számon kérni is azt. A kicsik már
sorba tudják rakni a cipĘket, a nagyobbak teríteni és megágyazni is
képesek.
Sokkal gyorsabban, vidámabban
telik a nap, ha van cél, és feladat a
cél eléréséhez.
Szüksége van a kisgyermeknek a
felnĘtt példára, kell alkalom, hogy
elleshesse anya mozdulatait a konyhában, apáét szerelés közben, segí-

teni kocsit mosni, tesót pelenkázni.
Jó, ha tudja, érzi: Ę is olyan fontos
tagja a családnak, mint anya vagy
apa.
Jó, ha tudja, milyen fontos a család, hogy az Ę nyugalma biztonsága
is attól függ, mennyire erĘs ez a vár.
Gondolom, a nyár több lehetĘséget
ad a családi együttlétre, nagyszülĘk
látogatására, közös játékokra.
Egy kisgyerek rengeteget változik
néhány hét alatt is; nagyon jó dolog
megfigyelni, hogy nyiladozik az
értelme, hogy képes a dolgok megfigyelésére, milyen logikusan gondolkozik, és mennyivel türelmesebb
most, mint akár tavaly ilyenkor.
Ezekhez a megfigyelésekhez kívánok kellemes nyarat, sok programot
és jó idĘt!
Dobó Istvánné
óvodavezetĘ
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NEMZETISÉGI OLDALAK – Szerkeszti a Német Nemzetiségi Önkormányzat
 /%0'1234256'
A Millenniumi kápolnánál június 2-án szentmisével együtt tartott hagyományĘrzĘ búcsúban való közremĦködésért köszönet illet minden résztvevĘt: kanonok úr alkalomhoz illĘ szép miséjét, nemzetiségi ének- és zenekarunk
színvonalas elĘadásait, nemzetiségünk asszonyainak cukrászati „remekmĦveit”. Köszönet illet még mindenkit, aki
részt vett a szervezésben, az elĘkészítésben és az operatív lebonyolításban.
Köszönjük a budapesti Kodály-kórus nagyon színvonalas spontán fellépését.
Köszönjük a visegrádiak szép számú megjelenését, akik megtisztelték jelenlétükkel rendezvényünket.
Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselĘi

Kedves Olvasóink!
Szeretnénk megismertetni Önökkel neves magyarországi német nemzetiségi írók, nyelvtanárok és egyéb honi „sváb”
tollforgatók írásait.
ElsĘ bemutatkozónak Michelisz Józsefet ajánlanánk, aki a Baranya megyei Sombereken született 1955-ben. A Bajai
TanítóképzĘ FĘiskolán német nyelvet és irodalmat tanult, majd történelembĘl diplomázott a pécsi Janus Pannonius
Egyetemen. Ezután az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen német nemzetiségi tantervi szakértĘi oklevelet szerzett.
Magyarul már gimnazista diákként írt verseket, irodalmi pályája 1976 óta azonban a német nyelvĦ írásokhoz kötĘdik.
MĦveiben a magyarországi német nemzetiség történelmi gyökerĦ mese- és mondavilágát tárja elénk.
A „Zauberhut” (Varázskalap) 1991, 1994, 2000, 2005, a „Sturmvolle Zeiten” (Viharos idĘk) 1992 és a „Treibsand”
(Futóhomok) 2004 címmel megjelent kötetei mellett rendszeresen publikált a „Neue Zeitung”, „Signale” és a
„Deutscher Kalender” címĦ kiadványokban.
Versei hazai és német folyóiratokban, antológiákban jelentek meg, több versét más nyelvekre is lefordították.
Gyermekeknek írt könyvével a Lipcsei Könyvvásáron 1999-ben emlékezetes sikert aratott.

A Siralom völgye
A 17. század végén az Oszmán Birodalom félholdja
leáldozóban volt. A török sereg a Magyar Királyság
területén is meghátrálásra kényszerült. A Szent Liga
csapatai sorra aratták gyĘzelmeiket a meghátráló törökök felett.
E seregben Európa szinte minden népének fia harcolt.
A keresztények és a muzulmánok villányi összecsapásáról, melyet a 2. mohácsi csatának is neveznek, nálunk is létezik egy monda, melyet sokan igaznak tartanak.
1687. augusztus elején a két szembenálló sereg, Mohács közelében, öt napig farkasszemet nézett egymással.
Sem az egyik hadsereg, sem a másik, nem mert támadni. Az oszmán sereget Szulejmán pasa, IV. Mehmed császár nagyvezíre vezette. A Szent Liga csapatait
Lotharingiai Károly herceg, császári tábornagy és
Miksa Emánuel bajor herceg irányították. A haditanács
úgy döntött, hogy az egyesített császári csapatok elvonulnak Mohácsról, és igy próbálják elĘcsalogatni a
törököket erĘs sáncaik mögül.
A Szent Liga csapatai 1687. augusztus 12-én már Villányban, a Szársomlyó-hegy lábainál vonultak Siklós
felé.
Itt néhány török osztag még délelĘtt támadást indított
a császári seregek ellen. ElĘször a sereg közepének
rontottak és miután ez eredménytelen maradt, a Miksa
Emánuel által vezetett bajor balszárny ellen támadtak.
A janicsárok megrohanták a fĘleg rajnaiakból, bajorokból és svábokból álló gyalogosokat. Az anatóliai
lovasság a bajor dragonyosokból, a magyar és horvát
könnyĦlovasságból álló csapatok ellen intézett támadást.

A kezdetben védekezésre késztetett csapatokat
Piccolomini herceg, császári vezérĘrnagy vezette.
Egész délelĘtt folyt a csatározás, mire a török lovasokat és janicsárokat végre sikerült visszaszorítani.
Amíg a dragonyosok a török üldözésébe fogtak, akik
a Dráva felé menekültek, addig a magyar és horvát
lovasok bekerítettek néhány ezer janicsárt és egy
völgykatlanba Ħzték Ęket. A törökök jobbra, a
Karasica-folyó és mocsár felé nem menekülhettek.
Csak a széles, kissé emelkedĘ völgy irányába, melyet
dombok sora zárt le.
Futásnak eredtek, de a magyar és horvát lovasok hamar utolérték a menekülĘket, majd egyenként lemészárolták Ęket. A törökök jajgatását, a sebesültek hangos
jajveszékelését másnapig lehetett hallani. A környezĘ
magaslatok felerĘsítették a hangokat, így messzirĘl is
hallani lehetett a különös, félelmetes hangzavart. Reggelre aztán síri csend lett…
Azóta a villányiak a Siralom völgyének, németül
Jammertalnak nevezik ezt a helyet.
A szĘlĘmunkások még ma is találnak itt rozsdás
fegyvereket, ezüst gyĦrĦket, vagy arab írással vert
pénzeket.
Sok borász úgy tartja, hogy ebben a völgyben teremnek a legjobb vörösborok, mert az elesett törökök vére
még vörösebbre festi a híres villányi nedĦ színét.
A Harsány-hegyi csata gyĘzelemmel végzĘdött. DicsĘséget szerzett az itt harcolt soknemzetiségĦ katonáknak, akik örökre beírták nevüket a magyar történelembe és az itt élĘk emlékezetébe.
(Az írás német nyelvĦ fordítását
a 10. oldalon olvashatják kedves Olvasóink.)

10

VISEGRÁDI HÍREK

2012. június

Das Jammertal
Ende des 17. Jahrhunderts neigte sich der Halbmond des Osmanischen Reiches dem Untergang entgegen.
Das türkische Heer war gezwungen, sich auch vom Gebiet des Ungarischen Königreiches zurückzuziehen.
Die Truppen der Heiligen Liga, in denen die Söhne fast ganz Europas kämpften, errangen Sieg um Sieg
über die zurückweichenden Türken. Von der Schlacht zwischen Christen und Moslems bei Willand, die man
heutzutage auch die Zweite Mohatscher Schlacht nennt,existiert eine Sage, die viele für wahr halten.
Anfang August 1687 standen sich die gegnerischen
Heere in der Nähe von Mohatsch fünf Tage lang
Auge in Auge gegenüber.
Keine Seite traute sich die andere anzugreifen. Das
osmanische Heer wurde von Pascha Suleiman
befehligt, der der Großwesir des türkischen Kaisers
Mehmed IV. war. Der kaiserliche Feldmarschall
Herzog Karl von Lothringen und der bayrische
Herzog Max Emanuel kommandierten die Truppen
der Heiligen Liga. Der Kriegsrat entschied sich, die
vereinten kaiserlichen Truppen von Mohatsch
abzuziehen. So wollten sie die Türken aus ihren
Schanzen hervorlocken.

Illusztrálta:
Nóra Bruszt (14 Jahre alt), Willand

Das Heer der Heiligen Liga marschierte am 12.
August 1687 bei Willand, am Fuße des Häschener
Berges in Richtung Siklós.
Hier griffen osmanische Truppen das vereinigte
Heer der Heiligen Liga noch am vormittag an.
Zuerst stürtzten sie auf die Mitte der kaiserlichen

Truppen los. Weil dieser Angriff erfolglos war,
eröffneten sie einen Angriff auf den linken Flügel
des vereinigten Heeres, dessen Befehlshaber General
Max Emanuel war.
Die Janitscharen überfielen die Infanteristen, die
hauptsächlich aus dem Reinland, Bayern und
Schwaben gekommen waren. Die anatolischen Reiter führten gegen die bayerischen Dragoner und die
ungarisch-kroatische leichte Reiterei einen Angriff.
Herzog Piccolomini, kaiserlicher Generalmajor,
kommandierte die am Anfang in die Verteidigung
gezwungenen Truppen. Die Plänkelei dauerte den
ganzen Vormittag, bis man die Janitscharen und
türkischen Reiter zurückdrängen konnte. Einen Teil
der osmanischen Infanteristen jagten die ungarischen
und kroatischen Reiter in einen Talkessel.
Wärend die Dragoner die türkischen Reiter, die
Richtung Drau flüchteten, vervolgten, umzingelten
die ungarischen und kroatischen Reiter einige
Tausend Janitscharen. Die eingekreisten Türken
konnten nach rechts, wo der Fluß Karasica und ein
Sumpf waren, nicht flüchten.
Ihnen blieb nur ein Fluchtweg, das breite,sanft
absteigende Tal, das von Hügeln begrenzt wurde.
Sie ergriffen die Flucht, aber die ungarischen und
kroatischen Reiter metzelten sie einzeln nieder. Den
Jammer der verwundeten Türken und das
Wehgeschrei der Sterbenden konnte man bis zum
nächsten Tag hören. Die umliegenden Anhöhen
verstärkten die Menschenstimmen, so hörte man
auch von weitem einen sonderbaren ,Furcht
erregenden Schall. Am Morgen trat Grabesstille ein.
Seitdem wird dieser Ort von den Willandern als
Jammertal bezeichnet.
Weinbauer finden hier manchmal auch heute noch
Ringe aus Silber und Münzen mit arabischer Schrift.
Viele Winzer sind fest überzeugt davon, dass die
besten Weine im Jammertal wachsen, denn das Blut
der gefallenen Türken färbe den Rotwein noch
dunkler.
Die Schlacht beim Häsener Berg endete mit einem
Sieg. Dieser brachte namenslosen Soldaten vieler
Nationen, die hier gekämpft und sich mit ihrer Tat in
die ungarische Geschichte und Erinnerung der hier
Lebenden eingeschrieben haben, ewigen Ruhm.
Scheiliné Herendi Ida,
a Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat
alelnöke
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Emlékoldal
Zoller Attila 85 éves születésnapjára
1927.
június
13-án
született. Kortársai, barátai
közül hál’ istennek, sokan
jó egészségnek örvendenek
és volt már, aki megosztotta
velünk Attilához fĦzĘdĘ
emlékeit itt a Visegrádi
Hírek hasábjain. Ezúton is
kérjük
azokat
a
visegrádiakat,
akik
gazdagíthatnák emlékidézĘ kutatásainkat; jelentkezzenek szerkesztĘségünk tagjainál, hogy minél több személyes élményt mutathassunk meg városunk híres szülöttjérĘl.
Több mozaikot felvillantottunk életrajzírója, Simon Géza Gábor Mindhalálig gitár c. könyve alapján. Most
Zoller Attila zenei pályájának kezdeti éveit idézzük. Tudjuk, hogy a zenész családban a fiatal szülĘk nagy gondot
fordítottak gyermekeik zenei nevelésére. Gyermekkori
pajtásuk mesélte, hogy játszani csak a kötelezĘ zenei
penzum után mehettek ki a Zoller-gyerekek. ,,Zoller Attila 1945-ben, a második világháború utolsó évében kezdett
gitározni tanulni. Próbált együtt játszani a harmonikázgató orosz katonákkal, hallotta a harmóniákat és megpróbálta a dallamhoz igazítani Ęket. Visegrádon a jazz iránti
érdeklĘdésével és tudásával nem tudott mit kezdeni, mert
ilyen produkciókra arrafelé nem volt elegendĘ igény.
Zoller májustól a háború utáni kábulatból ismét magukhoz térĘ klubokban, kávéházakban kezdett zenélni…
Budapesten… Ezután egy visegrádi harmonikás ismerĘse
révén megismerkedett a magyar harmonikakirállyal,
Tabányi Mihállyal… 1946 és 1948 között Tabányi Mihály Pinocchio együttesében gitározott különbözĘ élĘ
mĦsorokban, elsĘsorban éttermekben… Ezzel a zenekarral Zoller már jazz zenét és néhány divatos jazzstandardet
is játszott… Ekkor már kezdett ismertté válni, és számos
alkalommal harmonika-gitár-bĘgĘ trióban játszottak
Tabányival, amihez alkalmanként csatlakozott a zongora,
esetleg a klarinét…
Zoller Attila elsĘ igazi nagy jazzélményét Budapesten
kapta, amikor egy lemezrĘl meghallotta a Nat King Cole
(zongora), Oscar Moore (gitár), Slam Stewart (bĘgĘ) triót.
A napi zenélés mellett gĘzerĘvel hallgatott, ,,kagylózott”,
figyelt és tanult: ,,…a gitár szinte valamennyi mĦvészére
odafigyeltem, s így valójában egyiket sem utánoztam.
Volt, akitĘl a periódusokat vagy a harmóniákat, mástól az
improvizációs technikát próbáltam ellesni, kielemezni.
Hiszek abban, hogy eltekintve néhány kivételtĘl, olyan
’csodagyerektĘl’, mint például Ornette Coleman, valamennyi zenésznek végig kell mennie a fejlĘdési fokokon,
mindazt el kell sajátítania, amit elĘtte mások már jól csináltak.”
Zoller Attilának ez az idézett vallomása ma is megszívlelendĘ minden tehetség számára, hiszen a mĦvészet elĘtti
alázatra, a kitartó szorgalomra mutat példát mai sikerorientált világunkban!
Június 13-án 85 éves lenne – 14 éve halott.
ėrizzük és ápoljuk emlékét!
Mezei Anna
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In memoriam

ZOLLER ATTILA
Visegrádi jazz hétvége
Zoller Attila emlékére
2012. június 15–16.

Csikós Attila, gitár (Budapest)
Szudy János, dob (Bonn)
Scholcz Péter, nagybĘgĘ (Amszterdam)
Három prominens magyar jazz muzsikus – ketten a
hatvanas években újraszületĘ magyar jazzmĦvészet
alapító nemzedékének megbecsült tagjai, a pályája felívelĘ szakaszában lévĘ budapesti gitármĦvész társukkal – tiszteleg a Visegrádon született világhírĦ gitármĦvész, Zoller Attila emléke elĘtt.
Az Ars Danubiana Visegrád Alapítvány, a Mátyás Király MĦvelĘdési Ház és a Silvanus Danubius Hotel közös programja két alkalommal kínál lehetĘséget a
jazzmĦvészet barátainak, Visegrád polgárainak, a nagy
mĦvész emléke elĘtti közös tisztelgésre és a jazzmuzsika élvezetére:
2012. június 15-én, pénteken este 8 órakor a Don
Vito pizzériában (Zoller Attila szülĘháza)
2012. június 16-án, szombaton délelĘtt 11 órakor a
Silvanus Hotel panoráma teraszán,
a koncert elĘtt megnyitjuk Szudy János akvarell
kiállítását „DobverĘ és ecset” címmel
A koncertek mĦsorán mindkét alkalommal a standard
repertoár kedvelt darabjai mellett Zoller Attila és az
elĘadók saját szerzeményei, valamint szabad improvizációk lesznek hallhatóak.
Mindenkit nagy szeretettel várunk!

Az utolsó visegrádi fellépésen…
(Köszönet Schült Mihálynénak a fotóért!)
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Kalandos kirándulás Visegrádról Balatonfüredre
A szóban forgó kirándulásra egy szép nyári vasárnapon,
1947. június 15-én, tehát 65 évvel ezelĘtt került sor. Az odavissza utat nem Setra vagy hozzá hasonló kényelmes buszon,
hanem két ponyvás teherautón tette meg az 54 fĘs társaság a
11-es, az ún. balatoni 7-es és a 71-es országúton. (Kíváncsi
lennék, hogy a mai fiatalok közül hányan vágnának bele egy
ilyen túrába.) Lehet, hogy a vidám csapat valamennyi tagja
ekkor látta meg életében elĘször a csodálatos magyar tengert,
a Balatont. Külön elismerést érdemelnek azok az idĘsebb
résztvevĘk, akik közel voltak az 50-hez, vagy tán meg is
haladták azt, mint pl. a két Schült és a Lovas Kovács házaspár. Ám, ahogy a kép is tanúsítja, a hangulatos jókedv szinte
elsöpörte az utazás fáradalmait, amibe a frissítĘ balatoni
fürdĘzés is belesegített. Az utazáshoz hasonlóan az étkezés is
szerényebb szinten zajlott, mindenki a magával hozott hideget fogyasztotta: kenyeret, szalonnát, kolbászt. Talán zsíros
kenyér hagymával is szerepelt az ,,étlapon”. Füred látnivalóira sajnos kevés idĘ jutott. Öröm látni a képen számos rokonomat, mint pl. Niedermüller Betti unokanĘvéremet, akinek a
birtokában lévĘ 4,5×6 cm-es fotója adta az ötletet, hogy ezt
,,közhírré” kell tenni. A képen van az a Helm Nusi is, aki
akkor még nem is sejtette, hogy unokabátyám, Grósz Misi
lesz majd a kérĘje, férje, hiszen Ę csak 1948-ban került haza
az orosz fogságból. Néhány kedves barátomról is említést
kell tennem: Szebeni Marci elsĘdlegesen a vele egykorú Robi
bátyámmal múlatta nyaralásaink során a napot. S ha már
szóba hoztam a nevét, szemtanúja is volt bátyám Visegrádon,
1943-ban elszenvedett halálos balesetének. És szólnom kell a
fiatalon elhunyt névrokonomról, Scheili Józsiról is, aki belĘlem, a tizenéves pesti srácból a legnagyobb csodálatot és el-

ismerést váltotta ki, hiszen szĘrén ülte meg lovukat a Dunában történĘ mosdatás során.
Visszatérve a kirándulásra: az ötlet talán barátok, barátnĘk
találkozásakor, vagy esetleg egy vendéglĘi asztalnál pattant
ki valamelyikük fejébĘl. Nem nagyon kellett a toborzásba
sok energiát fektetni, hiszen az emberek tele voltak örömmel,
hogy a világháborút élve megúszták, tele voltak bizakodással, hogy minden jobb lesz. Még igazi demokrácia volt. Még
nem vettek el senkitĘl semmit.
A hazafelé vezetĘ úton már sötétség borult a fĘváros fölé.
A Gellért-hegy tetején a nem rég felavatott Szabadságszobor a reflektorok fényében szinte aranyként csillogott. A
teherautókon a fázósabbak magukra terített pokróccal enyhítették az éjszaka hĦsét. Éjfél is elmúlt, mire a ,,karaván”
hazaért Visegrádra. Kicsit fáradtan, de boldogan, egy életre
szóló élménnyel, emlékkel gazdagodva térhettek nyugovóra.
Szomorú, hogy a képen láthatók közül már legtöbbjük
nincs közöttünk. Mégis abban reménykedem, hogy azok,
akik az újság képén magukra ismernek, egy kicsit megfiatalodnak, emlékeik felélednek, eszükbe jut barátaikkal átélt
fiatalságuk. És abban is bízom, hogy a képet megpillantva
egy percre, csak egyetlen percre, az utódokat is emlékezésre
készteti. Emlékezésre a szeretett nagyszülĘkre, szülĘkre,
testvérekre, ismerĘsökre.
Köszönetet mondva Bettinek, Nusikának, Marci barátomnak, sĘt még Scheili Lacinak is a személyek beazonosításában nyújtott segítségért teszem közzé a képen láthatók nevét
is.
Tisztelettel és szeretettel:
Scheili Béla (Budapest)

Hátsó sor (balról jobbra): Schült Istvánné (Gerstmayer Róza), Schült István, Schült Józsefné (Irma néni), Muckstadt Klári (Hellebrandt
Antalné), .........., Heier József, ………., Jakab Lajos, Heier Mihályné (Anna), Schült József (Szepi bácsi), Simon Ferenc, Endrasek Róza,
Schült Antalné (Fieszl Anna), Schült Antal, Gerstmayer Mária (Stabarecz Jánosné), Fröhlich István (Stefi), Friedrich István, Helm
Jakab, Schwartz József, Schwartz Józsefné (Schandl Mária), Gerstmayer Istvánné (Friedrich Mária), Helm Ferenc, Lovas Kovács Ferenc, Lovas Kovács Ferencné (Werner Jozefa), Graczár Mihály, Graczár Mihályné (Mayer Franciska), SzĘlĘsi Ferenc v. LĘrinc (VecsésrĘl), Blaskovics László. És valamelyik, nem tisztán látható szĘke lány, Szinay Nusi.
Elöl guggolnak (balról jobbra): Scheili Mária (,,schene Marie”), Graczár Károly, Zeller Teréz (Graczár Károlyné), Kulcsár Magdolna
(FrĘhlich Gyuláné), Danci Vilmos, Farkas Katalin (ErĘs Gyuláné), Scheili József, Schwartz Marika, Mayer Lajos, Fieszl Juci (Varga
Jánosné), Dudás István, Niedermüller Betti (Ferencsik Andrásné), Helm Nusi (Grósz Mihályné), Zeller Mariska, Schüszterl Irma (LĘrincz Lajosné), Gercsák Ferenc, Zeller Julianna (Helm Jánosné), Szebeni Márton, Meszárek Nelli (Graczár Istvánné), ifj. Schwartz
József, Götschák János, Hellebrandt Antal, Papp Nusi (Scheili Gáborné), Grósz László, Sacelotti György
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,,Együtt”
Az Együtt Kulturális Egyesület idei elsĘ kirándulásán
egy autóbusznyi egyesületi tag vett részt. Ezúttal Gyöngyös és környéke volt az úti cél. Formabontó módon a
kirándulás értékelésével kezdem az úti beszámolót. Megszoktuk már, hogy a SzĘke házaspár mindig gondosan
elĘkészíti és szervezi meg a kirándulásokat, s ennek köszönhetĘen minden alkalommal tudással, ismerettel és
élményekkel gazdagon térünk haza Visegrádra. Most
azzal a tapasztalattal egészítem ezt ki, hogy egy napos
utazásaink mindig jelentenek újdonságot, s hogy mennyi
rejtett kincs vár bennünket szép országunkban felfedezésre várva.

Gyöngyöst valahogy mindig kihagytam az északi kirándulások során, mindig csak ,,átfutottunk” a városon. Most
– a visegrádiak körében is ismert erdĘmérnök – Dala
László kalauzolásával ismerhettük meg a város történetét,
értékeit: a Szent Bertalan- és a Ferences templomot, a
kolostor mĦemlék könyvtárát. Élvezettel hallgattuk a
tudós könyvtáros elĘadását hazánk egyetlen olyan rendi
könyvtáráról, mely a középkortól egyfolytában mĦködött,
s ahol 14.000 kötetet, több kódexet és csaknem 200 Ęsnyomtatványt Ęriznek.
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szerencsével és pozitív hozzáállással hogyan tud vonzó
idegenforgalmi látványosságot teremteni a vár felújításával és a korszerĦ technika (háromdimenziós látvány –
távcsĘ és filmvetítés) segítségével.
Recsk – Régóta szerettem volna eljutni a Recski Nemzeti Emlékparkba. Most sikerült. Ebéd után kacskaringós
hegyi úton vitt föl az autóbusz a gyönyörĦ természeti
környezetben lévĘ, Faludy György ,,pokolbéli víg napjai”-nak helyszínére, a recski kĘbányához, illetve a tábor
helyszínére. Az idĘ rövidsége ellenére mély benyomást
tettek ránk a látottak-hallottak. Azért, hogy ne feledjünk,
hogy értékeljük és Ęrizzük a patetikusnak tĦnĘ
,,szabadság” tudatát, mindenkinek el kellene jutni ide,
vagy az ehhez hasonló emlékponthoz!
Tarnaszentmária–FeldebrĘ. Utunk végefelé két ,,csoda”
várt még ránk. Két templom, ahol mindenkit megérint a
,,múlt szele”, mert mindkét templom valamiben
,,egyedüli”. Hazánk talán legrégibb és legkisebb ma is
mĦködĘ temploma a tarnaszentmáriai, a templom hajójának építési ideje a honfoglalás és Géza fejedelem uralkodása közé tehetĘ. A feldebrĘi templom egyedisége abban
rejlik, hogy a 11. század elsĘ felében emelt öthajós sírtemplomhoz hasonló sem Európában, sem a keleti kereszténység területén nem ismert. Az altemplom freskótöredékeit, akusztikáját megcsodáltuk.
FeldebrĘn sikerült megkóstolnunk a Mátra-vidék híres
borait is, s ennek, no meg a gazdag programnak köszönhetĘen kellemes hangulatban értünk Visegrádra az esti
órákban. Köszönjük Erikának és Matyinak! Várnak még
bennünket Magyarország rejtett kincsei! S mi készen
vagyunk Ęket felfedezni! EGYÜTT!
MAnna

A Duna két partja
Mint aláhulló kék selyem szalag
Szeli át a hegyeket a Duna:
Egyik oldalán Pest,
A másikon Buda.
A folyó jobb partján Visegrád mint város,
Szembe vele pedig Nagymarost találod.
Egymással szemben Fehér- s Fekete-hegy
Turistáknak persze mindkettĘ egyre megy.
Szebbnél szebb kilátás: nézhetsz ide-oda,
Néha biz megárad az a szép kék Duna.
Jön az embersereg zsákokkal, lapáttal:
Itt egymásnak bizony senki nem áll háttal!
Mért jöttünk ma össze, azt is elárulom:
Lesz itt vetélkedĘ aztán eszem-iszom.
Jöttek fiatalok Sanyi, Pali, Zoli
Mint a fĘ szervezĘ, itt van Annamari.
Kerekegylet néven ismertük meg Ęket,
Mindannyian frissek, fiatalok, szépek.
Bizony, mi már kissé idĘsebbek vagyunk,
Ennek ellenére aktívak maradtunk.

Kisnána váráról – bevallom – korábban nem hallottam,
pedig – mint kiderült – visegrádi régészek is dolgoztak a
feltárásán, s ugyanazok a mĦemlékesek végezték a vár
felújítását, akik nálunk a palota kĘmunkálatait. Itt szembesülhettünk azzal, hogy egy 1300 lakosú község egy kis

Legyen ez az elsĘ, hogy így találkozunk,
Szeptemberben mi is a Dunán átvágunk.
Bemutatjuk nekik a szép Visegrádot,
Köszöntésképpen viszünk majd virágot.
Takács Istvánné (VSZ)
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Olvasóink * írják

Nyílt levél
expolgármesterünkhöz
Hadházy Sándor országgyĦlési képviselĘtĘl szeretném ezúton megkérdezni, hogy tud-e még segíteni nekünk, akik ,,itt maradtunk”, abban, hogy a
lepencei strandot valamilyen formában (lehetĘleg
úgy, ahogy volt) valaha is visszakapjuk?
Azért választottam ezt az utat, mert a nyilvános
felelĘsségre vonás, rákérdezés általában akkor sem
marad válasz nélkül, ha az illetĘ még egy ideig
nem tervezi, hogy visszatérjen oda, ahol valamit
nagyon elrontott. Persze értem én, hogy sokkal
egyszerĦbb a parlamentben ücsörögve a visegrádiakon ,,bĘven túlmutató kérdésekrĘl” vitát imitálni
és közben továbbra is úgy tenni, mintha az emberek érdekében tevékenykednénk... DE!
Ott tegye, amit tesz, igazán már nem érdekel egy
ideje, mi zajlik a törvényhozásban, vagy legalábbis
igyekszem nem foglalkozni vele – viszont amit a
dunakanyari szavazóktól kapott mandátumot, tessék szíves lenni a mi érdekünkben használni és
legalább azzal a háttérrel, ami most úgyis minden
döntést egymaga hoz meg, legyen szíves a strandunk ügyében valamit megmozgatni, ha már itt
polgármesterként sikerült tönkretenni a visegrádiak
egyetlen komoly sport-, rekreáció- és szabadidĘközpontját, ami minden itt lakó testi-lelki-mentális
egészségét szolgálta!
És amit az ön ,,titokzatos” érdekei felülírtak és
romjaiban itt hagyta nekünk, hogy nézegessük
évekig fájó szívvel azt a szétdúlt, tájidegen valamit,
ami egykor (lassan öt éve) a mi szeretett strandunk
volt és ahol ön is, úgy emlékszem, szívesen ejtĘzött, mikor pihentetni kívánta a kemény polgármesteri munkában megfáradt idegeit...
Nem ismerem az ügy jogi részleteit, nyilván, ha
válaszra méltat, ezzel fog érvelni – elĘre mondom,
nem igazán érdekel! Egyet szeretnék: miután ezt itt
elrontotta nekünk és ezek után szépen odébbállt,
legyen szíves, tegyen valamit, hogy megint legyen
STRANDUNK!!! Megvan a véleményem a parlamentben ülĘ döntéshozóink arcán elhelyezkedĘ bĘr
vastagságáról, de azért Expolgármester úr!, jelenleg dunakanyari választókat (visegrádiakat is!!!)
képviselĘ úr!
Tegyen eleget végre az esküjének és képviselje az
érdekeinket odabent – legalább ebben az ügyben,
ha megkérhetem! Ugyanis képzelje, az emberek (a
választók!) nagy többsége szerint ön a felelĘs a
strand megsemmisítéséért! Vállalja ezt és próbálja
a rendelkezésére álló eszközökkel helyrehozni!
Higgye el, most is inkább a strandon lennék,
minthogy számon kérĘ sorokat irkáljak, de sajnos
nem tehetem, ugyanis ön ezt a strandszezont is
elvette tĘlünk!
Várom válaszát, sokak nevében:
dr. Papp Miklós
(továbbra is visegrádi lakos)

2012. június
Magyar László:

AZ VOLT CSAK A CSODA NYÁR!
Emlékszel még? – a lápvidéken, a fenyéren,
Baláta-tó, Kaszó-puszta… mese alji mélyen…
épp így hánytak barkás bóbitákat a nyírek,
s így üzent a Hold nagy kevélyen neked, nekem,
s nyaras pelyhe már az útszélen futkosott
és estefelé bezártak mind a pipacsok,
– (egész nap nyelvelĘ, csacsogó nĘi szájak) –
hogy kóstoljam, csücsörítetted te is a szájad
és én szürcsölve ittam fel mind a mosolyod
és ittam volna mást is, ha engeded, ha hagyod,
de egy nagy család-erkölcs-becsület-tisztelet
két kezedbe tömörülve fogta kezemet.
Emlékszel még? – a nyáj már hetek óta kint aludt.
Madár-emlékezet fújta mind, amit tanult,
a dalt, a szeretetet, ragaszkodást, fohászt;
tücsök cirrent, békák vartyogtak hĦség imát.
A Csámpás, a kutya, a tĦz mellett lapított,
akkor ettél elĘször igazi slambucot;
szárnyékban aludtunk, a tegnap kaszált szénán,
reggel pálinka volt, meg kutya futta mosdás,
aztán délben a nádasban csak megleptelek:
vízben cirógatva babusgattad testedet,
melled halmai közt született a hullám –!
egy szóval se küldtél, nem kérted, hogy: ,,Nenézzrám!”,
hát maradtam. Ádámnak, a Paradicsomban,
porunk a porból: igaz test-lélek anyagban.
Emlékszel még? – már a lét a végtelen.
Úgy élek, hogy nem is élek. Csak a félelem,
az a sok: miért? – ami nem hagyva megkísért,
az birkózik már csak szakadatlanul velem.
A május május még, a koraesti nyár, akác,
beborít az illatával bár, már nincs: akár
lehetne ez is még, akár egy új amaz is,
szilárd az akarat, de a lábam már hamis.
Meg-megroggyan a térdem: – én éltem, amit éltem, –
s hogy éltem, s ahogy éltem, bocsánatlan vétkem?
Megyek, mert hajt a szükség, menni mindég muszáj.
Se nyáj, se nádas, se széna: – ez az, ami fáj.
(2008. Visegrád)

Cserépkályha építését
új és használt csempébĞl,
régi kályha felújítását, garanciával,
korrekt áron vállalom!
Balogh Zsolt 06 (20) 414-7396
b-bcserepkalyha.hu

Cserépkályha építése és átrakása
új és régi csempébĘl
és téglakályha-építés
Honti László
06 (20) 356-6634
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Kisteher-fuvarozás 0–2 t-ig,
gépi földmunka
Fieszl Csaba
Tel.: 06 (30) 226-3089

2012. június

A Szent Kozma és Damján
Rehabilitációs Szakkórház (Visegrád)
felvételt hirdet

fĘkönyvi könyvelĘ
munkakör betöltésére

AJTÓ, ABLAK,
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
garanciával, korrekt áron
Herr Gábor 06 (20) 399-7027
vagy 06 (20) 599-9337
www.herrsta.eu

A munkakör betöltésének feltételei:
– emelt szintĦ szakképesítés,
vagy mérlegképes könyvelĘi végzettség,
– emelt szintĦ MS Office ismeret
ElĘnyt jelent:
– pénzügyi-számviteli fĘiskolai végzettség,
– FORRÁS SQL rendszer ismerete,
– költségvetés területén szerzett tapasztalat
ÉrdeklĘdni lehet:
– Garamszegi Jánosné pénzügyi vezetĘnél
a 06 (30) 363-7918-as mobil számon
BĘvebb információ olvasható
az intézet honlapján:
www.visegradikorhaz.hu

Jelentkezési határidĘ:
2012. június 18.
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A FEKETE HOLLÓ ÉTTEREM
minden szerdán az étlap áraiból
50% engedményt ad kedves Vendégeinek!
Nyitva: 12–22 óráig

Tel.: 06 (26) 397-318, 06 (30) 304-9077


Visegrádon külön bejáratú

KÉTSZOBÁS LAKÁS KIADÓ!
ÉrdeklĘdni lehet:
06 (30) 966-9288
és 06 (26) 398-287-es telefonszámon
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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
TīZIFAELADÁS
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL!
Vágott tĦzifa 2.000,– Ft/q,
hasított tĦzifa 2.100,– Ft/q

Visegrád, FĘ u. 104.
Tel.: (26) 398-374
E-mail: kaoszuzlet@freemail.hu
Nyitva tartás:
hétfĘ–péntek:
9–18 óráig
szombat–vasárnap: 9–12 óráig

EėRY CSABA
Tel.: 06 (20) 599-9399

VÁRJUK SZERETETTEL!

TELEK ELADÓ!
Eladó Visegrád, FĘ u. 137. szám alatt fekvĘ
2256 m2-es építési telek egyben vagy megosztva
A terület egy 12 lakásos társasház projekt
összes dokumentációjával
(tervek, engedélyek stb.) rendelkezik,
mely igény szerint szintén eladó

Tel.: 06 (20) 599-9667

Budapest Kálvin téri
2 szoba + hallos nagypolgári lakásomat (73 m2)
eladom, vagy cserélem értékegyeztetéssel
Visegrád és környéki ingatlanra
Irányár: 22 millió forint
Tel.: 06 (20) 962-0707
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0 12345'67
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) 580-0 73
e-mail: optimed@chello.hu

Szemész szakorvosi vizsgálat,
gyermekszemészet
Kontaktlencse-vizsgálat, -forgalmazás
Kontaktlencse-ápoló szerek
Szemüvegkészítés, -javítás
Fotócikkek, fényképelĘhívás,
igazolványkép-készítés
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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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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
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Zenés Nyári Esték Visegrádon
2012. július 28., szombat 19 óra,
református templom

Horváth Anikó és Elek Szilvia
zongoramĦvészek hangversenye
Fáy István (1807. Kassa–1862. Füles) halálának
150. évfordulója emlékére
MĦsoron:
Fáy–Csermák:
Sarkantyús verbunk
Fusz: Variations sur le Menuet favori de
l’opéra Don Juan
Fáy–Merk–Csermák:
Allegro, Andante, Trio
Lavotta elsĘ szerelme
J. Spech:
Zwei rhapsodische Allegri – I.
SZÜNET
F. X. Kleinheinz:
Grande Sonate pour quatre main
– Andante
Fáy–Csermák–Bunkó:
Adagio, Allegro
Ellencsárdás
Mosonyi Mihály:
Az égĘ szerelem hármas színe –
A babér
Fáy: Rákóczi-induló
2012. augusztus 4., szombat 19 óra,
római katolikus plébániatemplom

Zászkaliczky Tamás orgonamĦvész
szólókoncertje

A programban a barokk és romantikus kor egyegy nagyhatású és népszerĦ alkotója – J. S. Bach
és J. Brahms – mellett Közép-Európa közös
zenetörténeti
hagyományait
reprezentáló
,,kismeste-rek” – pl. Croner Dávid brassói és
Zimmermann Anton pozsonyi zeneszerzĘk –
értékes darabjai szólalnak meg.

2012. augusztus 11., szombat 19 óra,
római katolikus plébániatemplom

Érdi András operaénekes
és Dénes István zongoramĦvész
hangversenye
2012. augusztus 18., szombat 19 óra,
római katolikus plébániatemplom

Somogyi Vonósnégyes koncertje
,,In memoriam Claude Debussy”
A vonósnégyes tagjai:
Somogyi Péter (hegedĦ)
Lendvai György (hegedĦ)
Tóth Balázs (mélyhegedĦ)
Pólus László (gordonka)
A második két koncert mĦsorát a Visegrádi Hírek
augusztusi számában tesszük közzé.
A mĦsorról és az elhangzó mĦvekrĘl szóló
további ismertetést, valamint az elĘadók
bemutatását a koncertek helyszínén kiosztandó
mĦsorfüzetben találhatják meg.
Szeretettel hívunk és várunk
minden zenekedvelĘ vendéget!
A koncertekre a belépés ingyenes!
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TOVÁBBRA IS: MAGAS FORDULATSZÁMON
Egy hónappal ezelĘtt még bíztam abban, hogy az idĘ
elĘrehaladásával csökken az idĘhiányból fakadó nyomás,
amit magunkon, magamon érzek – ám még mindig
folyamatos az idĘvel történĘ versenyfutás.
Nagy segítséget jelent, hogy Dr. Szabó Attila mb. jegyzĘ
fölvette a munkát, s a mindennapi ügyekben a feladatok
végre megtalálhatják gazdájukat.
Továbbra is elsĘbbséget kell élvezzen két pályázatunk
ügye; a két témával kapcsolatban június 5-én
közmeghallgatást tartottunk a moziban.
A Városközpont–Városháza-beruházással kapcsolatban az
azóta eltelt idĘben:
– részletesen kidolgoztuk a beruházás új forgatókönyvét;
– újrafogalmaztuk a beruházás programját;
– egyeztettünk az építész tervezĘkkel (jelen pillanatban
velük szerzĘdés-elĘkészítési szakaszban vagyunk);
– összeállítottuk a Pro Régió Nonprofit Zrt. felé beadandó
(be is adott) változtatási lehetĘséget kérelmezĘ
dokumentációt;
– tárgyaltunk az OTP Bankkal az önrész finanszírozásának
kérdésérĘl, feléjük is megtettük a szükséges változásokat
elĘirányozó lépéseket.
Mindennek eredménye elfér néhány teleírt A/4-es lapon;
ám ezen dokumentumok minden sora mögött sok-sok órányi
munka, egyeztetés van. Néhány hét alatt kellett elvégeznünk
azt a munkát, melyre normális esetben hónapokat kellene
szánnunk. Gyakorlatilag újraterveztük a beruházást úgy,
hogy a pályázat eredeti keretein belül maradtunk; sĘt, egyes
mutatóit tekintve még fölötte is az eddigieknek. Nagy
köszönet érte mindenkinek, aki részt vett a feladatok
elvégzésében – különösen is Borosházi Tamás fĘépítésznek
és Tegzes Dánielnek (Visegrádi VárosfejlesztĘ Kft.).
A folyamat során komoly hangsúlyt fektettünk arra, hogy
az önrészhitel visszafizetésének feltételei fönnállnak-e az
elkövetkezĘ években – hiszen ez több tízmilló forint terhet
jelent majd az elkövetkezĘ 4-5 évben. Az önkormányzati
rendszer mĦködésének – beleértve annak finanszírozását is –
jogszabályi háttere változásban van, ezért a jövĘbe látni most
különösen nehéz; jelenlegi tudásunk szerint azonban mindent
egybevetve – ha nehezen is – elĘteremthetĘ lesz a
törlesztĘrészletek fedezete.
Az újratervezés során – a szorító határidĘk ellenére –
minden munkarésznek el kell készülnie; az érdeklĘdĘ
lakosság tájékoztatását, véleményének meghallgatását sem
szeretnénk elmulasztani. Július utolsó hetében várható, hogy
az újratervezés vázlatterve elkészül; fontosnak tartjuk, hogy
ezt minden érdeklĘdĘ megismerhesse.
Az óvodafelújítási pályázat eredménytelen közbeszerzési
eljárását lezártuk. A szomszédos volt rendĘrségi üdülĘépület
visszaszerzésére irányuló szükséges lépéseket megtettük a
megfelelĘ államigazgatási szervek felé; reményeink szerint a
negyedévenként esedékes (legközelebb szeptember végén)
kormányzati döntés számunkra kedvezĘ eredménnyel zárul.
Folyamatban van a szükséges tervek elkészítésének
elĘkészítése; ahhoz, hogy a jövĘ évben el tudjuk kezdeni a
munkát, a remélt kedvezĘ döntés után szinte azonnal kész
tervekkel kell rendelkeznünk.
Az elmúlt hónapban a testület is többször tárgyalta a
Solarsys Rendszerház Kft.-vel fönnálló, immár évtizedes
jogvita állását; a jogvita peren kívüli megegyezése a
küszöbön áll, lezárásához közelít – remélhetĘen más egyéb
hasonló ügyeknek nem kell ily’ hosszú ideig húzódniuk a
késĘbbiekben.

A KVG Zrt. idén tavasszal fölmondott hulladékszállítási
szerzĘdése helyett – a térség öt településének összefogásával
– közös hulladékszállításra vonatkozó közbeszerzési
eljárásban veszünk részt. A pályázathoz szükséges
adatszolgáltatás rendelkezésre álló igen rövid idĘben történĘ
teljesítésében óriási segítséget jelentett Lakatosné Dr.
Schilling Dorottya, Bánó László, Schüszterl Károly és
Hintenberger András segítsége.
Fontosnak tartom, hogy minden hivatalos és nem hivatalos
,,megjelenésünk” (levél, felirat, oklevél stb.) méltó legyen
Visegrádhoz. Ezekben a kérdésekben nagyon sok segítséget
kaptunk Kacsán György grafikusmĦvésztĘl; ezentúl az Ę
felajánlásának köszönhetĘen kerülhetett minden visegrádi
iskolás fejére Visegrád-logós sapka. Köszönet érte!
A hétköznapok sĦrĦ tárgyalási-egyeztetési folyama között
egy-egy kedves esemény részese is lehetek, mint például a
június utolsó–július elsĘ hétvégéjén lezajlott a Duna-Maraton
rajtja és záró ünnepsége. Utóbbin a szervezĘk fölkérésére
több tucat érmet és díjat adhattam át; mindegyik között
számomra legnagyobb örömet a Master3 nĘi kategória
bronzérme jelentette, melyet egy visegrádi hölgy, Müller
Zsuzsanna nyakába akaszthattam.
Tudjuk, érezzük, hogy sokan várnak – joggal –
türelmetlenül közösséget, Visegrádot építĘ gondolataik
megvitatásának, megvalósításának lehetĘségére. Kérek
mindenkit, ne tartsa ezen gondolatait magában! Kérek
mindenkit, akinek városunk életével, fejlesztésével
kapcsolatosan gondolata, szándéka, ötlete van, juttassa el
hozzánk! Tegyék ezt szóban, írásban, papíron vagy
elektronikus úton – ahogy a nyár erejét, tüzét gyĦjtĘ szĘlĘt
Ęsszel szedik, válogatják, s azután válik azután nemes itallá,
úgy legyenek összeadott közös gondolatainkból a jövĘre
vonatkozó átgondolt terveink.
Félegyházi András polgármester

Kérés
Tisztelt Visegrádiak!
Kérjük, hogy a kommunális hulladékot csak a megfelelĘ edénybe,
illetve ha ez kevésnek bizonyul, akkor kizárólag a szolgáltató által
rendszeresített zsákba helyezzék ki!
A zöldhulladék-szállítás jelenleg átszervezés alatt van. Amíg az új
szabályok nem lépnek életbe, természetesen a régi rend szerint folyik
a szállítás. Nyomatékosan kérjük a lakosságot, hogy a zöldhulladék
közé ne keverjenek kommunális szemetet! Rendszeresen találunk a
zöldhulladékban pelenkát, purhabos dobozt, nikecellt, egyéb építési
törmeléket és háztartási szemetet. A szelektív gyĦjtést ellehetetleníti,
ha felhasználói és szolgáltatói oldalról egyaránt nem tartjuk be az ide
vonatkozó szabályokat.
Segítségüket köszönjük.

VKG csoport

Gyógyszertári értesítés
Értesítem kedves Betegeimet, hogy

a gyógyszertár
2012. augusztus 1–18. között zárva lesz.
Legközelebbi gyógyszertár:
Rókus Gyógyszertár
Dunabogdány, Kossuth Lajos út 94.
Tel.: (26) 391-035

Dr. Robicsek Katalin
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Tájékoztató a júniusban megtartott
képviselę-testületi üléseken történtekręl
Júniusban három ülést tartott a testület. Az elsĘ ülésre
június 5-én került sor, melyen kinevezésre került Dr.
Szabó Attila helyettesítĘ jegyzĘ, aki Dömös Község
jegyzĘje, Visegrádon hétfĘtĘl csütörtökig délutánonként
látja el a jegyzĘi feladatokat.
A következĘ ülését június 13-án tartotta a képviselĘtestület.
ElsĘként zárt ülésre került sor. A Solarsys Rendszerház
Kft.-vel korábban tartott egyeztetés kapcsán a kft. jogi
képviselĘje által megfogalmazott ajánlatot nem fogadta el
a testület, hanem arra hatalmazta fel a polgármestert, hogy
maximum bruttó 10 millió forintos árat ajánljon meg a
kft. képviselĘjének, így a telek az önkormányzat
tulajdonába kerül és a kft. lemond minden további
kártérítési követelésérĘl. 
A zárt ülést követĘ nyílt ülés elsĘ napirendi pontjában a
bizottságok külsĘs tagjainak megválasztására került sor.
A gazdasági és pénzügyi ellenĘrzĘ bizottságba Bene
Balázst, a közmĦvelĘdési, oktatási, ifjúsági és népjóléti
bizottságba
Gróf
Pétert
Grósz
Gábort,
a
városüzemeltetési
és
városfejlesztési
bizottságba
Meszárek Györgyöt és Zeller Tibort választotta meg a
képviselĘ-testület. A külsĘs tagok megválasztásukat
követĘen esküt tettek.
Létrehozta a testület az ún. tényfeltáró bizottságot, mely
ideiglenes jelleggel mĦködik majd, mintegy féléves
idĘtartamban, a város közvéleményét és a testületet is
foglalkoztató, múltban történt ügyek feltárása, tisztázása
céljából. A bizottság elnökének Mikesy Tamást, tagjainak
Hintenberger Andrást, Bártfai Istvánt, külsĘs tagjainak
Vaik Viktornét és ifj. Szigeti Jánost választotta a testület.
Jóváhagyólag elfogadta a testület Helm János, a
Visegrádi VárosfejlesztĘ Kft. könyvvizsgálójának
könyvvizsgálatra vonatkozó szerzĘdése felbontását, mivel
a kft.-ben nem indokolt könyvvizsgáló alkalmazása. A
képviselĘ-testület ezúton is megköszöni az eddig végzett
tevékenységét.
Második alkalommal tĦzte napirendjére a képviselĘtestület a házi- és üzemorvos beszámolóját a 2011. évi
munkájáról, azonban Dr. Balázs Mária ismét nem tudott
jelen lenni az ülésen, ezért a testület akképpen foglalt
állást, hogy írásban is feltesz néhány kérdést a
háziorvosnak, de a testületi ülésen való személyes
részvételét továbbra is kívánatosnak tartja.
A ,,Fellegvár Óvoda korszerĦsítésének, bĘvítésének és
részleges tetĘtér-beépítésének kivitelezési munkái
megvalósítására” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárást – a
Kbt. 76. § (1) bekezdés c) pontjára tekintettel –
eredménytelenné nyilvánította a képviselĘ-testület, mivel
a legolcsóbb ajánlat is jóval magasabb összegre érkezett
be, mint amennyi az önkormányzat részére rendelkezésre
áll. Az óvodabĘvítés lehetĘségét továbbra is keresi az
önkormányzat, melyre az elsĘdleges elképzelés a mellette
lévĘ volt rendĘrségi üdülĘ ingyenes tulajdonba vételével
valósulna meg. Az erre vonatkozó tárgyalások, illetve
ügyintézés folyamatban van.
Elkészült a Schulek utca felújítás engedélyezési

terveinek felülvizsgálata,
melynek az illetékes
hatóságokhoz történĘ benyújtásáról döntött a testület,
annak érdekében, hogy amennyiben két éven belül
megteremtĘdik a felújításhoz szükséges forrás, akkor az
engedélyezéssel már ne kelljen idĘt húzni.
Kiírásra került a könyvvizsgálói feladatok ellátására
vonatkozó pályázat, melyet szintén e lapszámban
olvashatnak.
A testületi ülést megelĘzĘen Mikesy Tamás, Schüszterl
Károly, Bálint Zsolt képviselĘk, továbbá Kárpát Zoltán és
Láng Anikó gazdasági vezetĘ áttekintették az iskolabusz
további
mĦködésének
legfontosabb
kérdéseit.
Megállapításaik alapján négy határozatot hozott a testület,
melyek az alábbiak:
1. A jövĘben az iskolabusz csak azon tevékenységi
köröket végezi, melyre engedélye van.
2. Az alábbi tarifatáblázatot alkalmazza azonnali
hatállyal (a már megrendelt fuvarokat leszámítva):
1. Ingyenes – iskolabusz
2. 205,– Ft/km + sofĘr bére – Visegrád város
közoktatási intézményei részére pedagógiai
programban megfogalmazott célokra.
3. 305,– Ft/km + sofĘr bére – visegrádi és kistérségi
civil szervezetek részére.
3. Az Atlantisz-Visegrád Club Kft. iskolabuszhasználatából származó, 260 km-re vonatkozó
befizetési kötelezettségét egyszeri alkalommal
elengedi, és 2012. június 30-i hatállyal a vele
korábban
megkötött
parkoltatásra
vonatkozó
szerzĘdést felmondja,
4. Az iskolabuszt 2012. július 1-jétĘl éjszakára
kizárólag
az
Atlantisz-Visegrád
Club
Kft.
(képviseletében:
Jung
Vilmos)
parkolójában
parkoltatja az önkormányzat, melyre vonatkozóan új
szerzĘdést kötnek meg úgy, hogy a Jung Vilmossal
korábban
megkötött
parkoltatásra
vonatkozó
szerzĘdés biztonsági pontjait továbbra is fent kívánja
tartani, villany- és vízhasználatra nem tart igényt. A
parkoltatásért havi 50 km-es ingyen használatot
biztosít, mely össze is vonható.
Pályázatot írt ki az önkormányzat az ifjúsági alapból
elnyerhetĘ támogatásra. A pályázati keretösszeg
300.000,– Ft, a pályázat benyújtási határideje 2012. június
25. volt; a pályázati felhívást a Visegrádi Hírek júniusi
számában pótlapon tettük közzé.
A hónap utolsó ülését június 25-én tartotta a testület.
Zárt ülés keretében ismét a Solarsys Rendszerház Kft.vel való peren kívüli egyezség létrehozása volt
napirenden. A testület által korábban megajánlott vételárat
(több mint 25 millió forintot) a kft. képviselĘi nem
fogadták el, de az álláspontok némileg közeledtek
egymáshoz, így utolsó ajánlatként 12 millió forint
megajánlására hatalmazta fel a testület a polgármestert.
A nyílt ülésen elsĘként helyi termelĘi piac beindításáról
döntött a testület, mely a tornacsarnok és a 11-es számú
fĘút–Mozi köz közötti területet egy részén mĦködne (a
murvával leszórt úton), minden hét vasárnapján 8–12 órá(Folytatás a 4. oldalon)
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(Folytatás a 3. oldalról)

Tájékoztató a júniusban megtartott
képviselę-testületi üléseken történtekręl
ig üzemeltetési feladatainak ellátására a Pro Visegrád
Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.-t bízza
meg, mellyel a feladatok ellátására együttmĦködési
megállapodást köt. A piacon magánszemélyek,
ĘstermelĘk, maguk által megtermelt, illetve elĘállított
kézmĦves dolgokat árulhatnak majd, mely a tervek szerint
– a szükséges engedélyezési eljárás után – július végén
kezdi meg mĦködését.
Az árvízvédelmi gát beruházása kapcsán három
napirendi pont is szerepelt az ülésen, melyek kapcsán az
alábbi döntések születtek:
1. A megelĘzĘ meghívásos közbeszerzési eljárás
lezárásaként kiválasztásra került a Dunakanyar Film
Bt., mely ellátja a pályázati projekt megvalósítási
szakaszához kapcsolódó kommunikációs feladatokat
6.506.000,– Ft + áfa megbízási díj ellenében, mely
összeg a pályázatban teljes mértékben elszámolható.
2. Szintén meghívásos közbeszerzési eljárás végéhez ért
a területszerzéssel kapcsolatos jogi feladatok ellátására
vonatkozó vállalkozó kiválasztása, melynek során
ezen feladatot a Dr. Kiss György Ügyvédi Iroda látja
majd el, aki egyébként a pályázat elsĘ fordulójában is
az elĘszerzĘdéseket készítette. A megbízási díj:
2.200.000,– Ft + áfa.
3. Végül kiírásra került a projekt kivitelezési feladatát
ellátó szervezet beszerzésére vonatkozó közbeszerzési
eljárás.
Az új szabálysértési törvény életbelépésével 2012.
április 15-tĘl a helyi önkormányzat rendeletében
szabálysértési tényállási elemeket nem szabályozhat, ezért
sor került egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési
rendelkezéseinek hatályon kívül helyezésére. A jövĘben
megalkotásra kerül egy helyi rendelet, mely tartalmazni
fogja azokat az ún. tiltott, közösségellenes magatartásokat
(korábban szabálysértési tényállás), amelyeket a helyi
önkormányzat képviselĘ-testülete úgy gondol, hogy
azokat elkövetésük esetén szankcionálni szükséges.
A továbbiakban arról született döntés, hogy a települési
szilárd, szelektíven gyĦjtött, valamint veszélyes hulladék
begyĦjtése,
elszállítása,
ártalmatlanítása,
illetve
lomtalanítása tárgyában Dunabogdány, Kisoroszi,
Leányfalu, Tahitótfalu és Visegrád településekkel
közösen közösségi nyílt közbeszerzési eljárást
kezdeményez az önkormányzat.
Visegrád Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Pályázati felhívás
Visegrád Város Önkormányzatának KépviselĘ-testülete 2012.
június 13-án megtartott nyilvános ülésén döntött arról, hogy a
„helyi önkormányzatokról” szóló (továbbiakban: Ötv) 1990. évi
LXV. törvény (Ötv.) 92/A. §-a alapján pályázatot hirdet
Visegrád Város Önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak
ellátására.
A pályázó feladatai: Az Ötv. 92/A. § (3) bekezdése alapján a
számvitelrĘl szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a költségvetési
szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségérĘl szóló
249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet elĘírásaival összhangban

2012. július

készített
költségvetési
beszámoló
valódiságának,
szabályszerĦségének vizsgálata. Az „államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról” szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet elĘírásaival összhangban készített költségvetési,
zárszámadási, ill. költségvetést módosító rendelettervezetek
felülvizsgálata, könyvvizsgálói vélemény kibocsátása.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. július 20.
A pályázat benyújtásának módja: Zárt borítékban, a borítékra
kérjük ráírni: ,,Pályázat Visegrád Város Önkormányzat
könyvvizsgálói feladatainak ellátására”
Postai cím: Visegrád Város Önkormányzata Félegyházi
András polgármester 2025 Visegrád, FĘ u. 81.
Részvételi feltételek:
• okleveles
könyvvizsgálói
vizsga,
könyvvizsgálói
nyilvántartásba vétel (költségvetési minĘsítéssel),
• magyar állampolgárság,
• büntetlen elĘélet,
• legalább 5 év hasonló területen szerzett szakmai gyakorlat.
• A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes, jogilag
is kötelezĘ erejĦ nyilatkozatát, ill. tájékoztatását az
alábbiakra vonatkozóan:
o a pályázó neve, székhelye, telefonszáma, telefax száma,
rövid bemutatása,
o a könyvvizsgálói díj mértéke és a fizetési feltételek
meghatározása,
o szakmai referenciák,
o az államháztartás alrendszereiben szerzett tapasztalatok
(ellenĘrzési, ill. könyvvizsgálói tevékenység) ismertetése,
o nyilatkozatát a feladatok határidĘn belüli végrehajtására
vonatkozóan.
A pályázathoz csatolni kell:
• a képesítést igazoló dokumentumok másolatát,
• a könyvvizsgálói kamarai tagság igazolásáról szóló
másolatot,
• a felelĘsségbiztosítás meglétének igazolásáról szóló
másolatot,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
• az Ötv. 92/B. § (2) bekezdése alapján tett nyilatkozatot az
összeférhetetlenségrĘl,
• ha a pályázó jogi személy, a pályázatnak tartalmaznia kell a
pályázattevĘnek a beadás idejéhez képest 30 napnál nem
régebbi cégkivonat-másolatát. A könyvvizsgálói szervezet
részérĘl kerüljön megnevezésre a könyvvizsgálatot elvégzĘ
természetes személy megnevezése és adatai (bejegyzett
könyvvizsgáló), valamint csatolásra a természetes személy
Magyar Könyvvizsgálói Kamarai tagságának száma,
továbbá a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által vezetett
könyvvizsgálói névjegyzékben szereplĘ „költségvetési”
könyvvizsgálói minĘsítésének másolata.
A megbízási szerzĘdés idĘtartama: 2012. augusztus 1-jétĘl
kezdĘdĘen 2014. december 31-ig.
Az elsĘ év (próbaidĘ) lejárta elĘtt 30 napig a szerzĘdést
bármelyik fél indoklás nélkül azonnali hatállyal felmondhatja,
amennyiben ez nem történik meg, úgy a szerzĘdés az elsĘ év
lejártától számítva 2014. december 31-ig határozott idĘtartamra
meghosszabbításra kerül. Az elsĘ évet követĘen bármelyik fél
írásban, 60 napos felmondási idĘ mellett, kezdeményezheti a
szerzĘdés megszüntetését.
A pályázat elbírálásának határideje: Benyújtási határidĘt
követĘ elsĘ soros képviselĘ-testületi ülés napja.
Az önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy a
pályázatot eredménytelennek minĘsítse és szükség esetén új
pályázatot írjon ki.
A pályázattal kapcsolatosan érdeklĘdni lehet Dr. Szabó Attila
jegyzĘnél a (26) 398-255-ös telefonszámon.
Félegyházi András polgármester
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Az Áprily Iskoláért Alapítvány
KÖZLEMÉNYE
– a kuratóriumi elnök szubjektív véleményével
Köszönet MINDENKINEK, aki a 2011/12-es
tanévben az alapítványon keresztül közvetve vagy
közvetlenül segítette Visegrád város alapfokú oktatási
intézményét, az ott tanuló gyermekek nevelését, a
pedagógusok tiszteletteljes, áldozatos munkáját!
A június 2-án megrendezett gyermek- és pedagógusnapi
programot az alapítvány 22.000 Ft-tal támogatta.
A
nyugdíjas
pedagógusok
nevében
köszönöm, hogy úgy élhettük meg hivatásunk
ünnepét munkásságunk egyik fĘ helyszínén,
gyerekzsivajban, valamikori tanítványaink,
most szülĘként jelen lévĘk körében, hogy
együtt láthattuk múlt – jelen – jövĘ
képviselĘit. Ez a gyermek- és pedagógusnap
valóban az elsĘ (!) ilyen esemény volt
Visegrád város és az iskola történetében.
KÖSZÖNJÜK!
A rendezvény bevétele 190.000 Ft-tal gazdagította az
alapítvány számláját, természetesen a kitĦzött támogatási
céllal: alsó tagozatban trambulin, felsĘ tagozatban
projektor (digitális tábla) beszerzésére.
Az Áprily Iskoláért Alapítvány elsĘ alkalommal adta át
az Év Diákja és az Év Kisdiákja címet a ballagáson és a
tanévzáró ünnepélyen megjelent nyilvánosság elĘtt
PAULUSZ BALÁZS 8. és SINTÁR VIRÁG 4. osztályos
tanulónak.
A díj megalapításával, meghirdetésével
nagy felelĘsséget, megtisztelĘ feladatot
vállalt magára közvetve az alapító és
közvetlenül a kuratórium!
A legfelelĘsségteljesebb döntést a cím
odaítélésérĘl mégis a tantestületnek kellett
meghoznia. Reméljük, hogy a diákság
számára vonzó lesz a jövĘben is dolgozni,
megküzdeni az Év Diákja címért, mert
önmagában is mĦvészeti értéket jelent az
oklevél és plakett, valamint a Szent György
Lovagrend által adományozott 150.000 Ft
értékĦ tárgyjutalom.
Ezúton köszönjük Péterfy László szobrászmĦvész
Áprily Lajost ábrázoló bronz plakettjét, melyet Paizs Béla
öntĘ mester készített, Schüszterl József fafaragó míves
dobozát, Kacsán György grafikusmĦvész igényes
oklevelét.
Az Év Kisdiákja a parajdi Áprily Lajos Általános Iskola
képzĘmĦvész rajztanárának, Szabó Tímeának alkotását, az
erdélyi Váradi Péter Pál és LeĘwey Lilla Áprily Lajos
életének helyszíneit bemutató fotóalbumát vehette át. A
Szent György Lovagrend 50.000 Ft értékben egyhetes
táborozási
lehetĘséget,
márkás
iskolatáskát
és
rajzeszközöket ajándékozott Sintár Virágnak. A kisdiák
nevében is köszönjük az értékes ajándékokat!
Az Áprily Iskoláért Alapítvány a két díj
megalapításával parajdi testvériskolánkkal is

szorosabbra fĦzheti a kapcsolatot, hiszen az
Áprily-plakettel mi ajándékozzuk meg a
parajdi iskola jutalmazott diákját, Parajd
pedig minden évben a mi kisdiákunk díját
biztosítja.
Ez évtĘl díszes könyv örökíti meg a díjazottakat,
remélve, hogy további pályafutásukat is rögzíteni tudjuk
majd az iskola ,,Aranykönyvé”-ben. Az Aranykönyv
SzĦcs Sándor papírmerítĘ mester igényes munkáját
dicséri, amit neki is hálásan köszönünk.
A tanév vége még számunkra, az Áprily Iskoláért
Alapítvány számára is kedves meglepetést szerzett Tóth
Judit zongoratanár és zenész barátai ajándékkoncertje
június 24-én a moziban. Chopin és Piazzola mĦveit
varázsolta elénk Válóczi Ildikó (cselló), Weisz József
(hegedĦ), Jánosházi Péter (cselló). A meleg vasárnap
délután és más programok ellenére szép számú
hallgatóság gazdagodott magas színvonalú zenei
élménnyel, az alapítvány pedig 35.100 Ft-tal gyarapította
a többféle ígéretre váró bankszámláját. Köszönjük
elsĘsorban a lelkes, tisztaszívĦ fiatal mĦvészek
példamutató, önzetlen felajánlását, a hallgatóság
támogatását, buzdító bátorítását, a szülĘi munkaközösség
ismételt vendéglátását!
Úgy tĦnik, épül, alakul az a közösség, amit
egy közös cél kovácsol egybe; városunk
legjelentĘsebb
intézményének
szellemierkölcsi-anyagi támogatásának szándéka!
Köszönjük
és
várjuk
azoknak
a
szervezeteknek,
egyéneknek,
civil
szervezeteknek
hasonló
megkeresését.
Befogadjuk és szervezzük az alapító
okiratunkban
megfogalmazott
célokkal
egyezĘ szándékokat, ezzel is színesítve
városunk kulturális életét!
A 2011/12-es tanév a tanévzáró ünnepéllyel még nem
fejezĘdött be, a nyári vakáció programjai folyamatosan
tartanak. Alapítványunk két nyári tábort támogat: 40.000
Ft-tal az ElĘdeink nyomában nemzetiségi német tábort,
100.000 Ft-tal a testvériskolánkkal közös VI–PA-tábort
Parajdon.
Az Áprily Iskoláért Alapítvány kuratóriuma a nyári
vakáció örömeihez szép idĘt, egészséget, pihenést,
vidámságot kíván nevelĘknek, diákoknak, családoknak.
Mezei Anna,
az ÁIA kuratóriumi elnöke

Kedves & Olvasók!
A visegrádi könyvtárban júliusban leltározást tartunk,
éppen ezért arra kérek mindenkit, hogy akinek
könyvtartozása van a könyvtár felé, hogy azt sürgĘsen
rendezze. A leltározás alatt a kölcsönzés szünetel.
Megértésüket köszönjük. Fehér Judit könyvtáros
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Csonka Józsefné

Az Év Kisdiákja
A 2011/12-es tanévben elĘször osztották ki az Év
Kisdiákja, illetve az Év Diákja címet az Áprily Lajos Ált.
Iskolában. ElsĘként Sintár Virág 4. osztályos tanuló lett
az Év Kisdiákja.
ėt
bemutatni
néhány
mondatban talán úgy a
legkönnyebb, ha iskolai
munkáiból, fogalmazásaiból
is idézek. Saját szavai, sorai
önmagukért
beszélnek,
többet mondanak el róla,
mint az én szavaim.
Virág mindig szívesen írja
szép fogalmazásait a kijelölt
témákban, sĘt, még ráadást is
készít, mint szinte minden
házi feladatból. Nem kérdezi,
jár-e érte plusz ötös vagy
bármi, csak teszi, mert örömét leli benne.
Tanév vége felé kértem az osztályt, nézzenek vissza az
elmúlt négy évre, és írják le, amire büszkék ebbĘl az
idĘszakból. Virág ezt írta: ,,Nagyon örülök, hogy mind a
négy évben nagyon szép volt a bizonyítványom. Szeretek
tanulni!”
Akkor is szeret tanulni, ha néha nem könnyĦ elsĘre
megérteni valamit. Nem lép tovább egy nehezebb
feladaton, hanem kérdez, alaposan a végére jár
mindennek, és csak akkor elégedett, ha tökéletesen
megoldotta. Igazából a világ dolgait megérteni akarja,
nem csak megtanulni.
A tanulás mellett azért másra is jut ideje: lovagolni jár, a
választott mĦvészeti tevékenységeit – rajz, zene, tánc – is
örömmel és sikeresen végzi. ,,Négy rajzpályázaton
nyertem, nagyon szeretek rajzolni. Egyszer meghívón
szerepelt a rajzom, aztán karácsonyi képeslapon is. Erre
nagyon büszke vagyok.”
Bár büszkélkedését nem szokta mutatni, a jutalmazást
mindig kislányos örömmel, de szégyenlĘs szerénységgel
fogadja. ,,Sok versenyen részt vettem, nem nyertem
mindegyiken. De nem voltam szomorú, hisz’ azt
mondják: a részvétel a fontos, nem a nyerés.”
Amit én még fontosnak és mindenképp említésre
méltónak tartok Virággal kapcsolatban, az a természet és
a lakóhelye iránti szeretete.
Mikor fogalmazást írtunk ,,Lakóhelyem” témában, a
címet így változtatta meg: GyönyörĦ Visegrád. Miután
szépen leírta a város nevezetességeit, történelmi emlékeit,
kirándulóhelyeit, így folytatta:
,,… A sípálya tetejénél található a Nagy-Villám-kilátó.
Onnan gyönyörĦ panoráma nyílik a Dunára és a mellette
fekvĘ városra. Este nagyon szép a százával világító
gyöngysor!... Végül bemutatom a házunkat a Nagy Lajos
utcában. Van három nyulam, szép kertem, ahol van egy
hinta és egy homokozó, meg egy óriási diófa. Ilyen
gyönyörĦ Visegrád, ahol élek!”
Összeállította (Tisza Zoltánné Zsuzsa néni véleményét
és segítségét is kérve):

Nem versenyeztem s nem nyertem soha,
hagytam, hogy a díjat más futók keressék.
Síromnak is elég a föld moha.
Az én díszem a teljes dísztelenség.
(Áprily Lajos: Dísztelenül, I)
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45 éve, 1967. augusztus 6-án hunyt el Áprily Lajos. Az
évfordulóra tesszük közzé temetési búcsúztatóját, melyet
Pályi János dunabogdányi református lelkipásztor
mondott a költĘ temetésén.

±±
ͷͿͼͽǤͷͺǦ±ǡ
Textus: Zsolt 121,1,5,7: ,,Szemeimet a hegyekre emelem,
onnan jön az én segítségem. / Az én segítségem az Úrtól van,
aki teremtette az eget és a földet. / Az Úr a te ĘrizĘd…
megĘrzi a te lelkedet.”
Gyászoló Gyülekezet!
Ábel füstje c. könyvében egy fényképet láthatunk Áprily
Lajosról. Mikor az elmúlt Ęsszel utoljára itt járt nálunk a
parókián Dunabogdányban, elĘkerült ez a fénykép.
Nézegetve, mondottuk Lajos bácsinak: a 121. zsoltárt juttatja
eszünkbe tekinteted. „Igen, van benne valami – hagyta
helyben –, mások is mondták már ezt nekem.”
„Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én
segítségem” – ez az életének meghatározója. A változatlan, a
magasságban lakozó Istenre figyelés, és a földön
vándorlásban ugyanakkor ennek az Örökkévalónak
segítségével élés: ez az Ę életútja.
A Magasságost úgy ismerte meg mint TeremtĘt, MegĘrzĘt
és lelkét megtartó Urát. Ezen hitbeli állapotnak vetületeként
jelentkezett nála a kegyes református életeket jellemzĘ
szeretet, hĦség, alázat, egyszerĦség, szerénység, a lélek
békessége a Jézus Krisztusi kegyelem csodálatos világában,
és szolgálatának elvégzése küldetéstudatában.
A TeremtĘt úgy ismeri meg, s úgy vallja magát is keze
alkotásának, hogy mintegy „csavargóként”. Isten beverte Ęt
„nagy templomába”, a természet szép, nagy templomába,
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Úgy is ismerte Istent, mint lelkének ĘrizĘjét. Nem írja ki
ahol „egyetlen barlangod jutott nekem… enyém az erdĘ, és
gyakran verseiben Isten és Jézus Krisztus nevét, de sorain
jó hozzám az erdĘ: ennem ad… verĘfényed füröszti
átüt az Istennel és Jézus Krisztusban megbékélt emberélet.
mellemet… fütyörészem s Uram, te hallgatod” – hol Isten
Abban az állapotban mérhetĘ ez le, hogy hogyan készült a
közelsége oly igen jó!
halálra.
Csodálja és szereti a természetet – Isten alkotását. Issza
szépségét, formai tökélyét, harmóniáját, zenéje üde
A „csavargó” már régen elmondotta, még férfiúi
melódiáját… hogy ott láthassuk ezeket alkotásaiban, versben
érettkorban: „Ha menni kell, vállamról rongy-ruhámat / egy
formát öltĘ, kelyhet készítĘ mĦvészetében ,,…s hegyei
rándítással elhullathatom, / saruim szíja sem marad velem. /
borával telistele töltse”. A tavaszi somvirágos oldal, ékes
Uram, utálni nem tudom világod, / de indulhatok, mikor
tollú szivárvány madarak, fuvola-füttyel ringva szállnak
kivánod, / igéd szerint: egészen meztelen.”
(Gyurgyalagok), a korom színét komor bíbor szegi a
Hitünk igazsága szerint készült, mint akinek nincs mit
viharfelhĘnél, mely mögött ott feszül a fergeteg; a kék eget
magával vinnie, nincs mire hivatkoznia. A kegyelemben
V-vel teleírják a vadludak – az orozva, a korán érkezĘ tél
remélve, Jézus Krisztusban bízva készült utolsó útjára, és
tarajosra cifrázza a sarat… ,,Az egész világon, fenn s alant nézett szembe a halállal: bátran!
akárhol látszik a Te dicsĘ mivoltod, mert az eget s földet Te
„…De ha a jó Halál megállna / s behívó intésemre várna /
tartod” – ez szívbĘl jövĘ énekének híradása.
kapunk elĘtt, / nehogy reá mordulj, ha látod, / illĘn fogadd,
ėrizĘjeként is megismerte Istent. Nem dédelgetĘje, óh nem
mint jó barátot / s bocsásd be Ęt.” – inti kutyáját.
az volt Isten. Nehéz terhek, kemény csapások alatt
Öregségében kéri:
roskadozott, s hordozta magában ezek sebeit. Oda kellett
„…közel a véghez / egy pátosztalan, kurta szó elég lesz, …
hagynia Erdélyt, s új otthont keresni a lapályon, a síkon. Így a túlsó partot látó révülésben / a ’Készen vagy?’-ra ezt
jött Nagyenyed és Kolozsvár állomáshelyei után Budapestre. felelni: – Készen.”
Itt folytatta tanári munkáját, majd igazgatója lett egyházunk
KöltĘ volt. Minden költĘnek reménysége a halhatatlanság.
egyik neves intézetének. Erdélyt kereste itt is szüntelen, s
ė nem vágyott erre az emberi halhatatlanságra. Tisztán
megtalálni
vélte
a
visegrádi
erdĘ
koszorúzta
értékeli önmaga elĘtt munkáját, alkotásait:
Szentgyörgypuszta sziklafalának málló köveiben, házába
„Versem…hĦlt sorok: megannyi érc-koporsó, / s a könyv,
behallatszó patak csobogásában, a friss forrásvízben, mindig a könyvem gránit-kriptabolt.
a régit, az elveszettet ízlelgette: „velem jöttél, egy test vagy
… s a bolt alól harangtisztán kicsendül / s magasra száll az
velem, mint a titkom” – írja. „Patakjaid bennem el nem
ember dallama!”
apadnak, / mélységeid mélységeimben kinccsel felfakadnak. /
Kis unokájának titulusára, hogy Ę költĘ, így felel:
Vadméheid a rétemen toroznak, / havasaid nárciszaim
.„…a titulusa nem nekem való. / Ember voltam, remegĘ,
csokrában illatoznak.
daloló.”
Ösvényeid a két talpamban élnek, / harangjaid hajnal körül
Bármennyire tiltakozzék is szerénysége a költĘ titulusa
a tornyomban zenélnek. / Fellegeid az én tetĘmre szállnak, /
ellen, mi tudjuk, hogy IstentĘl kapott talentumait a jó és hĦ
viharaid az én barlangjaimban orgonálnak.”
szolga módján kamatoztatta. Poéta volt, ki elzengte élete
A második világháború viharában az aggódó édesapa a
dalait, formába öntve szíve belsejét, s a formán át nékünk
bizonytalanságban így tesz hitvallást: „S mikor völgyünkre átadta nemes gondolatait, forró érzéseit.
tört az áradat / s már hegy se volt, mely mentĘ csúccsal
Mint embernek több adatott meg, mint az emberi
intsen, / egyetlenegy kĘszikla megmaradt, / egyetlen tornyos
halhatatlanság, mely múlandó nagyság csupán. Isten
sziklaszál: az Isten.”
kegyelmi ajándékából a Krisztusban, úgy hisszük,
,,… megmentetted három gyermekem, / s nincs más szavam, megadatott testvérünknek az örökkévalóság. Ezt a jutalmat
csak egy: Halleluja!”
óhajtotta, remélte, várta, hitte és kérte, hogy övé lesz az.
Életének legmélyebb pontján, Kisanna unokájának halálán,
Szeretett felesége temetése után nem sokkal együtt álltunk
kiesett a toll a kezébĘl. A miértek zajos viharában itt e helyt, sírja mellett, ahol most oldalán a hĦséges
megnyugvást keresve jutott el újra vissza a megírt
hitestársa is megleli földi utolsó lakóhelyét. Akkor
igazsághoz: nincs más mentĘ, csak az egyetlen tornyos
zárkózottságából felengedve a túlsó hegyoldalra mutatott:
sziklaszál, az Isten.
„Megnyugvást ad ez az oldal lelkemnek. A havasi legelĘkre
Feleségének halálakor eljött bejelenteni a gyászhírt.
emlékeztet. Hadd érezze Erdély levegĘjét, hallgassa itt nyáj
JellemzĘen befelé forduló világára csendesen, szerényen és
híjával is a drága kolompszót. Otthon tudom itt Ęt.”
szelíden szólva oly egyszerĦséggel s mégis félreérthetetlenül
Felesége emlékére írja:
adta tudtomra a gyászhírt. Rá volt írva az arcára
,,ErdĘ-koszorúból jött. Messze vitt / a Házsongárd alól a
észrevehetĘen, hogy valami nem mindennapi történt vele.
hosszu út. / Erdélye helyett megtalálta itt / a visegrádi erdĘ„Eljöttem, hogy néhány jó szót kapjak” – ennyi volt a szava.
koszorút.”
Akkor múltba tekintĘ nézése – kibuggyant száján az
,,Hegyes hazája, hol világra jött, / így üdvözölte: Ave,
emlékekben, könnyekbe könnyebbedett. S a jó szó, mely
újszülött. / Visegrád völgye így: Ave, halott – / s
alig-alig akadt ajkunkon, de összefolytak a könnyeink, az
megszenvedett testének sírt adott.”
együttérzés vigasztalásával mégis szívéhez jutott. Azóta
Visegrád völgye, most üdvözöljed másik halottadat: Ave! s
fogant meg benne így a szó: „Még élek, még élek, és még
megszenvedett testének adj sírt domboldaladon!
dalolok a völgyben.” – És készült a halálra, utolsó útjára.
Isten veled!
A halál sötétségét életében tapasztalhatta. Szeme
Isten veled drága Édesapa, Nagyapa, kedves Rokon!
elhomályosult, látása megromlott, a vakság réme szállta meg.
Isten veled hĦ barát, szeretett testvérünk az Úrban!
Óh, átkos vakság, mely elfedi emberszemek elĘl a hegyek
Isten veled, kedves Lajos bácsi!
ormait, a magasságban lakozót: Istent! De lehull a hályog;
Legyen nyugodalmad békés; feltámadásod dicsĘséges,
megnyílik a végtelenség! Lelki szemeink elĘl nem fedheti el
örökléted örömteli a mi Urunk, a Jézus Krisztus által.
többé semmi sem az eget!
Azt is hirdetem felĘle, megĘrizte Ęt Isten ebben a nagy
Ámen.
próbatételben is, hogy ne vétkezzék ellene.
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NEMZETISÉGI OLDALAK – Szerkeszti a Német Nemzetiségi Önkormányzat
Sorozatunk folytatásaként most Josef Michaelis meséibĘl adunk ízelítĘt:
A CSILLAGVÖLGY
Villányban, a várostól nyugati irányban, a Szársomlyó-hegy, a
Fekete-hegy és egy domborulat aljában található a
Csillagvölgy. Régen egy eldugott, erdĘs terület volt ez a
környék. Ma szĘlĘtĘkék ereszkednek katonás sorokban lefelé a
lejtĘkrĘl a völgy felé. Neve egy réges-régi történetre emlékeztet.

Élt valamikor ezen a vidéken, az erdĘ széli fogadóban egy
gazdag fogadós a feleségével, fiával és szép lányával. A fiú és a
lány is szorgalmasak voltak, mindenben segítettek szüleiknek. A
fogadós felesége azonban zsugori hírében állt. A fiú
visszahúzódó, míg a lány segítĘkész és jószívĦ volt.
A fogadóba sok vendég tért be. Nemcsak friss ételeket és finom
vörösbort, de éjszakai szállást is kaphattak az arra járó vándorok
vagy utazók. Ha egy szegény ember vagy koldus vetĘdött arra, a
lány mindig hozott neki a konyhából egy pár falatot, melyeket
kötényében vitt a fogadó elĘtt kéregetĘ szerencsétlen
ágrólszakadtaknak. Édesanyja és bátyja gyakran korholták
emiatt:
– Amit mi nagy nehezen összekuporgatunk, azt te könnyen
elherdálod!
De az édesapja mindig védelmére kelt lányának:
– Nekünk így is van elég, ne sajnáljuk azt a néhány szelet
kenyeret a koldusoktól – mondta ilyenkor.
A koldusok között persze híre ment a jószívĦ lánynak, úgyhogy
egyre több koldus vagy rokkant állt meg a fogadó elĘtt.
Amikor meghalt az édesapja, nehezebb sorsa lett a lánynak.
Nemsokára bátyja is megnĘsült, és az újdonsült feleség szerette
volna megmutatni, ki az úr a házban. ė sem nézte jó szemmel a
lány adakozását.
– Bárcsak férjhez menne már a húgod, és végleg elmenne ebbĘl
a házból! – szidta a lányt ilyenkor a férjének.
– Ez a lány még tönkretesz bennünket! – mondta az anyós is.
A lánynak azonban esze ágában sem volt még a férjhez menés.
A környéken különben sem talált magához való kérĘt.
Egyik este, amint a jószívĦ lány ismét néhány falatot és egy kis
alamizsnát vitt egy féllábú rokkantnak, az újdonsült feleség
rákiáltott:
– Most aztán már elég! Takarodj ki ebbĘl a házból! Ide többet
vissza se gyere!
Fogta a seprĦt, és a lány felé dobta. Bátyja, aki félt nagyszájú
feleségétĘl, nem mert húga védelmére kelni.
A lány bemenekült a közeli erdĘbe, mivel errefelé nem lakott
senki más. Félt a sötétben, hát megállt valahol. Egy magas hársfa
alatt fĦbĘl készített egy kis kuckót magának. Lepihent a
fĦágyban, de nem jött szemére álom. Keservesen zokogott.
Könnyei, mint a gyöngyök hullottak a földre.
Egyszer csak nagy fényesség támadt. Ezernyi kicsi csillag
hullott az égbĘl és megvilágították az egész környéket. A
csillagesĘbĘl egy tündérkirálynĘ lépett elĘ, megfogta a
megszeppent lány kezét és így szólt:
– Ne félj tĘlem. Te eddig jót cselekedtél a szegényekkel.
Megérdemled, hogy megjutalmazzalak érte. Tündér lesz belĘled,
így még jobban segítheted a szenvedĘ szegényeket.
CsillagesĘ közepette, hattyúszárnyon felemelkedtek az égbe, a
csillagok mögé, Tündérországba. Attól fogva halhatatlan lett.
A fogadóban lévĘknek is feltĦnt a szinte nappali világosság és a
csillaghullás. Nem tudták mire vélni a dolgot. Kijöttek hát a
fogadó elé, és onnan gyönyörködtek a csillagok záporában.
Mivel ez azonban hamar megszĦnt, visszabandukoltak a
fogadóba és tovább kortyolgatták borukat.
Néha, de különösen Ęsszel, sok pici csillag húz ívet az égen.
Ilyenkor azt szokták mondogatni az öreg villányiak:
– Most a világon, nem messze innen, ismét segítettek a
szegényeken.

Tündérországban ilyenkor egy tündér int varázspálcájával, talán
éppen a fogadós szépséges lánya, és hull azután a sok apró,
sziporkázó csillag a földre. A csillagporból minden tavasszal
hóvirágok sarjadnak. Szirmaik állandóan emlékeztetnek
bennünket a fogadós szépséges lányára és jótetteire.
Azóta milliószámra nyílnak hóvirágok a Csillagvölgyben. Ha a
hóvirágok sziromtengerét látjátok, jusson nektek is eszetekbe az
a sok-sok szegény ember, akiket ti is segíthettek.
DAS STERNTAL
Westlich von Willand, am Fuȕ des Szársomlyó- und des
Schwarzzen Berges, unter einen Hügelzug befindet sich das
Sterntal. Früher war diese Gegend ein verstecktes, bewaldetes
Gebiet. Heute ziehen Weinstöcke von den Hügeln im strammen
Reihe zu Tal. Sein Name erinnert uns an ein uralte Geschichte.
Einst lebte in dieset Gegend, am Waldrand, in einem Gasthof ein
reicher Wirt mit seiner Frau, seinem Sohn und seiner schönen
Tochter. Sie beide waren sehr fleiȕig, in allem halfen sie ihren
Eltern. Die Wirtin stand im Ruf eines Geizkragens, der Sohn war
schüchtern, die Tochter hilfsbereit und gutherzig.
Das Gasthaus besuchten viele Gäste, vor allem Kaufmänner. Die
Reisenden fanden hier nicht nur frische Speisen, sondern auch feinen
Rotwein und Nachtherberge. Wenn ein armer Mann oder ein Bettler
dahin verschlagen wurde, brachte ihnen die Tochter aus der Küche
immer einige Bissen, die sie den unglücklichen Hungergestalten in
ihrer Schürze trug. Ihre Mutter und ihr Bruder tadelten sie oft:
,,Was wir mit Mühe zusammengekratzt haben, verprasst du
leichtsinnig”. Der Vater aber nahm seine Tochter in Schutz:
,,Wir haben auch so genug, missgönnen wir den Bettlern doch
einige Scheiben Brot nicht”, sagte er bei solchen Gelegenheiten.
Unter den Bettlern verbreitete sich die Nachricht, wie gutherzig das
Mädchen ist, so hielten immer mehr Bettler und Krüppel vor dem
Gasthof.
Als der Wirt starb, wurde das
Leben
des
Mädchens
schwieriger. Bald heiratete auch
ihr
Bruder
und
seine
frischgebackene Frau wollte
zeigen, wer im Haus das
Regiment führt. Auch sie sah die
Wohltätigkeit des Mädchens
nicht gern.
,,Wenn deine Schwester schon
heiraten und endlich aus dem
Haus gehen würde!” schimpfte
sie da vor der Schwiegermutter.
Das Mädchen dachte mit
keinem Gedanken ans heiraten.
In der Umgebung fand sie keinen
zu ihr passenden Mann.
Eines Abends, als das gutherzige Mädchen wieder einem
einbeinigen Behinderten einige Bissen und Almosen brachte, schrie
die frischgebackene Frau:
,,Jetzt ist aber genug. Scher dich fort aus diesem Haus! Komm nie
mehr hierher zurück!”
Sie nahm noch den Besen und warf ihn den Mädchen hinterher. Ihr
Bruder, der vor seiner groȕmäuligen Frau Angst hatte, getraute sich
nicht, seine Schwester in Schutz zu nehmen. Das Mädchen ging so in
den Wald, weil in der Nähe kein Menschenkind wohnte. Es fürchtete
sich in der Dunkelheit, und ging nicht weiter. Unter einem groȕen
Lindenbaum machte es sich aus Gras ein kleines Lager. Legte sich
hin, konnte aber nicht einschlafen. Es weinte herzergreifend. Seine
Tränen rollten wie Perlen auf die Erde. Auf einmal entstand eine
blendende Helle. Viele Tausend Sternchen fielen vom Himmel und
beleuchteten die ganze Gegend. Aus dem Sternenregen trat eine
Feenkönigin hervor, nahm die Hand des ängstlichen Mädchens und
sprach:
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,,Hab keine Angst vor mir. Du hast den Armen viel Gutes
getan, hast dir einen Lohn dafür verdient. Aus dir soll eine Fee
werden, so kannst du den leidenden Armen noch besser helfen.”
Das Mädchen war überrascht. Sie bewunderte nur die
Schönheit und Liebenswürdigkeit der Feenkönigin. Während
des Sternenregens stiegen sie schwanengleich in den Himmel
hinauf, hinter die Sterne ins Feenreich. Sie war unsterblich
geworden.
Den im Gasthof verweilenden Gästen fielen die Tageshelle
und das Fallen der Sterne auch auf. Sie wussten nicht, was sie
davon denken sollten. Sie kamen vor den Gasthof und
bewunderten diese Naturerscheinung. Weil sie aber nicht lange
dauerte, gingen die Gäste wieder in den Gasthof und nippten
weiter an ihrem Wein.

Manchmal aber, besonders im Herbst, ziehen viele kleine
Sternchen einen hellen Bogen am Himmel. Da sagen die alten
Willander immer:
,,Irgendwo in der Welt wird jetzt den Armen geholfen. Zu
solcher Zeit winkt eine Fee mit ihrem Zauberstab, vielleicht
eben die Tochter des Wirtes, und so fallen die vielen kleinen,
Funken sprühenden Sterne auf die Erde.”
Im Frühling sprieȕen aus dem Sternenstaub Schneeglöckchen,
die uns an Mädchen aus dem Gasthof und seine Wohltaten
erinnern.
Seit jener Zeit blühen unzählige Schneeglöckchen im Sterntal
bei Willand. Wenn wir daȕ weiȕe Meer der Schneeglöckchen
bewundern, sollen auch uns die Armen einfallen, denen wir
helfen müssen.

„ElĘdeink nyomában”

pincéjébe mentünk, és meglepĘdve hallgatták elbeszélését arról,
hogy a két világháború közt a pincékben nem bort tartottak,
hanem a szegények laktak bennük.

Népismereti tábor Visegrádon
Sok gyermeknek a ballagás után is „iskolába kellett járnia”. De
azért ez egészen más volt, mint a szokásos tanítási napokon! ėk
ugyanis a június 18-tól 26-ig tartó német népismereti táborba
jelentkeztek. A 7 nap alatt sokfelé jártunk, ismereteket
gyĦjtöttünk és nem utolsó sorban kikapcsolódtunk, élveztük a
nyarat.
„ElĘdeink nyomában” címmel szerveztük a tábort, azzal a
céllal, hogy a tanórai kereteken kívül ismerjék, tapasztalják meg
és éljék át tanulóink a német hagyományokat; táncok, játékok,
dalok segítségével kerüljenek közelebb a sváb kultúrához.
HétfĘn, elsĘ napunkon meghívtuk a helyi nemzetiségi kórus
karnagyát, Németh Tamást és az énekkar néhány tagját.
Dalcsokruk után beszélgettünk, majd közösen énekeltünk. Nem
hiányzott a tánc sem a délutánból. Bene Éva, aki már sok
visegrádi gyermekkel szerettette meg a táncot, a táborozóknak
tanított be egy vidám darabot.

Kismaroson a tájházban

A következĘ napok programjában szerepelt a kismarosi és
dunabogdányi helytörténeti gyĦjtemény megtekintése. Mindkét
faluban az 1720-as években indult meg a Duna menti németek
betelepülése. A régi idĘbĘl lelkes gyĦjtĘk megĘrizték,
restaurálták a használati tárgyakat, bútorokat, írásos emlékeket
és tájházakban helyezték el ezeket. Népes táborozó csoportunkat
is nagy örömmel fogadták a gyĦjtemények gondozói,
Kismaroson a Dabóczi házaspár és Dunabogdányban Liebhardt
András. Kezünkbe vehettük a kávépörkölĘt, a zöldbabvágót,
megtudtuk, hogyan készült a vaj, mi a „kĘkenyér” mondának az
eredete. Nemcsak a tárgyak története, hanem az ideköltözĘ
németség múltja is megelevenedett, amikor a kismarosi fĘtéren
az „ulmi skatulya” kĘbĘl kifaragott mását nézegettük. Hogy
hogyan hajóztak végig a Dunán 300 évvel ezelĘtt a svábok Ęsei
– meghallgattuk csütörtökön az esztergomi Duna múzeumi
foglalkozáson.
Nagy sétákat tettünk itt, Visegrádon is! Eddig nemigen
gondolkodtunk el az utcák elnevezésén, most alkalmunk nyílt
erre is. Zách Klára történetét sokan ismerték, de Pázmány
PéterrĘl vagy a „Málé Platz” eredetérĘl már keveset hallhattak a
gyerekek. A Tamás-hegyi pincesoron Gerstmayer Johann bácsi

Ilyen lehetett az ulmi bárka

Többször volt lehetĘségünk kézmĦves foglalkozásokon részt
venni; kipróbálni például azt, miként készítették agyagból
edényeiket a betelepülĘ németek. A foglalkozásokat az iskola
tanárai mellett segítették szülĘk, nagyszülĘk és támogatók.
Köszönjük Zellerné Kristóf Erika, Bálint Istvánné, Schüszterl
Károlyné és Fieszl Rita, valamint Nagy Eszter közremĦködését!
A hétnapos táborra április végén nyújtottunk be pályázatot,
amelynek eredményérĘl csak június 13-án értesültünk: 350.000
forintot ítéltek meg. A pályázat adminisztrációjához sok
segítséget kapunk EĘryné Halász Boglárkától; köszönjük!
Táborunkba nagyon sokan jelentkeztek, és mivel senkit sem
szerettünk volna visszautasítani, segítséget kértünk a város
önkormányzatától és az Áprily Iskoláért Alapítványtól. A 100,
illetve 40.000 forintos plusz keret lehetĘvé tette, hogy mindenkit
azonos feltételekkel vihettünk kirándulásainkra. Ezúton
köszönjük a nagyvonalú és gyors támogatást!
Az önfeledt játék, a közös fürdĘzés, a kisoroszi „ott alvás”
élményei az elsĘ helyen szerepelnek a táborról írt
fogalmazásokban. Remekül viselkedtek a gyerekek; a kánikula
ellenére is gyalogoltak, ha kellett, figyeltek – persze, nem
maradt el a „jutalom” sem: a strandolás, a fagyizás.
Nagymaroson Ogel Józsefné Kati néni lepte meg csapatunkat
ingyen fagyival. A bobozást több kisgyermek elsĘ helyre tette,
hiszen ez is olyan élmény, amire régóta vágytak. Mikó Zsolt és a
Bényei család támogatására most is számíthattunk, mint már oly
sokszor. Köszönjük a bobozást! Már lassan természetesnek
vesszük, pedig Jung Vilmos támogatása nélkül nem igen
szervezhetnénk programot a Duna túlpartjára. Mindig
készségesen vállalja a gyerekek át- és visszaszállítását a révvel.
Köszönet érte! A Szent György Lovagrend és az Ásványvíz Kft.
segítsége is hozzájárult a tábor sikeréhez.
„Nagyon tetszett a tábor, remélem, jövĘre is lesz és jöhetek!”
– zárul a tábori élményekrĘl szóló fogalmazás.
Mi, szervezĘk is szeretnénk 2013-ban ismét táborozni!
TáborvezetĘként
köszönöm
kollégáim
lelkiismeretes
munkáját!
Schmidt
Anna
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Ellentétes érzésekkel, de nagy várakozással indultunk
május végén háromnapos kirándulásra Kárpátaljára.
Tapasztalataink, élményeink – így visszapillantva –
igazolták ezeket. Ez a valamikor Magyarországhoz
tartozó terület magán viseli a nagyhatalmi politikának és a
nemzetiségek gyĦlölködésének nyomait. Megviselte a
történelem: dicsĘséges hĘsiesség és tragikus pusztítás
egyszerre. Hajdan: virágzó városok, gazdaságok – ma:
megkopott fényĦ települések, omladozó mĦemlékek. A
gazdaság vérkeringésébĘl önhibáján kívül kiszorított
terület küzd az elmaradottsággal, elhanyagoltsággal –
ugyanakkor azokon a borzalmas állapotú utakon
luxusautókon akadt meg tekintetünk. A piacok bódéi a
bóvli portékáit kínálják – de a fiatalok a korzón a
legújabb divatot követik. A szovjet idĘkben épült szocreál
színház magyar elĘadásokkal büszkélkedhet. Zsugorodó
magyarság – de annál erĘsebb akarat a nemzettudat
Ęrzésére. Mindez Kárpátalja.
A Visegrádi Szövetség fontos célkitĦzésének tartja a
történelmi Magyarország megismerését. Kirándulásaink
során minden évben határon túli magyar térségeket
keresünk fel. Ez a „hazajáró cél” vezérelt minket, s
élményeibĘl néhányat megosztanék Önökkel.
A magyar határt átlépve, úgy érzi az ember, mintha egy
másik világba csöppenne. A bürokratikus vám- és
ügyintézés, útlevél-ellenĘrzés a több órásra számított
várakozás helyett – hála Lalinak – csak egy órásra
sikeredett. Kátyúkkal sĦrĦn „foltozott” rossz úton
folytatva a buszozást, Beregszászra értünk. Még a motor
le sem állt, kéregetĘ gyerkĘcök vettek körül minket, s
idegenvezetĘnk mellett kísértek körül a városon Ęk is. A
boldog békeidĘket idézĘ egykori polgárházak,
közintézmények, kaszinó – a szovjet idĘk örökségét
viselik magukon. Ez a majdnem félig magyar lakosú
városka vált a kárpátaljai magyarság elsĘ számú szellemi
és mĦvelĘdési központjává. Az itt alapított fĘiskola
magyar
tannyelvĦ,
alapítványok
által
és
közadakozásokból küzd a mindennapi fennmaradásért. A
volt Törvényszéki Palota ma a magyar kultúra Ęrhelye,
nem titkolt szándéka a kárpátaljai magyar közösség
túlélési esélyeinek növelése. Folyamatosan alakítják ki az
elĘadótermeket, tankörök és laboratóriumok mĦködtetése
mellett ottjártunkkor a tetĘ felújítása folyt, a csendes
folyosókon vizsgadrukkos diákokkal találkoztunk.
Munkács érdekessége a vár, mely a síkságból
kiemelkedĘ domb tetején magasodik, messzirĘl vonzza a
szemet. A Rákócziak idején átépített többszintĦ
várrendszert Zrínyi Ilona majdnem három évig védte az
osztrák ostrommal szemben, ezt minden iskolás tudja
idehaza. Marianntól tudtuk meg azt, hogy Zrínyi Ilona írt
Pozsonyból fiának, a késĘbbi II. Rákóczi Ferencnek egy
levelet, amelyben intelmekkel látja el, s melyet
felfoghatunk úgy is, mint egy anya végrendelete, hiszen
sohase láthatta viszont gyermekeit. Mindezt megrendülten
hallgattuk végig egy bástya teraszán, a bronz turulmadár
szárnyai alatt.
A város híres szülötte, Munkácsy Mihály szülĘházát ma
már csak emléktábla jelzi. Magas fokú mĦvészeti
nevelésrĘl tanúskodik azonban a városi Rákóczikastélyban mĦködĘ és általunk is megcsodált
képzĘmĦvészeti ifjúsági mĦhely. Az ott rajzoló, festegetĘ

gyerekekkel és alkotásaikkal találkozva örömmel
nyugtáztuk, hogy a „tehetség folytonos”.
Verecke: felfelé kanyargó buszút, majd rövid séta után
értünk fel a tetĘre, ahol a honfoglalás emlékmĦve
magasodik. A Nyugat és Kelet közötti kaput, kápolnát, a
hét
törzset
jelképezĘ
kĘtömböket
körbejárva
megilletĘdötten tisztelegtünk elĘdeink emléke elĘtt. A
Nelli által készített koszorút és a virágcsokrokat
elhelyeztük a gránit oltárkövön, a Himnusz eléneklésekor,
majd Árpád imáját meghallgatva szívünk összeszorult:
„.. .Nemzetek Istene! / Add nekünk e földet, / Tarts meg
itt bennünket! / Évezredeken át áldd meg életünket, /
Viharban és vészben tarts meg itt bennünket! / Adj
szívünkbe békét, derĦs boldogságot, / Ne érezzük soha a
hontalanságot!...”

Csoportunk a vereckei emlékmĦ elĘtt
Sajnos nem lehetett nem észrevenni az emlékmĦvön újra
és újra elkövetett rongálásokat, a harsány kék-sárga
ráfestést, de szemünk távolabbra irányítva az egymásba
fonódó hegykoszorú csodálatos látványa ragadott
magával minket.
A régmúltból, az emelkedett hangulatból felocsúdva a
közelmúlt tragikus színhelyére, Szolyvára mentünk. A
Latorca partján elhelyezkedĘ kis városka nem a
gyógyvizérĘl lett a magyarok számára ismert, hanem
arról, hogy 1944 Ęszén egy gyĦjtĘtábort alakított ki a
szovjethatalom.
Itt
tartották
fogva
borzalmas
körülmények között az ideterelt civileket a Gulagba
szállításuk elĘtt. Mintegy 600–700.000-re becsülik a
magyar és német nemzetiségĦ foglyokat. Sokuk a pusztító
járványok miatt lelte már itt halálát. A hajdani láger
helyén a Szolyván elpusztult 12.000 áldozatnak
emlékparkot hoztak létre. A siratófalon márványtáblára
vésett nevek elĘtt lehajtott fĘvel elénekeltük a Szózatot és
koszorút helyeztünk el. Egy, a fogságban született,
SzĦzanyánkhoz könyörgĘ énekkel búcsúztunk e
szívszorító, megrendítĘ helytĘl.
Kárpátalja valamikori székvárosa, Ungvár Ęsi, 903-tól
magyarok birtokában lévĘ település. Még halványan
fellelhetjük a múlt század lüktetĘ gazdasági, kulturális
életének nyomait. A monumentális várat körbejártuk,
udvarán újra találkoztunk egy hatalmas, szárnyát
kiterjesztĘ turulmadár szoborral, csĘrében Rákóczi
kardjának másolatával. A vár mellé telepített skanzenben
az itt élĘ nemzetiségek házait, híres faépítészetét néztük
meg. A tájegységekre és nemzetiségekre jellemzĘ
azonosságok és eltérések az együttélés békésebb
korszakát idézik. Városi sétánk során alkalmunk volt a
tekintélyes
görög
katolikus
Szent
Kereszt
Felmagasztalása székesegyházban ünnepi
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misébe belehallgatnunk – pünkösd vasárnapján a liturgia
és a templom szépsége áhítattal töltötte el szívünket.
E visszamaradt, elhagyatott országrészen a sok látnivaló
mellett kiváló, elkötelezett emberekkel is volt szerencsénk
találkozni. Ilyen egy ungvári, múlt századi hangulatú régi
tárgyakkal berendezett kávézó tulajdonosa. Nemcsak a
maga boldogulását keresi. Rendszeresen szervez
jazzkoncerteket,
meghívott
magyar
mĦvészekkel
elĘadóesteket. Mi is jót beszélgettünk vele.
Hazafelé tartva NagyszĘlĘsön a valaha híres borvidék
újbóli felvirágoztatásán fáradozó gazdával ismerkedtünk
meg. Összefogva a környékbeli gazdákat, telepíti a szĘlĘt,
a jó bornak keresi az értékesítési lehetĘségeit.
VendéglĘjében kimĦvelt és igen jó borai kínálásával,
kóstoltatásával megismerkedve reméljük, hogy sikerülni
fog neki a kitörés a borkultúra terén.
Nagy hatással volt ránk a beregszászi Bereg Múzeum
igazgatója, aki megszállottan gyĦjti a múlt még
meghagyott emlékeit a jövĘnek. NépmĦvészeti tárgyak,
régi vaskályhák, háromnyelvĦ utcanévtáblák, régi fotók a
múlt századi emberek mindennapjairól, érem- és
pénzgyĦjtemények. Felsorolni is lehetetlen a múzeum
tárgyi emlékeit. Az igazgató anekdotázó tárlatvezetése
maradandó emlék marad, minden szavát ittuk. Itt
ismertem meg SzĘllĘsy Tibor Kárpátaljai Miatyánkját is:
„...Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma és
holnap is. / Add, hogy búzánk anyaföldbe vethessük, /
Kenyerünket anyanyelvünkön nevezhessük...”
Tanulságos út volt. Jó volt a történelem felidézése,
magyarságtudatomat erĘsítették a látottak-hallottak,
jobban megbecsülöm a helyet, ahol élhetek. S mindezen
tapasztalatot egy jókedvĦ, érdeklĘdĘ társaságban,
társasággal együtt éltem át.
Köszönet mindezekért Karcsinak – a kitĦnĘ
szervezésért, vezetésért, Lalinak – a sokszor lehetetlenül
rossz utakon való profi vezetésért, Icának a pénzügyek
intézéséért, Nellinek és Mariannak az emlékezésekre
készülésért, Aninak a reggeli presszókávékért, a Férfi
Dalkör tagjainak a jó hangulatú nótázásokért, a szinte
folyamatosan körbejáró süteményes dobozok sós és édes
tartalmát készítĘinek, a kifogyhatatlan üvegekbĘl nedĦt
kínálóknak, egyszóval mindenkinek, aki ezt a három
napot velünk töltötte.
Makai GyĘzĘné
(Visegrádi Szövetség)


 ±Ǧ
Ennek a cikknek a megjelenésével szinte egy idĘben van
a Visegrádi Szövetség megalakulásának nyolcadik
évfordulója. Emlékezetem szerint 2004-ben tizenhárom
fĘvel alakult meg a Visegrádi Szövetség (VSZ). Az eltelt
nyolc
év
alatt
a
pártoló
tagokkal
együtt
megnyolcszorozódott a létszámunk. Rendszeresek a
buszos kirándulások, a színházlátogatások, a közös
farsang, a gyalogtúrák és a Duna-parti takarítás.
Ezeken a rendezvényeinken, több alkalommal – a
szövetségi tagokon kívül – más visegrádi lakosok is részt
vettek az elmúlt években. Néhányat említenék ezek közül,
hisz’ nem biztos, hogy mindenki tisztában van azzal,
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hogy melyik városi programot ki szervezte. Legutóbbi a
Nagymaros–Visegrád
találkozó,
amelybe
anyagi
támogatással bekapcsolódott az önkormányzat is, de a
kezdeményezés a VSZ és a nagymarosi Kerek-Egylet
civil szervezet közös érdeme. Több évben rendeztük meg
a visegrádi négyek találkozóját, a majálisokat és minden
évben a Zsitvay- és a világháborús emléktáblák
koszorúzását. Ezek a programok nagyon komoly
szervezést igényeltek és idĘnként kemény fizikai munkát
is: többször kellett pl. színpadot építeni, eszközöket
szállítani, beszerzéseket eszközölni stb.
Valamennyien jól érezzük együtt magunkat, keressük
egymás társaságát.
A nagy rendezvényen túl egész nyáron mennek kisebb
csoportokban a bográcsozások, szalonnasütések.
Ez volt az elsĘ olyan év, amikor a szokásos áprilisi
Zsitvay-túra elmaradt – rajtunk kívül álló okból. Már az
év elején megbeszéltük a nagymarosi fiatalokkal (KerekEgylet), hogy velük közösen kirándulunk a nagymarosi
kilátóhoz, de a kijelölt idĘpontban elkezdték tatarozni a
kilátót, és nem lehetett felmenni, ezért ezt a kirándulást
Ęszre halasztottuk.
Persze, mindenkinek hiányzott a közös program, ezért
javasoltam, hogy megmutatom a csapatnak a Gézaforrást. Számomra meglepĘ volt, hogy a visegrádiak
többsége nem is hallott róla. Talán ezért is volt ilyen nagy
az érdeklĘdés. Nem volt sem túl hosszú, sem fárasztó, de
annál kellemesebb az út. A füvészkert hátsó bejáratán át –
némi szamócázás után – értünk a Muflon-kunyhóhoz.
Onnan néhány száz méterre található a Bölényes és a
Géza-forrás. Nagyon kellemes környezetben és idĘben
töltöttük el a szombat délelĘttöt. Természetesen a „fiúk”
itt is dalra fakadtak, mint mindig, ha együtt vagyunk.

Az erdĘ lágy ölén:
pihenĘ a Géza-forrásnál
Tervezünk Ęsszel egy olyan túrát is, hogy autóbusszal
felmegyünk DobogókĘre, és onnan legyalogolunk
Visegrádra. Nyáron nincs gond, bárhol összejövünk, de
annál nagyobb probléma hideg idĘben, hogy nincs a
városban egy olyan hely, ahol elférne a szövetség egy
megbeszélés, illetve közgyĦlés alkalmával. Tudom, hogy
ez más civil szervezeteknek is hiányzik, talán erre is lesz
hamarosan megoldás.
Takács Istvánné
(Visegrádi Szövetség)
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Június 23-án kirándul-tunk
a Csepel-szigeten fekvĘ két
városkába: Ráckevére, ill.
Szigetszent-miklósra. Balla
Benjámin nyug. tanár úr 15
éve szervez honismereti
utakat,
melyek
abban
azonosak, hogy egynapos
idĘtartamúak. Mégis, mennyi
minden belefér!
Odafelé megtekintettük a
Losonci Lilla festmé-nyeibĘl
nyílt kiskunlac-házi kiállítást,
majd Ráckevén egy kiváló
ide-genvezetĘ
kalauzolt
végig.
Kívül-belül megcsodál-tuk
a gyönyörĦ ,,rác” templomot,
majd a Szent János-templom
600 m2 felületĦ festményei
ejtettek ámulatba. Még a helyi piacot is útba ejtettük, hogy aztán
a Savoyai-kastély pompázatos épületét vegyük szemügyre. Itt, a
kastély pinceéttermében fogyasztottuk el az ízletes ebédet.
Utunk következĘ állomásán, Szigetszentmiklóson, rövid
pihenĘ után Ádám JenĘ zeneszerzĘ szülĘházához mentünk, majd
a helyi temetĘben a nagy zeneszerzĘ sírjánál emlékeztünk, és
helyeztük el a Móricz Zsigmond Társaság emlékkoszorúját.
Gazdag, tartalmas élményekkel értünk haza.
Köszönjük Béni bácsinak a sokadik remek kirándulás
megszervezését!
Borsody István

Jókívánság
Hazudnék, ha azt mondanám, hogy jól éltem meg a
májusi választás eredményét. Természetesen, ahogy
mondani szokták, „benne volt a pakliban” a vereség is, de
azért magamban bíztam abban, hogy másfél évnél több
bizalmat kaphatok a visegrádi választóktól az elĘzĘ húsz
év egy polgármester melletti kitartását feltételezve.
Mindenesetre a lényeg, hogy a választók többsége úgy
látta, hogy nem jól végzem a munkámat, és mielĘbb
valaki másra van szükség a város irányítására. A
választások a maguk rendjén lezajlottak, és úgy
gondolom, hogy ennek során mindenki korrekten
betartotta az elĘzetesen egyeztetett „európai” normákat.
Ahogy rögtön az eredmény közlését követĘen, úgy most is
még egyszer gratulálok a többség bizalmát élvezĘ
polgármesternek és képviselĘknek és kívánom, hogy amit
elterveznek és eldöntenek, azt sikerüljön véghezvinniük,
mindannyiunk javára. Szeretném, hogy ezt a jókívánságot
most nem venné senki egy sablonos „udvariassági
körnek”. Teljesen komolyan és konkrétan gondolom és
mondom és kívánom: sikert. Merthogy a választói döntést
követĘen a következĘkben Visegrád sorsáról, kicsit
mindannyiunk sorsáról is szó van.
Több mint érdekes belegondolni Visegrád múltjába,
helyzetébe, történelmébe és különösen azokba az
eseményekbe, amelyeket mostanában mi is közvetlenül
megéltünk és megélünk. Ez a kicsiny település meg lett
áldva bĘséggel olyan fantasztikus és egyedi földrajzi,
természeti és történelmi örökséggel, amelyet kevés
hasonló hely mondhat el magáról így együttesen a Kárpát-
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medencében, vagy még azon túl is. Voltak korszakai a
„nagy” történelmi múltban, amelyek országos, sĘt
európai jelentĘségre emelték. Voltak századok, amikor
szinte eltĦnt a térképrĘl. Azután újra felfedezték és
kerültek helyzetbe lelkes emberek, akik megérezték a
hely nagyságát és sikerült végig is vinniük fejlesztĘ
elképzeléseiket. Az „én idĘmben” véleményem szerint
Madas László és Cseke László volt az a két ember, akik
mérhetĘ módon tudtak Visegrád szellemével azonosulni.
Az Ę örökségük éltet még jó néhány dolgot városunkban.
De visszatérnék most jókívánságomra, ami nem véletlen.
Visszatekintve városunk elmúlt negyedszázadára, a sok
szépség és elĘny mellett a visegrádi sors az elmúlt
évtizedekben arról szólt, hogy hogyan lehet valamit saját
szándékkal úgy elrontani, hogy azt elĘre eltervezve sem
lehetne alaposabban. Az elmúlt évtizedek visegrádi
fejlesztéseire gondolok.
Nem célom most az egyes fejlesztéseket minĘsíteni,
hogy szükség volt-e rá, vagy sem, hogy hibázott-e valaki,
vagy sem, hogy külsĘ vagy belsĘ oka volt-e a
meghiúsulásnak, de nézzük végig a dolgainkat, csak a
legfontosabbakat és csak a tényeket: a vízlépcsĘ esete:
évtizedek elĘkészítése, sok-sok milliárd forint, iszonyú
sok munka elvégezve, aztán az utolsó pillanatban lefújva,
vissza az egész. Maradt utána az országnak egy hatalmas
adósság és nekünk a parlag föld és a parlagfĦ. A strand
fejlesztése: elĘkészítés, tervezés, nagy álmok a wellness
központról, majd eredményül maradt utána a
megosztottság, és egy szégyenletes terület a város
határában. Hilton szálló: terv az ország elsĘ, nem
budapesti Hilton szállodájáról, városunk fantasztikus
adóbevételi forrása, hírnevünk növelése a világ minden
részében. Sok milliárd forint, rengeteg munka és anyag
befektetése után jelenleg csekély a kilátás a megoldásra.
A félbe maradt visegrádi Hilton csak a tolvajoknak lett jó
befektetés, akik lassan elhordják az épület mozgatható
részeit.
Döntés után vagyunk, így már nyugodt szívvel ide
sorolhatom a visegrádi városközpontot is, amely elĘdöm
nagy érdeme lett volna, ha megvalósul, és amelyre
ugyancsak temérdek munka, energia, és pénz lett áldozva
az elmúlt évtizedben. Ez a terv is beállt az elkezdett, de
be nem fejezett ügyeink sorába. Ezek azok a dolgok,
amire utalni szeretnék, és amelyek kapcsán nekünk,
visegrádiaknak, és ha szabad így fogalmazni: nekünk,
magyaroknak mindenképpen el kellene gondolkoznunk,
ha boldogulni szeretnénk. Nevezetesen, ha egyszer
valamit elhatározunk, akkor legyen hozzá erĘnk és
kitartásunk végigvinni, lehetĘleg egységben még akkor
is, ha személy szerint nem hiszünk benne. Itt vagyunk mi,
Visegrád az élĘ példa, mire juthatunk az örökös
visszalépéssel, a széthúzással, a kitartás és hit hiányával.
Ezért kívánom én, és szívesen beszélek rá másokat is,
hogy mindazok, akik a választási felhatalmazás alapján
jelenleg városunk fejlesztésén munkálkodnak, és erre
tervet, erĘt és pénzt szánnak, járjanak sikerrel. Mi pedig
szorítsunk annak érdekében, hogy a jövĘben legyen erĘ
és kitartás befejezni valamit városunknak olyan
eredménnyel, ahogyan azt a kezdetkor elterveztük.
Abonyi Géza
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80-as évek: erĘs tiltakozások magyar részrĘl.
1983. december: megfelelĘ hatástanulmány hiányában az
MTA javasolta a munkálatok felfüggesztését.
1989. május 13.: magyar kormány felfüggeszti a
munkálatokat Nagymarosnál.
A csehszlovák fél ennek ellenére folytatja a bĘsi
vízlépcsĘ építését. („C” változat) Ezért a magyar
kormány felmondja az 1977-es szerzĘdést.
1992. október: Csehszlovákia üzembe helyezi a bĘsi
vízlépcsĘt. Tárgyalások a probléma megoldására az
Európai Közösség Bizottságának bevonásával.
1997. szeptember 25.: hágai döntés:
A magyar félnek nem volt joga felmondani a
szerzĘdést.
A szlovák félnek nem volt joga üzembe helyezni a
vízlépcsĘt és elterelni a Dunát.
Kölcsönös kártérítés, környezetvédelmi szempontok figyelembe vétele. A tárgyalások azóta is
folynak.
Idézetek a Duna-Charta (vízierĘmĦ-ellenes civil
szervezet) „BĘs-Nagymaros erĘmĦrendszer története”
címĦ mĦvébĘl:
„Ha az eredeti terveknek megfelelĘen üzembe helyezzük
a dunakiliti duzzasztót, közösen tereljük el a Dunát, és
közösen termelünk áramot BĘsnél, akkor Szigetköz
ugyanolyan rossz helyzetbe lenne, mint ma.” (Viszont
lenne áramunk.)
„A Duna elterelése után a vízmegosztás vált a
legfontosabb kérdéssé.” (A nagymarosi vízi erĘmĦ
helyett, amely megépülése esetén visszaduzzasztotta
volna a vizet a Szigetközbe.)
„Természetesen a gátépítést ellenzĘknek választ kell
adni, arra, hogy milyen más alternatív módon lehet
Szigetközben és a Dunakanyar feletti térségben biztosítani
a környezet és a vízbázis védelmét, hajózást, az
árvízvédelmet.”

Idézetek a Duna-Charta „Szigetköz története” címĦ
mĦvébĘl:
„Már a középkorban is megpróbálták a nagyobb
települések folyó közeli szakaszait gátakkal megvédeni,
ezek a kezdetleges árvízvédelmi töltések roppant
hiányosak voltak, igazi védelmet nem nyújtottak. Az
árvízvédelem, ill. az egyre növekvĘ hajóforgalom miatt a
19. század végére elkerülhetetlenné vált a Duna
szabályozása, amihez 1885-ben kezdtek hozzá ezen a
szakaszon. 11 év alatt alakították ki a kĘszórásokkal
megerĘsített 300-400 méter széles, többé-kevésbé
kiegyenesített fĘ Duna-medret…”
„A folyamszabályozás jócskán megbéklyózta a Duna
hajdan szabad folyását, és számos régi Duna-ág került a
gátakon kívülre, melyek nagy része feltöltĘdött az elmúlt
évszázadban.
Ma
Szigetköz
legnagyobb
része
árvízmentesített mezĘgazdasági terület…”
„Ami SzigetközbĘl megmaradt, azt a legnagyobb
jóindulattal sem tekinthetjük Ęsi tájnak…”
Egyéb megjegyzések:
– Az eredeti BĘs–Nagymaros tervezett villamosenergia-termelés nagyobb hányada BĘsnél, kisebb hányada
Nagymarosnál termelĘdött volna. (Mindkét erĘmĦ közös
beruházásnak indult, a profitból fele jutott volna
Magyarországnak, így a magyarok kiszállásával a szlovák
félnek gazdaságosabbá vált a saját erĘmĦvük.)
A Szigetközben és a Nagymarosig terjedĘ Dunaszakaszon ökológiailag fokozatosan romló helyzet alakult
ki, mert elmaradt a nagymarosi duzzasztás (a folyó nem
hoz BĘstĘl hordalékot, csak mossa a medret, így az
folyamatosan süllyed, a süllyedĘ vízszinttel apadnak a
kör(Folytatás a 14. oldalon)
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nyezĘ talajvízszintek, hosszú távon fokozatosan
száradnak ki a körzet erdĘi és mezĘgazdasági földjei).
Vízi erĘmĦ Ybbs–Persenbeug (Ausztria)
Teljesítmény: 236,5 MW, ezt 11 m vízesésnél tudja.
– Az Ybbs erĘmĦ 55 évvel ez elĘtt épült és még
legalább 50 évig meglesz!?
– Nem ment tĘle tönkre Ausztria, utána még 7 erĘmĦvet
épített a Dunára. Ausztria az EU leggazdagabb állama;
ötször nagyobb az egy fĘre jutó nemzeti jövedelem, mint
Magyarországon.
Visegrádi öko vízi erĘmĦ (becsült értéke: min. 500
milliárd Ft beruházás)
FĘ jellemzĘje, hogy nem csúcsra járatott, mint a
korábban
tervezett
nagymarosi
vízlépcsĘ,
visszaduzzasztja a vizet, így az ökológiailag hátrányos
vízszintsüllyedés nem következik be, a hajózáshoz nem
kell költséges mederalakítás és állandó karbantartás.
Finanszírozása: 80% EU-támogatás, 20% hitel, az
erĘmĦ kb. 6 év alatt visszafizeti a hitelt.
ElĘnyök: munkahelyek, új közúti híd, áramtermelés
kb.100 évig.
2011.szeptember

㻌

Az Ybbs-Persenbeug-i elsĘ nagy erĘmĦként az osztrák Duna
középsĘ szakaszára épült hasonló a Dunakanyarban, mint a miénk

Utóirat:
Aki látta a nagymarosi tervek makettjét, azt állítja, hogy

Tisztelt Félegyházi András Polgármester Úr,
és T. KépviselĘ Testület!
ElĘször is választási gyĘzelmükhöz szeretnék gratulálni!
Másodszor, a város honlapjának VH fórumán zajló
levélváltás okán szeretnék Önökhöz fordulni! A májusi
tájékoztatóban, meglepĘdve találkoztam egy újabb megbízás
kapcsán a jogi képviselĘ nevével, és a fórumon feltettem a
kérdést, hogy amennyiben kiderül a hivatkozott Ügyvéd Úr
káros részvétele a strand eladási bundájában, akkor is
rábíznák-e a továbbiakban a város ügyeit?
Nevét azért nem írtam itt ki, - szemben a honlapon
bejegyzett szöveggel, - hogy kérdésem megjelentetése
kapcsán, a szerkesztĘség ne kerüljön kényes dilemmába.
A nevezett Ügyvéd Úr VH fórumos válasza szerint:
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rendezett, jól élhetĘ, megközelíthetĘ, kulturált Dunapartot terveztek a környékének is. A „Dunaszaurusz”
jelzĘt a politikai helyzeten túl a csúcsra járatott
duzzasztási terveknek is köszönhette.
A visegrádi öko vízierĘmĦ-változat nem csúcsra járatott
lenne, így fele akkora duzzasztásnál hozná a nagyobb,
egész napra egyenletes energiatermelést, elvileg
felszerelve
a
mai
korszerĦ
környezetvédelmi
infrastruktúrával és technológiával.
Ha lassú folyású nálunk a Duna, akkor is – egy folyam
lévén – ugyanannyi mennyiségĦ víznek kell idĘegység
alatt átfolyni, mint a gyors folyású szakaszon. Visegrádon
a Rába, Ipoly stb. vizével többnek, így itt több áramot
lehet termelni ugyanakkora duzzasztásnál Visegrádon,
mint a hegyes Ausztriában egy erĘmĦben. Az erĘmĦvek
száma viszont a lapályon max. fele annyi lehet, mint a
sógoroknál.
Visegrád körzetének ez az egy is száz évre biztosítaná a
gazdasági fellendülést, létbiztonságot és segítene „rendbe
hozni”
a
rendszerváltás
generálta
privatizálás
környezetrombolását a Dunakanyarban. (Lásd a
helyszínen – csak a bátraknak!)
Anno a nagymarosi erĘmĦváltozatnak a nagy részben
saját erĘs beruházása nagy teher lett volna az országnak.
Ma más a helyzet.
Támogatja az EU a csatlakozott országokat. Az EU
felzárkóztató támogatását pedig egyetlen ország se tudta
Európában 75%-nál jobban kihasználni.
Ez hazánk esetében elérheti az 1500 milliárd Ft
„veszteséget”, amit az EU-kasszában hagyunk a 2013-ig
igényelhetĘ támogatásból. A „Visegrádi öko vízi erĘmĦ”
beruházási költségét min. 500 milliárdra becsülöm. (Jól
jött volna a térségnek, ma már nincs olyan települése az
országnak, amely nem küzdene ekkora beruházásért.)
A támogató országgyĦlési képviselĘk szerint esetleg a
2014-tĘl induló támogatási ciklusra betervezhetĘ, ha…
Megjegyzés:
A „Visegrádi öko vízi erĘmĦ” motivációs anyaga
eredetileg a döntéshozók felé indított civil kezdeményezés
tartalmi igényével készült, nem foglalkoztam a
teljességgel, pl. az írásban megjelentetett, az interneten
szabad hozzáférésĦ információk forrásmegjelölésével se.
Úgy gondoltam, állami területen, állami beruházást az
illetékes állami szerveknek dolga a közvélemény felé
kommunikálni. De… Az állam szerves részei vagyunk mi
is. Érintettségünk meg óriási.
Mátay György Tibor
,,- ezért kezdeményezem, hogy a képviselĘ testület,
nyilvános ülésén tĦzze napirendre a tárgyi ügyben fellelhetĘ
hivatalos eljárás és jogi képviseleti munkám áttekintését.”
Tisztelt Polgármester Úr!
Mivel a Visegrád jogi képviseletét ellátó Ügyvéd Úr,
,,hazug támadásnak” nevezte szerepét átvilágító állításaimat,
kérem, hogy az általa kezdeményezett, a témával foglalkozó
testületi ülésen jelen lehessek, és bemutathassam
bizonyítékaimat! Önöknek tisztán kell látniuk azon
kérdésben, hogy helyes-e olyan emberre hagyni a város
ügyeit, aki nem akarja, vagy nem tudja ellátni jogi
érdekvédelmünket.
Jobbító tenni akarásukban bízva, várom a beszámolóm
lehetĘségét, tisztelettel:
Bognár Ferenc
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2012. június 18-án és 19-én a
királyi palotában zajlott le Római
Birodalom határai világörökségi
helyszín kormányközi szakértĘi
bizottságának (Frontiers of the
Roman
Empire
Intergovernmental
Committee, FRE IGC) ülése. Az FRE
IGC feladata a Római Birodalom
határai helyszín kezelésének
nemzetközi koordinálása. A
világörökségi helyszínekkel már
rendelkezĘ
Anglia
és
Németország szakemberein kívül
részt
vettek
a
nevezési
dokumentációt már elkészítĘ
Magyarország, valamint a limes
világörökségi programhoz több
szálon kapcsolódó Duna Makroregionális Stratégiában érintett
Szlovákia, Szerbia, Horvátország
és Románia képviselĘi is. A
világörökség
nevezési
folyamatának áttekintésén és az
eddig
elkészült
anyagok
értékelésén túl a szlovákiai, a
szerbiai és a romániai limesrĘl is
hangzottak el beszámolók. A
keddi ülésszakon tartott elĘadást
Medgyesy Balázs, a Duna
Stratégia
kormánybiztosa.
Magyar részrĘl Fejérdy Tamás, a
Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal (KÖH) elnökhelyettese,
Soós
Gábor
Nemzetközi,
Magyar–Magyar,
Társadalmi
Kapcsolatok és Világörökség
FĘosztályának fĘosztályvezetĘje,
Tóth János Attila régész (KÖH),
Visy
Zsolt,
a
Pécsi
Tudományegyetem professzora
és Gróf Péter, a visegrádi
múzeum régésze vettek részt.
18-án
a
királyi
palota
díszudvarában
Félegyházi
András polgármester köszöntötte
a
külföldi
és
haza
szakembereket.
19-én délután a konferencia
közönsége a római limes
visegrádi emlékeit tekintette
meg.
A rendezvény a Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal
felkérésére
Visegrád
Önkormányzata és a Mátyás

VISEGRÁDI HÍREK
Király Múzeum támogatásával jött létre.
Gróf Péter

Tisztelt Olvasók!
A helyhatósági választások idején indult
választási fórum tovább él az interneten,
Visegrád város honlapjáról elérhetĘen. Nem
tudom, hányan, kik és milyen gyakorisággal
nézik, olvassák, vagy írnak ezen a felületen.
Feleségem idĘnként elolvassa a megjelent
írásokat. Egyik hétvégén azzal a kérdéssel állt
elém, hogy: „Te írtál a fórumon Tanácsos
név alatt?” Értetlenül álltam a konyhában, és
nem tudtam, mirĘl van szó. Kati elmondta,
hogy mit olvasott. Aznap este szokásos
ultiparti közben elmeséltem ezt, és
meglepetésemre egyik régi kártyatársam (ma
már talán azt is mondhatom, hogy „idĘs
barátom”) is azt mondta, hogy Ę ugyan nem
olvasta az írást, de hallotta több embertĘl,
hogy nekem tulajdonítják ezt a hozzászólást.
Ezek után vettem a fáradságot, és elolvastam
a fórumon megjelent szöveget.
Ennek alapján kénytelen vagyok közzétenni
azt a nyilatkozatot, hogy ez az írás nem tĘlem
származik és annak tartalmától kategorikusan
elhatárolódom. Teszem ezt abból az okból,
hogy ez mindenki elĘtt világos és egyértelmĦ
legyen.
Álláspontom
szerint
ugyanis
amennyiben valakit tanácsadónak kérnek fel,
az köteles a tanácsadóként szem- vagy
fültanújaként
megszerzett
ismereteket
titokként kezelni, az írás pedig ilyen tartalmú
információt tesz közzé.
Ez így van az ügyvédi pályán végzett munka
során is, ahol ezt ügyvédi titokként kezeljük.
Ehhez az erkölcsi és szakmai követelményhez
igazodik az én magatartásom is, amit
egyébként
bármelyik
felszólalásomban,
írásomban, egyéb megnyilatkozásomban vagy
éppen hallgatásom okán tapasztalhatott a T.
Olvasó. Azt is közölnöm kell, hogy ha írok
valamit, azért vállalom a felelĘsséget, és azt
azzal is tudatom, hogy írásomat aláírom. A
fórumon megjelenĘ néhány névtelen írástól
eltérĘen én névtelenül nem jelentetek meg
hozzászólást. (Megjegyzem, nem csak nem
írok ezen a felületen, de nem is szoktam
olvasni az itt megjelent írásokat.) Egyébként
pedig úgy érzem, nem vagyok rászorulva,
hogy álnév alatt tegyem közzé a
véleményemet, vagy bujkáljak mások elĘl,
mert
véleményemért,
vagy
írásom
valóságtartalmáért eddig is vállaltam a
felelĘsséget, és ezután is így lesz. Aki
közelebbrĘl ismer, az tudja ezt rólam.
Tekintettel arra, hogy sokan vannak, akik
közelebbrĘl nem ismernek, azok számára
kénytelen voltam a jelen álláspontom
közzétételével a helyi lap hasábjain tudatni.
Tisztelettel:
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SzendrĘi Lajos
Visegrád Város
Önkormányzata,
a Pilisi ParkerdĘ Zrt.
és a Szent György Lovagrend
tisztelettel meghívja
Önt és családját
a nándorfehérvári diadal
emlékére tartandó
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2012. július 22-én,
vasárnap 20.00 órára,
a visegrádi fellegvárba

Egy kiállítás
nyomában
A
Visegrádi
Hírek
áprilisi
számában
hosszabb
cikkben
számoltam be a március 17-én a
Mátyás Király Múzeum és a Mátyás
Király MĦvelĘdési Ház által
szervezett Viktorin-kiállításról és konferenciáról. A résztvevĘk és az
érdeklĘdĘk visszajelzései alapján
sikeresnek mondható rendezvény
további sorsáról akkor még nem
gondolkoztunk. Nagy örömünkre
szolgált, hogy a budapesti Szlovák
Gimnázium felkérésére a kiállítást
május 24-én a budapesti Szlovák
Kulturális Intézet igazgatóhelyettese
és
az
Országos
Szlovák
Önkormányzat
elnökének
társaságában itt is megnyithattuk. A
Viktorin-kiállítás vándorútja nem ért
véget, mert július 2-án az érsekújvári
(Nové Zámky, Szlovákia) Matica
Slovenska
kulturális
szervezet
székházában mutattuk be a kiállítást.
A
megnyitó
beszéd
záró
gondolataként a visegrádi kiállítás
vendégkönyvében
egy
kedves
visegrádi barátom által beírt
gondolatot idéztem: „Ma itt
szlovákok és magyarok egyek
lehettek hitben és szeretetben.
Köszönjük Viktorin plébános úr!” E
mondata elhangzása után a helyi,
többségében szlovák közönség a
szlovák fordítást meg sem várva
tapsolt. Úgy gondolom, ez a szép
gesztus is méltó tisztelgés volt
Viktorin József emlékezete elĘtt.
Gróf Péter

VÁLTOZÁS!
2012. július 1-jétĘl
a református istentiszteletek
délelĘtt 9 órakor kezdĘdnek!
Presbitérium
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Nagymaros és Visegrád a magasból
(Greguss Tamás felvétele)

2012. július
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minden szerdán az étlap áraiból
50% engedményt ad kedves Vendégeinek!

Kisteher-fuvarozás 0–2 t-ig,
gépi földmunka
Fieszl Csaba

Nyitva: 12–22 óráig

Tel.: 06 (30) 226-3089

Tel.: 06 (26) 397-318, 06 (30) 304-9077


Gyermekfelügyeletet vállalok!
Mohácsi Jánosné
06 (30) 681-1229

AJTÓ, ABLAK,
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
garanciával, korrekt áron

Herr Gábor 06 (20) 399-7027
Visegrádon külön bejáratú

KÉTSZOBÁS LAKÁS KIADÓ!

vagy 06 (20) 599-9337
www.herrsta.eu

ÉrdeklĘdni lehet:
06 (30) 966-9288
és 06 (26) 398-287-es telefonszámon

TīZIFAELADÁS
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL!
Vágott tĦzifa 2.100,– Ft/q,
hasított tĦzifa 2.200,– Ft/q
EėRY CSABA
Tel.: 06 (20) 599-9399

TELEK ELADÓ!
Eladó Visegrád, FĘ u. 137. szám alatt fekvĘ
2256 m2-es építési telek egyben vagy megosztva
A terület egy 12 lakásos társasház projekt
összes dokumentációjával
(tervek, engedélyek stb.) rendelkezik,
mely igény szerint szintén eladó
Tel.: 06 (20) 599-9667

Budapest Kálvin téri
2 szoba + hallos nagypolgári lakásomat (73 m2)
eladom, vagy cserélem értékegyeztetéssel
Visegrád és környéki ingatlanra
Irányár: 22 millió forint
Tel.: 06 (20) 962-0707

0LQGHQNLWV]HUHWHWWHOYiU
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Ęszi ivartalanítási és chips beültetési akció
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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) 580-0 73
e-mail: optimed@chello.hu

Szemész szakorvosi vizsgálat,
gyermekszemészet
Kontaktlencse-vizsgálat, -forgalmazás
Kontaktlencse-ápoló szerek
Szemüvegkészítés, -javítás
Fotócikkek, fényképelĘhívás,
igazolványkép-készítés
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Cserépkályha építését
új és használt csempéb•l,
régi kályha felújítását, garanciával,
korrekt áron vállalom!
Balogh Zsolt 06 (20) 414-7396
b-bcserepkalyha.hu

Cserépkályha építése és átrakása
új és régi csempébĘl
és téglakályha-építés
Honti László
06 (20) 356-6634
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VISEGRÁDI HÍREK
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala
Megjelenik havonta, 500 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
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2012. augusztus 11., szombat, 19 óra,
római katolikus templom:

Tokody Ilona operaénekes
Nagy Béla hegedĦmĦvész
Dénes István zongoramĦvész
hangversenye
,,Hoch über aller Welt ist Gott”
MĦsor:
J. S. Bach: C-dúr prelúdium és fúga
N. Paganini: ,,Palpiti” – Variációk Rossini Tankréd
c. operájának egy témájára
F. Liszt–H. Heine: Du bist wie eine Blume
R. Wagner: ,,Hoch über aller Welt ist Gott”
N. Paganini: ,,Nel cor piú non mi sento”
G. Verdi: ,,Ave Maria” az Otello c. operából
C. Franck: ,,Panis angelicus”
R. Wagner–F. Liszt: Részletek a Ring tetralógiából
N. Paganini: Mózes-fantázia
W. A. Mozart: Ária az Il re pastore c. operából

szeretettel hívjuk Visegrád
minden polgárát az alábbi programokra:
2012. augusztus 19., vasárnap, 20 óra,
a révparkoló melletti füves terület:

„EZ CSAK ZENEVONAT”
a Locomotiv GT dalai
a Dunabogdányi Szimfonikus Zenekar
és könnyĦzenei együttesek elĘadásában
Közben 21.30 órakor

TĥZIJÁTÉK A DUNA FELETT
Nagymaros és Visegrád közös rendezésében
2012. augusztus 20., hétfĘ, 9 óra,
római katolikus templom:
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Az ünnepi mĦsort a visegrádi fiatalok adják

2012. augusztus 18., szombat, 19 óra,
római katolikus templom:

2012. augusztus 20., hétfĘ, 17 óra,
Salamon-torony

Somogyi Vonósnégyes
koncertje

Lovagi torna bemutató

,,In memoriam Claude Debussy (1862–1918)”

2012. augusztus 20., hétfĘ, 19.30 óra,
királyi palota:

A vonósnégyes tagjai:
Somogyi Péter és Lendvai György hegedĦ,
Tóth Balázs mélyhegedĦ és Pólus László gordonka
MĦsor:
Kodály Zoltán: II. vonósnégyes
Claude Debussy: Vonósnégyes
Szeretettel várunk minden zenekedvelĘ vendéget!
A koncertekre a belépés ingyenes!

a Szent György Lovagrend közremĦködésével
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A kútból fehér és vörös bor folyik ez alkalommal!
A programok ingyenesek, mindenkit szeretettel várunk!
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Ma már nyugodt szívvel leírhatjuk,
hogy július 5–8. között immár 28.
alkalommal rendeztük meg sikeresen
a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékokat városunkban. Azért fogalmazok
így, mert a válság kitörése és az utóbbi évek kánikulai idĘjárása miatt
folyamatosan azon kell izgulni: meg
tudjuk-e még rendezni a játékokat?
Pont azért, hogy a rendezvényt életben tudjuk tartani, több újítást vezettünk be az idén, ezek egy részérĘl a
Visegrádi Hírek júniusi számában be
is számoltunk Önöknek. Tisztában
vagyunk azzal, hogy a viharfellegek
még nem vonultak el végleg, és van
még mit tenni a tekintetben, hogy a
nézĘk újra nagyobb létszámban látogassák rendezvényünket.
A megkezdett folyamat érintette a
programok szerkezetét, és a rendezés,
szervezés
technikai
kivitelezését
egyaránt. A rendezvény négy napja
alatt a tornapályán a korábbi 8 lovagi
torna helyett 14-re került sor, három
különbözĘ mĦsorral, valamint pénteken és szombaton késĘ este is tartottunk látványos fáklyás mĦsort. Azért
döntöttünk így, mert a korábbi években felmerült, hogy a palotajátékok
hagyományos kétórás lovagi torna
mĦsora mellett szükség lenne rövidebb, egyórás lovagi tornákra is.
Mindez jó döntésnek bizonyult, hiszen a nézĘk nagy része igen jól fogadta a programbeli változásokat –
annál is inkább, mivel ez sokak számára a kánikula miatt így kevésbé
volt megerĘltetĘ.
Komoly változások voltak – bár ez
kívülrĘl nem látható – a szereplĘk
kiszolgálása tekintetében is. Kevesebb kiegészítĘ kosztümöst hívtunk
meg. Jobbára csak olyan vendégeket
vártunk, akik tevĘlegesen is elĘre
vitték a rendezvényt. Szigorúan csak
a szereplĘket engedtük be a lovagi
tornapályára. A csapatokkal érkezĘ
segítĘknek és a pusztán kosztümbe
öltĘzĘknek sem engedtük meg, hogy
a rendezvény alatt ki-be járkáljanak a
lovagi tornapályán. ėk a szombati
elĘadást nézhették meg, úgymond
ajándékba. A korábbi 1000 db tiszteletjegy helyett idén 400-at osztottunk
ki. Az ellátásnál is megpróbáltunk
spórolni. ElsĘsorban az étkezésnél
voltak változások, de a szálláshelyek
foglalásánál is próbáltunk megtakarításokat véghezvinni.
Önöket, visegrádi lakosokat is érintette ez a változás, igaz csak annyiban, hogy a már korábban is életbe

lévĘ szabályokat idén következetesen
be is tartottuk. Köztudott, hogy a
visegrádi lakosok tiszteletjegye –
ahogy korábban is – péntekre szól. A
jegyeket idén csak a helyszínen lehetett személyesen átvenni. Többen
kifogásolták, hogy családtagjaik számára nem vehették át a jegyeket,
valamint azt, hogy a jegyek csak a
pénteki napon vehetĘk igénybe. Tudni kell, hogy pont azért lehetett csak a
helyszínen átvenni a jegyeket, mert
aki meg szeretné nézni a rendezvényt,
annak így is, úgy is le kell jönnie
ekkor. Úgy is fogalmazhatunk, hogy
névre szólt a meghívás. Magyarországon nem hiszem, hogy lenne még
két-három másik olyan rendezvény,
ahol a helybélieknek nem kell fizetni
a mĦsor megtekintéséért. Mi nem
szeretnénk ezen változtatni, de valóban azoknak szeretnénk kedvezni,
akik megtekintik a produkciót. Továbbra is azt szeretnénk, hogy a visegrádi lakosok minél többen részt
vegyenek a rendezvényen. Az elmúlt
évek tapasztalata azonban azt mutatta,
hogy a közel 1000 db, a visegrádi
lakosok által felvett tiszteletjegyet
nem minden esetben a visegrádiak
vették igénybe. Az idei év pedig be is
bizonyította ezt, hiszen a már említett
1000 db jegy helyett mindösszesen
320 jegy lelt gazdára.
Talán furcsán hangzik, de amíg a
játékok fennmaradásáért küzdünk,
duplán meg kell gondolnunk minden
kiadást és kedvezményt. Ily módon
nem bírja el a rendezvény a kelleténél
több tiszteletjegyes látogatót sem.
Sokan úgy gondolják, hogy ezek az
emberek így sem vesznek jegyet,
maximum nem nézik meg a mĦsort.
Lehet, de akkor kevesebb mĦsor kell,
vagy kisebb lelátót lehet építeni, és
még sorolhatnánk, hogy milyen kiadáscsökkenést eredményezhet mindez. Márpedig a kiadáscsökkenés és a
bevételnövelés kéz a kézben teremti
meg az egyensúlyt.
De ne csak a kellemetlen dolgokat
nézzük! Legyünk büszkék arra, hogy
egy ilyen kis település még mindig
képes egy ilyen komoly rendezvényt
megvalósítani. Bátran elmondhatjuk,
hogy a régi barátok mellett folyamatosan újak is csatlakoznak hozzánk.
Külön öröm, hogy Lanciano mellett
úgy látszik másik két testvérvárosunk
is állandó vendége lesz a palotajátékoknak. Idén az obergünzburgiak
látogattak el ismét hozzánk, nagy
örömünkre.

A külsĘ helyszínek esetében az újításokat nem elsĘsorban a pénztakarékosság, hanem a színvonal emelése
indokolta. A Parkszínpad átkerült az
MTA üdülĘ kertjébe, ahol az eddigiekhez hasonlóan jó minĘségĦ és látványos szórakoztató programokkal
vártuk a látogatókat. A Parkszínpad
korábbi helyén, a platánsor melletti
parkban katonai tábor épült fel, ahol
bárki betekinthetett a középkori tábori
élet mindennapjaiba. A Duna-parton
pedig idén újra látogatható volt a
középkori hajókikötĘ.
Külön szeretnék köszönetet mondani Csathó Pál úrnak, aki évek óta
kiváló színvonalon szervezi a királyi
borudvart, az idei évre pedig újra
álmodta az ötszáz évvel ezelĘtti Múzsák kútját, melybĘl fehér és vörös
bor folyt a vendégek legnagyobb
örömére.
Szóljunk egy mondatot a jövĘrĘl is!
Feltétlenül meg kell újítani a palotajátékok arculatát, és ezzel együtt az
úgynevezett marketing és reklám
munkát. Akciókkal, pályázatokkal
hosszabb ideig a figyelem középpontjában kell tartanunk magunkat. Törekednünk kell az elĘvételi jegyeladás
növelésére. Nagyobb hangsúlyt kell
fektetnünk a szponzorációra. A mĦsor
szerkezetét tovább kell csiszolni, és a
külsĘ programokra pedig még nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Kérem
Önöket, ha vannak ötleteik a jövĘt
illetĘen, osszák meg velünk, hiszen
nézĘként hasznos tapasztalatok birtokában vannak.
Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy
a szigorítások mellett idén a minĘségi
fejlesztésre helyeztük a hangsúlyt.
Továbbra is ezen az úton kell járnunk,
ha azt szeretnénk, hogy további 28
évet megéljen városunk legnagyobb
rendezvénye.
Befejezésül köszönetet mondok
mindazoknak, akik segítségünkre
voltak az idei munkában. Volt, aki
munkával segített, vállalva az olykor
kellemetlen és kínos döntéseket is.
Mások anyagi és természetbeli támogatással álltak mellénk, megint mások
felvállaltak olyan döntéseket, melyek
elĘrevitték az eseményt. Sokan biztattak és lelkesítettek minket. Higgyék
el, a jó szó is nagyon sokat ér!
Köszönet mindenkinek, és reméljük
jövĘre egy még szebb és látványosabb rendezvénnyel tudunk elĘrukkolni.
Minden szervezĘ nevében:
Cseke László
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VÁROSHÁZI HÍREK ÉS MÁS KÖZLEMÉNYEK
Tájékoztató a júliusban megtartott képviselĘ-testületi ülésen történtekrĘl
Július 4-én tartott ülést a képviselĘ-testület melyen az alábbi döntések születtek:
– Pályázatot nyújt be az önkormányzat a nemzeti fejlesztési miniszter rendelete alapján meghirdetett, a közforgalmú,
közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási,
felújítási, valamint új eszköz beszerzési támogatására, a pályázati támogatást a Visegrád–Nagymaros révátkelés
üzemeltetéséhez szükséges úszó és parti létesítmények felújítására és új eszköz beszerzésére kívánja fordítani. Az
úszó és parti létesítmények felújításának és új eszköz beszerzésének költsége összesen 33.603.335,– Ft, az igényelt
támogatás 23.522.335,– Ft (a költség 70%-a), melyhez a szükséges saját forrást, 10.081.000,– Ft-ot az AtlantiszVisegrád Club Kft. mint a révátkelés üzemeltetĘje biztosítja.
– A képviselĘ-testület elviekben támogatja az Áprily Lajos Általános Iskolában egy harmadik napközis csoport
felállítását, valamint egy negyedik napközis csoport létrehozásának lehetĘségét, mivel igazgatóasszony jelezte, hogy
egyre nagyobb problémát jelent a napközis csoportok túlzsúfoltsága. Egyben engedélyezte a felsĘs napközis
csoportban a maximális létszámmal (34 fĘ) való mĦködést.
– Új pályázati lehetĘség nyílt meg TÁMOP-3.1.4-12/2 számon, Innovatív iskolák fejlesztése címmel, valamint
TÁMOP-3.1.11-12/1 számon óvodafejlesztésre. Az innovatív iskolák fejlesztése pályázat 100%-os támogatással
biztosít 5–300.000.000,– Ft-ot a módszertani megújulásra, a pedagógiai program, a minĘségirányítás és a
teljesítményértékelés fejlesztésére, a kompetencia alapú oktatás elterjesztésére és még sok minden másra is. Az
óvodafejlesztési pályázat célja az új Nemzeti Köznevelési RendszerrĘl szóló törvénnyel összhangban a magyar
óvodapedagógia strukturális feltételrendszerének továbbfejlesztése, optimális személyi és tárgyi feltételek
biztosítása a kisgyermekek számára személyiségük kibontakoztatásához. Mindkét pályázati lehetĘséggel élni kíván
az önkormányzat mint az intézmények fenntartója, így a pályázatokon való részvételrĘl hozott döntést a testület.
Visegrád Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Felhasználói
tájékoztató
Értesítjük Tisztelt Felhasználóinkat, hogy 2012. augusztus 1-je
után a DMRV Zrt. (VÍZMĥ) CallCenter telefonos ügyfélszolgálatának munkarendje
megváltozik.
Telefonos ügyfélszolgálat (Call-Center) elérhetĘsége:
06 (27) 511-511
06 (40) 881-188
Szolgáltatásunkkal (számlázással) kapcsolatos
ügyintézés:
hétfĘ:
8.00–20.00-ig,
kedd–csütörtök:
8.30–15.00-ig,
péntek:
8.30–13.30-ig.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a FogyasztóvédelemrĘl
szóló 1997. évi törvény módosításának megfelelĘen
az ügyfélszolgálathoz beérkezĘ valamennyi telefonon
tett szóbeli panaszt, valamint az ügyfélszolgálat és a
felhasználó közötti telefonos kommunikációt hangfelvétellel rögzítjük. A hangfelvételt egyedi azonosítóval
látjuk el, öt évig megĘrizzük, és a felhasználó részére,
kérésére díjmentesen rendelkezésre kell bocsátani. Az
egyedi azonosítószámról a felhasználót az ügyintézés
kezdetekor tájékoztatjuk.
Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy az eddig megszokott telefonszámokon érdemi ügyintézésre munkatársainknak nincs lehetĘsége.
Törvényi kötelezettségeinknek eleget téve ügyintézéssel kapcsolatosan kérjük, hívja a 06 (27) 511-511es vagy a 06 (40) 881-188-as telefonszámot.
Megértésüket és együttmĦködésüket köszönjük.
DMRV Zrt.

Visegrád Város Polgármesteri Hivatalának
ügyfélfogadási rendje
hétfĘn
13.00–16.00 óra
kedden és csütörtökön nincs félfogadás
szerdán
8.00–12.00 óra és 13.00–16.00 óra
pénteken
8.00–12.00 óra
Visegrád, FĘ u. 81.
Telefon: 398-090

Okmányiroda ügyfélfogadási rendje
hétfĘn
kedden
szerdán
csütörtökön
pénteken

13.00–16.00 óra
8.00–12.00 óra
8.00–12.00 óra és 13.00–16.00 óra
8.00–12.00 óra
nincs ügyfélfogadás
Visegrád, FĘ u. 57.
Telefon: 597-072
Hivatali dolgozóink készséggel állnak
kedves Ügyfeleink rendelkezésére!
Visegrád Város Polgármesteri Hivatala

Közhírré tétetik...
Örömmel értesítem Visegrád lakosait és a környékbeli érdeklĘdĘket, hogy Visegrádon a helyi termelĘi piac megkezdi
mĦködését.
A piac tervezett nyitási ideje 2012. augusztus 19. reggel 7–
12 óráig. Ezek után minden vasárnap ugyanebben az idĘben
lesz lehetĘség a helyi és környékbeli termelĘk termékeinek
megvásárlására. A piac helyszíne a Magyar László Tornacsarnok és az orvosi rendelĘ közötti terület.
A piacon lehetĘség van a helyi gazdálkodók, hobbikertészek
és kézmĦvesek termékeinek értékesítésére.
ÉrdeklĘdni lehet a 06 (30) 687-9263-as telefonszámon.
Cseke Judit
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VIsegrád–PArajd-tábor 2012.
Július 15–22. között zajlott a 22 éves testvériskolai kapcsolat idei tábora ezúttal Parajdon. 17 gyermek és 5 felnĘtt (pedagógus és szülĘ) indult 14-én este BudapestrĘl a
menetrend szerinti buszjárattal. Kissé kalandosra sikerült
az indulás, mert szinte az utolsó pillanatban találtuk meg a
Fradi-pálya bejáratához áthelyezett gyergyói járatot, s
csak dicséret illeti a gyermekek hĘsies küzdelmét, amíg
átverekedtük magunkat nagy csomagjainkkal az aluljáró
lépcsĘin le és föl! Az éjszakai utazást átvészelve kb. egy
órával korábban érkeztünk Parajdra, ezzel kissé meglepve
vendéglátóinkat is.

Ebéd és rövid pihenĘ után este volt a tábornyitás elĘször
az iskolában, majd FelsĘsófalván a tánctábor megnyitóján. Mindkét helyszínen meleg fogadtatással köszöntöttek
bennünket, s különösen jól esett, hogy Bokor Sándor
polgármester kiemelte a visegrádi testvériskola jelenlétét,
igazolva ezzel a kultúra- és népismereti kapcsolattartás
jelentĘségét.
Már ezen az estén átestünk a tĦzkeresztségen, mert megérintett bennünket a tánctábor mozgalmas hangulata, a
hirtelen jött záporban a ,,hazaszállítás” izgalma, s mi,
felnĘttek, akkor nyugodtunk meg igazán, amikor mindenkit az egy hétre ,,kölcsönvett” családjához juttattunk. Itt
éreztük meg elĘször azt, hogy a parajdi szülĘk milyen
szeretettel és felelĘsséggel vállalták gyermekeinket, s az
egy hét alatt is felvállalták gondjaikat, ellátásukat. Köszönet érte, most itthonról a visegrádi családok nevében is!
Nem kívánom ott-tartózkodásunk minden napját részletezni, az iskola honlapján minden érdeklĘdĘ elolvashatja a
napi beszámolókat.
Miben volt új ez a VI–PA-tábor?
Hangsúlyos szerepet kapott a tánctábori program, hiszen
Bozóki Marianna és Bene Éva vezetésével 12 visegrádi és
majdnem ugyanennyi parajdi gyermek kemény és szoros
tánctanulási programon vett részt. A kisebb csoport 10
gyermekkel, s alkalmanként 5-6 felnĘttel ismerkedett
Parajddal, a népi építészet emlékeivel, Rapsonné várának
romjaival, elzarándokolt Tamási Áron szülĘházához,
Orbán Balázs sírjához, felfedezte Korond eddig rejtett
titkait. Egész napos kirándulásaink során a Szent Anna-tó,

Kézdivásárhely, Nyerges-tetĘ nevezetességeit ismerhette
meg a népes vendég- és vendéglátó sereg, mint ahogy a
szombati napot is együtt töltöttük Szovátán a Kalandparkban és a Medve-tónál.
Nemcsak ez a két alkalom hozta össze a két csapatot,
hanem együtt voltunk a Só-szorosban, a sóbányában és az
Áprily-emlékházban is. Szombaton zárult hivatalosan a
tánctábor FelsĘsófalván. ElĘtte Parajdon az iskolában is
összegeztük a 2012. évi VI–PA-tábor élményeit egy kis
vetélkedĘvel, daltanulással, ajándékátadással és köszönetnyilvánítással. Utolsó napját Parajdon mindenki a vendéglátó családnál töltötte, készülĘdtünk a hazautazásra. Bizony, a buszra várva olykor könnycsepp is megcsillant a
gyermekszemekben – a vendéglátó családok simogatással,
öleléssel búcsúztak –, a felnĘttek segítették a csomagok
bepakolását –, majd sĦrĦ integetéssel vált el az újabb
barátságokat, kapcsolatokat teremtĘ VI–PA-csapat.

Mit mondhat a ,,veterán táboranya”?
– ElĘször is örülök és hálás vagyok, hogy mindkét fél
részérĘl tovább él a szellemiség, amit 22 évvel ezelĘtt
megfogalmaztunk és megteremtettünk.
– Az idei VI–PA-tábor új színnel gazdagodott a tánctábor beiktatásával. Hiszem, hogy ez mindenkinek a javára,
hasznára szolgál; a táncosok a sóvidéki tájegység megismerésével, megszeretésével gazdagodtak, mi pedig azzal
a lehetĘséggel, hogy gyermekeink bennünket is megörvendeztetnek majd új táncaikkal, dalaikkal.
Köszönet illeti mindazoknak a támogatását, akik – felismerve ennek a testvérvárosi, testvériskolai kapcsolatnak
eszmei-erkölcsi értékét – napjaink nehéz körülményei
ellenére segítették a tábor megszervezését.
Személy szerint köszönöm, hogy az iskola vezetése –
mint korábban is – meghívott és számított tapasztalatomra, munkámra a tábor szervezésében.
Az Áprily Iskoláért Alapítvány a két település, két iskola
kapcsolatát újabb ,,láncszemmel” erĘsítette azzal, hogy
Parajdon is átadta az Év Diákja emlékplakettet Kelemen
Kriszta Mónika végzĘs diáknak.
Az Áprily Iskoláért Alapítvány továbbra is várja a céljait
támogató segítĘket akár szellemi-fizikai munkára, akár
anyagi támogatással.
Mezei Anna ny. iskolaigazgató
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Az Év Diákja és az Év Kisdiákja cím odaítélésére idén
elĘször került sor az Áprily Lajos Általános Iskola ballagási, illetve tanévzáró ünnepségén. A Péterfy László által
készített plakettet és a szponzoroktól kapott felajánlásokat
annak a két diáknak adták át, akik a nevelĘtestület javaslata és a kuratórium döntése alapján kiérdemelték.
A Szent György Lovagrend
nagylelkĦ felajánlásának köszönhetĘen a minden évben az
évzáró ünnepségen kiosztandó
Év Diákja és Év Kisdiákja cím
mellé nagy értékĦ tárgyjutalom,
vagy egyéb ilyen értékĦ jutalom
jár. A felajánló a díjazottak
további fejlĘdését, sikeres és
eredményes
továbbtanulását
kívánja ösztönzĘ módon támogatni. A 2011–2012-es tanévben Paulusz Balázs 8. osztályos tanuló lett az Év Diákja.
Dömösön nincs iskola, így Balázs az Áprily Lajos Általános Iskolában kezdte meg tanulmányait 2004-ben. Alsósként Tisza Zoltánné Zsuzsa néni szeretĘ gondoskodása
mellett tanult meg olvasni, írni és számolni. Több mint öt
évig öltötte fel a judo ruhát, hogy önfegyelme fejlĘdjön.
Már elsĘsként rajzolt az Áprily-heti rajzversenyen. Zeneiskolai tanulmányait is megkezdte, szolfézst, majd gitárt
tanult több éven keresztül.
KitĦnĘ tanulmányi eredménye mellett volt energiája,
hogy nagyon sok versenyen vegyen részt. A következĘ
években mesét írt, német és magyar nyelven számtalan
versmondó versenyeken képviselte iskolánkat kisebb és
tágabb környezetünkben egyaránt. Számtalan versmondó
versenyen hallhattuk egyre inkább dörmögĘ hangját,
ahogyan szavalja a gyönyörĦ Áprily-verseket. Egy tavalyi
emléklap hátuljára a zsĦri elnöke kézzel a következĘket
írta: ,,Paulusz Balázsnak szívbĘl gratulálok a nemcsak
rutinos elĘadókat megszégyenítĘ ’szakmai’ tudással elĘadott, hanem a dráma elemeit is hatásosan és bátran alkalmazó elĘadásáért. Szinte megjelenítette a Hazát, ideképzeltük a színpadra…”
Kevés lenne itt a hely felsorolni, mennyi-mennyi versenyen vett részt és nyert meg vagy ért el rajta szép eredményeket. Rendszeresen képviselte iskolánkat a megyei
természettudományos versenyeken. FelsĘben minden
évben csapattag volt a Tízen Túliak Tízpróbáján. Azonban nemcsak az eszét csiszolgatta, hanem folyamatosan
edzette magát. A visegrádi focicsapat oszlopos tagjaként,
majd csapatának kapitányaként harcolt a gyĘzelmekért.
Tavaly a Legjobb hazai játékos címet nyerte el korosztályában. KiemelkedĘ játékosa és kapitánya nyolcadikban
az iskolai floorballcsapatnak, mellyel kétszer is az országos elĘdöntĘig jutott. A kerületi-megyei atlétika versenyeken, asztalitenisz-bajnokságokon szép eredményeket
ért el. A síelés hallatán sem jön zavarba, az iskolai
sítáborokban könnyen elsajátította a síelés fortélyait. A
katasztrófavédelemi versenyek sem zajlottak le nélküle. A
DÖK oszlopos tagjaként sok javaslattal segítette a diákok
munkáját. Nyolcadikosként is kitĦnĘ tanulmányi eredményt ért el; nem kevesebb, mint hat tantárgyi dicsérettel
fejezte be az általános iskolát.
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Legnagyobb elismerése a nyolc éves munkának az Áprily Iskoláért Alapítvány által adományozott az Év Diákja
cím, melynek jutalma egy oklevél, egy Áprily-plakett és a
Szent György Lovagrend által felajánlott tárgyjutalom.
Idén ez egy laptop volt. Balázs a váci Boronkay György
MĦszaki Középiskola, Gimnáziumban kezdi meg tanulmányait a kéttannyelvĦ gimnáziumi osztályban, ahol
bizonyára nagy hasznát veszi majd ennek az értékes ajándéknak.
Az évzárón a következĘ üzenetet adta át diáktársainak:
„Köszönöm szépen ezt a díjat. Nem tudom, igazából
ilyenkor mit kell mondani, hiszen hasonlót még sohasem
vettem át. De ahhoz tudnám hasonlítani, mikor egy színész várja az Oscar-gálát, hogy megkapja a díjat, és
amikor megkapja, nagyon örül neki, és nem találja a
szavakat. Ez történt most velem is… Nagyon szeretném
megköszönni tanáraimnak, akik nyolc éven át tanítottak, a
szüleimnek – akik szintén a tanáraim. Kedves diáktársaim, itt áll a lehetĘség, hogy Ti is elismert tanulókká váljatok és érdemes küzdeni ezért. Ezért is.”
Gratulálunk a díjhoz, Balázs!
Jeneiné Vörös Margit





 

Kellemesen érintett, hogy
az
Áprily
Iskoláért
Alapítvány arra is gondolt,
hogy
erdélyi
testvériskolájában az arra érdemes
diákokat értékelje, díjazza.
Nem kellett sokat válogatni,
hogy kijelöljük a 2011–
2012-es tanév azon diákját,
akit az alapítvány kitüntethetett az Év Diákja címmel. ė pedig nem más, mint
Kelemen Kriszta Mónika 8. osztályos tanuló.
Az évzárón elhangzottak szerint is Kriszta a jeggyel értékelt éveket évfolyamelsĘként végezte, de aktívan részt
vett az iskolai élet csaknem minden területén. Az Ide
lábam… népi táncegyüttesben és a társasági tánccsoportban alaptáncos, gitárosaink nélkülözhetetlen tagja, a Bene
László cserkészcsapat aktív tagja, a Sóder iskolaújság
szerkesztésében jelentĘs szerepet vállalt, iskolai versenyeken képviselte alma materét. Nem volt olyan iskolai,
vagy azon kívüli rendezvény, ahol jelenlétére, aktív támogatására nem számíthattunk.
A díj átadására a VI–PA-tábor parajdi táborozása alkalmával került sor; az érmet az alapítvány megbízásából
Mezei Anna ny. igazgató, a kuratórium elnöke adta át.
Cseresnyés Attila iskolaigazgató (Parajd)

Tankönyvárusítás
és zeneiskolai térítési díj befizetés idĘpontja:
2012. augusztus 29-én (szerdán)
7.30–18.00-ig
Tanévnyitó ünnepély idĘpontja:
2012. szeptember 3-án (hétfĘn)
8 órakor
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NEMZETISÉGI OLDALAK – Szerkeszti a Német Nemzetiségi Önkormányzat
Obergünzburg oda-vissza
2012 nyár elején megsĦrĦsödtek a testvérvárosi találkozások: Visegrád mindhárom partnertelepülésével közös programok keretében erĘsítette együttmĦködését: a bajor Obergünzburggal, az itáliai Lancianóval és az erdélyi Parajddal.
A 17 évre visszatekintĘ német kapcsolat idén kibĘvült egy
új elemmel, visegrádi fiatalok szakmai gyakorlatra utaztak
Obergünzburgba.

Partnervárosunkból mindössze két napra érkeztek a vendégek, de ez az idĘ most rengeteg találkozásra adott alkalmat.
Akik eljöttek szombaton megnézni a királyi menet vonulását,
a csoportok között felfedezhették az obergünzburgi történelmi hagyományĘrzĘ csoportot, élén a három dobossal (a
hölgyek kifejezetten erre az alkalomra tanultak meg dobolni), a kempteni fĘapáttal (Helmut Hagenmiller) és az utánuk
vonuló polgárokkal, szabadcsapatokkal. Napközben a városháza bejárójában harsány kikiáltók hirdették, jöjjenek, kóstolják meg az allgäui sajtot, sört. A befolyt adományokat az
óvoda és iskola javára ajánlották fel német barátink. Itt is
meg-megálltak visegrádiak, akik már régi ismerĘsként üdvözölték a sajtot, sört kínálókat. A FĘ utcán zajló vásári forgatag, a sokféle program szintén alkalom volt egy kis beszélgetésre.

Ajándékátadás

A sport terén a futballszakosztály nem elĘször vállalkozott
városunk képviseletére a távoli Allgäuban. Már 2008-ban
részt vettünk német barátaink meghívására egy mérkĘzésen,
és töltöttünk 3 jó hangulatú napot a kinti futballklubnál. 2012
júniusában ismét meghívást kaptunk egy jubileumi tornára.
A helyi sportegyesület fennállásának 150. évfordulóját ünnepelte májusban, ebbĘl az alkalomból a helyi csapatok és
Visegrád játékosai küzdhettek a kupáért. Csapatunk ifikbĘl
állt, akik a hĘség ellenére lelkesen rúgták a labdát a délutánba átnyúló körmérkĘzéseken. Nem maradtak biztatás nélkül,
hiszen az éppen gyakorlaton kint tartózkodó visegrádiak
buzdították Ęket. A jó csapatmunkával a 3. helyet sikerült
elérnünk, így mi is magunkkal hozhattunk egy kupát. A
kísérĘ edzĘk, Szendrei Lajos és Szedlacsek János elégedettek
voltak a játékkal. A pályán kívül is akadt lehetĘség az ismerkedésre, mivel a város fiatalokat tömörítĘ szervezete fogadott bennünket, és gondoskodott rólunk. Obergünzburg
polgármester-helyettese, Herbert Heisler úr irányításával.
SzabadidĘnkben ismerkedtünk a várossal, fürödtünk a
Hagenmoos-tóban, teniszeztünk, szórakoztunk. Köszönjük a
vendéglátást!
Alig érkeztünk haza július 2-án, már a hétvégi viszontfogadásra készültünk. Obergünzburgi barátainkat meghívtuk a
palotajátékokra. Az elmúlt évek során úgy alakult, hogy a
találkozók nem estek egybe a palotajátékok idejével, ezért
idén célzottan erre a júliusi hétvégére terveztünk. Jó döntés
volt, hiszen még azok is, akik korábban jártak már ezen az
eseményen, meglepĘdtek, milyen méretĦvé fejlĘdött városunk legnagyobb rendezvénye. Az elĘkészületek során és a
rendezvény alatt megtapasztaltuk a városban élĘk segítĘkészségét, együttmĦködését. Nagyon jó érzés volt, miután a
polgármester úr felkért a németek fogadásával kapcsolatos
szervezĘ munkára, bárkihez fordulhattam, senki sem mondott nemet. EgyöntetĦen pozitívan látják a visegrádiak az
obergünzburgi kapcsolatápolást. Fontos szerepe volt az elĘkészítésben és szervezésben a Szent György Lovagrendnek,
Cseke Lászlónak, aki számtalan feladata mellett meghívta
ünnepi vacsorára a 30 fĘnyi küldöttséget és kísérĘiket. Zeller
Tibor úr szombaton gondoskodott a vendégek finom ebédjérĘl. Vasárnapi hollókĘi kirándulásunk Jung Vilmos támogatásával valósult meg.

Felvonulás a királyi menetben

A csoport

Mindenképpen szerettük volna viszonozni a 2010-es vendéglátást, ezért jó néhány visegrádival összefogtunk és vasárnap estére a sportpálya mellé szerveztünk egy búcsúestet.
A grillezett húsokról Bártfainé Répás Ildi gondoskodott;
köszönjük neki és Pistának is a segítséget! Örömmel láttuk,
hogy a meghívást nagyon sokan elfogadták és eljöttek. Mindenki hozott valamit, salátát, sütit. Igyekeztünk szólni mindenkinek (ha valaki kimaradt, elnézést kérünk!), aki 2010ben kint járt és azoknak is, akik mostanában kerültek közelebbi kapcsolatba az obergünzburgiakkal vagy az elĘkészületekben részt vettek. Ezúton is köszönjük Kiss Károly elĘkészíttetĘ munkáját! ėszintén örültek a Német–Magyar Baráti
Társaság tagjai, hogy több mint 30 régi ismerĘssel találkoz-

XXVIII. évfolyam 8. szám

VISEGRÁDI HÍREK

hattak, felidézték a régi emlékeket Zeller Marci bácsival,
Kalotai Árpáddal, Burgermeister Edittel, az énekkarosokkal.
KésĘ éjjelig szólt az ének, folyt a beszélgetés. Az estre eljöttek a kinti gyakorlatról hazatért fiatalok szülei, hiszen a
vendégek között ott voltak gyermekeink német vendéglátói.
Az ismerkedést könnyítette, hogy a fiatalok is eljöttek, és a
két hét felvértezte Ęket annyi bátorsággal, hogy németül
társalogtak. Jó volt látni, tapasztalni, hogy a város lakói a
testvérvárosi kapcsolatot fontosnak tartják.
Nicola Paolini és Herbert Schmid egyaránt megköszönték a
vendégszeretetet és külön azt is, hogy a sok visegrádi barát
annyi szép élmény, közös emlék felidézésével az estet felejthetetlenné tette. A búcsúzáson megismételte Reinhard
Kiechle, a polgármester második helyettese és Josef Rauh, a
hagyományĘrzĘ egyesület vezetĘje a jövĘ évre szóló meghívást. 2013 júniusában Obergünzburgban tartják a régió hagyományĘrzĘ csoportjainak háromnapos találkozóját, amelyre várják az énekkart, az iskola tánccsoportját. A meghívás
70 tagú küldöttségnek szól; természetesen Visegrád Város
KépviselĘ-testületének, a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak is.
A programok anyagi hátterét a Német Nemzetiségi Önkormányzat és Visegrád Város Önkormányzata biztosította.
Mint szervezĘ, nagyon sok segítséget kaptam Scheiliné Herendi Idától, a Német Nemzetiségi Önkormányzat alelnökétĘl, valamint Gerstmayer Beátától. Valamennyi visegrádinak
köszönöm a segítséget!
Schmidt Anna



  

Igazán nagy élmény volt mindhármunk számára ez a gyakorlat, amelyet a testvérvárosi kapcsolatnak és a sok-sok
megbeszélésnek köszönhetünk.
Húgom, Dóra a focistákkal közösen töltött kint két napot.
Részt vettek a megrendezett futballkupán, ezen a 3. helyezést
érték el. Szabadidejükben megismerkedtek a várossal, egyik
nap elmentek az ottani fiatalokkal közösen a szabad strandra,
ahol nagyon jól érezték magukat. Öcsém, Richárd a Hirsch
étteremben dolgozott szakácsként. Megismerkedett az ottani
ízekkel, ételekkel. A chef, akivel együtt dolgozott nagyon
segítĘkész, rendes volt vele, mindent megmutatott, elmondott neki, hogy kint hogyan szokták elkészíteni, díszíteni az
ételeket a vendégek számára. Jómagam a városi óvodában
dolgoztam. Nagyon nagy élmény volt számomra megismerkedni az obergünzburgi óvoda vezetésének rendszerével, a
csoportok felosztásával, illetve a csoportszobák felszereltségével, berendezésével.
MeglepĘdve fogadtam, hogy kint vegyes csoportok vannak,
több korosztály van együtt, ami itthon nem jellemzĘ. Úgy
vettem észre, hogy ez a gyerekek számára semmiféle problémát nem okoz; megszokták, hogy vannak olyan gyerekek,
akikre jobban oda kell figyelni, és oda is figyelnek, segítenek
egymásnak. Nagyon kedvesek voltak a gyerekek és az óvónĘk is hozzám, hamar befogadtak a csoportba.
Reggel, amikor megérkeztem, egybĘl jöttek hozzám a gyerekek, hogy játsszak velük, ami nagyon jó érzés volt számomra. Megtanítottam nekik a János bácsi, János bácsi
kezdetĦ dalt, amit nagyon élveztek. Búcsú „ajándékként”
kaptam egy fénymásolatot az óvónĘtĘl, melyen több nyelven
szerepelt ez a dal. Búcsúzáskor megbeszéltük, hogy levélben
tartjuk a kapcsolatot; számomra ez nagyon jól esett. Örülök,
hogy ennyire jó kapcsolatot tudtam kialakítani az óvónĘkkel
és a gyerekekkel.
Nagyon jól éreztem magam a kint eltöltött idĘ alatt, a család, ahol testvéremmel együtt laktunk, vendégszeretĘ volt:
megmutatták nekünk a várost, hogy mit hol találunk; segítĘ-
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készek voltak, bármirĘl is volt szó. Örülünk, hogy részt
vehettünk ezen a gyakorlaton, igen jó lehetĘség volt mindannyiunk számára a német nyelv gyakorlására, egy más
kultúra megismerésére.
Bízunk abban, hogy a kialakított kapcsolat megmarad, és
lesz lehetĘség arra, hogy még kimehessünk ilyen program
keretében, vagy esetleg az ottani fiatalok jöjjenek hozzánk.
Galszter Beáta
2012-ben az obergünzburgi testvérvárosi kapcsolat eredményeképpen alkalom nyílt arra, hogy szakmai gyakorlaton
vegyünk részt Németországban. Ez nagy lehetĘség volt
mindenkinek, hogy közvetlenül is megtapasztalhassa egy
másik európai uniós ország munkakörülményeit és bepillantást nyerhessen az ottani munkavégzés hétköznapjaiba. Hatan (Galszter Beáta, Galszter Richárd, Székely Luca és Mátyás, Eszter húgom és én) két hetet tölthettünk Németországban.
Mindenki saját maga választhatta ki, hogy milyen szakterületen kíván dolgozni. Mivel én közgazdasági tanulmányokat
végzek Magyarországon, ezért engem a pénzügyi szakterület
vonzott; a húgom, akinek hobbija a sütés, egy cukrászdában
vagy pékségben szeretett volna dolgozni. Hosszú vonatút
után – amelyhez Ralf baráti segítsége nélkülözhetetlennek
bizonyult, ezt ezúton is köszönjük neki – érkeztünk meg
Obergünzburgba, ahol azonnal kiderült, hogy mindannyiunk
kívánsága teljesült. Beáta óvodában dolgozhatott, Richárd a
Hirsch étteremben, Luca és Mátyás a Huhtamaki gyár konyharészlegén segédkezett, én a polgármesteri hivatal pénzügyi
osztályán dolgoztam, Eszter pedig egy pékségben kapott
munkát.
Helyi családoknál kaptunk szállást, Ęk gondoskodtak a teljes ellátásunkról is. Igazán kitettek magukért, minden kívánságunkat teljesítették, szinte minden nap kedveskedtek valami külön meglepetéssel is. Ellátásunkért, szállásunkért nem
kellett fizetni, sĘt ebédünket az egyik legnevesebb helyi
étteremben, a Hirschben fogyaszthattuk el.
ElsĘ napon mindenki meglátogatta a munkahelyét, ahol
bemutattak minket a munkatársainknak. Végtelenül kedves
és jó szándékú emberekkel ismerkedtünk meg, akik bizonyították nekünk, hogy a munkahelyen a precíz munkavégzés
mellett az emberség és a korrektség az egyik legfontosabb
alapkövetelmény.
Habár külön családoknál voltunk elszállásolva, mi, visegrádiak minden nap találkoztunk egymással, és megbeszéltük
az aznapi eseményeket. Élményeink, tapasztalataink mellett
az ott eltöltött két hét után még fizetést is kaptunk, így egy
kis zsebpénzzel is gazdagodtunk. Kint tartózkodásunk alatt
az egyik hétvégét a visegrádi focicsapattal töltöttük, akik
látogatóban jártak ott és az obergünzburgi csapatokkal mérkĘztek meg.
Hazafelé a visegrádi palotajátékokra hozzánk utazó
obergünzburgiakkal (táncosok, a testvérvárosi kapcsolat fĘbb
résztvevĘi és a szállásadóink) utaztunk. Végül Visegrádon
egy búcsúesttel és vacsorával köszöntünk el a németektĘl;
megköszöntük a lehetĘséget, fáradozásukat, szívességüket,
segítĘkészségüket.
Befejezésképpen szeretnénk köszönetet mondani az
obergünzburgi családoknak, lakosoknak, az ottani polgármesteri hivatal vezetĘinek és a polgármester úrnak, valamint
a minket segítĘ visegrádiaknak: Kiss Károlynak, Herendi
Idának, Schmidt Annának, az egész Német Kisebbségi Önkormányzatnak és a Visegrádi Önkormányzatnak, valamint
mindenkinek, aki közremĦködött a tapasztalatokkal, élményekkel teli két hét létrejöttében.
Szedlacsek Boglárka

8

VISEGRÁDI HÍREK

 






2012. augusztus

     





2006 óta ErdĘs Péter, a Visegrád Erdészet vezetĘjének kezdeményezésére a Szent György Lovagrend hagyományĘrzĘ
tagozatának részvételével, a visegrádi Mátyás Király MĦvelĘdési Ház közremĦködésével a folyó feletti, sok ostromot látott
visegrádi vár falai között évente megrendezett Duna-ünnepen
szoktunk emlékezni a nándorfehérvári diadal eseményeirĘl, a
csata hĘseirĘl, Hunyadiról, Kapisztránról, Szilágyi Mihályról,
a déli harangszóról.
1456 júliusában Nándorfehérvár ostromakor élet-halál harcát vívta a mintegy 60–70.000 fĘs szultáni sereg és a Szilágyi
Mihály vezette 6–7.000 fĘs várĘrség. A vár felmentése érdekében Hunyadi mellett egy hetvenéves alacsony, hajlott hátú,
vézna ferences szerzetes, az olasz Kapisztrán János tette a
legtöbbet, aki III. Calixtus pápa megbízásából szervezte a
keresztes hadat a török ellen. Gyújtó hangú prédikációinak
hatására több mint 20.000 ember vonult az ostromlott vár
felmentésére. A kitĦnĘen kiképzett, Európa legjobb tüzérségével rendelkezĘ török had rohamait egyre nehezebben verte
vissza a rommá lĘtt vár. Július 14-én magyar és szerb sajkások bátorságának köszönhetĘen a török hajózárat szétverve
sikerült utánpótlást juttatni a várba. 22-én a hiányos fegyverzetĦ, képzetlen keresztesek Kapisztrán vezetésével kockázatos módon megtámadták a törököket. Hunyadi várból való
kitörésének köszönhetĘen a védĘk nagy diadalt arattak az
oszmán hódítók felett. A gyĘzelmet beárnyékolta, hogy Hunyadi János augusztus 11-én pestisben meghalt.
1456. július 22-e kapcsán egyszerre emlékezhetünk a magyar történelem és hadtörténelem egyik dicsĘ napjára, és ezen
ünneprĘl szólva is felidézhetjük, miként válhattak történelmünk hĘsei és eseményei népmesei elemmé, mítosszá és a
politika játékszerévé. Jelenthet-e veszélyt a történelmi tudatra
az, ha a história mítosszá válik? Úgy gondolom, nem, ha
nevén nevezve külön tudjuk választani a hitelességet a szívre,
érzelmekre ható mesétĘl, legendától.
A nándorfehérvári ostrom egyik legismertebb eseménye
Dugovics Titusz hĘstette, aki nem tudván legyĦrni a vár fokára hágó török zászlótartót, magával rántja Ęt a mélybe. A
történeti kutatások bebizonyították, hogy a derék vitéz nem
létezett. A 19. századi romantikus történelmi szemlélet tette
az események jelentĘs szereplĘjévé; ettĘl függetlenül az Ęt
ábrázoló, minden történelemkönyvben látható 1863-as festménnyel együtt a nándorfehérvári diadal egyik jelképévé vált
– joggal.
Azt is jól tudjuk, hogy a déli harangszó pápai elrendelése
nem úgy és nem akkor történt, mint régebben hitték, de ez így
is a gyĘzelemmel, Hunyadival, Kapisztránnal összekapcsolva
vált az egyetemes és a magyar keresztény kultúrkör részévé
Európa-szerte.
A történet fĘhĘse Hunyadi János, Zsigmond király és császár udvari lovagja, hadvezér, országos fĘkapitány, kormányzó, erdélyi vajda, temesi bán, de legtalálóbban talán Thuróczy
János 15. századi krónikás jellemezte: „kész volt inkább
meghalni, mintsem végignézze a védelmére bízott nép elpusztítását.”
Hunyadi, a nagyhatalmú fĘúr, törökverĘ vitéz mesehĘs is
volt egy személyben, akirĘl a balkáni népek költészetében
számos alkotást találhatunk. De hogy az ellenség, a török
szemében is félelmetes, mitikus hérosz volt, arra Gárdonyi
Gézától ismerhetjük a legszebb példát. A nagy író fĘ mĦvéhez, Az egri csillagokhoz komoly történeti kutatómunkát
folytatott. Így jutott el 1899-ben Isztambulba, ahol egy este a

  

  

városban sétálva az egyik házból gyereksírás hallott, majd
egy nĘi hang a következĘt mondta: Szeszini kesz! Hunyadi
gelijor! (Hallgass el! Hunyadi jön!) A kisgyermek elhallgatott. Gárdonyi ezt az esetet beleírta könyvének Konstantinápolyban játszódó fejezetébe.
1456-ban a Duna és Száva találkozásánál álló, rommá lĘve
is félelmetes és méltóságteljes vár falai alatt keresztények –
katolikusok és ortodoxok – magyarok szerbek, csehek, lengyelek, az olasz Kapisztrán, európaiak küzdöttek vállvetve az
Ázsiából elĘretört világhódító II. Mehmed hadával, a mára a
megbékélésben baráttá vált oszmán-törökökkel.
A magyar történelem számos fura fintora közül az egyik,
hogy a nándorfehérvári gyĘzelem 500. évfordulójáról szóló
megemlékezés 1956-ban részévé vált a forradalom elĘtti, azt
részben elĘkészítĘ szellemi erjedésnek. A Rákosi-diktatúrában nemhogy a déli harangszó nem hangozhatott el, de Hunyadi gyĘzelme sem tartozott a történelem kiemelt eseményei
közé. A gyengülĘ politikai hatalom ekkor hozzájárult ahhoz,
hogy Pécs fĘterén felállítsák Hunyadi János monumentális
lovas szobrát és 1956. augusztus 11-én megjelenhetett Illyés
Gyula Hunyadi keze c. verse. EbbĘl idézünk:
… Nem nyúlt még soha kéz, jeladó magasabbra e földrĘl
(néma beszéddel, mint mind, kinek érdeme szól):
Mélyre bukott a magyar, de dicsĘ ügy bástyafaláról.
Engem aláz, Hunyadit, ki tetemére tapos.
Szobrom nem csak a gyĘzelem emlékmĦve: a gyászé:
nemzet sírja fölött Ęrködik ércalakom.
Hol az a kéz? Porlad? Nem. Dolgozik egyre. Delente
húzza hiven ma is Ę mind a harangot, amely
bimbamozva kiált nagy örömhírt (mit ki sem ért már)
Róma, Rouen – Tahiti tornyaiban (magyarul!)
s mintha jelezne tüzet vagy hirtelen árvizet, úgy kong
néha azt értĘknek (úgy szaporáz riadót)
majd (– mert hajh, ki neszelt magyar is százéveken át rá? –)
csöndít a csöndbe komor gyászdalokat, temetést.
Így kong-bong a harang folyvást s még húzni fogod tán
századokig, János, néma, magyar toronyĘr! …

1456 hĘsei elĘtt, mának szóló példázattal történĘ tisztelgés volt a magyar OrszággyĦlés 2011. július 7-én elfogadott határozata a nándorfehérvári diadal 555. évfordulója
tiszteletére, amely július 22-ét a nándorfehérvári diadal
emléknapjává nyilvánítja.
Végezetül Janus Pannonius versével tisztelegjünk Hunyadi János hĘsi emlékezet elĘtt:
HUNYADI JÁNOSNAK,
MÁTYÁS KIRÁLY ATYJÁNAK SÍRFELIRATA
Pannonföld bástyája, török had mennyköve,
János álmodik itt, ha ugyan fedheti sír röge Ęt.
Mert ahogyan Belgrádnál gyĘzött volt a pogányon:
lett a halálon is úr, s látta meg élve a mennyt.
ės Capitóliumot koszorús diadalmenet élén
sok hĘs járta be –, ám égbe csak ez maga szállt.

EPITAPHIUM IOANNIS HUNYADI,
MATTHIAE REGIS PATRIS
Pannoniae murus, Turcorum terror in armis,
si qua, Ioannes hac tegeretur, humo;
sed sub Belgrado mundi superavit ut hostem,
morte simul domita, sidera vivus adit.
multi laurigeris Capitolia celsa triumphis
conscendere duces; solus at iste polum.

Gróf Péter
(Elhangzott a visegrádi fellegvárban 2012. július 22-én.)
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Hol vagy, István király?
Szeretném nemzetünk többségével egyetemben teljes
szívvel ünnepelni, köszönteni államunk alapítóját, Szent
Istvánt, de egyesek nem akarják. Nem a dicsĘítésben,
hanem a gyalázásban élik ki magukat.
Érdekelne, mi él a lelkükben, szívükben? Rosszul fogalmaztam, mert ezeknek se lelkük, se szívük nincs. Hol
voltak a szüleik, amikor arra kellett volna Ęket tanítaniuk:
Ha jót nem tudsz cselekedni,
rosszat ne tegyél!
A több milliárdért eredeti formájában, pompájában felújított Margit híd szigeti bejárójának két oldalát – újra
díszítĘ Szent Koronákról – mind a kettĘrĘl – letörték a
keresztet, akárcsak a Székesfehérvárott István király halálának 900 éves évfordulójára, 1938-ban készült Országalma kettĘs keresztjét.

Szerencsére bennünk, a többségben ezek a galád tettek
csak megacélozzák a hitet, a tiszteletet és szeretetet Szent
István iránt.
A címben lévĘ kérdésre velĘs a válasz: Itt vagy a szívünkben, István király, amíg csak élünk.
Tisztelettel:
Scheili Béla (Budapest)

Az

Pilisi TekerĘ kerékpáros kalandtúra
2012. augusztus 25.
FĘvédnök: Czene Attila, sportért felelĘs államtitkár
A Pilis hegyeiben, a Duna mellett és a Szentendrei-sziget
lankáin tekerhetsz négy útvonalon
A legkisebbektĘl a legelszántabbakig mindenki válogathat
a távok között
A résztvevĘ csapatok változatos útvonalakon tölthetnek el
egy izgalmas, élményekben gazdag napot a Pilis– Dunakanyarban!
Tervezett útvonalak:
Családi I. Szentendre / Czóbel park – Leányfalu / strandfürdĘ – Szentendre / Czóbel park –
10 km-es túra
Családi II. Szentendre / Czóbel park – Szigetmonostor /
Horány, SZÖTE – Tahitótfalu / Bodor major – Leányfalu
/ strandfürdĘ – Szentendre / Czóbel park –
25 km-es túra
Kalandos TekerĘ: Szentendre / Czóbel park –
Pilisszentlászló / ifjúsági tábor – Csobánka / sportpálya –
Pomáz / Magyar Vár – Szentendre / Góliát vízisporttelep
– Szentendre / Czóbel park –
45 km-es túra
Extrém TekerĘ: Szentendre / Czóbel park – Tahitótfalu /
Bodor major – Pilisszentlászló / ifjúsági tábor – Csobánka / sportpálya – Pomáz / Magyar Vár –Szentendre / Góliát vízisporttelep – Szentendre / Czóbel park –
70 km-es túra
A bázison, a szentendrei Czóbel parkban 14.00 órától
sportegyesületek bemutatkozása; változatos sportprogramok, játékok várják a látogatókat!
A rendezvény szervezĘi a változtatás jogát fenntartják!

amatĘr színjátszó kör korra, nemre való tekintet
nélkül várja mindazok jelentkezését,
akik kedvet és tehetséget éreznek magukban
a színjátszáshoz.
Jelentkezni lehet:
ifj. Paulusz Józsefnél
a 06 (33) 482-023-as telefonszámon
az esti órákban,
vagy Szilágyi Gábornál
a 06 (20) 579-7829-es telefonszámon,
vagy levélben
a Dömösi Élet e-mail címén:
domosi.elet@domos.hu

ElĘzetes nevezési díj:
– gyermek 14 éves korig: 900 Ft
– felnĘtt: 1.500 Ft
Helyszíni nevezés:
– gyermek 14 éves korig: 1.100 Ft
– felnĘtt: 1.700 Ft
Kedvezmények:
– 3 éves kor alatt a részvétel ingyenes
– három- vagy több gyermekes családoknak nevezési díj
gyermekenként 500 Ft
BĘvebb információ:
a www.dunakanyar-pilis.hu oldalon
Ha kellemes környezetben
egy jó kis családi programra vagy kihívásokra vágysz,
gyere a Pilisi TekerĘre!
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„Nem múlt el
nyomtalanul…”

Honfoglalás kori leletek
Pest megyében
Új kiállítás
a Mátyás Király Múzeumban
2012. július 27-én egy egyedállóan
gazdag és érdekes kiállítás nyílt meg a
visegrádi királyi palotában, amely Pest
megye legszebb honfoglalás kori leleteit, közöttük a Bugyi község határában
2011-ben elĘkerült – nyugodtan kimondhatjuk: régészeti szenzációt jelentĘ – aranyozott ezüst tarsolylemezt is
bemutatja. Az övre erĘsített bĘr tarsolyokat az elĘkelĘ férfiaknál pompás
ötvösmunkával díszített aranyozott
ezüst, ezüst lemezzel, illetve veretekkel
borították. A Kárpát-medencében ebbĘl a jellegzetes, csak a honfoglaló
magyarok által viselt tárgytípusból
eddig 26 példány került elĘ; a Bugyiban talált a 27. A több tájegységet
felölelĘ Pest megye különbözĘ lelĘhelyeirĘl származó honfoglalás kori ruhadíszek, ékszerek, fegyverek, használati eszközök a Magyar Nemzeti Múzeum, a Pest Megyei Múzeumok és
néhány tárgy erejéig a visegrádi Mátyás Király Múzeum gyĦjteményébĘl
származnak.
A kiállítást a Pest Megyei Múzeumok
Igazgatóságának régészei, Füredi Ágnes és Rácz Tibor rendezték a visegrádi
múzeum munkatársainak közremĦködésével. A Szentendre, Cegléd és Vác
után Visegrádon szereplĘ tárlat méltóképpen reprezentálja a hosszú keleti
vándorút után a Kárpát-medencébe
érkezĘ honszerzĘ magyarság mĦveltségét és mĦvészetét.
Az október végéig látogatható tárlat
megtekintését nyugodt szívvel ajánljuk
a történelem, régészet iránt érdeklĘdĘ
diákoknak és felnĘtteknek egyaránt. A
Mátyás Király Múzeum régész munkatársai a közeljövĘben a múzeum és a
város honlapján is olvasható idĘpontokban szakvezetést tartanak a kiállítást
megtekintĘ látogatóknak. És ha valaki
más korszak iránt is érdeklĘdik, a Salamont-toronyban szeptember végéig
látható a Mátyás Király Múzeum munkatársai által rendezett, a Dunakanyar
kora császárkori történelmét és régészeti emlékeit bemutató kiállítás.
Szeretettel várjuk kedves Vendégeinket a visegrádi múzeum kiállításain.
Gróf Péter

 

2012. augusztus

 

 

Kedves Géza!
ElĘször is megköszönöm jókívánságaidat, melyet a Visegrádi Hírek elĘzĘ
számában fogalmaztál meg az új testület felé. Ahogy Te is írtad, miszerint
nem sablonos soroknak szánod ezt, ugyanígy érzem, gondolom én is.
Leveledet végigolvasva azonban két ponton vitáznék Veled, és hidd el, nem
az önmagáért való vita kedvéért, hanem a dolgok tisztázása, helyrerakása
végett.
ElĘször is, én úgy gondolom, hogy sem Te, sem az elĘzĘ testület nem másfél
évi bizalmat kapott a választópolgároktól, hanem mint minden választás után,
a nyerteseknek négy évre szólt a mandátuma. Az egy más kérdés, hogy ezzel a
lehetĘséggel, vagy – ahogy fogalmaztál – bizalommal sem Te, sem az a testület nem tudott élni.
Tovább olvasva írásodat – melynek több mint felét az elmúlt negyed évszázad Visegrádon úgymond elpuskázott fejlesztéseinek szenteled –, egy nagyon
furcsa mondatra bukkantam. Idézem: „Döntés után vagyunk, így már nyugodt
szívvel ide sorolhatom a visegrádi városközpontot is (értsd: elszalasztott fejlesztés; beszúrás tĘlem), amely elĘdöm nagy érdeme lett volna, ha megvalósul, amelyre ugyancsak temérdek munka, energia, és pénz lett áldozva az
elmúlt évtizedben.”
Bocsáss meg, de ezt nem értem. Sem politikailag, sem logikailag nem áll
bennem össze a kép.
Egyrészt ez a mondat vagy azt sugallja, hogy Te már a választások elĘtt tudtad, hogy a beruházás kivitelezhetetlen, melyet az irányító hatóság a választások szinte másnapján megerĘsített. Idézem Félegyházi Andrásnak a Visegrádi
Hírek 2012. júniusi számában a 4. oldalon megjelent írását: ,,Ezen ügyek átvétele (értsd: óvoda- és városközpont-pályázat; beszúrás tĘlem), a részletek
áttekintése közben már körvonalazódott, amit a két pályázatról szóló, május
29-én folytatott tárgyaláson – ezen a két közremĦködĘ szervezet, a VÁTI és a
Pro Régió Ügynökség képviselĘi is jelen voltak – a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviselĘje kimondott: mindkét pályázat ellehetetlenült.” Ha így van,
mármint hogy tisztában voltál azzal, hogy a pályázat ellehetetlenült, és az
építés abban a formában kivitelezhetetlen, akkor most valahogy el kellene
tudnod számolni a kampány során tett kijelentéseiddel, ígéreteiddel.
Másrészt úgy is lehet értelmezni soraidat, hogy Te meg tudtad volna valósítani a beruházást, de utódodból nem nézed ki ezt. Igen ám, de akkor miért
vélekedtek így az irányító hatóság emberei is? Ebben az esetben tehát, egyre
égetĘbben tudnunk kellene azt, hogy milyen dokumentumok, számítások és
szakértĘi vélemények alapján állítottad mind a testületi üléseken, mind a választási kampányban, hogy a projektek megvalósíthatóak? Szerintem haladéktalanul közzé kellene tenned ezeket a dokumentumokat – a hivatalban nem
találtunk meg Ęket –, hiszen ma már csak ezekkel tudnád bizonyítani mindenki ellenében, hogy választási kampányod valós tényeken alapult. Egyúttal ez
bizonyítaná azt is, hogy a Félegyházi András vezette testület és az irányító
hatóság emberei is rossz úton jártak az elmúlt két hónapban.
Én továbbra is azt állítom, hogy a beruházás megvalósítható lett volna az
eredeti formájában is (lásd az ezerszer emlegetett 2010. decemberi közmeghallgatást a moziban, valamint a testületi jegyzĘkönyveket, melyek a honlapon elérhetĘk), ha az általad vezetett testület azonnal munkához látott volna.
De ezt a másfél évet elvesztegettük, hiszen ezen idĘszak alatt gyakorlatilag
semmi sem történt. Többek között ezért is furcsálltam, hogy felhozod példaként ezt a fiaskót a meg nem valósult fejlesztések sorában. Az, hogy valóban
majdnem oda is került, pedig csakis az elĘzĘ idĘszak „eredménye” lett volna.
Ma hál’ istennek ott tartunk, hogy a sikeres tĦzoltó, majd az ezt követĘ rohammunka eredményeként úgy tĦnik – igaz nem az eredeti városháza project
–, a fejlesztés mégis csak megvalósulni látszik. Sokak véleménye, hogy ezek a
kényszer szülte tervek még jobb állapotot is fognak eredményezni, mint az
eredeti elképzelések, de ennek megítélésébe most ne menjünk bele. Azt viszont le merem írni, hogy ma sokkal nagyobb esélyét látom a beruházás megvalósulásának, mint az elmúlt másfél év alatt bármikor. Egyben köszönetet
mondok mindazoknak, akik az elmúlt két hónapban mindent félre tettek azért,
hogy ezt a sok százmillió forintot megmentsék a város számára.
Barátsággal zárom soraimat.
Mikesy Tamás
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A hagyományos tájgazdálkodás részeként több helyi
csoport és közösség kezdeményezésére olyan fatelepítési,
faültetési programot kívánunk indítani, amelynek keretében Visegrádra visszatérhetnének az utóbbi évtizedekben
lassan teljesen eltĦnĘ gyümölcsfák mind a kertekbe, mind
szabadon álló zöld közterületekre, mind pedig az utcákba,
utak szélére.
Nem szándékunk erĘltetetten, minden létezĘ helyre termĘ fákat elhelyezni; tudomásul vesszük, hogy a város
központi része, forgalmasabb utcái nem alkalmasak jelenleg ilyen célú telepítésekre. Nem értünk egyet azonban az
olyan véleményekkel, amelyek szerint településünktĘl
idegen lenne a közterületen álló vagy utcák szegélyében
elhelyezett gyümölcsfa. Visegrádot olyan városnak látjuk,
amelynek képéhez szorosan hozzátartozik a gyümölcsfa,
példának tekintjük a Mátyás Király Múzeum kertjében
megvalósult középkori kert rekonstrukcióját, fafajválasztását és a génmegĘrzésért tett erĘfeszítését.
Amikor programról beszélünk, nem egy-két évben, hanem évtizedekben próbálunk gondolkodni, próbáljuk azt
felmérni, hogy mire lehet szükség tíz vagy húsz év múlva,
milyen környezeti-természeti, klimatikus, társadalmi,
közlekedési, élelmezési változások lehetnek, és azokra
milyen módon tudunk felkészülni, hogy adott esetben
jobban tudjunk alkalmazkodni hozzájuk.
E változásokat lényegében azzal foglalhatjuk össze,
hogy várakozásaink szerint megnövekszik a kistérségi,
települési önellátás szerepe hosszú távon, rövid távon
pedig felértékelĘdik a helyben elĘállított élelmiszerek,
többé-kevésbé ellenĘrzött úton megtermelt, vegyi anyagoktól nagyjából mentes élelmiszerek szerepe. Visegrád
területe nem egy tipikus, jól mĦvelhetĘ mezĘgazdasági
terület, az elmúlt háromszáz évben mégis ez jelentette az
itt élĘ lakosság egyik legfontosabb megélhetési forrását –
a kertmĦvelés, az állattartás, a gyümölcsösök, a szĘlĘ, a
legelĘgazdálkodás és az erdĘ.
A mezĘgazdasági termelésre ma gyakorlatilag nem találunk élĘ, mĦködĘképes példát, kivéve gyümölcstermesztést – ezért is látjuk fontosnak, hogy felkaroljuk és támogassuk mindazok kezdeményezését, akik a helyi gyümölcstermelésben, illetve azok bármely formában való
feldolgozásában látnak lehetĘséget.
A program kezdeti lépéseit a lehetséges közterületek,
utcák, magánterületek kiválasztásában, valamint a gondo-

Magyar László:


Valamikor, réges-régen,
még a mesék szövetében,
fehér hattyúk szálltak erre,
lánnyá váltak megpihenve.
Táltos dobja dannadáján
táncra kelt a tizenkét lány,
s ahogy dobbant, egyre épült,
a vad lány asszonnyá szépült,
az asszonyok fĘrĘl-fĘre,
szép lányokká szelidültek.
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zásukra szervezĘdĘ kisközösségek megtalálásában látjuk.
Felvettük a kapcsolatot idĘsebb, hozzáértĘ visegrádiakkal,
hogy visszatelepítsünk olyan hagyományos fajtákat, amik
majdnem teljesen eltĦntek. Találtunk olyan termelĘt, aki
kifejezetten a hagyományos fajták alanyra oltásával foglalkozik. Visegrád város honlapján közzétesszük a fajtákat és termelĘ elérhetĘségét – több megrendelés esetén a
szállításban is segítséget tudunk nyújtani. Kérésre nyomtatott formában is elküldjük a fafajokat tartalmazó listát.
A telepítést nem szándékozunk hagyományos fajtákra
korlátozni, minden gyümölcsfával gazdagodhat a település. A megtermelt gyümölcs nyers és feldolgozott formában reményeink szerint megjelenik majd a helyi kínálatban, piacon, a háztartásokban és a vendéglátásban is.
A programot szélesíteni kívánjuk a mezĘgazdaság többi
ága felé, különösen a kertmĦvelés, szĘlĘtermesztés, állattenyésztés, méhészet irányába.
Távlati terveink szerint a régebben felhagyott és még
létezĘ gyümölcsösök visszakaphatnák funkciójukat, új és
régi fajtákkal gazdagodhatnak, a megtermelt gyümölcs
nyers és feldolgozott formában a helyi élelmezés fontos
részévé válik. Parlagon hagyott, beépíthetetlen önkormányzati és magánterületek ezzel a programmal új mĦvelési célt kaphatnak.
Felméréseink szerint a telepítés céljára
hasznosítható területek:
a jelenlegi CBA háta mögötti parkolót övezĘ zöldterület
egyes részei; a futballpálya parkolójának környezete; a
volt Dunakanyar kemping területén keresztülhúzódó sétány mellett a patak felĘli oldal; a Sziget utca; a Sziget
utca–Nap utca közötti régi gyümölcsös, az öreg fák kezelése és a gyümölcsös lassú felújítása; a községkert – az
óvoda és a nagy parkolónál épülĘ fogadóépület közötti
terület (öreg fák is találhatóak rajta); a TemetĘ utca.
A gyümölcsösök gondozását vállaló helyi szervezetek
és magánszemélyek:
Szent György Lovagrend, Sziget Ifjúsági Egyesület,
Gerstmayer János, Hibbey Zsombor, Hintenberger András.
Csatlakozási szándékukat, ötleteiket, rendeléseiket várjuk:
Cseke László, Bártfai István, Gerstmayer János,
Hintenberger András

Ringó csípĘk, rezgĘ mellek
a világnak feleseltek.
Testükön a lenge kelme
csak úgy úszta Ęket körbe.
ElĘködöl, szinte látom,
valahol a csordapásztor,
csikók, borjak, kecske, – Gyerek! –
szélsebesen hogy közeleg.
ės dalaik egyre fujják,
táncra hajlik minden nádszál.
Mese volt, de most valóság,
láttam én e lányok táncát.
A palotás ünnepségen,

Visegrádon jártam éppen.
Forgott Boglár, Ilon, Erzsi,
alig gyĘztem csak figyelni,
s nem, mint Paris, csak az egynek,
almát adtam mindegyiknek.
Van, ki tudná, – nem csinálja,
sokkal könnyebb, ha fitymálja.
Az irigység csúf betegség!
– Varjú károgjon rá tüstént.
Hattyúk szálltak. Honnan…? Erre…?
Hol repülnek…? Messze… messze…
Visegrád, 2012. július 5–8.
(38 °C árnyékban)
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Játék a nevekkel, avagy strandprivatizáció Visegrádon!
1993-ban nagy ívĦ fejlesztések ígéretével jött a Castrum Kft. és évi 1,2 millió forint bérleti díjért a strand-kút komplexum üzemeltetĘje lett. KésĘbb a kötelezettségek helyett, hatalmas elĘnyöket szerzett.
– 95-ben 35 éves, 2030-ig szóló vízkitermelési jogot kapott (ingyen), és állami pályázatok és a PP Rt. támogatásával,
palackozó üzemet hoztak létre, és a víz egyik része ivó-, másik része fürdĘvíznek lett kitermelve.
97-ben a Castrum szakosodva, két, hasonló nevĦ cégre vált szét, egyikbe a kútüzemeltetés és a vízhasznosítás (2030ig), a másikba a strandüzemeltetés (2006-ig) jogát vitte át.
Jött 2000, a GM 1 milliárdos támogatási pályázata. Ehhez vízjog kéne (de csak 2006-ig él), meg strand. A strandvételhez pénzt a kútüzemeltetĘ Castrum-ág eladásából szereztek. Majd a strandbérlĘ Castrum-ággal, mint kútkezelĘ cég
jelentkeztek a testületnél, és módosítást kérve a vízkészletre egy új, korlátlan idejĦ és felhasználású szerzĘdést
kötöttek velünk, és hozzá megvették a strandot is.
A kétértelmĦ szöveg és a hasonló nevek egybemosása miatt, a megtévesztett visegrádi képviselĘk (és a GM pályázatbírálója is) azt hihették, hogy e fél a vízhasznosítás korlátlan jogára szerzĘdött, holott az 2030-ig már foglalt volt!!! E
szerzĘdés látszatra eleget tett a pályázati feltételeknek, ráadásul egy mellékes mondatban megkapott önkormányzati
képviseleti joggal övék lett minden kitermelt víz feletti döntés!
Összegezve a cég eredményeit: – jó pénzt kaszáltak a 2030-ig kútkezelĘ joggal bíró cég eladásából,
– és a bérleti jog terhe miatt értéktelenebb strand áron aluli megvételébĘl.
– Megszerezték a város elĘl a több mint 1 milliárd vissza nem térítendĘ GM támogatást,
– és további kb. 55 milliót hozott nekik 2000-ben – a frissen és ingyen megszerzett –, 2030 utánra szóló vízhasznosítási jog eladása. És ez még nem volt elég!
– A képviseletünk jogán, a kútkezelĘ ágtól a palackozott vízért, a nekünk fizetett összeg nyolcszorosát követelték, így
puszta továbbszámlázással lefölözték az önkormányzati bevételeket.
– Majd elérték, hogy 2002–2006-ig ne kelljen fizetni az általuk használt, meg továbbadott fürdĘvízért!

Bognár Ferenc jelenlegi cikkének leközlése kapcsán a következĘket szeretnénk a szerzĘ és az olvasók tudomására hozni:
– Tekintettel arra, hogy a Visegrádi Hírekben megjelenĘ írásokban közölt állítások személyiségi jogokat is sérthetnek, melyek miatt
a szerkesztĘséget is felelĘsség terhelhetné, ezért a korábbi gyakorlatnak megfelelĘen ilyen esetben a szerzĘ írásbeli nyilatkozatát
kérjük arra vonatkozóan, hogy a cikkben szereplĘ állításokért a felelĘsséget Ę vállalja.
– A jelen cikkben szereplĘ témát a város képviselĘ-testületének tényfeltáró bizottsága a közeljövĘben tárgyalni fogja. Ezért a Visegrádi Hírekben – mint a város hivatalos lapjában – nem tartjuk célszerĦnek és elĘre vivĘnek az e témában való polemizálást a
bizottság, illetve a testület hivatalos állásfoglalása elĘtt.
A Visegrádi Hírek szerkesztĘbizottsága

XXVIII. évfolyam 8. szám

VISEGRÁDI HÍREK

Fontosabb címek,
telefonszámok
MENTėK 104
RENDėRSÉG 107
TĥZOLTÓSÁG 105
Áprily Lajos Általános és Alapfokú MĦvészeti Iskola
Rév u. 2. 398-312
Atlantis-Club Kft. Révállomás 398-344
Belvárosi kávéház 398-063
DMRV hibabejelentĘ 310-798
Don Vito pizzéria FĘ u. 83. 397-230
Duna–Ipoly Nemzeti Park Pilisi Tájegység 397-440
ELMÜ hibabejelentĘ (40) 383-838
Dunakanyar Erdei Iskola Mátyás király u. 94. 397-430
Fekete Holló étterem Rév u. 12. 397-289
Fellegvár 398-101
Fellegvár Óvoda FĘ u. 18. 398-130
Fogorvos FĘ u. 38. 397-574
Gázcseretelep Bányatelep 06 (30) 9965-968
Gulyás csárda Nagy Lajos u. 4. 398-329
Gyámhivatal FĘ u. 38. 597-050, 597-051
Gyógyszertár FĘ u. 44. 398-365
FĘvárosi Önkormányzat IdĘsek Otthona Vámosmikola
visegrádi telephelye
Mogyoróhegy u. 10. 398-368
KÁOSZ üzletház FĘ u. 104. 398-374
Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház
Gizellatelep 801-700
Korona galéria FĘ u. 46. 397-127
MAHART Hajóállomás 398-296
Mátyás Király Múzeum FĘ u. 23. 398-026
Mátyás Király MĦvelĘdési Ház Széchenyi u. 11.
398-128
Mátyás tanya FĘ u. 47. 397-331
MOLGÁZ hibabejelentĘ (27) 370-639
MOL töltĘállomás Duna-part 398-056
Nagyvillám vadászcsárda 398-070
Napközis konyha FĘ u. 18. 398-100
Nóra fodrászat FĘ u. 85. 397-450
Okmányiroda FĘ u. 57. 597-072
Orvosi rendelĘ FĘ u. 38. 397-149
Patak fogadó és szálloda Mátyás király u. 92. 397-486
Pilisi ParkerdĘ Rt. Mátyás király u. 4. 598-000
Plébániahivatal FĘ u. 40. 398-006
Polgármesteri hivatal FĘ u. 81. 398-090, 398-255
Postahivatal 1. FĘ u. 77. 398-099
Reneszánsz étterem FĘ u. 11. 398-081
Royal Club Hotel FĘ u. 92. 597-100
Segélyhívó 112
Sirály étterem Rév u. 15. 398-376
Szent György Lovagrend Rév u. 12. 397-584
Takarékszövetkezet Rév u. 9. 398-150
Temetkezés Karakas, Dunabogdány 390-813
Thermal Hotel Visegrád Kft. Lepence 801-900
Utilis Kft. FĘ u. 67/a 398-205

VédĘnĘ FĘ u. 38. 397-474
VIFA Kft. Bányatelep 398-240
Virágbolt Schulek u. 397-295
Visegrád Ásványvíz Kft. Lepence 397-815
Visegrádi Erdészet Mátyás király u. 4. 598-080
Visegrádi RendĘrĘrs FĘ u. 57. 398-273
Visegrád Tours Rév u. 15. 398-160
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Komppal át a Dunán Visegrádra
(Greguss Tamás felvétele)
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A FEKETE HOLLÓ ÉTTEREM
minden szerdán az étlap áraiból
50% engedményt ad kedves Vendégeinek!
Nyitva: 12–22 óráig
Tel.: 06 (26) 397-318,
06 (30) 304-9077


Visegrádon külön bejáratú

KÉTSZOBÁS LAKÁS KIADÓ!
ÉrdeklĘdni lehet:
a 06 (30) 966-9288-as
és a 06 (26) 398-287-es
telefonszámon
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Cserépkályha építése és átrakása
új és régi csempébĘl
és téglakályha-építés
Honti László
06 (20) 356-6634

AJTÓ, ABLAK, ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
garanciával, korrekt áron

Herr Gábor 06 (20) 399-7027
vagy 06 (20) 599-9337
www.herrsta.eu

TīZIFAELADÁS
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL!
Vágott tĦzifa 2.100,– Ft/q,
hasított tĦzifa 2.200,– Ft/q
EėRY CSABA
Tel.: 06 (20) 599-9399

TELEK ELADÓ!
Eladó Visegrád, FĘ u. 137. szám alatt fekvĘ
2256 m2-es építési telek egyben vagy megosztva
A terület egy 12 lakásos társasház projekt
összes dokumentációjával
(tervek, engedélyek stb.) rendelkezik,
mely igény szerint szintén eladó
Tel.: 06 (20) 599-9667

Budapest Kálvin téri
2 szoba + hallos nagypolgári lakásomat
(73 m2)
eladom, vagy cserélem értékegyeztetéssel
Visegrád és környéki ingatlanra
Irányár: 22 millió forint

Tel.: 06 (20) 962-0707

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

Ęszi ivartalanítási és chips beültetési akció
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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) 580-0 73
e-mail: optimed@chello.hu

 /!.2 

 

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

345 /  
6  7"  8 9 
-**4:*6;9*<4=
területi képviselĘ
06 (30) 201 2946;
06 (26) 390 228
keller.laszlone@t-online.hu

Biztosítások kötése, ügyintézés ügyfeleimnek

VISEGRÁDI HÍREK
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala
Megjelenik havonta, 500 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
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Meghívó
Május 12-én Nagymaros vendégségben járt nálunk. Ezt viszonzandó Ğk is meghívtak minket,
látogassunk el hozzájuk. Ennek a meghívásnak örömmel teszünk eleget, ezért

2012. szeptember 22-én, szombaton 14 órától
Nagymaroson a FĞ téren

Visegrád Nap lesz
Erre az alkalomra szeretettel hívunk és várunk minden visegrádi lakost
Olyan mĬsorral készülünk, mely elsĞsorban városunkat, szokásainkat, hagyományainkat
mutatja be, és amelyen kicsik és nagyok is egyaránt jól érezhetik magukat
A Maszk Bábszínház elĘadásában megtekinthetĘ lesz
a Mátyás király bolondos bolondja címĦ darab.

Bemutatjuk a Múzsák kútját, melybĘl ez alkalommal
is bor folyik majd.

Bemutatkoznak az Áprily Lajos Általános Iskola
tanulói, sváb és magyar néptánc mellett verssel és
zenével.

A délután folyamán folyamatosan várjuk a gyerekeket játszóházzal és kézmĦves foglalkozásokkal, melyeket szintén úgy állítottunk össze, hogy jellemzĘek
legyenek Visegrádra.

Fellép a KFF Trió, mĦsorukban középkori dallamok
és magyar népdalok szerepelnek.

Természetesen lesz haditorna- és solymászbemutató
is a Szent György Lovagrend tagjainak részvételével.

Lesz római Ęrtorony- és sisakkészítés papírból, kályhacsempe- és Visegrád-címerformázás agyagból,
fagyöngyesztergálás íjas esztergával, pénzverés,
papírmerítés és oklevélírás, kĘfaragás, címerfestés,
várépítés, lemezdomborítás, gyertyamártás és dobkészítés.

A programban hallható lesz még a dobos csapat, a
fúvószenekar, és a visegrádi énekkarok is megmutathatják, mit tudnak.

Ezen kívül mintegy 15 középkori gyermekjátékot
próbálhatnak ki a játszani vágyó gyerekek és felnĘttek.

Visegrádi fiatalok egy csoportja kifejezetten erre az
alkalomra egy rövid színdarabot tanult be.
A színpadon a mĦsort jamsession zárja.

Megtalálható lesz a Visegrád stand, ahol a városunkról szóló könyvekkel, kiadványokkal és prospektusokkal találkozhat az érdeklĘdĘ közönség.

Készülünk egy élĘsakk-bemutatóval és sakkcsapatunk szimultánt is játszik majd.

Este filmvetítéssel és ismeretterjesztĘ elĘadással
zárjuk programunkat.

A Primavera táncegyüttes középkori táncokkal szórakoztatja majd az egybegyĦlteket.

A részletes program szórólapon és a www.visegrad.hu honlapon is elérhetĘ lesz!
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VÁROSHÁZI HÍREK
Tájékoztató az augusztusban megtartott
képviselę-testületi üléseken történtekręl
Augusztusban három ülést tartott a képviselĘ-testület.
2012. augusztus 2.
– Zárt ülés keretében arról döntött a képviselĘ-testület,
hogy az 1219/12 hrsz.-ú „beépítetlen terület” mĦvelési ágú
5115 m2 területnagyságú ingatlanból egy 636 m2-s területrészt 3.500 Ft/m2 áron, egy másik, 1404 m2-s területrészt
pedig 2.000 Ft/m2-s áron ifj. Egyed Sándor és id. Egyed
Sándor részére 5.034.000 Ft-os vételáron eladja.
– A képviselĘ-testület egyúttal a Visegrád 1219/12 hrsz.-ú
„beépítetlen terület” mĦvelési ágú 5115 m2 területnagyságú,
az önkormányzat tulajdonában lévĘ ingatlant megosztja.
– Az 1219/12 hrsz.-ú ingatlan megosztása után létrejövĘ
1219/20 hrsz.-ú „beépítetlen terület” mĦvelési ágú 937 m2
területnagyságú és az 1219/21 hrsz.-ú „beépítetlen terület”
mĦvelési ágú 1813 m2 területnagyságú ingatlanokat „az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól” szóló önk. rendelet alapján korlátozottan forgalomképes
vagyontárgyak közé sorolja.
– Ezt követĘen nyílt ülés keretében döntött arról a testület,
hogy felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat az Aditus Tanácsadói Zrt.-vel az
általuk kibocsátott 5.000.000 Ft + áfa összegben kibocsátott
számla részletfizetés lehetĘségérĘl. A képviselĘ-testület
felkéri továbbá Félegyházi András polgármestert és Dr.
Szabó Attila helyettesítĘ jegyzĘt, hogy a tárgyalás eredményének figyelembevételével a 2012. évi költségvetési rendelet módosítását kezdeményezze. A képviselĘ-testület felkérte
továbbá Dr. Szabó Attila helyettesítĘ jegyzĘt, az 1. pontban
foglalt szerzĘdés megkötésével és azzal kapcsolatos körülmények kivizsgálására, a szó szerinti jegyzĘkönyv elkészítésére, valamint arra, hogy Abonyi Géza korábbi polgármestert
és EĘryné dr. Mezei Orsolya jegyzĘ asszonyt az üggyel
kapcsolatosan hallgassa meg.
– Kiválasztottuk a könyvvizsgálói feladatok ellátására kiírt
pályázat nyertesét, Kocsisné Pálffy Gabriellát, aki 2012.
augusztus 2-tól 2014. december 31-ig havi 47.000 Ft + áfa
összesen: 59.690 Ft ellenében végzi Visegrád Város Önkormányzat könyvvizsgálói feladatait.
– A képviselĘ-testület akként foglalt állást, hogy Dr. Balázs
Mária háziorvosnĘ által a képviselĘ-testületnek címzett
levelében a testülettĘl kért helyreigazítást nem teljesítheti, ill.
nem kell teljesítenie, mivel a 2012. június 13-i testületi ülésen a képviselĘ-testület mint testület Dr. Balázs Mária jó
hírnevét nem sértette meg. Amennyiben Dr. Balázs Mária
háziorvosnĘ úgy érzi, hogy egyes képviselĘk a 2012. június
13-i testületi ülésen elhangzott kijelentései jó hírnevét sértették, akkor ezzel kapcsolatos helyreigazítás kérését az érintett
képviselĘknek címzett, ill. nekik szóló levélben kérheti.
– Döntés született továbbá az OTP Nyrt.-vel korábban kötött 200 millió forintos célhitelszerzĘdés módosításáról,
melynek lényege, hogy ebbĘl a keretösszegbĘl az önkormányzat 46.801.539 Ft felhasználásáról lemond. A fennmaradó 153.198.461 Ft összegĦ hitel rendelkezésre tartási határideje 2013. december 30-ra, a törlesztési ütemezés 2013.
december 31-tĘl 2020. október 20-ig terjedĘ idĘszakra módosult. A hitel fedezete keretbiztosítéki jelzálogjog a Visegrád 82/1-8. hrsz., 84/1 hrsz, 81/2 hrsz., 78 hrsz., 73/1 hrsz.,
70/1 hrsz., 69/1 hrsz. és 71/1 hrsz.-ú ingatlanokra 290 millió
Ft összeg erejéig.
– Elfogadta a képviselĘ-testület a 10/2012. (VIII. 3.) számú

a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló
rendeletet, mely teljes terjedelmében olvasható a város honlapján az önkormányzat/rendeletek, szabályzatok/hatályos
rendeletek alatt.
– Rendeletben elfogadta a képviselĘ-testület a 2011. évi
gazdálkodásáról szóló beszámolót 887.596 e Ft bevétellel és
883.922 e Ft kiadással
2012. augusztus 16.
– Közbeszerzési eljárás kiírásáról döntött a testület az
„Ezeréves Visegrád Városközpont fejlesztése” tárgyú projekt
keretében megvalósuló építmények és közterületek tervezĘi
feladatainak ellátására.
– Pályázat kiírására került sor a Fellegvár Óvoda óvodavezetĘi feladatainak ellátására (lásd a 3. oldalon!).
– Jóváhagyta a képviselĘ-testület az önkormányzat EsélyegyenlĘségi Intézkedési Tervét a 2012. augusztus 21.–2014.
december 31. közötti idĘszakra vonatkozóan
– 2012. szeptember 1-jétĘl új szabályozás életbelépésérĘl
döntött a testület a zöldanyagkezelés tekintetében az alábbiak
szerint:
1. 2012. szeptember 1-jétĘl a nem fás szárú zöld anyag (kaszálék, lomb) elszállítása erre a célra vásárolható zsákokban
történik. Ezen zsákok kaphatóak lesznek a hivatalban, valamint a Polgár és a Barkácsboltban. Áruk 200 Ft/zsák.
2. A zsákos zöld anyag gyĦjtése hétfĘi napokon, a délutáni
órákban történik. A zsákokat hétfĘn, a délelĘtti órákban
kell kihelyezni. A zsákokba egyéb, nem növényi eredetĦ
anyagot keverni szigorúan tilos! A zsákok tartalmát a
begyĦjtés helyszínén a VKG munkatársai szúrópróbaszerĦen
ellenĘrzik; és amennyiben rendellenességet tapasztalnak,
jegyzĘkönyvet vesznek föl és vizsgálatot kezdeményeznek.
3. Az összegyĦjtött zsákos zöld anyagot a VKG az önkormányzat saját területén gyĦjti.
4. A zsákban nem gyĦjthetĘ (fás szárú) növényi eredetĦ
anyag begyĦjtése a 2012. szeptember 1-jétĘl telefonos
egyeztetést követĘen [ifj. Schüszterl Károly 06 (20) 4561841] lesz lehetséges. Az elszállítás költsége 0,1 m3
befoglaló méret/zsák megvásárlásával rendezhetĘ. A
mennyiségi felmérés a helyszínen történik. A kisebb ágakat
növényi eredetĦ kötéllel (spárga) kell átkötni; drót nem
használható; egy köteg nem lehet nehezebb 25 kg-nál.
5. EgyüttmĦködési megállapodás megkötését kezdeményeztük az EĘry és Társa Kft.-vel a növényi eredetĘ fás
szárú anyag átvételével és hasznosításával kapcsolatosan.
6. A zöld anyag begyĦjtése az épületek elĘtti közterületrĘl,
esetleg a magáningatlanról történik; utóbbi csak abban az
esetben, ha az a VKG teherautójával közvetlenül megközelíthetĘ.
7. Évente két alkalommal (áprilisban, ill. októberben, a
lomtalanításhoz, ill. a veszélyes hulladék gyĦjtéséhez
hasonlóan) lehetĘség lesz a zöld anyag ingyenes
kihelyezésére és elszállíttatására. Ezeken az alkalmakon a
zöld anyag bármilyen zsákban kihelyezhetĘ. Ebben az
esetben sem tartalmazhat azonban nem növényi eredetĦ
hulladékot, továbbá ebben az esetben sem használható drót a
gallyak kötözéséhez, és ebben az esetben sem lehet egy
köteg 25 kg-nál nehezebb.
– Négy órás takarítói állás betöltését hagyta jóvá a képviselĘ-testület a Mátyás Király MĦvelĘdési Ház és Könyvtár
részére 2012. október 1-jétĘl, melynek anyagi fedezetét
105.720 Ft-ot a mĦvelĘdési ház 2012. évi költségvetésében
az állományba nem tartozó bérkifizetés sorról átvezet az
egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó kifizetés sorra.
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2012. augusztus 22.
– Zárt ülés keretében született döntés arról, hogy a képviselĘ-testület megbízza a Visegrádi VárosfejlesztĘ Kft.-t az
„Ezeréves Visegrád városközponti fejlesztése” címĦ projekt
kapcsán a támogatási szerzĘdés módosításához, valamint a
kivitelezĘi közbeszerzés kiírásának elĘkészítéséhez szükséges munkálatok elvégzésével. A munkák része az Akcióterületi Terv újraírása a megváltozott tartalomhoz illeszkedve, a
projekt költségvetésének elkészítése, valamint a módosított
mĦszaki tartalom elkészítése. A testület felhatalmazta a
Visegrádi VárosfejlesztĘ Kft. ügyvezetĘjét, hogy a fenti
feladatok elvégzésére megbízási szerzĘdést vagy szerzĘdéseket kössön, legfeljebb nettó 6.500.000 Ft értékben.
– Módosítottuk az óvodavezetĘi feladat ellátására kiírt pályázat közzétételének, valamint a pályázat benyújtásának
idĘpontja. A pályázati felhívást teljes egészében mellékelten
olvashatják.
2012. augusztus 30.
– A képviselĘ-testület úgy döntött, hogy Dr. Balázs Mária
háziorvosnĘ 2011. évi háziorvosi feladatok ellátásáról készített írásos beszámolóját a képviselĘk által írásban feltett
kérdésekre adott válaszokkal együtt sem fogadja el.
– A képviselĘ-testület kifejezte azon kérését a Dunakanyar
TĦzvédelemre és Kihelyezett MentĘszolgálati Feladatok
Ellátására Létrejött Önkormányzati Társulás felé, hogy a
társulási megállapodásban rögzítésre kerüljenek azon esetek,
melyekben a társulás utólagos értesítéssel köteles tájékoztatást adni a tagok részére. A képviselĘ-testület felkérte Dr.
Szabó Attila helyettesítĘ jegyzĘt a társulással kapcsolatos
korábbi döntés tartalmának megvizsgálására, különös tekintettel a társulási szerzĘdésben foglalt, ún. II. ütemben kialakítandó mentĘállomás pénzügyi fedezetére és az ezzel kapcsolatos visegrádi szerepvállalásra. A vizsgálat célja annak
megállapítása, hogy a korábbi testületi döntés tartalmazta-e a
mentĘállomás kialakításával kapcsolatos szerepvállalást. A
képviselĘ-testület kezdeményezte továbbá a város pénzügyi
szerepvállalásának felülvizsgálatát a társulásban. A képviselĘ-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy fentiek érdekében folytasson tárgyalásokat a Dunakanyar TĦzvédelmi
Társulással.
– A képviselĘ-testület úgy döntött, hogy megerĘsítve a
206/2012. (VII. 4.) számú határozatában foglaltakat, a nemzeti fejlesztési miniszter által 49/2012. (VIII. 27.) NFM
rendelet alapján meghirdetett, a közforgalmú, közútpótló
folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, felújítási, valamint új
eszközbeszerzési támogatására kiírt 2012. évi pályázaton
indulni kíván. Fenti határozat tartalmát változatlan formában
fenntartja.
– A képviselĘ-testület úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be
a „vis maior támogatás felhasználásának részletes
szabályairól” szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet alapján a
2012. július 29-i esĘzések miatt az önkormányzat
tulajdonában keletkezett károk megtérítésére és az eredeti
állapot helyreállítására, valamint a szükségessé váló
védekezésre. A pályázatunkban az alábbi patakmedrek és
munkák szerepelnek:
– Csuka-patak,
– Bánya patak–Harangvirág u.,
– Diós-árok,
– Salamon-torony u. (hordalékelszállítás).
– A helyreállítás során elvégzendĘ fĘbb munkanemek: meder-helyreállítás, támfalak és hídfĘk helyreállítása, átereszek
tisztítása, helyreállítása, a Diós-árkon egy gázló helyreállítása.
Visegrád Város Polgármesteri Hivatal
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PÁLYÁZATOT HIRDET
Meghirdetett munkahely:
Fellegvár Óvoda (2025 Visegrád, FĘ u. 18.).
BetöltendĘ munkakör: óvodapedagógus.
Beosztás: óvodavezetĘ (magasabb vezetĘ beosztás ellátására
megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejĦleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetĘ).
A munkakörbe tartozó, ill. a vezetĘi beosztással járó lényeges feladatok: Óvodapedagógusként az érvényben lévĘ jogszabályok és alapdokumentumok elĘírásai és ajánlásai szerinti tervszerĦ nevelĘi munka, valamint a munkájával kapcsolatos ügyviteli teendĘk ellátása. A rábízott gyermekek
testi, lelki és szellemi fejlĘdésének elĘsegítése.
VezetĘként az intézmény törvényes mĦködésének biztosítása, a pedagógiai munka szakmai irányítása, a pedagógiai
program megvalósulásának biztosítása, az intézményi költségvetés betartása, munkáltatói, vezetĘi jogok gyakorlása.
Pályázati feltételek:
– felsĘfokú óvodapedagógus szakképesítés, továbbá
– pedagógus szakvizsga,
– legalább 5 év szakmai gyakorlat (óvodapedagógus munkakörben),
– büntetlen elĘélet,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.
Illetmény: az 1992. évi XXXIII. törvényben (Kjt.) foglaltak
alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó szakmai életrajzát,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot, amely
tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre és gazdálkodásra
épülĘ fejlesztési elképzelést,
– a képesítést igazoló okiratokat, ill. azok másolatát, valamint az elĘírt szakmai gyakorlatot igazoló okmányok másolatát,
– 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amennyiben
a pályázati határidĘ lejártakor nem tölt be erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakört,
– a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá
– a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a közmĦvelĘdési,
oktatási, ifjúsági és népjóléti bizottság, valamint a képviselĘtestületi ülés nyilvánosságához hozzájárul-e.
A közalkalmazotti jogviszony idĘtartama: határozatlan idejĦ
közalkalmazotti jogviszony.
A vezetĘi megbízás idĘtartama: 58 hónap (2012. október 1.–
2017. július 31.)
Az álláshely betölthetĘ: 2012. október 1.
A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történĘ
közzététel napja: 2012. augusztus 21.
A pályázat benyújtásának határideje: a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
internetes oldalán való közzétételtĘl számított 30. napot
követĘ elsĘ postai munkanap, 2012. szeptember 20.
A pályázat benyújtásának formája és helye: a pályázatot
írásban, a csatolt mellékletekkel együtt a Visegrád Város
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának címezve kell benyújtani (2025 Visegrád, FĘ utca 81.).
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. szeptember 30.
Megjegyzés: Az a pályázat érvényes, amely formailag és
tartalmilag – a pályázati határidĘ lejártakor – megfelel a
jogszabályi elĘírásoknak.
VVPH
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Kedves Visegrádi Polgárok!
Folytassuk a beszélgetésünket Visegrádról!
Örülnék, ha megosztanák velem gondolataikat az elmúlt idĘszakról, valamint elmondanák véleményüket a
jövĘvel, közös lehetĘségeinkkel kapcsolatban.
Várom Önöket 2012. szeptember 26-án szerdán, 15 és
18 óra között az orvosi rendelĘ elĘtti kerti pavilonban,
rossz idĘ esetén a hivatal tanácstermében.
Üdvözlettel:

2012. szeptember

tért BudapestrĘl az osztrák vizekre. A Visegrád és Környéke
Turisztikai és Marketing Egyesület harsonaszóval és dobpergéssel fogadta a hajó 130 fĘs utazóközönségét, akik elĘször a Primavera táncegyüttes, majd a Szent György Lovagrend rövid bemutatóját tekinthették meg. Ezt követĘen dr.
Kucsera Tamás Gergely alpolgármester úr magyar és német
nyelvĦ köszöntĘjét hallhatták, majd Farkas EnikĘ népdalelĘadásával és a Primavera táncegyüttes táncával búcsúztattuk a
hajót.

Félegyházi András
polgármester
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2012. szeptember 1-jétĘl a nem fás szárú zöld anyag
(kaszálék, lomb) elszállítása erre a célra vásárolható zsákokban történik. Ezen zsákok kaphatóak a hivatalban,
valamint a Polgár boltban és a Barkácsboltban. Áruk: 200
Ft/zsák.
A zsákos zöld anyag gyĦjtése hétfĘi napokon, a délutáni
órákban történik. A zsákokat hétfĘn, a délelĘtti órákban
kell kihelyezni. A zsákokba egyéb, nem növényi eredetĦ
anyagot keverni szigorúan tilos!
A zsákban nem gyĦjthetĘ (fás szárú) növényi eredetĦ
anyag elszállítása 0,1 m3 befoglaló méret/zsák megvásárlásával rendezhetĘ. A nagyobb mennyiségĦ fás szárú zöld
anyag elszállítása elĘzetes egyeztetés alapján lehetséges;
érdeklĘdni lehet a 06 (20) 456-1841-es vagy a 06 (30)
268-1469-es telefonszámon.
A kisebb ágakat növényi eredetĦ kötéllel (spárga) kell
átkötni; drót nem használható; egy köteg nem lehet nehezebb 25 kg-nál.
A zöld anyag begyĦjtése az épületek elĘtti közterületrĘl,
esetleg a magáningatlanról történik.
Visegrád Város Önkormányzata

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a résztvevĘknek és
Zeller Róbertnek (Reneszánsz étterem), hogy munkájukkal
és színvonalas elĘadásukkal hozzájárultak Visegrád rövid
bemutatásához!

I. Retro Mobil Hegyi Felfutó Visegrádon
Szeptember elsĘ napján, szombaton rendezték meg az I.
Retro Mobil Hegyi Felfutót. A versenyt a Retro Mobil magazin hagyományteremtĘ céllal hívta életre, ahol a szervezĘk
legnagyobb meglepetésére közel 80 regisztrált versenyzĘ
tette próbára autóját és vezetĘi tudását a Panoráma út rövid
szakaszán.

A Visegrád és Környéke
Turisztikai és Marketing Egyesület hírei
Visegrád is köszöntötte
a 100 éves Schönbrunn hajó utasait
A Schönbrunn nevĦ gĘzhajót Óbudán építették 1912-ben az
ElsĘ Dunai GĘzhajózási Társaság (DDSG) hajógyárában. Ez
ma az egyetlen mĦködĘ hajó a 300 gĘzhajó közül, amelyek
egykor a társaság flottájába tartoztak.
A Schönbrunn egészen 1985–86-ig közlekedett menetrend
szerinti járaton Bécs és Passau között, ezután 1988-ig különjáratokat teljesített. 1988-ban kivonták a forgalomból, és
kaszinóhajóként Budapesten horgonyozták le.
Az Osztrák Vasúttörténeti Társaság (ÖGEG) 1995-ben vásárolta meg a Schönbrunnt jelképes összegért, 1,20 schillingért. 1995 és 2000 között a társaság munkatársai önkéntes
munkával, 20 ezer munkaóra alatt ismét üzemképessé tették
a hajót, és korhĦen helyreállították belsĘ berendezését.
A 100 éves lapátkerekes gĘzhajó csütörtökön (augusztus
30-án) érintette Visegrád kikötĘjét is, mielĘtt végleg vissza-

A rendezvényen központi helyet kapott a Visegrád stand is,
amely a Közép-magyarországi Operatív Program támogatási
rendszeréhez benyújtott KMOP-3.1.2/C-2010-0002 azonosító számú pályázat keretein belül készült. A Visegrád és
Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület szintén a pályázat részét képezĘ új Visegrád prospektussal és térképpel
képviselte tagjait, és látta el információs feladatát.
Külön köszönet a Mátyás Király MĦvelĘdési Ház és a
GAMESZ dolgozóinak, hogy precíz munkájukkal segítettek a
rendezvényt.
Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület
Farkas Emese TDM menedzser
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Örömmel tájékoztatom a tisztelt Olvasót, hogy 2011.
december 1-jén megkezdĘdött Visegrád központjában,
a királyi palota melletti nagy parkoló mellett, a régi
Ágasház területén az úgynevezett turisztikai fogadóház
építése.
Cégünk, a Visegrád Tours Kft. sikeresen pályázott
európai uniós támogatásra; a beruházás ennek segítségével valósul meg a tervek szerint 2013. március végi
határidĘvel.
A ház, mely most már igazán látványosan kinĘtt az
említett helyszínen, megjelenésével igyekszik alkalmazkodni a környezetében található országos jelentĘségĦ mĦemlékekhez modern épületként, de Visegrád
középkori építészetét idézi megjelenésével. A tervezĘ
szakember személye, aki már több jelentĘs, építészetileg nagyon értékes épületet tervezett a városban, garancia arra, hogy egy újabb érdekes, szép középülettel
gazdagodik településünk.
A ház sokrétĦ – már réges-régen felmerült – igényt
igyekszik funkcióival kielégíteni, melyek jelentĘsen
javítják Visegrád idegenforgalmi infrastruktúráját,
valamint olyan jellegĦ attrakciókat biztosít folyamatosan az ide látogatóknak, melyek eddig csak idĘszakosan voltak elérhetĘek. Természetesen az sem elhanyagolható körülmény, hogy végre a királyi palota látogatói is a mĦemlék jelentĘségének megfelelĘ infrastruktúrával találkoznak; például színvonalas mellékhelyiség
várja majd Ęket.
A fogadóház két épületbĘl áll; a toronyszerĦ kisebb
épület Visegrád információs épülete lesz, az alsó szinten infópulttal, információs anyagokkal, prospektusokkal, Visegrád infós filmvetítéssel, személyes információadással. A felsĘ szintjén egy vetítĘtermet alakítunk
ki, ahol egy-egy csoportnak ülve, kényelmesen, különbözĘ nyelven lesz lehetĘsége megtekinteni Visegrád
történelmi, természeti és attrakciós ismeretterjesztĘ
rövidfilmjét.
A nagyobb, L alakú épület parkolóra merĘleges szárnyában régi mesterségek mĦhelyeit alakítjuk ki, ahol
helyi mesterek mindennapi tevékenységüket látványosan, a közönség elĘtt fogják mĦvelni – természetesen
értékesítési lehetĘséggel is.
A parkolóval párhuzamos épületben önkiszolgáló éttermet alakítunk ki, ez szerintünk még hiányzik városunkból, mely azonban nem egy teljesen megszokott
formában, hanem a régmúlt idĘket idézĘ külsĘben fog
megjelenni. Talán sikerül egy kicsit érdekessé tenni ezt
a formát is. Helyet kap természetesen az épületben az
étteremtĘl függetlenül használható, nagyobb kapacitású
mellékhelyiségblokk is; pótolandó a már említett hiányt.
Reményeink szerint a ház udvarának kialakítása is
olyan szinten sikerül, hogy oda betekintve, a látogató
már eleve kedvet kap a betérésre és az említett szolgáltatások megtekintésére, esetleg igénybevételére.
Összegezve a beszámolót, reméljük, hogy a 2013-as
idegenforgalmi fĘszezonban már méltó körülmények
várják a királyi palotához érkezĘ vendégeket!
Zeller Tibor
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– mondják büszkén az új kicsik, akiket még most „szoktatunk be” édesanyjuk segítségével, de jó néhányan már igazi
kiscsoportosok, hiszen Ęk már egyedül is itt maradnak az
oviban. No és persze, akik már tavaly is kicsik voltak – Ęk a
kiscsoport magja, már igazán otthon vannak az oviban.
Jelenleg 25 kisgyermek jár a csoportba, év végére azonban
30-an leszünk. Nagyon fontos már most a szokások kialakítása, hogy minden tevékenység minden nap azonos idĘben
történjen, a gyermekben így alakul ki egy ritmus, amit napirendnek nevezünk. A napok a kiscsoportban is tervezetten
telnek, bár úgy tĦnik, hogy csak játszunk; tudjuk, melyik
gyermekkel kirakózzunk, építsünk, gyurmázzunk, vagy
meséljünk. Figyelni kell, hogy ne csak abban a tevékenységben vegyen részt, ami érdekli, amiben „jó” (mondjuk
szívesen épít, de a gyurma közelébe sem megy…), hanem
ahol bizonyos részképességeket fejleszthetünk játékosan.
ÖsztönzĘen hat egy bábfigura, egy kedvenc mese, az étkezések alatti dicséret, amiért aztán másnap reggel is szívesen
jön a kisgyermek óvodába. A 2012–13-as nevelési évben a
kiscsoportban Schandlné Herr Margit, Zeller Márta és Dobó Istvánné foglalkozik a gyermekekkel.
,,– … már középsĘs vagyok” – mondják a tavalyi kicsik
nem kis örömmel, hiszen új szobába költöztek, egy-két új
társat is üdvözölhettek maguk között. Ez a korosztály fejlĘdik a legszembetĦnĘbben, alakul pillanatok alatt közösséggé, s a kis- és nagymozgások terén is szembetĦnĘ a változás.
Velük már vállalkoznak óvónĘik hosszabb kirándulásra,
színházba, tornaterembe járnak. 19 gyermekkel foglalkoznak ebben a csoportban a felnĘttek: Gyurián Mária, KĘhalmi Ágnes és Szabó Szilvia.
„– … mi vagyunk az oviban a legnagyobbak, hiszen
NAGYCSOPORTOSOK lettünk!” – ragyognak a hat-hét
éveseink, akik örömmel vették birtokukba a legnagyobb
termet, amire bizony szükség van, hiszen 25-en vannak.
Nagycsoportba járni minden tanköteles gyermeknek kell, itt
már az összeszokott közösség a feladatokra, logikai játékokra koncentrál, még nagyobb hangsúly kerül a testmozgásra,
az úszásoktatás is az éves terv része. Sokkal több önálló
feladatot kapnak, teljesen önállóak az étkezés, öltözködés
területén, tudják a személyes adataikat, képesek részt venni
mesedramatizálásban, örömmel készülnek a szülĘknek bemutatásra kerülĘ mĦsorral, nemzetiségi összejöveteleken
vesznek részt… és még számos, a mindennapokat változatossá tevĘ tevékenységre képesek. Ezek a feladatok az iskolai életre készítik elĘ a gyermekeket. Nagycsoportosainkkal
Imre Gáborné, Szalai Dóra és Tóth Józsefné foglalkoznak.
Mindhárom korosztállyal kapcsolatban van Kleszky Katalin gyógypedagógus-logopédus, aki kiscsoportban az eltérĘ
beszédfejlĘdésĦ gyermekekkel foglalkozik, középsĘben a –
már nem élettani – beszédhiba javítása a feladat (pöszeség).
A nagycsoportosoknál a prevenció a legfontosabb, mellyel
az írási, olvasási, számolási nehézségeket szĦri ki, ill. javítja, ezen kívül fontos a részképességek fejlesztése is. Év eleji
szĦrés alapján gyakorlatilag minden nagycsoportossal foglalkozik Kati néni.
Mindhárom csoportban a nyári élménybeszámolók után az
Ęsz színeivel, gyümölcseivel, terményeivel és ezernyi sajátosságával foglalkozunk, természetesen korosztályokra lebontva, játékosan juttatjuk ismeretekhez a gyermekeket.
Dobó Istvánné óvodapedagógus
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Kedves Gyerekek!
Régen jelentkeztünk a Gyerekkuckóval. Most az új tanév kezdetén ismét elindítjuk a rovatot! Judit nénivel örömmel
tapasztaltuk, hogy az elmúlt években többen is ügyesen forgattátok a tollat akár meseírás, akár iskolai esemény tudósításakor. Jelentkezzetek hát a Visegrádi Hírek újságírójának! Szerkesszük, írjuk együtt a Gyerekkuckót! Nem kell
mást tennetek, csak annyit, hogy jelezzétek szándékotokat a könyvtárban Judit néninek!
Kedvcsinálónak fogadjátok ezt a betĦrejtvényt, melynek feladata egy kicsit a szeptember 30-i népmese napjához kapcsolódik!
Várunk Benneteket!

XXVIII. évfolyam 9. szám
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Szerkeszti a Német Nemzetiségi Önkormányzat

  
(folytatás)
A gabonaaratás Péter-Pálkor kezdĘdött az idĘjárás függvényeként, de általában június vége, július eleje közti idĘszakra esett.
Az Egyház június 29-én ünnepli Péter és Pál apostolok napját, ugyanis i. sz. 67-ben mindkettejüket ezen a napon végezték ki Rómában.
Augusztus hónapban két egyházi megemlékezés is ünnepli Máriát: 15-én Nagyboldogasszony, mely Mária halálának
és mennybemenetelének napja; 22-én Mária királynĘre emlékeztek elĘdeink. A házi oltárokat friss virággal díszítették,
és szentelt fehér gyertyát égettek.
Augusztus 20-a Szent István, a magyarok elsĘ királyának és szentjének napja volt. Nagy egyházi és családi ünnep volt,
ezen a napon szentelték meg az elsĘ új kenyeret, melyet szigorúan a nyári aratásból származó búzából sütöttek.
Szokás volt ezen a napon Mariazellbe zarándokolni.

A Mária-kápolna a Duna-parton (Greguss Tamás felvétele)

Szeptemberben folytatódtak a Mária-ünnepek, a hívĘk imájukkal és házi áldásokkal fordultak hazánk patrónájához.
Három megemlékezést is tartottak Máriáról: szeptember 8-án Kisboldogasszony, Mária születésének napját, 12-én
Mária szent nevét, és 15-én a Fájdalmas SzĦzanyát ünnepelték.
Beschütze o Maria dieses Haus und Alle die da gehen ein und aus.
Ilyen és ehhez hasonló könyörgéseket fogalmaztak meg elĘdeink és hímezték falvédĘkre, vagy festették kis fatáblákra
és elhelyezték a házioltáron vagy falra akasztották jól látható helyre a lakásban.
Jeles ünnepnek számított még szeptember 29-e, Szent Mihály, Gábor és Rafael fĘangyalok napja.
Ezen a napon hajtották haza a barmokat a legelĘrĘl, mert az október már sokszor igen hideg volt, legeltetésre nem volt
alkalmas.
Herendi Ida

'$%()*# "#
Szeretettel hívjuk Visegrád polgárait
és minden kedves érdeklĘdĘt a hagyományos
szeptemberi

'+,-./.0-/.1234564/7,.
melyet szeptember 9-én, vasárnap reggel
9 órától tartunk
a Mária-kápolnánál
Az ünnepet Kalász István kanonok úr celebrálásával
szentmisével kezdjük,
majd ezután a szokásos megvendégeléssel folytatjuk
Seid unsere Gäste!
VNNÖ képviselĘi

ElĞzetes tájékoztatás
Szeretnénk tájékoztatni Visegrád lakosságát, hogy hagyományos szüreti mulatságunkat idén is megrendezzük
október 13-án szombaton a Magyar László Tornacsarnokban és jó idĘ esetén a környékén.
IdĘjárástól függĘen a hagyományos lovas felvonulást is
megtartanánk.
Akik a szürethez kapcsolható vidám történet bemutatásával vagy egyéb elĘadással szeretnének fellépni, azok
jelentkezzenek a VNNÖ képviselĘinél vagy Schmidt Anna
tanárnĘnél.
Pontos információk a szüreti mulatságról az októberi
számunkban jelennek majd meg!
VNNÖ képviselĘi
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A Mátyás Király MĦvelĘdési Ház
szeretettel hívja Visegrád város lakosságát
a Visegrád Anno kiállítás-sorozat keretén belül

A Mátyás Király MĦvelĘdési Ház
szeretettel hívja Önt és családját, barátait, ismerĘseit

Vertel József

soron következĘ rendezvényére

grafikusmĦvész

2012. szeptember 27-én (csütörtökön)
18 órára a mĦvelĘdési házba

bélyeggrafikai kiállításának
megnyitójára

az Áprily Emlékév

2012. szeptember 14-én pénteken
17 órára
a mĦvelĘdési házba
A kiállítást megnyitja:

Nikodém Gabriella,
a Bélyegmúzeum igazgatója
A kiállítás 2012. október 20-ig tekinthetĘ meg
a könyvtár nyitva tartása szerint
[Visegrád, Széchenyi u. 11., Tel.: (26) 398-128]
Minden érdeklĘdĘt szeretettel várunk!
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VÁRADI PÉTER PÁL–LėWEY LILLA

Álom a vár alatt

ÁPRILY LAJOS
c. könyvét a szerzĘk mutatják be

Soós Andrea
elĘadómĦvész közremĦködésével
A könyvet kedvezményes kiadói áron, 5800 Ft-ért
vásárolhatják meg az érdeklĘdĘk

Szeretettel hívjuk Visegrád lakosságát

a 2012. szeptember 29-én, szombaton
17 órakor kezdĘdĘ

)



  %

ahol borban az igazság
Lesz borkóstoló és zsíros kenyér,
rövid mĦsor, zene, tánc és mulatság
Mindenkit szeretettel várunk!

FILMKLUB
Értesítjük az érdeklĘdĘket, hogy az Ęsszel újra kívánjuk indítani a filmklubot. Szeretettel várjuk a
vetítésekre a „régi” klubtagokat; természetesen azokat is, akik szívesen csatlakoznának a filmklubhoz.
Az elsĘ vetítés október 11-én 18 órától lesz a könyvtárban.
Részletesebb információval a mĦvelĘdési házban,
vagy a 398-128-as telefonszámon tudunk szolgálni.
Minden érdeklĘdĘt szeretettel várunk!
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Az

amatĘr színjátszó kör
korra, nemre való
tekintet nélkül
várja mindazok jelentkezését,
akik
kedvet és tehetséget éreznek magukban
a színjátszáshoz
Jelentkezni lehet:
ifj. Paulusz Józsefnél
a 06 (33) 482-023-as telefonszámon
az esti órákban,
vagy Szilágyi Gábornál
a 06 (20) 579-7829-es
telefonszámon,
vagy levélben
a Dömösi Élet e-mail címén:
domosi.elet@domos.hu






Mint Önök is tudják, az elmúlt években, évtizedekben városunk fejlĘdésével együtt járt, hogy újabb
közterek, utak utcák, útszakaszok alakultak ki.
Ezeknek a helyeknek sok esetben spontán elnevezéseik keletkeztek (pl.: Delta, KRESZ-park stb.). Az
önkormányzat úgy gondolja, hogy ezek a közterek
megérdemelnének valamilyen hivatalos elnevezést
is! Ezért elsĘ lépésben szeretnénk megismerni ezeket a „névtelen” helyeket.
El kell mondani azt is, hogy sok esetben csak
szimbolikus elnevezésekrĘl lehet szó – tegyük hozzá, szerencsére –, hiszen senki sem akarhatja a FĘ
utca esetleges újraszámozását, ha mondjuk a Szentháromság-szobormál lévĘ kis teret Szentháromság
térnek neveznénk el. Néhány eddig is ismert névjavaslat pl.: Koronázó tér a Mátyás-szobornál; Mahler
Platz a temetĘnél, Templom tér a katolikus templom
elĘtt. Fontos lenne a 11-es utat is valamiféle névvel
illetni, hogy az újonnan épült szállodáknak is megfelelĘ postacíme lehessen!
Hangsúlyozzuk, itt most nem(csak) az elfeledett
régi, részben már összegyĦjtött nevĦ dĦlĘkrĘl, utakról van szó, hanem a valójában névtelen, új helyszínekrĘl!
Mindezekért kérjük Önöket, ha tudomásuk van
ilyen utakról, utcákról, terekrĘl, keressenek engem a
06 (70) 270-8337-es mobilszámomon!
Gróh Dániel
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Nyílt válaszlevél Abonyi Gézának II.
Kedves Géza!
Ha visszaolvasod 2012. július 13-án a fórumon megjelent cikkemet, én ott azt írtam, hogy a fórum ilyetén fajta mĦködése ellen
sincs semmi kifogásom, de én magamra nézve nem tartom fontosnak, hogy ott mindenre reagáljak. Bár ahogy olvastam, Te sem
tartod a fórum mĦködését jónak (például ezt írod: ,,De nem tudom
elfogadni, hogy ez így alakult és még a választások után is ilyen a
stílus. Ezért gondolom, hogy vissza kellene térni a kezdetekhez”),
mégis, most mintha lubickolnál a lehetĘségben, hiszen az utóbbi
idĘben igen erĘsen (9 nap alatt 15 írást jegyzel) jelen vagy írásaiddal.
Természetesen én is olvasom az írásaidat – meg kell jegyeznem,
idĘnként igen erĘs déjà vu érzés lett úrrá rajtam –, és itt, a Visegrádi Hírek hasábjain szeretnék reagálni néhány felvetésedre, illetve
feltennék néhány kérdést Neked. Bár szinte minden mondatod
„kincset” ér, most csak arra a néhány részre reagálnék, melyek
számomra a „legmegindítóbbak” voltak.
Hogy mire gondolok? Vágjunk bele, menjünk sorba!
Ezt írod [2012-08-23 13:20:45]-kor: „Úgy a DoktornĘ-, mint a
Bártfai-ügyben szeretném tájékoztatni a fórumozókat, hogy mindkét esetben olyan szerzĘdésekrĘl van szó, amelyek több évvel
ezelĘtt köttettek, és amelyeket az élet már számtalan pontban
túlhaladt. Mindkét esetben feleslegesnek tartom, hogy visszamenĘleg bárkitĘl bármit is számon kérjünk, azt azonban úgy gondolom,
minél elĘbb meg kell tenni, hogy tiszta viszonyokat teremtve új
szerzĘdéses formát adni mindkét vállalkozó és az önkormányzat
között. A jelenlegi egységes testület ezt úgy gondolom, hogy minden további nélkül, rövid idĘn belül megteheti és ezzel véget vethet
mindkét méltatlan vitát kavaró ügynek.”
Kedves Géza!
Ezzel kapcsolatban konkrét kérdésem lenne Hozzád. Ha úgy
gondolod, ahogy írtad, hogy minél elĘbb meg kell tenni a lépéseket ezekben az ügyekben, akkor másfél évig miért nem tartottad
fontosnak, hogy a testület foglalkozzon ezekkel az ügyekkel?
Bártfai Pisti másfél évig könyörgött, hogy rendezzük a sportpálya
helyzetét, azt pedig igazán nem állíthatod, hogy a doktornĘ kérdése nem volt eleget porondon. Én magam ajánlottam 2011 tavaszán,
hogy rendezzük ezt a méltatlan helyzetet (a doktornĘ ügyére gondolok), de a javaslatom nem került meghallgatásra, és a késĘbbiekben sem történt semmi. Pedig ezen ügyek megoldására biztosan
meg lett volna a többség, hiszen a jól mĦködĘ V4-ek mellett mi is
kimutattuk támogató szándékunkat.
Így folytatod [2012-08-27 17:34:09]-kor: „EbbĘl következik,
hogy a mi törekvésünk nem annak az építési engedélynek a megvalósítása lett volna, hanem egy jóval egyszerĦbb megoldás. Ezt Te
is pontosan tudtad, hiszen a Schulek utcával kapcsolatos lakossági
fórumon Te is részt vettél és tudod, hogy ott egy szó nem volt a
már lejárt engedély alapján történĘ megvalósításról, pusztán az
engedélyhez elkészített terveken egyeztettük a méreteket.”
Ezt logikailag nem értem. Ha valóban csak a méreteket kívántátok egyeztetni, akkor miért terjesztetted be a testület elé, hogy az
önkormányzat járuljon hozzá a kivitelezéshez – ha jól emlékszem
– 4 millió forinttal? (A pontos összeget visszanézhetĘ a jegyzĘkönyvbĘl.) Jóval egyszerĦbb megoldás fel sem vetĘdött: az összeg
nagyságát azzal indokoltad, hogy az útépítéshez szükséges forrás
felét az önkormányzat, a másik felét a helyi lakosok állnák. Erre
mondtam többek között én is, hogy ne kezdjünk bele egy újabb
(már kettĘ volt korábban) engedély nélküli útépítésbe.
[2012-08-27 21:07:44]-kor fogalmazott leveledben sokat foglalkozol a város kulturális életével. Ez engem közelrĘl érint, tehát
többször visszaolvastam. Engedd meg, hogy egyszerĦen fogalmaz(Folytatás a 10–11. oldalakon)
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zak: Ebben a részben egyszerĦen mellébeszélsz. Mire gondolok? Menjünk sorba!
1. Zenés Nyári Esték
Azt írod: „Szeretném megkérdezni Önt, hogy mondjuk a
Zenés nyári esték nem megszüntetésével, csak felfüggesztésével kapcsolatban, ha Ön olyan választás elĘtt állt volna,
hogy Zenés nyári esték megtartása, vagy fizetés a hó végén a
dolgozóknak, akkor Ön melyiket választotta volna?”
Ehhez nekem két rövid megjegyzésem lenne:
– Már a választások után 2010-ben behívtál, és közölted,
más elképzeléseid vannak, ahogy fogalmaztál „mĦvelĘdéspolitika” terén. Egyik példád pont a Zenés Nyári Esték voltak, melyre véleményed szerint nincs igény a városban (csak
halkan jegyzem meg, az idén minden koncert gyakorlatilag
telt házzal ment, sĘt volt, hogy álltak). Az idelátogatók számára rendezendĘ koncerteket pedig a helyben rendelkezésre
álló énekkarok is meg tudják valósítani. Erre én közöltem
Veled, hogy úgy látszik e tekintetben az elképzeléseink igen
messze állnak egymástól. Mint késĘbb kiderült, nem ez volt
az egyetlen eset.
– A gazdasági helyzet 2011 tavaszán sokkal rosszabb állapotban volt, mint nyár elején, mégis a költségvetésbe csuklás
nélkül beszavaztátok a Zenés Nyári Estéket. Miért? Nyár
elején, amikor köztünk már feszült volt a viszony, meghoztátok a megszorító intézkedéseket. De ezek a mĦvelĘdési házon kívül senkit sem érintettek. Miért? Arról nem is beszélve, hogy akkorra már Kiss Károly alpolgármester megfogalmazta elsĘ diadaljelentéseit. Mindezek akkor is, most is
ellentmondanak a magyarázatodnak, miszerint a Zenés Nyári
Esték és a fizetések között kellett választanod.
2. Mozi
Idézlek: „Vagy a mozi ügye: az újraindítása miért nem történt meg eddig?”
Nem tudom, mire véljem fenti soraidat. Ha olvastad, és
miért ne olvastad volna 2012. július 13-án írt második írásomat, akkor nem írod le ezeket a sorokat. Akkor én ezt írtam:
„Kedves Visegrádi! Most csak a magam nevében írok. (bár
úgy érzem a testület többségnek is ez a véleménye) Szeretném, ha Visegrádon újra lenne mozi, sĘt biztos vagyok benne, hogy lesz. Hogy mikor, az viszont azon múlik, hogy
milyen válasz érkezik a "városközpont" pályázatra. Hiszen
ha pozitív a válasz, akkor az azzal jár, hogy a mozit teljes
egészében felújítjuk. Így 2014. január 1-jére kell elkészülnünk vele, és nyilván ezt követĘen halogatás nélkül megnyitjuk. Ha negatív a válasz, akkor a jövĘ évi költségvetés részeként lehet újra indítani. Én az elsĘ variációt jobban szeretném. Szerintem sokan vagyunk így. Üdvözlettel: Mikesy
Tamás”
„És ha most mégis megtörténik, akkor vállalja fel az új önkormányzat, hogy a többség adóját, néhány tucat moziba
járóra költi. Én és a velem szavazó képviselĘk nem vállalták
fel. Én ma sem tenném.”
Emlékeztetni szeretnélek arra az igen rossz szájízĦ költségvetési vitára, mely a hivatal tanácstermében zajlott le. Igen
szerencsétlenül összehasonlításra került a mozi üzemeltetése
és a visegrádi felnĘtt futballcsapat támogatása (megjegyzem,
a városban a vitát igencsak elferdítve hallottam vissza). Én
akkor sem kérdĘjeleztem meg a VSE támogatását, de kétségtelenül furcsálltam a hozzáállásodat. Azt, hogy míg a felnĘtt
futballcsapat nagyságrendileg ugyanannyi pénzt vitt el, mint
a mozi, úgy, hogy a mozi látogatottsága lényegesen nagyobb
volt, mint a meccseké, addig a csapat támogatása természetes
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volt (szerintem is), sĘt növelni szeretted volna, a mozit pedig
meg kívántad szüntetni, amit végül is meg is tettél. A fenti
soraid most is ugyanezt a logikát tükrözik, ami számomra
most is felfoghatatlan. De nem baj, nem kell mindenrĘl egyformán gondolkoznunk.
3. Zoller-díj
Ezt írod: „Ami a Zoller Attila-díjat illeti, attól tartok, hogy
Ön felült egy ügyes megtévesztésnek. Ugyanis a Zoller Attiladíj, egy alapítványi díj, amelyhez az önkormányzat hozzájárult az elmúlt években. Tekintettel a nehéz gazdasági helyzetre ezt nem tudta megtenni, de hangsúlyozta, hogy
messzemenĘleg támogatja a díj odaítélését. Ez úgy lett beállítva, hogy az önkormányzaton, helyesebben a polgármesteren múlt, hogy a díjból nem lett semmi, illetve hogy mégis
lett, az az alapítvány hĘs összefogásának érdeme. Gyakorlatilag ezt a nemes eseményt is lejáratásra használták fel
mindazok, akiknek ez érdekükben állt. Én ezt sem tisztességesnek, sem Zoller Attila emlékéhez méltónak nem tartottam
és nem tartom ma sem.”
Kedves Géza!
A Zoller-díj soha sem volt alapítványi díj. Ha ezt eddig
nem tudtad, az nagy ciki, ha tudtad, akkor meg még nagyobb, hogy le merted írni ezeket a sorokat. A díjat a Don
Vito pizzéria és a Mátyás Király MĦvelĘdési Ház alapította.
(Ha jól emlékszem, 2011 januárjában Te is jelen voltál a díj
átadóján, akkor pedig hallanod kellett az alapító okiratot,
hiszen minden alkalommal felolvassuk.)
Azt írod, hogy a dolog úgy lett beállítva, hogy a polgármesteren múlt, hogy a díjból nem lett semmi. Ugyan, Géza! Ez
nem így lett beállítva, hanem így volt. Miután minden intézményvezetĘt értesítettél arról, hogy kifizetést csak úgy eszközölhet, hogy elĘtte Te az áldásodat adod a tranzakcióra
(2012. január 3-i leveled), én bementem Hozzád, és kértem,
hogy a díjra és az átadó ünnepség megszervezéséhez szükséges pénzt elkölthessem. Te kerek-perec közölted, hogy nem
engedélyezed ezt. Ez négyszemközt zajlott, nyilván aki akarja, hiszi, aki akarja, nem. Ezt követĘen írtam meg a Visegrádi Hírekben, hogy a Te személyes döntésed miatt marad el a
rendezvény. KésĘbb egy testületi ülésen is szóba került az
ügy, ott finomabban, de teljes egészében megerĘsítĘen elismételted azt, hogy személyesen a Te döntésed volt, hogy a
díj nem lett kiosztva, ezzel teljes mértékben megerĘsítetted a
mi négyszemközti megbeszélésünket. Azt is írod, „hogy
mégis lett, az az alapítvány hĘs összefogásának érdeme”.
Kedves Géza!
Neked kell a legjobban tudnod, hogy ez nem így volt. Egyrészt a díjhoz semmilyen alapítványnak semmilyen köze sem
volt, mint már fent is írtam. (Igazából azt sem derül ki, hogy
melyik alapítványra gondolsz) Másrészt a díjat én fizettem ki
a saját képviselĘi tiszteletdíjamból (PK. 0000145. számú
kifizetési pénztárbizonylat, 2012. április 25.). Igaz, ezt én
nem vertem nagydobra, csak kevesen tudtak róla, de pont Te
voltál az egyik. Mégpedig azon egyszerĦ oknál fogva, mert
minden kifizetés csak úgy valósulhatott meg a városházán,
hogy Te a számlákat a kifizetés elĘtt átnézted, egy ideig
szignáltad is. A mĦvelĘdési ház és az én számláimat pedig
különösképpen szeretted kimazsolázni, sĘt a pénzügyes
kollegákat többször is figyelmeztetted, hogy nekem semmiképpen sem fizethetnek ki egy fillért sem a Te engedélyed
nélkül.
Azt írod, hogy „Gyakorlatilag ezt a nemes eseményt is lejáratásra használták fel mindazok, akiknek ez érdekükben
állt.” Továbbá „egy ügyes megtévesztésnek” nevezed, valamint úgy fogalmazol, hogy „Én ezt sem tisztességesnek, sem
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Zoller Attila emlékéhez méltónak nem tartottam és nem tartom ma sem.”
Kedves Géza!
Én azt gondolom, jelen esetben ez éppen Rád vonatkozik.
Az a minimum, hogy egy szép nagy nyilvános bocsánatkéréssel tartozol nekem, amit ezennel el is várok TĘled.
De menjünk tovább, [2012-08-28 19:04:38]-kor ezt írod:
„A másik két pályázat, amely valóban ’nagy dobás’ lett
volna nem valósult meg, mert nézetem szerint politikai okból
irányított képviselĘi obstrukció megakadályozta. Ez lett
volna az igazi kitörési lehetĘség.”
Ezeket a mondatokat kikérem magamnak. Kérlek, mutasd
be azokat a dokumentumokat, melyek azt bizonyítják, hogy
Te mindent megtettél, és úgymond obstrukció akadályozott
meg a munkában. Mi továbbra sem találjuk ezen serény
tevékenység nyomait a hivatali iratok között. Ellenben a
jegyzĘkönyvekben meg lehet számolni, hányszor kértük,
hogy történjék már valami. Ha már itt tartunk, nagyon örülnék, ha válaszolnál a Visegrádi Hírek augusztusi számában
megjelent írásomra, hiszen e témában olyan kérdéseket tettem fel Neked, mely megválaszolása, azt gondolom, nem
mellékes Visegrád lakosai számára. Tehát várom e tekintetben is a válaszodat.
„De mindezzel együtt, én úgy gondolom, hogy a világon
igen kevés hely van, ahol valami gazemberséget kivéve nem
adnák meg a vezetésnek az esélyt a bizonyításra a normál
választási ciklusban.”
Én pedig úgy gondolom, hogy nem kell gazemberség ahhoz, hogy idĘközi választásra kerüljön sor: pont elég, ha egy
vezetĘrĘl kiderül, hogy alkalmatlan a poszt betöltésére. Ráadásul nem is egyedülálló dolog ez, ha hallgatod a rádiót,
minden hónapban van valahol idĘközi választás az országban. Közvetlen közelünkben is több ilyen volt az elmúlt
idĘszakban, hogy mást ne említsek, itt van Szob.
„Az a véleményem, hogy Visegrádon az elmúlt másfél évben nem történt semmi azonnali beavatkozást követelĘ nagy
veszedelem, ami idĘközi választást kellett, hogy kierĘszakoljon. Így ennek nézetem szerint elsĘsorban politikai háttere
volt.”
Nekem pedig továbbra is az a véleményem, hogy a változáshoz elsĘsorban az a nagyon rossz teljesítmény vezetett,
melyet egy idĘ után már takargatni sem lehetett. De kétségkívül erĘsen belejátszottak azok a nagyon hibás döntések
(személyi és szakmai egyaránt) is, melyek következtében
komoly károk érték Visegrádot anyagilag, erkölcsileg és
emberileg egyaránt. Én még abban sem vagyok biztos, hogy
nem történt nagy „veszedelem”, mert még ma sem lehet
biztosan kijelenteni, hogy nem úszott el az a 850 millió forint, melyet korábban pályázaton megnyertünk (városközpont és óvoda együtt). Mi ez, ha nem „veszedelem”? És ez
egyértelmĦen a Te idĘszakodhoz köthetĘ. Mindennek a
felelĘssége alól pedig megpróbálni úgy kibújni, hogy a dolgok mögé politikai hátteret és képviselĘi obstrukciót vizionálsz, szerintem sajnálatos.
[2012-08-28 19:31:29]-i keltezésĦ írásod részlete:
,,Ami a mĦvelĘdési kiadások és a költségvetés viszonyát
illeti, én csak ismételni tudnám a már leírtakat. Annak idején, ez a kérdés úgy fogalmazódott meg, hogy a zenekarokat
elĘre kellett fizetni és a kasszában nem volt pénz.”
Kedves Géza!
EgyszerĦen nem igaz, amit írsz. Soha nem fogalmazódott
meg az elĘre fizetés kérése. Én soha egyetlen zenekarnak

11

sem, de senki másnak sem fizettem soha elĘre. Egészen
nyugodtam vissza lehet nézni az elmúlt 20 év számláit, nem
fogsz ilyet találni. Késedelmes fizetés többször elĘfordult,
bár igaz én mindig azon vagyok, hogy ha lehet, a teljesítés
után a lehetĘ legrövidebb idĘn belül fizessünk. Szerintem ez
így fair.
„Amit meg vártunk, hogy bejön, abból a fizetésekre szerettem volna gyĦjteni és nem ’elmuzsikáltatni’. Gondoljon bele,
hogy segélyeket nem fizettünk szinte egész évben, mert nem
volt mibĘl!”
Nem ezért nem fizettünk segélyeket, figyelmedbe ajánlom
Dr. Balázs Mária indokát, hogy miért mondott le a népjóléti
bizottság elnöki tisztérĘl.
,,Gondolom, hogy most sem sokkal rózsásabb a helyzet, de
arra kíváncsi lennék, hogy mondjuk a mostani polgármester
felvállalná-e, hogy kiáll a város elé és azt mondja, hogy:
emberek, megvolt a zenés nyári esték, de most nem lesz fizetés az óvodában, vagy az iskolában.”
Ne gondold Géza! Meg volt eddig minden nyári rendezvény rendben, és ki lett fizetve minden fizetés, sĘt ami a Te
másfél évedre nem volt jellemzĘ, minden hónapban rendesen
megkapja minden dolgozó a cafetériát is. Ennyit errĘl.
Végezetül [2012-08-30 19:56:19]-kor kelt leveledbĘl idézek: „Én, mindenféle bántó él nélkül érdeklĘdtem két engem
is érintĘ városi ügy iránt: a Schulek utca sorsa, és a parkoló
kérdése iránt. Ezek után azonnal megkaptam a „lavinát
elindító” jelzĘt. Én nem gondolom, hogy a jelenlegi városvezetéshez ne lehetnének kérdéseket intézni anélkül, hogy itt a
fórumon rögtön többen ne essenek a kérdezĘnek. Én szívesen
vállalom itt a fórumon is és egyébként is a korrekt párbeszédet.”
Kedves Géza!
Szerintem nyugodtan lehet kérdezni, sĘt kritizálni, bírálni,
vagy akár szidni is a képviselĘket. Ez idĘnként elĘ is fordul a
fórumon. A magam részérĘl soha fel se merült bennem, hogy
bármit is tegyek ellene. Miért kaptad meg a „lavina elindító”
jelzĘt? Talán azért, mert többen furcsának találják azt, hogy
míg egy jó nagy kupac elintézendĘ, sok esetben pedig halasztást nem tĦrĘ SOS munkát hagytál hátra, addig alig néhány hónap elteltével számon kéred, hogy mi történt egy-két
„kisebb” ügyben. Tudom, nem szép ilyet írni, hogy kisebb
ügy, de mondjuk ki, nem is a legfontosabbak ebben a pillanatban, hiszen szó szerint tĦzoltás folyik például városközpont pályázattal kapcsolatban. Ráadásul olyanokra kérdezel
rá, melyet akár Te is elintézhettél volna az alatt a másfél év
alatt (lásd 1. írásra a reakció), vagy olyanra, melynek csak
rontottál a helyzetén (pl. Schulek utca, az építési engedélye
épp ez idĘ tájt járt le, így százezer forintba került a terv aktualizálása). De ide vehetjük azt a mondatodat is, hogy „Bevezettük és lakossági megelégedésre végeztük a zöldhulladékelszállítást”. Ez tökéletesen igaz, csak egy aprócska részt
elfelejtettél megemlíteni: hogy ezzel egy idĘben a zöld hulladék elhelyezését elfelejtetted megoldani. Az illegálisan lett
lerakva a Duna-parton, amiért a zöldhatóság határozatot
hozott ellenünk, és a terület rehabilitálására szólított fel,
ellenkezĘ esetben szép kis bírság elé nézünk.
Bevallom Ęszintén, a város volt elsĘ emberétĘl nem tartom
túl elegánsnak ezeket a mondatokat, melyeket az elmúlt
napokban írtál. De ezt ne vedd a szívedre, mint ahogy a többi
fent leírtakat sem. Mindazonáltal várom bocsánatkérĘ soraidat és megtisztelĘ válaszaidat, valamint a kért dokumentumok bemutatását.
Üdvözlettel:
Mikesy Tamás
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Visegrádi szeptemberek

2012. szeptember

Hittantábor 2012.

Az esztendĘnek szinte nincs olyan hónapja, amely valamilyen eseménnyel ne kapcsolódna Visegrádhoz. Az egyik
közülük a szeptember.
Nagybúcsúját a helység SzĦz Mária névnapján, szeptember
8-án – Kisboldogasszony napján – ünnepli. Az ünnep eseményei közül kiemelkedik a Duna partján, csodálatos természeti környezetben álló, maholnap 300 esztendĘs Máriakápolnában tartott mise, amely tiszteletünk kifejezése mellett
arra is lehetĘséget teremt egyúttal, hogy egy kicsit belülrĘl
megtisztuljunk.
Ami az évjáratokat illeti, egy másik szeptemberi esemény,
az ún. Millenniumi-kápolna felszentelése, melyre az 1897.
esztendĘben – nem tévedés – 1897-ben, szeptember 5-én, 9
órakor kezdĘdĘ misén került sor. A misét Baltazár József
püspök és Portelki Tivadar, a község lelkésze celebrálta. Az
ünnepi misére szóló invitálást Nádler LĘrinc bíró és Metzker
Károly jegyzĘ foglalta írásba: ,,… Visegrád község lakossága
hazánk 1000 éves fennállása fölött érzett öröm kifejezésére
jegyzĘkönyvileg ad kifejezést…”
Milyen egyszerĦ és mégis lélekemelĘ szavak, méltóak honfoglalásunk sorsdöntĘ eseményéhez.
Egy másik avatási ünnepséget is szeptember hóban tartottak. Mégpedig az 1848/49-es szabadságharc centenáriumi
évében, 1948. szeptember 8-án. A dicsĘítĘ megemlékezés
kifejezésére az emlékmĦ az ún. Nemzeti Bizottság kezdeményezésére létesült. Lehetséges, hogy az ünnepség politikai
vonatkozásoktól mentesen ment végbe. Legalábbis Benke
József vezetĘjegyzĘ az öt nappal korábban kelt jegyzĘkönyvben ezt ígérte. Eredetileg az emlékmĦ a Rév utcában, a
plébániatemplom bejáratával szemben, a templomtól kb. 15–
18 méterre állt. Mai helyére 1964-ben lett áthelyezve a 11-es
országút Duna melletti kiépítésekor.

Soraimat hadd színesítsem egy ugyancsak szeptemberi eseményt lencsevégre kapó fotóval. Az eredeti felvétel 1920ban, Visegrád község búcsúján készült. A kép elĘterében az
ünnepség egyik szervezĘje, egy csokornyakkendĘs, 23 éves
fiatalember látható. ė nem más, mint édesanyám legidĘsebb
bátyja, Niedermüller Antal. Tóni bácsikám tekintete az ökrös
szekér elejére szegezĘdik. Régóta tudjuk, hogy miért, pontosabban, hogy kire. A szekér elején ülĘ leánykák egyike –
fehér rózsával a pruszlikján – a 18 esztendĘs, igen-igen
csinos és szép Fröhlich Irénke volt. Ki tudja, akkor estek-e
szerelembe egymással, de az tény, hogy a következĘ évben,
1921-ben, október 18-án oltár elĘtt esküdtek egymásnak örök
hĦséget, holtomiglan-holtáiglan, amit be is tartottak.
Tisztelettel:
Scheili Béla
(Budapest)

11. alkalommal rendeztünk hittantábort augusztus 6–10.
között az esztergomi Belvárosi Plébánián. Témáink a nyári
nagyobb ünnepekhez kapcsolódtak: népünk Ęsi Máriatiszteletében gyökerezĘ Sarlós Boldogasszony és Nagyboldogasszony ünnepérĘl beszélgettünk. Az elĘbbi ünnepe
július 2-a; e nap hagyományosan az aratás kezdete volt.
Ekkor az emberek templomba mentek, imádkoztak a sikeres
betakarításért, majd a pap megáldotta a kaszákat, sarlókat, és
csak ez után fogtak neki a munkának. A liturgiában ekkor
emlékezünk meg arról, hogy SzĦz Mária meglátogatta Erzsébetet, a késĘbbi KeresztelĘ Szent János édesanyját. A
vizitáció kedvelt témája számos mĦalkotásnak is, gondoljunk
csak M. S. Mester csodálatos gótikus oltárképére.
Nagyboldogasszony ünnepe augusztus 15-e, SzĦz Mária
mennybemenetelének a napja. E napon ajánlotta fel halála
elĘtt Szent István király országunkat a világon elsĘként a
SzĦzanya oltalmába, azóta vagyunk Mária országa. Megemlékeztünk nagy honalapítónkról is, akinek ünnepe az aratás
végét is jelenti: ekkor adunk hálát az új kenyérért.
Szent uralkodóink sorában nem feledkezhetünk meg Szent
László királyról sem, akinek június 27-én van az ünnepe.
Foglalkoztunk a tetteit megörökítĘ legendákkal is, mint a
tordai hasadék keletkezése, Szent László pénze, ill. az elrabolt lány kiszabadítása.
Domborításos technikával tarsolylemezeket készítettünk, és
sokat játszottunk, métáztunk is. Kirándultunk a Búbánatvölgybe, ahol a Kerek-tó partján számháborúztunk. Az újra
megnyitott Aqua-szigeten vidáman fürdĘztünk, de nagy
élmény volt a Babits-ház megtekintése is, ahol egy játékos
foglalkozáson a gyerekek versírással is próbálkoztak. Ellátogattunk a Bazilikába, felkerestük Mindszenty József bíborosprímás sírját az altemplomban, és megcsodáltuk a Kincstár
felbecsülhetetlen értékĦ kincseit. Megtudtuk, hogy a világ
kincstárai között ez a harmadik legértékesebb, leggazdagabb
gyĦjtemény. (Az elsĘ természetesen a vatikáni kincstár.)
Az utolsó délután a gyerekek lerajzolták a tábori élményeiket, az esti tábortĦznél pedig vidám jelenetekben elĘ is adták
Ęket. A pénteki csomagolás és egy utolsó játékot követĘ ebéd
után búcsút vettünk a plébániától és hazaindultunk. Reméljük, hogy jövĘre újra visszatérhetünk!
Megköszönöm István atya támogatását, a Hitoktatási FelügyelĘség, a Visegrádi Önkormányzat anyagi hozzájárulását,
ill. EĘry Dénesnek, hogy a tábort ellátta ásványvízzel. Köszönöm Watzek Lucának, Matkovics Mariannak a táborban
végzett munkáját, a szülĘk-nagyszülĘk támogatását és a
családom segítségét.
A táborban készült képek megtekinthetĘk itt:
www.picasaweb.google.com/szabonemayerkati/Hittantabor
2012
Szabóné Mayer Katalin
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Megemlékezés Áprily Lajos halálának 45. évfordulóján

Tisztelt MegemlékezĘk!
Nemrég egy kedves irodalomtörténész barátunk vendégeskedett nálunk. Mi mást is hozott volna ajándékba, mint
egy könyvet. Ajánló sorai alá keltezésként dátum került,
és helyszínként ez: Visegrád – Erdély. Elég csak itt, a
Malom-patak völgyében szétnézni: ezek az illatok, színek,
fények és hangulatok innen oda, onnan pedig ide varázsolják az embert. Ezt a finom össze-érzést értjük tehát,
Áprily Lajos életútját pedig jól ismerjük. Szentgyörgypusztai ideköltözésével ė kapcsolja össze igazán mélyen
Visegrádot és Erdélyt.
Áprilyt legtöbben a természet költĘjeként emlegetik.
GyönyörĦ verssorai közül sok az évszakok változásait
rögzíti, de minden ritmus és rezdülés mögött ott van a
figyelĘ, fürkészĘ lírai én. És egyben ott van az emberi
világ valóságából kimenekülĘ, a természetben feloldódást
keresĘ lélek is. Egy francia esszéista szerint: „Az irodalom élni segít.” Annak is, aki alkotja, annak is, aki olvassa. Vajon hiszünk-e a szavak teremtĘ erejében?

EmlékezĘk a költĘ síremléke elĘtt
Félig esztergomiként, félig visegrádiként talán nem
meglepĘ, ha Áprily–Babits-párhuzamokban is gondolkodom. És jogosan. Az elsĘ kettĘ ilyen összecsendülés költészeti vonatkozású. Egy irodalmi szakkönyv szerint:
(Áprily) „…ízlése, kulturáltsága s alkata több vonásában
rokon a Babitséval, Tóth Árpádéval s a Juhász Gyuláéval,
kiknél alig egy-két évvel fiatalabb, s mint formamĦvész
aligha kisebb náluk. …” Egy másik helyen pedig:
„…mĦgondja elsĘsorban morális indítékú, e tekintetben a
Babitséval rokon költészet az övé.”
A néhány további kiragadott egyezés dunakanyari ittlétükre vonatkozik. Babits 1923-ban járt elĘször kedves
városában, majd késĘbb vallott errĘl: „A valóságos, eleven Esztergomot hajóról pillantottam meg elĘször, a Dunán …” Áprily elsĘ visegrádi élményét Jékely Endre, a
költĘ fia írta le. 1937 májusában egy hajókirándulás alkalmával nyerte meg tetszésüket a környék. MindkettĘjük
számára ihletadó, szóérlelĘ hely a Dunakanyar, itt „kinyúlhat égig a lélek”. A természeti tájat szemlélve a KöltĘ belsĘ mélységeibe tekinthet, tudván azt, hogy ez az
állandó minĘségi figyelem emeli fel önmaga jobbik valójához. Így írt Babits: „ösztönzĘ otthont és nyájas pihenĘt”

adott neki az esztergomi nyaraló. Így pedig Áprily: „Ha
felmegyek a nagy tölgyfalépcsĘn… varázskörbe jutok, a
munka sugallatának varázskörébe.” Babits egyik versében azt kérdezi: „Ki a vendég, akire várjak?”, de elég
csak a híres autogramfalra gondolnunk, és tudjuk, hogy
illusztris vendégei egymásnak adták át a kilincset Esztergomban. Ott sokkal több a látogató, de a visegrádi
Szentgyörgypusztán is megfordultak igen jeles, korszakalkotó személyiségek, mint Kós Károly, Tamási Áron,
Képes Géza, Illyés Gyula. Áprily egy kedves versben
örökítette meg a vendégfogadást:

Vendég-fogadás
(Van köztük író s olvasó is.) „Erre,
úri szalonnal nem szolgálhatok.
De ide üljetek, kérlek, plein-airbe,
a nyír-szalonba – parancsoljatok.”
Úgy tartják, ahol egy költĘ lakik, égi áldás gyanánt,
kertjébe sereglenek a Múzsák is. Áprily bĘséges lírai
termése azt sejteti, hogy visegrádi korszakában ez így
történhetett.
Versei nélkül, még ha nem is mind visegrádi születésĦ,
nem lehet igazi tavasz a tavasz: „A nap tüze, látod, / a
fürge diákot…”, vagy „Elment a gond a hóval, / felhĘn is
fény nevet. / A somvirágos oldal / arannyal integet.” és
Ęsz sem: „Most már a barna, dérütötte rónán / mulandóságról mond mesét a csend”. Gyermekeinket Áprily szavaival indítjuk útnak az iskolából: „…amíg élsz, a múlt, a
dal s az erdĘ / és az örök vágy emberré emel.”
Köszönjük Áprily Lajosnak, halálának évfordulóján különösen, hogy szavainak angyali tisztaságától, lélektisztító
üzenetétĘl, verseinek dallamától nem szabadulhatunk – és
nem is akarunk!
Gerstmayerné Tóth Franciska
irodalmi muzeológus, magyartanár
(Elhangzott 2012. augusztus 6-án a visegrádi temetĘben,
Áprily Lajos halálának 45. évfordulóján.)

Az Áprily Iskoláért Alapítvány
jelenti…
Az Áprily Iskoláért Alapítvány kuratóriuma köszönti a
2012/13-as tanév kezdetén az iskola diákjait, nevelĘit, az
egyéb területen dolgozó munkatársait, a szülĘket!
Alapítványunk változatlanul segíteni, támogatni kívánja
az iskolában folyó nevelĘ-oktató munkát, a munka- és
tárgyi feltételek javítását.
Várjuk a céljainkkal egyet értĘ személyek, intézmények,
civil szervezetek érdeklĘdését, ötleteit, a feladatok megvalósítását segítĘk jelentkezését!
EmlékeztetĘül az elérhetĘség kedvéért ismertetjük a kuratórium névsorát: Bene Balázs, Hábel József, dr. Kádár
Petra, Mezei Anna, Molnár Erzsébet.
Jelezzük, hogy a második alapítványi bál, az Áprily Estély idĘpontja november 10-én lesz a Magyar László
Tornacsarnokban!
Az ÁIA kuratóriuma
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Mindig nagy érdeklĘdéssel figyelem Visegrád kulturális
életének alakulását, s fĘként azokat a mozzanatokat, melyek nem csak az úgynevezett kötelezĘ – kipipálandó –
programok közé sorolhatók, hanem inkább azokat, melyek nem csak mĦvészi, kulturális értéket, hanem azon
felül az ember lelkét melengetĘ pluszt is hordoznak magukban.
Úgy érzem, pont ilyen volt Horváth Anikó és Elek Szilvia zongoraestje, a Visegrádi Zenés Nyári Esték 2012. évi
hangversenysorozat nyitó koncertje a református templomban.

sához, melyben meghatározó mértékben érezhetĘvé vált
az együttlét, a házi muzsikálás öröme.
Napokkal a hangverseny után még egy gondolat megfogalmazódott bennem, mert elég ritkán tapasztal ilyet az
ember, pedig a megfogalmazás is közhelyszerĦ: A nagy
mĦvész is ember! – igen, s ha közvetlen és barátságos
ember: még nagyobb mĦvész! Én így érzem.
Röviden: Jó volt együtt lenni!
Köszönet a szervezĘknek a hangverseny megrendezéséért!
Köszönet Horváth Anikónak és Elek Szilviának a mĦsor
ötletéért, kidolgozásáért, a mĦvészi munkáért!
S nem utolsó sorban köszönet a református gyülekezet
vendéglátásáért, szeretĘ, odafigyelĘ gondoskodásáért.
Müller RezsĘ (egy Visegrád-„szurkoló”)
***

A két szimpatikus mĦvésznĘ
Akik megtisztelték a két mĦvésznĘt jelenlétükkel, bizonyára egy meghatározó élmény emlékét vitték haza magukkal. A hangverseny végén a közönség nem sietett
haza, szinte mindenki ott maradt a templom kertjében s a
gyülekezet szorgos asszonyai gondoskodásának köszönhetĘen, szeretetlakomán folytathatták egymás között –
még ismeretlenül is – élményeik kicserélését.
Horváth Anikó és Elek Szilvia négykezes zongorahangversenye nem csak kettĘjük mĦvészi teljesítménye miatt
vált számomra emlékezetessé. A már nagyon sokszor
megcsodált mĦvészi zongorajátékukon túl meghatározó
volt a mĦvésznĘk közvetlen, természetes kedvessége,
mely nagyban hozzájárult egy olyan atmoszféra kialakulá-

Meglepetéssel kezdĘdött az augusztus 11-i Zenés Nyári
Esték Visegrádon. A templom orgonája zengett, amíg a
zenekedvelĘ közönség gyülekezett a padsorokban. Bach
C-dúr prelúdium és fúgája Dénes István zongoramĦvész
tolmácsolásában fogadta a templomba betérĘket. Aztán
csend lett, és a sekrestyébĘl kilépett a mĦvész, és kezdetét
vette a hangverseny, amelyik talán a legizgalmasabb volt
az eddigi visegrádi nyári zeneestek közül. Maga a mĦsor
tapintatosan igazodott a helyszín egyházi mivoltához.
Templomban voltunk, és ha nem is összetett kezekkel
imádkoztunk, de a muzsika Istenhez emelte lelkünket, és
magasztos érzésekkel töltötte meg szívünket. Tokody
Ilona piros ruhája, szárnyaló hangjának komolysága mellett a kifejezés mosolygó derĦje a hallgatóság lelkét is
áthatotta. Nagy Béla hegedĦje Paganini el nem évülĘ
virtuozitását varázsolta elénk.
Remek volt a mĦsor és mindenki élvezte a nagyképĦség
nélküli tartalmas magyar darabokat is. Igazi felemelĘ,
nyári élményt jelentett ez az augusztusi este; érzésekben,
lélekben gazdagabbá váltunk ezen a szép nyári hangversenyen.
Egyetlen hiányérzetem maradt: kevés volt a fiatal, és
gyermek talán egy sem. Pedig Visegrádon zenetagozatos
iskola mĦködik.
G. Nagy Nóra

KÖSZÖNET
Szeretnénk
köszönetet mondani
Zeller Tibornak,
hogy
lehetĘvé tette
a visegrádi gyerekeknek
az ingyenes teniszoktatás
és gyakorlás
lehetĘségét.
Meg szeretnénk köszönni
György Károly
okleveles teniszoktatónak is
lelkes munkáját
és türelmét.
Teniszt megszeretĘ gyerekek
és szüleik
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A FEKETE HOLLÓ ÉTTEREM
minden szerdán az étlap áraiból
50% engedményt ad kedves Vendégeinek!
Nyitva: 12–22 óráig
Tel.: 06 (26) 397-318,
06 (30) 304-9077


Ikerházban egy kétés egy háromszobás lakás

KIADÓ vagy ELADÓ!

15

Cserépkályha építése és átrakása
új és régi csempébĘl
és téglakályha-építés
Honti László
06 (20) 356-6634

AJTÓ, ABLAK, ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
garanciával, korrekt áron

Herr Gábor 06 (20) 399-7027
vagy 06 (20) 599-9337
www.herrsta.eu

ÉrdeklĘdni lehet:
a (30) 966-9288-as és a (26) 398-287-es
telefonszámon

TīZIFAELADÁS
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL!
Vágott tĦzifa 2.100,– Ft/q,
hasított tĦzifa 2.200,– Ft/q
EėRY CSABA
Tel.: 06 (20) 599-9399

TELEK ELADÓ!
Eladó Visegrád, FĘ u. 137. szám alatt fekvĘ
2256 m2-es építési telek egyben vagy megosztva
A terület egy 12 lakásos társasház projekt
összes dokumentációjával
(tervek, engedélyek stb.) rendelkezik,
mely igény szerint szintén eladó
Tel.: 06 (20) 599-9667

Budapest Kálvin téri
2 szoba + hallos nagypolgári lakásomat
(73 m2)
eladom, vagy cserélem értékegyeztetéssel
Visegrád és környéki ingatlanra
Irányár: 22 millió forint

Tel.: 06 (20) 962-0707

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

Ęszi ivartalanítási és chips beültetési akció
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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) 580-0 73
e-mail: optimed@chello.hu

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

Turisztikában járatos, agilis,
idegen nyelveket beszélĞ
(német fontos!)

MUNKATÁRSAT
keres
az Atlantis-Visegrád Club Kft.
ÉrdeklĞdni lehet
a 06 (30) 921-8076-os telefonszámon

ALSÓ TAGOZATOS TANULÓK
KORREPETÁLÁSÁT VÁLLALOM!
Mohácsi Jánosné nyugdíjas pedagógus
Telefon: (30) 681-1229
VISEGRÁDI HÍREK
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala
Megjelenik havonta, 500 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, tördelés: Borsody István
Nyomdai munkák: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác
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56-ról – ötvenhatodszor
Tollas Tibor:


Rian a föld, a falak dĘlnek,
Kék harsonákkal zeng az ég.
S barlangjából a dohos kĘnek
Az ember újra fényre lép.
Fonnyadt testünket záporozza,
Sápadt arcunkra hull a nap,
S szédülten, szinte tántorogva,
Szabadság, szívjuk sugarad.

A legendás lyukas zászló
és a felvonuló fĘvárosi fiatalok

SötétbĘl tárul ki a szívünk:
Nyíló virág a föld felett.
A szolgaságból fényt derítünk,
Fegyver nélkül is gyĘztesek.

Tisztelettel hívjuk Visegrád város
valamennyi polgárát
az 1956-os forradalom és szabadságharc
56. évfordulójára rendezendĞ

ÜNNEPSÉGRE,
melyet 2012. október 23-án, kedden
17 órakor tartunk a moziban
Beszédet mond:
Félegyházi András polgármester,
majd ünnepi mĬsorral tisztelgünk
a forradalom hĞsei és mártírjai emléke elĞtt
Mindenkit szeretettel várunk ünnepi megemlékezésünkre!
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A Visegrádi Hírek utóbbi két számában adós maradtam
beszámolóimmal. Mint azt már legutolsó cikkemben is
írtam: versenyt futunk az idĘvel – és ez azóta sem változott. Most igyekszem pótolni az elmaradást; kezdjük tehát
július hónaptól!
A kezdeti, anyagi problémákból adódó nehézségek ellenére sikerült idén is megrendezni a Visegrádi Nemzetközi
Palotajátékokat. A program szervezĘi több változtatást is
bevezettek, és bár a kánikula miatt a nézĘszám idén sem
érte el várakozásainkat, reméljük, 2013-ban is meg tudjuk
rendezni Magyarország egyik legnagyobb hagyományĘrzĘ fesztiválját. A palotajátékokról Cseke László már beszámolt a VH augusztusi számában, most én is, ezúton is
köszönöm mindenki áldozatos munkáját! Városunk legnagyobb lélegzetĦ programján ezúttal egy népes
obergünzburgi delegáció is részt vett. A magukkal hozott
hazai ízeket (sajtot, sört, kenyeret) kóstolóként eladták, a
bevételt az iskolának és az óvodának ajánlották fel – 3434.00 forintot adhattunk így át a két intézménynek.
A nyár és az Ęsz eleje igen változatos programokat kínált Visegrádon mind a helybéliek, mind pedig az ide
látogatók számára.
Július 22-én a fellegvárban emlékeztünk meg a nándorfehérvári diadalról egy családias hangulatú kis ünnepség
keretén belül. Július 28-án elkezdĘdött a Zenés Nyári
Esték címĦ rendezvénysorozat. Az elsĘ koncert a református, a többi pedig a katolikus templomban volt. A padsorok között fürkészve látható volt, hogy a hangversenyekre
nem csak helybéliek, hanem az itt nyaralók is kíváncsiak
voltak. Köszönjük Farkas Józsefnek és Jung Csabának,
hogy kisbuszaikkal a szállítást vállalva lehetĘvé tették a
szentgyörgypusztai idĘsek otthona lakóinak is a részvételt.
Augusztus 6-án este a temetĘben tartottunk rövid megemlékezést Áprily Lajos sírjánál a költĘ halálának 45.
évfordulója alkalmából; augusztus 19-én és 20-án ünnepségsorozattal tisztelegtünk államalapító Szent István királyunk elĘtt. 19-én reggel 10 órakor nyílt meg a helyi termelĘi piac, mely azóta is minden vasárnap reggel 7-tĘl
délig várja vásárlóit. A szervezésért köszönet illeti Cseke
Jutkát, aki azóta is minden reggel fogadja az érkezĘ árusokat, végzi a szervezési és adminisztrációs teendĘket. A
piac közepén felállított „helykijelölĘ jelet” Péterffy László
szobrászmĦvész készítette, szeptember közepe óta pedig
az egységes megjelenést a Hajdú András által felajánlott
elárusító standoknak köszönhetjük. Ugyancsak 19-én este
„Ez csak zenevonat” címmel az LGT dalaiból adtak nagy
sikerĦ koncertet dunabogdányi könnyĦzenei együttesek,
valamint a szimfonikus zenekar. A koncerten fellépett
Karácsony János, a legendás zenekar gitárosa is. Ezt
követĘen – újra Nagymaros és Visegrád közös szervezésében – a Duna felett tĦzijátékot láthatott a népes számú
közönség. Augusztus 20-án, a reggeli szentmise után
visegrádi elĘadók adtak ünnepi mĦsort „Eljárulás István
királyhoz” címmel. A programok délután folytatódtak
elsĘként a Szent György Lovagrend lovagi tornájával,
majd a királyi palotában Borsódy László és zenekara
rövid elĘadásával. Este ismét megnyílt a palotajátékok



idején átadott Múzsák kútja, melybĘl ezúttal is fehér és
vörös bor folyt. A kutat Csathó Pál mutatta be, a hangulatot pedig a Primavera táncegyüttes fáklyás tánca emelte.
A szeptember egy nem helyi szervezésĦ programmal
kezdĘdött, melynek lebonyolításában visegrádiak is részt
vettek. Az I. Retro Mobil Hegyi Felfutó keretén belül
közel száz régi autót és motort csodálhattak meg az érdeklĘdĘk. A nagy parkolóban felállították a Visegrád pavilont
is, ahol a helyi TDM szervezet pályázati forrásból elkészített új Visegrád prospektussal és térképpel képviselte
városunkat. A hagyományoknak megfelelĘen szeptember
elején tartottuk városnapi rendezvénysorozatunkat, mely a
Soproni Sándor Egyesület által szervezett Qudriburgium
Játékokkal kezdĘdött 8-án, majd másnap a Máriakápolnánál megtartott szentmise után a Német Nemzetiségi Önkormányzat látta vendégül a résztvevĘket. KövetkezĘ héten, pénteken a Mátyás Király MĦvelĘdési Házban
került sor Vertel József bélyeggrafikai kiállításának megnyitójára, majd 15-én, szombaton egész napos programokkal vártuk a családi, sport- és egészségnap vendégeit
a sportközpontban. Ez alkalomból került sor Visegrád
Város Pro Urbe Díjának átadására is, melyet 2012-ben
Szebeni Imrének ítélt oda a képviselĘ-testület. Szebeni
Imrének ezúton is köszönöm életének áldozatos munkáját! Köszönet illet továbbá mindenkit, aki segített a program szervezésében és közremĦködĘként lebonyolításában.
Itt oly sok nevet, ill. civil szervezetet kellene felsorolnom,
hogy terjedelmi korlátok miatt bele sem kezdek! Nincs ez
másként az egy héttel késĘbb, szeptember 22-én megrendezett programunkkal kapcsolatban sem. Ezen a napon
Nagymarosra látogattunk, ahol délután 2 órától este 9
óráig szórakoztattuk a helyieket és a visegrádiakat is. Jó
érzés volt látni, hogy a szereplĘkön, résztvevĘkön kívül
milyen sok visegrádi jött át a túlpartra és nézte meg mĦsorunkat. Köszönet Jung Vilmosnak, aki díjtalanul szállította
a visegrádiakat a túlpartra és vissza.

Az oklevél és a virágcsokor átadása

A program keretén belül adtuk át a Visegrád Város Tiszteletbeli Polgára címet Zoller Józsefné Betti néninek, aki
28 éven át tanította gyermekeinket az általános iskolában.
Köszönjük Betti néni munkáját és mindazok fáradozását,
akik szervezĘként, fellépĘként segítettek a nagymarosi
rendezvény lebonyolításában!
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A felsorolásból nem maradhatnak ki gyermekeink sem,
akik testvérvárosi kapcsolatainknak köszönhetĘen ismét
rengeteg tapasztalattal, élménnyel gazdagodhattak. Az
általános iskolások július 15–22. között Parajdra látogattak a hagyományos VI–PA-tábor keretén belül, a nagyobbak pedig kéthetes szakmai gyakorlaton vettek részt
Obergünzburgban (köszönet Kiss Károlynak és a Német
Nemzetiségi Önkormányzatnak ezen esemény elĘkészítésében végzett tevékenységéért). Ugyancsak Obergünzburgban vendégeskedtek focistáink is, akik a helyi
sportegyesület fennállásának 150. évfordulója alkalmából
látogatták meg testvérvárosunkat. Itt is szeretném megköszönni mindazok áldozatos munkáját, akik évek, évtizedek óta segítik testvérvárosi kapcsolataink ápolását. Egyúttal szeretnék kitérni arra is, hogy testvérvárosaink polgármestereinek kezdeményezésére új szállal szeretnénk
bĘvíteni a fiatalok lehetĘségeit. Erre civil segítĘ csapat
alakult; felhívásukat ugyancsak ebben a lapszámban olvashatják. Munkájukat köszönöm és egyben szeretnék
biztatni mindenkit a részvételre!
Szeptember elsĘ napjaiban – a visegrádi csapat tagjaival
együtt – magam is részt vettem a Lancianóban hagyományosan megrendezett Mastrogiurato-választás hagyományos ünnepi eseményén. FölemelĘ érzés volt látni, hogy
egy szintén évezredes hagyományokkal rendelkezĘ város
és évszázados hagyományokkal bíró eseményén Visegrád
kiemelkedĘ helyi értékĦ szereplĘ.
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy szeptember 23-án
újabb együttmĦködési megállapodást írtunk alá. A lengyelországi Debno város küldöttsége hosszú évek óta
vesz részt a palotajátékokon, fellépéseiket a Szent György
Lovagrend tagjai és dobosai minden év szeptemberében
viszonozzák. Az ötoldalú szerzĘdés aláírásával – melyet a
település mellett a tarnowi és a visegrádi múzeum, valamit a Szent György Lovagrend is aláírt – a kultúra egyéb
területein is lehetĘség nyílik a két város kapcsolatának
erĘsítésére. Köszönet Cseke Lászlónak, a Szent György
Lovagrend és a Primavera együttes hagyományĘrzĘinek,
Karaba Istvánnak az elĘkészítésben, fordításban végzett
munkájáért, Kacsán Györgynek a megállapodás szövegének gyönyörĦ tipográfiai megjelenéséért, valamint SzĦcs
Sándornak a nyomtatásért!
A rendezvényeinkrĘl szóló beszámoló végén intézményeink munkatársain, ill. dolgozóinkon kívül szeretnék
még egyszer köszönetet mondani minden visegrádi civil
szervezetnek, csoportnak és minden lelkes visegrádinak,
akiknek köszönhetĘen nem tudtam rövidebbre fogni beszámolómnak a programjainkkal kapcsolatos részét.
A képviselĘ-testület munkájáról, ill. az üléseken született
határozatokról a Visegrádi Hírek hasábjain hónapról hónapra tájékoztatjuk az olvasókat; az üléseket a Danubia
Televízió továbbra is közvetíti. Mégis, van néhány olyan
téma, melyekrĘl szeretnék külön is beszámolni.
Az egyik, talán a lakosságot leginkább érdeklĘ kérdés a
városközpont-beruházás jelenlegi állása. Már többször
elhangzott: május óta gyakorlatilag folyamatosan azon
dolgozunk, hogy az elnyert 550 millió forintos támogatást
ne veszítse el a város. Az eredeti elképzelés megvalósítása meghiúsult ugyan, de a többszöri egyeztetéseknek
köszönhetĘen sikerült a pénzt itt tartani; a ProRégióval
megkötött támogatási szerzĘdés módosítását aláírtuk. A
beruházás most a Visegrád tulajdonában lévĘ épületek,
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köztük a polgármesteri hivatal, valamint a mozi épületének teljes felújítását, ill. bĘvítését tartalmazza. Terveink
szerint megújul az egészségház homlokzata, valamint
elkészül egy rendezvénytér is a tornacsarnok mögötti
terület parkosításával együtt. A szeptember 20-án megtartott ülésen a képviselĘ-testület elfogadta az „Ezeréves
Visegrád városközponti fejlesztése” tárgyú projekt keretében megvalósuló építmények elĘkészítĘ tervének tartalmát. A városközponttal kapcsolatban egyébként tájékoztató olvasható Visegrád honlapján, ill. a cikk megjelenésének idĘpontjában már túl leszünk a témában megtartott lakossági fórumon is. Fontos hangsúlyozni, hogy a
beruházás elĘkészítésével kapcsolatban további szĦk,
belsĘ határidĘket kell tartanunk; ezek tartása továbbra is
megfeszített munkát jelentenek a folyamatban résztvevĘk
számára.
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy TÁMOP pályázati
lehetĘség nyílt az iskola és az óvoda fejlesztésére. Az
intézményvezetĘk aktív részvételével mindkét pályázatot
benyújtottuk, melyek támogatottsága 100%-os, tehát saját
erĘt nem igényel. Az eredményrĘl tájékoztatjuk Önöket.
Végül egy sajnálatos eseménnyel kapcsolatban szeretnék
tájékoztatást adni. Július végén óriási esĘ és vihar pusztított Visegrádon, melynek következtében magán- és önkormányzati ingatlanokban is nagy károk keletkeztek.
ElsĘként köszönöm mindazok munkáját, akik aznap esteéjszaka segítettek a védekezésben, ill. a vihar után az
utak, utcák járhatóvá tételében! Az önkormányzat a védekezésre és a károk helyreállítására pályázatot nyújtott be a
vis maior keret terhére 56.700.065 forint értékben.
A Visegrádi Hírek augusztusi számában megjelent egy
közlemény Visegrád gyümölcsfa-telepítési programjáról.
Most én is kérem Önöket, hogy ötleteikkel, javaslataikkal,
együttmĦködési szándékukkal keressék a program szervezĘit! Szintén megjelent a Visegrádi Hírekben Gróh Dániel felhívása a város jelenleg névtelen, vagy spontán elnevezéssel bíró közterületeinek feltérképezésével kapcsolatban. Kérem én is Önöket, hogy ha tudomásuk van ilyen
utcákról, terekrĘl, jelezzék azt!
Félegyházi András
polgármester





 



2012. szeptember 1-jétĘl a nem fás szárú zöld anyag
gyĦjtése az erre a célra 200 forintért megvásárolható zsákokban történik. Kérjük Önöket, hogy a zöld anyagot
kizárólag ezekben a jelölt zsákokban helyezzék ki! A más
típusú zsákban lévĘ anyagot nem áll módunkban elszállítani.
A zsákban nem gyĦjthetĘ (fás szárú) növényi eredetĦ
anyagot továbbra is legfeljebb 25 kilós kötegenként, spárgával átkötve kell kihelyezni. Változás az eddigiekhez
képest az, hogy a kötegekre 2012. október 1-jétĘl a polgármesteri hivatalban, a Polgár boltban és a Barkácsboltban ugyancsak 200 forintért megvásárolható öntapadós
matricát kell felerĘsíteni. A nagyobb mennyiségĦ fás
szárú zöld anyag elszállítása elĘzetes egyeztetés alapján
lehetséges; érdeklĘdni lehet a 06 (20) 456-1841-es vagy a
06 (30) 268-1469-es telefonszámon.
Visegrád Város Polgármesteri Hivatal
város- és községgazdálkodási csoportja
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2012. október

         
Az idei elismeréseket szeptember 15-én a családi, sport- és egészségnapon,
ill. szeptember 22-én a Nagymaroson rendezett Visegrád Napon kapták meg
az arra érdemesek a képviselĘ-testület döntése értelmében.
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Szebeni Imre Visegrád szülötte, és csak iskolai tanulmányaihoz, a
katonai szolgálatához, ill. a munkájához kapcsolódó távollétek tették
egy-egy idĘszakra „hĦtlenné” szülĘfalujához. Életútja minden komoly
állomása Visegrádhoz köthetĘ. A városhoz, mely gyermek- és ifjú
éveiben az ismeretek, élmények gyĦjtését kínálta fel, hogy aztán felnĘttként ugyanezt biztosítsa családja részére, majd napjainkig tovább
adja a körülötte lévĘ fiataloknak, felnĘtteknek.
Szebeni Imre ars poeticáját két szóval összegezhetjük: hĦség és szolgálat.
HĦség ahhoz a kivételezett szépségĦ tájhoz, ahová született. HĦség
és szolgálat ahhoz a közösséghez, amibĘl, „mint fatörzsbĘl gyönge
ága” hajtatott Ę is új ágakat. Azt is tudja, hogy a friss, hajlékony veszszĘket lehet és kell is a szépre, jóra irányítani. Kitalálta, megtervezte
és megszervezte mindazt, ami rejtetten a gyermeki lélek igényével is
találkozott: evezĘstúrák, „törp” és focitáborok, kerékpáros akadályversenyek, éjszakai kalandtúrák, katasztrófaversenyek, foci és játék,
játék és foci minden mennyiségben, kicsiben és nagyban!
És rend a sátrak egyenesében, a reggeli tornában, az éjszakai Ęrségben, a közlekedés szabályaiban, a tĦzrakásnál, a feladatok teljesítésében – és humor a tábortĦznél, a farsangi bálon, az osztálykirándulások
bulijában, a jutalmazásban, a kedveskedĘ meglepetésekben, a snúrozásban és snapszlizásban.
Szebeni Imre nemcsak a közösség megteremtésében, hanem annak
építésében, megtartásában is töretlen szorgalommal vesz részt napjainkig. Büszkén vállalva sváb gyökereit, példát mutat minden korosztálynak, hogy hogyan tegyük hitelessé nemzetiségi identitásunkat!
HĦséggel szolgálja kreativitásával, adottságaival, zenei tehetségével a
német kisebbség hagyományait:
– felújította a sajbázást, átadva annak technikai tudását, megéreztette
velünk ennek a helyi sváb népszokásnak a báját;
– a farsangtemetést segítette „feltámasztani”;
– kezdetektĘl fogva nélkülözhetetlen tagja a fúvószenekarnak;
– kitartó hĦséggel vállalja a nemzetiségi énekkar olykor nehéz feladatit;
– a pincemester-avató heccmestereként éveken át szórakoztatta a közönséget.
A kulturális és sporttevékenység mellett mindig megtalálta feladatát
Visegrád közéletében is. Segítette a polgári védelem, az árvízvédelem,
a köztisztaság és a közrend munkáit. A város korábbi és jelenlegi
külföldi kapcsolatainak ápolásában is aktívan részt vett. Talán többen
emlékszünk még az egykori NDK-beli, a lengyelországi Gnezno, majd
az obergünzburgi és parajdi iskolai kapcsolatokra, melyekben mindig
számíthattunk Szebeni Imre részvételére.
S mindezt a Visegrádért tett sokszínĦ, önzetlen áldozatot kívánó közösségi munkát mindig vidáman, örömmel teszi. Teheti, mert mindenben mellette áll hasonló szívvel társa, Szebeni Imréné Szilas Teri. Az
együtt megélt szép és termékeny évek gyümölcsét köszönjük meg
neki Visegrád város polgárai nevében a Pro Urbe Díj átadásával. Úgy
gondoljuk, hogy Szebeni Imre magas színvonalú, lelkiismeretesen
végzett tevékenysége alapján mindenképpen méltó arra, hogy a város
kifejezze neki tiszteletét és megbecsülését.
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Gróf Széchenyi István gondolatai illenek talán leginkább Zoller Józsefné visegrádi tanítói
mĦködésére: „Azokért élünk, akiket szeretünk,
azokért, akik igaznak tarthatnak. A jövĘért
élünk, a népért, s jóért, amit tehetünk.”
Tanítványai ma is csak így szólítják: „Betti
néni!”, s talán nosztalgikusan emlegetik saját
gyermekeiknek Betti néni szelíd hangját, csak
a szigor idején keménnyé váló, máskor mindig
mosolygó tekintetét, békés, türelmes válaszait
a kiapadhatatlan kíváncsi kérdésekre.
28 tanév kitörölhetetlen nyomot hagy a fogékony gyermeki lélekben. S azok a szerencsések, akik az Ę szelíd vezetésével indulhattak a
tudás, a tanulás göröngyös útján, olyan példát
láthattak, élhettek meg, mint a kötelességtudás,
tisztesség, igazságosság örök értékeit.
Zoller Józsefné 1969. szeptember 1-jétĘl
1997 szeptemberéig tanított a visegrádi Áprily
Lajos Általános Iskolában, 14 évig az igazgatóhelyettesi feladatokat is ellátta. Pályaválasztásáról, hivatásáról így vallott nyugdíjba vonulásakor: „… azért akartam tanító lenni, mert
szerettem a gyerekeket, a kicsiket, szeretek
velük foglalkozni … A tanítói munkánál nem is
tudnék testhezállóbbat elképzelni magamnak:
nincs annál csodálatosabb érzés, mint megtapasztalni az írni-olvasni tanuló gyerekeknél a
felfedezés örömét, ha pl. két-három, addig
értelmetlen betĦbĘl értelmes szót tud összeolvasni. … Öröm volt megtapasztalni a tíz éves
gyerekek önállóságát, s jó érzés volt magaménak tudni ezt az eredményt.”
Köszöntjük most Zoller Józsefné Hampl Borbálát, s köszönjük, hogy 28 évig nagyszerĦ
pedagógusként gondját viselte a visegrádi
gyerekeknek a szülĘk és a kollégák örömére!
Köszönjük a szépet, a jót, az igazat!
Úgy gondoljuk, hogy Zoller Józsefné magas
színvonalú, lelkiismeretesen végzett tevékenysége alapján mindenképpen méltó arra, hogy
városunk kifejezze neki tiszteletét és megbecsülését. Éppen ezért a képviselĘ-testület döntése értelmében Visegrád Város Tiszteletbeli
Polgára címet adományozza neki a város.
Kívánjuk, hogy a Jóisten éltesse soká egészségben, békében!

Mindkét kitüntetettnek mindannyiunk
nevében gratulálunk!
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Együtt…
A szeptemberi csengĘszó gyorsan terelte gondolatainkat az
újabb teendĘk felé, pedig sokunknak a nyár is elfoglaltságokkal volt teli.
Mint ahogyan azt az elĘzĘ lapszámban olvashatták, júliusban Parajdon táborozott 20 fĘs csapatunk. Olvashattak élményeinkrĘl az újságban s a honlapunkon is. Az miatt kanyarodom most vissza a nyár emlékéhez, mert fontosnak
tartom megemlíteni, hogy iskolánk tevékenységét névvel
vagy név nélkül számos jó szándékú adományozó segíti –
így volt ez a nyári tábor esetében is. A tábor céljainak megvalósulását évrĘl évre segíti az Utilis Kft., amely az idei
évben is 150.000 forinttal járult hozzá a tábori program
megvalósulásához. A táncosok útiköltségét és minden gyermek biztosítását egy hasonló léptékĦ, névtelenül érkezĘ
hozzájárulás fedezte. Az Áprily Iskoláért Alapítvány 100.000
forintot ajánlott fel, amelynek egy részét személyes támogatásra, más részét programszervezésre költöttük. Személyes
támogatásként Mezei Anna is velünk tartott, ami nem egyszerĦen csak segítség volt, vele a tábor történelme is megérkezett közénk. A tábor egész ideje alatt vállalt gyermekkísérĘi
feladatokat Bene Éva és Galonics Péter Márk, ami a gyermekek biztonsága szempontjából szintén jelentĘs segítségnek számított.
A nyár folyamán a visegrádi fĘépületben sor került egy
régóta esedékes átalakításra, amelynek során kialakították – a
tanári szoba és a többfunkciós iroda helyiségének cseréjével,
valamint az egyik helyiség szétválasztásával – az igazgatói
szobát és a titkárságot. A fenntartó ezzel az átalakítással egy
régi kötelezettségnek tett eleget, s nem utolsósorban elviselhetĘbbé tette az iroda túlterheltségét. A felújítás egy részét az
intézmény költségvetésébĘl fedeztük, mint ahogyan a 6.
osztály padlófelújítását és az épületek meszelését, nyári
karbantartását is. Ezen felül jelentĘs segítséget kaptunk id.
Schüszterl Károlytól, aki aktív évei alatt is mindig támogatta
az iskolát, s jelenlegi tevékenysége nélkül az átalakítás sem
valósulhatott volna meg. A bútorok, eszközök gyártása és
beszerelése még mindig folyik, s a tantestület tagjai is hozzájárulnak a maguk eszközeivel ahhoz, hogy a szĦkös tereket
minél gazdaságosabban használhassuk ki. Nem felejthetjük
ki azt sem, hogy a GAMESZ dolgozói erĘn felül igyekeztek
helyt állni a felújításban, s mivel a városban máshol is sok a
teendĘjük, munkaidejük végeztével is dolgoztak az iskolában, hogy a legfontosabb munkálatokkal végezzenek. Az
átalakítás során a folyosón új, korszerĦ ajtót szerelt be –
nagyrészt adományként – Fináczi Zsófia és családja, akik
egyébként a tanévzáró ünnepélyen egy osztálynyi kötelezĘ
olvasmánnyal gazdagították az iskola könyvtárát.
A közelmúltban alapítványunk pályázatot adott be a hátsó
udvarrész felújítására, de – bár elismerten gondos tervet
sikerült benyújtani – sajnos nem kerülhettünk a kedvezményezettek közé. Mivel az udvarrész burkolása – és ezzel az
egészségesen és biztonságosan használható szabadtéri mozgásfelület létrehozása – sokak számára kiemelkedĘen fontos,
az Ęsz folyamán újra nekiindulunk a megvalósításnak. Jelenleg 250.000 forint gyĦlt össze a cél megvalósítására magánszemélyek és az obergünzburgi küldöttség adományából, az
iskola diák- és felnĘtt közösségeinek felajánlásából, alapítványi támogatásból. Az önkormányzat kezdeményezésünket
támogatni kívánja, így remélhetĘleg sikerül megvalósítani
tervünket.
A hónap végén adtunk be egy közel 60.000.000 forintos
pályázatot „Innovatív Iskolák” pályázati címmel, melynek
összeállításában a nyári szünetben a tantestület jelentĘs része
is részt vett.
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Október közepétĘl iskolánk tanulói közül kb. negyven diák
tanulhat majd meg síelni a visegrádi sípálya mĦfüves oktatópályáján. Ez a projekt egy önmagát megnevezni nem kívánó
magánszemélynek (mint ötletgazdának) jelentĘs pénzügyi
szerepvállalásával, hozzá csatlakozó ösztönzĘ és támogató
személyek részvételével – közöttük Gutbrod RezsĘvel, a
sípálya üzemeltetĘjével, akinek jóvoltából az azt igénylĘk
térítésmentesen juthatnak sífelszereléshez – valósulhat meg.
A diákok közül eddig több mint ötvenen jelezték részvételi
szándékukat; reméljük, hogy többségük a síszezon kezdetéig
el is sajátíthatja a síelés alapjait. Decemberben, az igazi
síszezon kezdetétĘl hóolvadásig a többi, már síelni, snowboardozni tudó diák is hódolhat az egyébként drágának számító téli sportszenvedélynek, hiszen az Áprily iskola minden
diákigazolvánnyal rendelkezĘ tanulója ingyenesen használhatja a teljes síszezon alatt hétköznaponként egész nap, hétvégenként 17 óra után a sípályát.
További terveink között szerepel, hogy az Ęszi szünetet az
Áprily Iskoláért Alapítvány felajánlása alapján egyes osztályok táblafelújításával tegyük hasznossá.
A szünet után pedig – mint ahogyan lenni szokott – kezdetét veszi az Áprily-hét, amelynek során névadó költĘnk születésének 125., halálának 45. és az iskola névfelvételének 25.
évfordulójáról emlékezünk meg. November 10-én este 7
órától tartjuk az alapítványi estélyt, amely az ünnepi hét
kezdete. Már most elmondható, hogy nemes, nagylelkĦ és
nagy léptékĦ adományok érkeztek az alapítványhoz (ill. a
velük együttmĦködĘ szülĘi szervezethez) az estély kapcsán,
amelynek bevételei – mint ahogyan ez az iskola és a kuratórium eddigi beszámolóiból kiderült – végsĘ soron a gyerekek
és az intézmény egyéni, ill. közösségi céljainak megvalósítását segítik elĘ. (BĘvebben e témában az ünnepi hét lezárása
után adunk tájékoztatást.)
Hogy támogatóink sorát tovább folytassam, a közelmúltban
a Német Kisebbségi Önkormányzat vezetĘsége nevében
ajánlotta fel segítségét Scheiliné Herendi Ida. A felajánlást
mérlegelve, közös döntésünk értelmében a felajánlott pénzügyi támogatás jelentĘs részét német nemzetiségi viseletek
készíttetésére fordítjuk majd, hiszen a tanév végén iskolai
küldöttség utazik az obergünzburgi városi küldöttség meghívására egy háromnapos fesztiválra, amelyre a szakmai felkészülés már megkezdĘdött.
Nem beszéltem még arról, hogy megkezdĘdtek a túrák,
kirándulások, amelyeknek során továbbra is térítésmentesen
szállít minket a visegrádi és a kisoroszi komp, s arról sem,
hogy a szomjas diákok természetesen a Visegrádi Ásványvíz
Kft. által folyamatosan biztosított ásványvizet fogyasztják,
vagy arról, hogy az év végi jutalomkönyvek beszerzésében
az Összefogás Dömösért Közhasznú Egyesület segített.
Tisztelt Olvasók! Jelen cikkemben csak áttételesen jelennek
meg iskolánk ünnepei és hétköznapjai. Célzottan más került
most elĘtérbe: azokról a támogatóinkról írtam, akik e néhány
hónap alatt nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy intézményünk jól mĦködhessen, hogy diákjaink minél szélesebb köre
részesülhessen olyan támogatásban, amelynek következtében
újabb élményekre tehet szert, s olyan tevékenységekkel
gazdagodhat, amelyek más településeken nem, vagy csak
nagy nehézségek árán érhetĘk el. A támogatás mértéke rendkívül jelentĘs, súlyos forintokra is lefordítható. LegjelentĘsebbnek mégis a szándékot gondolom, azt, hogy sok magánszemély és közösség jó szándékú figyelme irányul a visegrádi iskolára, az Áprily tanulóira – legyenek azok bármelyik
település lakói. Köszönöm közösségünk valamennyi tagja
nevében támogatóink segítségét – nemcsak azokét, akiknek
tevékenységérĘl most szót ejtettem, hiszen felsorolásuk még
(Folytatás a 6. oldalon)
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(Folytatás az 5. oldalról)
az érintett idĘszak vonatkozásában sem teljes körĦ –, mert
figyelmük és segítségük nélkül nemcsak nehezebb, hanem
színtelenebb is lenne az élet itt az Áprilyban.
Nehezen indult az év – egyre szélesebb tevékenységi körben tevékenykedünk; a sok funkciónak idĘben és térben

ilyen szĦkös keretek között megfelelni néha már lehetetlen
küldetésnek tĦnik. Kívánom mindannyiunknak, hogy egymásról mindvégig a legjobb szándékot feltételezve, egymáshoz tisztelettel közeledve, derĦsen érkezhessünk meg a tanév
végéhez. (Vigyázat, mindjárt itt van!)
Bozóki Marianna

(4      5/ 67 64

„Suli-bankó” vacsorával: 1500 Ft;
„Suli-bankó” vacsorával a 25 éves diáktalálkozó résztvevĘi
és a jelenleg még tanuló volt Áprily-s diákok számára: 1200
Ft;
Támogatói jegy: 500 Ft.
A „Suli-bankókat” az alábbi helyeken és a szervezĘknél
lehet kiváltani elĘzetesen:
Iskola titkársága (26) 398-312;
Mezei Anna 06 (20) 965-1534, (26) 397-129,
aprilyalapitvany@gmail.com;
Dr. Kádár Petra 06 (20) 330-3196;
Muckstadtné András EnikĘ 06 (20) 534-2321, (26) 398100;
Piknik büfé (Kangas Kinga);
Káosz bolt.
Mindenkit szeretettel várunk estélyünkre, és kérjük az ügy
mellé álló volt tanítványok, vállalkozók, mĦvészek és minden, ötlettel rendelkezĘ jelentkezését, aki bármilyen konkrét
segítséget nyújtana az est sikeréhez!
Áprily Iskoláért Alapítvány kuratóriuma

Az Áprily Iskoláért Alapítvány, az Áprily Lajos Általános
Iskola, Alapfokú MĦvészetoktatási Intézmény és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat, valamint az iskola SzülĘi Szervezete 2012-ben immár második alkalommal rendezi meg az
Áprily-estélyt.
Célunk az elĘzĘ évben megfogalmazottakkal azonos: egy
kellemes, szórakozást is biztosító esten kívánjuk az egy
szándékú, nemes célt támogató, az iskola mindenkori feladatát segítĘket fehér asztal mellé ültetni. Hisszük, hogy a kötetlen találkozás, az ismerkedés, a barátkozás, a közvetlen
kapcsolatok lehetĘsége erĘsebb alapokat adhat a további
munkához. Ezzel a szándékkal hívunk és várunk szeretettel
mindenkit az

ÁPRILY-ESTÉLYRE
2012. november 10-én,
szombaton 19 órai kezdettel
a Magyar László Tornacsarnokba.
Az estély védnökei városunk idei kitüntetettjei:
Zoller Józsefné, Visegrád Tiszteletbeli Polgára
és Szebeni Imre, Pro Urbe Díjas.
Az Áprily Iskoláért Alapítvány az iskola névfelvéte-lének
25. évfordulója alkalmából 25 éves osztálytalálkozóra hívja
az estélyre az 1987/88-as tanévben végzett diákjait. Ezzel
egyúttal hagyományt szeretnénk teremteni. Az elkövetkezĘ
Áprily-estélyek rendezvényére véndiák-találkozót is meghirdetünk a visegrádi iskola egy-egy korábbi évfolyamának. A
nyilvános osztálytalálkozókkal lehetĘséget biztosítunk az
egymás után következĘ generációk találkozására, hogy az
alma mater vonzásában átadhassuk a mindig megújuló nevelés tapasztalatait, a gyökerek bemutatásával segítsük és erĘsítsük a mai fiatal szülĘk és gyermekeik identitását.
Az este során – a 2011-es Áprily-estély hagyományait folytatva – a visegrádi iskolához kötĘdĘ programokat kínáljuk
vendégeinknek:
– Áprily Lajos–Bardon Alfréd: Visegrádi képek c. könyvének bemutatása;
– az iskolások fellépése;
– „Áprily Lajos életének helyszínei” c. bélyegterv- és képzĘmĦvészeti pályázatra érkezĘ alkotások kiállítása;
– életképek kivetítése a 25 éves osztálytalálkozó kapcsán;
– az iskola volt diákjai, Szkok Iván és Kiss Márta képzĘmĦvészek felajánlott képeinek árverése;
– vacsora, zene és tánc;
– tombola;
– a Szimbola együttes (Farkas EnikĘ, Fagyas Róbert, Koller
Péter) mĦsora.

A szórakoztató tánczenét ifj. Ott RezsĘ zenekara,
a Judy in the Sky Band biztosítja.
Az Áprily-estélyre az elĘzĘ év gyakorlatának megfelelĘen
különbözĘ címletekben „Suli-bankót” válthatnak az iskolát
és közösségét támogatók november 1-jétĘl a megadott helyszíneken. A szervezés és a rendezvény zökkenĘmentes lebonyolítása érdekében kérjük, hogy elĘzetesen jelezzék jegyigényüket a szervezĘknél!

H ÍDFUTÁSON AZ Á PRILY
Immár 12. alkalommal rendezték meg Esztergomban a Mária Valéria hídfutást, melyen 3. éve az iskolánk tanulói is
rajthoz állnak. Idén rekordlétszámú nevezés futott be, összesen 2269-en álltak rajthoz. A táv nem egy maratoni (nem is
ez a cél), kényelmes tempóban 20–25 perc alatt le lehet
kocogni.

Természetesen vannak, akik minél jobb idĘre hajtanak (ami
nagyon dicséretes dolog), de a többséget különösebben nem
nagyon zavarta, ha 1-2 perccel – vagy esetleg 10 perccel –
késĘbb ért be, mint az eleje.
Diákjaink közül többen is nagyon jó idĘt futottak:
Sickerling Maximilian János korcsoportjában a 7. helyen
végzett. Zeller Péter a 9., míg Scheili Sára a 20. helyen zárt
korcsoportján belül. Minden futónak gratulálunk! A nevek
mellett zárójelben a korcsoporton belüli helyezés látható:
Ispán Filip (84.), Dani Dávid Csaba (a pilismaróti iskolából
– 154.), Lénárd Dávid (38.), Oláh Marcell (95.), Oláh Péter
(96.), Fekete András (22.), Petrányi Stella (198.), Farkas
Györgyi (161.).
Köszönöm a kísérĘ szülĘknek a segítséget!
Paulusz József
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Szeptember 16-án vasárnap kellemes meghívásnak tettünk eleget, ugyanis berkenyei sváb nemzetiségi barátaink
felújított fĘterük átadására és hagyományos Mária-napi
búcsújuk alkalmából rendezett ünnepükre hívtak minket.
A meghívást örömmel fogadtuk, s ez egyben jó lehetĘség is volt egy kis közös nemzetiségi kirándulásra is.
Az énekkari tagokon kívül szép számmal jelentkeztek
mások is, így a városi buszunkat sikerült háromnegyedig
megtölteni. Sitku Annuska, Gerstmayer Johann és Boriska
nemcsak a szép program, hanem a rokonságukkal való
találkozás miatt is kapcsolódtak hozzánk.
Megérkezésünkkor Schmidt József, a Falumúzeum igazgatója fogadott minket, finom házi sütemények és frissítĘk és egy kis „konty alá való” itóka volt a belépĘnk a
búcsúba.
A felfrissülés után
Józsi
bemutatta
nekünk a Falumúzeumot, amely egy
eredetiben
megmaradt, berendezett
sváb
parasztház
gazdasági épületekkel
együtt. Míg nézelĘdtünk a házban, és
hallgattuk a tárlatvezetést, sokunkban
gyerekkori emlékek
éledtek újjá; bizony,
akkori
konyhai
eszközeink egy részét
még a mai napig sok
család használja, pl.: dupla fenekĦ vas lábost (ebben sül
meg legízletesebbre a vasárnapi rántott csirke!), öntvény
mákdaráló, mely szinte sajtolja a mákszemeket, milyen
finom is az ilyen darálón Ęrölt mák, ettĘl volt oly ízletes a
karácsonyi mákos guba vagy a bejgli!
A múzeum megtekintése után indult a délutáni
kultúrprogram a falu központjában épített rendezvénytéren. Az ácsolt, állandóra kialakított fedett színpadon léptek fel a környékrĘl meghívott német és szlovák nemzetiségi csoportok, tarka, színvonalas elĘadásokkal. A fellépĘk Dunaharasztiról, Nógrádról, Soroksárról és Visegrádról érkeztek, a helyiek nyitották és zárták az ünnepi elĘadásokat.
Délután 5 órakor kezdĘdött az újjáépült faluközpont átadási ceremóniája. Az évekkel korábban felállított PetĘfiszobor mellé most egy nagyon szép, a hely építészeti
stílusához illeszkedĘ szökĘkutat avattak, adtak át a köznek. A ceremónia végén a helyi plébános úr (GyĘry Csaba) az új kutat megszentelte.
Beszédet mondott Schmidt Józsefné polgármesteraszszony (aki immár 22. éve irányítja a községet) megköszönte közössége tagjainak összefogását és önzetlen segítségét, mely nélkül eredményeik sem születhetnének meg!

A rendszerváltástól napjainkig megtett utat, melyet egy
600 lelket számláló kis közösség meg tudott tenni, ennek
elismerését fejezte ki beszédében Berkenye országgyĦlési
képviselĘje, Balla Mihály úr is.
A beszédek közben a helyi (4. osztályos általános) iskolások verssel, énekkel léptek színre, majd a Berkenyei
Nemzetiségi Énekkar és a Váci Ifjúsági Fúvószenekar
köszöntötte a jelenlévĘket.
A
délutáni
performanszok és a finom
vacsora (gulyásleves
és rétes) után Józsi
igazgató úr bemutatta
nekünk a késĘ barokk
stílusban épült (1777.
év) római katolikus
templomot. A templom különlegessége,
hogy itt Ęriznek Krisztus keresztjébĘl ereklyeként egy darabot.
Poór Péter Nosztalgia show-jával folytatódott a vigasság, de
nekünk ekkor búcsúznunk kellett, mert várt ránk Jung Viliék 8 órai grátisz
kompja. (Köszönjük Nektek!)
Nagyon szép napunk volt Berkenyén, köszönünk mindent, magas szintĦ vendégszereteteket, Ęszinte barátságotokat; jó volt köztetek lenni! Reméljük, hasonlóval tudunk
majd mi is nektek szolgálni!
Herendi Ida

MEGHÍVÓ
A Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat
szeretettel meghív minden kedves Visegrádit

2012. október 20-án du. 15 órai kezdettel
a TORNACSARNOKBAN rendezett

SZÜRETI MULATSÁGRA
és

NEMZETISÉGI TALÁLKOZÓRA
15.00–16.30: Lovas felvonulás a tornacsarnoktól a
FĞ utcán az 1848-as emlékmĬhöz; tovább a
Széchenyi utcán a református templomhoz; majd vissza a FĞ utcán a tornacsarnokhoz
17.00-19.00: Nemzetiségi énekkarok, tánccsoportok és fúvósok fellépése
20.00–24.00: Sváb bál
A jó hangulatú esti bálról
a Vértessomlóról érkezĞ
HEIMATTÖNE KAPELLE gondoskodik!
Khomm’ z’uns und sájd unser’ Käste!
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Kedves Gyerekek!
Október hónap legszebb ünnepére, október 23-ra emlékezve két, 1956-ban 12 éves fiú naplóját mutatom be Nektek. A
két fiú: Csics Gyula (Gyuli) és Kovács Jancsi egy házban
lakott Budapesten a forradalom központi eseményeihez
közel. Barátok, iskolatársak voltak és Jancsi kezdeményezésére egyszerre kezdtek naplót írni október 23-tól. A két napló
az események egyezése miatt csak stílusában tér el, de mindenképpen érdekes abból a szempontból, hogy miként élt át
ma már történelemnek számító eseményt két budapesti, a
kamaszkor kezdetén álló srác.

Csics Gyula naplójának címoldala

Hogyan teltek napjaik, mit gondoltak a felnĘttek
,,dolgairól”, mi volt a véleményük a látottakról, az utcán
rájuk leselkedĘ veszélyekrĘl, mi történt ezekben a napokban
az iskolájukban stb.? Ugye, milyen érdekes lehet mindez
Nektek is, akik 56 évvel az események után egész más világban éltek, egészen más az érdeklĘdésetek, mást jelent Nektek

2012. október

a kaland, az izgalom, más veszélyek leselkednek Rátok, és
egészen más titkot jegyeztek a naplótok (ha írtok) vagy a
facebook oldalára. Az is felmerülhet Bennetek, hogy ,,élte
túl” ez a két napló a forradalom leverését követĘ szigort, a
hĘsies események minden emlékét eltiporni akaró hatalom
büntetĘakcióját? Igen, a naplók megĘrzése, illetve elĘkerülése is kalandos utat járt be. Csics Gyula így írt errĘl: ,,Érdekes
volt a napló utóélete is. Amikor az orosz csapatok kivonulása
után elĘvettem a rejtekhelyérĘl, többször is elolvastam. Egy
kicsit csalódott voltam, mert nem mindent találtam meg
benne, amirĘl pedig azt hittem, hogy leírtam, hiszen nagy
hatással volt rám… Én a naplót több mint 30 évig az íróasztalom leghátsó zugában Ęriztem, alaposan becsomagolva,
«titkosítva».”
Kovács Jancsi naplójának kalandos utóéletérĘl Kieselbach
Tamás – Jancsi naplójának kiadója – elĘszavát idézem: ,,Még
megtalálásának körülményei is szimbolikusak. A szemétbĘl
vették ki. Az Ecseri piacon talált rá mai tulajdonosa, Molnos
Péter. Egy eldobott, s a pusztulástól megmentett könyv…”
Ezek után talán most már arra is kíváncsiak lettetek, hogy
mi lett a két naplóíró fiú további sorsa?
Kovács Jancsiról a gyermekkori barát – akit Ę ,,Gyuli”-nak
becéz a naplóban – könyvének utószavában ad szomorú
információt: ,,… a naplóírás is – mondhatni – közös tevékenységünk volt. Ennek elmondásával tartozom beteg barátomnak, aki huzamosabb ideje egy otthonban él, és sajnos
már nem tudja felfogni, mi lett naplóírásunk végeredménye,
mi lett az Ę naplója sorsa, és mi lett a sorsa az enyémnek.”
Egy titkot még elárulok Nektek, Kedves Gyerekek! Csics
Gyula 2006-ban találkozott visegrádi olvasóival a könyvtárban. Nem esett ez nehezére, mivel szentgyörgypusztai nyaralójában gyakran tölti itt, Visegrádon idejét.
Kedves Gyerekek! Remélem, sikerült felkeltenem az érdeklĘdéseteket egy olyan ,,történelmi esemény” iránt, amit két,
Veletek egykorú fiú szemüvegén át ismerhettek meg, s így
egy kis idĘutazás keretében akár át is élhetitek a képzelet
szárnyán ezt a ,,történelmi adattárat”.
Keressétek a városi könyvtárban, és olvassátok el az 1956os naplókat!

Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület pályázati felhívása
VezetĘi és szakmai asszisztens.
Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület pályázatot hirdet visegrádi helyi TDM
szervezet vezetĘi és szakmai asszisztens munkakör betöltésére.
A vezetĘi és szakmai asszisztens feladata az információs iroda vezetĘje és TDM menedzser munElvárások, feladatok
kájának támogatása mellett az információszolgáltatás koordinálása. Ide tartozik a személyes, írásbeli, telefonos megkeresések megválaszolása, adatbázis-építés és -kezelés, ügyfelek folyamatos
tájékoztatása, a tájékoztató- és látogatómenedzsment rendszer mĦködésének ellenĘrzése, felülvizsgálata.
Megegyezés szerint.
Bérezés
Szakirányú turisztikai felsĘfokú végzettség és min. 5 év igazolható gyakorlat a turizmus területén.
Elvárt tapasztalat
Legalább két idegen nyelvbĘl felsĘfokú nyelvvizsga. Angol vagy német nyelvvizsga az elbírálásTovábbi feltételek
nál elĘnyt jelent.
A pályázatnak tar- – a pályázó részletes szakmai önéletrajzát;
– a végzettségre vonatkozó okiratok hiteles másolatait;
talmaznia kell
– egy hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt;
– bérigény megjelölését.
A pályázat benyújtá2012. november 1.
sának határideje
A döntés várható
2012. november 15.
idĘpontja
Farkas Emese 06 (20) 222-7551, tdm@visegrad.hu
További információ
Állás megnevezése
Leírás
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A Mátyás Király MĦvelĘdési Ház
szeretettel meghívja
Visegrád lakosait
a hónap utolsó péntekén megrendezendĘ
elĘadás-sorozat következĘ alkalmára,
mely
2012. október 26-án (pénteken)
18 órától lesz
a könyvtárban
Ebben a hónapban

Tóth Tibor
amatĘr csillagász
tart

vetítettképes elĘadást
Beszélgessünk az univerzumról!
címmel
Derült idĘ esetén az elĘadás után
távcsöves bemutató lesz!
Az elĘadás díjmentes!
Mindenkit szeretettel várunk!

FILMKLUB
Értesítjük az érdeklĘdĘket, hogy az Ęsszel újra indított
filmklubot következĘ alkalmai október 25-én és november 8-án lesznek a könyvtárban. Szeretettel várjuk a
„régi” klubtagokat és természetesen az új érdeklĘdĘket
is.
Részletesebb információval a mĦvelĘdési házban,
vagy a 398-128-as telefonszámon tudunk szolgálni.
Mikesy Tamás

Köszönet!
A szeptemberi hónapot egyáltalán nem sorolhatjuk az
eseménytelenül lezajlott hónapok közé. A normális hétköznapi meneten és a kisebb eseményeken túl minden
hétvégére jutott nagyobb rendezvény, általában több is.
Gondoljunk csak arra, hogy a hónap elején volt a
Quadriburgiumi Játékok, a Mária-kápolna búcsúja, a
városnapi rendezvény vagy a Vertel-kiállítás megnyitója.
Ezt követte szorosan Nagymaroson a Visegrád Nap, majd
a hónap zárásaként a pincesori vigasság.
Egy olyan kis mĦvelĘdési ház, mint a mienk, értelemszerĦen egyedül nem képes arra, hogy mindennek a szervezését, rendezését egyedül véghezvigye, és természetesen nem képes arra sem, hogy minden felmerülĘ költséget
egyedül finanszírozzon. Hogy valósulhatott meg akkor

mindez? A kérdés költĘi, hiszen mindenki tudja rá a választ: úgy, ahogy már oly sok minden Visegrádon: széles
körĦ összefogással.
Mindenki azt tett hozzá egy-egy rendezvényhez, amit
tudott.
Volt, aki munkával, volt, aki felajánlással, volt, aki
pénzzel, volt, aki természetben támogatott egy-egy eseményt. Sokan vettek részt a szervezésben, rendezésben,
mások a programok kivitelezésében vállaltak szerepet,
megint mások fellépésükkel, mĦsorukkal járultak hozzá a
sikerhez. Volt, aki technikai segítséget, más tombola
ajándékot adott. Az Atlantis-Visegrád Club Kft. pedig
például ingyen oda- és visszaszállította a nagymarosi
rendezvény összes szereplĘjét és rendezĘjét, az összes
nézĘvel egyetemben.
Valóban mindenki örömmel fogadta a felkérést: magánszemélyek, baráti társaságok, civil szervezetek és cégek
fogtak össze a mĦvelĘdési ház segítésére, és természetesen Visegrád hírének öregbítésére. Csak remélni tudom,
hogy a feladat és munka mellett mindenki jól érezte magát, és Ęk maguk is örömüket lelték az eseményekben.
Idén a MĦvészetek Palotájában a magyar kultúra napján
tartott rendezvény kapcsán már megtapasztalhattam ez a
segítséget, és most újra, ráadásul több napon keresztül
érezhettem ugyanazt.
Miután valóban képtelen lennék felsorolni mindenkit,
aki kisebb vagy nagyobb mértékben hozzájárult a sikerhez, ezért mindenkinek egységesen itt az újság hasábjain
fejezem ki hálámat. Száz szónak is egy a vége: hálás
szívvel köszönöm mindenki segítségét!
Mikesy Tamás
a Mátyás Király MĦvelĘdési Ház vezetĘje

Asszonyok, lányok, figyelem!
KezdĘ és haladó fitnesz jóga, dinamikus nĘi torna,
gyermektánc (balett, jazzbalett, jóga alapok, történelmi
táncok).
Jelentkezés, idĘpont-egyeztetés:
Cseke Judit
06 (30) 687-9263
***

Alakformáló-erĞsítĞ torna
indul
Az alakformáló órán zenére, az egész testet átmozgató,
egyszerĦ, jól követhetĘ feladatok végezhetĘk. Az óra
ízületkímélĘ; a cél a terhelés, az állóképesség és koordinációs képességek fokozása, a kritikus területek (has,
comb, far stb.) formálása. A mozgás során a gerinc mĦködését befolyásoló izmok fejlesztése és az izmok regenerációjának elĘsegítése történik. Az órát a nyújtás zárja,
ami a hajlékonyságot fokozza.
Szeretettel várok mindenkit a Szigetben, péntekenként 17
órától:
Veres Mónika
06 (20) 399-7070
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Visegrádiak sikere
a Hortus Hungaricus
enteriĞr versenyén
2012. szeptember 21–23. között került sor Magyarország legnagyobb kertészeti kiállítására, a Hortus Hungaricusra. A kiállítás keretében írták ki immár 3. alkalommal a ,,Virágos enteriĘr” pályázatot, melyen az indulóknak egy 10 m2-es területen kellett bútorokkal, növényekkel, virágokkal kialakítaniuk egy lakókörnyezetet.

Meghívó
A szlovákiai
Kárpátok Alapítvány
és a Visegrádi Szövetség
szeretettel hívja
Visegrád lakosait
és minden érdeklĘdĘt a

Kárpátok Alapítvány által
meghirdetett
amatĞr fotók
kiállítására
A Visegrádi Országok lakosai életének
és természeti szépségeinek bemutatása
egy fotópályázat képei alapján
,,KékfestĘ álom”
A versenyen a tavalyi különdíjas Ispán Márta – Csuport
Péterné Marica és családtagjaik segítségével – ebben az
évben az elĘkelĘ 2. helyezést érte el ,,KékfestĘ álom”
enteriĘrjével. Az életkép egy hangulatos verandát ábrázolt
– ahol a növények zöldje mellett a kék és fehér színek
domináltak – a középpontban egy álomszerĦ csónakhintával.
Gratulálunk a szép eredményhez, és további sikereket
kívánunk az alkotóknak!
Forrás: aszomszedkertje.blog.hu

&   .8
Október 21-én, vasárnap délután 4–6-ig
az Áprily iskolában
szüreti táncházat tartunk.

Az ünnepélyes megnyitó
2012. október 20-án, szombaton
16 órakor lesz
Visegrádon,
a Mátyás Király MĦvelĘdési Házban
A kiállítás 2012. november 7-ig tekinthetĘ meg

Meghívó
Az Együtt Kulturális Egyesület
2012. november 4-én (vasárnap)
17 órai kezdettel

megemlékezést
tart
a Rév utcai Scheili-ház falán lévĘ
56-os emléktáblánál
Kérjük, hogy aki teheti,
hozzon egy-egy gyertyát vagy mécsest magával!
Együtt Kulturális Egyesület

Helyreigazítás
Ismerkedés a szĘlĘpréselés mĦveletével
Mindenkit sok szeretettel várunk!
Szabóné Mayer Katalin

Múlt havi számunk 14. oldalán helytelenül jelent meg G.
Nagy Nóra írásában egy mondat. A szerzĘ és az olvasók
elnézését kérve közöljük a helyesbítést: Remek volt a
mĦsor és mindenki élvezte a nagyképĦség nélküli tartalmas magyarázatokat is.
A szerkesztĘbizottság
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Kalász István kanonok, plébános
úr meghívására augusztus 5-én,
vasárnap a 6 órai szentmisét Deés
Ferenc atya, egykori visegrádi káplán, c. prépost, esperes, nyugalmazott dunakiliti plébános hálaadásul
mutatta be templomunkban 50 évi
papi szolgálatának kegyelmeiért.
Mivel a hangosítás javítása még
folyamatban volt, ezáltal a prédikációt nehezebben hallhattuk; fontosnak tartjuk, hogy közzétegyük,
hiszen Dunakiliti szülöttérĘl, a
szegények orvosáról, BatthyányStrattmann Lászlóról szólt.

Az aranymise emléklapja
„Krisztusban Kedves Testvérek!
Régi mondás szerint: „Igazából az
hal meg, akinek az emléke már többé
nem él.” Így történt ez majdnem
Batthyány-Strattmann Lászlóval is,
akit a szegények orvosának neveztek.
Aztán 1984-ben, amikor boldog emlékĦ Lékai László bíboros, prímás úr,
a szülĘfaluban, Dunakilitin, a bérmálkozók elé állította példaképül az Ę
életét, megváltozott a helyzet.
Ki volt Ę tulajdonképpen?
1870. október 28-án született Dunakilitin, Batthyány József és Batthyány
Ludovika szülĘktĘl az ún. nyári kastélyban, amely ma az Ę nevét viselĘ
iskola.
László a család nyolc felnevelt
gyermeke közül a hatodik volt. 1876-

VISEGRÁDI HÍREK
ban a nagy dunai árvíz elĘl a család
csónakon Köpcsénybe menekült.
Édesanyját, akit nagyon szeretett, 12
éves korában elvesztette. Már gyermekkorában megfogalmazta: „Ha
nagy leszek, orvos leszek, és ingyen
gyógyítom a betegeket.”
Egyetemi tanulmányait a bécsi
egyetem mezĘgazdasági, majd orvosi
karán végezte. 1900-ban orvosi diplomát szerzett.
1898-ban házasságot kötött a bécsi
Votiv Kirchében Coreth Mária Terézia grófnĘvel. Csodálatos egymásra
találás volt ez mindkettĘjük számára.
Szent Pál apostol szeretethimnuszának szellemében éltek. Házasságukból 13 gyermek született, akik közül 2
piciny korában meghalt, az elsĘszülött fiú pedig 21 évesen.
1902-ben Köpcsényben 25 ágyas
kórházat alapított, amely mai szemmel is korszerĦen volt felszerelve.
Általános orvosi diplomájához elĘször sebészi, majd szemészeti szakképesítést szerzett. Az I. világháború
alatt 120 ágyasra bĘvítette kórházát,
hogy a sebesült katonákat is fogadni
tudja. Közben a körzeti orvost – akit
behívtak katonának – is Ę helyettesítette.
1915-ben meghalt a nagybátyja,
akinek vagyonát, körmendi kastélyát
és hercegi címét örökölte. Ekkor a
család Körmendre költözött, ahol
szintén kórházat rendezett be. Híres
szemorvosként tartották számon, és a
betegek mindenfelĘl özönlöttek hozzá. A szegényeket ingyen gyógyította,
sĘt receptjeiket is Ę fizette ki. Betegeinek lelkével is törĘdött, magát Isten
eszközének tekintette: „A gyógyulást
Isten adja” – mondta gyakran.
Naponta családjával együtt részt vett
a szentmisén és szentáldozáshoz is
járult. Nagy hangsúlyt fektetett az
igazi keresztény családi életre, a közös imádságra és az erények gyakorlására. Naponta, esténként elmondták
a rózsafüzért, bárhol tartózkodtak. ė
maga pedig külön is. Felesége szerint
gyakran idĘzött az Oltáriszentség
elĘtt.
14 hónapig tartó, türelemmel viselt
szenvedésen ment keresztül, rákbeteg
volt. Gyakran mondogatta: „Könynyebb volt mások szenvedésén segíteni, mint a magamét elviselni.”
1931. január 21-én halt meg a bécsi
Löwe szanatóriumban. Halála elĘtt
egy nappal azt kérte, hogy vigyék ki
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az erkélyre, hogy belekiáltsa a világba, hogy „Milyen jó az Isten!”
A körmendi kastélyban ravatalozták
fel, ahol a szegények és a betegek
százai sírva búcsúztak el tĘle. Végül
Németújváron (ma Gössing) a családi
sírboltba temették. A köztudatban
szent életĦ embernek tartották.

A gyógyító orvos ábrázolása
színes üvegablakon
Végezetül hadd idézzem a Végrendeletét:
„Életem egyik fĘ feladatának tĦztem
ki, hogy orvosi mĦködésemmel a
szenvedĘ emberiségnek szolgálatot
tegyek, és ezáltal a jó Istennek tetszĘ
dolgokat cselekedjem. Az Úristen
kegyelmébĘl évek hosszú során át
napról napra dolgoztam a kórházamban, tehetségemhez képest segítve
beteg embertársaimon.
E munkám fĘ forrása számtalan kegyelemnek és azon sok lelki örömnek,
mely magam és családom minden
tagjának lelkében uralkodott. Azért,
mint életemben mindig, e helyen is
mély hálát adok a TeremtĘnek, hogy
orvosi pályára hívott. HA BOLDOGOK AKARTOK LENNI, TEGYETEK
MÁSOKAT BOLDOGGÁ!”
II. János Pál pápa 2003. március 23án, Rómában boldoggá avatta. Ország-világ elĘtt úgy méltatta, mint
szent életĦ családapát.
Családjainkért kérjük Ęt mi is, a
többi magyar szenttel és boldoggal,
hogy megújuljunk Krisztusban, és így
az egész magyar nemzet.
Amen.”

12

VISEGRÁDI HÍREK

  
  !"#!$
Az elĘzĘ évektĘl eltérĘen most
októberben rendezzük meg immár 8. alkalommal
a 
A változtatás oka az,
hogy a szokott idĘpontban tatarozták a kilátót,
nem lehetett felmenni
Az útvonalat már korábban eldöntöttük,
ezzel a programmal is erĘsítve
településeink kapcsolatát

IdĘpont: 2012. október 14., vasárnap
GyülekezĘ: a 8.50-es kompnál
A túrát egy nagymarosi fiatalember,
Zeller Zoltán vezeti

Útvonal:
Rév–Diófa u.–Templom-völgy–Hegyes-tetĘ–
Világos-rét–Köves-mezĘ–ElsĘ-völgy–Rév
Ebéd kb. 13 órakor lesz a Köves-mezĘn

Ételt, italt és fényképezĘgépet
mindenki hozzon m agával!
Hazaindulás a 16 órai révvel
Szeretettel hívunk és várunk
minden, természetet kedvelĘ és kirándulást szeretĘ
visegrádi lakost!

2012. október


  
SzereplĘket keresek 14–18 éves korosztályból egy KAMASZMUSICAL
elĘadásához.
Heti egy alkalommal próbálnánk
Visegrádon – hétköznap délután. Azt, hogy melyik nap lenne
ez, az elsĘ megbeszéléskor döntenénk el.
Az elsĘ találkozó idĘpontja:
2012. október 11. (csütörtök) 17.00 óra, Visegrád, mozi.
Ha nem tudsz eljönni az elsĘ találkozóra, bármikor beszállhatsz késĘbb is!
Mivel zenés darabról van szó, nem árt, ha tudsz énekelni,
de ha nincs jó hangod, az sem akadály! Ha van az ismeretségi körödben, akirĘl úgy gondolod, hogy érdekelné a darab,
kérlek, szólj neki is!
Ha szívesen részt vállalnál a darabban, kérlek, írj egy levelet a pauljoc@vipmail.hu címre, vagy hívj fel a 06 (33) 482023-as számon!
Üdvözlettel:
Paulusz József

KÖSZÖNET
Szeretnénk köszönetet mondani Félegyházi András polgármester úrnak és képviselĘtársainak azért a segítségért,
hogy a FĘvárosi Önkormányzat Vámosmikolai IdĘsek Otthona visegrádi telephelyének lakói és munkatársai részt
vehettek Cegléden az IdĘsek „Ki mit tud?”-ján. Az utazás az
önkormányzat és a Visegrád Tours közös szervezésében
valósulhatott meg, amiért köszönettel tartozunk Zeller Tibor
úrnak is.

Visegrádi Szövetség és elnöksége

MEGHÍVÓ
A Visegrádi Szövetség
tisztelettel meghívja
Visegrád Lakosait

a Zsitvay-emléktábla,
valamint

a világháborús emlékmĦ
megkoszorúzására
és az erre az alkalomra szervezett

megemlékezĘ mĦsorra
Visegrád város díszpolgárának, valamint
a két világháború helyi áldozatainak emléktábláját,
emlékhelyét évek óta megkoszorúzzuk
Külön is örülnénk, ha az eseményhez
Visegrád Város Önkormányzata,
Visegrád más intézményei
és a város civil szervezetei is csatlakoznának

Helye:
a FĘ utca eleje, a Mátyás király-szobornál
IdĘpontja:
2012. november 10-én, szombaton
este 17.00 óra
Mindenkit nagy szeretettel várunk!
Visegrádi Szövetség és elnöksége

A ,,Ki mit tud”-os csapat
A segítséget lakóink és munkatársaink oda- és visszaszállításában sikerült jó szerepléssel megköszönnünk és meghálálnunk, mellyel nem csak intézményünk, hanem Visegrád
város jó hírnevét is öregbítettük.
A következĘ eredmények születtek:
– Vers- és prózamondás kategóriában egy különdíjat
(Senkár Gyuláné Ilonka néni) és egy II. helyezést (Bihary
Ferencné Katika) hoztunk el.
– Egyéni ének kategóriában egy I. (Szikovszki István) és
egy II. helyezést (Magyar Ilona) értünk el.
– Csoportos ének kategóriában pedig I. helyezéssel jutalmazták a Tátika dalkört.
SegítĘ közremĦködését megköszönve, a további jó együttmĦködés reményében munkájukhoz sok sikert kívánok az
intézmény lakói és munkatársai nevében!
Tisztelettel, köszönettel: Kéner Krisztián telephelyvezetĘ
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Bár erre folyó éve-száma néhány millió,
a Duna mégis kedves, bölcs, csak úgy a:
,,Mi folyónk!”
Tavasszal csikó módra fut
nekiszilajodva,
nyáron a kertjeinkben jár vadul
áradozva,
Ęsszel színes levelek, hoznak habján
híreket,
télen zajló hártyajegek szeplĘivel tetszeleg.
Hajdan volt… Az idĘk kezdetén, vagy
annak utána…?
Pókfonálon lengve úgy, mint a mesék
fonalán,
a folyó partján botladozva, hegyenvölgyön át,
új és új utakra lelve, megismerni
számtalan csodát;
tisztelni a lankás partok szegélyfás
ösvényét;
az örvények sebes sodrát; sziklás
meredélyét;
s mi hal, mi madár, mely úszva oly
sebesen halad,
– gondolatgyors mozdulat és
a zsákmány helyt marad, –
egy-két család: kócos lányok, bozontos
legények,
idegen tájban új, tájidegen jövevények,
elébb csak futva, aztán fatörzsekre
kúszva úszva,
szemellenzĘsen kémlelve elĘre, az
útra…?
Hány?- és hány ezer év, míg gerendát
hasít az ék,
tutajt formálnak a tagok, feszül
a háncskötél,
s ahogy a sodrás sodorja Ęket egyre
messzebb,
megelevenednek az álmok, a múltak
ködbe vesznek,
s a bödön csónakokból lassan-lassan
bárka lesz,
lomha dereglyék, karcsúan kecses, száz
gálya-test;
evezĘvel ellenében, vagy csurogva:
iránt;
vitorlával oldalazva, kötél mellett haránt;
irányító emberré, géppé átnĘtt technika!
A folyó maradt zabolátlan, mint volt:
önmaga.
De van, hogy a kövek közül csak
csobogva dalol.
Az alámosott partok alól csak suttogva
szól.
Eminnen játékos, kacérkodó az üzenete,
amonnan mélyek-mélyét lihegi lehellete.
Elmúlt korokét, az egyre jobban fájó –
volt!-at,
amikor az ember hitte: mindent
megtanulhat.
Nézzünk csak le! A Duna most is épp
ilyen.
Fenyeget a méltósága, – és folyik szelíden.
(Visegrád, 2010. december 20.)
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Tíz éves az Együtt Kulturális Egyesület
Tíz éve, 2002 májusában indult útjára a polgári körök mozgalma, a Hajrá
Magyarország! Mozgalom; ugyancsak a kezdetektĘl mĦködik Visegrádon
polgári kör, melybĘl 2005-ben jött létre az Együtt Kulturális Egyesület nevet
viselĘ civil szervezet. Tagjainak száma alakulása óta megduplázódott, és
rendszeresen szervezett ismeretterjesztĘ elĘadásainkra egyre többen jöttek el
– egy idĘ után dunabogdányiak is.
A visegrádi polgári körnek az egy évtizede alatt a havonta tartott ismeretterjesztĘ elĘadásokon 65 vendégelĘadója volt: Ablonczy Bálint, Almássy
Kornél, Antal Zsolt, Aszódy Pál, Bába Iván, Balázs-Piri László, Balog Zoltán, Bencsik András, Bene Éva dr., Borbás Mária, Borókai Gábor, Czakó
Gábor, Csaba László, Csath Magdolna, Cséfalvai Zoltán, Cser-Palkovics
András, Csúri Ákos, Dienes Egon, Fekete György, Fónagy János, Földesi
Margit, Hadházy Sándor, Harrach Péter, Hende Csaba, Jankovics Marcell,
Kahler Frigyes, Kerényi Imre, Kiss Ulrich, Kovács István, Kovács László,
Kövér László, Kucsera Tamás Gergely dr., Lakner Zoltán, Lánczi András,
M. Kiss Réka, M. Kiss Sándor, Márfi Gyula, Mikola István dr., Mráz Ágoston Sámuel, Nagy Gábor, Navracsics Tibor, Németh Miklós Attila, Ókovács
Szilveszter, Pandula Attila, Rákay Philip, Repiszky Tamás, Rózsa Erzsébet,
Schmittné Makrai Kati, Schöpflin György, Seszták Ágnes, Siklósi Beatrix,
Simicskó István, L. Simon László, Stumpf István, Susa Éva dr., Konrad
Sutarski, Szalai Annamária, Szebeni Tas, Szentmihályi Szabó Péter, SzeretĘ
Szabolcs, Szörényi Levente, Tellér Gyula, Tóth Gy. László, TĘkéczky László,
Turi-Kovács Béla, Zichy László.
ElĘadóestjeinknek közérdeklĘdésre számot tartó témákban (kultúra, közgazdaság, történelem, zene, mĦvészet stb.) az alábbi mĦvészek voltak a
vendégszereplĘi: 2003: Bolyki Brothers, 2004: Tolcsvai Béla, 2005: Jókai
Anna (Dunabogdányban), 2006: Berecz András, 2007: Bánffy György, 2008:
Császár Angela, 2009 és 2012: Nagyváradi Kiss Stúdió Színház, 2010: Lovász Irén, 2011: Szvorák Katalin–Andrejszki Judit.
Honismereti kirándulásainknak száma 14 (2003: Budai Vár–Terror Háza,
2004. ápr.: GödöllĘ–MáriabesnyĘ, okt.: Révkomárom, 2005: Pannonhalma–
GyĘr, 2006: Márianosztra–Nagybörzsöny–Kemence–Vác, 2007. ápr.: Tata–
Majk–Bajna, okt.: Székesfehérvár–Tác, 2008: Veszprém–Várpalota, 2009:
Zalavár–Keszthely, 2010. máj.: Sárospatak, okt.: Esztergom, 2011. máj.:
Kassa, okt.: FertĘd–Nagycenk–Doborján–Hidegség, 2012: Gyöngyös–
Kisnána–FeldebrĘ–Tarnaszentmária–Recsk); ezek önköltségesek.
Egyéb tevékenységünk során csángó magyar gyermekek magyartanulását
is támogatjuk. Történeti zászlókat készíttettünk, ezek a polgármesteri hivatal
tanácstermének falát díszítik; a História ismeretterjesztĘ tábla célja, hogy
mind a visegrádiak, mind pedig az idelátogató turisták bĘvebb ismereteket
szerezhessenek Visegrád történelmérĘl.
Évenként Mikulás-estet és évadzáró összejövetelt is rendeztünk (2004: Kovács Gábor, 2006: Doncsev Tosó–Doncsev András–Gergely Andrea, 2007:
Pregitzer Fruzsina, 2008: Filibili együttes, 2009: Sinha Róbert, 2010: Takács Bence, 2011: Heim Ferenc és bogdányi zenészek,2012: Szabó András).
’56-os, millenniumi, trianoni emléktáblát avattunk, és évenként megemlékezéseket tartottunk június 4-én, ill. november 4-én a Visegrádi Fiatalok
Klubja Egyesület és a Szent György Lovagrend közremĦködésével.
,,Születésnapunkat” szeptember 28-án ünnepeltük a moziban, ahol Buzás
Gergely, a Mátyás Király Múzeum igazgatója tartott színvonalas, vetítettképes elĘadást a szíriai Margatban végzett régészeti ásatásokról. Bepillantást
nyerhettünk a keleti világ történelmébe, kultúrájába, az ott folyó munka
rejtelmeibe. Ezt követĘen az asszonyok jóvoltából üdítĘ és más finomságok
fogyasztása közben baráti beszélgetésre, emlékek felidézésére is volt módja
a szépszámú megjelentnek.
10 éve is, most is más-más körülmények között végeztük-végezzük, s ha
Isten engedi, 10 év múlva is végezni fogjuk dolgunkat, ki-ki a maga helyén.
Köszönjük mindenkinek, aki velünk tart, és mindannyiunk nevében külön
köszönjük EĘry Évának, hogy pénzügyeinkkel foglalkozik.
Zoltán Erika adatközlése alapján összeállította: Borsody István
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Lanciano 2012
Ebben az esztendĘben augusztus 28.–szeptember 3.
között vettünk részt olasz testvérvárosunk, Lanciano
legnagyobb ünnepén, a Mastrogiurato-választáson.
Immáron 10 éve vesznek részt itáliai barátaink a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékokon, illetve a 2009-es millenniumi ünnepségsorozaton is számíthattunk rájuk.
Természetes dolog, hogy mi is igyekszünk viszonozni
kedvességüket, és méltón képviselni Visegrádot rendezvényeiken. Augusztus 28-án indultunk 50 fĘvel, a már
megszokott, Párkányból bérelt buszunkkal, és az immár
8 éve ismerĘs sofĘrökkel. Szerdán reggel fél 9-kor érkeztünk meg Lancianóba, ahol a San Francesco-kolostor
vendégszobáinak elfoglalása után San Vito tengerpartján
pihentük ki az utazás fáradalmait. A hivatalos programok
este kezdĘdtek. Az óvárosban, „a magyarok terén” szerepelt a Primavera táncegyüttes, a visegrádi dobos csapat Koller Péter vezetésével és a Szent György Lovagrend. A téren Magyarországról érkezett kézmĦvesek
kínálták portékáikat, a magyaros ízekrĘl pedig Kohári
Gábor gondoskodott, aki négy estén keresztül fantasztikus marhapörköltet készített segítĘivel. Csütörtökön
Lancianóba érkezett Félegyházi András polgármester úr
és kedves felesége, valamint legkisebb gyermekük. A
polgármester úr személyesen gyĘzĘdhetett meg arról,
hogy milyen kedvesek olasz házigazdáink és mennyire
szeretik a visegrádiakat. A kulturális programok minden
este a hajnali órákig zajlottak. Pénteken hivatalos tárgyalásra került sor Mario Pupillo úr, Lanciano polgármestere, alpolgármestere, a kulturális ügyekért felelĘs szenátor
és a Mastrogiurato elnöke, valamint Visegrád polgármestere és a Szent György Lovagrend kancellárja között. A
találkozón áttekintettük a 10 éve töretlenül fejlĘdĘ kapcsolatok eredményeit, és olasz házigazdáink nagy
örömmel vették azon kérésünket, hogy Visegrádról a
fiatalok szakmai gyakorlatot szerezhessenek Lancianóban. A polgármester úr elmondta, hogy egyelĘre
elegendĘ az angol nyelv beszédszintĦ ismerete, aki viszont hosszabb távon gondolkodik, az elĘbb utóbb olaszul is tanulni kezd. ElsĘsorban az agráriumban, az iparban, a turizmusban, a szolgáltatásokban és a közigazgatásban tudnak fogadni visegrádi fiatalokat. Éppen otttartózkodásunk idején érkezett 10 fiatal Angliából, akik
szintén szakmai képzésen vettek részt. Szombaton egész
napos kirándulás volt Rómába, ahol kisebb csoportokban
gyönyörködhettünk az olasz fĘváros megunhatatlan
látnivalóiban. Volt, aki a Vatikán Múzeumot kereste fel
a Szent Péter-székesegyházzal együtt, mások a Pantheont
és a Trevi-kutat tekintették meg. Vasárnap került sor a
rendezvény csúcspontjára, a Mastrogiurato-választásra
Lanciano fĘterén. A fergeteges zászlósbemutató után mi
következtünk. 10 dobosunk nagyon kitett magáért, és
mind a haditorna-bemutató, mind pedig a késĘbb szereplĘ táncosok óriási sikert arattak. A választás után végigvonultunk a belvárosban, a menetben mintegy 800-an
vettünk részt, melyet a Németországból és Itália más
városaiból érkezettek is színesítettek. Vasárnap éjszaka
éjfél körül indultunk haza, és hétfĘn kora délután szerencsésen meg is érkeztünk. Csodálatos élményekkel gazdagon és Ęszintén remélve, hogy mi is viszonozni tudjuk
vendéglátóink kedvességét. Egyben szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik részt vettek a testvérvárosi látogatásban, hogy mindenfajta támogatás nélkül
évrĘl évre segítenek e fontos kapcsolat életben tartásában.
lovag Cseke László

2012. október

Közhasznúsági jelentés
a Szent György Lovagrend
2011. évi tevékenységérĘl
2011-ben a lovagrend eredményesen végezte kiemelten közhasznú munkáját. A területi szervezetek (priorátusok) az ország
összes megyéjében legfontosabb feladatuknak tekintették a jótékonysági tevékenységeket. GyĦjtéseik elsĘsorban a határon túl
élĘ nemzetrészek támogatására irányultak. A gazdasági helyzet
miatt a Kárpátalján mĦködĘ priorátus kapta a legtöbb segítséget.
Ez elsĘsorban ruhanemĦt, iskolai felszereléseket, tartós élelmiszereket és orvosi eszközöket foglalt magában. 2011-ben 17
segélyszállítmányt fogadott lovag Nagy Béla prior Beregszászon,
melynek összértéke 15.909.600 Ft volt, összsúlya pedig 183.781
kg.
Igen fontos célállomás volt még Délvidék. Az év folyamán lovag Mátyus András nagyprior MünchenbĘl 147 gyermek iskoláztatási költségét fedezte 2.860.000 Ft értékben, valamint a
nemesmiliticsi temetĘ haranglábát is elkészítette 2.000.000 Ft
értékben.
Erdélybe a békéscsabai priorátus, lovag Füredi Gábor prior úr
személyes közremĦködésével könyvszállítmányokat juttatott ki,
mintegy 500.000 Ft értékben.
Lovagdáma dr. Gotthard Csilla nagyprior asszony segítségével
és szervezésében az erdélyi Csibész Alapítvány részesült
3.500.000 Ft értékĦ támogatásban, ill. kétkamionnyi ruhanemĦt
és tartós élelmiszert osztott ki, mintegy 4.200.000 Ft értékben.
A saarlandi nagypriorátus Illingen központtal, lovag Konzer
Patrik nagyprior úr vezetésével egy Mercedes mentĘautót adományozott Kárpátaljának, valamint kétszer szállítottak orvosi
berendezéseket és mĦszereket az év folyamán, mintegy
14.500.000 Ft értékben. Szintén az Ę adományuk egy Volkswagen Transporter mikrobusz, melyet a Katonai HagyományĘrzĘ
Tagozat és az ApródképzĘ kapott meg 1.200.000 Ft értékben.
Belföldön elsĘsorban a megyékben mĦködĘ priorátusok ingyenes élelmiszer- és ruhanemĦosztást hajtottak végre.
A Felvidéken került sor a 18. Nyári Egyetem megrendezésére
július 18–22. között, Alsóbodokon. 72 fĘ vett részt rajta az elcsatolt területekrĘl és az anyaországból. A kitĦnĘ szervezésnek,
valamint az igen magas szintĦ elĘadásoknak köszönhetĘen sikeresen zárult a lovagrend legfontosabb tudományos rendezvénye.
Az elĘadások gyĦjteményét könyv alakban is kiadtuk.
A lovagrend mĦködésének gazdasági alapját a rendtagok tagdíjából, az adományokból és a céltámogatásokból fedezte. NCA
pályázaton 2011-ben 250.000 Ft-ot nyert, az szja 1%-ból 182.555
Ft-ot ajánlottunk fel. A Katonai HagyományĘrzĘ tagozat az év
során 17 alkalommal fogadott állami gondozott gyermekeket,
valamint fogyatékos gyermekcsoportokat.
A lovagrend 300.000 Ft-tal támogatta a tuzséri Kárpátmedencei Magyar Ifjúsági Tábort, valamint a Katonai HagyományĘrzĘ Tagozat bemutatóval is segítette a tábor munkáját.
December 16-án ErdélybĘl a Szentegyházi Gyermekkórust fogadtuk, az egész napos programhoz Bánó László, a Pilisi ParkerdĘ Zrt. és Zeller Tibor nyújtott segítséget, amelyet ezúton is
köszönünk.
A 2011-es esztendĘben jótékonysági célokra 48.675.000 Ft-ot
fordítottunk. A Szent György Lovagrend munkáját irányító magisztrátus tisztségviselĘi közösségi munkájukért semmiféle juttatásban nem részesültek. A lovagrendnek alkalmazottja nincs.
Ezúton mondunk köszönetet a támogatóknak, akik ezzel közhasznú munkánk sikerét segítették.
lovag Cseke László
megbízott rendi kancellár
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2012. december 14-én (pénteken) egynapos kirándulást
szervezünk BÉCSBE és a SCHÖNBRUNNI KASTÉLYBA.
Az osztrák fĘváros az advent, a karácsony idĘszakában
varázslatos fénybe öltözik, és magán hordozza az ünnep
hangulatát. Nem véletlen, hogy Európa-szerte az egyik
legkedveltebb úti cél.
Schönbrunnt, az egykori császári rezidenciát is sokan
felkeresik különleges szépsége miatt. A csodálatos barokk stílusú kastély épületének és parkjának végigjárása
után elvegyülhetünk a díszudvarban megrendezett karácsonyi vásár forgatagában, ahol igényesen elkészített
kézmĦves áruk választékát találhatjuk. Az osztrákok a
kastély területén állítják fel a nemzet karácsonyfáját.
A városba látogatók mindkét helyszínen finom, fĦszeres
punccsal, forralt borral, „Wurst”-tal és még számtalan finomsággal olthatják éhüket, szomjukat.
Az út iránt érdeklędęk 2012. november 15-ig szíveskedjenek jelezni utazási szándékukat a 06 (30) 450-6151-es,
vagy a 397-134-es telefonszámon, ahol bęvebb tájékoztatást kaphatnak.
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Kisteher-fuvarozás 0–2 t-ig,
gépi földmunka
Fieszl Csaba
Tel.: 06 (30) 226-3089
Ikerházban egy kétés egy háromszobás lakás

KIADÓ vagy ELADÓ!
ÉrdeklĘdni lehet:
a (30) 966-9288-as és a (26) 398-287-es
telefonszámon

TELEK ELADÓ!
Eladó Visegrád, FĘ u. 137. szám alatt fekvĘ
2256 m2-es építési telek egyben vagy megosztva
A terület egy 12 lakásos társasház projekt
összes dokumentációjával
(tervek, engedélyek stb.) rendelkezik,
mely igény szerint szintén eladó
Tel.: 06 (20) 599-9667

TīZIFAELADÁS
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL!
Vágott tĦzifa 2.100,– Ft/q,
hasított tĦzifa 2.200,– Ft/q
EėRY CSABA
Tel.: 06 (20) 599-9399
Budapest Kálvin téri
2 szoba + hallos nagypolgári lakásomat (73 m2)
eladom, vagy cserélem értékegyeztetéssel
Visegrád és környéki ingatlanra
Irányár: 22 millió forint
Tel.: 06 (20) 962-0707

A FEKETE HOLLÓ ÉTTEREM
minden szerdán az étlap áraiból
50% engedményt ad kedves Vendégeinek!
Nyitva: 12–22 óráig
Tel.: 06 (26) 397-318,
06 (30) 304-9077


ėszi ivartalanítási és chips beültetési akció!
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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) 580-0 73
e-mail: optimed@chello.hu

Szemész szakorvosi vizsgálat,
gyermekszemészet
Kontaktlencse-vizsgálat, -forgalmazás
Kontaktlencse-ápoló szerek
Szemüvegkészítés, -javítás
Fotócikkek, fényképelĘhívás,
igazolványkép-készítés
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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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Cserépkályha építése és átrakása
új és régi csempébĘl
és téglakályha-építés
Honti László
06 (20) 356-6634
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VISEGRÁDI HÍREK
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala
Megjelenik havonta, 500 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, tördelés: Borsody István
Nyomdai munkák: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác
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KérdĘív a testvérvárosi csereprogramhoz
Név: …………………………………………………
Életkor: …………………………………………….
Telefonszám: ……………………………………….
E-mail: ……………………………………………..

Választott város (kérjük, ×-szel jelölje meg válaszát):
o Lanciano (Olaszország)
o Illingen (Németország. Nem testvérváros, de lehetĘséget biztosít.)
o Obergünzburg (Németország)
o Parajd (Erdély)

Utazás célja:
o Kirándulás (1–14 napos idĘtartam)
o Nyelvtanulás, nyelvtanfolyam
o Cserediák középfokú oktatási intézményben

o Cserediák felsĘfokú oktatási intézményben
o Szakma tanulása
o Szakmai gyakorlat (1–2 hónap)

Szakmai gyakorlat esetében az alábbi területen:
o MezĘgazdaság
o Közigazgatás
o Szakmunka
o Oktatás
o Kultúra
o Turizmus
o Kereskedelem
o Egyéb: ……………………………………………..

Fogadó félként az alábbiakat tudom biztosítani:
o Vendégül látás (1–14 napig)
o Olcsó szállás biztosítása
o Környék bemutatása, csoportkísérés
o Programszervezés
o Szakmai gyakorlati lehetĘség biztosítása

Amennyiben tud biztosítani szakmai gyakorlati helyet, azt az alábbi
területen:
o MezĘgazdaság, erdĘgazdaság
o Közigazgatás
o Szakmunka
o Oktatás
o Kultúra
o Turizmus
o Kereskedelem
o Egyéb: ……………………………………………..

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
XXVIII. évfolyam 11. szám
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VISEGRÁDI HÍREK

2012. november

VÁROSHÁZI HÍREK
Tájékoztató a szeptemberben és októberben megtartott
képviselĘ-testületi üléseken történtekrĘl
Szeptemberben a képviselĘ-testület 4 ülést tartott:
2012. szeptember 3.
– Az Áprily Lajos Általános Iskola személyi juttatásai, valamint azok járulékainak elĘirányzatát a zeneiskola intézményegység vezetĘi helyére kiírt pályázat kapcsán – ha szükségessé válik –, kizárólag e célból 430.000 Ft-tal megemelte a képviselĘ-testület.
– Módosításra került az Áprily Lajos Általános Iskola Pedagógiai Programja, mely alapján az önkormányzat fenntartóként engedélyezte az elsĘ osztályban a német tantárgy két csoportban való oktatását.
– KépviselĘ-testület fenntartóként hozzájárult az Áprily Lajos Általános Iskola esetében havi összesen 20 zeneiskolai
óra órakereti bĘvítéséhez, mely lehetĘvé teszi a zeneiskolai várólistán lévĘ öt gyermek oktatását is.
– Az „Ezeréves Visegrád városközponti fejlesztése” tárgyú projekt keretében megvalósuló építmények és közterületek
tervezĘi feladatainak ellátására kiírt közbeszerzési eljárást a képviselĘ-testület érvényesnek és eredményesnek nyilvánította, melynek nyertese az A + Építész Stúdió Kft. A tervezési feladatok ellátására vonatkozó szerzĘdés aláírására felhatalmazta Félegyházi András polgármestert.
– Módosításra került az Áprily Lajos Általános Iskola alapító okirata, melyben ezúttal törvényi kötelezettségnek eleget
téve egyrészt az intézmény elnevezése változott, mely ezentúl Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú MĦvészeti Iskola
és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat lesz, másrészt pedig az intézménybe felvehetĘ tanulólétszámot 178-ról 185 fĘben
határozták meg.

2012. szeptember 13.
– A képviselĘ-testület a 2012. augusztus 30-án tartott nyílt ülésén határozatot hozott a Dunakanyar TĦzvédelemre és
Kihelyezett MentĘszolgálati Feladatok Ellátására Létrejött Önkormányzati Társulás ügyében. E határozatot módosította
a testület, mivel a korábbi megfogalmazás pontosítást igényelt.
– A képviselĘ-testület ugyancsak a 2012. augusztus 30-án tartott ülésén döntött arról, hogy vis maior pályázatot nyújt
be a 2012. július 29-i rendkívüli esĘzés kapcsán szükségessé váló védekezésre, valamint a károk helyreállítására. Ez a
határozat a GeoTeszt Kft. elĘzetes felmérése alapján becsült 40.000.000 Ft összegĦ védekezési és helyreállítási
költséggel számolt, azonban az idĘközben elkészült és kézhez kapott mĦszaki szakértĘi véleményben az elĘzetesen
becsült 40.000.000 Ft helyett a helyreállítás bruttó költsége 56.489.600 Ft. Ezért a korábbi testületi határozat
módosítása vált szükségessé.
– A képviselĘ-testület visszavonta a korábbi képviselĘ-testület 90/2011. (04. 28.) számú határozatának 2. bekezdését,
mely szerint „nem kíván részt venni a KEOP-1.1.1./09-11 (korábban KEOP-2009-1.1.1) konstrukcióban ’Duna–Vértes
Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program’ címmel benyújtandó pályázaton”. Továbbá döntés született arról is,
hogy az önkormányzat tagként részt kíván venni a Duna–Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás területén lévĘ települési önkormányzatok többségi tulajdonában lévĘ, a települési szilárdhulladék begyĦjtésére, szállítására és
a hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetésére pályázó gazdasági társaságban. Nem fogadta el a képviselĘ-testület
azonban azt a határozati javaslatot, mely azt indítványozta elĘ, hogy az önkormányzat a hulladékgazdálkodásról szóló
2000. évi XLIII. tv. (Hgt.) 21. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörét ruházza át a Duna–Vértes köze
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásra oly módon, hogy a hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetésére vonatkozó közbeszerzési eljárás keretében a társulás járjon el az önkormányzat helyett, és a szerzĘdést is Ę kösse meg a nyertes ajánlattevĘvel.
– Eredménytelennek nyilvánította a képviselĘ-testület az árvízvédelmi fĘvédvonal kivitelezésére és kiviteli tervek elkészítésére kiírt közbeszerzési eljárást, mivel – az egyébként érvényes ajánlatot adó – ajánlattevĘ ajánlati ára meghaladta a rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékét.

2012. szeptember 20.
– Döntés született arról, hogy a képviselĘ-testület egy korábbi, 198/2012. (06. 25.) számú határozatában megfogalmazott egyezségi és vételi ajánlatának megfelelĘen a polgármester által aláírt, jegyzĘ által ellenjegyzett, a SOLARSYS
Szolgáltató Rendszerház Kft. tulajdonát képezĘ visegrádi, 741/1 hrsz-ú, belterületi ingatlanra vonatkozó, közigazgatási
és peres eljárás megszüntetésére irányuló egyezséget és adásvételi szerzĘdést jóváhagyta. Egyúttal az adásvétel tárgyát
képezĘ ingatlan térképezési és területszámítási kiigazítás következtében – 1454 m2-rĘl 1286 m2-re változó térmértéke
miatt – az adásvételi szerzĘdés egyes pontjait módosította.
– Elfogadta a képviselĘ-testület az önkormányzat 2012. évi I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót.
– Módosításra került a 2012. évi költségvetés 1.235.602 e Ft bevétellel, valamint 1.225.705 e Ft költségvetési kiadással és 9.897 e Ft tartalékkal.
– Szintén módosításra került a parkolás rendjérĘl, valamint a parkoló- és rakodóhelyek megváltásáról szóló 9/2005.
(08. 1.) számú rendelet.
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– Lezárult a közös hulladékszállításra vonatkozó közbeszerzési eljárás, melynek eredményeként Visegrád Városban az
AVE Tatabánya Hulladékszállítási és Környezetvédelmi Zrt. lett a nyertes ajánlattevĘ, így októbertĘl már az új szolgáltató végzi a hulladékszállítást.
– A képviselĘ-testület döntött arról, hogy – a Pest Megyei Kormányhivatal kérésének eleget téve – a korábbi testület
17/2012. (01. 26.) számú határozatát megerĘsítve, jóváhagyólag elfogadja a Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött EgyüttmĦködési Megállapodást.
– Döntés született arról, hogy az A + Építész Stúdió Kft. által elkészített „Ezeréves Visegrád városközponti fejlesztése” tárgyú projekt keretében megvalósuló építmények (Visegrád Új Városközpont) elĘkészítĘ tervének tartalmával, az
abban megjelenĘ építészeti koncepcióval a képviselĘ-testület egyetért, azt jóváhagyja. Egyúttal úgy döntött, hogy a
projekt keretében megvalósuló építmények (Visegrád Új Városközpont) építési engedélyezési eljárását elindítja, ennek
érdekében felhatalmazta Félegyházi András polgármestert, hogy Visegrád Város Önkormányzata nevében az építési
engedélyezési eljárást indítsa el.

2012. szeptember 27.
– Módosításra került a Fellegvár Óvoda Szervezeti és MĦködési Szabályzatának 6. pontja a helyettesítés rendjére vonatkozóan.
– Döntött arról a képviselĘ-testület, hogy a visegrádi Fellegvár Óvoda óvodavezetĘi beosztás helyettesítéssel történĘ
ellátásával, átmenetileg – a 138/1992. (10. 8.) Korm. rendelet 5. § (16) bekezdése, ill. az óvoda Szervezeti és MĦködési
Szabályzatának óvodavezetĘ helyettesítésére vonatkozó rendelkezése alapján – 2012. október 1-jétĘl 2013. július 31-ig,
Dobó Istvánnét bízza meg.
– ElĘzetes döntést hozott arról a képviselĘ-testület, hogy az Áprily Lajos Általános Iskola 2013. január 1-jét követĘ
mĦködtetését a Magyar Államtól nem képes átvállalni, azaz nem nyújt be szándéknyilatkozatot az állami intézményfenntartó központnak a mĦködtetés iránt. Egyúttal kifejezte azt, hogy fenntartja jogát arra, hogy a birtokába kerülĘ
esetleges új információk alapján a 2012. október 30-i döntésig ezen nyilatkozatát megváltoztatja.

Októberben 3 ülést tartott a képviselĘ-testület:
2012. október 8.
– Zárt ülés keretében döntött arról a képviselĘ-testület, hogy az Áprily Lajos Általános Iskola igazgatójának munkáltatói jogkörben ugyanolyan illetményeltérítést ad, melyet a városban dolgozó közalkalmazottak egy korábbi munkáltatói
döntés alapján kapnak, de igazgató asszonynak ezt nem állapították meg, amikor munkába állt.
– Jóváhagyólag elfogadta a testület az Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú MĦvészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2011/2012. tanévérĘl szóló beszámolóját.
– Engedélyezte a képviselĘ-testület az Áprily Lajos Általános Iskola elĘképzĘs és 2. osztályos szolfézs csoportjában a
maximális csoportlétszám 10%-kal történĘ túllépését.
– Ismét módosításra került az Áprily Lajos Általános Iskola alapító okirata, ezúttal apróbb, de fontos változtatásokat
volt szükséges véghez vinni a szövegezésben.
– A képviselĘ-testület felhatalmazta Félegyházi András polgármestert, hogy az ,,Ezeréves Visegrád városközponti fejlesztése” címĦ projekt kapcsán 2012. szeptember 4-én megkötött módosított támogatási szerzĘdés alapján 25. 595.317
Ft elĘleg felvételét kezdeményezze.
– Felhatalmazta a testület a Visegrádi VárosfejlesztĘ Kft. ügyvezetĘjét, Tegzes Dánielt, hogy az ,,Ezeréves Visegrád
városközponti fejlesztése” címĦ projekt kapcsán a mĦszaki ellenĘr, a közbeszerzési tanácsadás, ill. a könyvvizsgálatra
vonatkozó kiválasztási eljárását elindítsa.
– Döntött arról a képviselĘ-testület, hogy a 224/2012. (08. 22.) számú határozatát visszavonja, mivel a Visegrádi VárosfejlesztĘ Kft. az ,,Ezeréves Visegrád városközponti fejlesztése” címĦ projekt teljes körĦ átalakítása kapcsán szükséges mĦszaki, pénzügyi és pályázati feladatait saját erĘforrásainak felhasználásával végezte el, így fenti határozattal
jóváhagyott 6.500.000 Ft-os keretbĘl a kft. egyetlen forintot sem használt fel.
– Jóváhagyólag elfogadták az A + Építész Stúdió Kft. által készített, az „Ezeréves Visegrád városközponti fejlesztése”
építési engedélyezési tervdokumentációt.
– AljegyzĘi pályázat kiírásáról döntött a képviselĘ-testület, a pályázati felhívás a város honlapján, ill. a Nemzeti Közigazgatási Intézet hivatalos honlapján jelent meg; a beérkezési határidĘ 2012. november 15.
– Döntött a képviselĘ-testület az ún. adósságmegújító hitelszerzĘdés megkötése tárgyában, mivel törvényi elĘírásból
adódóan az önkormányzatok nem rendelkezhetnek naptári éven áthúzódó hitellel, ezért ezt szükséges ezen hitellel kiváltani.
– Új Közbeszerzési Szabályzatot fogadott el a képviselĘ-testület.
– Kérelem alapján tulajdonosi és közútkezelĘi hozzájárulást adott a testület a Széchenyi utca 35. sz. ingatlan villamos
energiaellátó földkábeles csatlakozó vezeték létesítéséhez, melyet kizárólag útátfúrással lehet kivitelezni.
– Elfogadták a Duna–Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program címĦ pályázat dokumentációjának benyújtásához szükséges határozati javaslatot.
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– Jóváhagyólag elfogadta a képviselĘ-testület a járási (fĘvárosi, kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (08. 13.) Korm.
rendelet 2. melléklete alapján elkészített megállapodást.

2012. október 18.
– Döntés született arról, hogy az önkormányzat csatlakozni kíván a meghirdetett pályázati feltételek mellett a hátrányos szociális helyzetĦ felsĘoktatási hallgatók, ill. felsĘoktatási tanulmányokat kezdĘ fiatalok támogatására létrehozott
Bursa Hungarica FelsĘoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához. A képviselĘ-testület a havi
támogatás összegét a támogatásban résztvevĘk szociális körülményeit figyelembe véve havi maximum 5.000 Ft/fĘ
összegben, az erre a célra fordítható 2013. évi éves keretösszeget pedig 400.000 Ft-ban határozza meg. A képviselĘtestület a beérkezett pályázatok elbírálását a közmĦvelĘdési, oktatási, ifjúsági és népjóléti bizottság hatáskörébe utalta.
– A Magyar Turizmus Zrt. megkeresése kapcsán a képviselĘ-testület úgy döntött, hogy az általuk felkínált 2 db idegenforgalmi nevezetességet jelölĘ, ún. „barna táblák” tulajdonjogát nem kívánja átvenni.

2012. október 29.
– Döntés született az állattartási rendelet hatályon kívül helyezésérĘl, mivel az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérĘl szóló 2008. évi XLVI. törvény 2012. október 1-jétĘl hatályos új rendelkezése szerint a mezĘgazdasági haszonállat
tartása önkormányzati rendeletben nem korlátozható. A települési önkormányzat jegyzĘjének az állatok védelmével,
valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreit a 245/1998. (12. 31. ) Korm. rendelet
szabályozza, mely lehetĘséget ad a jövĘben is a jegyzĘnek mint állatvédelmi hatóságnak államigazgatási feladat- és
hatáskörében szankciók alkalmazására, ill. bírság kiszabására.
– Tekintettel arra, hogy a szeptember 27-én meghozott, az Áprily Lajos Általános Iskola 2013. január 1-jét követĘ
mĦködtetésével kapcsolatos nyilatkozat óta nem jutott az önkormányzat tudomására olyan releváns információ, ami
döntését ellenkezĘ irányba befolyásolta volna, ezért ismét megerĘsítette, hogy az iskola mĦködtetését nem vállalja át a
Magyar Államtól 2013. január 1-jét követĘen.
– A képviselĘ-testület engedélyezte a megváltozott munkaképességĦ személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény elĘírásainak való megfelelés érdekében a fenntartásában mĦködĘ Áprily Lajos
Általános Iskola szakmai állományú közalkalmazotti létszámkeretének 1 fĘ félállású munkavégzésĦ státusszal történĘ
emelését.
A döntéséhez nem volt szükség a 2012. évi költségvetési rendelet módosítására, mivel az ehhez szükséges pénzügyi
fedezet az idei évi költségvetés személyi juttatások sora terhére rendelkezésre áll.
– A képviselĘ-testület arról döntött, hogy az EU ÖnerĘ Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012.
(10. 9.) Korm. rendelet 5. § (2) és (3) bekezdése szerinti kérelmet nyújt be vissza nem térítendĘ önerĘ támogatásra. E
támogatás olyan számlákra nyújtható be, amelyek már beérkeztek a városközpont projekt kapcsán, ill. amelyek az elkövetkezendĘ egy hónapban érkeznek be. Ezek alapján az általunk igényelhetĘ legmagasabb összeg a projekt jelenlegi
állásában: 11.916.093 Ft.
– A testület arról döntött, hogy mivel a helyi iparĦzési adót fizetĘ vállalkozók körében az adófizetési hajlandóság nem
megfelelĘ, ezért a gazdasági, pénzügyi és ellenĘrzĘ bizottság javaslatát elfogadva 2013. évtĘl különféle kedvezmények
biztosításával tervezi inspirálni a vállalkozókat a helyi iparĦzési adó határidĘre történĘ befizetésére. A képviselĘtestület felkérte Dr. Szabó Attila helyettesítĘ jegyzĘt, hogy vizsgálja meg, a hatályos jogszabályi környezet alapján
milyen módon és formában szabályozható a bizottság javaslata, és egyúttal felkérte arra is a jegyzĘt, hogy a helyi adókról szóló 22/2005. (12. 16.) önkormányzati rendeletet vizsgálja felül, és ha szükséges, a rendelet módosítására vagy
újraszabályozására tegyen javaslatot.
– Tulajdonosi és közútkezelĘi hozzájárulását adta a testület a FĘ u. Rév u.–Mozi köz közötti szakasz járdafelújítás és
forgalomcsillapítás, valamint a Mozi köz ismertetett terv szerinti kialakítására.
– Döntés született arról, hogy a Visegrád 254/1. és 254/2. hrsz. önkormányzati közterületeken folyamatban lévĘ útépítési engedélykérelemre vonatkozó eljárás megszüntetését kéri az önkormányzat, mivel a jövĘben fenti önkormányzati
területeket közforgalom elĘl elzárva kívánja üzemeltetni – „Mindkét irányból behajtani tilos, kivéve engedéllyel” tiltó
tábla, ill. sorompó kihelyezésével.
– A képviselĘ-testület úgy döntött, hogy – Borosházi Tamás fĘépítész, valamint a városüzemeltetési és városfejlesztési
bizottság véleményét is figyelembe véve – nem támogatja Budenszki József és Budenszkiné Toldi Mónika kérelmét az
elárusító pavilonok kihelyezésére a KRESZ park területén. A testület egyúttal kifejezte azon szándékát, hogy a nagy
parkoló és környezetének övezeti besorolását a Helyi Építési Szabályzatban módosítani kívánja, melyben – figyelembe
véve a folyamatban lévĘ, ill. a tervezett beruházásokat – rögzítésre kerülhet egy esetleges pavilonsor elhelyezésének
lehetĘsége, ill. annak elvárt építészeti megjelenésének feltétele.
– Az Ifjúsági Alapból történĘ támogatás elnyerésére kiírandó pályázatról döntött a képviselĘ-testület, csoportok, valamint közösségi jelentĘségĦ helyi gyĦjtemények támogatására. A támogatásra jelenleg 200.000 Ft szabad keretösszeg áll
rendelkezésre; a benyújtási határidĘ 2012. november 30. A pályázat részletes feltételeirĘl tájékozódhatnak Visegrád
Város honlapján, valamint a Visegrádi Hírekben is.
VPH
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Novemberi tájékoztató
Tájékoztatóm elején két „nagy” pályázatunk állásáról
számolok be Önöknek.
A városközpont-beruházással kapcsolatosan jelenleg az
építési engedélyeket várjuk. A várakozás aktív várakozás; minden, az eljáráson belüli folyamatot igyekszünk a
lehetĘségeken belül gyorsítani. Ahogy az építési engedély jogerĘre emelkedik, elindítjuk a közbeszerzési
eljárást. A felújítási munkálatok nem csak a beruházás
szomszédságában élĘket, hanem Visegrád valamennyi
lakóját érintik majd. Sok kellemetlenséggel fog járni, de
Ęszintén remélem, hogy a polgármesteri hivatal a jövĘ
év elején költözni fog, hiszen ez azt jelenti, hogy megkezdĘdik ennek az épületnek a felújítása is.
Az ügyintézés zavartalanságát – a körülményekhez képest – természetesen igyekszünk biztosítani, de kérjük a
Tisztelt Lakosság együttmĦködését és türelmét is. Arról,
hogy hol fog mĦködni a hivatal az átmeneti idĘszakban,
tájékoztatjuk Önöket.
Másik „nagy” pályázatunk az árvízvédelmi beruházás.
A kivitelezésre kiírt pályázatot eredménytelennek kellett
nyilvánítanunk, hiszen az egyetlen ajánlatadó a rendelkezésre álló költségkeretet messze meghaladó kivitelezési árat jelölt meg. Az ismételt kiírással törvényességi
okokból sajnos meg kell várnunk az elĘzĘ lezárását, ám
az új kiírás elĘkészítése részben megtörtént, részben
folyamatban van. Reméljük, újabb kellemetlen „meglepetés” nem ér minket (ennek elkerülése érdekében a
közremĦködĘ cégek és személyek megfelelĘ lépéseket
tettek), és a jövĘ év elején megköthetjük a kivitelezési
szerzĘdést is.
Mindezek közben folyamatban van a hazai közigazgatás teljes átszervezése. Elmondhatjuk, hogy ilyen mértékĦ változás a közigazgatásban még a rendszerváltoztatás
idején sem történt. 2013 januárjától országszerte 175
járási hivatal kezdi meg mĦködését; Visegrád a Szentendrei Járási Hivatalhoz tartozik majd. A járási hivatalokról, ill. a Visegrádon továbbra is intézhetĘ ügyekrĘl
ugyanebben a lapszámban olvashatnak részletes tájékoztatót.
Amint arról bizonyára értesültek, a nemzeti köznevelésrĘl szóló törvény 2013. január 1-jén hatályba lépĘ rendelkezése szerint – az óvodai nevelés kivételével – a
köznevelési alapfeladatok ellátásáról az állam gondoskodik. Ez azt jelenti, hogy az iskola fenntartási kérdéseiben – igazgató, pedagógusok kinevezése, házirend, pedagógiai program, szmsz, alapító okirat stb. – az önkormányzatnak nem lesz döntési joga, továbbá a feladatra
eddig biztosított állami normatíva folyósítása is megszĦnik.
2012. október 30-ig az önkormányzat – mivel Visegrád
a 3000 fĘ alatti települések közé tartozik – nyilatkozhatott az ingó és ingatlan vagyon mĦködtetésének átvállalásáról, azaz – a törvényi fĘszabálytól eltérĘen – átvállalhatta volna a mĦködtetés finanszírozását (közüzemi
számlák, közvetlen mĦködési költségek).
A képviselĘ-testület úgy döntött, hogy az iskola épületének mĦködtetésében (tehát a rezsi fizetésében) nem
kíván részt vállalni; önkormányzatunk – a jelenlegi
elképzeléseink szerint – a jövĘben az erre fordítható

esetleges forrásokat inkább az iskola nem kötelezĘen
ellátandó tevékenységeinek fenntartására kívánja fordítani. Az iskola és a tornacsarnok épületének tulajdonosa
továbbra is az önkormányzat marad; azok esetleges
javításáról, felújításáról továbbra is a városnak kell gondoskodnia; ehhez a törvény szerint az állam pályázati
úton kíván segítséget nyújtani.
A Visegrádi Hírek novemberi számában közzéteszünk
egy kérdĘívet, mely a lakosság, a képviselĘ-testület, ill.
a polgármesteri hivatal közti „párbeszéd” lehetĘségeit
méri fel, melynek alapvetĘen két oka van:
1. A gyors és alacsony költségĦ információáramlási
lehetĘségek föltérképezése. Alig telik el hét,
melynek során ne kellene a lakosság bizonyos
köréhez vagy egészéhez gyorsan és megbízhatóan
információkat eljuttatni. A havi rendszerességgel
megjelenĘ Visegrádi Híreket nem lehet mindennel
megvárni, a postai levelezés költséges, ezért
keressük az információátadás gyors és olcsó módját,
mely azokat is eléri, akik nem napi internethasználók.
2. Szeretnénk elérni, hogy a várost érintĘ jövĘbeni
fejlesztések, beruházások megtervezésébe az itt élĘ
és a közügyek iránt érdeklĘdĘ polgárokat minél
inkább bevonhassuk. MeggyĘzĘdésünk, hogy a
város vagyona mindenki vagyona, de csak akkor
érezzük igazán magunkénak, ha valamilyen módon
„közünk van hozzá”. Nem csupán valaki, vagy
valakik által meghatározott csoporttal szeretnénk
együtt dolgozni, hanem minden egyes lakossal, aki
szívesen részt venne ebben a munkában, ezért kérem
Önöket, töltsék ki a kérdĘívet; ötleteikkel, javaslataikkal keressenek minket!
A fentiekbĘl is látszik, hogy a nyár után az Ęsz is igen
eseménydúsan telik mind a hivatalos ügyek, mind pedig
a kulturális programok tekintetében.
Szeptember 29-én a pincesori vigasságon nem csak
borról szóló anekdotákkal, hanem visegrádi boros gazdák jóvoltából finom borokkal is találkozhatott a közönség.
Október 20-án a Visegrádi Szövetség szervezésében –
a szlovákiai Kárpátok Alapítvány által meghirdetett –
amatĘr fotópályázatra érkezett munkákból rendezett
kiállítás nyílt a Mátyás Király MĦvelĘdési Házban.
Ezen a napon még egy program várta a kikapcsolódni
vágyó visegrádiakat és vendégeket: a Német Nemzetiségi Önkormányzat nemzetiségi találkozót és szüreti bált
szervezett, melyen a visegrádi Áprily Lajos Általános
Iskola nemzetiségi tánccsoportja, a Visegrádi Fúvószenekar és a Nemzetiségi Énekkar mellett nagymarosi,
kismarosi, nógrádi és soroksári elĘadók is felléptek. A
város vezetését a fotókiállítás megnyitóján és a szüreti
bálon Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester képviselte.
Október 23-án, a hagyományokhoz híven a moziban
zajlott a megemlékezés az 56-os forradalom hĘsei tiszteletére. Az ünnepi beszédet követĘen a nagyváradi Kiss
Stúdió Színház elĘadását tekinthette meg a közönség.
Félegyházi András
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Szomorú beszámoló – egy elveszett illúzió
2012. október 15-én levelet kaptam a Magyar Nemzeti VagyonkezelĘ Zrt.-tĘl a BĘs–Nagymaros VízlépcsĘberuházzással kapcsolatban korábban kisajátított ingatlanok rendezése tárgyában. Ebben hivatkoznak az
MNV Zrt. egy 2011. augusztus 8-án kelt levelére, melyre azóta válasz nem érkezett. (A 2012. május 10-i
átadás-átvételi jegyzĘkönyvben rögzített ügyiratban ez a levél nem szerepelt.)
A fent említett levél hivatkozik továbbá egy 2012. március 19-én kelt levélre (csak emlékeztetĘül: a képviselĘ-testület mintegy három hete, február 29-én oszlatta föl magát...), mely a Visegrádi Önkormányzatról
érkezett, s melyben Abonyi Géza a következĘt írja: ,,A település évek óta szeretné a területet valamilyen módon megszerezni, de eddig eredménytelenül. A város tömegsportjában jelentĘs szerepet játszanak a Dunához
köthetĘ tevékenységek, vízisportok, horgászat. Ennek kiszolgálása érdekében szeretnénk a területet a tulajdon- és vagyonkezelĘi jog érintetlenül hagyása mellett hasznosítani.” A kérés nyomán az önkormányzat
kérésében szereplĘ ingatlanok beazonosítása céljából a MNV Zrt. Pest Megyei Területi Irodája helyszíni
szemlét is tartott.
Az MNV Zrt.-tĘl érkezett levélbĘl kiderül, hogy 2012. április 3-án személyes egyeztetés is zajlott az MNV
Zrt. és az önkormányzat között, bár az önkormányzat részérĘl sem a kért tájékoztatás, sem a kapcsolattartó
kijelölése nem történt meg. Visegrádot Rózsa Úr (így emléíti a levél) képviselte; a levél szerint megállapodtak arról, hogy az önkormányzat által beazonosított ingatlanok listájának birtokában további egyeztetéseket
folytatnak. Az önkormányzat az idĘközi választások miatt az MNV Zrt. türelmét kérte.
Továbbra is ugyanebben a levélben olvasható a következĘ megdöbbentĘ mondat: ,,2012. 04. 23-án, majd
05. 08-án elektronikus levelezés útján érdeklĘdtünk az ügy elĘrehaladásáról, melyre az önkormányzat informálisan azt a tájékoztatást adta, hogy egyelĘre a projektet nem fojtatják.” (Ismét csak emlékeztetĘül: az
idĘközi önkormányzati választás 2012. május 6-án volt.)
Ismétlem, a 2012. május 10-i átadás-átvétel vonatkozó ügyiratában az MNV Zrt. levele nem szerepelt; szerepelt viszont a következĘ mondat: ,,Szintén kérdésre válaszolja (Abonyi Géza), hogy az öböllel kapcsolatban egy magánszeméllyel tárgyalt, aki a választások után nem kívánja magát felfedni.”
Én viszont úgy gondoltam, hogy bizony mégis szeretném tudni, ki és milyen formában tájékoztatta – már a
választás eredményének ismeretében – az MNV Zrt.-t ilyen értelemben, ezért fölhívtam Schwarzenberger
Zsoltot, az MNV Zrt. ügyintézĘjét, és tájékoztatást kértem. Kérésemre több elektronikus levelet is elküldött,
melyek közül az utolsót teljes egészében idézem:
,,Tisztelt SzĘke Krisztina
Bizonyára találkozott a hírrel, hogy Visegrád vasárnap új polgármestert választott.
A korábbi polgármester, Abonyi úr arról tájékoztatott, hogy a megkezdett projektet nem folytatjuk,
csak esetleg a következĘ választást követĘen. ErrĘl az MNV Zrt-t értesíti.
Kérem megértésüket. Köszönöm segítĘkész együttmĦködésüket, sajnálom, ha felesleges munkát okoztam.
Kérem Varga urat tájékoztatni szíveskedjék.
Üdvözlettel
Rózsa József”
Úgy gondolom, hogy mindehhez semmit nem szükséges hozzáfĦzni.
Szomorúan írtam le mindezt. Visegrád nevében szomorúan; úgy, mint amikor elvesztünk egy illúziót...
Félegyházi András

Tisztelt Lakosság!


Tájékoztatjuk Önöket,
hogy a zöld anyag Ęszi, díjmentes elszállítását
2012. november 20-án, kedden végezzük.
Ezen a napon a fás szárú zöld anyagot legfeljebb 25 kilós kötegenként, spárgával átkötve,
matrica nélkül, a nem fás szárú anyagot pedig
bármilyen zsákban ki lehet helyezni az ingatlanok elé.
Az összegyĦjtött zöld anyagot a jelzett napon elszállítjuk.
Visegrád Város Polgármesteri Hivatal
város- és községgazdálkodási csoport
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Visegrád Város Önkormányzata az Emberi ErĘforrások Minisztériumával együttmĦködve ezennel kiírja a 2013. évre a
Bursa Hungarica FelsĘoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsĘoktatási hallgatók számára a 2012/2013. tanév
második és a 2013/2014. tanév elsĘ félévére vonatkozóan.

Figyelem!
A pályázat rendjében
változás történt!
A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és
EgyüttmĦködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói
regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palyb
elep.aspx.
A regisztrációt követĘen lehetséges a
pályázati adatok feltöltése a csatlakozott
önkormányzatok pályázói részére. A
személyes és pályázati adatok feltöltését
követĘen a pályázati Ħrlapot kinyomtatva
és aláírva a települési önkormányzatnál
kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt
érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a
pályázat formai hibásnak minĘsül. A
benyújtott pályázatok befogadását az
önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének
és az önkormányzatokhoz történĘ
benyújtásának határideje:
2012. november 23.
A pályázatot a lakóhely szerint illetékes
települési önkormányzat polgármesteri
hivatalánál kell benyújtani.
Az „A” és „B” típusú pályázati kiírás az
alábbi
hivatkozás
alatt
található:
http://www.emet.gov.hu/bursahungarica/aktualis/bursa-hungaricapalyazat-2013
A pályázati kiírás 2012. október 26-tól a
polgármesteri hivatal hirdetĘjén, illetve
Visegrád Város hivatalos honlapján is
elérhetĘ.
VVÖ
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Visegrád Város Önkormányzata pályázatot hirdet helyi ifjúsági programok, csoportok, valamint közösségi jelentĘségĦ helyi gyĦjtemények támogatására.
Pályázhatnak – jogi megkötés nélkül – mindazon szervezetek, közösségek és magánszemélyek, akik programjukkal a visegrádi gyermek és
ifjúsági korosztály számára kulturális, szabadidĘ- és sportprogramok
szervezésére vállalkoznak, valamint azok a magánszemélyek, akik helyi
jelentĘségĦ tárgyi gyĦjteményt tartanak fenn vagy gondoznak.
A pályázókat arra kérjük, röviden fejtsék ki programjuk lényegét (a
program tartalmi célja, várható eredménye, költségvetése, közremĦködĘk,
korosztály stb.), valamint azt a konkrét feladatot, amelynek anyagi fedezetét az Ifjúsági Alaptól várják, s ezt konkrét összeg meghatározásával
tegyék.
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.
A helyi jelentĘségĦ gyĦjtemény tulajdonosa, fenntartója pályázatot
nyújthat be a gyĦjtemény gondozása, katalogizálása, bemutatása, fejlesztése céljával. A pályázatban röviden ismertetni kell a gyĦjteményt, valamint azt a tényleges költséget, fejlesztési célt stb., amelyre a pályázó
támogatást kér.
Az ifjúsági programokra elnyert összeg nem fordítható 20.000 Ft feletti
tárgyi eszköz vásárlására.
A helyi jelentĘségĦ gyĦjteményhez kapcsolódó feladatokra pályázónként maximum 50.000 Ft igényelhetĘ.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázati összeg felhasználásáról
rövid tartalmi beszámolót és áfás számlát kér a közmĦvelĘdési, oktatási,
ifjúsági és népjóléti bizottság, melynek beadási határideje a pályázatban
megjelölt befejezési idĘponttól számított 30 nap. Ennek hiányában a
bizottság az elkövetkezendĘ évben kizárja a pályázót a további pályázatokból.
A helyi jelentĘségĦ gyĦjtemények támogatásának elszámolása tartalmi
ismertetĘ és a pályázatban megjelölt költséggel, fejlesztési céllal kapcsolatban keletkezett bizonylat benyújtásával történik, amely a költség kifizetését igazolja (csekkmásolat, számla, nyugta stb.). Az elszámolásra a
költség keletkezését (bizonylat kiállítását) követĘ 30 napon belül, de
legkésĘbb 2013. június 30-ig kerül sor.
Csak olyan bizonylat fogadható el, amelyet a pályázat benyújtását követĘen állítottak ki.
A pályázat elĘfinanszírozású; ez azt jelenti, hogy a döntés után a pályázó hozzájuthat az elnyert összeghez. A pályázat kiírásával az a fĘ célunk,
hogy az érintett korosztály számára a legoptimálisabb foglalkozások,
programok szülessenek meg.
2012-ben az önkormányzat 400.000 Ft-ot különített el a fenti célokra,
jelenleg 200.000 Ft szabad keretösszeg áll rendelkezésre, mely a 2013.
január 1. és 2013. augusztus 31. között megvalósuló eseményekre használható fel.
A pályázatok benyújtásának határideje:
2012. november 30.
A pályázatokat kizárólag postai úton a következĘ címre kérjük beküldeni:
Visegrád Város Önkormányzata
közmĦvelĘdési, oktatási, ifjúsági és népjóléti bizottság
2025 Visegrád, FĘ u. 81.
A borítékra kérjük ráírni:
Ifjúsági Alap Pályázat
Visegrád Város Önkormányzata
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Felhívás
A 2012 augusztusában elindult helyi termelĘi piacon szeretnénk
elĘsegíteni, hogy a Visegrádon termelt és a családi fogyasztásban
fel nem használt termények, termékek a piacon jelenjenek meg,
színesítve a piac kínálatát.
MezĘgazdasági ĘstermelĘ az a magánszemély, aki betöltötte 16.
életévét és a saját gazdaságában a törvényben meghatározott tevékenységbĘl származik jövedelme, és e tevékenységét ĘstermelĘi
igazolvány birtokában végzi.
MezĘgazdasági ĘstermelĘi tevékenységnek minĘsül a saját gazdaságban történĘ növénytermelés, ültetvénytelepítés, állattenyésztés, valamint a saját gazdaságból származó nyersanyagból történĘ
termékfeldolgozás is.
Az ĘstermelĘ nem állati eredetĦ alapterméket (zöldség, gyümölcs, virág, gomba stb.), valamint mézet, méhészeti termékeket
és élĘ halat, alapanyagból elĘállított élelmiszert (sajt, lekvár, szörp
stb.) a hús kivételével saját gazdaságának helyén értékesíthet.
A piaci értékesítéshez a jogszabályban meghatározott és a regisztráció kötelezettségét megteremtĘ „kis mennyiség” alatti
mennyiségben termelĘknek nincs szükségük külön engedélyekre,
bejelentésre, ha mint ĘstermelĘk vagy hozzátartozójuk végzik a
termelést és árusítást. Kis mennyiség például a heti 100 kg gomba,
150 kg erdei gyümölcs, 50 kg lekvár értékesítése.
Az ĘstermelĘként való regisztráció egy egyszerĦ eljárás, amelynek költsége 1000 Ft, ennek fejében adja ki a falugazdász az ĘstermelĘi igazolványokat. A falugazdász nincs jelen Visegrádon, de
amennyiben legalább 5 ĘstermelĘi igény beérkezik, akkor lehetĘségünk van a falugazdászt meghívni Visegrádra, és rövid adminisztrációt követĘen kiállítja az igazolványokat. Az igazolvány
kiállítását követĘen évente hitelesített értékesítési betétlapot kell
kiváltani.
Az igazolványok birtokában adószámot kell kérni az adóhatóságtól, amelynek eljárási költsége szintén 1000 Ft. Dr. Szabó Attila
jegyzĘ úr felajánlotta, hogy amennyiben az ĘstermelĘk igénylik,
akkor segítséget nyújt az adószám kiváltásában, azaz az adószámért sem kell utazni vagy sorban állni.
Az adószám birtokában egy nyugtatömböt kell vásárolni (költsége pár száz forint), a nyugtával, ĘstermelĘi igazolvánnyal és betétlappal, valamint adószámmal az ĘstermelĘ már árulhat a piacon,
mindössze nyugtát kell kiállítania az eladásról. A hatályos szabályok szerint, ha az ĘstermelĘi tevékenységbĘl származó éves bevétel nem haladja meg a 600.000 Ft-ot, akkor nem kell jövedelmet
számolni és ezt a bevételét nem is kell bevallani.
Az ĘstermelĘnek – mivel agrárgazdasági tevékenységet végez –
kötelezĘ regisztráltatnia magát az Agrárkamaránál. A kamarai
tagság díja 5000 Ft évente; a regisztrációt elektronikusan lehet
intézni, amelyben segítséget tudunk nyújtani. A kamarai tagságot
az ĘstermelĘi igazolvány kiváltása automatikusan létrehozza.
LehetĘség van közös ĘstermelĘi igazolvány kiváltására is, ha az
ĘstermelĘ a vele közös háztartásban élĘ családtagjával közös ĘstermelĘi igazolvány kiváltásával folytat közös tevékenységet (közös ĘstermelĘi tevékenység). Ilyen családtagnak minĘsül a mezĘgazdasági ĘstermelĘ házastársa, egyeneságbeli rokona (ideértve
örökbe fogadott, mostoha- és nevelt gyermekét, vagy örökbefogadó, mostoha- és nevelĘszülĘjét is).
Az ĘstermelĘkkel szemben egyetlen elvárásunk, hogy a piac
rendjére, tisztaságára vonatkozó szabályokat tartsák tiszteletben.
Kérjük, hogy a piaci árusításhoz kedvet érzĘk váltsák ki az igazolványt, és hozzák el megtermelt és felesleges terményeiket a
piacra; színesedjen a piacunk kínálata mindenki elĘnyére.
(F. A.)

2012. november

ÉrtesítĘ tüdĘszĦrésre
Értesítjük Önöket,
hogy a 2012. évi tüdĘszĦrés idĘpontjai
a következĘk:
2012. november 16. péntek
2012. november 19. hétfĘ
2012. november 20. kedd
2012. november 21. szerda
2012. november 22. csütörtök
2012. november 23. péntek

8–14 óráig
12–18 óráig
8–14 óráig
12–18 óráig
8–14 óráig
8–14 óráig

A tüdĘszĦrés helye:
orvosi rendelĘ
Kérjük, hogy személyi igazolványát, TAJkártyáját, valamint az elĘzĘ évben kapott tüdĘszĦrĘ igazolást hozza magával!
VPH

Tisztelt Lakosság!
A Magyar Kémény Kft. értesítése alapján tájékoztatjuk Önöket, hogy az 51/1999. (12.
25.) BM rendelettel módosított 27/1996. (10.
30.) BM rendelet 3–7. §-a értelmében elĘírt
kötelezĘ kéményseprĘipari közszolgáltatás
körébe tartozó feladatokat – Visegrád közigazgatási határain belül – a Magyar Kémény
Kft. látja el.
A cég alkalmazottai Visegrádot 2012. december 2. és 2012. december 15. között keresik fel.
A társaság dolgozói névre szóló megbízólevéllel rendelkeznek.
VPH

A gyógyszertár decemberi
ünnepi nyitva tartása
2012. december 22–23–24–25–26.
(szombat–vasárnap–hétfĘ–kedd–szerda):
a hétvége és karácsonyi ünnepek miatt
zárva!
2012. december 27–28.
(csütörtök–péntek):
leltár miatt zárva!
2012. december 29–30–31.–2013. január 1.
(szombat–vasárnap–hétfĘ–kedd):
a hétvége, szilveszter és újév ünnepe miatt
zárva!
Kérem a kedves Betegeket,
hogy idĘben gondoskodjanak
gyógyszereikrĘl!
Dr. Robicsek Katalin
gyógyszerész
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Tájékoztató a járási hivatalokról

A járások kialakításának elveirĘl és az elĘkészítés feladatairól a kormány tavaly szeptember 1-jén döntött.
2013 januárjától országszerte 175 járási, Budapesten
pedig 23 kerületi kormányhivatal kezdi meg mĦködését.
A nagyobb településeken ügyintézésre a járási hivatalok
részeként mĦködĘ kormányablakokban lesz lehetĘség,
amelyek hétfĘtĘl péntekig 8–20 óráig tartanak majd nyitva. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közleménye szerint a járások és a járási székhelyek kialakításának alapelve az volt, hogy a megyék határaihoz igazodva
az állampolgárok számára biztosítsa az államigazgatási
szolgáltatásokhoz való gyors és könnyĦ hozzáférést, és a
jelenleg létezĘ ügyintézési helyszínek lehetĘség szerint
maradjanak meg.
Budakalász, Csobánka, Dunabogdány, Kisoroszi, Leányfalu, Pilisszentkereszt, Pilisszentlászló, Pomáz, Pócsmegyer, Szentendre, Szigetmonostor, Tahitótfalu mellett
Visegrád is a Dunakorzó 18. szám alatti Szentendrei Járási Hivatalhoz tartozik 2013-tól.
Az errĘl szóló megállapodást az érintett települések polgármesterei 2012. október 12-én írták alá Szentendrén, a
polgármesteri hivatal dísztermében.
Miben és hogyan érinti ez a visegrádi hivatalt?
2013. január 1-jétĘl a Szentendrei Járási Hivatalhoz kerülĘ államigazgatási feladatok a következĘk:
• okmányirodai feladatok: személyi adat- és lakcímnyilvántartás, útlevél-igazgatás, közlekedési igazgatás stb.,
• gyermekvédelmi és gyámügyek,

• egyes kiemelt építéshatósági feladatok,
• egyes szociális, környezetvédelmi, természetvédelmi
igazgatási ügyek.
A Kormányhivatalhoz már 2012 áprilisában átadták a
szabálysértési ügyeket, melyek szintén a járásokhoz kerülnek. A helyi szabályozáshoz kapcsolódó, helyismerethez kötĘdĘ, mérlegelési jogkörbe tartozó ügyek maradnak
a jegyzĘ hatáskörében.
Az államigazgatási feladatokkal együtt a járási hivatalok
átvesznek a polgármesteri hivataloktól álláshelyeket, ill.
megfelelĘ iskolai végzettségĦ, adott munkakört ellátó
köztisztviselĘket. Visegrád esetében ez 6 fĘt + 1 üres
álláshelyet jelent.
Az Ę jogviszonyuk így kormányzati szolgálati jogviszonnyá alakul át. Nemcsak a munkatársak, hanem a
feladatellátáshoz szükséges ingó (számítógépek, esetlegesen igény szerint bútorok) és ingatlan vagyon (okmányirodának helyet adó épület) is átkerül a járási hivatalokba,
ezek a Magyar Állam ingyenes használatába kerülnek, a
vagyonkezelĘ a Kormányhivatal lesz.
Eddigi ismereteink szerint Visegrádon kormányablak és
helyi járási kirendeltség is mĦködik majd. A kormányablak létrehozásáig, tehát elĘreláthatóan 2014-ig az okmányiroda továbbra is az eddigi helyén várja ügyfeleit.
A megállapodás aláírásakor elhangzott, hogy a járási
hivatal hetente két alkalommal ügysegédet biztosít, de a
jövĘben is helyben intézhetĘ feladatokról csak késĘbb,
további információk birtokában tudjuk Önöket tájékoztatni.
VPH

Gazdálkodók, élelmiszer-elĘállítók, figyelem!
KötelezĘ agrárkamarai regisztráció!
Az augusztus 1-jétĘl hatályos új agrárkamarai törvény alapján a 2013. február 1–21. között tartandó országos kamarai választásokkal megalakul az új Nemzeti Agrár- és Élelmiszer Kamara. A törvény értelmében a hazai mezĘgazdasági és élelmiszer-feldolgozó szektor összes szereplĘje, így a gazdasági társaságok mellett az ĘstermelĘk és
az egyéni vállalkozók is alanyi jogon tagjaivá válnak az új, egységes köztestületnek.
Az új kamara legfĘbb feladata a magyar agrárium megerĘsítése, versenyképességének növelése és érdekeinek
hatékony védelme lesz, kibĘvült közfeladatokkal és hasznos tagi szolgáltatásokkal.

HATÁRIDė: 2012. november 30.
A törvény elĘírja, hogy a leendĘ tagok 2012. november 30-ig kötelesek bejelentkezni a nyilvántartásba az Agrárkamara honlapján keresztül (www.agrarkamara.hu), és megfizetni az egyszeri 5.000 Ft-os nyilvántartásba vételi díjat. Eddig már közel 100.000-en teljesítették ezt a kötelezettségüket.
Amennyiben Ön még nem tette meg, mielĘbb regisztráljon, mert a november 30-i határidĘ a kamarai választásokon való részvételre nézve jogvesztĘ!

REGISZTRÁCIÓ: www.agrarkamara.hu
Ha technikai segítségre van szüksége a regisztrációhoz, azt ingyenesen igénybe veheti országszerte a 200 kamarai tanácsadó irodában (lista: umvp.agrarkamara.hu) és az országos falugazdász-hálózatnál is.
A kamara központi ügyfélszolgálata is segíti a regisztrációt: 06 (80) 911-078 (zöld szám), ill.
regisztracio@agrarkamara.hu.
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Otthon az erdĞben
2011-ben az ENSZ azzal a céllal hirdette meg az ErdĘk
nemzetközi évét, hogy felhívja a figyelmet az erdĘk fontosságára, azok fenntartható kezelésére és megĘrzésére. A
nemzetközi kezdeményezést támogatva a tavalyi évben
elĘször írt ki pályázatot Otthon az erdĘben címmel a
Magyar Környezeti Nevelési Egyesület és az IKEA Lakberendezési Kft. budapesti, budaörsi és vonzáskörzetükben lévĘ általános és középiskolák részére erdĘkkel, fákkal kapcsolatos oktatási projekt tervezése és megvalósítása témában.
A program célja, hogy a csatlakozó iskolák diákjai minél
több idĘt töltsenek erdei környezetben, megszeressék a
természetet, felismerjék a természeti értékeket, és mindeközben jól érezzék magukat.
A pályázó iskolák pedagógusai részére októberben kétnapos képzést tartottak, amelyen többek között bemutatták a MÉTA „Mindenki Természetesség-mérĘjét”. Ezt az
eszközt az elmúlt években fejlesztették ki, elsĘsorban
tanulók, gimnazisták, egyetemisták, az Ęket tanító biológiatanárok és a növényzet iránt érdeklĘdĘ felnĘttek számára. A környezeti nevelésben használható egyszerĦ
eszköz segít abban, hogy a botanikai tudással még nem
rendelkezĘ diákok is meg tudják becsülni, milyen állapotban vannak élĘhelyeink. Lásd:
http://www.novenyzetiterkep.hu/en/node/53
Az Otthon az erdĘben projekt keretében 25 iskola részesül támogatásban. A nyeremény összértéke 160.000 Ft,
mely egy része pénzügyi támogatás, és magában foglal
egy terepi eszközökbĘl álló készletet is.
Vállaltuk, hogy a kisoroszi tagiskolánkban tanuló negyedikesekkel együtt közösen kiválasztunk egy erdĘs
területet és abban egy fát a Mogyoró-hegyen, megismerkedünk ezzel a területtel mint élĘhellyel. Feltérképezzük
az élĘvilágát, megvizsgáljuk, tudunk-e valami jót tenni az
itteni élĘhellyel. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a
természet változásait és dokumentáljuk azokat. Reméljük,
munkánkhoz elnyerjük a támogatást.
Pauluszné Tóth Anna

? #% 
Yehudi Menuhin, a világhírĦ hegedĦmĦvész kezdeményezésére és javaslatára 1975-tĘl az UNESCO október 1jét a zene világnapjának nyilvánította. EbbĘl az alkalomból koncertet szerveztünk, amelyen Beethoven, Brahms,
Carulli mĦvei hangzottak el. Jó alkalom volt ez az idei
tanévben érkezett zenetanároknak a bemutatkozásra.
Nem maradtak élmény nélkül a könnyĦzene rajongói
sem. Egyik zenetanárunk a jazz világába kalauzolt el
bennünket. Nem csak a gyerekek, hanem a jelenlévĘ
pedagógusok körében is óriási sikert aratott újszerĦ hangzásvilágával és a zeneszámok közötti érdekes kommentárjaival.
Nem titkolt szándékunk az, hogy hagyományt teremtsünk, és minél szélesebb körben megismertessük és megszerettessük mind a gyermekekkel, mind a felnĘttekkel a
könnyĦzene hangzásvilágát.

Ekkor került sor a felsĘ tagozatosok számára összeállított 13 + 1 kérdésbĘl álló zenei totó eredményhirdetésére
is. A gyerekek hatalmas lelkesedéssel és sok helyesen
kitöltött teszttel vettek részt a játékon.
Bosnyák Endréné

Bélyegek világa
A
visegrádi
Mátyás
Király
MĦvelĘdési
Házban
látható
Vertel
József
bélyegtervezĘ
mĦvész kiállítása,
aki most töltené be
90.
életévét.
Lánya,
Vertel
Beatrix hozta ide
nekünk
ezt
a
szép tárlatot. Célja
az volt, hogy a
gyermekek
is
megismerjék ezt a
sajátságos mĦfajt,
a bélyegtervezést; valamint, hogy a dömösi gyermekek
büszkék legyenek településük híres szülöttére.
Mivel a visegrádi iskola ebben az évben ünnepli névadója, Áprily Lajos 125. születésnapját, felmerült a gondolat,
hogy közösen is megemlékezhetnénk ennek a két nagy
mĦvésznek és lokálpatriótának az évfordulójáról.
Ennek a gondolatnak a jegyében született meg az ötlet,
hogy az Áprily-héten megrendezett, szokásos gyermekrajzpályázatunk témáját ebben az évben a gyermekek
bélyeg formátumban készítsék el.
Miután a gyermekek elĘtt a bélyegtervezés egy még ismeretlen mĦfaj, kiváló alkalom az ismerkedésre egy bélyegtervezĘ mĦvész kiállításának a megtekintése. Tanáraik kíséretével ezt a gyermekek osztályonként megtették.
Nyílt azonban még egy lehetĘség számunkra: meghívást
kaptunk a budapesti Bélyegmúzeumba, ahol az ide ellátogató tanulóink igen érdekes, izgalmas és sokoldalú tárlatvezetést kaptak. Két múzeumpedagógus állította össze a
foglalkozást, amelynek keretében bélyeget terveztek a
gyermekek, megismerkedtek a mail-art fogalmával, Ęk is
készítettek ilyen képeslapot, valamint élĘkép formájában
elĘ is adták mindazt, amit elĘtte rajzban, ill. kollázsban
elkészítettek. A téma, amit feldolgoztak, minden esetben
egy Áprily-vers volt.
Utólag is köszönet azért a segítségért, amit a Bélyegmúzeum igazgatónĘjétĘl, Nikodém Gabriellától kaptunk.
LehetĘvé tette számunkra, hogy a belépĘdíjon kívül a
múzeumpedagógusok foglalkozásán ingyen vehettünk
részt.
Nagyon remélem, hogy a sok elĘkészítĘ program után
színvonalas és szép alkotások születnek majd az Áprilyhétre!
Lengyel Rita
tanár - képzĘmĦvész
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Halloween ünnepén

Túrázni voltunk…

Október 27-én a diákönkormányzat a tavalyi évhez hĦen
megrendezte halloween-estjét.
A gyerekek nagy örömére a tánc és a zene mellett megrendeztük az „1 perc és nyersz” címĦ népszerĦ vetélkedĘt. Minden jelentkezĘnek öt ügyességi feladatot kellett
teljesítenie. Amennyiben hibátlanul vette a versenyzĘ az
öt feladatot, jutalomban részesült. A legjobb játékosnak
Laposán Adrienn (5. o.) bizonyult, akinek ezúton is gratulálunk!
Emellett tökfaragó versenyt is hirdettünk, melynek
gyĘztese Fekete Péter (6. o.) lett. S ha már halloween,
akkor kihirdettük a legrondább süti-díjat is; ennek
Muckstadt Szabina lett a boldog tulajdonosa. Nekik is
gratulálunk!
Köszönettel tartozunk Fekete Szilviának, aki az szmk
tagjaként segített a felügyeletben, valamint a tantestület
lelkes tagjainak, akik szintén részt vettek a rendezvényen.
Továbbá köszönet Petrányi Stellának, aki oroszlánrészt
vállalt az est létrejöttében, s a 6. osztálynak, akik a zenét
biztosították.
Demeter Bálint

Október 20-án ismét felöltöttük túraruháinkat, felvettük
az elemózsiával megtöltött hátizsákjainkat, s nekivágtunk
a hegyeknek.
Ezúttal a NaHáT (Nagymarosi Hátizsákosok Társasága)
szervezésében meghirdetett túrát választottuk, amely 20
km-t jelentett.
Megadott útvonalon kellett haladnunk, s pecséteket
gyĦjtenünk az egyes állomásokon, hogy ezzel bizonyítsuk
a végállomáson, hogy valóban végigjártuk a távot. ElĘször a zebegényi Trianon-emlékmĦnél néztünk körül,
majd Bálint bácsi javaslatára megtömtük a hasunkat egy
kis rétessel a Rétesháznál. Ezután újult erĘvel vágtunk
neki a Malomvölgynek, majd TörökmezĘn át visszaértünk
Nagymarosra, a plébániára. Itt mindenki megkapta jól
megérdemelt jutalmát: egy oklevelet és egy kitĦzĘt. A
komp indulásáig még arra is jutott idĘ, hogy finom zsíros
kenyérrel és egy kis teával pótoljuk megfogyatkozott
energiáinkat.
Reméljük, jövĘre is megrendezik a versenyt, s akkor
már a 36 km-es táv lesz a cél!

:  ;&
Áprily Lajos:
Madarak a tenger felett
A Duna hídján, a korlátnál, emberek
állnak, felnĘttek és gyermekek vegyesen. Nézik a folyó felett hintázó s a
vízre le-leszálló sirályokat. A mi Dunaszakaszunkon is gyakran látom ezeket
a víz felett lebegĘ korállpiros csĘrĦ
madarakat. Néha magasra felcsapnak, s
a szemem elveszti Ęket a kékségben
vagy a ködben.
De tenger felett is láttam sirályokat.
Akkor már téliesre fordult az idĘ, sárgán világítottak a szigetek nyírfái s az
Északi-tenger haragosan csapkodta
gránit-partjait. Hajóm finn kikötĘbĘl
indult el s a svéd archipelaguson haladt
Stockholm irányában. Amerre haladtunk, gyakran felbukkant egy-egy sötét
gránitsziget, rajta fenyĘ és nyír, fenyĘ
és nyír. Magányos világítótorony
emelkedett némelyiken, s el kellett
hinnem, hogy ott ember él. Ember, aki
talán lélekben is magányos, mert azzá
nevelte az Északi-tenger nagy mélabúja.
Süvöltött a fedélzeten a szél, s a hullámok fenyegetĘen csapkodták a hajó
oldalát. Már télikabát volt rajtam, s egy
ideig künn maradtam a fedélzeten. ,,My
native land – good night” – küldtem
Byron szavaival a búcsúszót az eltĦnt
finn partok felé, pedig nem is szülĘföldemtĘl búcsúztam. De olyan otthonos
érzésem volt ott, hogy azt éreztem: ha
nem otthon, itt tudnék élni, s talán
boldogan. Sohasem láttam Itáliát, mindig északra húzott a vágyam…

Sirályok szegĘdtek a hajó nyomába s
én azokat néztem. Nagyobbak, mint a
dunaiak: tengeri sirályok. Olykor egészen a fedélzetig s a kéményig emelkedtek, majd leszálltak a hullámok
fölé, s a felcsapó hideg hab megmegfürdette Ęket. Mintha uszálya
lettek volna a hajónak, úgy kísérték.
Ritmus volt a lengésükben és lebegésükben. Néha felcsaptak a fejem fölé,
bizonyosan azt várták, hogy megetessem Ęket.
Különös kép lehettem: egyetlen fekete utas a fedélzeten, s körülöttem a
vijjogó,
rikácsoló,
követelĘdzĘ
tajtékfehér sirályok. Ha nem kísértek
volna, kibírhatatlanul nyomasztó lett
volna az a zord és viharos tengeri komorság. Milyen jó, hogy kísérnek,
milyen jó, hogy ezt rikácsolják: ,,A mi
országunk a tenger. Sirályország…”
Csak az övék? Egyszerre panaszos,
magas madárhang ütötte meg a fülemet. Több is. Olyan hang volt, amilyent Ęsszel hallok, mikor nyírfáimra
száll egy fájdalmasan síró kismadárcsapat. Csupa i, csupa i, de olyan szomorú i, hogy az ember szíve megfájdul
tĘle. A hajó felett szállt át a síró madárkák csapata. Álmélkodva néztem
utánuk. Apró madarak a tenger felett
északon?
KöltözĘmadarak volnának? Tudom, a
fecske is, a sárgarigó is, a gyurgyalag
is, a fülemüle is vállalja a nagy utat, ha
ösztöne megszólal. De ezek talán csak

Sarki sirály
vonuló madarak. S talán a svéd szigetvilág magyarázza meg nekem, hogy
miért találkozom itt velük. SzigetrĘl
szigetre vándorolnának? S azért merik
vállalni az utat a haragosan hullámzó
tenger felett, mert a szigetek nincsenek
nagy távolságra egymástól?
A sirályoknak ételmaradékot dobnak
ki a tengerészek s azok mohón, szinte
verekedve falják. De ki eteti meg a
tengernek ezeket az apró madarait?
Csodálatos ez a tengeri utat vállaló
vakmerĘség. Biztató és felemelĘ. Bátorító annak, akiben olyan szomorúság
van, mint bennem. Mert egy drága
halottat viszek magamban fel-felüvöltĘ
hullámok között az Északi-tengeren, s
néha úgy sír bennem valami, mint azok
az apró drága madarak sírtak a fejem
felett…
(A kedves kis állattörténetet
Áprily Lajos:
Fecskék, Ęzek, farkasok
c. könyvébĘl idézzük rovatunkban.)
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A Fellegvár Óvoda hírei

NEMZETISÉGI OLDALAK –

ėszbúcsúztató az óvodában

Szerkeszti a Német Nemzetiségi Önkormányzat

2012. október 25-én az ének-zenei munkaközösség szervezésében Ęszbúcsúztató ünnepet tartottunk az óvodában. Célunk az volt, hogy a különbözĘ jellegĦ tevékenységek végzése közben a gyerekek minél több Ęszi dalt, mondókát halljanak és természetesen énekeljenek, mondjanak velünk együtt.
A csoportszobákban három különbözĘ helyszínen más-más
dologban vehettek részt a csapatokba rendezĘdött gyerekek,
egy-egy felnĘtt irányításával. A kiscsoportban lepréselt Ęszi
falevelekbĘl – amiket kirándulásaink, sétáink során gyĦjtöttünk – levélmanót barkácsolhattak, és ezt a nap végén haza is
vihették. A középsĘben körjátékoztak a ,,Lipem-lopom a
szĘlĘt” és a ,,Hej, a sályi piacon” kezdetĦ dalokra. Ezek a
dalok is szorosan kapcsolódtak az Ęszhöz, hiszen a „szĘlĘlopást” és az almavásárt jelenítették meg. A nagycsoportban
egy óriás kirakó összeillesztése volt a feladat, aminek darabjaihoz kérdések megválaszolásával és ügyességi feladatok
elvégzésével juthattak hozzá, pl. leveleket párosítottak a
hozzá tartozó terméssel, Ęszi gyümölcsökrĘl szóló találós
kérdéseket fejtettek meg, diót gurítottak, ill. repítettek a
célba… stb.
Hogy mindhárom helyszínre eljuthassanak, a csapatok
„menetlevelet” kaptak, így tudták kinek, mikor és hova kell
mennie. A piros, a narancs- és a citromsárga falevélkék
csapatában mindhárom csoportból vegyesen voltak gyerekek.
A délelĘtt folyamán megismerkedhettek új dalokkal, amiket
ovis társaik tanítottak nekik. Jó volt látni, ahogy együtt
ügyeskedett kicsi és nagy, ahogyan az idĘsebbek eligazgatták
a kicsiket, vagy segítették egymást az ügyességi feladatokban. Türelemmel kivárták, míg az igen nagy létszámú (18–19
fĘs) csapat valamennyi tagja végzett a „munkával”.
Az Ęszünnep lezárásaként az almafa – melyet az óriás kirakóból raktak ki a gyerekek – kincsét, egy hatalmas kosár
almát keresték és találták meg a kertben.
A fenti kedves beszámolót Szalai Dóra kollégám állította
össze. Valóban gyönyörĦ Ęszi napokat tudunk magunk mögött; illatával, színeivel, terméseivel és hĘmérsékletével
ismét elkényeztetett bennünket ez az évszak. Mindhárom
korcsoport kihasználta a jó idĘt: sokat kirándultak, sétáltak,
mozogtak a gyerekek. A népmesehét lezárásaként a nagycsoportos óvónĘk egy interaktív mesedélelĘttöt szerveztek. ėk
maguk voltak a mesélĘk, és a gyerekekkel együtt görgették a
mese fonalát, beleszĘve a gyerekek által ismert mondókákat,
verseket, népmesei fordulatokat.
A kiscsoportosok mesesarka most már igazán mesebeli,
mert puha szivacson hallgathatják kedvenc történeteiket.
Köszönet érte Zeller Ferencnek, aki ismét önzetlenül segített
nekünk!
A hĦvösebb reggelek és a még meleg nappalok nehéz feladat elé állítják a szülĘket, óvónĘket egyaránt: mit adjunk a
gyerekre, ha kimegyünk? Praktikus rétegesen öltöztetni,
hogy legyen lehetĘség az idĘjárás függvényében le- vagy
felvenni a pulóvert, sapkát… Nagyon sok a náthás, köhögĘs
gyermek; figyelni kell a jelzésekre, ha fáradt, nyĦgös, rosszul
alszik, érdemes egy-két napra otthon tartani; ezzel esetleg
nagyobb bajt elĘzünk meg. A lázas, beteg gyermeket csak
orvosi igazolással vehetjük be az oviba.
KészülĘdünk a már hagyományos Márton-napi felvonulásra: zeng az óvoda a libás énekektĘl, mondókáktól.
Dobó Istvánné
mb. óvodavezetĘ

Remekül sikerült Ęszi

SZÜRETI MULATSÁGUNK
és

NEMZETISÉGI TALÁLKOZÓNK!
Szavak helyett nézzük a róluk készült képeket
az események sorrendjében…

A cigányok cihelĘdnek…

…a lovasok nyergelnek

Megy a szekér…
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A sok vendég várja a megnyitót

Ifj. Zeller Márton elnök, Kucsera Tamás alpolgármester
és Herendi Ida szervezĘ megnyitja a nemzetiségi találkozót
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Fúvósaink: Kecskés Gellért és ifj. Szigeti János

A nagymarosi Wildenrosen együttes

Az Áprily iskolások sváb tánca

A nógrádiak szlovák elĘadása

Nemzetiségi énekkarunk

A soroksári férfikar
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A Vidám Favágók együttese Soroksárról
A Heimattöne fúvósa

Tubi és Sovi árverezik a szĘlĘt
Jó a hangulat a táncparketten

Gerstmayer Bea, az est háziasszonya

KÖSZÖNET ILLET minden támogatónkat:
az Áprily iskola vezetĘségét azért, mert helyet adott a
rendezvénynek;
a német nemzetiségi tanárokat, akik felkészítették a
gyermek tánckart;
a GAMESZ dolgozóit – kiemelve Szalai Gábor tornacsarnok-vezetĘt – önzetlen segítségükért;
a Dunabogdányi Fúvószenekart lendületes menet- és
térzenéjéért;
EĘry Zsolt fogatosait és lovascsapatát a vidám felvonulásért; zónás lányainkat hangulatkeltĘ, fergeteges cigánykodásukért;

Farkasék és Jungék szolgálatkész fuvarjait, mellyel nagyon megkönnyítették szereplĘink ide- és elutazását.
Kiemelten köszönjük Lengyel Rita képzĘmĦvész tanárnĘnek szakmai és operatív segítségét, mellyel megteremtette a tornacsarnoknak a szüreti mulatság hangulatához
illĘ díszítését.
Hasonlóképpen nagyon köszönjük Judit, Marika és
Margit óvó nénik bĦbájos tökbábuit, melyek illĘ
antréként szolgáltak a mulatságra látogatóknak.
Köszönet szponzorainknak, a mĦsor lebonyolításában
segítĘknek, valamint nemzetiségi vendégcsoportjainknak,
akik megtisztelték rendezvényünket színvonalas fellépéseikkel. Színfolt volt a Seebeginn HagyománymentĘ
Egyesület gasztronómiai bemutatója; nagy érdeklĘdés
kísérte a régi sváb ételek kóstolását.
Köszönjük Marci bácsinak, Fehér Jánosnak és Faluvégi
Bernadettnek fáradhatatlan szĘlĘpréselését és mustkínálgatását.
Utoljára – de nem utolsó sorban – köszönetünket fejezzük ki Budenszki József vendéglátósnak kiváló gasztronómiai teljesítményéért, mellyel megemelte városunk
nemzetiségi találkozójának színvonalát.
A Plintenburg
Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat
képviselĘi nevében:
Herendi Ida
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A Mátyás Király MĦvelĘdési Ház
szeretettel hívja Visegrád város lakosságát

TÖLTSÜK EGYÜTT ADVENT HARMADIK HETÉNEK
SZOMBAT DÉLUTÁNJÁT!

@ 0& ?9&( % #
A2címĦ

Szeretettel várunk mindenkit
2012. december 15-én a templomkertbe, ahol

emlékkiállításának megnyitójára
2012. november 17-én, szombaton 15 órára
a mĦvelĘdési házba
A kiállítást megnyitja:

Keresztfalvi László
építészmérnök
Ez alkalommal mutatjuk be

Áprily Lajos–Bardon Alfréd:
$%#&  címĦ,
most megjelenĘ kötetét

A kiállítás 2013. január 10-ig tekinthetĘ meg
a könyvtár nyitva tartása szerint
[Visegrád, Széchenyi u. 11., Tel.: (26) 398-128]
Minden érdeklĘdĘt szeretettel várunk!

A Soproni Sándor Egyesület meghívja Önt
évadzáró és évadnyitó rendezvényére,
2012. november 21-én 18 órára
a visegrádi mĦvelĘdési házba

Gróf Péter:
ÉLET A HATÁR MENTÉN
     
 !      !  
címĦ vetített képes elĘadásra,
ezt követĘen képek, valamint kézmĦves és játékbemutatók segítségével megismerkedhetnek a Soproni Sándor Egyesület tevékenységével, célkitĦzéseivel.
Jöjjön el, ismerje meg és támogassa Visegrád és a
Dunakanyar római kori emlékeinek megismerését és
megismertetését!
A Mátyás Király MĦvelĘdési Ház
szeretettel meghívja Visegrád lakosait
a hónap utolsó péntekén megrendezendĘ
elĘadás-sorozat következĘ alkalmára, mely
2012. november 30-án, pénteken 18 órától lesz
a könyvtárban
Ebben a hónapban a



ADVENTI VENDÉGSÉGÜNK
16.00 órakor kezdĘdik
17.00 Adventi mĦsor a római katolikus templomban
18.00 Szentmise
18.45 Betlehemes játék
Közben karácsonyi ízekkel, illatokkal,
szeretnénk bensĘségessé tenni az együttlétet:
forralt bor, sült gesztenye, házi sütemény,
tea és habos forró csokoládé!
A vendéglátók:
Visegrádi Ifjúsági Sziget Egyesület, Visegrádi Fiatalok Klubja Egyesület, Visegrádi Cserkészcsapat, Fellegvár Óvoda,
„Zónás Lányok”, MiGreen Team, Mátyás Király MĦvelĘdési
Ház

Visegrádi falinaptár 2013!
Örömmel adjuk hírül, hogy a hagyományoknak megfelelĘen
december legelején idén is megjelenik a Visegrádi falinaptár a mĦvelĘdési ház gondozásában. A naptár alapelgondolása az idén sem változik.
Aki úgy gondolja, elĘre rendelhet a naptárból; akik többet
szeretnének vásárolni, azokat kérjük, feltétlenül jelezzék elĘre szándékukat.
Az értékesítést a korábbi évek gyakorlatának megfelelĘen
kívánjuk megoldani. A naptár ára 1.500 Ft lesz.
Reméljük, hogy a korábbi évekhez hasonlóan örömet tudunk szerezni, és boldogságban, egészségben fogják nézegetni a lapokat hónapról hónapra.
Mikesy Tamás

FILMKLUB
Értesítjük az érdeklĘdĘket, hogy az Ęsszel újra indított
filmklubot következĘ alkalmai november 22-én és december 6-án lesznek a könyvtárban. Szeretettel várjuk a „régi” klubtagokat és természetesen az új érdeklĘdĘket is.
Részletesebb információval a mĦvelĘdési házban, vagy a
(26) 398-128-as telefonszámon tudunk szolgálni.

Katalin- és András-napi táncház

  
tart

vetített képes elĘadást
„Csudáltalak ezer szemmel”
– Áprily lírája természettudós szemmel címmel
Ezzel az elĘadással tisztelgünk
a 125 éve született költĘ elĘtt
Az elĘadáson nincs belépĘdíj!
Mindenkit szeretettel várunk!

November 25-én, vasárnap délután 4–6-ig
e jeles napok népszokásaival ismerkedünk;
dunántúli és moldvai táncokat tanulunk.
Mindenkit szeretettel várunk!
Szabóné Mayer Katalin
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Azt hiszem, senki nem panaszkodhat az idei Ęszre, hogy nem volt
kirándulásra való idĘ.
Mi, a Visegrádi Szövetség, kihasználtuk ezt a szép idĘt. Október
második felében három közös programot szerveztünk a szabadban.
Október 12-én DobogókĘre mentünk. ErrĘl olvashatnak majd Dr.
Bonnyai Zoltán cikkében szintén ebben az újságban.
A Zsitvay-emléktúrát két nappal késĘbb, október 14-én tartottuk. Ez
mindig áprilisban szokott lenni, de mivel Nagymaroson a kilátót
tatarozták, mostanra halasztottuk.
Reggel a komphoz sietve, sajnos már megjelentek az elsĘ
esĘcseppek, de mi elindultunk a túloldalra, ahol várt bennünket Zeller
Zoltán, akirĘl annyit kell tudni, hogy környezetvédelmi szakember,
nyugodtan mondhatom: az erdĘ szerelmese. Lakni is az erdĘ szélén
lakik. Nyugodtan rá bízhattuk magunkat, hisz’ úgy ismeri az erdĘt,
mint a tenyerét. ė is a Nagymarosi Kerekegylet oszlopos tagja.

2012. november

? $%#&'



Kedves Visegrádi Olvasó! Megpróbálok
egy új cikket írni, ami most nagyon aktuális,
ugyanis az itt élĘ Ęslakosság és az új
visegrádi lakosság talán nem is fogja fel,
hogy itt, Visegrádon mennyi büszkeség van.
Nem tudom, hogy illik-e ez a ,,büszke” szó.
Szeretném tudatni, hogy mi, visegrádiak,
mire vagyunk büszkék. LegelĘször is van egy
mĦemlékekben gazdag Mátyás Király
Múzeumunk és annak környéke. Most épül a
parkolóval
szemben
egy
turisztikai
fogadóház, ami megint kiemeli a mi
városunkat. Továbbá éttermek, szállodák
sora, amik igen impozáns épületeket
jelentenek. Igen sok, majdnem tíz szálloda is
van, amire nagyon büszkék lehetünk, mert ez
a kis város annyi büszkeséggel rendelkezik,
ami a kistérségben egyedülálló! Igen sok
település büszke lehetne, hogy ennyit
fejlĘdött Visegrád. Sok még a tennivaló, csak
idĘ és pénz kérdése minden. Vannak még
olyan kilátások szerintem, amit meg lehetne
valósítani. Van itt egy olyan nagy terület,
amit jól hasznosítani lehetne. Ez igen szép
helyen van, a Deltával szemben, oda például
lehetne egy kisebb áruházat építeni.
Gondolok itt a leányfalui boltra. Ez csak egy
gondolat, talán meg is lehetne valósítani. Hát
ennyi fért bele az én büszke Visegrádomba,
talán az ifjú nemzedék meg fogja valósítani
ezeket a terveket.
* * *

Zeller Zoltán csoportunk néhány tagjával
Az eredeti tervet nem sikerült megvalósítani, ugyanis közös program
lett volna a nagymarosiakkal. Úgy lett meghirdetve, hogy esĘ esetén
elmarad a túra, és bizony, odaát nem csak csepergett az esĘ. Talán az
idĘjárásnak is köszönhetĘ, hogy kevesen voltunk, hiába volt
meghirdetve, de olyanokról is tudunk, hogy a dobogókĘi kirándulást
még nem pihenték ki. Indulás után kb. fél órával jobban kezdett esni
az esĘ, így fontolóra vettük, hogy esetleg visszafordulunk. Mivel
viszonylag rövid ideig esett, meg nem messze voltunk az erdĘtĘl,
folytattuk az utunkat. Kicsit módosítottunk a tavasszal végigjárt
útvonalon, mert bizonyos szakaszokat balesetveszélyesnek ítéltünk,
ugyanis voltak velünk gyerekek és hetven év felettiek is. Az út végig
nagyon kellemes volt, de sajnos a kilátóba hiába mentünk fel, a köd
miatt semmit nem lehetett látni. Lefelé egy másik úton jöttünk. És már
nem is volt olyan nagy a köd, így gyönyörködhettünk a visegrádi
panorámában. A csapadékos idĘ ellenére nagyon jól sikerült a túra,
mindenki jól érezte magát.
A harmadik szabadtéri program egy közös szalonnasütés volt; talán
az eddigi legjobban sikerült valamennyi sütĘs-fĘzĘs program közül.
Gyerekekkel együtt kb. ötvenen voltunk. Hamar elĘkerültek a
pogácsák, sütik, üvegek. Nagyon kellemes délutánt töltöttünk együtt.
Sajnos, visszavonhatatlanul itt a rossz idĘ, de a közelgĘ télnek is
megvannak a maga szépségei és reméljük, hogy a téli kirándulásainkra
és programjainkra is ilyen szép számmal jönnek el a visegrádiak.
Várunk mindenkit, aki szeret kirándulni, szereti a vidám társaságot.
Takács Istvánné (VSZ)

Igen sok sportággal gazdagodott a város,
ezek mind nemes céllal épültek. Lett egy szép
kis minigolfpálya, amit megnéztem, igen
ízlésesen csinálták meg. A lepencei fürdĘ
alatt lévĘ parkolóban csináltak egy modern
gokartpályát. Hát kérem, kedves Olvasó, a
környéken nem hiszem, hogy ilyen
objektumok vannak, ami nálunk. Csak ennyit
szerettem volna megemlíteni a sok szép
beruházásról, és csak gratulálni lehet az
üzemeltetĘknek. Sok sikert kívánok nekik.
Egy kis kritikám is lenne, ugyanis a
szobrokról már egyszer írtam, de most újra
tollat fogok, hogy megírjam az Életfa-szobor
jelentését. Többen kérdezték, hogy mit
értelmez ez a szobor. Városunknak sokba
került, talán másra is lehetett volna fordítani.
Esetleg Károly Róbertnek lehetett volna
szobrot állítani, nem pedig egy történelmi
városkába egy absztrakt szobrot készíteni. A
másik szobor a Platán-soron van, eldugott
helyen, máshová kellett volna tenni azt a
szobrot.
Kedves Olvasó! Talán ez lesz az utolsó
írásom a Visegrádi Hírekben, nem írok
többet;
ezzel
az
írásommal
zárom
,,tudósításaimat”. Köszönöm, hogy közölték
a nemes cikkeimet.
Maradok tisztelettel:
id. Szinay István
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Tíz éve menetrend szerint
SzĘke Mátyás és Zoltán Erika tíz éve szervez kirándulásokat a Visegrádi Polgári Kör tagjainak és az érdeklĘdĘknek.
Idei elsĘ kirándulásunk májusban a Mátra környékét célozta Az Abák nyomában címmel. A visegrádiakkal, bogdányiakkal,
tahiakkal zsúfolásig megtelt panorámabusz a programot percnyi pontossággal betartva haladt Gyöngyös felé. Dala László
a városig szóval tartotta a buszon utazókat a vidék geológiai ĘstörténetérĘl, hegy- és vízrajzáról, növényzetérĘl, állatvilágáról. Az
ismertetést Mátyás átfogó történelmi kiselĘadása egészítette ki az Aba nemzetségrĘl, keretet adva a nap hátralévĘ látnivalóinak
mélyebb megértéséhez. Gyöngyösön a városnézĘ sétán felváltva folytatták a nem mindennapi idegenvezetést a Szent Bertalantemplomban, majd a ferencesek könyvtárában, az országban egyetlen, a középkorból viszonylag épségben maradt szerzetesi
gyĦjteményében. Délben már Kisnánán követtük az Aba nemzetség nyomát a Kompolti család egykori, mára látványosan
felújított várában. Ebéd után tettünk egy ,,kitérĘt”, ellátogattunk Recski Nemzeti Emlékparkba. Tarnaszentmárián folytattuk
idĘutazásunkat az Abák egykori birodalmában, hazánk egyik legrégebbi, ékszerdoboz méretĦ román kori templomának
megtekintésével. A menetrend szerint FeldebrĘ következett. Az eredeti formájában megmaradt altemplomban a román kori
Magyarország legkorábbi falképei láthatók. Itt végighallgattuk a helyi idegenvezetĘ saját ,,kutatásaira” alapozott, és kockás

füzetben az utókornak lejegyzett magántörténelmét, amit Mátyás hazafelé utazva precízen pontosított és kiegészített, nehogy
hamis adat maradjon meg a fejünkben, legyen az még oly apró részlet is az egész napos információözönben. Innen átsétáltunk a
városka borkóstolójába, ahol közepes debrĘi borokat vehettünk kóstolgatással egybekötve, minĘségi borok áráért – mint jó
turisták – emlékül...
Az idei, a második kirándulást október 13-án Pécsre szervezték, szintén mindenre kiterjedĘ alapossággal. A buszon ültünk,
amikor kiderült, azért nem kezdĘdött meg az indulásnál SzĘke Mátyás szokásos bevezetĘ elĘadása, mert akkora volt
a túljelentkezés, hogy csak két buszra fért a több mint hetven fĘs társaság. VezetĘnk a másik buszon kezdte a ,,mĦszakot”. A négy
órás utazás elsĘ órája telt csak történelmi információ hiányában, mert Matyi útközben átszállt hozzánk, Buzás Gergelyre hagyva
a kisebbik busz utasait. Mire úticélunk feltĦnt a láthatáron, túl voltunk egy komoly elĘadáson, sok-sok érdekes, fontos és színes
információn, melyet PécsrĘl tudnunk illik. Pécsre érve a társaság kettévált a magas létszám miatt és a szervezĘk mindenre
kiterjedĘ elĘrelátásának köszönhetĘen. Praktikusan, akik a busz jobboldali üléssorában ültek, mentek Buzás Gergellyel, a másik
térfél SzĘke Mátyással. A városkapunál várt bennünket a helyi mĦemlékvédelem fĘmunkatársa, Szigetvári Krisztián és
vezetésével az ókortól a 20. századig terjedĘ idĘszakot sétáltunk végig a nap folyamán, hazánk mĦemlékekben leggazdagabb
városában. ElsĘre Sopianae 5. századi, római kori ókeresztény, freskókkal díszített sírkamrái között barangoltunk a város mai
utcaszintje alatt, a mára világhírĦ Cella Septichora mĦemlékegyüttesében. A Pachman Zoltán Kossuth- és Ybl-díjas építész tervei
alapján, nemzetközi rangon megtervezett és kiviteletett kiállítótereit sokadszorra látva is élmény volt végigsétálni. A felszínre
érkezve a pécsi Dómban okosodtunk tovább, melyet II. János Pál pápa emelt bazilika rangjára, magyarországi látogatása
alkalmával. A bazilika és altemploma ma is Ęrzi román kori szerkezetét és arányrendjét, de a 19. századi eklektika historizáló
köntösében. Itt talán a legérdekesebb látnivaló Janus Pannonius nemrég megtalált és feltárt sírja az altemplomban. A bazilikához
közeli Dóm Múzeum kĘtára következett. Bizonyítva Pécs római és kĘzépkori múltjának rangját, a gazdagon faragott kövek
szépen kiállított sokaságával. A lapidáriumot hátunk mögött hagyva, átgyalogoltunk a török korba, Jakováli Hasszán Pasa
dzsámijához. A dzsámi ma is mĦködĘ mohamedán imahely. Udvarán jó szívvel fogadtak minket, múzeumigazgató
idegenvezetĘinknek köszönhetĘen. Szendvics, pogácsa, innivaló és török kori édességek kínálásával tették még emlékezetesebbé
az egyébként is megkapóan hangulatos épületegyüttest. Az udvaron 17. századi jelmezbe öltözött ,,zsoldosok” tartottak
lĘfegyver- és viselettörténeti bemutatót. A hatalmas karimájú kalapról – melyet korabeli flamand festményeken láthatunk –
megtudtuk, hogy a lĘpor visszacsapodó tüzétĘl óvta a muskétás arcát. Az udvaron egy idĘre összekeveredett a két csoport. Én
,,illegálisan” belehallgattam Buzás Gergely elĘadásába is, ahol – mint nálunk is – professzionális szakszerĦséggel folyt az
ismeretterjesztés. Ebéd után többet is megtudtunk a kalapokról. Csatlakozott hozzánk helyi kalauzunk felesége, aki szintén
szakmabéli – nem mellékesen kalapmániás – és még magasabb szintre emelte a városról és a fejfedĘkrĘl való ismereteinket.
Végigvezetett minket a belváros 2010-ben, az Európa Kulturális FĘvárosa rendezvénysorozatra felújított sétálóutcáján, érintve a
város több mint száz éve üzemelĘ kalapos boltját is. Átélve a fejfedĘk iránti rajongását, kellĘ tisztelettel bámultuk meg a
boltocska kirakatában díszelgĘ három poros férfikalapot, mielĘtt a Zsolnay Múzeumba vezetett bennünket. Pécs legrégebbi,
lakóépülete ad méltó keretet a világhírĦ család munkásságának. Körsétánk végállomása Gázi Kászim Pasa dzsámija a fĘtéren, ma
Belvárosi plébániatemplom.
A visszaúton – mint elĘzĘ alkalommal is – elĘkerült az otthon sütött pogácsa, sós és édes sütemények, sok sok finomság.
A legálisan otthon fĘzött kisüsti. A bogdányi szĘlĘböl készült meglepĘen jó színvonalú házi bor. KészítĘik jószívvel kínálgatták
körbe a busz közönségének.
SzĘke Mátyás és Zoltán Erika tíz éve tartja össze a Visegrádi Polgári Kör tagjait. Hasznos és tanulságos órákat szerezve a
résztvevĘknek az általuk szervezett összejöveteleken, elĘadásokon és kirándulásokon. Mindannyiunk nevében köszönet kitartó és
áldozatos munkájukért.
Kacsán Gy
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A Visegrádi Szövetség által hagyományosan szervezett
Ęszi kirándulás 2012-ben szeptember 29-én volt. Az idĘjárás kegyes volt hozzánk, mert a viszonylag hĦvös reggelt kellemes napközbeni hĘmérséklet követte.
A korai gyülekezĘ ellenére a résztvevĘk jókedvĦen és
boldogan üdvözölték egymást, hisz voltak, akik az utolsó
szövetségi kirándulás óta nem is találkoztak.
Már akkor érezni lehetett, hogy ez az együtt töltött nap
is a megszokott kellemes hangulatban, egymás iránti
szeretetteljes légkörben telik.
Az elsĘ program helyszíne Ráckeve volt.
Az idegenvezetĘ – aki egy jól felkészült, a városát szeretĘ fiatalember – már várt bennünket. ElĘször a település
múltjáról, keletkezésérĘl mesélt: Ez a terület a Csepelszigeten fekszik, s földrajzi adottságánál fogva biztonságos szálláshelyet nyújtott egykor az Árpád-törzs számára,
de királyainknak is kedvelt vadászterülete volt. Az itt
állott falu fellendülése az Al-Duna menti Kovin városból
a törökök elĘl ide menekülĘ szerb (rác) kereskedĘk betelepülésével kezdĘdött (1440). A 18. században német
telepesek érkezésével Ráckeve háromnemzetiségĦvé vált,
s azóta is jó példája a több nemzetiség békés egymás
mellett élésének.
Nevezetességei közül megtekintettük:
Magyarország legkorábbi barokk kastélyát, melyet Savoyai JenĘ építtetett.
Érdemes utána olvasni, miként fordult Savoyai saját
francia királyi rokona és nemzete ellen. Ez a küllemében
testi hibás, ám hiúságában megsértett ember német nyelvĦ
okirat által lett magyar. (Nekünk színesen ecsetelte mindezt az idegenvezetĘ.)
A kastélyt az 1970-es években felújították, azóta szállodaként mĦködik, de rendezvények, konferenciák, zenei
táborok színhelye is.
Az ország egyetlen, vidéken található Árpád fejedelemszobrot és a Szent István-szobrot;
A János vitéz-szökĘkutat, amely emléket állít annak az
irodalomtörténeti kutatásokkal alátámasztott és Ráckeve
lakóinak emlékezete által megĘrzött ténynek, mely szerint
ebben a városban született és élt az a fiatalember, akirĘl
PetĘfi a népszerĦ verses meséjének hĘsét, János vitézt
megmintázta.
Elsétáltunk a régi városháza elĘtt, láttuk a copf stílusú
római katolikus templomot és a TiszakécskérĘl másolt
református templomot. (EbbĘl tehát kettĘ van az országban, s ebben ez a páratlan!) A városka utcái, terei még
mindig szépek, gazdagon virágosak voltak.
Szombat lévén bele szippanthattunk a Kis-Duna szomorúfĦzfákkal szegélyezett partján hosszan elnyúló, rendkívül hangulatos piacon az ínycsiklandó sült csülök, füstölt
szalonna és házikolbász messzire terjengĘ illatába. Pedig
még nem volt ebédidĘ! Külön meglepetést okozott az
igazi kistermelĘi gyümölcsökkel és zöldségekkel megrakott asztalok sora.
Ezen a partszakaszon található a felújított hajómalom is.
Számunkra a legnagyobb meglepetést a csodálatos ráckevei Boldogasszony görögkeleti szerb templom okozta,
amely Magyarország egyetlen gótikus szerb ortodox
temploma (1487). BelsĘ falait teljesen beborítják a 18.
századi bizánci stílusú freskók, s rendkívüli szépségĦ az
ikonosztáz.

2012. november

 
Visegrádi vonatkozású kapcsolódás: A templomot körülvevĘ kĘkerítést dunabogdányi kĘbĘl visegrádi csapat
építette föl, köztük a jelen volt Havér László!
A négy torony városát, Ráckevét, a Kis-Duna hídon áthaladva hagytuk el.
Utunk (51-es) Kalocsára, a nagy hagyományú érseki
városba vezetett, ahol szintén idegenvezetĘ kísért végig
minket.
ElsĘként az 1971-ben alapított és 1992-ben privatizált
Kalocsai Porcelán Manufaktúrában kaptunk betekintést a
Kalocsa és környéke több száz éves világhírĦ népmĦvészetének legnemesebb hagyományát ápoló porcelánfestés
titkaiba. Az üzemben 1996 óta porcelángyártással is foglalkoznak. A gyárlátogatás végén szuvenír vásárlására is
volt lehetĘség.
Ezt követte a város nevezetességeinek megtekintése.
Kalocsa jelentĘs történelmi múltra tekint vissza: a honfoglalás óta város, egyike a nagy magyarországi érseki
székhelyeknek, az államalapítás óta a magyar katolicizmus második központja (Esztergom után).
A város fejlĘdését, kulturális jelentĘségét az érsekségnek köszönhette, de közel 250 éve jelentĘs iskolaváros is.
Sétálóutcáján tisztelettel láthattuk azoknak az érsekeknek a szobrát, akik jelentĘsebb közintézményeket alapítottak, kiemelve a város elsĘ egyházfĘjét, Asztrikot, aki a
római pápától elhozta a Szent Koronát István királyunknak, de szobor Ęrzi Csák Ugrin alakját, aki a tatárok ellen
harcolt érsekként, valamint Tomori Pál érsek emlékét is,
aki pedig 1526-ban a magyar hadakat vezette a mohácsi
csatában.
A sétálóutcáról nyílik az a szép, újonnan kialakított,
szökĘkutakkal díszített tér, ahol az új színház épülete áll,
valamint egy nem mindennapi szoborcsoport, amely az
1848-as kormánytagokat örökíti meg.
Városi sétánk során leróttuk kegyeletünket a nĘi börtön
falán gránitba faragott „1956-os lányok, asszonyok”
dombormĦve elĘtt, de láthattuk az iskolák sorát, a városi
címerrel díszített városházát, az érseki palotát, s a felújítás
alatt álló monumentális székesegyházat.
A kalocsai tájházban népmĦvészeti remekeket csodálhattunk meg.
Kalocsától búcsúzva ugyanazt éreztük mindnyájan, mint
RáckevétĘl távolodva: ide egyénileg vissza kell még jönnünk, mert érdemes, mert még tud újat mondani, még tud
érdekes részleteket mutatni.
Hamarosan a 20 km-re fekvĘ Hajósra érkeztünk. A település lakói 85%-ban svábok. A török uralom után Kalocsa érseke, gróf Csáky Imre több turnusban telepített ide
katolikus német családokat, akik szülĘföldjükrĘl a búcsújáró helyrĘl, BursenbĘl magukkal hozták templomuk
gótikus madonnaszobrát, így a környék zarándokhelyévé
tették Hajóst, továbbá szĘlĘtelepítésbe fogtak.
A hajósi érseki kastélyt 1740-ben a kalocsai érsek építtette. Többszöri átépítéssel nyerte el mai alakját. 1907-tĘl
1998-ig gyermekotthonként mĦködött. Teljes felújítása
2009–2010-ben valósult meg. Megtekintettük az állandó
kiállításokat: Érseki lakóhelyek, szalonok, háló- és dolgozószoba; Hajósi szent búcsú sokszínĦségét bemutató
kiállítás; Vadászat az Alföldön; SzĘlĘ- és borkultúra a
Homokhátságon.
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A díszterem és díszlépcsĘház eleganciája, szépsége, valamint az ápolt barokk kert és az épület összhangja maradandó élményt nyújtott mindannyiunk számára.
Sajnos, idĘhiány miatt a barokk templomot és a Zsolnay-kerámiákkal ékesített kálváriát nem tudtuk megnézni.
Legalább itt is maradt miért visszajönni.
A nap befejezĘ programja a pincefalu meglátogatása
volt.
Hajóstól kb. 3 km-re az ide telepített német lakosság a
Duna menti löszhátra szĘlĘt telepített, az alatta húzódó
löszpartba pedig borospincéket vágtak. A pincék átlagosan 20–70 méter hosszúak, hĘmérsékletük évszaktól függetlenül 10–14 °Celsius, ezért kiváló borok érlelĘdnek
bennük (ezt tapasztalat alapján tanúsíthatjuk is!). Az Európában egyedülálló pincefalu 24 utcából és 1200 pincébĘl áll.
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A Kovács Borház fiatal borász tulajdonosa helytörténeti
és borászati elĘadása közben a családi pincészet Présház
borozójában kitĦnĘ borokat kóstolhattunk. Innen aztán
harmonikás kísérettel énekelve vonult a vidám csapat a
Borházba vacsorázni.
Aztán következett a szokásos éneklés, melyet Kiss Karcsi szenvedélyesen vezényelt. Vidám és megható nóták
váltották egymást.
A nap záró eseménye a Borház alatti új pince meglátogatása volt. Az elsĘ helyiségben a fémtartályok álltak,
míg a belsĘben óriási méretĦ fahordók csodálatosan faragott homlokzattal. Vacsora után itt is jól csúszott a bor!
ErrĘl a mozgalmas kirándulásról éjfél körül értünk haza,
feltöltĘdve élményekkel.
Köszönjük a szervezĘknek ezt a felejthetetlenül szép
napot!
Debreceni Imréné és Galavics Imréné

„Rezsiköltség címén”
(hivatali levelek október hónapban)
Válaszlevelem a hivataltól küldött számlákra.
míthatunk. A hivatalhoz tartozó irodában, ahol informatikai
tevékenységet végeznek, legkevesebb nyolc órában, több
VISEGRÁD VÁROS
számítógép is mĦködhet, napi rendszerességgel, reggeltĘl
Polgármesteri Hivatala
késĘ este 10–11 óráig is és hétvégéken is. Az informatikus
VALUMED Egészségügyi Szolgáltató Kft.
mikor letöltéseket végez, éjjelre is bekapcsolva tartja (tart2025 Visegrád, FĘ út 38.
hatja) a számítógépeket.
Válasz 1067-1/2012., 1067/2012. és 743-10/2012. számon
Vajon figyelembe vette a hivatal, hogy tüdĘszĦrések alkaliktatott levelekre
mával a rendelĘ villanyórája forog?
A fogorvosi rendelĘben használt eszközök elektromos
Idézetek a polgármesteri hivatalból jövĘ, fenti számú leveáramigényérĘl mit tudhatunk?
lekbĘl:
A vízfogyasztás mértékét nézve a következĘk jutottak
„A polgármesteri hivatal a háziorvosi teendĘk ellátására eszembe. Ilyen nagy mértékĦ fogyasztást egy háziorvosi
kötött kétoldalú megállapodás 6. pontjának d) bekezdése
rendelĘben nem lehet egy év alatt produkálni, gondoljon bele
értelmében a rezsiköltségek teljes egészében a vállalkozót mindenki, mennyi a családjának, és persze, hány fĘnek az
terhelik.
éves vízfogyasztása.
A mindenkori rezsiköltséget az orvosi rendelĘ alapterülete
A palotajátékok idején a rendelĘ WC-it nyilvános WC-ként
(légköbméter) nagyságában osztottuk el, ami 42,7%.”
mindenki használhatja, és használta is, több napon keresztül.
A hivatal rezsiköltségként a következĘket számlázta a
A fenti számlázások felém mint rezsiköltséget fizetĘ vállal2011. évre a fent nevezett kft.-nek mint háziorvosi szolgáltakozó felé, hivatalos mérĘállás-bejelentés, bemutatás, egyeztónak egyszerre, egy összegben:
tetés, átadás-átvétel, aláírás nélkül történtek.
Gázszámla: 435.552 Ft
A fenti rezsiköltségeket nem tudom elfogadni, ezek túlVillamosenergia-fogyasztás: 294.492 Ft
számlázások.
Vízfogyasztás: 154.949 Ft
Október 16. keltezéssel kaptam még egy levelet (Ikt. szám:
Az észrevételeim a következĘk:
743-10/2012):
A rendelĘ VALÓS rezsiköltségeit a Valumed Kft. kifizeti,
„A lakások és helyiségek bérletérĘl, valamint a lakbérek
természetesen eleget kívánok tenni a szerzĘdésben vállalt mértékérĘl szóló 11/2006. (05. 16.) számú önkormányzati
kötelezettségemnek, a valós fogyasztás alapján mért rezsi- rendelet 17. § (5) bekezdése értelmében kérem, hogy az
költségek kiegyenlítésének. Fizetési szándékom jeléül a elmúlt 4 havi (június, július, augusztus, szeptember) a lakásfĦtési számla felét már kiegyenlítettem.
ra vonatkozó közüzemi számlákat (víz-csatorna, villany, gáz)
Gondolom, a legegyszerĦbb és korrekt megoldás az volna,
a polgármesteri hivatalban bemutatni szíveskedjen.”
ha kiegészítĘ fogyasztást mérĘk leolvasása után történhetne a
Ismételten NYILATKOZOM, hogy a szolgálati lakás
kiszámlázott összegek kiegyenlítése. Viszont a kft. felé jeközüzemi számlái rendszeresen teljesítve vannak. Gondolenleg leszámlázott összegeket nem tartom valósnak, és
lom, amennyiben ez nem így történt volna, akkor ez már a15
kellĘen bizonyítottnak, ezért a számlák ellen kifogással élek,
év bérlési idĘ alatt régen kiderülhetett volna. Amennyiben
és visszaküldöm Ęket.
ennek ellenĘrzésére, személyes meghatalmazásra lenne
A fĦtés díjának légköbméter szerinti kiszámítása elfogadha- szüksége a hivatalnak a közmĦvek felé, azt szívesen megtetó. Ami nem elfogadható, hogy 2010-ben fĦtésdíjként fizet- szem, hivatalos megkeresésükre.
tem ennek az összegnek a felét. Azt is tudjuk, hogy volt
Tisztelt hivatalt vezetĘk, Önök a fentebb részletezett hibágázáremelkedés, de nem 100%-kal emelkedtek a gázárak egy
kat,
„érdeklĘdĘ leveleket” túlzó összegek leszámlázását
esztendĘ alatt.
mivel
magyarázzák?
A villamos energia fogyasztásának kiszámítását nem gonTalán egyszerĦ figyelmetlenségrĘl van szó?
dolom, hogy alapterülethez kellene arányosítani, mert azok a
bekapcsolt villamos energiát fogyasztó eszközök számától és
Tisztelettel:
a használat idejétĘl függnek. Az orvosi rendelĘben két száDr. Balázs Mária
mítógép mĦködik, vehetünk napi öt órát, amit átlagban száValumed Kft.
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Mi, magyarok évente fejenként átlagosan körülbelül 300
kg hulladékot termelünk. Ennek a háztartási hulladéknak
jelentĘs hányada, kb. 30%-a komposztálható szerves
anyag. A komposztálás lehetĘséget ad arra, hogy a háztartásban és a kerti munkák során keletkezĘ szerves hulladékokban lévĘ tápanyagokat visszajuttassuk a talajba.

Komposztálni mindenki tud, csak lehet, hogy nem tud
róla! Ha például a fĦ- vagy sövénynyírás során keletkezett
kerti nyesedéket nem dobjuk el, hanem szétterítjük a
bokrok, vagy fák alatt, akkor már majdnem felületi komposztálást végzünk.
De mi is az a „komposzt”? A komposzt tulajdonképpen
mesterséges humusz, ami a növények számára nélkülözhetetlen tápanyagokat tartalmaz. A komposztálás célja a
hulladékmennyiség csökkentése és a talaj javítása a szerves anyagok visszajuttatásával.
Miért jó a talajnak a komposzt?
• a komposzt humusztartalmában a tápanyagok olyan
formában vannak jelen, hogy a növények könnyen
fel tudják venni azokat,
• javul a talaj szerkezete, ami elĘsegíti levegĘzését,
sötét színe segíti a talaj felmelegedését,
• a komposzt jelentĘs vízmegkötĘ képessége következtében javul a talaj vízháztartása, nĘ a talaj biológiai
aktivitása,
• a komposztban található hormonhatású anyagok serkentik a növények fejlĘdését, nagyobb lesz a növények ellenálló képessége a kórokozókkal és növényi
kártevĘkkel szemben,
• a talaj tápanyagtároló képessége növekszik,
• lassú a tápanyag feltáródása, kicsi a kimosódás veszélye.
Ezen kívül a komposzt kiválóan alkalmas tápanyag viszszapótlásra, trágyázásra is, ráadásul nem kell elégetnünk a
faleveleket, ágakat, egyéb nyesedéket, így a levegĘt sem
szennyezzük.

2012. november

A komposztálásnál nagyon kell figyelni arra, hogy biztosítsuk a megfelelĘ levegĘellátást. Ha a nyersanyag levegĘtlenné válik, nemkívánatos anaerob baktériumok szaporodnak el benne, melyek tevékenysége folytán a komposzt
bĦzlĘ, rothadó masszává válik. Ezért fontos a levegĘs
tárolóhely biztosítása és a fellazító anyagok (szalma,
ágnyesedék) bekeverése. A komposzthalmot sohasem
szabad gödörbe rakni, és biztosítani kell a jó vízelvezetést!
A víz hiánya vagy bĘsége nagymértékben befolyásolja a
szerves anyagok lebomlását. Ha kevés a nedvesség, akkor
nem indul be, vagy abbamarad a lebomlás. Ha viszont sok
a víz, kiszorítja az anyagrészek között lévĘ levegĘt és a
korhadás rothadásba megy át. Tapasztalat szerint a 40–
60%-os nedvességtartalom a legkedvezĘbb. A levegĘ- és
víztartalmon kívül a lebomló anyagok szén- és nitrogéntartalmának aránya is befolyásolja a komposztálás folyamatát. Ideális esetben 23–30-szor több szénre van szükség, mint nitrogénre.
• magas széntartalmú anyagok: fakéreg, faforgács, fĦrészpor, avar,
• magas nitrogéntartalmú anyagok: konyhai hulladék,
zöldségmaradvány, fĦnyesedék.
LeegyszerĦsítve elmondhatjuk, hogy minél zöldebb,
nedvdúsabb a nyersanyagunk, annál nagyobb a nitrogén
és annál kisebb a szén tartalma. Minél többféle anyagot
keverünk össze, annál biztosabb, hogy jó minĘségĦ komposztot kapunk végtermékként.
Nézzük, mi kerülhet a komposztálóba!
• a konyhából és a háztartásból: a zöldségtisztítás hulladékai, krumpli-, gyümölcs- és tojáshéj, káposztaés salátalevél, kávé- és teazacc, hervadt virág, szobanövények elszáradt levelei, virágföld, fahamu (max.
2–3 kg/m3), növényevĘ kisállatok ürüléke a forgácsalommal együtt, toll, szĘr, papír (selyempapír, tojásdoboz feldarabolva, de újságpapír nem!) kis mennyiségben, gyapjú, pamut és lenvászon jól feldarabolva,
szintén kis mennyiségben a kertbĘl: lenyírt fĦ, kerti
gyomok (virágzás elĘtt), falevél, szalma, összeaprított ágak, gallyak, elszáradt virágok, palánták, lehullott gyümölcsök, faforgács, fĦrészpor.
• Ha jól keverjük a komposztot, a diólevél elĘérlelés
után gond nélkül komposztálható!
Mi az, ami NEM kerülhet a komposztálóba:
• festék-, lakk-, olaj- és zsírmaradék,
• szintetikus, ill. nem lebomló anyagok (mĦanyag,
üveg, cserép, fémek),
• ételmaradék, hús, csont – bár ezek lebomlanak – ne
kerüljenek a komposztálóba a kóbor állatok, rágcsálók és a fertĘzést terjesztĘ legyek miatt,
• fertĘzött, beteg növények,
• húsevĘ állatok alma – szintén a fertĘzés veszélye miatt,
• veszélyes, magas nehézfémtartalmú anyagok (nagy
forgalmú utak mellĘl származó növényi hulladék; fĦ,
falevél stb.), elem, akkumulátor, porszívó gyĦjtĘzsákja.
(Forrás: Komposztálás a családban – gyakorlati útmutató. Internetes elérhetĘség:
www.kothalo.hu/kiadvanyok/kompfuz.pdf)
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Kedves Visegrádiak!
A komposztálás – ha már belejöttünk – nem vesz el tĘlünk több idĘt és energiát, mint hetente szétválogatni és
bezsákolni, ill. kötegelni a nem fás szárú és a fás szárú
zöld anyagot. Ráadásul a komposzt saját hasznukra felhasználható és nem kerül pénzbe.
Aki kedvet kapott, részletesebben is tájékozódhat a
komposztálás menetérĘl a fenti internetes hivatkozás alatt.
Ahhoz, hogy megfelelĘ körülményeket biztosítsunk a
komposztnak, többféle lehetĘség áll rendelkezésünkre.
Lényeges, hogy a komposztálását olyan helyen végezzük,
ahol a látvány vagy az esetleges szaghatás nem zavar sem
minket, sem szomszédjainkat.
A legegyszerĦbb komposztládák házilag kivitelezhetĘek,
csupán négy raklapra, pár deszkára, némi szögre van
szükség. A raklapokat függĘleges helyzetbe állítva kialakíthatjuk a komposztláda keretét. A raklapokat egymáshoz
szögelve, legalább két helyen deszkával kell pántolni,
hogy a bekerülĘ anyag ne nyomja szét. Egy raklapot érdemes „ajtóként” nem véglegesen rögzíteni, így tudunk a
komposztunkhoz az évente legalább egyszer szükséges átfogatáskor hozzáférni. Lényeges, hogy a láda ne legyen
teljesen zárt, mert akkor a keletkezĘ vagy bejutó víz nem

tud elfolyni és fellép a rothadás jelensége, valamint az azzal járó szagok.
Komposztláda készülhet kerítésdrót és négy karó felhasználásával, készülhet kosárfonáshoz hasonló módszerekkel, vagy aki a régi módszerek felé akar visszanyúlni,
gallyból fonott formában is elkészítheti. Ezzel a kertben
keletkezett gallyakat is felhasználhatja.
A komposztláda összeállítható méretre vágott és egymásba kapcsolt lécekbĘl is, a keret elkészítése és a lécek
rögzítése nem igényel különösebb hozzáértést. Javasoljuk,
hogy a lécek készüljenek keményfából, ez idĘtálló és jobban bírja a komposztálás során keletkezĘ gázok és folyadék, valamint az idĘjárás hatásait.
Ha valaki nem érez kedvet vagy tehetséget a láda saját
kezĦ elkészítéséhez, barkácsáruházakban, különféle
webáruházakban is beszerezheti azt.
Amennyiben nagyobb érdeklĘdés mutatkozik a ládák beszerzésére és errĘl a polgármesteri hivatal akár személyes
vagy telefonos, akár elektronikus úton elküldött jelzést
kap, megkeressük a közszolgáltatást végzĘ céget, hol lehet
a legjutányosabb áron ilyen ládákhoz hozzájutni, ill. megkeressük a helyi vállalkozókat, hogy ki és milyen összegért tud komposztládát készíteni és a lehetĘségekrĘl tájékoztatjuk a város lakosait.
Gerstmayer Bea – Hintenberger András

Régi kertek és gyümölcsfajták

kat-tapasztaltakat felhasználó, a helyi fajtákra, a dunakanyari
gyümölcstermesztésre egyaránt kitekintĘ elĘadást hallhatott.
Az elméleti-kutatási tapasztalatokon túl gyakorlati tanácsot,
ötletet kaptak az érdeklĘdĘk, amit fel tudnak használni a városunkban elindult telepítési program kapcsán is.
Legfontosabb tudnivalónk lett a kétszintes (például szĘlĘ és
gyümölcsfa) mĦvelési mód újrafelfedezése és ennek elĘnyei,
a fajták egymás mellett élésével a növények segítése. Kiderült, hogy el kell kerülni az ugyanazon fafajok sorozatos újratelepítését azonos helyre (talajuntság). Vizes termĘhelyre
az elĘadó szilvafajták, valamint dió- és almafa telepítését javasolta; szóba került számos régi fajta (többek között a
fontosalma, nagymarosi málna, bogdányi szamóca, szelídgesztenye, marüll (sárgabarack), proszkaui Ęszibarack,
Kieffer-körte, hébérkörte, citrom-, bĘr-, tafota alma, som, fekete és fehér eper stb.) és mai hasznosítási lehetĘségük.
Szinte minden fához kaphattak az érdeklĘdĘk egy-egy gyakorlati tanácsot is – ha valaki disznót akar tartani, legyen
eperfája!
A sok névbĘl látható, hogy ezek a természeti örökségünk
részét képezĘ fajták nem tĦntek el, állami kutatóintézetek,
génbankok és kisebb regionális termelĘtĘl is beszerezhetĘek.
Az elĘadásra Scheili Laci bácsi összegyĦjtötte a Visegrádon ismert régebbi fajtákat, így ismerünk azóta néhány olyan
fajtát, amelyek nálunk is teremtek, ill. még megtalálhatóak:
jonatán-, batul-, pogácsa-, Ranetti-, cigány- és bĘralma; búza-, szegfĦ-, nyakas-, téli és nyári vaj- és citromkörte.
A közel két és fél órás elĘadás és beszélgetés végén kedves
felajánlást kaptunk Kiss Balázs pilismaróti erdésztĘl, növénytermesztĘtĘl: segítséget nyújt a még megmaradt és arra
alkalmas gyümölcsfák vegetatív szaporításában, így akár az
elĘadás helyszínéül szolgáló mozi hátsó udvarán négyfajta
almát termĘ fának is lesz majd örököse a városi közrét mellett.
Hintenberger András





Talán mindenkivel elĘfordult már, hogy a saját vagy mások
kertjében rácsodálkozott a lecserélĘdött fákra és hiányolta
azokat a jól ismert, megszokott formákat, illatokat, színeket,
amik a korábbi látogatáskor jellemezték a kertet.
A fák, köztük a gyümölcsfák sajnos nem örök életĦek,
minden korszaknak megvannak a maga jellegzetes és korszakonként cserélĘdĘ típusai, egyedül a fák szeretete, a fák
ültetése, gondozása, kezelése és a saját termésĦ gyümölcs feletti örömérzet öröklĘdik. Nincs annál szebb, mint olyan kertet birtokolni, kezelni, ahol kora nyártól késĘ Ęszig mindig
terem valamilyen gyümölcs; mint a saját termést ajándékba
adni; amikor a szomszéddal, ismerĘssel megvitatjuk, milyen
volt az idei évben az aratási körte, mikor kezdett érni a jonatán, mennyi mogyoró termett a bokrokon és milyennek ígérkezik a dió vagy a mandula; milyen módszerrel lehet jobb
termést elérni.
KertjeinkbĘl, utcáinkról kezdenek eltĦnni egy generáció fái,
fajtái, már-már kerti divatként jönnek újabb és újabb változatok, egyre növekvĘ méretĦ, de egyre íztelenebb gyümölcsök,
miközben saját magunk ellátásában lassan nagyobb szerepet
kaphatnának azok a fajták, amelyek akár évszázadok lassú
fejlĘdésében tanultak meg alkalmazkodni; ellenállóbbak, a
szélsĘségeket jobban bírják, talán az elkövetkezĘ idĘszakban
is hasznunkra lehetnek.
Az Együtt Kulturális Egyesület szervezésében október 8-án
olyan elĘadót hallgathattunk meg, aki évtizedek óta foglalkozik azzal, hogy ezeket a régi fajtákat megĘrizze, átvigyeátörökítse az utókornak, mégpedig nemcsak a fajtákat, hanem azokat a speciális mĦvelési módokat, amelyek száraz,
szélsĘséges talajviszonyok és vízháztartás esetén is biztosíthatják egy-egy közösség ellátását.
Surányi DezsĘ professzor urat régi emlékek és kapcsolatok
fĦzik Visegrádhoz; a Dunabogdányból és Visegrádról érkezett hallgatóság pedig egy közvetlen, akár az aznap látotta-
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Magyar László:

„SZI-TU”, az önvédelem!

MINDSZENTEK HAVA

Idén is folytatjuk speciális utcai önvédelmi tanfolyamunkat, melyre 14 éves kortól
várunk fiúkat és lányokat egyaránt, heti egy alkalommal szerda esténként 19.30-tól a
Sziget utcai edzĘteremben.
Ha nincs idĘd vagy kedved, hogy harcmĦvészeti edzésekre járj éveken keresztül, de
szeretnéd megvédeni magad, vagy kíváncsi vagy rá, hogyan viselkednél, ill. 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-box) vezetik; állandó
segítĘ Réti Roland (judo).
Jelentkezni lehet:
Réti Henrik: 06 (30) 986-4023 és Sickerling Ralf: 06 (30) 563-5803
E-mail: info@lovagkard.hu

Kis zápornyit sír csak a Nyár:
az ėsszel megint összeért.
Hol szállnak gólyák és fecskék?
– ki figyel arra oda már.
Meleg, – kánikula szinte, –
a zölden pödört levelek
nem gyújtanak szín-tüzeket
és kevés a Hold ezüstje
egybemosni az álmokat,
érvet, vágyat, valóságot,
– látszaton túli világot –
hová, ki embernek marad,
végül tĘs-gyökéhez szakad:
lángokat szít a parázsból.

*
Utolérte a Nyár az ėszt,
s az idĘ, mit se változott.
Termés alig, a fĦ aszott,
gondunk nem lesz idén a csĘsz.
Divat szó, de kanadai!
Indiánkodjon ott a nyár.
Itt vénasszonyok nyara jár,
,,hatvantól – miskolciakig.”
Szent Mihály lovától, ki félt,
gondoljon a kincseire.
Rég elveszett ,,nincseire”,
gyermekére, szüleire,
akik másért, ha nem, azért
megmutatták: mi, – s mit ér!
(Toponár, 1969. október 4.)

Tegyünk többet
egészségünkért!
Örömmel tájékoztatunk mindenkit,
hogy a családi sport- és egészségnapról már sokak számára jól ismert
csontkovács, Koppány Csongor
kezeléseket tart novembertĘl, a
Sziget Ifjúsági Házban.
Székely Katalin életvezetési tanácsadó novembertĘl, szintén ugyanitt
várja a lelki gondokkal szembesülĘket.
A kezelés, beszélgetés, személyes
– alkalmanként egy-egy óra idĘtartamú – bejelentkezés alapján, az
alábbi telefonszámokon: Koppány
Csongor csontkovács, masszĘr 06
(20) 410-7263 és Székely Katalin
életvezetési tanácsadó 06 (30) 3554249.
A rendelkezésre álló idĘpontok: kedd 12–16 óráig, csütörtök 12–
15 óráig, szombat 10–15 óráig.
Szeretettel várunk minden testben
és lélekben gyógyulni vágyót!
Bártfai Ildikó

Kick-box és kick-box aerobik a Sziget utcában
Kick-box edzések (14 éves kortól): hétfĘ, csütörtök: 19.00–21.00 óra
Kick-box aerobic hölgyeknek: hétfĘ, szerda, péntek: 18.00–19.00 óra
Az edzéseket Sickerling Ralf sportoktató vezeti.
BĘvebb tájékoztatás: a 06- (30) 563-5803-as telefonon.
Várjuk szeretettel az érdeklĘdĘket!

Támogatási kérelem
Ezúton is kérek minden olyan vállalkozót, társas vállalkozást, akinek társasági adófizetési (TAO) kötelezettségük van, keressék meg egyesületünket. A Visegrád SE
labdarúgó utánpótlás szakosztálya a 2012–2013-as évadra TAO-s pályázaton 4,9
millió Ft gyĦjtésre nyert jogot. Fontos lenne számunkra, hogy a sportolóink 15 év
alatti 78 fĘ + 20 fĘ óvodás ugyanazon lehetĘségekkel tudjon sportolni, versenyezni,
mint ellenfeleink. Hiszen a labdarúgás mint csapat látványsport komoly támogatásokat élvezhet, és ehhez nekünk is sikerült jogot szerezni. Nem adományra, hanem
fizetendĘ adóforintra van szükségünk, amit a TAO-val rendelkezĘ vállalkozások nem
a közös kosárba, hanem a helyi egyesület részére utalnának közös szerzĘdés szerint.
Ezt a folyamatot a NSI (Nemzeti Sportintézet), NAV (Nemzeti Adó- és Vámhivatal)
és az MLSZ (Magyar Labdarúgó Szövetség) szigorú szabályai és szervezetei felügyelik és kizárólag utánpótlásra vehetĘ igénybe.
A VSE az elmúlt idényben is próbálkozott a TAO-s pályázaton való részvételre, ott
kevesen segítettek. 15 céget kerestünk meg, ebbĘl hárman ígéretet tettek, kettĘ szerzĘdött és egy támogatott ténylegesen. Így sajnos az akkor nyert 3 millió Ft-ból összesen 950.000 Ft-ot tudtunk lehívni, felhasználni. Ezt az összeget nagyon köszönöm a
Nyári Bobpályának és az ehhez tartozó önrészt (180.000 Ft) az önkormányzatnak!
Felhasználási terület: eszközvásárlás, képzés – oktatás, táborozás, fejlesztés – bĘvítés, sportrendezvények, orvosi eszközök vásárlása.
Ehhez a TAO-s pénzhez természetesen önrészre is szükség van, amit a szülĘktĘl,
támogatóktól, barátoktól és olyan szponzoroktól kaphatunk, akik látnak fantáziát a
gyermekkorú sportolók nevelésében.
Mi az elmúlt másfél évben három országban, 70 településen Visegrádot képviseltük, öregbítettük városunk hírnevét. Nekünk pénzhez jutási lehetĘségünk egyedül
ezekre a TAO-s pályázatokra korlátozódnak.
A TAO-s pályázatokról pontos részetek az interneten megtekinthetĘk.
Aki szívesen támogat minket, kérem, mielĘbb hívjon!
Szendrey Lajos VSE utánpótlás vezetĘedzĘ: 06 (30) 515-8691

Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület
felhívása
Az egyesület december 15-én és december 22-én (szombati napokon) adventi vásárt szervez a templom környékén. A vásárra várjuk helyi kézmĦvesek, árusok jelentkezését. A közterület-foglalást az önkormányzat, az árusításhoz szükséges asztalokat Hajdú András díjmentesen biztosítja.
BĘvebb információt a 06 (20) 222-7551-es telefonszámon Farkas EmesétĘl kaphatnak az érdeklĘdĘk.

XXVIII. évfolyam 11. szám
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TELEK ELADÓ!
Eladó Visegrád, FĘ u. 137. szám alatt fekvĘ
2256 m2-es építési telek egyben vagy megosztva
A terület egy 12 lakásos társasház projekt
összes dokumentációjával
(tervek, engedélyek stb.) rendelkezik,
mely igény szerint szintén eladó
Tel.: 06 (20) 599-9667

TīZIFAELADÁS
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL!
Vágott tĦzifa 2.100,– Ft/q,
hasított tĦzifa 2.200,– Ft/q
EėRY CSABA
Tel.: 06 (20) 599-9399

Budapest Kálvin téri
2 szoba + hallos nagypolgári lakásomat
(73 m2)
eladom, vagy cserélem értékegyeztetéssel
Visegrád és környéki ingatlanra
Irányár: 22 millió forint
Tel.: 06 (20) 962-0707

RUHABÖRZE CSEREBERE
Használt gyerekruhák, játékok,
sportszerek, könyvek vására, csereberéje az
iskolában, december 8-án, szombaton 10 órától
ÉrdeklĘdni lehet a következĘ számokon:
Piknik büfében Kinga: 06 (30) 680-8-687
Erika kozmetika: 06 (20) 368-8-933

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

KIADÓ vagy ELADÓ!
ÉrdeklĘdni lehet:
a (30) 966-9288-as
és a (26) 398-287-es telefonszámon

ėszi ivartalanítási
és chips beültetési akció!
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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) 580-0 73
e-mail: optimed@chello.hu

Szemész szakorvosi vizsgálat,
gyermekszemészet
Kontaktlencse-vizsgálat, -forgalmazás
Kontaktlencse-ápoló szerek
Szemüvegkészítés, -javítás
Fotócikkek, fényképelĘhívás,
igazolványkép-készítés
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– Auchan, Lidl, Metro, Tesco;
– Kórház, egészségügyi intézmények;
– Egyéb ügyintézések
háztól házig, Esztergomtól Budapestig
egyedi megrendelésre
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Cserépkályha építése és átrakása
új és régi csempébĘl
és téglakályha-építés
Honti László
06 (20) 356-6634

SZÁLLÍTÁS
Tel.: 06 (20) 448-9277
VISEGRÁDI HÍREK
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala
Megjelenik havonta, 500 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, tördelés: Borsody István
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Visegrád Város Önkormányzata fontos feladatának tekinti a lakosság korrekt tájékoztatását
mind a közügyek, mind pedig a várost érintĘ fejlesztések és fejlesztési tervek tekintetében.
Igyekszünk a rendelkezésre álló kommunikációs csatornákat – Visegrádi Hírek, Visegrád
Város hivatalos honlapja, hirdetĘtáblák, regionális televízió, lakossági fórumok – a lehetĘ
legjobban kihasználni, ám sok esetben személyes megkeresésre is szükség lehet. Célunk,
hogy a várost érintĘ fejlesztések, beruházások megtervezésébe a jövĘben a lakosságot is
minél szélesebb körben bevonjuk, ezért a hagyományos, levélben történĘ értesítés mellett a
gyorsabb és „papírkímélĘbb” kommunikáció érdekében tervezzük egy elektronikus adatbázis
kialakítását is.
Jelen kérdĘívünk kitöltésével Ön nagy segítséget nyújt az önkormányzatnak és a
polgármesteri hivatalnak a lakosság hatékony tájékoztatásának megszervezésében!
A kérdésekre – ahol lehetséges – több válasz is adható, valamint szívesen vesszük az
esetleges megjegyzéseket is. A kitöltött kérdĘíveket kérjük, juttassa el a polgármesteri
hivatalba akár postán, akár személyesen!
1. Milyen forrásból tájékozódik Ön általában a várost életével kapcsolatban?
• Visegrádi Hírek
• Honlap
• Televízió
• HirdetĘtáblák
• Lakossági fórumok
• Barátok, ismerĘsök révén
• Egyéb
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
2. ElĘfordult-e már, hogy valamilyen eseményrĘl nem szerzett tudomást idĘben, pedig
érdekelte volna?
• Gyakran
• Nem túl gyakran
• Ritkán
• Soha
3. ElĘfordult-e már, hogy ötletét, javaslatát nem juttatta el a képviselĘkhöz, vagy a
polgármesteri hivatal dolgozóihoz, mert nem talált Önnek megfelelĘ módot erre?
• Igen
• Nem
4. Ön hogyan kommunikál/kommunikálna legszívesebben a polgármesteri hivatal
dolgozóival?
• Személyesen
• Levélben
• Internetes fórumon
• Elektronikus levélben
• Egyéb
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

5. Ön hogyan kommunikál/kommunikálna legszívesebben az önkormányzati képviselĘkkel?
• Személyesen
• Levélben
• Internetes fórumon
• Elektronikus levélben
• Egyéb
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………….
6. Visegrádi lakosként szívesen részt venne-e egy a várost érintĘ területfejlesztés vagy
beruházás elĘkészítésében, illetve megtervezésében?
• Igen
• Nem
7. Szívesen venné-e, ha elektronikus levélben (is) kapna tájékoztatást a várost és az Önt
érintĘ ügyekkel kapcsolatban?
• Igen
• Nem
Tisztelt Visegrádi Polgár!
Köszönjük, hogy kitöltötte kérdĘívünket! Amennyiben Ön szívesen szerepelne elektronikus
adatbázisunkban, kérjük, adja meg nevét és e-mail címét, mely lehet egy kimondottan erre a
célra létrehozott cím is!
Név:

………………………………………………………..

E-mail:

………………………………………………………..

Gerstmayer Bea

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
XXVIII. évfolyam 12. szám



Rainer Maria Rilke:
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Havat terel a szél az erdĘn,
mint pehely-nyájat pásztora.
S néhány fenyĘ már érzi sejtĘn,
miként lesz áldott-fényĦ fa,
és hallgatózik. SzĦz utakra
feszül sok ága, tĦhegye –
szelet fog – készül, nĘ magasba,
az egyetlen szent éj fele.
Juhász Gyula:
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A kéklĘ félhomályban
Az örök mécs ragyog,
Mosolygón álmodoznak
A barokk angyalok.
A gyertyák rendre gyúlnak,
A minisztráns gyerek,
Mint bárány a mezĘben
Csenget. Az árny dereng.
Hideg kövön anyókák
Térdelnek. Ifju pap
Magasba fölmutatja
Szelíden az Urat.

2012. december

 


















Szent Ambrus:
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Jézus születése
(Hontszentantal, plébániatemplom)
Ismeretlen szerzĘ:
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Csak álltam szürkén, szürke ég alatt.
– S egyszerre, mint gyors, villanó varázs
egy kicsi szó hullott elém: karácsony,
mint koldus kézbe illatos kalács.

Új világosság jelenék,
Ó tévelygés csendesedék;
Isten igéje jelenék,
Újonnan nékünk adaték.
Evangéliom erejét,
Krisztust, áldott szent Igéjét,
Atya Isten nagy jó kedvét,
Megmutatá Ę kegyelmét.
Kit sok száz esztendeiglen,
Eltitkolt volt Atya Isten,
Mint megmondá jövendölvén
Ámos próféta könyvében.
Ezt a mi hitetlenségünk
És nagy telhetetlenségünk,
Érdemlette tévelygésünk,
Emberbeli reménységünk.
Igaz az Isten Igéje,
Kivel él ember elméje,
Kinek megmarad ereje
És el nem vész Ę reménye.

Csodáltam. És a számon hála buggyant,
nem láttam többet kósza varjakat:
olyan szelíd volt, mint a gyermek álma,
s olyan meleg volt, mint a nyári nap.
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DerĦs hit tĦnt malasztját
Könnyezve keresem.
Ó, gyönyörĦ gyerekség,
Ó, boldog Betlehem!
Nemes Nagy Ágnes:
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Fehér föld, szürke ég, a láthatáron
narancsszín fények égtek hĦvösen.
Pár varjú szállt fejem felett kerengve
s el nem repültek volna Ħzve sem.

Ó népek Megváltója, jöjj,
hadd lássuk a SzĦz Gyermekét!
Egész világ, ámulva nézz:
Istenhez méltó születés.
Nem férfi magvából fogant,
de SzentlélektĘl titkosan:
az Úr Igéje testet ölt,
mint szĦz méhben termett gyümölcs.
A SzĦz várandós anya lett,
szemérme sértetlen maradt,
fénylĘ erényei között
Isten, mint templomban lakik.
Most hagyja el a nászszobát,
a tisztaságos palotát!
Két-természetĦ Óriás,
indulj utadra lelkesen!
Atyának egyenlĘ Fia,
végy testet: indulj gyĘztesen,
Testünknek gyengeségeit
örök erĘddel izmosítsd.
Ragyog már jászlad trónusa,
új fényt lehel az éjszaka,
s ezt nem oltja semmi éj,
a hit táplálja sugarát.
Krisztus, legkegyesebb Király,
dicsérünk téged és Atyád,
s a Lelket, a Vigasztalót
most és örök idĘkön át. Ámen.
Népköltés:

<= ? 9:   F  G :
Adjék Isten minden jót,
öt-hat tyúkot, jó tojót!
Hízott disznót, sok hurkát,
tele pincét, kamarát,
sonkát, kolbászt, szalonnát,
gond ne bántsa a gazdát!
Adjék Isten szép vetést,
rengĘ-ringó jó termést,
békesség és szeretet
töltse meg a szívetek
ebben az új évben!
Válogatta: Borsody István
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VÁROSHÁZI HÍREK
Tájékoztató a novemberben megtartott képviselĘ-testületi üléseken történtekrĘl
A képviselĘ-testület novemberben két ülést tartott.

2012. november 15.
– Engedélyt adott a képviselĘ-testület a fenntartásában
mĦködĘ Áprily Lajos Általános Iskola szakmai
állományú közalkalmazotti létszámkeretének 1 fĘ félállású munkavégzésĦ státusszal történĘ emelésére az
intézmény megnövekedett adminisztratív terheinek
ellátása érdekében. A képviselĘ-testület döntéséhez nem
szükséges a 2012. évi költségvetési rendelet módosítása,
mivel 1 fĘ félállású munkavégzésĦ státuszú közalkalmazott alkalmazásához szükséges pénzügyi fedezet
a 2013. évi költségvetést fogja terhelni.
– A városközpont-fejlesztés projekt kapcsán az építési
tevékenység közbeszerzési eljárásának lebonyolítására a
képviselĘ-testület megbízta a legelĘnyösebb ajánlatot
adó Vanin Vezetési Tanácsadó Kft.-t 1.500.000 Ft + áfa
vállalási díjért.
– Szintén megbízást adott a képviselĘ-testület a városközpont projekt építési tevékenységének mĦszaki ellenĘri
feladatainak ellátására – a legkedvezĘbb ajánlatot adó –
Lévay Lászlónak 4.970.000 Ft + áfa megbízási díjért. Az
ajánlatok a pályázati forrásból finanszírozhatók.
– Határozattal kellett jóváhagynia a kistérség valamennyi
önkormányzatának, így Visegrádnak is a Dunakanyari és
Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása és
annak munkaszervezete, a Kistérségi Iroda jogutód
nélkül történĘ megszĦnését 2012. december 31.
napjával.
– Döntés született arról, hogy az önkormányzat részt kíván
venni a CsaládsegítĘ és Gyermekjóléti Szolgálat
fenntartására és mĦködtetésére létrehozandó – a várhatóan kistérségi szinten mĦködĘ – intézményfenntartó
társulásban. Ennek érdekében a képviselĘ-testület
felkérte Félegyházi András polgármestert, hogy az
önkormányzati intézményfenntartó társulásban való
részvétel érdekében a szükséges egyeztetéseket folytassa
le.
– A képviselĘ-testület jóváhagyta a 724 hrsz.-ú
önkormányzati tulajdonú ingatlan megosztását, ill.
telekalakítását. Továbbá jóváhagyta a 2172 m2 kivett
közterület mĦvelési ágú ingatlanból Meszárek György
javára eladásra került 10 m2-s területrészre kötött
adásvételi szerzĘdést is. A képviselĘ-testület úgy
döntött, hogy a telekalakítás után a 724 hrsz.-ú
ingatlanból visszamaradó 2162 m2 területnagyságú
ingatlant visszasorolja a forgalomképtelen vagyontárgyak körébe. Az ingatlan továbbra is a 722/1, 722/2,
722/3, 722/4 hrsz.-ú ingatlanok megközelítését fogja
szolgálni, mĦvelési ága továbbra is „közterület” (Újkert
utca) lesz.
– Új iktatórendszer beszerzése válik szükségessé 2013.
január 1-jétĘl, a korábban kistérség által kifejlesztett
program helyett, melyhez a szükséges bruttó 508.000 Ft
összegĦ költséget a 2013. évi költségvetésében biztosítja
a képviselĘ-testület.
– A képviselĘ-testület lemondott elĘvásárlási jogáról a
Visegrád 585 hrsz. szám szerint nyilvántartott, 564 m²
alapterületĦ, beépítetlen terület megnevezésĦ ingatlan
vonatkozásában.

– A képviselĘ-testület döntött arról, hogy a komp- és
révközlekedés mĦködtetése önkormányzati feladatot
Visegrád közigazgatási területén belül továbbra is az
Atlantisz-Visegrád Club Kft (Visegrád, Révállomás)
végezheti, ill. végzi, továbbá jóváhagyta az önkormányzat és az Atlantisz-Visegrád Club Kft. között a
Visegrád–Nagymaros révátkelés üzemeltetésére 2012.
június 29-én a polgármester által aláírt és a jegyzĘ által
ellenjegyzett szerzĘdést.
– Döntés született arról, hogy az önkormányzat felveszi a
kapcsolatot Cetinje (Montenegro) településsel a jövĘbeli
kulturális együttmĦködés reményében, mely tárgyban
Cetinje településsel történĘ együttmĦködési megállapodás aláírásra felhatalmazza Félegyházi András
polgármestert.

2012. november 28.
– A képviselĘ-testület meghallgatta és elfogadta Cseke
László, a Pro Visegrád Nonprofit Kft. ügyvezetĘjének
beszámolóját a 2012. évi palotajátékokról.
– A városi arculattal egységes útbaigazító táblák, ill.
térképek kihelyezésérĘl döntött a testület a Mátyásszobornál, a Patak Park Hotelnél, a városközpontban,
valamint a hajóállomásnál. A táblák a TDM szervezet
pályázati úton szerzett támogatásából valósulnak meg,
az önkormányzat a kihelyezésben nyújt segítséget.
– Elfogadta a képviselĘ-testület az önkormányzat 2012. évi
I.–III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját.
– Döntés született a 2012. évi költségvetés módosításáról,
melyet 1.235.943 eFt bevétellel, valamint 1.226.046 eFt
kiadással és 9.897 eFt tartalékkal állapított meg a képviselĘ-testület.
– Elfogadta a képviselĘ-testület az önkormányzat 2013. évi
költségvetési koncepcióját.
– Teljes egészében újraszabályozta a képviselĘ-testület a
helyi adókról szóló rendeletét. Az új rendelet a
www.visegrad.hu /Önkormányzat /Rendeletek /Hatályos
rendeletek menüpontban, 16/2012. (XI. 29.) szám alatt
olvasható. http://www.visegrad.hu/content/rendeletek/19-2012.pdf
– Szintén elfogadták az önkormányzat 2013. évre
vonatkozó belsĘ ellenĘrzési tervét, mely a következĘ
célokat fogalmazza meg: pénzkezelési vizsgálat
utóellenĘrzése, számviteli szabályozottsági vizsgálat,
vagyonkezelés és nyilvántartás kialakításának vizsgálata, valamint az önkormányzat által nyújtott segélyek
kifizetési rendjének vizsgálata.
– Döntött a képviselĘ-testület a 2013. évre vonatkozó
homlokzat-felújítási pályázat kiírásáról (a pályázati
felhívást szintén e lapszámban olvashatják), melynek 2
millió forintos keretösszegét az idegenforgalmi adó
központi költségvetésbĘl való differenciált támogatás
terhére, a 2013. évi költségvetésében biztosítja a testület.
– Jóváhagyta a képviselĘ-testület az Apát-kúti-patak
belterületi szakaszának felülvizsgálatára és komplex
mederrendezésére vonatkozóan a GeoTeszt Környezetgazdálkodási és Kultúrmérnöki Szolgáltató Kft. által
készített vízjogi létesítési engedélyezési tervet. Továbbá
a tervben szereplĘ munkák elvégzésére vízjogi létesítési
engedély kiadását kérelmezi.
VVKT
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Decemberi tájékoztató
Az bizonyos: viharos, zĦrzavaros év áll Visegrád mögött. A józan gondolkodás, a derĦ- és borúlátás határmezsgyéjén táncolva azt kell, hogy mondjam: elĘttünk is
– remélhetĘen más, építĘ jellegĦ folyamatokkal.
Visszanézve az idĘben oly távolinak tĦnik, pedig alig
telt el háromnegyed év azóta, hogy az elĘzĘ képviselĘtestület föloszlatta magát, majd az idĘközi választásokon
egy új vezetés állt föl. Jó lett volna megállni és apróra
áttekinteni az elmúlt húsz esztendĘnket – leltárt fölvéve,
szépen, megadva a módját.
Nem adatott ilyen. Azonnal indulni, lépni, cselekedni
kellett.
Bizonytalanság és feszültség jellemzi a közelmúltat, a
jelent és a közeljövĘt is. A közigazgatás és közoktatás
átszervezésével pedagógusok, az iskola alkalmazottai, a
hivatali dolgozók aggódva tekintenek a jövĘbe. Hasonló a
bizonytalanság – országosan – a jövĘ év pénzügyi tervezhetĘségével kapcsolatban is. Az önkormányzati hatáskörbĘl elkerülĘ feladatok finanszírozásán túl egyéb, megmaradó feladataink pénzügyi fedezetét nyújtó önkormányzati
forrásaink tekintetében is csak a központi költségvetés
elfogadása után láthatunk tisztán. Folyamatban van az
önkormányzati adósságrendezési eljárás; ennek eredménye önmagában bizonyosan kedvezĘ, ám a teljes folyamat
eredményeképpen létrejövĘ helyzet értékeléséhez kevés a
rendelkezésünkre álló adat. Az bizonyos, hogy ha most
kellene költségvetést készítenünk, kérdĘjel állna a fĘszámok helyén (költségvetési koncepciónk megalkotásakor
gyakorlatilag szándékokat tudtunk csak megfogalmazni);
bízunk abban, hogy ezen bizonytalanságok az év végéig
kitisztulnak.
November 21-én megérkeztek az építési engedélyek a
városháza és a mozi felújítására, bĘvítésére, az egészségház homlokzatának felújítására, valamint rendezvénytér
és rendezvénypavilon építésére. Ezúton is köszönetünket
fejezzük ki minden kedves érintett ingatlantulajdonosnak,
akik a 15 napos határidĘ elĘtt lemondtak fellebbezési
jogukról az ügy menetének meggyorsítása érdekében.
Ennek köszönhetĘen az egészségház és a mozi építési
engedélye jogerĘre emelkedett. (A polgármesteri hivatal
nagyszámú szomszédsága közül két tulajdonost lehetetlen
volt elérni, itt ki kell várnunk a törvényes átfutási idĘt.)
Sajnos – bár a hivatkozási alapként megfogalmazott indokok a Támogatási SzerzĘdés módosításakor a Támogató
Szervezet (ProRégió) számára túlnyomó részt ismertek
voltak – az irányító hatóság (NFÜ) szabálytalansági gyanút fogalmazott meg, s ez ügyben eljárást indított. (Ebben
a valóban meglévĘ, idĘbeni csúszáson túl vizsgálják,
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miért nem hívott le az önkormányzat a projekt elsĘ évében legalább 10%-nyi támogatást; miért nem nyújtottunk
be kérelmet áfa-kompenzációra – melyre egyébiránt nem
is vagyunk jogosultak; olyan dokumentumok benyújtását
kérik, melyek benyújtásától korábban a Támogató Szervezet eltekintett.) Ez is jelzi, hogy bár az ellehetetlenült
helyzetben átvett projekt újraélesztése sikerült, magabiztosan mégsem dĘlhetünk hátra; továbbra sem lehetünk
biztosak a tervezett megvalósulásban. A fent említett
eljárás ellenére a munka nem áll le; elkészültek a kiviteli
tervek, folyamatban van a közbeszerzési eljárás indításának elĘkészítése.
Az elmúlt idĘszakban kevesebb szó esett az óvoda bĘvítését megcélzó pályázatunkról és ehhez kapcsolódóan az
óvodával szomszédos rendĘrségi épület tulajdonjogának
megszerzésérĘl. Örömmel vettük át Pintér Sándor belügyminiszter levelét, melyben a pályázat célkitĦzéseit
teljes mértékben támogatva hozzájárult az ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásához, ám – mint ez a
futó pályázataink mindegyikénél bebizonyosodott – az
élet nem ilyen egyszerĦ. A belügyminiszter úr levelét
kicsivel megelĘzte az értesítés a Vidékfejlesztési Minisztériumból, mely szerint – mivel Visegrád teljes területe a
Duna–Ipoly Nemzeti Park részeként országos szintĦ természetvédelmi oltalom alatt áll – a vidékfejlesztési miniszter nem járul hozzá az ingatlan Visegrád Város Önkormányzata javára történĘ ingyenes átruházásához. Természetesen nem nyugodtunk bele a döntésbe és az épület
fekvésébĘl, valamint a vonatkozó törvény utólagos kiterjesztésébĘl adódó visszásságokra hivatkozva kértük a
döntés felülvizsgálatát. Válasz még nem érkezett.
A jövĘ évben el kell kezdenünk azt a munkát (melyet
már régen el szerettünk volna kezdeni, s melyet megkezdeni egyéb, azonnali cselekvést és mérhetetlen energiát
lekötĘ feladataink okán nem volt lehetĘségünk) megszervezni Visegrád ez iránt érdeklĘdĘ közösségének együttgondolkodási módját, formáját. Ennek elsĘ lépéseként
jelent meg a VH múlt havi számában a lakossági tájékoztatással kapcsolatos kérdĘív; köszönjük mindenkinek, aki
kitöltésével és visszaküldésével megtisztelt minket. LehetĘségeinket és jelenünket értékelnünk kell; ezek ismeretében újra kell fogalmazni céljainkat. Csak meglévĘ és
biztos alapokra építkezhetünk.
ENNEK TUDATÁBAN KÍVÁNOK A KEDVES OLVASÓNAK, VISEGRÁD MINDEN POLGÁRÁNAK NAGYON
SZÉP, ÁLDOTT ÜNNEPEKET; A KARÁCSONY ÜNNEPÉN ÚJJÁSZÜLETė FÉNY ADJON ERėT, TÜRELMET
ÉS BÖLCSESSÉGET A JÖVė ESZTENDėRE!
Félegyházi András
polgármester

Kedves Visegrádiak!

A lakosság tájékoztatásával kapcsolatos kérdĘívek közül sokat már megkaptam, akik megadták elérhetĘségüket, azokkal
fel is vettem a kapcsolatot. Az e-mail címet meg nem jelölĘ, de a nyomtatványt kitöltve visszaküldĘ lakosoknak ezúton
szeretném megköszönni a közremĦködést!
Az adatbázis kialakítását folyamatosan végezzük, a kérdĘívek kiértékelését – az eredménynek megfelelĘ lakossági kommunikáció megkezdése érdekében – január végéig szeretnénk elvégezni. Várom tehát szeretettel a további kérdĘíveket!
Üres nyomtatványok a polgármesteri hivatalból elvihetĘk.
Köszönettel:
Gerstmayer Bea
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Visegrád Város Önkormányzata új alapokra kívánja helyezni az évek óta futó, de kevés eredményt felmutató pályázatát. Ennek érdekében nem csak a védettség alatt álló
épületek, hanem valamennyi, a közterületekrĘl látható, az
utcaképet jelentĘsen meghatározó homlokzattal rendelkezĘ
ház tulajdonosa vagy használója nyújthat be pályázatot.
A 2012-ben kiírt pályázaton támogatott felújítások megvalósítására és elszámolására 2013. október 31-ig kell, hogy
sor kerüljön.
2012–13-ban, kapcsolódva az átalakított városközpont
projekt keretében megvalósuló önkormányzati tulajdonú
épületek felújítási munkáihoz, elsĘsorban a Rév u., Nagy
Lajos király u., Zách Klára u., a Mátyás király út Málé
Platzig terjedĘ szakasza, a Pázmány Péter u., valamint a FĘ
u. Mátyás-szobortól katolikus plébániatemplomig terjedĘ
szakaszának háztulajdonosai nyújthatnak be pályázatot.
Pályázatot nyújthat be magánszemély, vállalkozás
(amennyiben székhelyeként, telephelyeként szolgál az épület, ill. vállalja, hogy öt évig nem helyezi át onnan székhelyét, telephelyét), ill. közhasznú feladatokat ellátó szervezetek, intézmények, civil szervezetek valamint egyház is.
A pályázatra 2.000.000 Ft keretösszeg áll rendelkezésre.
A támogatás 1. része homlokzatonként 100.000 Ft tervezési
támogatás, 2. része homlokzatonként max. 450.000 Ft, max.
beruházás 50%-a.
A pályázatok befogadására a keretösszeg erejéig kerül sor.
Amennyiben bármely oknál fogva a keretösszeg támogatással való lefedésére nem kerül sor, az önkormányzat a pályázatot ismét megnyitja.
ElĘnyt jelent, ha a pályázó komplex felújítást (lábazati
vízszigetelés, házgyári ablakok kiváltása hagyományos,
osztott fa nyílászárók beépítésével, elektromos vezeték
bekötés homlokzati bekötésrĘl tetĘbekötésre váltásra, Visegrádra jellemzĘ hagyományos homlokzatkép kialakítása
stb.) vállal megvalósítani.
A pályázatokat építészeti és mĦemléki szakemberek bírálják el, a döntést a képviselĘ-testület hozza meg.
A pályázatot a városházán, vagy Visegrád város honlapján
elérhetĘ adatlapon folyamatosan lehet benyújtani 2013.
január 15-én 24.00 óráig. Hiánypótlásra nincs lehetĘség. A
benyújtás történhet elektronikus úton a megadott címre, ill.
az önkormányzathoz, a borítékra ebben az esetben rá kell
írni: Utcai homlokzat- és kerítésfelújítási pályázat 2012. Az
elbírálására 30 napon belül, a szerzĘdéskötésekre 2013.
január végéig kerül sor.
A döntéshez és a pályázat elbírálásához szükséges legszĦkebb információkat (tulajdoni lap, költségbecslés, tervezett
felújítás rövid leírása) szükséges benyújtani, a döntés követĘen kerül sor az önkormányzattal a szerzĘdés megkötésére,
mely a kivitelezés további részleteit tartalmazza, pl.: tervkészítési kötelezettség, folyamatos mĦszaki ellenĘrzés,
szakszerĦ kivitelezés, az elszámolás részletei stb.
A pályázó által jelzettek alapján elĘleg fizetésére nincs
lehetĘség.
A további összeg kifizetése a szakszerĦ kivitelezés befejezését követĘen 15 napon belül történik átutalással.
Visegrád Város Önkormányzata
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Tájékoztató a kutyák
kötelezĞ mikrochipes
jelölésérĞl
41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. §

(1) A magánállatorvos az eb vizsgálata, kezelése
elĘtt köteles ellenĘrizni, hogy az állat transzponderrel
jelölt-e.
(2) A transzponderrel való megjelölés vagy az ivartalanítás megtörténtét az azt elvégzĘ magánállatorvos
az oltási könyv vagy a kisállatútlevél megfelelĘ rovatának kitöltésével, aláírásával és bélyegzĘjével igazolja. Az ivartalanítás megtörténte utólag kizárólag
az ebtartó költségén elvégzett eredményes bizonyító
vizsgálatot követĘen igazolható.
(3) Az eb transzponderrel történĘ megjelölését követĘ 8 napon belül a beavatkozást végzĘ
magánállatorvos köteles az állatnak az Ávtv. 42/A. §
(4) bekezdése szerinti adatait a transzponderrel megjelölt ebek adatait nyilvántartó országos elektronikus
adatbázisban (továbbiakban: adatbázis) regisztrálni.
(4) A transzponderrel megjelölt, az adatbázisban
nem szereplĘ eb adatait az állat tartója köteles 2012.
december 31-ig a magánállatorvossal az adatbázisban
regisztráltatni.
(5) Az adatbázisba történĘ regisztráció díja állatonként 200 forint. Az adatbázisban regisztrált eb adatának megváltozása miatt történĘ adatmódosítás díjmentes.
(6) A transzponderrel megjelölt eb tartójának megváltozása esetén
a) az új tartó az adatváltozást 8 napon belül köteles a
magánállatorvossal az adatbázisban regisztráltatni,
b) az adatbázis mĦködtetĘje köteles a korábbi tartó
adatait legalább öt évig nyilvántartani.
(7) A transzponderrel megjelölt eb tulajdonosának,
tartási helyének megváltozása, vagy az állat elpusztulása esetén az eb tartója az adatváltozást 8 napon belül köteles a magánállatorvossal az adatbázisban regisztráltatni.
(8) A transzponderrel megjelölt eb ivartalanítását
vagy kisállatútlevele kiállítását az azt elvégzĘ magánállatorvos 8 napon belül köteles az adatbázisban
regisztrálni.
(9) Az ebösszeírás során felvett, az adatbázisban
nyilvántartottaktól eltérĘ vagy abból hiányzó adatokról a jegyzĘ köteles az adatbázis mĦködtetĘjét értesíteni.
(10) Négy hónaposnál idĘsebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható.
(11) A (10) bekezdésekben foglaltak betartását a
jegyzĘ és a járási állategészségügyi hivatal ellenĘrzi.
(12) A négy hónaposnál idĘsebb transzponderrel
nem jelölt ebrĘl a jegyzĘ és a magánállatorvos köteles jelentést tenni a járási állategészségügyi hivatal
felé.
Visegrád Város Polgármesteri Hivatala
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Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy

a zöld anyag szállítása a téli hónapok alatt szünetel.
Az utolsó szállítási nap: 2012. december 17., hétfĘ.
A szállítás tavaszi beindításáról a Visegrádi Hírekben,
a polgármesteri hivatal hirdetĘjén,
valamint a város honlapján tájékoztatjuk majd Önöket.
Visegrád Város Polgármesteri Hivatal
város- és községgazdálkodási csoportja


Tájékoztató a szemetes zsákok elszállításáról
Tisztelt Lakosság!
2013. január 1-jétĘl csak az AVE Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt. emblémájával ellátott szemetes zsákokat szállítjuk el. A zsákokat 2012. december 17–
21. között vehetik át a polgármesteri hivatalban.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a szállítást hétfĘnként, a reggeli
órákban végezzük. Ezért kérjük Önöket, hogy a zsákokat legkésĘbb 8.00 óráig helyezzék ki ingatlanaik elé!
VVPH város- és községgazdálkodási csoportja
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Visegrád Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala nevében
ezúton szeretnénk megköszönni mindazok munkáját, akik évek
óta, vagy az idei évben társadalmi munkájukkal segítik, segítették
a tüdĘszĦrés adminisztratív feladatainak elvégzését!
VVPH


Meghívó
A Visegrádi Hírek szerkesztĘbizottsága
2012. december 28-án, pénteken 17 órától

NYILVÁNOS SZERKESZTėSÉGI ÜLÉST
tart, melyre tisztelettel várja a kedves Olvasókat!

SZERKESZTėSÉGI KÖZLEMÉNY!
Az új év elején több változtatást is szeretnénk bevezetni a Visegrádi Hírek megjelenésével kapcsolatban.
Januártól újra minden háztartás megkapja az újságot, ezzel
visszaáll a régi gyakorlat, melyet sokan kértek.
Szintén januártól változik a kéziratok leadási határideje, mely
ezután minden hónap 15-én lesz. Itt kérünk mindenkit, hogy a
lapzárta határidejét vegye komolyan, mert a késve érkezĘ írásokat csak a következĘ számban (másfél hónappal késĘbb) tudjuk majd leközölni. A korábbi szabályok (pl. ha hétvégére vagy
ünnepnapra esik a lapzárta napja, akkor a rákövetkezĘ elsĘ
munkanap 12 óra a határidĘ), illetve a leadási lehetĘségek, feltételek nem változnak.
Február hónaptól kezdĘdĘen pedig minden hónap elsején fog
megjelenni az újság. Ezt a változást is sokan kérték. Abban a
reményben teljesítjük a kérést, hogy így valóban áttekinthetĘbb
lesz a tájékoztatás. Igaz, az újság így is egy hónapot ölel majd
át, de ez az idĘszak egybe esik a naptári hónappal, és így könynyebb lesz majd a programokat figyelemmel kísérni.
Abban a reményben kívánunk áldott ünnepeket és boldog új
évet, hogy a Visegrádi Hírek apró változásai minden kedves
Olvasó kedvére lesznek!
Visegrádi Hírek szerkesztĘsége
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2012. november 10-én 19 óra után a költĘ hangfelvételrĘl elhangzott köszöntése így szólt: ,,… S mégis, így
volna jó: amíg a hófelhĘ jön, énekelni, mint az a révült,
holdkóros rigó.” (ėszi rigódal) Áprily Lajos életbölcselet üzenetét szeretnénk továbbadni, -éltetni; a néha
kiúttalannak tĦnĘ csapdákban az örömteli reménnyel
énekelni, mint az a ,,holdkóros”, évszaktévesztĘ rigó.
Vajon sikerült-e, adott-e reménykeltĘ ,,Ęszi rigódal”-t a
második Áprily-estély egy iskolai tornacsarnokban, egy
héttel az Ęszi szünet után, egy munkanapként ledolgozott szombat estén?! Remélem, hogy ,,igen” a válasz,
mert az elégedettség, a ,,jól éreztem magam az Áprilybálon!” visszhang az igazi köszönet azok felé, akik
megteremtették a feltételeket – a finom vacsorát, a
színvonalas mĦsort, a hangulatos zenét –, a legapróbb
részletekre ügyelve biztosították a körülményeket – az
esthez méltó dekorációt, a házigazdai fogadtatást, az
értékes tombolát –, szerényen és mosolyogva köszönték az adományt.
Az Áprily Iskoláért Alapítvány alapítója és kuratóriuma nevében tisztem és kötelességem, hogy a hangulati
bevezetĘ után összegezzem az Áprily-estélyt. A résztvevĘk száma 150-170 fĘ volt, a mĦsor idején a lelátó is
megtelt érdeklĘdĘkkel. A várakozás idején a vendégek
megtekinthették a térelválasztó paravánokon kiállított
gyermekmunkákat, a képzĘmĦvészeti pályázatra beérkezett alkotásokat. Az est házigazdai szerepét két szülĘ,
Harsányi Krisztina és Balázs Lajos látta el, akik igyekeztek minden momentumra odafigyelni, és a vendégeket kedvesen informálni. A szülĘk szerepe ismét nélkülözhetetlen volt minden területen; az elĘkészületektĘl
az utómunkálatokig, a büfé szervezésétĘl a ruhatár
mĦködtetéséig, a vacsora kiszolgálásától a poharak
elmosásáig, a tombola és képárverés lebonyolításától a
táncos társasjátékig. Köszönet mindenkinek; a névtelen
szolgálattevĘknek, az osztályszülĘi közösségek tagjainak és legfĘképp Muckstadtné András EnikĘnek. Ismételten bebizonyosodott, hogy az iskola nevelĘi és munkatársai nélkül elképzelhetetlen és megvalósíthatatlan
egy ilyen nagyszabású esemény színvonalas megrendezése! Köszönet illeti Bozóki Marianna igazgatónĘ és
munkatársai segítĘkész, önzetlen munkáját!

A táncosok megköszönik a tapsot

A talán kissé hosszabbra sikeredett mĦsorban bemutatkoztak iskolánk tehetséges zenészei, versmondói és
táncosai, és tovább folytatódott az a hagyomány, hogy
a volt növendékek szereplésükkel mutatták meg tehet(Folytatás a 6. oldalon)
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Az elsĘ, ,,áprilys”-ként végzett osztály…

45 0 !$ 7


ségüket, mint a Szimbola együttes, de ide sorolhatnám a két festĘmĦvész: Szkok Iván és Kiss Márta árverésre felajánlott képeit is.
Köszönjük és a ,,jótett helyébe jót várj!” mondás jegyében hisszük
és kívánjuk, hogy az adományozók és az adományozottak, a képek
új tulajdonosai örömteli érzéssel emlékezzenek majd a 2012. évi
Áprily-estélyre. A tombola idén is izgalmas perceket hozott a sok
értékes felajánlásnak köszönhetĘen.
Nem gyĘzzük elégszer hangoztatni és köszönni Zeller Tibor úrnak
nagyvonalú támogatását, ami a finom vacsora és a kellemes éttermi
környezet biztosításában is megnyilvánult. A vacsora felszolgálásánál ügyeskedtek a diákok is, akik a fergeteges palotástánc után
kedves bájukkal, mosolyogva tették a vendégek elé a finom falatokat.
Külön színfoltja volt az estnek az 1987/88-as tanévben, a névfelvétel évében 8. osztály jubileumi találkozója, hiszen ez a közösség
viselhette elĘször az Áprily Lajos Ált. Iskola címet bizonyítványában, tablóján.
Fontos megemlíteni az Áprily-estély értékelésekor a Judy in the
Sky Band, ifj. Ott RezsĘ vezette zenekar hangulatos, a közönség
igényének megfelelĘ szereplését. A rendezĘk véleménye alapján
már a jövĘ évi naptárukba bejegyezhetik az Áprily-estélyre való
meghívást!
Remélve, hogy fontos információ nem maradt ki tájékoztatómból,
még két fontos dolgot kell megemlítenem. Az egyik – talán a legfontosabb –, hogy ezen az estélyen azért is lehetett komfortérzésünk, mert teljes volt a ,,család”, mert itt voltak testvéreink, a
parajdi és brassói, Áprily Lajos nevét viselĘ iskolák képviselĘi:
Cseresnyés Attila igazgató és felesége Parajdról, Petki Pál igazgató
és családja, valamint Badau Tünde igazgatóhelyettes Brassóból.
A 2012. évi Áprily-estély nemcsak hangulatában volt kellemes, de
a jelen- és távollévĘk hozzájárulásának köszönhetĘen az estély
bevétele 600.000 Ft volt, a bálra pedig 140.000 Ft költséget fordítottunk.
Az Áprily Iskoláért Alapítvány alapítója és a kuratóriuma a jól
végzett munka örömével köszöni meg Visegrád vezetésének, polgárainak, intézményeinek, a VKG dolgozóinak, civil szervezeteinek az
iskola felé megnyilvánuló érdeklĘdést, figyelmét és támogatását.
Abban a reményben. hogy 2013-ban is folytatódik ez a gyümölcsözĘ kapcsolat, kívánunk áldott karácsonyi ünnepeket és boldog
új évet!
Mezei Anna,
az Áprily Iskoláért Alapítvány kuratóriumi elnöke

A teljességhez tartozik

Köszönet!
Az Áprily-estélyen sikerült finomságokkal kedveskedni az édesszájú vendégeknek. Hegyekben álltak a krémesek, a sós és édes házi
sütik. A bálozók csak nehezen tudtak választani a sok finomság
közül.
Nagyon köszönöm a hölgyeknek a kedvességüket, hogy idĘt szántak a sütésre (ha valaki nevét nem említenénk, elnézést kérünk):
Stabereczné Marcsi, Kállainé Ica, Vogelné Ági, Bártfainé Ildi,
Eisele Ági, Csizmazia Ica, Illésné Paulus, Gerstmayerné Márti,
Szedlacsek Jutka, Szedlacsekné Móni, Lendvayné Éva, Katona Ibolya, Bényeiné Csilla, Gróhné Ildi, Oláhné Julika, Rigoletto cukrászda.
Ezenkívül köszönöm a dekorációra szánt növényeket is, a szülĘi
munkaközösség nevében:
Zellerné Kristóf Erika

Osztálytalálkozó az estélyen
– 25 éve vette fel az iskola
Áprily Lajos nevét
A 2012. november 10-én megrendezésre került Áprily-estély keretében a szervezĘk osztálytalálkozóra
hívták azt az osztályt, akiknek elĘször szerepelt a 8.
osztályos bizonyítványában, hogy az Áprily Lajos
Általános Iskolában végeztek. Ez az osztály az általános iskolát az 1987/1988-as tanévben fejezte be.
Ezúton szeretnénk megköszönni az osztály tagjainak
és a tanárainak – Csányi Lászlónénak (Irénke néninek), Mohácsi Jánosnénak (Erzsi néninek) és Szigeti
Jánosnénak (Ili néninek) és Mezei Annának (Panni
néninek), akkori igazgatónknak, hogy elfogadták a
meghívásunkat, és részt vettek a hagyományteremtĘ
osztálytalálkozón. Külön köszönet illeti Papaneczné
Papp Évát, aki vállalta a diáktársak megkeresését és a
találkozó megszervezését!
Reméljük, hogy mindannyian jól érezték magukat,
és kicsit sikerült visszarepíteni az idĘt is az 1987-es
kisfilm levetítésével.
A feltehetĘleg minden év novemberében megrendezésre kerülĘ Áprily-estélyen szeretnénk hagyományt
teremteni azzal, hogy egy vagy két, régebben végzett
osztályt osztálytalálkozóra hívunk, tanáraikkal együtt.
Kérjük, hogy akár már most jelentkezzen az a 20, 30,
35, 40, 45, 50 éve végzett osztály, aki szívesen részt
venne 2013 novemberében az Áprily-estélyen!
[ÉrdeklĘdni az alábbi telefonszámokon lehet: Kádár
Petra 06 (20) 330-3196, Mezei Anna 06 (20) 9651534].
Az Áprily Lajos Általános Iskola szülĘi szervezete
és az Áprily Iskoláért Alapítvány kuratóriuma

Lelki töltekezéssel

Egy különleges istentiszteletrĞl
Szép hagyománya az Áprily-heteknek, hogy emlékistentisztelettel kezdĘdik a rendezvénysorozat.
Idén Veszelka Tamás egyetemi lelkész volt a vendég
lelkész a visegrádi református templomban. Az a szép
számú résztvevĘ – tanár, diák, gyülekezeti tag, bel- és
,,külföldi” vendég (parajdi és brassói barátaink) –
különleges élmény átélĘje lehetett: zenés-verses formában, egy szál gitárral, énekkel és projektoros vetítés segítségével valóságos irodalmi csodát varázsolt
elénk segítĘivel.
Két Áprily-vers fogta keretbe a magyar irodalom
legszebb vallásos verseibĘl szerkesztett mĦsort, több
téma köré csoportosítva a mondanivalót, s ezeket a
Bibliából vett, odaillĘ idézetek és azok kivetített
részei váltak egyszerre hallhatóvá és láthatóvá.
A bĘ egy óra idĘtartamú élmény után nehezen
ocsúdtunk, hiszen a remek prédikátorként már ismert
fiatal lelkész és szimpatikus hölgy segítĘinek
,,mĦsora” a jelenlévĘkre nagy hatással volt. A magyar
költészet nagyjainak verseibĘl hallott tartalmas mĦsor
így hathatott lélektĘl lélekig, s vált a tartalmas Áprilyhét méltó bevezetĘjévé.
Borsody István
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Az idei Áprily-hét talán kiemelkedett az elmúlt évtizedek
eseménysorából. Több, jelentĘs évfordulót, születésnapot
ünnepeltünk november 14-én; Áprily Lajos születésének
125., a nevét viselĘ iskolánk névfelvételének 25. évfordulóját. Az ünneplés ehhez méltó volt; minden közösség, fórum
és intézmény igyekezett napi gyakorlatába beépíteni érintĘlegesen vagy direkten a nem csak helyi vonatkozású évforduló jelentĘségét. (Pl. a nyugdíjas klub kirándulása
Szentgyörgypusztára és Kisorosziba, Váradi Péter Pál és
LĘwey Lilla könyvbemutatója szeptemberben.) ÉrtelemszerĦen az Áprily iskola vállalta fel a hagyományaihoz, feladatvállalásához legközelebb álló programsorozatot.
Már a tanév kezdetekor olyan véletlennek tĦnĘ találkozást
kínált fel a sorsszerĦség, ami két alkotómĦvész szellemi
egységét, üzenetét és újabb alkotói lehetĘség forrását biztosította számunkra. A szomszédságnál többet jelentĘ Dömös
szülötte, Vertel József bélyegtervezĘ grafikus mĦvész ebben
az évben lett volna 90 éves. Leánya, Vertel Beatrix vetette
föl egy visegrádi kiállítás gondolatát, s ebbĘl az ötletbĘl
indult el a kiállítás mellett az Áprily-hét vezérfonala: ,,Áprily
városai”. Ez a téma a költĘ életútját követve izgalmas lehetĘséget kínált fel a módszer, a formai megoldásokhoz. A
verseny meghirdetésekor szerettük volna elkerülni, hogy a
nevezĘ iskolák, a könnyebb megoldást keresve esetleg az
ismertebb, látványosan bemutatható helyszínt válasszák, s
hogy valóban minden helyszín megjelenjen, ezért egy internetes keresztrejtvény megfejtésével lehetett benevezni, és az
iskola elĘre összesorsolt várospárokból kínálta fel a választási lehetĘséget.
Az Áprily életéhez kapcsolódó játék egyrészt ráhangolódás
volt a feladatra, másrészt a beküldés sorrendje biztosította az
igazságosságot. A neheze ezután következett, mert a bélyeg
formátum kötöttségével kellett Brassó, Parajd, Székelyudvarhely, Kolozsvár, Nagyenyed, Budapest (Baár-Madas és
Lónyai utca) és Visegrád jellegzetességét megörökíteni. Az
alsó tagozatosok természetesen könnyebb témával birkózhattak: Áprily Lajos PeleütĘ Dénkó vagy A tanya c. versét illusztrálhatták. A rajzpályázat a nehézségek ellenére sikeres
volt: 170 pályamĦ érkezett 12 iskolából. A zsĦri tagjai voltak: Vertel Beatrix, Kacsán György grafikusmĦvészek, Péterfy László szobrászmĦvész és Nikodém Gabriella, a Bélyegmúzeum igazgatója. A díjazottak november 12-én ünnepélyes keretek közt vehették át Vertel Beatrixtól, Nikodém
Gabriellától és Péterffy Gábortól, a Magyar Posta filatéliai
igazgatójától az értékes jutalmakat. Az elĘre hozott Áprilynap délelĘttjén – amíg a szavalóverseny zajlott a tantermekben – a gyerekek érdekes és izgalmas foglalkozásokon vehettek részt a Bélyegmúzeum és a Pénzjegynyomda munkatársai segítségével.
A képzĘmĦvészeti pályázat gazdag anyagát a szülĘk is
megismerhették az Áprily-estélyen, de örömünkre sokan
eljöttek a hétfĘi díjkiosztóra és délelĘtti foglalkozásra is.
Hihetetlen, de igaz; a díjazottak saját alkotásukból képeslapot és bélyeglapot kaptak, elsĘ napi bélyegzĘvel nyomtathattak képeslapot, könyvet. Köszönjük elsĘsorban Vertel
Beatrixnak, aki édesapja emlékét Ęrizve felejthetetlen élményen keresztül, újszerĦ tudással gazdagította gyermekeinket!
A képzĘmĦvészeti pályázat díjazását a Vertel József és az
Áprily Lajos Iskoláért Alapítvány különdíján kívül Ispán
Márta felajánlásával a mĦfaj jellegének megfelelĘ ajándékot

Vertel Beatrix volt az egyik díjátadó

Péterffy Gábor filatéliai igazgató átadja az egyik díjat

Mall-artozók

Örökifjú tanárnĘk a generációk találkozóján

(Folytatás a 8. oldalon)
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(Folytatás a 7. oldalról)

Mindenki szívesen emlékezett az elmúlt élményekre

Cseresnyés Attila parajdi igazgató átadja iskolájuk grafikáját
Bozóki Mariannának

Bubán Emese díjnyertes Áprily-portréja

A tanya c. vers ihlette mĦalkotás

2012. december

adtunk át a résztvevĘknek. A rajzpályázat fĘdíját elnyert
dunabogdányi iskolás, Bubán Emese Áprily-portréjával még
hosszú ideig büszkélkedhetünk, mert a képeslapot iskolánk
népszerĦsítésére a különbözĘ találkozókon, versenyeken
adjuk majd át.
A rajzverseny díjazottai: 1-2. oszt.: Hábel Mátyás (Visegrád) 1., Kende Borbála (Kisoroszi) 2., Kalányos Szilvia
(Dunabogdány) 3. Különdíj: Pelva Écska (Dunabogdány).
3-4. oszt.: Vanyák Katinka (Kisoroszi) 1., Kármán István
(Dunabogdány) 2., EĘry Zsófia (Visegrád) 3. Különdíj: Szabó Réka (Visegrád).
5-6. oszt.: Bubán Emese (Dunabogdány) 1., Félegyházi
Janka (Visegrád) 2., Pásztor Adél (Szob) 3. Különdíj: Tóth
Tünde Johanna (Zebegény).
7-8. oszt.: Kemenczik Luca (Zebegény) 1., Bene Júlia (Visegrád) 2., Czebe Nikolett (Bp., Bolyai Ált. Isk.) 3. Különdíj:
Tóth Csenge (Bp., Bolyai Ált. Isk.).
FĘdíj kategória: Bubán Emese (Dunabogdány). Különdíj:
Dubniczky Cintia (Dunabogdány), Medveczki Ágnes (Szob).
Vertel József különdíj: Dani Csaba Dávid (Pilismarót),
Áprily Iskoláért Alapítvány különdíja: Dani Csaba Dávid
(Pilismarót).
A vers- és prózamondó versenyre 9 iskolából 41 tanuló nevezett, elsĘsorban a Dunakanyarból, de BudapestrĘl is voltak
résztvevĘk a Bolyai Ált. Iskolából és a Lónyai U.-i Ref.
Gimnáziumból. 3 korcsoportban verset ismerĘ, szeretĘ, értĘ
zsĦri bírálta el a bemutatkozó diákok Áprily négysorosait és
a szabadon választott verset vagy prózát.
A verseny eredménye: 3-4. oszt.: Müller Ágoston (Visegrád) 1., Heim Zsófia (Visegrád) 2., Kiss Zente (Kisoroszi) 3.
Különdíj: Vanyák Katinka (Kisoroszi).
5-6. oszt.: Hadi Luca (Vác) 1., Muckstadt Andrea (Visegrád) 2., Hollár Johanna Helga (Bp. Lónyai U.-i Ref.
Gimn.) 3. Különdíj: Tóth Tünde (Bp. Bolyai Ált. Isk.),
Fancsek GergĘ (Leányfalu).
7-8. oszt.: Fekete András (Visegrád) 1., Takács Anna (Pilismarót) 2., Kovács Viktor (Bp. Lónyai U.-i Ref. Gimn.) 3.
A díjkiosztón az egyes csoportok zsĦrielnökei adták át a
díjat. 3-4. oszt.-nál: Cseresnyés Attila, parajdi iskolaigazgató,
5-6. oszt.-nál: Borsody István magyartanár, 7-8. oszt.-nál:
Lovász Irén népdalénekes, aki a zsĦrizés mellett gyönyörĦ
énekeivel is megörvendeztette a résztvevĘket.
Az Áprily-nap délelĘttjén nemcsak a mall-art programon
vettek részt a gyerekek; voltak a temetĘben Áprily sírjánál,
illusztráltak verseket, totó és kvízjáték zajlott Kisorosziban
és Visegrádon, ismerkedtek Áprily képi világával és
Parajddal. A krónikás nem tudott részt venni minden programon, de érzékelve az iskola minden pontján pezsgĘ életet,
az ünnepélyes, de vidám hangulatot, úgy véli, hogy méltó
volt a 125 éves születésnaphoz a költĘ emlékének ápolása;
tudással, élménnyel gazdagodtak vendégeink és iskolásaink.
Az Áprily-hét gazdag programja rendben zajlott a többi
napon is. Talán két programot emelnék ki az eseményekbĘl.
Miután mindkettĘ személyemhez is kötĘdik, ezért inkább a
szándékról tájékoztatnám az olvasókat.
Az egyik a hétfĘn lezajlott ,,Generációk találkozása – 25
év” címmel az iskola jelenlegi és már nyugdíjas pedagógusai
találkozója volt. Cseresnyés Attilával, a parajdi Áprily Ált.
Isk. igazgatójával osztottuk meg élményeinket, emlékeinket
Borsody István kérdései alapján. Talán tudtunk újat mondani,
talán volt üzenete a mának is, a mai fiatal kollégáinknak 25
év küzdelemmel és sok élménnyel, boldogsággal teli, megélt
történelmével. Köszönöm, hogy eljöttek a ,,sorstársak”,
kiegészítették és megerĘsítették hitünket; hogy hivatásunkat
,,csak jót, s jól” szabad és érdemes gyakorolni!
(Folytatás a 9. oldalon)
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A másik, november 14-én, az iskola tanulói és nevelĘi jelenlétében, a moziban zajlott eseményrĘl csak annyit szeretnék mindenki tudomására hozni, hogy Áprily Lajos születésnapján minden diák névre szóló ajánlással vehette át Áprily
Lajos–Bardon Alfréd Visegrádi képek c. könyvét. Az Áprily
Iskoláért Alapítvány gondozásában megjelent kiadvány azt a
célt szolgálja, hogy az iskola diákjai a névadó költĘ lírai
esszéjének segítségével, az Ę finom látásmódjával fedezzék
fel Visegrád természeti értékeit, történelmének pillanatait. A
könyv kiadását a szerzĘk, a Jékely és Bardon család tagjai
segítségével és támogatásával tudtuk megvalósítani, amit
ezúton is köszönünk.
Remélve, hogy az Áprily-év–Áprily-hét rendezvényei
nyomot hagytak mindenki szívében, aki bármelyik eseményen és bármilyen szerepkörben vett részt azon. A sok, színes program ötletéért, a megvalósítás aprólékos, fáradságos
munkájáért köszönet illeti az iskola nevelĘtestületét, munkatársait, a szülĘi közösséget, az önkormányzat és intézmények
anyagi és közremĦködĘ támogatását, civil szervezetek, vállalkozók és magánszemélyek önfeláldozását.
Visegrád város, annak iskoláján keresztül minden lakója
méltón emlékezett 2012. évben a temetĘjében nyugvó költĘ
és pedagógus, Áprily Lajos születésének 125. évfordulójára,
megvalósítva a Vallomás c. vers utolsó sorait: ,,De túl romon, ha perce jön csodáknak, / a mély megkondul, mintha
vallana, / s a bolt alól harangtisztán kicsendül / s magasra
száll az ember dallama!”
Mezei Anna,
az Áprily Iskoláért Alapítvány elnöke

A sport sem hiányzott

Áprily-kupa
Az Áprily-héten – immár 12. alkalommal – szerepet kapott
a sport is. A tavalyi (kicsit) csonka verseny után idén ismét
négy iskola vett részt a hagyományos versengésben: Dunabogdányból, Nagymarosról és Pilismarótról jöttek hozzánk a
tanulók, hogy összemérjék erejüket, ügyességüket és megpróbálják megnyerni az Áprily-kupát.
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A következĘ napon a focilabda pattogott a teremben. Küzdelmes, szoros, jó mérkĘzéseket vívtak egymással a csapatok. Nem volt lefutott meccs, minden csapatnak az utolsó
pillanatig küzdenie kellett a gyĘzelemért. Kis csapatunk az
elĘzetes esélyeket felrúgva, végig szívvel-lélekkel küzdve
elsĘ helyen végzett: 1. Visegrád; 2. Dunabogdány; 3. Nagymaros; 4. Pilismarót.
Utolsó versenyszámként a floorball ütĘké volt a fĘszerep.
Emlékezetes meccset vívott egymással Dunabogdány és
Nagymaros, de az elsĘ hely itt is a miénk lett: 1. Visegrád; 2.
Nagymaros; 3. Dunabogdány; 4. Pilismarót.
Az Áprily-kupa végeredménye:
1. Visegrád; 2. Dunabogdány; 3. Nagymaros; 4. Pilismarót.
Zsinórban immár negyedik alkalommal szereztük meg a
kupát, és most másodszor fordult elĘ, hogy mind a három
versenyszámot mi nyertük. Gratulálunk a csapatok tagjainak!
Köszönjük az iskoláknak, hogy elfogadták meghívásunkat
és reméljük, jövĘre ismét összecsapunk az Áprily-kupán!
Köszönjük az áprilys diákoknak a sportszerĦ buzdítást, a jó
hangulatot, na meg a szendvicskészítĘ különítménynek a
finom ennivalót!
Paulusz József

Gyerekkuckó

F8
Tanáraink az iskolában sokat foglalkoznak azzal, hogy a
gyerekek számára méltó példaképeket állítsanak: az elmúlt
hónapokban fejet hajtottunk az aradi vértanúknak, majd
megemlékeztünk az ’56-os hĘsökrĘl.
De nézzük csak, mit tehet az ember harc nélkül? Pusztán
toll és ecset segítségével? Áprily Lajos költĘ és Dr. Bardon
Alfréd építész, egyetemi tanár, festĘ megmutatta. A második
világháború az életüket ellehetetlenítette, de Ęk nem adták
fel! Megtalálták a módját, hogy a szeretetet és a szépséget
verseiken, képeiken keresztül átadják nekünk.

Panni néni átadja az igazgatónĘnek az új könyv elsĘ példányát

Vidáman folytak a versenyek a hét során

Az elsĘ nap az alsósoké volt. Az eddig megszokott váltóversenyek helyett, idén új versenyszám került a terítékre.
Egy 7 akadályból álló pályán kellett végigmenni a csapatoknak, amelyeken az atlétika számaiban versenyezhettek egymással. Az újdonság nagyon tetszett a versenyzĘknek és a
kísérĘ tanároknak is. Ezen a napon iskolánk csapata nem
talált legyĘzĘre: 1. Visegrád; 2. Dunabogdány; 3. Nagymaros; 4. Pilismarót.

Kedves Panni Néni! Köszönjük, hogy ez a csodálatos kiadvány minden áprilys diák kezébe kerülhetett. A tanítás, iskolaigazgatás után, az Áprily Iskoláért Alapítvány kuratóriumának elnökeként a mai napig értünk fáradozik. Ön a mi
példaképünk, aki ott van minden iskolai rendezvényen, önzetlenül segít ott, ahol gyerekekrĘl és kultúráról van szó.
Megszoktuk-e? – Igen! Megköszöntük? – Nem, de nem
haragszik, mindig mosolyog és kedves, és izgul helyettünk
is, hogy minden jól sikerüljön.
Kedves Panni Néni! Az Áprily Lajos Általános Iskola tanulói nevében itt, a Visegrádi Hírekben szeretném megköszönni a Visegrádi képek címĦ kiadványt, és mindazt, amit értünk, diákokért és az iskolánkért tesz.
Tisztelettel:
Szilágyi Lilla 5. oszt. tanuló
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2009-ben Visegrád millenniumi évében többen, sokat beszéltünk arról, hogy lehetne röviden, lényegre látóan megfogalmazni Visegrád lényegét, szellemiségét. Azóta több mottószerĦen használt meghatározás született: pl. Visegrád az
élĘ középkori városa.
Amikor egy napja elĘször
kezembe vehettem ezt a
kötetet, azt mondtam: mi ez,
ha nem Visegrád szelleme,
eszenciája. Mi más lehetne
ez a nemesen elegáns kötet,
amelyben egy Visegrádhoz
ezer szállal kötĘdĘ, a természet és a benne élĘ ember
történelme iránt érzékeny
költĘ, egy a professzionális
szakmai
építészi-képzĘmĦvészi tudás mellett az
antikvitás, a középkori
mĦvészet és Visegrád iránt
rajongó építész professzor
közös alkotásait olvashatjuk, csodálhatjuk. Mindez nem jöhetett volna létre, ha nincs egy régész, visegrádi
múzeumigazgató, Héjj Miklós, akinek az élete Visegrád
múltjának kutatásáról szólt, s idén lenne 90 éves.

  !"

gáns formájáért, színvilágáért, a tördelés, a betĦtípus harmonikus összhangjáért és még sok mindenért, amit kellĘ hozzáértés híján nem tudok megfogalmazni s talán így is van ez
jól. És jó belelapozni, beleolvasni, elgondolkozni, hogy a
képek által megjelenített visegrádi helyszínek most hogy
néznek ki, s ma mit jut róluk az eszünkbe. Ez a könyv Visegrádról szól, nemcsak visegrádiaknak, de nekünk különösen.
KöszönhetĘ ez Áprily Lajosnak, Bardon Alfrédnak, Héjj
Miklósnak és a könyv tervezĘjének, Csontó Lajosnak és
mindenkinek, akik e kötet létrejöttét segítették, elsĘsorban az
Áprily és Bardon családnak, az Áprily Iskoláért Alapítványnak, Mezei Annának.
Kérem, vegyék kézbe ezt a szép könyvet, vegyék meg, olvassák el, ajánlják és ajándékozzák barátaiknak, ismerĘseiknek azzal a szavakba nem öltött boldog tudattal, hogy Visegrád ismét gazdagabb lett, mert kiapadhatatlan kincsestárának újabb ékszerével ajándékozta meg az arra érdemeseket.
Gróf Péter
(Elhangzott a kötet bemutatóján és a Bardon Alfréd-kiállítás
megnyitóján, 2012. november 17-én a Mátyás Király MĦvelĘdési Házban.)

G. Tóth Franciska énekel a könyvbemutatón

A könyv borítója és belseje
Régóta ismerem Áprily Lajos költĘi életmĦvének azon verseit, melyek a történelemrĘl, Visegrád történelmérĘl szólnak.
Régész-történész, muzeológusként is mindig úgy éreztem,
egy-egy verssora néha találóbban, érzékletesebben ragadja
meg a história valamely fontos eseményét, mint tucatnyi
szakcikk. Ezt érezte, tudta Héjj Miklós is, amikor a szöveghez illesztett utószavában azt írja: Áprily Lajos kérdésére át
kell-e dolgoznia az újabb ismeretek alapján a szöveget?– azt
mondta: nem kell.
A több mint ötven éve Csipkerózsika-álmát alvó, lírai szövegbĘl a helybelinek és idelátogatónak egyaránt Visegrád
bensĘséges szépségét, meghittségét bemutató képekbĘl álló
kötet megtervezését egy szintén Visegrádhoz kötĘdĘ grafikus, fotómĦvész álmodta és tervezte meg. Remélem, hogy a
nyomtatot szó és kép, a Gutenberg-galaxis világát fenyegetĘ
digitális korszakban is sokan vagyunk, akiknek még jelent
valamit, ha azt mondjuk, jó érzés egy könyvet kézbe venni.
Nos, ezt a könyvet nagyon jó érzés kézbe venni finom, ele-

Keresztfalvi László a Bardon-kiállítás megnyitóján

***
Felhívjuk az érdeklĘdĘk figyelmét, hogy a VISEGRÁDI KÉPEK 1400 Ft-os támogatói hozzájárulásért (Sulibankó) a könyvtárban megvásárolható.
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Szerkeszti a Német Nemzetiségi Önkormányzat

#  "
(Folytatás)
November 1-jén este, mindenszentek napján körmenet –
melyen leginkább csak az asszonyok és lányok vettek
részt – indult a temetĘhöz, ahol a plébános a kereszt körül
a hívĘknek beszédet tartott, majd együtt imádkoztak.
Ezután keresték fel csak sírjaikat és gyújtottak gyertyákat
és olajmécseseket.
November 2-án, halottak napján, az egész család kiment
a temetĘbe, és gyertyát gyújtott az elhunyt családtagok
tiszteletére.
November 19-én Szent Erzsébetet ünnepelték. Miután
igen kedvelt keresztnév volt, sok házban ilyenkor köszöntés és megvendégelés folyt.
November 25-én, Szent Katalin napján rendezték a karácsony elĘtti utolsó bált, ez is kedvelt név volt, sok Katalint táncoltattak meg a bál forgatagában.

tak a gyerekekkel, majd az éjféli miséhez készülĘdtek. A
karácsony és újév közti idĘszakot eleink is pihenéssel,
rokonlátogatással és templomba járással töltötték. Egyes
családok disznót vágtak, hogy az új esztendĘt friss hússal
kezdhessék. Szilveszter estjén friss csülökbĘl és körömbĘl
kocsonyát fĘztek, elsején friss malacpecsenyét készítettek, és lencsét kínáltak hozzá. Ezzel gondolták megalapozni az új év szerencséjét.
Scheiliné Herendi Ida

Advent
Eleink idejében rendszerint már november második felében fagyosra váltott az idĘ, hamarosan lehullott a hó és
adventtĘl február közepéig így is maradt. Advent idejében
a hajnali misék és a Mária-áhítatok rövidítették le a kis
Jézusra várás idejét.
December 6-án, Miklós napján, járt házról házra az
édességosztó Mikulás bácsi, de rendelésre magával vitte a
Krampuszt is, akinek a rossz gyerekeket kellett megrendszabályozni.

Mária-áhítatok
Az ország több helyén is divat
volt régen a Mária áhítat
(december 8., január 6., február
2., március 25.), de a központi
áhítat ideje a szenteste elĘtti
kilenc nap volt (december 15–
23.), melyet kilenc asszonyból
alakult csoport tartott minden
este egy másik házban. Az
egyházi év kezdetén sorsolták ki
a december 15–23. közötti
áhítati helyeket, a legjobban
óhajtott szám a 9-es volt, mert
az azt jelentette, hogy a Máriaszobor az áhítatok után egész
éven át abban a házban marad, mely a 9-es számot húzta.
A Mária-szobrocskát a ház házi oltárán helyezték el, virággal, gyertyával és kis olajmécsessel díszítették, és a
mécsesnek az áhítat ideje alatt végig égnie kellett.
A szoborvándorlás eredete a szent család szálláskeresésére vezethetĘ vissza.

Karácsony
Véget ért a hosszú várakozás a kis Jézusra, így aztán
december 24-én sem tartottak már hajnali misét. A családok készülĘdni kezdtek a szent karácsonyestre, pihentek a
nagyobb munka csak az állatok etetése volt, és az asszonyok az ünnepi ételek elkészítésével foglalatoskodtak.
Délután feldíszítették a karácsonyfát, vacsoráztak, játszot-

.>EA9CI)4B>
A Plintenburg Német Nemzetiségi Önkormányzat
szeretettel vár
minden kedves érdeklĘdĘ visegrádi polgárt
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alkalmából szervezett
Visegrádi német nemzetiségi kultúrcsoportok
bemutatóira,
ahol is fellépnek óvodásaink, iskolásaink,
nemzetiségi énekkarunk és fúvósaink
A kultúrprogram után
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Hiánypótlás
A novemberi Visegrádi Hírekben képriportban számoltunk be a szüreti mulatságról. A remek felvételeket (melyek még a fekete-fehér nyomtatásban is élvezhetĘek!)
Grósz Gábor, a Danubia Televízió kameramanja és Gróf
Péter régész készítette. Köszönjük nekik, hogy szép képeikkel megörökítették mindannyiunknak hagyományĘrzĘ
fesztiválunkat!
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,,Advent, te szépen csengĘ, kedves szó, / Advent, te halkan, lágyan bíztató.
/ Advent, te mindent elĘkészítĘ, / Istent és embert összebékítĘ, – / Napjaid
arra emlékeztetnek, hogy Isten csupa-csupa szeretet.”

Töltsük együtt advent harmadik szombat délutánját!

Szeretettel várunk mindenkit december 15-én a templomkertbe,
ahol

ADVENTI VENDÉGSÉGÜNK
16.30 órakor kezdĘdik
Benne:
17.00 A visegrádi gyermekek, fiatalok és felnĘttek adventi mĦsora
verssel, énekkel, zenével a róm. kat. templomban
17.30 Ringató – dalos gyermekfoglalkozás Gencsi Marietta közremĦködésével
18.00 Szentmise
18.45 Betlehemes játék a templomkertben
Közben karácsonyi ízekkel, illatokkal,
valamint mézeskalács-kiállítással szeretnénk bensĘségessé tenni
az együttlétet:
forralt bor, krampampuli, sült gesztenye, zsíros kenyér,
házi sütemény, tea és habos forró csokoládé!
A vendéglátók:
Visegrádi Ifjúsági Sziget Egyesület,
Visegrádi Fiatalok Klubja Egyesület, Fellegvár Óvoda,
„Zónás Lányok”, Migreen Team, Mátyás Király MĦvelĘdési Ház

2013 a könyvtár éve Visegrádon
Idén decemberben egy igen hosszú, mintegy négy éve tartó folyamatot
zárunk le a könyvtárban. 2009-ben határoztuk el, hogy városunk könyvtárát szakmai értelemben megújítjuk. Még abban az évben beszereztük az
ehhez szükséges számítógépet, és megvásároltunk egy professzionális
könyvtárkezelĘ programot is.
Ezután megindult a könyvtár állományának számítógépre vitele és vonalkóddal való ellátása, mely hosszan tartó, nagy munka volt. De igen
fontos ahhoz, hogy a visegrádi könyvtárban gyakorlatilag minden olyan
szolgáltatás igénybe vehetĘ legyen, melyekkel a nagy könyvtárakban
találkozik az ember. A legtöbb olvasó leginkább akkor találkozhat ezzel,
amikor valamilyen könyvet keres. Tapasztalni fogják, hogy a beiratkozás,
a kölcsönzés és a könyvek visszavétele is számítógépen történik, mint
ahogy a nyilvántartás, a leltározás, selejtezés is.
A könyvtárlátogatók a sok új szolgáltatás között igénybe vehetik a
könyvtárközi kölcsönzések lehetĘségét, de kereshetnek más könyvtárak,
könyváruházak vagy antikváriumok kínálatában is.
A számítógépes rögzítés után idén júliustól teljes körĦ leltározás volt,
mely mára befejezĘdött. Ezzel a nem látványos, de fontos munkával végéhez értünk elĘre kitĦzött feladatainknak.
Úgy gondoljuk, ma már minden olyan lehetĘség a birtokunkban van,
mely egy kisváros könyvtárában szükséges ahhoz, hogy modern, a mai
kor igényeinek megfelelĘ könyvtári szolgáltatást nyújtsunk.
Most egy új fejezetet kell indítanunk a könyvtár életében.
Elhatároztuk, hogy a fent leírt munka befejeztével még inkább az olvasók felé fordulunk, és a könyvtárhasználók szolgálatába állítjuk a birtokában lévĘ lehetĘségeket.
Éppen ezért ennek az új korszaknak a kezdetén, mintegy felütéseként
2013-at a könyvtár éveként hirdetjük meg. Ismételten felhívjuk mindenki
figyelmét a könyvtárra, és szolgáltatásaira. Az elsĘ évben minden hónapban más és más programmal adunk nyomatékot szándékunknak. Kérem,
kísérjék figyelemmel hónapról hónapra eseményeinket, és látogassanak el
a könyvtárba!
Szeretettel várunk minden kedves Könyvbarátot!
Mikesy Tamás

2012. december

Szeretettel hívunk
mindenkit
a Mátyás Király MĦvelĘdési Ház,
valamint
a Visegrád és Környéke
Turisztikai és Marketing Egyesület
közös szervezésében

2012. december 30-án
megtartandó

visegrádi
évbúcsúztató
disznótorba
Jöjjenek el és kóstolják meg
a helyben sütött hagyományos
visegrádi sváb hurkákat,
kolbászokat
és sült húsokat!
A disznótorban
az ételkóstoló ingyenes;
a forralt bor és a pálinka árából
befolyt összeget
közösségi célra fordítjuk!

Program:
10.00 és 16.00 óra között
Disznótoros kóstoló
13.00 órától
Süteménykóstoló
A disznók feldolgozása várhatóan
16 óráig tart majd
A zenét idén is
a dunabogdányi

Pogdane’ Puve
zenekar biztosítja

A disznótor helyszíne:
a városközponti tér
A disznókat feldolgozzák:
a Szent György Lovagrend,
a Visegrádi Ifjúsági Sziget Egyesület
és
a Visegrádi Fiatalok Klubja
Egyesület
Mindenkit szeretettel várunk!
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A decemberi jeles napokat
(lucázást, kántálást, betlehemezést) elevenítjük föl
2012. december 16-án vasárnap délután 4–6-ig
az Áprily iskolában.
Mindenkit szeretettel várunk!
Szabóné Mayer Katalin

FILMKLUB
Értesítjük az érdeklĘdĘket, hogy az Ęsszel újra indított filmklubot következĘ alkalmai december 20-án és
január 3-án lesznek a könyvtárban. Szeretettel várjuk a
régi klubtagokat és természetesen az új érdeklĘdĘket
is.
Részletesebb információval a mĦvelĘdési házban,
vagy a 398-128-as telefonszámon tudunk szolgálni.
Mikesy Tamás

 
Visegrád Turisztikai és VárosszépítĘ Egyesülete,
és a Visegrádi Szövetség Egyesület
szeretettel hívja Visegrád lakosait,
valamint a városban tartózkodó vendégeket
a hagyományos

  


amelynek ideje:
2012. december 22., szombat 17 órától 20 óráig,
helye:
Visegrád, Széchenyi utca
– az 1848-as emlékmĦ környezete
Ünnepi hangulattal, énekszóval,
továbbá forralt borral, forró teával,
zsíros kenyérrel, süteménnyel várjuk
kedves Vendégeinket!

A visegrádi Mátyás Király MĦvelĘdési Ház
szervezésében
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Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület karácsonyi
vásárt szervez 2012. december 15–16-án, valamint december 22–23-án a templom elĘtt, délután 14.00 és 19.00
óra között. A vásáron helyi és környékbeli kézmĦvesek
kínálják portékájukat. A karácsonyi vásár ideje alatt visegrádi zenészek, magánszemélyek, a Mátyás Király
MĦvelĘdési Ház és civil szervezetek jóvoltából kulturális
programokkal várjuk kedves Vendégeinket.
Program:
December 15-én 17.00 órától karácsonyi mĦsor és ringató a római katolikus templomban, mézeskalács-kiállítás
és betlehemes játék magánszemélyek, helyi civil szervezetek és a Mátyás Király MĦvelĘdési Ház szervezésében.
December 22-én 17.00 órától a római katolikus templom elĘtt fellép a visegrádi és környékbeli fiatalokból álló
Szimbola együttes, illetve ugyancsak 17.00 órától az
1848-as emlékmĦnél lesz karácsonyi ünnepség helyi civil
szervezetek szervezésében
Mindenkit szeretettel várunk!
A vásárral kapcsolatban Farkas Emesénél érdeklĘdhetnek a 06 (20) 222-7551-es telefonszámon.

Kedves & Olvasóink!
Örömmel tájékoztatom Önöket arról, hogy az elmúlt
évek hagyományainak megfelelĘen most is sokan támogatták könyvadományokkal a visegrádi könyvtárat.
2012-ben köszönet illeti Azary Gábort, Bolyki Lajost,
Borsody Istvánt, Fenyvesi Zitát, Gróf Pétert, Grósz Zsuzsannát, Héder Józsefet, Ispán Lillát, Izsák Józsefnét,
Kalotai Árpádot, Késmárki Zitát, Németh Jánost, Schmidt
Katalint, Schült Antalt, Spáth Diánát és Tóth EnikĘ Csengét mindazokért az értékes könyvekért, amelyekkel a
könyvtár állományát gazdagították.
EgyidejĦleg engedjék meg, hogy minden kedves Olvasónknak és Visegrád minden polgárának kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánjak!
Fehér Judit könyvtáros

MEGHÍVÓ

2013. január 6-án, vasárnap
a karácsonyi ünnepkör utolsó napján,
Vízkereszt ünnepén
a visegrádi plébániatemplomban

2013. január 11,. (péntek) 18 órára
a visegrádi moziba

AZ ESZTERGOMI TEMESVÁRI PELBÁRT
FERENCES GIMNÁZIUM KÓRUSA
ÉNEKEL

Hideg vízben fürdetett
gondolatok...

a 18 órakor kezdĘdĘ szentmisén,

TAKÁCS BENCE

címĬ

majd ezt követĘen

ELĝADÓESTJÉRE

KONCERTTEL

A belépés díjtalan!

kedveskednek a visegrádiaknak

Minden érdeklĞdĞt szeretettel várunk!

A belépés díjtalan!

„Együtt” Kulturális Egyesület
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Újabb várossal alakulhat ki jó kapcsolat

  

      

A fenti címben olvasható esemény akár egy RejtĘ-könyv
epizódja is lehetne, de ez nem így van, s erre még késĘbb
visszatérek.
2012. november 20-án együttmĦködési megállapodást
kötött a montenegrói Cetinje és a magyarországi Visegrád
városa. Ezzel a hírrel azóta már több sajtóorgánum is
foglalkozott, a Duna Televízió Kárpát expressz címĦ
mĦsorában pedig egy rövid összefoglalót láthattunk az
eseményrĘl.
Egy évvel ezelĘtt történt a kapcsolatfelvétel, mikor
Vesko Kraljeviü, a Magyar–Montenegrói Baráti Társaság
elnöke keresett meg azzal a kéréssel, hogy Montenegró
valamikori királyi székhelye Cetinje, és az egykor szintén
királyi székhely Visegrád között kulturális és gazdasági
együttmĦködést szeretne létrehozni. Az év során még
többször találkoztunk és egyre izgalmasabbnak tĦnt a
feladat. Talán kevesen tudják, hogy Montenegró 2006ban nyerte el ismét függetlenségét, lakosainak száma
pedig mindössze 750.000 fĘ. Északról Szerbia, nyugatról
Bosznia, keletrĘl Albánia és a déli tengerparti sávban
Horvátország határolja.

Cetinjei utcarészlet
Az elmúlt ezer év során többször került szoros kapcsolatba Magyarországgal: Nagy Lajos a tengerparti városokat megvédte VelencétĘl, de járt itt Zsigmond király és
fontos stratégiai partnerként tekintett a térségre Hunyadi
Mátyás is. A török elleni, mintegy fél évezredes harc
során a két és fél ezer méter magas hegyek között élĘ
törzsek megĘrizték függetlenségüket és a tengerparti
városok egy része is sikeresen szállt szembe a török világbirodalommal.
Bennünket, magyarokat nagyon szeretnek, talán a két
nép szabadságvágya az, ami kivívta e kölcsönös tiszteletet
és megbecsülést. Az Osztrák–Magyar Monarchia idején
az egyik legfontosabb haditengerészeti támaszpont a
Kotori-öböl volt, majd az I. világháború befejeztével
megszĦnt Montenegró függetlensége és a Szerb-HorvátSzlovén Királysághoz csatolták. A II. világháború után a
Tito vezette Jugoszlávia része lett.
Cetinje a tengerparti Budvától 30 km-re található északra, mintegy 1600 méter magasan. A tengerparttól egy
hegyi úton közelíthetjük meg, mely mindjárt az elején
több mint 1000 métert emelkedik, páratlan kilátást bizto-

sítva a Kotori-öbölre. A királyi város, Cetinje már a Fekete-hegyek között található, jelenleg mintegy 20.000 lakosa van, s egyben az ország kulturális központja is, hiszen
itt mĦködik a FilmmĦvészeti FĘiskola, a KépzĘmĦvészeti
FĘiskola és itt található rengeteg alkotómĦvész mĦterme
is.
A 19–20. század fordulóján a városban uralkodott Nikola király, akit Európa apósának is neveztek, mivel lányai
közül néhány kivétellel mindegyik jelentĘs európai uralkodóhoz ment férjhez. ė volt az a király, aki modernizálta
Montenegrót és a helyiek még ma is áhítattal emlékeznek
arra a fontos eseményre, amit már a címben is olvashattunk, az elsĘ biliárdasztal meghozataláról. Nekünk, kívülállóknak teljesen érthetetlen, hogy miért volt számukra
ilyen nagy és fontos esemény ez, de amikor a polgármester úrral megnéztük a királyi palotát, ahol Nikola király és
családja élt, sok mindent megértettünk. A mai montenegróiak emlékében úgy él, mint egy jóságos déd- vagy
nagyapa, aki szeretett népéért élt és dolgozott.
A királyi palota egy szerény, egyemeletes épület, mely a
városka fĘ utcáján található és belépve rögtön balra a
király dolgozószobáját találjuk. Ez a tény is arról árulkodik, hogy a montenegróiak ügyes-bajos dolgaikkal bátran
fordulhattak királyukhoz, aki mindenben igyekezett segíteni. Az ominózus biliárdasztalon kívül bevezette a villanyvilágítást, kiépíttette a vezetékes víz- és csatornahálózatot is. A századfordulón minden jelentĘs európai országnak mĦködött itt nagykövetsége, melyeket mostanáig
épségben megĘriztek. A követségi épületek közül kiemelkedik a francia, az olasz és az osztrák–magyar, mind
építészeti stílusuk, mind grandiozitásuk okán.
Természetesen egy rövid nap nem elegendĘ arra, hogy
mélyebben megismerkedjünk Cetinjével, de házigazdáink
kedvessége és mindenre kiterjedĘ figyelme arról árulkodott, hogy nagyon komolyan veszik a Visegráddal kiépítendĘ kapcsolatot. Aleksandar Bogdanoviü és Félegyházi
András polgármester urak a városháza nagytermében írták
alá az együttmĦködési megállapodást, melyen részt vett
Császár Tibor magyar nagykövet, valamint a helyi politikai és kulturális élet több prominens személyisége.
Nyáron a palotajátékok után egy egyhetes program keretében hagyományĘrzĘ programra kerül sor Cetinjében a
csallóközi lovasíjászok, a Szent György Lovagrend, a
Primavera táncegyüttes és több más szereplĘ közremĦködésével. Reméljük, hogy mielĘbb fogadhatjuk Visegrádon
Cetinje kulturális küldöttségét, hiszen népviseletük, tánccsoportjaik és az itt alkotó mĦvészek méltán teszik világhírĦvé ezt a kis települést.
Végezetül köszönetet szeretnék mondani Félegyházi
András polgármester úrnak, hogy rengeteg elfoglaltsága
mellett idĘt tudott szakítani e rendkívül rövid látogatásra
és személyében egy olyan embert ismerhettek meg
Cetinjében, aki biztosíték arra, hogy a kapcsolatfelvétel
kellĘ tartalommal való megtöltéséhez megtalálja a megfelelĘ embereket. Véleményére mind városvezetĘként, mind
építészként kíváncsiak voltak kinti partnereink.
Cseke László kancellár
(Szent György Lovagrend)

XXVIII. évfolyam 12. szám




VISEGRÁDI HÍREK

15



Visegrád és Környéke
Turisztikai és Marketing Egyesület
tevékenységeinek fejlesztése
2012. november 22.

A Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület 49,375 millió forint vissza nem térítendĘ támogatást nyert a Közép-Magyarországi Operatív Program keretén belül „Turisztikai Desztináció Menedzsment
Szervezetek támogatása” tárgyú pályázaton, az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében. Az 58,169 millió
forint összköltségĦ projekt 2010. augusztus 23. és 2012. november 22. között valósult meg.
A Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület 2009. évben jött létre és kezdte meg mĦködését.
A visegrádi önkormányzat a helyi idegenforgalmi szereplĘkkel közösen indult a Turisztikai Desztináció Menedzsment
Szervezetek támogatására kiírt pályázaton, melyen támogatást nyert el.
A 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 vendégek
széles körĦ tájékoztatásával érhetĘ el.
A projekt legnagyobb eredménye, hogy Visegrád 2013-tól teljesen új, felszerelt és berendezett Turisztikai Információs
Irodával, 9 nyelvĦ prospektussal, egyedi kézzel festett látványtérképpel, valamint új turisztikai szolgáltatásokkal, kiállítási installációkkal várja a hazai és külföldi látogatókat.
Jelen projekt keretein belül beszerzésre került eszközök és megvalósult fejlesztések nagyon nagy jelentĘséggel bírnak az
Egyesület számára. A „KMOP-3.1.2/C-2010-0002” azonosító számú projekt keretében 15%-os saját erĘ biztosításával
85%-os mértékĦ, 49 375 468 Ft vissza nem térítendĘ támogatást nyertünk.
A projekt fenntartásának idĘtartama a projekt befejezésétĘl számítva 5 év, amely idĘszak alatt a Visegrád és Környéke
Turisztikai és Marketing Egyesület a projekt megvalósulásának helyszínén a projekt eredményeit fenntartja.

A Visegrád
és Környéke
Turisztikai és Marketing Egyesület
hírei
A Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület sikeresen indult a
PocketGuide pályázatán, amelyet „Mobil
eszközökön használt turisztikai alkalmazás
elkészítése” tárgyában hirdettek meg.
A PocketGuide egy, az iPhone és az
Androidos mobiltelefonokra letölthetĘ innovatív személyes idegenvezetĘ, magyar fejlesztésĦ szoftver, amely a városnézĘ, természetjáró túrákhoz nyújt hasznos segítséget.
Az új, letölthetĘ alkalmazás tartalmilag gazdag, élvezetes túraélményt biztosít majd a Visegrádra látogató turisták számára.
A szolgáltatás várhatón márciustól lesz elérhetĘ és reméljük, hogy bevezetésével a hozzánk érkezĘ vendégek teljesebb képet kaphatnak városunk nevezetességeirĘl.
(VKTME)

Talán,
Kedves Pisti, jó, hogy így fejezted be az írásodat, mert ezzel a sok új létesítménnyel, amit említettél, gondoltam, már nem lehet visszakanyarodni
a múltba.
Persze, biztos sok olyan emléked van fiatal korodból, amit az új lakosok meg sem értenek. Volt nemrég egy fényképkiállítás régi családi képekbĘl, s valaki megjegyezte: ,,ezzel nekem semmit nem mondanak.”
Ezért kell folytatnod a régi idĘk felelevenítését. A mai Visegrádot látják.
Mi volt a II. világháború elĘtt, ami a falut sem kerülte el, gyerekként
átéltük és a következĘ évek? Volt termelĘszövetkezet, sok vállalati üdülĘ,
vendéglátók jó cigányzenével (amíg nem államosították), üzemek. Mindenki dolgozott. Felépült az új városrész, Újtelep. Köszönet érte Madas
Lászlónak és az ott új otthonhoz jutók szorgalmának. BölcsĘde is volt a
településen. MĦködése alatt 300 kisgyermek kezdte ismerkedését a közösségi élettel szeretetteljes körülmények között. És volt egy strandfürdĘnk! Hová lett?
Tehát, fogd a tollat és mesélj. Maradjon emlék a régi idĘk Visegrádjáról és a benne élĘ emberekrĘl. Várom írásod, és soha ne törĘdj a gáncsoskodó, irigy emberekkel!
Kívánok minden lakosnak békés ünnepeket. Köszöntsük közösen Jézus születését. A rendezvények ne ,,azoké” meg ,,ezeké” legyenek, hanem mindannyiunké.
Sipos Lajosné

16

VISEGRÁDI HÍREK

2012. december

Egy ág a Niedermüllerek családfájáról
Borbálának
keresztelve,
Visegrádon
születtem 1928. december 1-jén. A bába
anyai nagyszüleim –
Fröhlich János és neje,
Friedrich Mária –
házában segített világra
jönnöm.
Ebben
a
családi
eseményben
csak egy három éves
fiúcska, Tóni bátyám
elĘzött meg. A mi
születésünket az anyai
nagypapánk sajnos nem
élhette meg, mivel 1919-ben, 54 éves korában meghalt. Jó
kezĦ, elismert ácsmester volt. Egyik díszes munkája ma is
megcsodálható. Az egykori, ún. Várady-villa (Rév u. 12.)
ácsmunkája az Ę kezét dicséri. A Fröhlich család a nagyon
szép, tájjellegĦ házukban, a Nagy Lajos u. 8-ban élt.
Három lányuk volt, köztük édesanyám, Fröhlich Irén, aki
19 évesen 1921 októberében feleségül ment az akkor 24
éves édesapámhoz, Niedermüller Antalhoz. Apám a nyolc
felnĘttkort megélt Niedermüller-gyerek közül a negyedik
volt. Szülei, id. Niedermüller Antal és felesége, Schüszterl
Katalin a mi családi házunk (FĘ u. 50.) szomszédságában
élt. Nagyapám asztalos mester volt, de a házukban
szatócsboltot is vezettek.
Édesapám a Budapesten kitanult férfi-nĘi szabómesterséget a családi házunkban Ħzte és a ház utcai
frontján rövidárubolt is mĦködött. Apámat munkájában 22 segéd és inas segítette. Elemi iskolába Visegrádon
jártunk. A jóságos és türelmes Nádler Mária volt a
tanítónĘnk, de igazgatónk, Szabady Béla is tanított
bennünket. Bátyámmal egyetemben a polgári iskolát is
kijártuk. Ott egyetlen visegrádi osztálytársam volt, a
kitĦnĘ tanuló Sasvári Edit, akivel a mai napig is jó
barátságban vagyunk.
A világháború szörnyĦségeit Visegrád viszonylag
szerencsésen élte túl. Emlékem azért maradt róla. A
község lakossága – barátok, rokonok – sikeresen bújtatta
lányait a ,,felszabadító hadsereg” katonáinak molesztálása
elĘl. Engem legidĘsebb nénikém, a Kálvária-hegyen élĘ
Katica néni bújtatott. Majd teltek-múltak az évek, én is,
bátyám is megházasodtunk. 1948 nyárutóján feleségül
mentem az ugyancsak Visegrádon született Sipos
Lajoshoz. Férjem faipari tervezĘmérnökként Pesten
dolgozott, így életünk is a fĘvároshoz kötĘdött. Fiaim már
Budapesten látták meg a napvilágot. ElĘbb, 1949-ben
Lajos, majd 1951-ben Péter. Amíg fiaim kicsik voltak,
otthon voltam velük, de 1954-tĘl – nyugdíjba
vonulásomig – 30 éven át a Rákóczi úti Verseny
Áruházban dolgoztam eladóként. Sokévi munkám
elismeréséül kitüntetéssel búcsúztattak el. Ezután – 1984tĘl 1991-ig még aktívan dolgoztam szövetkezeteknél és
egyéb munkahelyeken. Fröhlich nagymamám elhunyta
(1956) után szüleim a FĘ utcából felköltöztek a
nagyszüleim házába. Édesapám 1957-ben nyugdíjba
ment, de ezután még évekig Dunabogdányban, egy
ruházati szövetkezetnél fĘszabászként dolgozott. Miután

ezzel felhagyott, sajnos nem sokáig élvezhette
megérdemelt nyugalmát, egy napon agyvérzés ágyba
döntötte. Csaknem tíz évvel ezután, 1979-ben eltemettük.
Drága édesanyámat, aki mindvégig türelemmel és
szeretettel gondozta aput, utolsó éveiben a téli hónapokra
behoztam hozzánk Óbudára, nyáron pedig egy pár
hónapot vele voltunk Visegrádon. Még nyolc év sem telt
el és anyám követte párját. Ezeket a szomorú
eseményeket én is úgy éltem meg, hogy közben az én
életem sem zajlott simán.
1963-ban elváltam elsĘ férjemtĘl. Rá három évre, 1966ban nĘül mentem második uramhoz, Ferencsik
Andráshoz. Szeretetben és megértésben töltött éveinket az
Ę 1993-ban bekövetkezett halála zárta le, 58 éves volt.
Néhány szót gyermekeimrĘl és családjukról:
ElsĘszülött Lajos fiamat tanulmányai során az
elektromosság vonzotta. FeltehetĘleg ez is közrejátszott
abban, hogy az Energiaipari FĘiskolát is elvégezte.
Persze, ez sem ma történt, már Ę is nyugdíjas. Az 1972ben, Marika menyemmel kötött házasságuk révén
született két gyerekük (Ildi 1972., Tomi 1975.) szerezte
nekem az elsĘ nagyszülĘi örömöket. Ám általuk már
dédnagyi is lettem. Ildi a 14 éves Hannával és 9 éves
Dianával, Tomi pedig a 6 éves Bencével bĘvítette a
családi kört. Lajos fiam szeretettel törĘdik velem, amiben
csak lehet, segít napi problémáim megoldásában.
Testvérét, Péter fiamat is Ę pótolja, akit 56 éves korában a
szenvedélyes dohányzás okozta betegség szinte egy év
alatt sírba vitt.
Péter családjával Vácott élt. Faipari technikusként a
tanulmányaihoz jól illeszkedĘ asztalossággal kereste meg
a mindennapi kenyérre valót. Egykori menyemmel,
Ágival kötött házasságából két kislány született: Réka
(1974.) és Eszter (1980.). Így nĘtt az unokáim száma
négyre. Az évek során azután anyukák lettek Ęk is.
Rékának a két és féléves Mira, Esztinek pedig a
hároméves Maya a mindene.
Tóni bátyámmal folytatnám ismertetĘmet:
ė viszonylag késĘn, az 50-es évek végén nĘsült meg.
Gyermekei, Kati és Zoli, már bátyám magyarosított
családnevét (Nemes) viselik. A család Nagymaroson élt,
mivel Tónit és Anit is oda kötötte munkája. Bátyám egy
ruházati bolt vezetĘje volt, Ani pedig a helyi óvodáé.
Házasságuk – ha jól emlékszem – a 60-as évek második
felében tört derékba. Bátyám 1975-ben újra
megházasodott. Feleségével, Gizivel saját ruházati és
rövidáruboltot tartottak fenn. Boldog házasságuknak
bátyám egyre súlyosbodó, hosszú évekig tartó, ágyhoz
kötött betegsége, majd a megváltó halál vetett véget.
2000-ben kísértük utolsó útjára Visegrádon, a Fröhlich
nagyszülĘk sírjába. SógornĘmmel a mai napig is jó
kapcsolatban vagyunk. Amíg egészségem engedte, szinte
nem volt olyan hét, hogy ne látogattam volna meg. A
szívem sajnos két éve rendetlenkedik. Nagymaroshoz
kedves Irén unokahúgom és családja révén is kötĘdöm.
Náluk élte utolsó éveit édesanyja, Annus nénikém, aki
keresztanyám volt. ė 1995 óta lakója a visegrádi
temetĘnek, az 1945-ben elhunyt férjével, Heinisch
Lajossal nyugszanak közös sírban.
(Folytatás a következĘ oldalon)
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(Folytatás az elĘzĘ oldalról)
Beszámolómat életemrĘl örömtelibb dolgokkal szeretném befejezni. Ifjúságom mellett ugyanis idĘs koromban
is rengeteg kedves emlék fĦz szülĘföldemhez, Visegrádhoz. Hálás vagyok Istennek, hogy megérhettem hazánk,
majd Visegrád millenniumi ünnepségét. Bár budai lakos
vagyok, 2001-tĘl tíz éven át – amíg egészségem engedte –
aktív tagja voltam a Horváth Margitka által vezetett
nyugdíjas klubnak. El nem lehet felejteni a sok szép közös
kirándulást, ünnepi ebédet vagy vacsorát, a heti klubnapokat a Mátyás Király MĦvelĘdési Házban. A régi ismerĘsökkel, barátnĘkkel az egykori idĘk, emlékek felelevenítésével kicsit fiatalabbnak éreztem magam. De az ember
nemcsak kenyéren és vízen él. A lélek is igényli a törĘ-
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dést. Ehhez nyújtottak és nyújtanak jelentĘs segítséget
azok a szentmisék, melyeket Kalász István plébános úr a
plébániatemplomban, a Mária- vagy a Millenniumikápolnában tart. Ezek az alkalmak teszik teljessé az ünnep- és az egyszerĦ hétköznapokat is, melyeket családtagjaim, rokonaim, barátaim körében – országszerte vagy
külföldön tudtam vagy tudok eltölteni.
A szeretet is olyan, mint a napsugár. Ha vannak is idĘnként kisebb-nagyobb felhĘk az égen, a végén mégis megtalálja mindig az utat hozzánk.
Tisztelettel:
Ferencsik Andrásné Niedermüller Borbála
Lejegyezte:
Scheili Béla (Budapest)

TörĘdjünk velük!



  

Lassan itt a tél. A madarak egy része már elvonult délre, az állandó madaraink pedig magvak, bogyók után keresgélnek. Kertekben, erdĘben, erdĘ szélén, útszéli gazosban sokáig megtalálják élelmüket.
De mi van, ha beköszönt az igazi téli idĘjárás, a fagy, a hó? Az eleség ekkor is megvan, de a kis állatok nehezen jutnak
hozzá. Az ember már régóta tudja ezt, ezért különbözĘ csemegékkel várja az ablakban, a kertben az éhes madarakat.
ElsĘ kérdés: mi a jó madáreledel? A tél folyamán a madaraknak
zsírdús táplálékra van szükségük, hogy megfelelĘ vastagságú
zsírréteget növesszenek bĘrük alá. Legjobb az olajokban gazdag
napraforgómag. Viszonylag könnyĦ beszerezni, s ha elegendĘ
mennyiséget vásárolunk, kitart egész télen át. A füstölt szalonna bĘrét
is kiakaszthatjuk, hadd csipegessenek belĘle madaraink. A fekete rigók
kedvéért fĘtt répát, almakockákat is tehetünk az etetĘ alá, a rigók
ugyanis legtöbbször a földrĘl csipegetik fel az eleséget.
Amit szigorúan tilos adni a madaraknak: a kenyér. A kenyér felszívja
a párát, a madarak emésztĘrendszerében felfúvódást okozhat, sĘt
bélhurutot is. A beteg madarak pedig elĘbb-utóbb elpusztulnak.
Második kérdés: hova tegyük a madáreleséget? Az ideális hely a
kertben elhelyezett fából készült etetĘ, oszlopra helyezve nagy tálcával
és tetĘvel. A gazdaboltokban gyakran árusított kerek lyukú faházikók
madáretetésre alkalmatlanok, hisz az inkább fészekodú, mint etetĘ. Az
etetĘt lehetĘleg örökzöld fa vagy bokor mellé tegyük, hogy ragadozótámadás esetén a kis madarak gyorsan találjanak búvóhelyet.
Természetesen a macskák is örömmel üdvözlik a madáretetés idĘszakát, könnyĦ zsákmány reményében. Az etetĘ elhelyezésében ezután
gondoljunk magunkra is. A téli madáretetés gyönyörĦ és izgalmas
dolog, ablakból figyelve csodálhatjuk Ęket, tehát tegyük a madáretetĘt
olyan helyre, hogy a házból is jól láthassuk.
Harmadik kérdés: meddig etessük a madarakat? A leghelyesebb az
elsĘ fagyos vagy havas napon megkezdeni az etetést, s folyamatosan
végezni ezt a tél végéig. Ha egyszer elkezdtük, ne hagyjuk abba. A tavasz beköszöntével madaraink maguktól hagyják
el az etetĘt, tehát nem kell tartani „túletetéstĘl”. A költési idĘ kezdetétĘl ugyanis a zsírdús táplálékról a fehérjében gazdag rovarzsákmányra térnek át.
A téli madáretetés következĘ évben érleli be gyümölcsét. Ha még mesterséges madárodút is teszünk kertünkbe, a házhoz szoktatott széncinegék, kékcinegék elfoglalhatják a kis lakásokat a költés idejére, rengeteg hernyót, lepkét, rovart
gyĦjtve növényeinket védik a károsítóktól.
Addig is egész télen át nézhetjük, ahogy széncinkék, kékcinkék, barátcinkék, csúszkák látogatnak hozzánk. Gyönyörködhetünk a tengelic színpompájában, a zöldikék terepszínében, de a harkályfélék, szajkók, meggyvágók, erdei pintyek
is házhoz jönnek ilyenkor.
Végül álljon itt egy recept, a madárkalács elkészítésének módja:
Olvassz fel margarint egy lábosban, keverj hozzá napraforgómagot. ElĘzĘleg begyĦjtött feketefenyĘ tobozokra kössünk rafiából akasztót. Az olvasztott margarin-napraforgó keveréket csorgassuk a tobozpikkelyek közé, s óvatosan,
hogy a zsiradék ránk ne csöpögjön, akasszuk ki fák vagy bokrok ágára.
Békefi Andrásné
(Erdei MĦvelĘdés Háza)
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A Migreen Team
kerékpáros szakosztály
2012-es éves beszámolója
Idén volt az egyik legsikeresebb, és legaktívabb évünk.
Szezonunkat már a kora tavaszi alapozással megkezdtük, sok
hosszabb távú edzéssel a környezĘ hegyekben. Csatlakoztak
hozzánk fiatalabbak is, akikre az utánpótlás terén számítunk.
Ebben az évben három kerékpáros maratonon indultunk,
melyeken a létszámunk folyamatosan bĘvült. Szilvásváradon, Mátraházán az eddigi legnagyobb ,,különítményünk”
képviselte Visegrádot.
A Top maraton sorozatot egy összetett 3. hellyel zártuk.
Ezen versenyek kellĘ állóképességet, felkészülést igényeltek,
de véleményünk szerint, ezeknek a feltételeknek, teljesen
megfeleltünk. Júliusban Zánkán került sor a 24 órás váltóversenyre. Köszönjük a segítĘink egész hétvégés helytállását
is.
Szeretnénk a versenyek mellett a szabadidĘs kerékpározással is többet foglalkozni. FĘleg a gyerekes családokat igyekszünk rávenni a bringás kikapcsolódásra, túrázásra. Idén is
áttekertünk Zebegénybe a szeptemberi nyüzsgĘ tökfesztiválra, ahol egy izgalmas délutánt tölthettünk el.
Térségünk egy szenzációs Pilisi TekerĘ elnevezésĦ kerékpáros rendezvénnyel zárta a szezont. Három különbözĘtávon
28 fĘvel vettünk részt. A kihívásokkal teli terepen szórakoztató és aktív feladatok vártak ránk.
Köszönjük támogatóink segítségét, mely mĦködésünket
könnyítette meg. ElsĘsorban Bálint Zsolt, Visegrád SE, Utilis
Kft., Ételbárka járult hozzá, hogy kiadásaink kellĘ mértékben
csökkenjenek.
JövĘre is szeretnénk hasonlóan aktív, eredményes évet zárni. Csapatunk folyamatosan várja a csatlakozni vágyó, lelkes
bringásokat.
Visegrád SE
kerékpáros szakosztálya

2012. december

Gazdik, figyelem!
Mindenki ismeri a mondást: „A kutya az ember legjobb
barátja”. De fordítva is igaz-e? Tudjuk, a kutya nem dísz,
melyet a sarokba, vagy a kert végébe helyezhetünk, s
esténként némi falatot vetünk neki. S ha probléma adódik,
inkább kennelbe zárjuk, láncra vesszük, vagy rosszabb
esetben végül az utcára kerül. Gondoskodásra és figyelemre van szüksége, melyet ezerszeresen meghálál. S a
szakértĘ figyelem bennünket is segít abban, hogy kutyánk
nehogy a „fejünkre nĘjön”. Rengeteg példát láthatunk
arra, hogy – jobb esetben – a „neveletlen” eb sétáltatja a
gazdáját, felugrál rá, rosszabb esetben azonban veszélybe
is sodorhatjuk mind kutyánkat, mind embertársainkat
azzal, ha az állat nem behívható, s nem ismeri-ismerjük
magunk is az alapvetĘ feladatokat és vezényszavakat. A
felelĘs állattartás részét képezi – az évenkénti oltás, rendszeres parazitamentesítés és az immár kötelezĘ
mikrochipes megjelölés mellett –, hogy ha tehetjük, megtanuljuk és megtanítjuk a helyes kutya–gazda kapcsolat
alapjait.
Ezért döntöttünk úgy páran az év elején, hogy segítséget
kérünk mindehhez egy szakképzett oktatótól. Az órák
során kényszerítĘ eszközök nélkül, pozitív megerĘsítéssel
dolgozunk. A legfontosabb dolog, mint annyi más helyzetben is, a kitartás és a gyakorlás – s itt elsĘsorban a
gazdikról van szó! –, hiszen az eredmények nem maguktól, s sokszor nem azonnal mutatkoznak meg.
Az oktatást szombatonként délután 14 órakor egyelĘre a
tornacsarnok mögötti területen tartjuk. Aki meg szeretne
nézni egy órát, vagy/és csatlakozni szeretne kis csoportunkhoz, az alábbi telefonszámon érdeklĘdhet a részletekrĘl s az órák menetérĘl: 06 (30) 563-5308.
Minden érdeklĘdĘ kutyabarátot szeretettel várunk!
Ralf Sickerling
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Az Európai Uniós támogatásból megépült
Patak Park Hotel, kibĘvülve, megújulva
augusztus óta várja
a visegrádi aktív turizmust
kedvelĘ Vendégeket

A Dunakanyar egyik legszebb környezetében, Visegrádon, az Apát-kúti-patak mellett, 2012 júliusában befejezĘdött a jelentĘs vendéglátó hagyományokkal rendelkezĘ Patak Fogadó és Étterem felújítása, és augusztus óta örömmel fogadja kedves helyi és messzebbrĘl idelátogató vendégeit. A projekt
a KMOP-2009- 3.1.2/A Kereskedelmi szálláshelyek fejlesztése c. pályázaton elnyert támogatásból
valósult meg. A négycsillagos, harminc szobás, különbözĘ szabadtéri és fedett közösségi terekkel bĘvített, kerékpárosbarát szálloda az életet egészségesebbé, teljesebbé és érdekesebbé tevĘ szolgáltatásokkal, az aktív kikapcsolódás kivételesen gazdag választékával várja vendégeit.

Az 1972-ben Patak Borozóként, majd 2000-tĘl Patak Fogadó és Étteremként mĦködĘ, évtizedes vendéglátó
hagyományokra támaszkodó létesítmény a család harmadik generációjának vezetése alatt augusztus eleje óta
fogadja vendégeit. A nyitás pillanatától kezdve számos programlehetĘséget kínálunk vendégeink számára, a
visegrádi lakosoknak külön kedvezményeket biztosítunk valamennyi szolgáltatásunkból.
A szálloda elĘtt kerékpárosoknak kialakított Bringa Stop nyújt szerelési, tisztítási lehetĘséget, valamint térkép áll rendelkezésre a kerékpárútvonalak áttekintéséhez. Egyedi tervezésĦ íjászpályát alakítottunk ki a szálloda feletti hegyoldalban. Az íjászpálya szomszédságában található a boszorkánykonyha, ahol számos kézmĦves és gyermekprogram kerül megrendezésre.
A futópályával egybekötött erdei fitnesz liget az országban egyedülálló módon szabadtéren, a hegyoldalban
áll vendégeink rendelkezésére. Az eszközök idĘjárástól függetlenül, minden évszakban elĘsegítik a sportolni
vágyó vendégek pihenését, feltöltĘdését. A szállodán kívüli, szabadtéri programokra is nagy hangsúlyt fektetünk. Túrákat alakítottunk ki, hogy a résztvevĘk közelebbrĘl is megismerhessék Visegrád természeti kincseit,
túraösvényeit, növényeit és élĘvilágát.
Eleget teszünk a visegrádi városfejlesztési stratégia azon tematikus céljának, amelyet a minĘségcentrikus
fejlesztések a turisztikai fogadókapacitások és attrakciók pontban fogalmaztak meg. A Patak Park Hotel
üzemeltetése során ügyelünk arra, hogy megĘrizzük környezetünk értékeit.

Patak Park Hotel
2025 Visegrád, Mátyás király út 92–94.
Telefon/fax: +36 (26) 397-486 / +36 (26) 397-102
info@patakhotel.hu
www.patakhotel.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu
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2 345 6477! 
Fontosabb címek, telefonszámok

Jégpálya nyílik
Visegrádon
a Lepence-völgyben
a Visegrád Gokart, Élményés Kalandpark területén!
A visegrádi óvodásoknak
és az általános iskolásoknak
hétköznapokon 8–12 óráig ingyenes!
Visegrádi lakosoknak
50% kedvezmény!
Várunk mindenkit szeretettel!

MENTėK 104
RENDėRSÉG 107
TĥZOLTÓSÁG 105
Áprily Lajos Általános és Alapfokú MĦvészeti Iskola
Rév u. 2. 398-312
Atlantis-Club Kft. Révállomás 398-344
DMRV hibabejelentĘ 310-798
Duna–Ipoly Nemzeti Park Pilisi Tájegység 397-440
ELMÜ hibabejelentĘ (40) 383-838
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
FĘvárosi Önkormányzat IdĘsek Otthona Vámosmikola
visegrádi telephelye
Mogyoróhegy u. 10. 398-368
Szent Kozma és Damján Rehab. Szakkórház 801-700
Mátyás Király Múzeum FĘ u. 23. 398-026
Mátyás Király MĦvelĘdési Ház Széchenyi u. 11.
398-128
MOLGÁZ hibabejelentĘ (27) 370-639
MOL töltĘállomás Duna-part 398-056
Okmányiroda FĘ u. 57. 597-072
Orvosi rendelĘ FĘ u. 38. 397-149
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
Segélyhívó 112
Takarékszövetkezet Rév u. 9. 398-150
Temetkezés Karakas, Dunabogdány 390-813
VédĘnĘ FĘ u. 38. 397-474
Visegrádi Erdészet 598-080
Visegrádi RendĘrĘrs FĘ u. 57. 398-273
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TELEK ELADÓ!
Eladó Visegrád, FĘ u. 137. szám alatt fekvĘ
2256 m2-es építési telek egyben vagy megosztva
A terület egy 12 lakásos társasház projekt
összes dokumentációjával
(tervek, engedélyek stb.) rendelkezik,
mely igény szerint szintén eladó
Tel.: 06 (20) 599-9667

TīZIFAELADÁS
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL!
Vágott tĦzifa 2.100,– Ft/q,
hasított tĦzifa 2.200,– Ft/q
EėRY CSABA
Tel.: 06 (20) 599-9399

Budapest Kálvin téri
2 szoba + hallos nagypolgári lakásomat
(73 m2)
eladom, vagy cserélem értékegyeztetéssel
Visegrád és környéki ingatlanra
Irányár: 22 millió forint
Tel.: 06 (20) 962-0707

– Auchan, Lidl, Metro, Tesco;
– Kórház, egészségügyi intézmények;
– Egyéb ügyintézések
háztól házig,
Esztergomtól Budapestig
egyedi megrendelésre

SZÁLLÍTÁS
Tel.: 06 (20) 448-9277

Kisteher-fuvarozás 0–2 t-ig,
gépi földmunka
Fieszl Csaba
Tel.: 06 (30) 226-3089
345 / 
6  7"
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területi képviselĘ
06 (30) 201 2946; 06 (26) 390 228
keller.laszlone@t-online.hu

Biztosítások kötése, ügyintézés ügyfeleimnek
Ikerházban egy kétés egy háromszobás lakás

KIADÓ vagy ELADÓ!
ÉrdeklĘdni lehet:
a (30) 966-9288-as
és a (26) 398-287-es telefonszámon

ėszi ivartalanítási
és chipbeültetési akció!
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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) 580-0 73
e-mail: optimed@chello.hu

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

Cserépkályha építése és átrakása
új és régi csempébĘl
és téglakályha-építés
Honti László
06 (20) 356-6634
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Kiadó Visegrádon, a Várhegy oldalában
panorámás bútorozott családi ház; lakóháznak
vagy panziónak is alkalmas. 2002-ben épített.
Telek területe: 3381 m2, épület: 170 m2, 7 szoba,
svéd fapadló, 2 fürdĘszoba, 3 WC, víz, villany,
faelgázosító kazán, napkollektor, amerikai típusú
szennyvíztisztító rendszer.
Irányár: 150.000 Ft + rezsi
ÉrdeklĘdni lehet: 06 (30) 9017-820
VISEGRÁDI HÍREK
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala
Megjelenik havonta, 500 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, tördelés: Borsody István
Nyomdai munkák: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác

