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1913–2013.
Száz éve, 1913-ban született Jékely Zoltán, a Dunakanyarhoz és Visegrádhoz kötĘdĘ magyar költĘ. Idén,
a kerek évfordulón minden hónapban – mĦveiben szemelgetve – egy-egy versének közlésével tisztelgünk
emléke elĘtt.
Januári válogatásunkkal egyúttal a magyar kultúra napjára is emlékezünk.

Jékely Zoltán:

AZ ÉN ORSZÁGOM
Az ismeri az én országomat,
aki állt már a szivárvány alatt,
mely sorsos égen tündököl naponta
és emberöltĘk véres könnye fonta.

a vas, melyet Koháry pengetett,
rabkenyerébĘl egy kövült szelet,
s mi bĘven omlott a bakó kezére:
Hajnóczy ifjú, forradalmi vére;

Ittsemvolt-ottsemvolt birodalom,
csupa álom, és csupa furcsa lom,
amit csak egy nép emlékes szerelme
Ęrizhet ott az idĘvel perelve.

Vasvári Pál nagy, álmodó szive,
rút óndarabbal a közepibe;
a százszor gyilkos hosszúnyelĦ dárda,
amely PetĘfi testét átaljárta;

Bethlen Gábor nagyálmú homloka,
Fehérvár füstös márványoszlopa,
Apáczainknak sírban is lobogva
világító, rettentĘ szemeodva;

Júlia kancsal, földi mosolya,
egy sóhajtás, mely meg nem szĦnt soha,
egy drága kéz, mely szeptemberi tarlón
mind búcsút int, remegve, elhanyatlón;

egy vértĘl rozsdás, súlyos láncdarab,
mit holtáig viselt a gályarab,
Mikesnek akkor ejtett szemekönnye,
mikor feltĦnt a Kárpátok köpenyje;

égre rovott sírkĘ-komor betĦk:
,,Most Már Tudjuk, Mért Éltük Életünk –”
s egy zokogásszerĦ, szomorú dallam,
melynek szavát síromba is behallom –

s még mennyi-mennyi drága, szent kacat
alkotja az én bús országomat!
S szeretném látni: ember, avagy állat
közülük bármit is elkonfiskálhat –?!
Kolozsvár, 1944. december
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VÁROSHÁZI HÍREK
Tájékoztató a decemberben megtartott képviselĘ-testületi üléseken történtekrĘl
2012. december 6.
– A képviselĘ-testület úgy döntött, hogy Humán Papiloma
Vírus (HPV) elleni védĘoltás programot indít az 1999ben és 2000-ben született visegrádi lakhellyel
rendelkezĘ gyermekek számára. Az önkormányzat
biztosítja a 3 oltásból álló sorozat oltóanyagának
beszerzését és az oltás megszervezését az elĘzetes
felmérés és visszajelzés alapján, az oltást igénylĘk
körében.
– A hátrányos szociális helyzetĦ felsĘoktatási hallgatók
ill. felsĘoktatási tanulmányokat kezdĘ fiatalok
támogatására létrehozott Bursa Hungarica FelsĘoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi
fordulójához az erre a célra fordítható, 2013. évi éves
keretösszeget 510.000 Ft-ban határozta meg, a beérkezett pályázatok elbírálása tükrében.
– Jóváhagyólag elfogadta a képviselĘ-testület a Dunakanyar TĦzvédelemre és Kihelyezett MentĘszolgálati
Feladatok Ellátására Létrejött Önkormányzati Társulás
2. számú Társulási Megállapodás módosítását, melyre a
Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevétele
miatt volt szükség.
– Elfogadtuk az önkormányzattal és költségvetési szerveivel közalkalmazotti jogviszonyban állók cafetériajuttatásának a szabályzatát.
– A képviselĘ-testület felhatalmazta Kiss György ügyvéd
urat, Visegrád Város jogi képviselĘjét, hogy tárgyalásokat kezdeményezzen Dr. Balázs Mária doktornĘvel egy új egészségügyi alapellátásról szóló
szerzĘdés megkötése céljából, ill. kezdeményezze a
rendelĘ bérleti szerzĘdésének felülvizsgálatát is,
valamint a szolgálati lakásszerzĘdés megerĘsítését.
– Úgy döntött a képviselĘ-testület, hogy engedélyezi a
fenntartásában mĦködĘ Áprily Lajos Általános Iskola,
Alapfokú MĦvészeti Iskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálatnál a jelenlegi határozott idĘtartamú
tanítói álláshely határozatlan idejĦvé történĘ
módosítását. Egyúttal úgy döntött, hogy a 284/2012.
(11. 15.) Ökt. határozatát azzal egészítette ki, hogy az
Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú MĦvészeti
Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatban
engedélyezett 1 fĘ félállású szakmai állományú közalkalmazott pedagógiai asszisztens munkakörben
történĘ foglalkoztatásához járul hozzá.
2012. december 13.
– Jóváhagyólag elfogadta a testület az Áprily Lajos
Általános Iskola, Alapfokú MĦvészeti Iskola és
Egységes Pedagógiai Szolgálatra vonatkozó, a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével
összefüggĘ intézmény átadás-átvételrĘl, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és
kötelezettségek megosztásáról szóló megállapodást,
melynek az önkormányzat részérĘl történĘ aláírására
2012. december 17-én került sor Szentendrén.
– A képviselĘ-testület úgy döntött, hogy támogatja Gomba
Község Önkormányzatának kezdeményezését arra

vonatkozóan, hogy a jelenlegi Közép-magyarországi
Régió az Európai Unió 2014–2020 közötti
programozási idĘszakában két NUTS 2 szintĦ területi
egységet alkosson: Budapestet és Pest megyét.
– A képviselĘ-testület a jogszabályokat figyelembe véve
kinyilvánítja, hogy a törvényben írt feltételekkel tartozásai megfizetéséhez igénybe kívánja venni az állam
által biztosított, egyszeri, vissza nem térítendĘ költségvetési támogatást, azon adósságelemek tekintetében, amelyekre a költségvetési törvény a támogatás
igénybevételét lehetĘvé teszi. Továbbá a Polgári TörvénykönyvrĘl szóló 1959. évi IV. törvény 286. § alapján az önkormányzat hozzájárul, hogy a megjelölt
adósságelemek tĘke- és járulékrészét, valamint egyéb
költségeit az önkormányzat helyett az állam közvetlenül megfizesse a hitelezĘknek/kölcsönnyújtóknak.
– A képviselĘ-testülete az ún. adósságmegújító hitelre
vonatkozó korábbi határozatát visszavonta, mivel a
kormány önkormányzati adósságkonszolidációs programja következtében az erre vonatkozó hitelengedélyezési kérelem okafogyottá vált.
– Elfogadta a testület a „Az ezeréves Visegrád városközponti fejlesztése” tárgyú projekt keretében megvalósuló építmények és közterületek kivitelezési feladatainak
ellátására vonatkozó vállalkozási szerzĘdést, valamint
közbeszerzési ajánlati felhívást és dokumentációt, ill. a
kapcsolódó szerzĘdéstervezetet.
2012. december 14.
– Jóváhagyólag elfogadta a képviselĘ-testület – egy korábbi határozata alapján – a CsaládsegítĘ és Gyermekjóléti Szolgálat fenntartására Budakalász, Dunabogdány, Kisoroszi, Leányfalu, Pilisszentlászló, Pócsmegyer, Szentendre, Szigetmonostor és Tahitótfalu
önkormányzataival kötött társulási megállapodást.
– Döntés született arról, hogy a „Bio- és megújuló energiafelhasználás startmunka mintaprogram támogatása”
céljából az önkormányzati épületek alternatív fĦtési
rendszereinek megvalósítására elnyert támogatásra az
önkormányzat a Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával hatósági szerzĘdést köt. A képviselĘ-testület úgy döntött, hogy a támogatás megvalósításához az önkormányzat által felajánlott 751.824 Ft
összegĦ saját forrást a 2013. költségvetésébĘl finanszírozza.
2012. december 20.
– A képviselĘ-testület úgy döntött, hogy a Fellegvár Óvoda korszerĦsítésének, bĘvítésének és részleges tetĘtérbeépítésének kivitelezési munkái megvalósítására, az
ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít. A képviselĘ-testület az ajánlattételre az
alábbi cégeket kérte fel:
a) Agora ÉpítĘipari és Kereskedelmi Kft. 2700 Cegléd, Törteli út 24., Pf.: 127,
b) ÉPKOMPLEX ÉpítĘipari és Szolgáltató KFT 2101
GödöllĘ, Rét u. 37.
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c) ÉP-LAK Szövetkezet 1184 Budapest, Hengersor u.
67.
– A fogorvosi tevékenység vállalkozási formában történĘ
ellátására az önkormányzat és a fogorvosi szolgáltató
Tavasné Dr. Tóth Mária között létrejött szerzĘdést újra kötötte a képviselĘ-testület, az önálló orvosi tevékenységrĘl szóló 2000. évi II. törvény elĘírásainak
megfelelĘen.
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– A polgármesteri hivatal belsĘ ellenĘrzési feladatainak
az ellátásával a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató
és Tanácsadó Kft.-t bízta meg a képviselĘ-testület a
2013. január 1-jétĘl 2013. december 31-ig terjedĘ idĘszakra vonatkozóan, évi 630.000 Ft + áfa összesen:
800.100 Ft ellenében.
Visegrád Város
Önkormányzata

Tájékoztató
a Visegrád Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalából
2013. január 1-jétĞl elkerült alapvetĞ feladatokról
A Szentendrei Járási Hivatalhoz (Szentendre, Dózsa György u. 18., „HEMO-épület”) került ügyek:
1. Szabálysértés
2. Szociális feladatok:
– idĘskorúak járadéka,
– fokozott ápolást igénylĘ, súlyosan fogyatékos személy ápolását végzĘ személy kérelmére emelt összegĦ ápolási díj
megállapítása,
– közgyógyellátás,
– egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából szociális rászorultság megállapítása.
3. Gyámügyi feladatok:
– iskoláztatási támogatás felfüggesztése,
– gyermek védelembe vétele, illetve annak felfüggesztése, megszüntetése,
– gyermek ideiglenes hatályú elhelyezése,
– gyermek átmeneti nevelésbe vétele, megszüntetése,
– gyermek tartós nevelésbe vétele, megszüntetése.
4. Okmányirodai feladatok:
– útlevél kiadása,
– személyi igazolvány kiadása,
– forgalmi engedély kiadása,
– közlekedési igazgatási ügyek (gépjármĦ forgalomból kivonása),
– egyéni vállalkozói igazolvány kiadása.
Figyelem! Az okmányiroda továbbra is az eddigi helyén [2025 Visegrád, FĘ utca 57., tel.: (26) 97-072] fogadja az
ügyfeleket.
Szentendre Város JegyzĘjének hatáskörébe tartozó ügyek:
1. Építéshatósági feladatok:
– építési engedély kiadása,
– fennmaradási engedély kiadása,
– használatba vételi engedély kiadása,
– egyéb elsĘfokú építéshatósági feladatok.
Figyelem! Az építéshatóság a Szentendrei Polgármesteri Hivatalban [2000 Szentendre, Városház tér 3., tel.: (26)
503-300] mĦködik.
Dr. Szabó Attila aljegyzĘ
Tel.: (26) 398-090, (26)398-255, (20) 456-2924

 

      



2013. január 14-tĘl Visegrád Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának nyitvatartási és ügyfélfogadási rendje a
következĘ:
hétfĘ
kedd
szerda
csütörtök
péntek

Nyitva tartás:
7.45–17.00
7.45–17.00
7.45–16.00
7.45–16.00
7.45–12.45

hétfĘ–csütörtök

EbédidĘ:
12.15–12.45

Ügyfélfogadás, aljegyzĘi ügyfélfogadás:
13.00–16.00
nincs
8.00–12.00, 13.00–16.00
nincs
8.00–12.00

Dr. Szabó Attila aljegyzĘ
Tel.: (26) 398-090, (26) 398-255, (20) 456-2924
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Visegrád Város Önkormányzatának közmĦvelĘdési,
oktatási, ifjúsági és népjóléti bizottsága köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik részt vettek az idĘsek karácsonya szervezésében, lebonyolításában és a vendéglátásban. Reméljük, hogy az intézményekkel és civil
szervezetekkel való együttmĦködésünk a jövĘben is
hasonlóan jó hangulatú és sikeres rendezvényeket eredményez.
Külön köszönet a mĦsorban fellépĘ óvodásoknak, iskolásoknak, a felkészítĘ pedagógusoknak, a Visegrádi
Férfi Dalkörnek és a cserkészeknek. Ezúton kívánunk
nekik és Visegrád minden Kedves Polgárának sikerekben gazdag, boldog új esztendĘt!
Visegrád Város Önkormányzata


Ezúton köszönjünk meg a Pilisi ParkerdĘ Zrt.-nek,
Ocsovay Zoltánnak, Szabó Zoltánnak és Szalay Istvánnak a városi karácsonyfa felállításhoz nyújtott segítségét.
A VKG dolgozói

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy

2013. január 1-jétĘl keddi napokon
a fogorvosi rendelés szünetel.
Kérem továbbá, hogy az évenként kötelezĘ fogorvosi
szĦrĘvizsgálaton rendelési idĘben szíveskedjenek
megjelenni.
Tavasné Dr. Tóth Mária
fogszakorvos

 

Kéner Krisztián, Gróf Péter, Buzás Gergely és Kováts István

Szeretnénk köszönetet mondani a Visegrádi Mátyás Király Múzeum igazgatójának, Buzás Gergelynek, valamint
munkatársainak: Gróf Péternek, Gróh Dánielnek és Ko-

2013. január

Felhívás kutyatulajdonosokhoz


2013. január 1-jétĘl büntethetĘk a kutyatulajdonosok, ha
kedvencükben nincs chip. Az azonosító behelyezéséért az
állatorvosok 3500 forintot kérhetnek. A chip nélkül rendelĘbe vitt kutyákat az állatorvosok nem láthatják el a chip beültetéséig, ill. az orvosoknak az önkormányzat és az Állategészségügyi Hatóság felé jelenteniük kell a chipezetlen
kutyák tulajdonosait.
Seres Zoltán, az Orpheus ÁllatvédĘ Egyesület vezetĘje arra
kéri a hatóságokat, hogy 2013 elsĘ egy-két hónapjában az
anyagi okokból be nem chipezett kutyák tartóinál még ne
alkalmazzanak komoly pénzbüntetést. Az önkormányzatok
helyi fórumokon segítsék elĘ, hogy minden kutyatulajdonos
szerezzen tudomást a chipbeültetési kötelezettségrĘl. Sajnos,
kisebb településeken, szegényebb területeken a kötelezĘ
féregtelenítés, a veszettségi oltás is rendszerint elmarad,
pedig a védelem nélküli állatokon keresztül az emberek
egészsége is veszélybe kerülhet. A chipes azonosítás egy
elkeveredett állat esetében egyenesen életmentĘ, hiszen az
azonosítással az állat tartója könnyebben vissza tudja kapni
elveszett állatát.
Sok tenyésztĘtĘl, menhelyrĘl vagy egyéb helyrĘl vásárolt
kutya esetében nem az örökbefogadó, hanem a származási
hely van a kutyachip kódszámához az adatbázisban társítva,
így az adatok pontatlanok lehetnek. A bechipezett állatokhoz
kapcsolódó adatokat a www.petvetdata.hu rendszer tartja
nyilván. Fontos: mindig aktuális adatok szerepeljenek az
állat chipazonosító számához társítva, hiszen így használható
jól a rendszer, és sok kellemetlenség elkerülhetĘ ez által.
Az OÁE szerint sokkal több kutyát tartanak az országban,
mint amennyire a felelĘsen gondolkodó állattartók igényt
tarthatnának. Egyes becslések szerint kétmilliónál több kutya
jut az ország tízmillió lakosára. Az állatokat adják-veszik,
utcára dobják. Az állatok felelĘtlen szaporítása megfékezésével, az állatok nyilvántartásával csökkenthetĘ a kóborrá
váló állatok jelenleg nagy aránya. További fontos információk a mikrochipezéssel kapcsolatban elérhetĘek itt:
www.facebook.com/AnimalPolice / Forrás: OÁE /
www.zug.hu – Állatbarát Web Kuckó / www.ebrendeszet.hu
– GazdikeresĘ / Tel.: 06 (20) 995-9409
OÁE







váts Istvánnak azért az elĘadás-sorozatért, melyen keresztül bemutatták intézményünk lakóinak Visegrád város
történetét az Ęskortól napjainkig. Az idĘs és többségében
mozgáskorlátozott lakóink számára sokat jelentett, hogy a
múzeum leleteit, a régészeti munka sokrétĦségét színes
képekrĘl, szakavatott régészek tolmácsolásában ismerhették meg.
Az év utolsó elĘadásán, mely a karácsonyi hangulat jegyében telt, ruhaadományt, továbbá a múzeum kiadványaiból összeállított ajándékcsomagot is kapott intézményünk. Buzás Gergely igazgató úrtól ígéretet kaptunk
arra, hogy a 2013-as évben a környezĘ települések történetének bemutatásával folytatódik az elĘadás-sorozat.
A további jó együttmĦködés reményében sikerekben
gazdag, boldog új évet kívánok az intézmény lakói és
munkatársai nevében!
Tisztelettel és köszönettel:
Kéner Krisztián
telephelyvezetĘ
IdĘsek szociális otthona (Szentgyörgypuszta)
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Kedves Gyerekek!
ElĘször is sikeres, boldog új évet kívánok Nektek 2013.
év elsĘ Gyerekkuckójában! EbbĘl az is kiderül, hogy az
újság szerkesztĘsége továbbra is helyet szán rovatunknak,
szerkesztĘje pedig én maradtam. Legjobb tudásom szerint
eddig is elkövettem mindent, hogy bevonjalak Benneteket
a hely kitöltésébe, de be kell vallanom, hogy nem sok
sikerrel.
Valami azért talán elmozdult a holtpontról a decemberi
számban.
Kedves Szilágyi Lilla! Köszönöm kedves gondolataidat
– igazi szép ajándék volt karácsonyra! Nem tagadom,
hogy jól esik a köszönetnyilvánítás, s az, hogy nevelĘidet
– köztük engem is – példaképként említesz. Amikor 1987ben iskolánk névadójául Áprily Lajost választottuk, mi is
azzal a szándékkal döntöttünk mellette, hogy örök érvényĦ értékeket közvetíthessünk, igazi példaképet állíthassunk elétek, gyermekek elé. Nagyon remélem, hogy az
Áprily Iskoláért Alapítvány ajándéka, a Visegrádi képek
segít abban, hogy a költĘ gondolataival, kérdéseivel, sugallataival, Bardon Alfréd képeivel lakóhelyünket, Visegrádot elmélyültebben ismerhetitek meg.
Kedves Lilla! Várom további jelentkezésedet, s várom
követĘidet, a többi bátor tudósító írását! Egyébként nem is
hiszitek, Kedves Gyerekek, hogy hány olyan felnĘtt van
városunkban, akik szívesen és örömmel ajánlják fel munkájukat, ötleteiket, emlékeiket a Ti gazdagításotokra.
Talán akadnak köztetek olyanok, akik szeretnének elmélyülni pl. a versírás rejtelmeibe, szabályaiba. Magyar Laci
bácsit mindig megtalálhatjátok a könyvtárban; akinek
,,költĘi” ambíciói vannak, bármikor felkeresheti! Apropó:
könyvtár! 2013 A KÖNYVTÁR ÉVE Visegrádon. Szerintem nincs köztetek olyan, aki ne járt volna a könyvtárba,
így mindenki ismeri fiatal könyvtárosunkat, Fehér Juditot. ė is mindig szívesen fogadja és teljesíti kéréseiteket.
Rovatunkban is többször találkoztatok nevével, ebben az
évben még gyakrabban olvashatjátok könyvajánlását,
felhívásait, rejtvényeit!
Az új évet mindenki valami új szándékkal, tervvel, fogadalommal szokta kezdeni. A Gyerekkuckó szerkesztĘjének is van egy titkos fogadalma a rovattal kapcsolatban… Találjátok ki, hogy mi az!? Tippjeiteket a könyvtárban található dobozba dobhatjátok be! Aki eltalálja,
jutalmat kap!
B. Ú. É. K.!

Helyesbítések
Múlt havi számunkban pontatlan adatközlés miatt néhány név helytelenül jelent meg. A 6. oldalon (Köszönet!)
Kállainé Ica helyett Kálazy Lászlóné Ormos Ilona a helyes
név; (Osztálytalálkozó…) Szigeti Jánosné alatt Szigetiné
LĘrincz Mária értendĘ; a 8. oldalon (Impressziók és beszámoló…) Muckstadt Andrea helyett Muckstadt Szabina
neve a helyes.
Az érintettektĘl és az olvasóktól utólag is elnézést kérünk!
SzerkesztĘbizottság
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A sok karácsonyváró program, ünnepség között szerényen megbújva tartotta meg az Áprily iskola zenei
tagozata adventi koncertjét december 17-én a moziban.
Nincs igazán nagy szüksége a hírverésnek, hiszen a
nézĘtér megtelt az érdeklĘdĘ szülĘkkel, hozzátartozókkal, pedagógusokkal, a színpad pedig az izgalomtól
kipirult ,,zenészekkel”. Az iskolai hangversenyeknek
mindig különös bája, hangulata van, mert nem a pódiumra érett, már komoly rutinnal rendelkezĘ muzsikusok szólaltatják meg hangszerüket, hanem gyerekek,
akik még csak ismerkednek, vagy legjobb esetben
néhány éve tanulják a zenét.
Az ünnephez méltó keretben Bosnyák Endréné mĦvészeti igazgatóhelyettes szép, ünnepi gondolatokkal
nyitotta meg és vezette le a rendezvényt. Az iskolában
oktatott minden hangszer bemutatkozott az életkornak
megfelelĘ terjedelemben és nehézségi fokon. Mi, a
hallgatóság egyformán lelkesedtünk és örültünk a néhány taktust elĘadó gitárosnak, vagy a Zoller-díjasok
és a négykezest játszó zongoristák magas szintĦ játékának; a furulyások játékos ügyességének épp úgy,
mint a nekünk nehéz hangszernek tĦnĘ csellósok kezükre koncentráló, fegyelmezetten figyelmes pontosságának vagy a kürtösök férfiasan kiálló bátorságának.
De mindezek fölött köszönésünk és elismerésünk a
zenetanároknak a tanítványaikkal szemben kimutatott
alázatukért, tiszteletükért és szeretetükért! Tisztán,
szépen zengĘn énekelte el karácsonyi dalcsokrát a
szolfézs tanszak énekkara, de a legnagyobb karácsonyi
ajándék az iskola kamarazenekarának ,,megszületése”,
bemutatkozása volt!
Nézve, olvasva és hallva az ifjúság jövĘjérĘl a médiában folyó beszélgetéseket, vitákat, a szakértĘk – pszichológusok, pedagógusok, szakpolitikusok, szülĘk – az
elharapódzó erĘszak leghatékonyabb ellenszerének
nevesítik a mĦvészeti nevelést, a sportolást, a szabadidĘs tevékenységeket, szakköröket, mert ezekben szerezhetik meg a gyerekek azokat a képességeket, melyek életvitelüket pozitív módon irányítják, konfliktuskezelĘ eszköztárukat gazdagítják.
Most, a köznevelési rendszer átszervezésénél fontos
szempont, hogy ne sérüljön a már meglévĘ, kiépült és
jól mĦködĘ intézményi és személyi feltételrendszer. A
döntések meghozatalában a képviselĘ-testület – a testületi ülés közvetítésébĘl bizonyíthatóan – felelĘsségét
átérezve vállalja a helyi érdekek kinyilvánítását, képviseletét. Reméljük, hogy az államosítás végrehajtásánál ezek a helyi szempontok kellĘ súllyal érvényesülnek.
Az adventi iskolai koncert kapcsán – kissé eltávolodva a konkrét eseménytĘl – oktatási intézményünk, a
helyi nevelési rendszer jövĘjérĘl indítottam el közérdeklĘdésre számító gondolatokat, melyek a közeljövĘben bizonyára újabb kérdéseket, gondolatokat indukálnak.
Mezei Anna,
az Áprily Iskoláért Alapítvány
kuratóriumi elnöke
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,,A külföldön élt/élĘ legfontosabb magyar jazzszemélyiségek száma mindössze hat. ėk azok, akikrĘl különbözĘ
szinteken megemlékeznek a jazz szakkönyvek és a jazzlexikonok.
Szinte hihetetlennek tĦnik, de van egy jazzhangszer, a
gitár, amelynek modern jazzbeli fejlĘdésére nem kevesebb, mint három (!) magyar gitáros is nagy hatással volt.

Szakcsi Lakatos Béla
(zongora)
Hogy itthon ezt soha sem értékelték, az nagyon jellemzĘ
az Amerika-centrikus hazai jazzvilágnézetre. Holott kettĘsségük, magyar népzenei gyökereik, identitásuk és
egyúttal amerikai zenei voltuk, naprakészségük miatt
nekik kellene valamennyi hazai jazzmuzsikus példájának
lenni és a jazzrajongóknak a Bacsik összes, a Szabó Gábor összes és a Zoller összes sorlemez megszerzése lehetne az elsĘdleges cél.”

Zoller Attila
(gitár)
Mindhármukat stílusújítóként jegyzik és a jazzgitártörténetek kiemelten foglalkoznak személyükkel, zenéjükkel, felvételeikkel és egy sorban emlegetik Ęket olyan
meghatározó egyéniségekkel, mint Charlie Christian és
Django Reinhardt.
Bacsik Elek (1926–1995), Szabó Gábor (1936–1982) és
Zoller Attila (1927–1998) fénylĘ csillagok a világ zenéjének egén, akik ugyanakkor egész életükben magyarnak
vallották magukat, példát mutattak magyarságból, magyarság és világpolgárság összeegyeztethetĘségébĘl.

Pege Aladár
(nagybĘgĘ)
(Részlet Simon Géza Gábor: Magyar jazztörténet. Magyar Jazzkutatási Társaság, Budapest, 1999. c. könyvébĘl)
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A Mátyás Király MĬvelĞdési Ház és Könyvtár hírei
Kedves Olvasók!

FILMKLUB

A Visegrádi Hírek decemberi számában Mikesy Tamás intézményvezetĘ beszámolt arról Önöknek, hogy a
könyvtári folyamatok számítógépesítése 2012-ben
megtörtént, és ezzel egy fejezet le is zárult a könyvtár
életében. Új fejezetet 2013 januárjában induló programsorozatunkkal kívánunk nyitni, azzal a nem titkolt
szándékkal, hogy azokkal a visegrádi polgárokkal is
megismertessük a könyvtár adta lehetĘségeket, akiket
eddig még nem tudhattunk olvasóink táborában.
A könyvtár éve programsorozat elsĘ elĘadásával a
magyar kultúra napját kívánjuk méltó módon megünnepelni. EbbĘl az alkalomból Dobri Imre tart elĘadást
PetĘfirĘl és az irodalmi kultuszokról január 22-én
kedden, 17 órakor a könyvtárban. Dobri Imre a
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Irodalomtudományi
Doktori Iskolájában végzett, kortárs irodalmi tanulmányai és kritikái jelentek meg. Az elĘadásra minden érdeklĘdĘt szeretettel várunk.
EgyidejĦleg engedjék meg, hogy felhívjam figyelmüket azokra a könyvekre is, amelyekkel a Máraiprogram második fordulójában való részvétel alapján
gyarapodott a könyvtári állomány. 2012-ben is 500.000
Ft állt rendelkezésünkre a Márai-listákon szereplĘ
könyvek, hangoskönyvek megrendelésére. Tavaly ebbĘl az összegbĘl 204 db kiadványt sikerült beszereznünk, decembertĘl a visegrádi olvasók is kezükbe vehették ezeket a szép kiállítású, színvonalas mĦveket.
SzívbĘl ajánlom mindenkinek.
Fehér Judit
könyvtáros

Értesítünk mindenkit, hogy idén is folytatódik a filmklub sorozata, melyre szeretettel várjuk a régi és új tagokat egyaránt.
Januártól a csütörtök helyett szerdai napokon lesznek
a vetítések, tehát január 23-án és február 6-án szerdán
várjuk a könyvtárban az érdeklĘdĘket.
Részletesebb információval a mĦvelĘdési házban,
vagy a 398-128-as telefonszámon tudunk szolgálni.
Mikesy Tamás
mĦvelĘdésiház-vezetĘ

A Mátyás Király MĦvelĘdési Ház
szeretettel meghívja Visegrád lakosait
a hónap utolsó péntekén megrendezendĘ
elĘadás-sorozat következĘ alkalmára,
mely
2013. január 25-én, pénteken
18 órától lesz
a könyvtárban
Ebben a hónapban

Rák Béla

MEGHÍVÓ
A Mátyás Király MĦvelĘdési Ház
szeretettel hív mindenkit

2013. január 27-én, vasárnap 18 órára
a Don Vito pizzériába,
ahol a 2013. évi

ZOLLER-DÍJ
átadására kerül sor
A díjátadást követĘ emlékkoncerten
a zene Zoller Attila emlékére szól.

Fellép:

Finucci Bros Quartet
A zenekart a 2009. évi Montreux-i jazzgitárverseny
elsĘ helyezettje, 2010. évi Junior Prima Primissimadíjas Balogh Roland és ikertestvére, a 2010. évi Montreux-i jazzzongoraverseny 3. helyezettje, Balogh Zoltán alapította 2007-ben. A professzionális ritmusszekciót Horváth ,,Pluto” József, a 2003-as Dandó Péter
Jazz Basszusgitár verseny elsĘ helyezettje és Bordás
József dobmĦvész, szakíró alkotja.
Zenei világukat a klasszikus jazz, szolid pop grooveos elemek ötvözése jellemzi. Az esten több szerzemény
is elhangzik majd a Hangok a JövĘnek címĦ lemezükrĘl, melyen magyar népdalok lágy jazz-es átdolgozására vállalkoztak.
A belépés ingyenes!
Mindenkit szeretettel várunk!

gitármĦvész
tart

elĘadást
Tanuld meg szeretni a kortárs zenét
címmel.
A belépés ingyenes!
Mindenkit szeretettel várunk!

Kedves Olvasók!
Ismételten felhívjuk figyelmüket arra, hogy a
következĘ, azaz februári lapszámunk megjelenési határideje: FEBRUÁR 1-je, ezért a kéziratok leadási határideje: JANUÁR 15-e (kedd)
18 óra!
SzerkesztĘség
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NEMZETISÉGI OLDAL –

Szerkeszti a Német Nemzetiségi Önkormányzat

 
A Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2012. december 18-án a magyarországi nemzetiségek napján ünnepelte a németek betelepítésének 300. évfordulóját.
Erre a neves évfordulóra terveztük kitüntetni
azokat a személyeket, akik sokat tettek az elmúlt
húsz évben a visegrádi német nemzetiségi kultúráért.
Kitüntetést kaptak:
Scheili Antal László,
Id. Zeller Márton,
Dr. Brém György,
Kiss Károlyné,
Burgermeister Istvánné,
Schmidt Anna,
Vaik Viktorné,
Kiss Károly,
Szebeni Imre,
Németh Tamás,
Ott RezsĘ,
Kalász István kanonok, plébános.

2013. január




 

  

Örökös tagnak választottuk:
Scheili Antal Lászlót,
Id. Zeller Mártont,
Dr. Brém Györgyöt.
Tiszteletbeli nemzetiségi tagnak választottuk:
Kalász István kanonok, plébános urat.
Sok éves fáradhatatlan nemzetiségi tevékenységért emléklappal jutalmaztuk ének- és zenekarunk tagjait is.
A szívvel-lélekkel tanított német népi kultúráért
emléklapot kapott az óvónĘk nemzetiségi csoportja és Alvincz Zsóka német nyelvtanárnĘ is.
A megemlékezés és díjkiosztó elĘtt óvodásaink
és iskolásaink (4. és 7. oszt.) karácsonyi darabokat és táncos-énekes játékokat adtak elĘ. Köszönjük kedves elĘadásaikat!
Szép, alkalomhoz illĘ énekeket hallottunk nemzetiségi énekkarunktól, Scheili Laci bácsi ismét
remekelt vicces régi sváb történetével. Köszönjük emlékezetes elĘadását és az énekkarunkét is!

A közmeghallgatásról
Az ünnepség után a VNNÖ rendes éves közmeghallgatását is megtartottuk.
Elnökünk beszámolt a 2012. év eseményeirĘl, a
pénzügyi teljesítésekrĘl, a jövĘ év terveirĘl. A
hozzászólások is a fenti témakörökhöz kapcsolódtak.
Nagy örömmel vettük át Mezei Anna ny. iskolaigazgató ajándékát, az Áprily Lajos–Bardon
Alfréd Visegrádi képek címĦ prózai-képes írását,
mely egyben az Áprily Iskoláért Alapítvány elsĘ
kiadása is. Köszönjük szépen!
Scheiliné Herendi Ida vezetĘségi tag

Mindenkit szeretettel várunk
2013. évi sváb farsangi bálunkra!
VNNÖ
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Magyar László:

ÚTON
,,A sötétben állunk néha, magunk se tudva, hogyan kerültünk belé. Csak meresztgetjük a szemünket, csak tapogatódzunk, bizonytalankodunk. És a szívünk hüledez: Merre? S
véljük, hogy semerre. Gyakran azt sem érezzük, hogy egy
láthatatlan, jóságos kéz van a kezünkön. Vezet.”
(Gárdonyi Géza: Ida regénye)

Fotó a decemberi táncházról

Január 16-án, szombaton du. 4–6-ig

farsangi táncházat rendezünk
az Áprily iskolában.
Mindenkit szeretettel várunk!
Szabóné Mayer Katalin

Újabb siker!
Tapolcai Anett 11.-es tanuló, testnevelĘ tanárnĘjére tervezett, teafilter tasakokból készült újrahasznosított ruhájával részt vett a FĘvárosi Közterület-fenntartó Zrt. design
pályázatán.
A díjátadó 2012. december 16-án volt a Mikulásgyárban. Anett a kiemelkedĘ teljesítményéért díjat kapott. A
díjazottak névsora megjelent a december 18-i Metropol
újságban is, ahol Ę középen látható a csoportképen.
Alkotásának fotója megjelent a Hulladékmágia c.
könyvben, amely a díjazottak alkotásait tartalmazza, valamint a helyszínen lévĘ paravánt is díszítette.
Pándi Ildikó

Tisztán metszett hideg színek
borzolják a patakvizet,
s hártyás parány tĦkristályok,
milyet még e tét nem látott,
meredeznek a partjáról.
Fenn a távol ég-egében
úszva, felhĘféleségben,
összetornyosulva sziszeg a hó,
hogy aztán majd hullva,
már mint meleg takaró,
egy boldogabb Meseország
,,soha sincsen – nem volt!” – gondját
terítse a lábaink elé,
bársonyosan sima szĘnyeg-köpönyegként.
Ha majd lehull, ha majd lehull!
Itt most még csak a szél tutul,
s mint a másvilágok üzenete,
sikong fagyos lehelete.
A távon túl,
– a téren innen,
a nagy idĘgép egyenlegben
dimenziók és síkok metszésvonalaiként
ott,
hol a száguldás már erĘ,
s a gyorsulás a térnyerĘ,
s a foton egyben már fény
és atom is és már remény;
ott és itt,
kint, – talán bent a szobákban,
a szívekben,
csóva csillag gyanánt, ha gyúl
szemünk lélek-tüzein túl,
megfoghatatlanul él bennünk a vágy,
egy nagy, lázas tenni akarás;
gondolattá lényegül vissza a szó,
a ki sose mondott,
festhetetlen,
tartalmat hordozó való,
az öröklet alapú képlet:
Ige!
– Békesség igézet.
Ez az év már szinte elmúlt.
Én már a leltárát rakom magamban.
A sok felgyülemlett semmi közé
irányító táblát tĦzök,
hogy leljek látó szemet,
olyan igazán jövĘbe látva nézĘt.
Az emlékekkel kövezett utak helyett
újabb célokat keresek,
hol korból és tapasztalásból építek menhelyet
a tévelygĘ betévelyedĘknek,
akiket még megérinthet az önmagáért
tiszta szeretet,
az álságmentes meg- és kiérdemelt jutalom:
az értelmes élet.

A díjnyertes ruha és tervezĘje (jobbra)

Visegrád, 2012. december 11.
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Aki ott volt, annak nem kell beszámolnunk, aki nem volt
ott, sajnálhatja, és egy év múlva mindenképpen jöjjön el. Az
immáron négy éves múltra visszatekintĘ városi disznótor
2012-ben a Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing
Egyesület, a Szent György Lovagrend, a Visegrádi Fiatalok
Klubja Egyesület, a Visegrádi Ifjúsági Sziget Egyesület, a
Migreen Team, a Zónás Lányok és a Mátyás Király MĦvelĘdési Ház szervezésében, rendezésében valósult meg, nagyon
sok segítĘvel. A disznók önként vettek részt…

JövĘre, akarjuk mondani: már idén is várunk mindenkit a
következĘ disznótorra!
A VH szerkesztĘbizottsága
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A helybeliek mellett sok Visegrádra látogató vendéget vártak a finom falatok-ételek: abált szalonna, flekken, sült kolbász, sváb véres, májas hurka, orjaleves, töltött káposzta és
hozzá pálinka, forralt bor, tea. Ha valaki ettĘl sem melegedett fel, a talpalávalót a visegrádi fúvószenekar és a Pogdan
Puve húzta.
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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
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Kisteher-fuvarozás 0–2 t-ig,
gépi földmunka
Fieszl Csaba
Tel.: 06 (30) 226-3089

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

BELSė ELLENėRI
tevékenység ellátására
A jelentkezés feltételei:
A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben – a Költségvetési szervek belsĘ kontrollrendszerérĘl és belsĘ ellenĘrzésérĘl – meghatározottak.
Benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes fényképes önéletrajz,
– motivációs levél,
– iskolai végzettséget és egyéb végzettséget / ismeretet
tanúsító okiratok másolatai,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– szakmai gyakorlatot igazoló okirat,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevĘk megismerhetik,
– belsĘ ellenĘri regisztrációs szám igazolás (PM/NGM
visszaigazoló levél másolata)

Ikerházban egy kétés egy háromszobás lakás

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

Információt ad:
TĘkés Anita a 06 (26) 801-700/1340-es melléken
Jelentkezni lehet:
– A jelentkezés elküldhetĘ postai úton az intézet címére: 2026 Visegrád, Gizellatelep, vagy e-mailen keresztül: munkaugy2@visegradikorhaz.hu
– Jelentkezési határidĘ: 2013. január 25.

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

Téli ivartalanítási és chipbeültetési akció!
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A 2009. augusztus 16-tól eltörölt OEP támogatást
a szemüveg megrendelésekor mi

megadjuk Önnek.
Tanévkezdési akció:
a HOYA LUX Kids
speciális gyermekszemüveg-lencse

50% kedvezménnyel kapható

HÓRUSZ OPTIKA
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 előjegyzés is)
Fax: 06 (26) 580-0 73
e-mail: optimed@chello.hu

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
fürdőszoba, 3 WC, víz, villany, faelgázosító kazán,
napkollektor, amerikai típusú szennyvíztisztító
rendszer.
Irányár: 150.000 Ft + rezsi
Érdeklődni lehet: 06 (30) 9017-820

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

Visegrád központjában – Fő utca –
kisméretű komfortos ház eladó.
Gázfűtés, cserépkályha – kis műhely,
kocsibeálló
Érdeklődni lehet: 06 (20) 388-3393

WEBOLDAL TERVEZÉSETERVEZÉSE-ÜZEMELTETÉSE
HARDVER SZAKTANCSADÁS
ADATADAT- ÉS EGYÉB
EGY ÉB SZÁMÍTÓGÉPES FELDOLGO
FELDOLGOZÁS

MUCSI ATTILA
Telefon: 06 (30) 969 6197
Web: http://www.mucsia.hu

Alsó tagozatos tanulók
korrepetálását vállalom
Mohácsi Jánosné ny. pedagógus
Tel.: 06 (30) 681-1229

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