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A farsang a vígság azon idĘszakát jelzi, mely a húsvéti nagyböjtöt megelĘzi. A farsangot rendesen január 6-tól hamvazó szerdáig számítják. Velencében már István napján
(december 26.), Spanyolországban pedig Sebestyén-napkor (január 20.) kezdĘdik a farsang, Rómában csakis a hamvazószerdát megelĘzĘ 11 napot mondják farsangnak, ill.
karneválnak. Sok helyen a hamvazószerdát megelĘzĘ héten tartják a voltaképpeni farsangot, mely minálunk húshagyó kedden éri el befejezĘ tetĘpontját. A farsang hazája
Olaszország, manapság is az olasz, különösen a velencei farsang vagy karnevál utolsó
hete a leghíresebb népünnepek közé
tartozik
A farsang vízkeresztkor (január 6.)
kezdĘdĘ és hamvazószerdáig (változó
idĘpont) tartó, évszázadok óta évente
megismétlĘdĘ ünnepsorozat, nagyon
gazdag szokáshagyománnyal. MegelĘzi a
karácsonyi és követi a húsvéti ünnepkör,
pontosabban annak kezdete, a húsvétot
megelĘzĘ 40 napos böjt. A hagyományok
szerint ez az önfeledt mulatozás, dús
lakomák idĘszaka, amikor búcsúzunk a téltĘl és köszöntjük a tavaszt. A tél és tavasz
küzdelmét szimbolizáló, eredetileg pogány ünnepséget – sikertelen üldözését követĘen
végül – a keresztény egyház is elfogadta, és keresztény elemekkel ruházta fel. Bár a
farsang hazája Olaszország, Magyarországon a német Fasching szót vettünk át a karnevál helyett ezen idĘszak, és a hozzátartozó hagyományok megnevezésére. Nem kötĘdik
hozzá jelentĘs vallási ünnep, alapvetĘen néphagyományokra épül.
A farsangot a mulatozás, lakomák, vidámság, életöröm, szórakozás, bolondozás, tánc,
bálok jellemzik, azaz az önfeledt ünneplés a húsvéti böjt elĘtt. A gazdag lakomákkal a
természetet kívánták bĘségre ösztönözni. Hagyományosan ilyenkor tartották az esküvĘket is. A legismertebb farsangi népszokások az asszonyfarsang, alakos játékok, farsangi
jelmezek, köszöntĘk, farsangtemetés. Farsanghoz kötĘdik egyik legérdekesebb népszokásunk, a mohácsi busójárás is. Az ételek közül Magyarországon tipikusan a húsételek,
kocsonya, káposzta és a farsangi fánk terjedtek el.
A farsang utolsó napja húshagyókedd és a másnap, hamvazószerda már a nagyböjt elsĘ
napja. Ezt egy napra felfüggesztve, torkos csütörtökön elfogyasztották az összes maradék
ételt.
A farsangi szokáshagyományokhoz tartozó farsangi fánk ugyan csábítóan finom édesség, mégis elkészítésére általában csak a bátrabbak vállalkoznak. A fánk alapesetben
élesztĘs, édes kelt tészta, amelyet bĘ olajban kisütünk, és a tökéletes eredmény érdekében baracklekvárral töltünk. Természetesen a különbözĘ nemzetek saját fánkja is megtalálható, így a német Berliner Krapfen, az amerikai donut, a francia beignet. A legismertebb farsangi fánk a szalagos fánk, amely nevét a barna fánkon körbefutó, a fánk tökéletességét jelzĘ fehér csíkról kapja. Ahhoz, hogy ez a szalag és a fánk is tökéletes legyen,
bizony kell némi rutin, és néhány fortély, például: kiváló és szobahĘmérsékletĦ alapanyagok, a megfelelĘ fánkméret, bĘséges és kellĘ hĘmérsékletĦ olaj stb. A farsangi
szalagos fánk általában vizespohár nagyságú, aranybarna színĦ, gömbölyded. Szintén
ismert még a csöröge vagy forgácsfánk és a rózsafánk; ezek elkészítése némileg egyszerĦbb, de szintén olajban történĘ sütést igényelnek.
(internetrĘl)

Csoóri Sándor:

Farsangi kutyabál
De érdekes volna,
ha kutyabál volna,
s farsangnak napján
minden kutya
bálba gyalogolna,
nagy kutya is,
kis kutya is,
kit csíp még a bolha.

Komondor kényelmes,
lassú táncot ropna,
Puli Pali csárdást,
ahogy meg van írva;
sötét szĘre, bozontja
a szemébe lógna.
Csau csacsacsázna,
a foxi bokázna,
a többi vén kutya meg
leülne a hóba.

Hexerei
(aus Goethes Faust)
Du musst verstehn!
Aus Eins mach Zehn,
Und Zwei lass gehn,
Und Drei mach gleich,
So bist Du reich.
Verlier die Vier!

Aus Fünf und Sechs,
So sagt die Hex’,
Mach Sieben und Acht,
So ist’s vollbracht:
Und Neun ist Eins,
Und Zehn ist keins,
Das ist das Hexen –
Einmaleins!

2

VISEGRÁDI HÍREK

2013. február

VÁROSHÁZI HÍREK


   

Többször nekifutottam már, hogy egy-egy beszámoló
írása vagy egy-egy testületi ülés, lakossági fórum alatt
köszönetet mondjak mindazoknak, akik nélkül Visegrád
nem lenne az, ami. Nem lenne egy olyan kisváros, amely
alacsony lélekszámához képest hatalmas dolgokat visz
véghez és – igenis, ki merem mondani – remek közösséggel, közösségekkel rendelkezik. Mert Visegrád egy olyan
kis település – és most szándékosan nem a „város” szót
használtam –, mely elmondhatja magáról, hogy nem múlik el hónap kulturális programok, rendezvények nélkül;
hogy több, valóban mĦködĘ testvér- és partnervárosi
kapcsolattal rendelkezik; hogy a mĦvészet és a tudomány
számos területének jeles képviselĘi élnek határai között.
Visegrádon alig készül olyan maradandó alkotás, alig van
olyan rendezvény – melynek a lelkekben marad maradandó nyoma –, amit ne köthetnénk egy-egy helybéli mĦvész,
régész, mester vagy polgár nevéhez.
Visegrád Ęrzi és ápolja Ęsei hagyományait; ezt a munkát
az óvoda és az általános iskola pedagógusai is töretlen
lelkesedéssel végzik. Visegrádon télen-nyáron kínálkozik
sportolási lehetĘség már a legkisebbek számára is. Visegrádon nagyon sokan vannak, akik munkájuk mellett
szabadidejükben is tesznek azért, hogy mindez megvalósulhasson, vagy komoly anyagi áldozatot hoznak ezek
megvalósulásáért.
Szeretném én ezt mindenkinek külön-külön megköszönni – ami nem csak nehéz, de veszélyes vállalkozás is
egyúttal, hiszen elĘfordulhat, hogy kihagyok valakit.
Ezért nem tettem ezt meg eddig. Most mégis felvállalom;
cserébe kérem, hogy hívjon, keressen bátran mindenki,
aki véletlenül kimaradt volna a felsorolásból!
Köszönjük a színvonalas programokat, rendezvényeket,
hagyományaink ápolását és városunk hírnevének öregbítését a visegrádi óvodásoknak, iskolásoknak, az Ęket felkészítĘ pedagógusoknak és szülĘknek, a Szent György
Lovagrendnek, a Primavera Táncegyüttesnek, a Visegrádi
Szövetségnek, a Visegrádi Fiatalok Klubja Egyesületnek,
a Turisztikai Egyesületnek, az Ifjúsági Sziget Egyesületnek, az Áprily Iskoláért Alapítványnak, az Ars Danubiana
Alapítványnak, az Együtt Kulturális Egyesületnek, a Soproni Sándor Egyesületnek, a Visegrádi Turisztikai és
Marketing Egyesületnek, a „Zónás lányok”-nak, a visegrádi betlehemeseknek, a visegrádi háziasszonyoknak, a
visegrádi solymászoknak, a cserkészeknek, a Szent György
Lovagrend dobosainak, a Fellegvár Óvoda óvónĘinek, az
Áprily Lajos Általános Iskola pedagógusainak és szülĘi
munkaközösségének, a sportegyesületnek, a sakk szakosztálynak, a MiGreen Team kerékpáros szakosztálynak, a
PolgárĘrségnek, a Mátyás Király MĦvelĘdési Ház dolgozóinak és segítĘinek, a Mátyás Király Múzeumnak, a
Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, a fúvószenekarnak,
a Nemzetiségi Énekkarnak, a Férfi Dalkörnek, a Szimbola
Együttesnek, a Templomi Énekkarnak. Sokan vannak,
akik magánemberként szerepelnek egy-egy mĦsorban,
szerveznek gyermekprogramokat, tábort, táncházat, kézmĦves foglalkozásokat, ill. segítenek a rendezvények
lebonyolításában: Szabóné Mayer Katalin, Szabó József,
Farkas EnikĘ, Tóth Franciska, Mezei Anna, Székely Luca,

Gróf Boglárka, Gróf Anikó, Kálazy Lászlóné, Gerstmayer
Bea, Bártfai Zsófi, Gróhné Illés Ildikó, Burgermeister
Ágnes, SzĘke Éva, Molnár Zsóka, Cseke Júlia, Králikné
Matkovics Marianna, Vitéz Sára, Grósz Gábor, Koller
Péter, Staberecz Péter, Fagyas Róbert, Magula Tamás,
Koller Tamás, Kováts István, Cseke Judit, Farkas Emese,
Sickerling Ralf, Cseke András, Fieszl Rita, Kiss Eszter,
Zeller Tibor (zenész), Kováts Ildikó, Bártfai Ildikó, Szikriszt István, Graczár Zsolt, ifj. Szigeti János, Magyar
László, Bártfai István, Szendrey Lajos, Szedlacsek János,
Jatyel Zsanett, Jatyel Klaudia, Bódi Brigitta, Sarkadi
Gergely, Cseke László, a Bene család.
Komolyzenei koncerteknek és más kulturális programoknak gyakran ad helyet a katolikus és a református
templom; köszönet érte Kalász István atyának, Vörös
Ákosnak lelkész úrnak és az Ęket segítĘ híveknek.
Sok visegrádi polgár ajánlja föl értékes munkáját térítésmentesen, a város közösségének ajándékként.
Így készültek új „cégtábláink”, melyeknek tervét Kacsán György készítette, akinek ezen túl a Debnóval kötött
együttmĦködési megállapodás grafikai tervét, karácsonyi
üdvözlĘlapok tervét, valamint a TDM által kihelyezendĘ
útbaigazító-táblák
tervét
is
köszönhetjük.
Az
Obergünzburgba tavaly küldött ajándékot – Visegrádról
készült régi rézkarc szép, keretezett másolatát – SzĦcs
Sándor ajánlotta fel; egyéb „szakmába vágó” feladatokat
is „anyagáron” végzet az önkormányzat kérésére. Köszönjük a rengeteg gyönyörĦ fotót Visegrád értékeirĘl
Greguss Tamásnak! A történelmi és régészeti kutatások
eredményeit rendszeresen és közérthetĘ, „emberi nyelven” tolmácsolja nekünk Gróf Péter és Gróh Dániel.
Visegrád sakksikereit is Gróh Dánielnek, valamint Papp
Dániel Zsoltnak köszönhetjük.
Köszönjük Bene Balázsnak és Gutbrod RezsĘnek, hogy
az Áprily iskola diákjai birtokukba vehették a sípályát, és
mintegy harmincan elsajátíthatták a síelés alaplépéseit.
Tavaly augusztusban megnyílt a helyi termelĘi piac, annak létrehozásában és folyamatos mĦködtetésében Cseke
Judit végzett rengeteg munkát; továbbá köszönjük Hajdú
Andrásnak az elárusító standokat, melyeket a város egyéb
rendezvényein is tudunk használni, ill. a piacot szimbolizáló szobrot, mely Péterfy László szobrászmĦvész munkája.
Bár még nem indult el a forum.visegrad.hu – már csak
néhány technikai problémát kell megoldani –, de elĘkészítésében eddig is rengeteg társadalmi munka van már.
Köszönet a grafikai munkáért Kacsán Györgynek, ill. a
fórum mĦködésének elĘkészítéséért Kiss Ágnesnek,
Gerstmayer Beának, Grósz Gábornak és Schandl Lórántnak.
Köszönjük szépen azokat a segítĘ támogatásokat is, melyeket a helyi cégektĘl, vállalkozóktól és magánszemélyektĘl kaptunk és kapunk rendszeresen: Pilisi ParkerdĘ
Zrt., Visegrádi Erdészet, Utilis Kft., Szent György Lovagrend, Fekete Holló étterem – Németh János, Sirály étterem – Zeller Tibor, Visegrádi Ásványvíz Kft., Don Vito
étterem, Bánó László, Scheili Richárd, Jung Vilmos és
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Jung Csaba Wilhelm, Farkas József, Brém György, EĘry
Csaba, EĘry Zsolt, Bene Balázs, Rozsnyai István.
Köszönet illeti a képviselĘ-testület tagjait, akik nem csak
munkájukkal, hanem tiszteletdíjukkal is rendszeresen
támogatják városunkat. Köszönet illeti a bizottságok külsĘs tagjait és szakértĘit, akik anyagi ellenszolgáltatás
nélkül segítik rendszeresen a testület munkáját: Mezei
Anna, Muckstadtné András EnikĘ, Gróf Péter, Grósz Gábor, Meszárek György, Bene Balázs, ifj. Szigeti János,
Vaik Viktorné, Ábrahám Péter, Zeller Tibor.
Köszönet a városgazdálkodási csoport dolgozóinak, ifj.
Schüszterl Károlynak, Szalai Gábornak, Bergmann Péternek, Budai Antalnak, akik munkájukon kívül hétvégén is,
ill. városi rendezvények és szélsĘséges idĘjárás esetén
bármikor hívhatók és „hadrendbe állíthatók”.
Köszönöm a sok segítséget id. Schüszterl Károlynak, aki
nyugdíjasként mindenfajta ellenszolgáltatás nélkül segíti
munkánkat.
Visegrád testvérvárosi kapcsolatainak ápolásáért nagyon
sokan dolgoznak évek óta. Köszönjük Mezei Anna, Bozóki
Marianna, Schmidt Anna, Kiss Károly, Kiss Ágnes, Herendi Ida, a korábbi és a mostani Német Nemzetiségi Önkormányzat, Sickerling Ralf, Szendrey Lajos, Cseke László, Cseke Ágnes, Molnár Zsóka, Kangas Kinga, Szabó
Réka munkáját!
A július végén Visegrádon végigsöprĘ vihar alatt és után
rengeteg munka volt a városban. Köszönöm a munkát és
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kitartást a Salamon-torony, a Harangvirág, a Mátyás
király utca, a Bányatelep és Bánya-patak környékén élĘknek, valamint a városgazdálkodási csoport munkatársainak, Bártfai Istvánnak, Jatyel Imrének, Dr. Kucsera Tamás Gergelynek, Hintenberger Andrásnak és még sokaknak, akik egész éjjel és másnap is segítettek a környék
rendbe hozatalában.
A Salamon-torony utca 7. lakói nevében is köszönet ifj.
Fieszl Józsefnek, aki gépmunkájával, a Pilisi ParkerdĘ
Zrt.-nek, hogy közcélú foglalkoztatottjainak többnapi
munkájával segítettek a fĘként idĘsek lakta udvar kitakarításában.
Az idei év január 1-jével a polgármesteri hivatal hét
munkatársától búcsúzott el: Banka Istvánné, LĘrinczné
Blaskó Brigitta és Jungné Ungár Krisztina a fölálló Járási
Kirendeltségen, Csapó Gyöngyvér, Kárpát Zoltán és Kenéz Attila a Járási Hivatalban, Szalayné Éliás Ágnes a
Szentendrei Polgármesteri Hivatal építéshatósági osztályán folytatják munkájukat.
Bár törekedtem a teljességre, szinte biztos, hogy van,
akinek neve itt kellene, hogy szerepeljen, még sincs itt.
Ismételten tisztelettel kérek minden kedves Olvasót, hogy
jelezze, ha valaki kimaradt a felsorolásból; biztos lehet
benne mindenki, hogy nem szándékosan történt, s a csorbát kiköszörüljük!
Félegyházi András
polgármester


   

Legutóbbi tudósításunk óta számos, kevésbé látványos, ám annál fontosabb ügyben történt elĘrelépés.
Az építési engedélyek jogerĘre emelkedtek; a kiviteli tervek elkészültek; jelen pillanatban a közbeszerzési eljárás elĘminĘsítése folyik; az egészségház kivitelezĘjének kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindult.
Legutóbbi beszámolónkban szóltunk arról, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szabálytalansági gyanú eljárást indított a projekttel szemben. Ennek kapcsán december 13-án igen nehéz egyeztetésen vettünk részt, ám
elmondhatjuk, hogy ezen az alkalmon – melynek nyomán a szabálytalansági eljárást az NFÜ megszüntette –
újból megmentettük a projektet, hiszen az eljárásnak valós végkifejlete lehetett volna a támogatás megvonása.
Az eljárás alatt az esedékes támogatáslehívásokat sem tudtuk megkezdeni; a lezárást követĘen most ez is lehetĘvé vált.
A Mozi köz kapcsán sajnos meg kellett hoznunk azt a nehéz döntést, hogy – tekintettel arra, hogy a KözépDuna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi FelügyelĘség (,,Zöldhatóság”) elĘzetes környezetvédelmi hatástanulmányt rendelt el (a Mozi közben!!!) és emiatt csúszik az építési engedély – kivesszük
a beruházásból, hiszen emiatt az egész beruházás megvalósulása lehetetlenülne el.
A tervezett ,,Közrét” tekintetében a ProRégió mint közremĦködĘ szervezet kért – számunkra érthetetlen okból, és véleményünk szerint jogszabályi alap nélkül – olyan igazolást szintén a Zöldhatóságtól, hogy a tervezett
– nem engedélyköteles, nem bejelentésköteles – tevékenységekhez kapcsolódóan adjon ki arról nyilatkozatot,
hogy nincs hatásköre...
Haladunk a leginkább akadálypályának tĦnĘ úton – sokszor abszurd, a különbözĘ hivatalok sajátos mĦködési
logikájából fakadó nehézségekkel van kikövezve. Ám mindent összegezve elmondhatjuk: évtizedes története
során soha nem volt ilyen közel a beruházás a megvalósuláshoz!
A következĘ hetekben – ha a szükséges engedélyeket a közremĦködĘ szervezettĘl megkapjuk – elindul a közbeszerzési eljárás, mely eljárás elĘkészítésével kapcsolatban (annak eredményessége érdekében) nagyon sok
munkát végeztünk, s melynek eredményére komoly hatásunk immár nincs. Ennek az eljárásnak lezárásakor leszünk abban a régen remélt és várt helyzetben, hogy meg tudjuk hozni a felelĘs döntést a kivitelezési munkálatok megkezdésérĘl.
Félegyházi András
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Az elmúlt idĘszakban számos lakossági
bejelentés érkezett a polgármesteri hivatalba
hozzánk, melyek Visegrád közbiztonságának
romlásáról szóltak. Történt városunkban
rongálás; több, nagy értékben elkövetett
lopás és garázdaság is. Volt olyan eset, amikor rajtakapták az elkövetĘt – aki cipĘjét
hátrahagyva menekült el a helyszínrĘl. Természetesen a bejelentések után azonnal
felvettük a kapcsolatot az illetékes rendĘri
szervekkel, tárgyalóasztalhoz ültünk a panaszosokkal; ahol lehetséges volt, mindkét
féllel.
Felhívjuk szíves figyelmüket azonban,
hogy a mi befolyásunk a fentiekben felsorolt
ügyek végkimenetelére a panaszok meghallgatásánál, ill. a lakosság tájékoztatásánál
sajnos nem terjed tovább. 2012. április 15tĘl ugyanis megszĦnt a jegyzĘ szabálysértési
jogköre, ezért a bĦncselekmények mellett
szabálysértési ügyekben is a rendĘrség, ill.
az ügyészség jár el. Bármilyen bĦncselekmény vagy szabálysértés gyanúja kapcsán
érdemben kizárólag a rendĘrség mint nyomozó hatóság jogosult eljárni. CélszerĦ
minden elkövetett szabálysértést, ill. bĦncselekményt telefonon azonnal, azután a lehetĘ
legrövidebb idĘn belül írásban is bejelenteni
– még abban az esetben is, ha az elkövetĘ
ismeretlen, hiszen a rendĘrség bármikor
találhat összefüggést más bĦncselekményekkel, melyeknél esetleg a nyomozás már elĘrehaladottabb szakaszban van.
Bejelentéseiket a következĘ elérhetĘségeken tehetik meg:
1. Szentendrei RendĘrkapitányság
2000 Szentendre, Dózsa György utca 6/a
Tel./Fax: 06 (26) 310-233
e-mail: szentendrerk@pest.police.hu
Kovács László r. alezredes
mb. kapitányságvezetĘ
2. Visegrádi RendĘrĘrs
2025 Visegrád, FĘ utca 57.
Tel.: 06 (26) 398-273
Benzsay Csaba r. alezredes
Ęrsparancsnok
Bátka Szabolcs
körzeti megbízott
Tel.: 06 (70) 942-9210
Szinte közmondásos a mondat: „Minek
szólni a rendĘröknek, úgy sem csinálnak
semmit...” Ezt sem cáfolni, sem megerĘsíteni
nem tudjuk; az azonban bizonyos, hogy a
rendĘrség csak olyan ügyben tud érdemben
eljárni, amit bejelentettek nekik!
Természetesen továbbra is bármikor kereshetnek minket a hivatalban, hiszen nem
szeretnénk a problémát „lerázni” magunkról; amiben tudunk, továbbra is segítünk!
Félegyházi András, Dr. Szabó Attila

2013. február

Visegrád és Környéke
Turisztikai és Marketing Egyesület
pályázati felhívása
Állás megnevezése
Leírás

Elvárások, feladatok

Bérezés
Elvárt tapasztalat

További feltételek

A pályázatnak
tartalmaznia kell

A pályázat benyújtásának határideje
A döntés várható
idĘpontja
További információ

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 a TDM
menedzser munkájának támogatása mellett
az információszolgáltatás koordinálása. Ide
tartozik a személyes, írásbeli, telefonos
megkeresések megválaszolása, adatbázisépítés és -kezelés, ügyfelek folyamatos
tájékoztatása, a tájékoztató- és látogatómenedzsment rendszer mĦködésének ellenĘrzése, felülvizsgálata.
Megegyezés szerint.
Szakirányú turisztikai felsĘfokú végzettség
és min. 3 év igazolható gyakorlat a turizmus területén.
Két idegen nyelvbĘl középfokú nyelvvizsga. FelsĘfokú nyelvvizsga az elbírálásnál
elĘnyt jelent.
§ a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
§ a végzettségre vonatkozó okiratok hiteles
másolatait,
§ egy hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
§ bérigény megjelölését.
2013. február 15.
2013. február 20.
Farkas Emese
(20) 222-7551
tdm@visegrad.hu

Népességi adatok
a 2012. december 20-i állapot szerint
Visegrád lakosságának száma:
1805 fĘ
férfi:
877 fĘ
nĘ:
928 fĘ
60 év feletti lakosok száma:
551 fĘ
férfi:
241 fĘ
nĘ:
310 fĘ
18 év alatti lakosok száma:
307 fĘ
fiú:
166 fĘ
lány:
141 fĘ
14 év alatti lakosok száma:
245 fĘ
fiú:
132 fĘ
lány:
122 fĘ
2012. december 20-ig Visegrádon 16 gyermek született: 8 fiú és 8
lány.
Visegrád Város Polgármesteri Hivatala
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A Szentendrei Járási Hivatalról
A Szentendrei Járási Hivatal illetékességi területéhez a következĘ települések tartoznak: Szentendre, Budakalász,
Csobánka, Dunabogdány, Kisoroszi, Leányfalu, Pilisszentkereszt, Pilisszentlászló, Pócsmegyer, Pomáz, Szigetmonostor, Tahitótfalu, Visegrád.

A Szentendrei Járási Hivatal szervezeti egységei
Törzshivatal

2000 Szentendre, Dózsa Gy. u. 8.
jarasihivatal@szentendre.pmkh.gov.hu
2000 Szentendre, Városház tér 4.
2025 Visegrád, FĘ u. 57.

Okmányirodai Osztály
Visegrádi Kirendeltség

06 (70) 457-6887
06 (26) 503-300

A Szentendrei Járási Hivatal szakigazgatási szervei
Földhivatala
Munkaügyi Kirendeltsége
Gyámhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala
Népegészségügyi Intézete

2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 1.
2000 Szentendre, Szabadkai u. 9.
2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 1.
2000 Szentendre, Városház tér 3.
2000 Szentendre, Városház tér 1.

06 (26) 301-743
06 (26) 310-300
06 (26) 503-300

Az Áprily Lajos Általános Iskolában
történt eseményekrĞl
Fontos tájékoztató!
2013. január 1-jétĘl az Áprily Lajos Általános Iskola,
Alapfokú MĦvészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat fenntartója és mĦködtetĘje a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ lett, amelynek megbízott elnöke
Marekné dr. Pintér Aranka.
Intézményünk a Szentendrei Tankerület részeként mĦködik tovább, amelynek igazgatója Dala-Nagy Katalin.
Iskolánk a mindenkori visegrádi önkormányzattól mint
fenntartótól mindvégig megkapta a mĦködéséhez szükséges anyagi és erkölcsi támogatást, amit minden gyermek,
iskolai dolgozó és szülĘ nevében köszönök. Bízom abban,
hogy a jelenlegi és jövĘbeli városvezetés továbbra is
figyelemmel kíséri az iskola sorsát, és ha lehetĘsége nyílik rá, a jövĘben is támogatja tevékenységünket.
Dala-Nagy Katalin tankerületi igazgató az évnyitó intézményvezetĘi értekezleten megerĘsítette, hogy az átalakítások – bár feszített tempóban – rendben zajlanak. A
tanév végéig a tanulók életében semmiféle változás nem
történik.
Kívánok mindannnyiunknak nyugodt, jó hangulatú közös munkát.
Bozóki Marianna igazgató

Kiemelt februári események
az Áprilyban
Február 1-jén (pénteken) 10 órától:
Fábián Zoltán prózamondó verseny;
február 8-án (pénteken):
farsangi mulatság az alsó tagozatban 14–16 óráig, a felsĘ tagozatban 17 –20 óráig;
február 15-én (pénteken) 12 órától:
körzeti német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny
(bĘvebben a Nemzetiségi oldalon olvashatnak róla).
Az ÁLÁI nevelĘtestülete

Egy új és hasznos lehetĞségrĞl

Köszönet –
a gyerekek nevében is!
Az Áprily Lajos Általános Iskola szervezésében novembertĘl síoktatás indult a nagyvillámi sípályán.
38 gyerek jelentkezett a meghirdetett tanfolyamra, és
hetente kétszer, összesen tíz alkalommal sajátíthatták el
e sportág fortélyait Králikné Matkovics Marianna és
Mikó Zsolt síoktatók irányításával. Akinek nem volt
sífelszerelése, vagy csak hiányos, azok a kölcsönzĘbĘl
kaphattak igény és méret szerint ingyen! Köszönet érte
Gutbrod RezsĘnek, a sípálya üzemeltetĘjének!
Mire eljött január és a nagy hó, a gyerekek megtanulták a síelés alapjait, a felvonózást és bátran siklanak a
pályákon.
A gyerekek szülei nevében szeretném megköszönni a
szervezĘi, oktatói munkát, és azt az anyagi fedezetet,
amit egy kedves támogató adott (akinek nagylelkĦségénél még nagyobb a szerénysége, mivel nem akarta
személyét megnevezni), ugyanis az egész tanfolyam a
szülĘknek egy fillérjébe sem került. Egyedül az odajutást kellett megszerveznünk. Váltakozva egy-egy szülĘ
másik 2-3 gyereket is fel-, ill. lehozott autókkal. Ez az
együttmĦködés még közelebb hozott egymáshoz mindenkit, az ismeretségek barátságokká mélyültek.
A tanfolyam végeztével továbbra is várják a sípályára a gyerekeket és a felnĘtteket egyaránt. A visegrádi
és az Áprily Lajos Iskolába járó valamennyi gyerek
részére a felvonók használata ingyenes a hétköznapokon, és szombat–vasárnap 17 óra után!
Még egyszer köszönöm a szülĘk nevében is ezt a jó
lehetĘséget!
Jó síelést mindenkinek!
Szabóné Mayer Katalin
szülĘ
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MÉLTÁN merült fel az Áprily Lajos Általános Iskola,
AMI és EPSZ igazgatójában, hogy a Duna menti kisváros,
Visegrád diákjainak fontos azt a lehetĘséget biztosítani –
mindezzel hagyományt teremtve –, hogy minél több tanuló még gyermekkorában tanulhasson meg úszni. Ezért
szerveztük meg az elsĘ tanfolyamot, melyet elsĘsorban a
szárazföldi gyógytestnevelésre járó gyermekek számára
ajánlottunk, mivel a különbözĘ úszásnemeket a gyógytestnevelés módszereinek, gyakorlatainak beépítésével,
azok jótékony hatásainak kihasználásával sajátíthatják el a
tanulók. A csoportba az alsó tagozat minden osztályából
érkeztek jelentkezĘk, így a maximális létszám hamar
összeállt.

2013. február





Iskolánk gyógytestnevelĘje, Králikné Matkovics Marianna a szülĘket a tanfolyamot megelĘzĘ tájékoztató értekezleten még szakmai jellegĦ bemutatóval és tanácsokkal
is ellátta. Fontosnak tartotta elmondani mindazokat a
hasznos információkat, melyek a tanulási folyamat hatékonyságát növelhetik, ill. az úszásra járó gyermekek
egészségének megĘrzését is szolgálják.

HétfĘi napokon menetrend szerinti autóbusszal utazott a
csoport a dunabogdányi tanuszodába, ahol alkalmanként
egy-egy órát töltöttek a gyerekek a vízben. A vízbeszoktatást követĘen a siklás elsajátítását nem csupán háton,
hanem hason is gyakorolták, mert az elsĘ tanfolyam célján – a hátúszás megtanulásán – túl a különbözĘ úszásnemek alapjainak megteremtésére is figyelmet fordítottunk csakúgy, mint a hátizmok erĘsítésére, a gerinc nyújtására, tehermentesítésére is. Eleinte a lábtempót eszközök segítségével, a kartempót pedig „szárazon”, padon
ülve gyakorolták a gyerekek, hogy rögzülhessenek a technikai végrehajtás mozzanatai. A nehéz koncentrációt
igénylĘ feladatokat gyakran megszakítottuk egy kis játékkal. Az óra felénél pedig visszamelegítĘ zuhanyozást is
beiktattunk, hogy így feltöltekezve meleggel, felszabadultan tudjunk újra dolgozni. Az órák végén vidám játékokkal, ugrálással lazítottunk. A csoport tagjainak különbözĘ
haladási ütemét figyelembe véve, néhány alkalom után
differenciált feladatok gyakorlásával mindenki át tudta
már úszni a medencét a rövidebb oldalánál, majd a tanfolyam tizenkettedik, egyben utolsó órájára a hosszabb
oldalánál is. Nagy öröm volt ez mindannyiunk számára.
A napközis tanító nénik, akik az iskolabusszal visszaérkezĘ gyerekekkel foglalkoztak, elmondták, hogy megfigyelhetĘ volt úszás után az önállóbb, precízebb, tempósabb tanulás, mivel az úszás során fejlesztett figyelemkoncentráció, összpontosítás jótékony hatása az iskolai
munkában is megmutatkozott.
Szeretnénk lehetĘséget biztosítani a további úszásnemek
elsajátítására is, így a második félévre tervezett következĘ
tanfolyamon a mellúszás megtanítása lesz az elsĘdleges
feladatunk, amennyiben a csoport indításához szükséges
10–12 gyermek jelentkezik.
Várjuk tehát régi és új tanítványainkat – vigyázat, a csoport már félig megtelt az elsĘ félévben rutint szerzett
gyermekekkel, már csak 5–6 hely kiadó!
Králikné Matkovics Marianna
és Borbély Anikó

ÖRÖMTELI lehetĘséget kaptak iskolánk tanulói egy
önmagát megnevezni nem kívánó visegrádi támogató
felajánlásának köszönhetĘen, ugyanis tíz alkalommal,
mĦanyag pályán, 36-an tudtak ingyen részt venni azon az
oktatáson, amelyet a kezdĘ síelĘk számára tudtunk meghirdetni. Gutbrod RezsĘ, a nagyvillám sípálya üzemeltetĘje csatlakozott a felajánláshoz, hiszen minden olyan tanulónak (gyakorlatilag a résztvevĘk közel 90%-ának) felszerelést biztosított, akinek nem volt saját síléce, cipĘje –
ami szintén nagylelkĦ segítség.
Milyen csodálatos lehetĘség ez! Olyan lelkesek voltak a
gyerekek a három csoportban, heti két alkalommal tartott
edzéseken, hogy menet közben nemcsak, hogy nem csökkent a létszámuk, hanem két fĘvel még növekedett is.
Szerencsére korán leesett a hó, így már a hetedik edzést
hóval borított pályán tudtuk megtartani. A mĦanyag pályán megtanult alapokat a havon örömükben sikongatva,
kanyarogva kamatoztatták a gyerekek. Kemény lépéseket
tettek a mĦanyag pályán síléceikkel, hogy ezt az örömteli
érzést mindannyian átélhessék. ElĘször egy lábbal vettük
a sílécet, és úgy „rolleroztunk”. A bemelegítĘ lépések

„célszerĦek” voltak, hiszen a hóeke kialakítása több órát
vett igénybe, mire mindenki megbízhatóan le tudott
csúszni, kontrollálva a sebességét, és a pálya alján megállni. Bizony, ez idĘ alatt néhány alsó tagozatosnak a
könnye is kicsordult a nagy igyekezetben. Türelemmel,
szeretettel biztattuk Ęket edzĘtársaimmal, hogy majd a
következĘ megállás, alagúton átbújás vagy éppen kanyarodás biztosan sikerül majd. Sok-sok játékos gyakorlat
keretében tapsolgatva, guggolva, hintázva alakítottuk ki
az elsĘ kanyarokat, elĘször a felvonó felé. Körülbelül a
harmadik edzésen tudták a felvonót használni, így felfelé
is csúszhattak, nem kellett „kemény lépésekkel” feljutni a
domb közepére. Itt a kiszállás a felvonóból okozott gondot a kicsiknek. Ambrus például gyönyörĦen csúszott
lefelé, de a kiszállásnál mindig lecsücsült. A kanyarok
építgetésével, mindig feljebbrĘl és feljebbrĘl indultunk a
mĦanyaggal borított domboldalról lefelé. Nem csak a
gyerekek számára volt felemelĘ érzés, amikor már mindegyikük tudott biztonságosan kanyarodni. A hidegben
várakozó szülĘk is drukkoltak a gyerekeknek, s persze az
én szívem is repdesett az örömtĘl, ahogy a többi oktatóé

A jövĘ bajnokai
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is. Sikerült! Most már övék a pálya! A kis RegĘ már az
elején kanyarodni akart, de meg kellett várni, míg mindenki „ráérez”. Ígértem neki: innentĘl kezdve már csak
kanyarodni fogunk. Minél jobban lábukba, szívükbe,
lelkükbe íródjon, a vérükké váljon.
Az iskola hangos volt a sikeres kanyarok okozta élmények mesélésétĘl. Izgatottan várták az ifjú tanítványok a
soron következĘ edzéseket. Ispán Bogi az elsĘ mĦanyag
pályás edzés után beteg lett. Biztattam, ha meggyógyul,
bepótoljuk az edzéseket, és utoléri a csapatot. Feljött a téli
szünetben a havas sípályára, s olyan kitartóan gyakorolt
több órán át, hogy a második alkalommal már ugyanolyan
gyönyörĦ kanyarokkal tudott lejönni a sípálya tetejérĘl,
mint társai, sikongatós kanyarokkal. Bogi arca csak úgy
ragyogott az örömtĘl. Igazán büszke vagyok rá és kitartó
lelkesedésére. Sajnos Benjamin is többször hiányzott
betegség miatt, s mikor ugyanazt a feladatot akarta csinálni, mint a többiek – csak elĘtte Ę kimaradt a gyakorlásból –, begyorsult a pályán, mivel nem gyakorolta be a
folyamatos sebességkontrollal való lecsúszást, és a nagy
sebességtĘl úgy csücsült le a pálya elején, hogy a kezét is
lerakta a mĦanyagra, s így megsérült. ė sajnos nem tudott
idén megtanulni síelni.
A síeléskor különleges öröm, hogy a hegy tetején gyönyörĦ kilátással és friss levegĘvel feltöltekezve, játszva
gyakorlunk, élvezzük a mozgás, a sebesség örömét. Minden egyes kanyar hihetetlen koncentráció eredménye, így
a játék örömteli, mozgási eredménye tanuláskor is jelentkezik. A figyelem hosszú ideig való fenntartása a tanulás
mellett a késĘbbi munka, az életben való sikeres helytállás elĘfeltétele is. Így a síelés folyamán is a teljesség egy
újabb szeletével ismerkednek meg a gyerekek, hiszen a
testet-lelket felemelĘ, örömmel végzett munka eredménye
teszi teljessé az életüket. Ehhez a teljességhez járul hozzá
a zene és a tánc is, hisz’ az a lelküket edzi, és kapcsolatot


A decemberi ünnepek mindegyike a gyerekekrĘl szól, ezért
különösen kedves szívünknek ez az idĘszak. Második alkalommal alakult úgy, hogy az erdĘben találkoztunk a jó öreg
Mikulással. A gyerekek énekeltek, volt, aki verset is mondott
neki, és mindenkit elvitt a havas tájon egy kis Mikuláskocsikázásra.
Mint minden ünnepben, a megelĘzĘ idĘszak az igazán tartalmas, hiszen festettek, varrtak, ragasztottak, énekeket,
verseket tanultak a gyerekek és sok-sok, Mikulással kapcsolatos mesét, történetet hallhattak az óvó néniktĘl.
Visszajár hozzánk a MeseerdĘ Bábszínház; decemberben is
vendégeink voltak. Színvonalas díszletekkel, hangosítással,
zenével igazi színházi hangulatot varázsoltak az óvodába.
Még egy alkalommal voltunk „bábszínházban”: a moziban
egy interaktív elĘadáson szórakoztak remekül gyermekeink.
Az advent idĘszakában sokat mesélünk, bábozunk, sok ideillĘ zenét hallgattatunk a gyerekekkel. A nagycsoportosok
képviselik a karácsonyi szereplések alkalmával az óvodát.
Decemberben is Ęk mosolyogtatták meg az idĘseket, okoztak
megható perceket szüleiknek; megmutatták nemzetiségi
nyelv- és tánctudásukat a nemzetiségi rendezvényen.
A karácsonyi ünnepek a sokéves hagyományok szerint zajlottak le, mindannyian meghatódva éljük át ezeket a pillanatokat, érezzük a felelĘsségét a feladatnak: úgy átadni a meghittség, önzetlen öröm érzését, hogy a gyermekben nagycso-
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teremt a teljeséggel. A zene- és a tánctanulás gyakorlása
során is a koncentrációt fejlesztjük játékos formában. A
nyelvtanulás is elképzelhetetlen koncentráció nélkül.
Minden játékosan, örömmel végzett feladat az életünket
teszi teljessé.
Minden gyerek, szülĘ és síoktató nevében nagyon köszönjük azt a nagyvonalú felajánlást, amely lehetĘséget
teremtett az Áprily iskola tanulói számára, hogy ezt az
élvezetes sportot megismerhessék, és további életük során
is felemelĘ érzéssel használják a megszerzett tudást.
Több szülĘ érdeklĘdött, hogy vajon folytatódhatnak-e
tovább az edzések, megalakítható lenne-e egy síszakosztály. Sítábor tervezése is felmerült, persze nem az ausztriai magas árakkal, hanem Szlovákiába vagy a magyar
hegyekbe. De mindez még csak óhajok megfogalmazása,
s a jövĘ zenéje.
Ami aktuálisan fontos: a visegrádi havas sípályát, mint
ahogyan azt elĘzetesen is terveztük, az Áprily diákjai –
diákigazolvány felmutatása ellenében – ingyen használhatják a hétvégi csúcsidĘszak kivételével. Ez is a felajánlás része, így a már jól síelĘ tanulók is – tehát azok is,
akik nem vettek részt a síoktatásban – élhetnek a sípálya
adta lehetĘségekkel a szezon végéig.
Örülünk, hogy néhány hétre egy közösséggé válhattunk
a tanulókkal a sípálya lejtĘjén. Igazi sírajongó csapattá
váltunk, sok szép nappal, örömmel ajándékozva meg
egymást. Most már csak arra figyeljetek, kedves tanítványaink, hogy ne lankadjatok, használjatok ki minden
lehetĘséget a további örömszerzésre, gyakorlásra!
Egészséges, teljes, sportos életet kívánok, mindannyiótok nevében megköszönve a sok névtelen és megnevezett felnĘtt jótevĘ munkáját a sípályán és az iskolában. Csodálatos dolog olyan helyen élni, ahol ennyi jó
szándékú ember keresi az örömszerzés lehetĘségét.
Králikné Matkovics Marianna síoktató
portos korára, ha nyomokban is, de megmaradjon az óvodai
karácsonyok hangulata (csengĘszó, gyertyaláng, kedvesség,
mosoly, szeretetkalács…).

Úgy tĦnik, nemcsak a hónap neve, de a hangulata is téli,
így aztán boldogan vették birtokukba a gyerekek a kerti
szánkózódombot, építettünk hóembert, futottunk a szánkóval
(persze, tele gyerekkel). A madarak életét is figyelemmel
kísérjük, etetjük, védjük Ęket a számukra zord idĘjárásban.
Szívesen mondogatjuk a kiscsoportosokkal Kányádi Sándor Veréb c. versét: Hopp-hopp, itt vagyok, / azt eszem, amit
kapok, / ha nem kapok csip-csirip / koldulgatok egy kicsit: /
morzsát, maradék kenyeret, / megrakom jól a begyemet!
Dobó Istvánné mb. óvodavezetĘ
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Tisztelt Visegrádiak!
A hirtelen leesett nagy hó és a hĘmérséklet téliesre fordulása miatt utcáinkon
balesetveszélyessé vált a közlekedés.
Ezúton is nyomatékosan kérjük a háztulajdonosokat, hogy ingatlanuk elĘtt tegyék járhatóvá a járdákat,
hogy így is elkerülhessük a kellemetlen baleseteket, kéz- és lábtöréseket!
Takarítsuk le a járdákat a ráfagyott hótól, szórjuk fel csúszásmentesítĘ anyaggal.
Vigyázzunk egymás testi épségére!
Megértésüket és segítségüket köszöni:
Visegrád Város Polgármesteri Hivatala
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Szerkeszti a Német Nemzetiségi Önkormányzat
Hófehérke meséje illusztrációkkal

Ki ne ismerné a Grimm fivérek híres meséjét! Immár több mint 200 éve ismerjük lebilincselĘ történetét és még sok más, néha kissé horrorisztikus meséit.
Jacob és Wilhelm Grimm mesegyĦjtĘk és nyelvtudósok HessenbĘl származtak, polgári családból.
1806-tól gyĦjtöttek régi német meséket, 1813–16ban a Régi német erdĘk címĦ újságjukban tették
közzé Ęket.
1811-ben adták ki elsĘ könyvüket a lovagi énekekrĘl.
1818–22 között a nyelvtanról, a rúnaírásról és a
germán hangeltolódásról adtak ki könyveket.
Jacob 1830-ban, Wilhelm 1835-ben lett Göttingában professzor, Ęk lettek az elsĘ tudományos
nyelvtan megalkotói.
1838-ban fogtak bele a német nyelv nagyszótárának elkészítésébe, de sajnos befejezni már
nem tudták, mert Wilhelm 1859-ben, Jacob 1863ban meghalt. Több mint 80 munkatársuk folytatta
megkezdett munkájukat.
A Grimm fivérek szerint a világirodalom öt legnagyobb egyéniségei közé tartozik PetĘfi Sándor.
Homérosz, Dante, Shakespeare és Goethe mellé
sorolták.
Talán legismertebb és legkedveltebb meséjüket, a
Hófehérkét szeretnénk rövidített változatban német
nyelven megismertetni Olvasóinkkal, de legfĘképpen németül tanuló gyermekeinkkel; tehát olvassátok és gyakoroljátok elmesélését!

Schneewittchen
Es war einmal eine Königin, die wünschte sich ein
Kind, weiss wie Schnee, rot wie Blut und mit
Haaren, schwartz wie Ebenholz. Und als Ihr Wunsch
in Erfüllung ging, nannte Sie ihr Töchterchen
Schneewittchen. Doch die Königin starb, und der
König nahm eine andere Frau. Die hatte einen
Zauberspiegel, den sie immer fragte, ob sie die
Schönste sei.
Solange der Spiegel ja sagte, war sie zufrieden.
Aber Schneewittchen wuchs heran und wurde so
schön, dass der Spiegel, als ihn die Königin wieder
fragte, zur Antwort gab:
„Frau Königin, Ihr seid die schönste hier, aber
Schneewittchen ist tausendmal schöner als Ihr.”
Voll Zorn rief die Königin einen Jäger und sprach:
„Bring Schneewittchen in den Wald und töte es!”
Als sie nun im Wald waren, fing das Kind zu
weinen an und bat den Jäger: „Lass mir mein Leben!
Ich will in den wilden Wald laufen und nimmermehr
heimkommen.”
Der Jäger hatte Mitleid, und Schneewittchen lief
durch den Wald, über spitze Steine und durch die
Dornen, und die wilden Tiere sprangen an ihm
vorbei, taten ihm aber nichts. Als es bald Abend
werden wollte, sah das Kind ein kleines Häuschen.
Da wollte es rasten.
(Folytatjuk)
Scheiliné Herendi Ida

Német nemzetiségi
vers- és prózamondó versenyre készülünk
Az ÉMNÖSZ idén is meghirdette a német nemzetiségi nyelvet
oktató iskolák számára hagyományos vers- és prózamondó versenyét. Az elmúlt három évben Dunabogdány adott otthont a megmérettetésnek, most rajtunk a sor. Szeretettel várjuk a február 15-én
hozzánk érkezĘ vendégeket, akiket a moziban 12 órakor kezdĘdĘ
megnyitón köszöntünk. Korosztályonként versenyeznek a gyerekek
és az irodalmi nyelv mellett nyelvjárásban elĘadott mĦvekkel is
nevezhetnek. Beszámolónkat a következĘ számban olvashatják.
Schmidt Anna szervezĘ tanár

,,Apró” hírek
Január 6-án Nagymaroson megkoszorúztuk az 1945-ben malenkij
robotra elhurcolt – és már vissza nem tért – nemzetiségi honfitársainknak felállított emlékszobrot. A koszorúzáson részt vett a
Plintenburg Német Önkormányzat vezetĘsége és Félegyházi András polgármester úr is.
Január 12-én az Országos Német Önkormányzat meghívására
részt vettünk az Országos Német Nemzetiségi gálán. Idén a Kongresszusi Központ adott helyet a rendezvénynek.
(NNÖ)
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Kalász István Visegrád kanonok plébánosa, érseki tanácsos,
címzetes prépost, esperes, 70 évvel ezelĘtt, 1943. január 17-én
született Balassagyarmaton. A teológiai fĘiskola elvégzése
után 1966. június 19-én szentelték pappá Esztergomban. 1967ben került Visegrádra, s egy rövid megszakítástól eltekintve
azóta tesz eleget papi hivatásának városunkban.

2013. február

Köszönetet mondunk és hálát adunk István Atyáért, hiszen kevés olyan település
van a világon, ahol lassan két emberöltĘ
óta biztonságot jelenthet hívĘknek és nem
hívĘknek egyaránt lelkipásztoruk személyének állandósága.
A TeremtĘ áldását kérjük életére, hogy
hitben, egészségben és boldogságban élhesse életét, teljesíthesse ki hivatását Visegrádon!
Félegyházi András
polgármester
Reményik Sándor:

A LÉLEK ÉL
A lélek él,
Testvéreim,
És hitet nem cserél.
A lélek él: betĦben, színben, fában,
Hullámos hangban és merev márványban,
Száz változáson át –
Amíg meg nem tagadja önmagát.

A születésnapi misén

Mindenki ismeri Ęt Visegrádon. Mindannyian megtapasztalhattuk életének példáján, milyen az, amikor valaki hivatását
szolgálatnak tekinti, mindennapi munkáját így végzi.
Tanulmányait a II. Vatikáni Zsinattal egy idĘben végezte; az
Egyház 20. századi megújulása egybe esett aktív mĦködésének
idejével. Mára már legendássá vált, ahogy a fiatalokkal foglalkozott; egész másként, mint ahogyan az akkoriban szokás
volt. Focizni, kirándulni, kerékpározni, sátorozni vitte a fiatalokat – akik azóta már régen felnĘttek; generációk nĘttek föl
körülötte, vele, növekedve általa. Sokan emlékeznek a jó kis
„beszélgetĘs” hittanórákra, az összejövetelekre, hittanos karácsonyokra a plébánián.
István Atya soha nem feledkezett meg az idĘs és beteg hívekrĘl sem. Fáradhatatlanul látogat mindenkit, akik nem tudnak
eljutni a templomba. A szentségek kiszolgáltatása mellett mindig van ideje, energiája egy kis beszélgetésre is. Bárki is került
kórházba, meglátogatta és támogatta a nehéz órákban. Varázslatos egyszerĦséggel tudta kérdezni az akár évtizedek óta
szentségek nélkül élĘ betegektĘl: „Nincs kedved esetleg a betegek szentségéhez, szentgyónáshoz, szentáldozáshoz?” – és a
legtöbbeknek „volt kedve”...
Visegrád Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete 2004-ben
Visegrád Város Díszpolgára címet adományozta neki.
Kinyitotta a templom kapuját a szó szoros és átvitt értelmében
is; számos, lelket építĘ szép hangverseny, elĘadás lelhetett otthonra a templom falai között. Az egyre gyarapodó visegrádi
református közösséggel is szívélyes kapcsolatot tart fenn.

A lélek él, és munkál csendesen,
Kis szigeten vagy roppant tengeren,
De amit alkot: nem szól a világnak,
Csak egy kis körnek, csak egy kicsi nyájnak.
A lélek él,
Testvéreim,
És hitet nem cserél.
(A vers elhangzott a január 17-i ünnepi szentmisén.)

Kalász István Atya és a polgármester úr
az ünnepi koccintáson
a Pilisi ParkerdĘ székházában
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A Mátyás Király MĬvelĞdési Ház
és Városi Könyvtár rendezvényei
FILMKLUB
Értesítünk mindenkit, hogy februárban is folytatódik a
filmklub, melyre szeretettel várjuk a régi és új tagokat
egyaránt.
Mint ahogy a múlt havi számban már megírtuk, csütörtök helyett szerdai napokon lesznek a vetítések, tehát február 6-án és 20-án, valamint március 6-án,
szerdán várjuk a könyvtárba az érdeklĘdĘket.
Részletesebb információval a mĦvelĘdési házban
vagy a (26) 398-128-as telefonszámon tudunk szolgálni.

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

2013. február 22-én,
pénteken 18 órától lesz
a könyvtárban
Ebben a hónapban

Dr. Cselényi István Gábor
görög katolikus paróchus
tart

ELĝADÁST
A Mátyás Király MĦvelĘdési Ház
szeretettel meghívja
Visegrád lakosait

a doni áttörés
70. évfordulójára történĘ
megemlékezésre
2013. február 8-án,
péntek 18 órára
a könyvtárba
Az est folyamán korabeli dokumentumok bemutatásával, a II. világháború visegrádi résztvevĘirĘl és áldozatairól szóló újabb adatok ismertetésével, a tragédiáról
szóló irodalmi alkotások felidézésével emlékezünk a
doni hĘsökre.

A Mátyás Király MĦvelĘdési Ház
szeretettel hívja
Visegrád város lakosságát

Prof. Dr. Gánti Tibor

A FELLEGVÁR AZ FELLEG-VÁR
címĦ

FOTÓKIÁLLÍTÁSÁNAK
MEGNYITÓJÁRA
2013. február 9-én,
szombaton 15 órára
a mĦvelĘdési házba
A kiállítás 2013. március 4-ig
tekinthetĘ meg
a könyvtár nyitva tartása szerint
Visegrád, Széchenyi u. 11.
Tel.: (26) 398-128
Minden érdeklĘdĘt szeretettel várunk!

Vasvári Pál és munkássága
címmel
A belépés díjmentes!
Mindenkit szeretettel várunk!

Kedves Olvasók!
A könyvtár éve programsorozat
következĘ elĘadása
2013. február 25-én hétfĘn, 17 órakor lesz
a könyvtárban,
a kommunizmus áldozatainak emléknapján
Az elĘadást Kiss Réka történész, A csalogány elszállt
címĦ könyv társszerzĘje tartja Tóth Ilona orvostanhallgatóról, akit koncepciós perben ítéltek halálra az 1956-os
forradalom leverését követĘen.
Az OrszággyĦlés döntése alapján 2000 óta emlékezünk
meg február 25-én a kommunizmus áldozatairól. 1947ben ezen a napon tartóztatták le és hurcolták el a Szovjetunióba Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt akkori fĘtitkárát. A II. világháború után a Szovjetunió és a magyar
kommunisták célja Magyarország szovjetizálása, a szovjet
elvárásoknak megfelelĘ egypártrendszerĦ diktatúra kialakítása volt, a más (kommunistákétól eltérĘ) politikai nézeteket vallók üldözése, bebörtönzése, emigrációba kényszerítése jellemezte ezt az korszakot. A terrorrendszer enyhülése Nagy Imre miniszterelnöksége alatt következett be,
majd jött az 1956-os forradalom rövid, ám annál jelentĘsebb idĘszaka.
A magyar társadalom szabadságharca a szovjet katonai
túlerĘvel szemben elbukott, a rákosista diktatúrát felváltó
Kádár-korszak kíméletlenül leszámolt a forradalmárokkal
és mindazokkal, akiket a hatalma ellenségének vélt.
Szomorú, hogy Tóth Ilona esetében egészen 2001-ig kellett várni arra, hogy a FĘvárosi Bíróság az ellene lefolytatott koncepciós eljárást és ítéletet megsemmisítse.
Az elĘadásra mindenkit szeretettel várunk!
Fehér Judit
könyvtáros
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Az Ifjúsági Sziget Egyesület
és a Visegrádi Fiatalok Klubja Egyesület
szeretettel vár mindenkit

téltemetĘ rendezvényére

Február 9-én, szombaton
délután 4–6-ig
búcsúztatjuk
a farsangot
az Áprily Lajos Általános Iskolában.
Mindenkit sok szeretettel várunk!
Szabóné Mayer Katalin

Tisztelt Olvasóink!
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:
2013. február 9-én, szombaton 16 órakor
a 48-as emlékmĦnél
ISZE és VIFIK


A Soproni Sándor Egyesület
tisztelettel meghívja Önt, hozzátartozóit, barátait
soron következĘ rendezvényére

2013. február 14-én 18 órára
a visegrádi mĦvelĘdési házba
Ez alkalommal   Ę 
  
      
     
   valamint   Ę    
      ismerkedhetnek meg a
kedves érdeklĘdĘk.
Jöjjön el, lássa a rómaiak kultúráját, fedezze fel
Visegrád és a Dunakanyar római kori emlékeit!
Soproni Sándor Egyesület

ValószínĦleg mindannyian látták, vagy legalábbis
hallottak arról a könyvecskérĘl, amelyben Áprily Lajos
költĘnk ír Visegrád történetérĘl és emlékeirĘl. Az
irodalmi értékĦ szöveget Bardon Alfréd illusztrációi
teszik még értékesebbé. (A könyvet az Áprily Iskoláért
Alapítvány adta ki.)
Mivel a könyvecskében leírtak óta eltelt évek során sok
tekintetben megváltoztak a benne foglaltakkal kapcsolatos
ismereteink, elhatároztuk, hogy következĘ számunktól
idĘrendben követjük ezeket a változásokat, röviden
összefoglalva mai tudásunk és kutatásaink eredményét
Visegrád történeti emlékeivel kapcsolatban. Számítunk
olvasóink figyelmére.
A VH szerkesztĘbizottsága

Tisztelt Olvasóink!
A Visegrádi Hírek szerkesztésében változtatást
tervezünk. Ezentúl rovatcímeket alkalmazunk az újság
könnyebb áttekinthetĘsége végett.
Úgy gondoltuk, megkérjük T. Olvasóinkat, hogy
javaslataikkal segítsék ezt a munkát. Kérjük Önöket, hogy
ötleteiket a rovatelnevezésekkel kapcsolatban küldjék el a
szerkesztĘségnek február 15-ig.
A szerkesztĘbizottság
FIGYELEM!
A mĦvelĘdési ház szívesen elajándékozna
egy nagyméretĦ, jó állapotban lévĘ
– igaz, nem a legdivatosabb – íróasztalt.
A szállítást is szívesen megoldjuk!
ÉrdeklĘdni a mĦvelĘdési házban
vagy a (26) 398-128-as telefonszámon lehet!
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Már hagyománynak számít, hogy az év utolsó napján a
Visegrádi Szövetség egy kis csapata a Mogyoró-hegyen
kezdi meg a szilveszterezést. Most sem volt ez másképp.
Ebéd után a templom elĘtt gyülekeztünk. Az idĘjárás inkább emlékeztetett egy kora tavaszi napra, mint az év
utolsó napjára. Négy évvel ezelĘtt még néhányan indultunk útnak. Akkor igazi tél volt; sokszor emlegetjük azt a
látványt, amit a kivilágított sípálya és melegedĘ adott.
Leginkább mézeskalács házikóra hasonlított, ahogy a
jurtatábor felĘl lenéztünk.

Terülj-terülj asztalkám a szaletli alatt
A legszebb az volt az egészben, hogy lent a városban
nem volt hó, minden fekete, de ahogy egyre fentebb értünk, szebbnél szebb „csipkefüggönyök” tárultak elénk.
Fantasztikus élmény volt. Mindenkinek ajánlom, ne csak
az ablakból nézze a havas tájat; érdemes felöltözni és télen is kirándulni. Természetesen megmutattuk az itt készült fotókat az ismerĘsöknek, talán ez is közrejátszott,
hogy minden évben egyre többen vagyunk ezen a kiránduláson.
Most gyerekekkel együtt húszan voltunk. Nem csak fiatalok, hanem óvodások és hetven felettiek is eljöttek. Az
elĘzĘ évekhez hasonlóan 13 órakor gyülekezünk a templomnál. Természetesen a Szentgyörgy-pusztán lakók is ide
jöttek. Együtt indultunk a FĘ utcán végig, át a Salamontorony alatt. A Sibrik-domb érintésével, a székely kapun
át az ifjúsági tábornál lévĘ szaletli alatt volt a terülj-terülj
asztalkám. ElĘkerültek a sütemények, pogácsák, forralt
boros termosz és természetesen a pezsgĘs üvegek is.
A nótázás sem maradhatott el, mint máskor sem, ha
együtt a csapat. A koccintás és jókívánságok után indultunk hazafelé, bizony már kezdett sötétedni, s mire visszaértünk a templomhoz, egészen sötét volt. Mivel ilyen sokan voltunk, és mindenki nagyon jól érezte magát, a VSZ.
2013-as éves programjába is bevettük a szilveszteri kirándulást.
Szeretettel várunk mindenkit, aki szereti a jó társaságot
és télen is szeret kirándulni!
Takács Istvánné
(VSZ)

Valami újra kezdĘdik
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Visegrádon, az erdĘben, a nemzeti park határán áll egy
csendes, magányos, régebben jobb napokat látott építmény. A környékre látogatók egyelĘre egy természetbe
simuló épületet látnak, amely Csipkerózsika-álmát aluszsza. Ám szerencsére, ahogy a mesehĘs esetében eljött a
herceg, úgy itt is létezik egy ma már nem is annyira maroknyi csapat, akik a tetszhalottat felébresztik.
Tisztelettel közöljük, hogy a következĘ tanévtĘl új alapokon indul meg az oktatás az Apát-kúti-völgyben lévĘ
iskolaépületben.
Szeretettel várjuk mindazokat a gyermekeket, akik az
oktatást a természet által szolgáltatott egészséges, ragyogó
környezetben és az egyre bĘvülĘ pedagógus csapat által
nyújtott családias, gyermekközpontú hangulatban képzelik
el! Az oktatás magas színvonalát egy optimális összetételĦ, fiatalokat és tapasztalt oktatókat egyaránt magában
foglaló pedagógus gárda biztosítja. Az építésztervezĘ által
megálmodott struktúra már eleve biztosítja az alacsony
osztálylétszámokat.
Amennyiben felkeltettük érdeklĘdésüket, úgy látogassanak el honlapunkra a http://www.apatkuti.hu címen, vagy
hívjanak minket a 06 (20) 944-2899-es telefonszámon, de
kérhetik brosúránkat is!
Üdvözlettel:
Kulcsár-Elek Péter
Patakparti Oktatási MĦhely Alapítvány
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Köszönetnyilvánítás

A Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing
Egyesület ezúton szeretne köszönetet mondani Visegrád
Város Önkormányzatának, a VKG dolgozóinak, a Piknik
büfének, a TeaZoo Cafénak és a Szimbola együttesnek,
hogy munkájukkal segítették karácsonyi vásárunkat.
Visegrád és Környéke
Turisztikai és Marketing Egyesület

Pillanatképek
a CsaládsegítĘ és Gyermekjóléti
Szolgálat
karácsonyi ünnepségérĘl
Intézményünk az idei évet is már a hagyományokhoz
híven a gondozott családok részére rendezett karácsonyi
ünnepséggel zárta. A kistérségi feladat ellátásunkat
figyelembe véve idén a Leányfalui MĦvelĘdési Házban
rendeztük meg a családok megvendégelését és
megajándékozását.

2013. február

A megérkezést követĘen a piciknek és nagyoknak
egyaránt lehetĘségük volt kézmĦves foglalkozás keretén
belül saját kezĦleg angyalkát készíteni.

Angyalkakészítés
a kézmĦves foglalkozáson
Természetesen a legizgalmasabb pillanat a karácsonyfa
alatti ajándékok kibontása volt, melyre az ünnepi ebéd
után került sor karácsonyi énekek kíséretében, melyet az
intézmény zenében járatos munkatársai mutattak be.
A szépen és gondosan elkészített csomagokat
leglelkesebben a gyermekek bontották ki. A fiúknak az
újdonsült autók, a lányoknak a csinos ruhát viselĘ babák
adták a karácsony fénypontját, de ezt a szavak helyett a
képek tudják a legjobban tükrözni.
A kollégák elégedetten nyugtázták, hogy a nehéz,
gondterhelt hétköznapok után a családok derĦsen,
jókedvĦen és elégedetten tértek haza.

A mĦsort is nagy érdeklĘdés kísérte

Megérkeztek a várva várt ajándékok
A rendezvényt hosszas elĘkészületek elĘzték meg; a
családgondozók az ajándék kiválasztásakor külön
figyelmet szenteltek, hogy mindenkinek személyre szóló
és szükségleteinek megfelelĘ apróságokkal tudjanak
örömet szerezni, és azok vehessenek részt az ünnepségen,
akik máshonnan nem számíthatnak meglepetésekre.

A színvonalas mĦsor és ünnepség nem jöhetett volna
létre nagylelkĦ támogatóink nélkül, akiknek ezúton is
szeretnénk külön köszönetet mondani:
CBA Dobozi, Móricz COOP ABC, Pikszis kreatív hobby,
Szilágyi pékség, La Fiesta party service, Lakatos Elena és
a Templomdombi Általános Iskola diákjai, Horváth
cukrászda Leányfalu, Leányfalui MĦvelĘdési Ház,
Euronics.
CsaládsegítĘ és Gyermekvédelmi
Szolgálat
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Jékely Zoltán:

JÉGZAJLÁS
Ahogy vonulnak végtelen csapatban,
hol összeáll egy-kettĘ, hol leválik;
hallgatni kell a rakpartról sokáig:
a mondanivaló kifogyhatatlan!
Szánván bajukra gyógyírnak s vigasznak,
szavuk öröknek vélik és igaznak.
Mind költĘk! Hangjuk visszhangzik a MÁBAN,
és elnémul az IdĘ folyamában.

Kiadó Visegrádon, a Várhegy oldalában panorámás bútorozott családi ház; lakóháznak vagy panziónak is alkalmas. 2002-ben épített. A 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
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Felhívás valamennyi földhasználó számára


A termĘföldrĘl szóló 1994. évi LV. törvény és a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló
356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet változása következtében valamennyi ingatlanügyi hatóságnál (továbbiakban:
járási földhivatalnál) regisztrált földhasználó KÖTELES
BEJELENTENI:
a) magánszemély földhasználó esetében a személyi
azonosítóját (személyi számát) és az állampolgárságát,
b) gazdálkodó szervezet földhasználó esetében pedig
a statisztikai azonosítóját.
A fentiek alapján 2013. március 30-ig az illetékes járási
földhivatalhoz be kell nyújtani magánszemély földhasználó esetében a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatát, gazdálkodó szervezet földhasználó esetében a statisztikai azonosítót.
Amennyiben a földhasználó családi gazdálkodónak minĘsül, a Korm. rendelet alapján a családi gazdaság nyilvántartási számát is be kell jelenteni, valamint szükséges annak megjelölése, hogy a földterület a családi
gazdasághoz tartozik. (Az a földrészlet tartozik a családi
gazdasághoz, amelyet a megyei Kormányhivatal FöldmĦvelésügyi Igazgatósága a családi gazdaság használatába
regisztrálta.)
A földhasználati azonosító adatközlési a da t la p beszerezhet Ę a f ö ldhiv a t a lo kná l, vagy letölthetĘ a
www.földhivatal.hu honlapról.
A bejelentést határidĘben elmulasztó földhasználót a
földhivatal bírsággal sújtja, amelynek mértéke a termĘföld ingatlan-nyilvántartás szerinti AK értékének ezerszerese, azzal, hogy nem lehet kevesebb a behajtható köztartozás minimális összegénél.
(Kormányhivatal FöldmĦvelésügyi Igazgatósága)
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A Pilis és a Börzsöny télen
(Greguss Tamás felvétele)

FARSANGI BÁL
A FEKETE HOLLÓ
ÉTTEREMBEN
2013. február 9-én,
19 órától
ÉlĘ zene!
Vacsora: 2.000 Ft/fĘ
Megjelenés
akár jelmezben is!
Asztalfoglalás:
06 (26) 397-318,
06 (30) 304-9077
Mindenkit szeretettel várunk!

Boldog új évet kívánunk
minden régi és leendĘ Ügyfelünknek!
Tájékoztatjuk Önöket szervizünk
2013. évi szolgáltatásairól:
Eredetvizsgálat – FutómĦállítás – KötelezĘ
gépjármĦ-felelĘsségbiztosítás – Motordiagnosztika –
Gumicsere/-javítás – Polírozás –
KülsĘ/belsĘ takarítás – Klímatöltés

Változatlan áron kínáljuk Önöknek
a HELYSZÍNI mĦszaki vizsgákat!
– Motorkerékpár:
13.500 Ft
– Utánfutó:
16.500 Ft
– Személygépkocsi:
24.500 Ft
– Tehergépkocsi:
27.500 Ft
További szolgáltatásaink felĘl tájékozódhatnak
megújult honlapunkon: www.graffauto.hu
ElérhetĘségünk:
2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos út 1/b
(a focipályával szemben)
Tel.: (26) 390-555 vagy (20) 467-1899
e-mail: graffauto@freemail.hu
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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

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

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

345 /  
6  7"  8 9 

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

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

Biztosítások kötése,
ügyintézés Ügyfeleimnek
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VISEGRÁDI HÍREK
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala
Megjelenik havonta, 800 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 15-ig
ISSN 1587-7477
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
Tipográfia, tördelés: Borsody István
Nyomdai munkák: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác

