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Jékely Zoltán:

Vasvári Pál
nyomában
Melynek tükrét kis, serkedĘ bajusz
csókolta s törte szürketollú sapka,
most, hogy martjáról föléje hajolsz,
ejts három könnyet a futó patakba.
Itt mentek Ęk el, ez a keskeny út
porzott alattuk; hĦvös alkonyat volt;
fejük fölé vereslĘ ég borult,
sziklák odvában fent kĘszáli sas szólt.
A hegytetĘn bozontos alakok
ólálkodtak sötét lombbal befedve,
szemük, mint a sasé, úgy villogott
s összemorogtak néha, mint a medve.
De Ęk csak mentek árkon-bokron át,
lépésüket – gondolták – Isten ója,
s vezérli a szabadság bajnokát –
A hegy kék, mint Attila koporsója.
,,ElĘttünk zúg a rengeteg sötét,
nyomunkban a halál futára vágtat;
szegény hazánkat meglátjuk-e még,
a lányokat, apánkat és anyánkat –?
Milyen jó volna, majd, ha jön a béke,
itt Ęgyelegni, mint kutyás vadász,
ezen a szép, elátkozott vidéken;
vagy hosszú bottal, mint szelíd halász!
Hanyattfekvést szundítani a fĦben,
kiásni egy-két serdülĘ fenyĘt,
s mindenrĘl írni majd a HonderĦben,
olyat, hogy sírva olvassák a nĘk.
– A nĘk, a nĘk! Az édesek, a drágák!
MegpörkölĘdött hosszú hajatok;
köröskörül les százezer halál ránk,
s szívünkre már alkusznak a sasok.
– De hĦlt szemmel is rád nézünk mi vissza,
Szabadság, ó, te könnybĘl szĦrt szivárvány!
S vérünket szĦz-adójaként felissza
a Történelem, a HétfejĦ Sárkány.”
1936
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,,A Pilvax kávéházban azt határoztuk, hogy sorra járjuk az egyetemi
ifjúságot. ElĘször az orvosokhoz mentünk. Szakadt az esĘ, amint az utcára léptünk… Az orvosoktól a mérnökökhöz, majd a jogászokhoz vonult a
számban és lelkesedésben egyaránt percenként növekedĘ sereg. Jókai
fölolvasta a felhívást és a 12 pontot, s énvelem elszavaltatták a Nemzeti
dalt. MindkettĘt kitörĘ lelkesedéssel fogadták, s a refrénben elĘjövĘ
,,esküszünk”-öt mindannyiszor visszaharsogta az egész sereg…
Landerer nyomdájához mentünk, amely a legközelebb volt hozzánk, s a
12 pontot és a Nemzeti dalt rögtön nyomni kezdték. Délfelé elkészültek a
nyomtatványok, s ezrenként osztották szét a nép között... Délután három
órára gyĦlést hirdettünk a múzeum terére. A szakadó esĘ dacára mintegy
10000 ember gyĦlt össze a múzeum elé, onnan a városházához mentünk…
Rövid tanácskozás után a polgármester aláírta a 12 pontot. Óriási lelkesedés tört ki!...
– Budára! Budára! Nyitassuk meg Táncsics börtönét! Ezek voltak a nép
leginkább és legtöbbször hallható kiáltásai. A választmány legalább húszezer ember kíséretében fölment Budára a helytartó tanácshoz és elĘadta
kívánatait. A nagyméltóságú helytartó tanács… öt percnyi tanácskozás
után mindenbe beleegyezett. A cenzúra eltöröltetett, Táncsics börtönajtaja megnyílt. A rab írót diadallal hozta át a töméntelen sokaság Pestre.
Ez volt március 15-e. Eredményei olyanok, melyek e napot örökre nevezetessé teszik a magyar történelemben.”
(Részlet PetĘfi Sándor naplójából)
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VÁROSHÁZI HÍREK
Tájékoztató
a januárban megtartott képviselĘ-testületi üléseken történtekrĘl
2013. január 3.
– Elfogadta a képviselĘ-testület Dr. Szabó Attila
helyettesítĘ jegyzĘ által a polgármesteri hivatal
szervezeti átalakítására, illetve létszámkeretére
tett javaslatát, mely alapján a polgármesteri hivatal statisztikai állományú köztisztviselĘi 2013.
évi létszámkeretét 13 fĘben határozta meg.
– Elfogadta a képviselĘ-testület 2013. évi ülés- és
munkatervét.
– Döntés született arról, hogy a képviselĘ-testület a
Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing
Egyesületet (Visegrád, FĘ u. 81., képviseli: Cseke László elnök) 1.425.836 Ft támogatásban részesíti, mely támogatást az önkormányzat és a
Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing
Egyesület között létrejött középtávú együttmĦködési megállapodás 1. pontjában vállalt kötelezettsége terhére az elĘzĘ évi idegenforgalmi
adóbevételébĘl biztosítja.
– A képviselĘ-testület felhatalmazta Félegyházi
András polgármestert, hogy az óvoda épülete
mellett lévĘ volt rendĘrségi épület vagyonszerzése érdekében területalapú konstrukció keretében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez és a
Vidékfejlesztési Minisztériumhoz forduljon.
2013. január 15.
– Hatályon kívül kellett helyeznie a képviselĘtestületnek a korábban megalkotott, a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló
10/2012. (VIII. 3.) önkormányzati rendeletét,
mivel annak megalkotására felhatalmazó törvényi rendelkezéseket az Alkotmánybíróság
38/2012. (XI. 14.) AB határozatában alkotmányellenesnek minĘsítette, ezért azokat megsemmisítette. Ezen oknál fogva az önkormányzati rendelet nem maradhat a jogrendszerben, azaz megszĦnt felhatalmazás alapján megalkotott önkormányzati rendeletet a képviselĘ-testületnek hatályon kívül kellett helyeznie.
– Döntés született a 262 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos, több éve húzódó jogvita rendezésének érdekében az alábbiak szerint: az önkormányzat
biztosítja a tulajdonosoknak a 262 hrsz.-ú ingatlan jogerĘs építési engedély birtokában kizárólag
személygépjármĦvel történĘ megközelítését,
ezért a jelenleg kihelyezett gyalogút közúti jelzĘtáblát megszünteti. Az önkormányzat a 254/1
hrsz.-ú közterület végére egy mindkét irányból
behajtani tilos tábla kivéve engedéllyel forgalomszabályozó közúti jelzĘtáblát helyez ki, va-

lamint az ott lévĘ forgalomszabályozó sorompót
ismételten használatba állítja. A behajtási engedélyt csak az érintett közterületszakasz mellett
lévĘ mindenkori ingatlantulajdonosoknak, illetve
a városgazdálkodási csoport munkatársainak biztosítja. A kialakítandó forgalmi szabályozás szerint a 3,5 t-nál nagyobb gépjármĦvek behajtása
csak külön engedéllyel történhet.
– Hozzájárulását adta a képviselĘ-testület Farkasné
LĘdi Emma egyéni vállalkozó részére a „Visegrád” név használatához az alakuló City-Bus
Kft. cégnevében.
– Vagyonkezelési szerzĘdést kötött az önkormányzat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a nemzeti köznevelésrĘl szóló 2011. évi
CXC. törvény 76. § (5) bekezdése, valamint a
köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba
vételérĘl szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény
8. § (1) bekezdése alapján az állami fenntartásba
kerülĘ köznevelési feladatok ellátását szolgáló
önkormányzati tulajdonú ingó és ingatlan vagyon átadására.
– A képviselĘ-testület úgy döntött, hogy a Duna
Menti Regionális VízmĦ Zrt. (2600 Vác, Kodály
Zoltán út 3.) megkeresésére, a tulajdonában lévĘ
saját részvényeibĘl 1 db 11.000 Ft névértékĦ,
névre szóló, dematerizált törzsrészvényt 11.000
Ft vételárért megvásárol.
– Közbeszerzési eljárás megindításáról döntött a
testület a „Duna menti árvízvédelmi beruházások
Visegrádon” c. pályázat megvalósításához a kivitelezési feladatokat ellátó szervezet beszerzésére vonatkozóan.
2013. január 31.
– A Magyarországon bejegyzett cégekre vonatkozó
jogszabályok 2013. február 1-jén hatályba lépĘ
változásai alapján elfogadta a képviselĘ-testület
a Visegrádi VárosfejlesztĘ Kft., valamint a Pro
Visegrád Kulturális Szolgáltató Közhasznú
Nonprofit Kft. alapító okiratának (önkormányzat, ügyvezetĘ, felügyelĘbizottsági tagok, a
könyvvizsgáló, valamint a gazdasági társaságok
székhelyek egyes adatainak feltüntetésével kapcsolatos) módosítását. Továbbá arról is döntés
született, hogy mindkét kft. részére, székhelyük
céljára az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévĘ polgármesteri hivatal (2025 Visegrád,
FĘ utca 81.) biztosít elhelyezési lehetĘséget.
Visegrád Város Önkormányzata
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Visegrád város civil szervezeteinek
2013. évi önkormányzati támogatási rendje
1. Visegrád Város Önkormányzata pénzügyi támogatást
nyújt – 1.000.000 Ft-os keretösszeg felosztásával – a
városban mĦködĘ civil szervezetek, alapítványok részére
folyamatos mĦködésük és programjaik megvalósítása
érdekében, amennyiben a tevékenységük, programjuk
Visegrád és lakosságának érdekeit szolgálja.
A képviselĘ-testület fenntartja magának a jogot, hogy
amennyiben a beérkezett igények meghaladják az itt megjelölt keretösszeget, a város elfogadott költségvetésében
szereplĘ keretösszeg erejéig a pályázati forrást megnövelje, vagy újabb pályázati forduló meghirdetésérĘl rendelkezzen.
2. Jelen pályázati felhívás alapján a város civil szervezetei, alapítványai (együttesen: pályázó) nyújthatnak be
pályázatot pénzügyi, anyagi támogatás elnyerésére, az
alábbi témakörökben:
– mĦködésre általában, évi maximum 50.000 Ft erejéig,
– Visegrádon megrendezésre kerülĘ programok megvalósításához való hozzájárulásra, konkrét programok és
idĘpontok megnevezésével, évi maximum 150.000 Ft
erejéig,
– kis értékĦ eszközök vásárlására, maximum 50.000
Ft/eszköz értékhatárig,
– más pályázati kiírásra benyújtandó pályázati önrészhez
való hozzájárulásra, év közbeni beadással és egyéni
elbírálással.
3. A pályázat benyújtásának feltétele:
– a bírósági vagy más, erre jogosult szerv általi nyilvántartásba vétel igazolása,
– Visegrád városban folytatott, folyamatos tevékenység,
amennyiben a tevékenység a város és lakosságának
érdekeit szolgálja,
– Visegrád Város Önkormányzatának civil szervezeteket támogató alapjából utoljára elnyert támogatásról
szóló beszámoló benyújtása és annak képviselĘtestület általi elfogadása.
4. A pályázat benyújtásának határideje: 2013. év április 1.
5. A pályázathoz legalább az alábbiakat szükséges csatolni:
– a pályázó éves programtervét,
– a pályázó éves költségvetésének tervezetét,







– más pályázati kiíráson való induláshoz szükséges önerĘ biztosítása esetén benyújtani a pályázati dokumentációt,
– a pályázatban a pályázati cél szöveges indoklásához
csatolni kell a részletes költségvetést, megjelölve az
önrészt, az esetleges szponzorokat és a kért támogatási
összeget.
6. A benyújtott pályázatokat a képviselĘ-testület közmĦvelĘdési, oktatási, ifjúsági és népjóléti bizottsága (a továbbiakban: bizottság) bírálja el és hozza meg a támogató
döntést a képviselĘ-testület felhatalmazása alapján, legkésĘbb 2013. év április 15-ig.
7. A bizottság döntése alapján a hivatal pénzügyi vezetĘje gondoskodik az éves támogatási szerzĘdés megkötésérĘl, valamint arról, hogy a megítélt támogatás elsĘ félévi
átutalása 2013. május 1-jéig megtörténjen. A második
félévi támogatást legkésĘbb 2013. szeptember 15-ig
kell teljesíteni.
8. A nyújtott pénzügyi támogatásról a számlákat minden
esetben legkésĘbb 2013. december 31-ig le kell adni a
polgármesteri hivatalban. A támogatás felhasználásáról és
a támogatott tevékenységérĘl szóló szöveges beszámolót
pedig 2014. január 15-ig kell elkészíteni és benyújtani.
Az elszámolásnak két részbĘl kell állnia. A pénzügyi
beszámoló a hatályos törvényi elĘírásoknak megfelelĘen,
az önkormányzat pénzügyi vezetĘje által kidolgozott
formában kell, hogy megtörténjék. A tartalmi beszámolónak pedig a pályázott cél megvalósulásának bemutatását
kell tartalmaznia. A beszámolóhoz mellékelni kell az
önrész, illetve az egyéb támogatásokból megvalósult
programok, beszerzések stb. számlamásolatait is.
Amennyiben a teljes támogatás összegérĘl nem tudnak
elszámolni, úgy a pályázónak a fennmaradó összeget
vissza kell fizetnie az önkormányzat részére. Ha ez nem
történik meg, a következĘ évi támogatásból kizárja magát
a pályázó.
9. Ez a támogatási rendszer nem terjed ki a Visegrádi
Sport Egyesületre.
Visegrád, 2013. február 15.
KözmĦvelĘdési, oktatási, ifjúsági
és népjóléti bizottság

   

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2013. március 18-án megkezdjük a fás és nem fás szárú zöldhulladék elszállítását.
A nem fás szárú zöldanyag gyĦjtése az erre a célra 200 Ft-ért megvásárolható zsákokban történik. Kérjük Önöket,
hogy a zöldanyagot kizárólag ezekben a jelölt zsákokban helyezzék ki! A más típusú zsákban lévĘ anyagot nem áll
módunkban elszállítani. A zsákokat a polgármesteri hivatalban, a Polgár boltban és a barkácsboltban szerezhetik be.
A zsákban nem gyĦjthetĘ (fás szárú) növényi eredetĦ anyagot továbbra is legfeljebb 25 kilós kötegenként, spárgával átkötve kell kihelyezni. A kötegekre a polgármesteri hivatalban, a Polgár boltban és a barkácsboltban ugyancsak
200 Ft-ért megvásárolható öntapadós matricát kell felerĘsíteni.
A nagyobb mennyiségĦ fás szárú zöldanyag elszállítása elĘzetes egyeztetés alapján lehetséges; érdeklĘdni lehet a
06 (20) 456-1841-es telefonszámon.
Dr. Szabó Attila
aljegyzĘ
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Sokan érdeklĘdtek a polgármesteri hivatalban, képviselĘknél, nálam is, hogy miért emeltük a kommunális adót –
s hogy miért ilyen mértékben.
Való igaz, sokan lehetnek, akik így érzik, ám valójában
magát az adót az idén nem emeltük: a magánszemélyek
kommunális adója adótárgyanként, illetve lakásbérleti
jogonként 20.000 Ft/év, azaz kb. 1.667 Ft/hó. (Az adó
jelenlegi mértékét 2011. december 22-én határozta meg a
képviselĘ-testület.) Ami valóban megváltozott, az a kedvezményre jogosultak köre. A korábbi rendelet szerint az
egyszemélyes háztartások 55%, a kétszemélyes háztartások 35%, a háromszemélyes háztartások pedig 25% adókedvezményt kaptak. Ezzel gyakorlatilag a visegrádi
háztartások 30–40%-a részesült valamilyen kedvezményben, függetlenül az egy fĘre esĘ jövedelem nagyságától.
Az idei módosítás egyik alapvetĘ szempontja az igazságos és egyenletes teherviselés elĘtérbe helyezése volt; a
kedvezmény lehetĘségét az adott háztartásban az egy fĘre
esĘ jövedelem alapján határozta meg a testület.
Fontos hangsúlyozni, hogy mi, visegrádi lakosok szemétszállítási díjat nem fizetünk; amit fizetünk, az kommunális adó. EbbĘl következĘen a jelenlegi rendszerben
sajnos nem helytálló az a következtetés, hogy amelyik
háztartásban kisebb a keletkezĘ szemét mennyisége, ott
alacsonyabbnak kell lenni a kommunális adó mértékének
is. A kommunális adó fedezi a közvilágítás, valamint a
közterületek téli-nyári karbantartásának költségeit; Visegrádon ezen kívül – egyfajta „helyi jellegzetességként” –
ez az adóbevétel valóban hozzájárul a keletkezett lakossági hulladék elszállítási költségeihez is. (A kommunális
adót az akkori városvezetés azért látta jónak bevezetni,
mert a hulladékszállítási díjat sokaktól nem tudta beszedibehajtani –, adó formájában azonban erre már volt lehetĘség.) A szemétszállítási díjat valójában az önkormányzat fizeti. 2012-ben összesen 8.752.817 Ft kommunális
adó folyt be a város kasszájába (mely, ismét hangsúlyozom, nem „szemétdíj”!); ezzel szemben a hulladék elszállításáért a tavalyi évben – az intézményekkel együtt –
17.000.000 Ft-ot fizettünk – azaz a kommunális adóból
befolyt összeg majdnem kétszeresét! Természetesen, amíg
tehetjük, továbbra is hozzájárulunk a lakossági háztartási
hulladék elszállításához. Fontos tudni azt is, hogy az a
magánszemély, aki kommunális adót fizet, mentesül az
építmény- vagy telekadó fizetése alól.
Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy aki tavaly
még jogosult volt, ám az idén már nem jogosult például
az 55%-os kedvezményre, annak most kétszer annyi
kommunális adót kell fizetnie, mint eddig. Ez hirtelen
valóban drasztikus emelés. Akinek gondot okoz a fél évre
szóló adó egy összegben történĘ kifizetése – és nincs
adóhátraléka –, lehetĘséget biztosítunk a részletfizetésre.
Bár a kommunális adó mértéke nem, vagy csak alig változott az elmúlt években, a kommunális adóból fizetett
helyi szolgáltatások költsége – különösen a gép igénybevételével, üzemanyagköltséggel járó szolgáltatások esetén
– jelentĘsen megemelkedett. Ahhoz, hogy a szolgáltatásaink színvonalát legalább a mai szinten meg tudjuk Ęrizni,
ahhoz valamit tennünk kell.
Bár tudom, hogy senkit nem vígasztal, hogy „másnak
sem jobb”, kérem, engedjenek meg egy kis dunakanyari
kitekintést szemétdíj- és helyiadó-ügyben:
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Dunabogdányban egy négytagú család havonta 3.347 Ft
szemétdíjat és 100 Ft/m2 építményadót fizet. Egy átlag,
mondjuk 70 m2-es házban élĘ család tehát az évi 40.164
Ft szemétdíj mellé még 7.000 Ft építményadót fizet. Ez
összesen évi 47.164 Ft. Kedvezmények természetesen itt
is vannak, a legnagyobb kedvezményben részesülĘk (70
év feletti, egyedülálló személyek) évente 10.716 Ft szemétdíjat fizetnek. (Forrás: Bogdányi Híradó)
Tahitótfaluban egy átlagos, kb. 100 m2 alapterületĦ házban lakó család évente 24.900 Ft szemétdíjat (2.075
Ft/hó) és 22.000 Ft építményadót fizet. Ez összesen évi
46.900 Ft.
Dömösön évi 24.876 Ft szemétdíjat fizetnek a lakók egy
120 literes kuka hetente történĘ elszállításáért. Itt is van
építményadó, lakóházak esetén a 40 m2 feletti alapterület
esetén, éves szinten 10 Ft/m2. (Az üzleti célt szolgáló
épületek esetén az adó mértéke már magasabb; 500 m2
alapterületig 100 Ft/m2, 500–1000 m2-ig 75 Ft/m2.) (Forrás: www.domos.hu)
Esztergomban, egy családi házban – létszámtól függetlenül – egy 80 literes edényzet elszállításáért havonta
2500, tehát évi 30.000 Ft-ot fizetnek a lakók.
FentiekbĘl is látszik, hogy Visegrádon az önkormányzat
egyéb bevételeibĘl nagymértékben hozzájárul a hulladék
elszállításának költségeihez; a környék települései közül a
legkevésbé terheli a lakosságot. Bízunk benne, hogy ezt
az állapotot a jövĘben is meg tudjuk tartani; s azzal, hogy
ez így legyen, mindannyiunknak valamilyen formában
dolgunk lesz.
Félegyházi András
polgármester

Szemét szemét szemét...
Az utóbbi hetekben a szelektív hulladékgyĦjtĘ szigetek
környékén áldatlan állapotok alakultak ki. Ennek az az
oka, hogy a szigeteken összegyĦlt hulladék elszállítását
végzĘ cég tavaly december óta nem teljesíti szerzĘdéses
kötelezettségét. Természetesen megtettük és tesszük az
egyre erĘteljesebb lépéseket a helyzet rendezésére – ám a
hulladék ettĘl még gyĦlik... A kialakult állapot átmeneti
kezelését a VKG munkatársai erĘn felül is teszik – ezúton
is köszönet érte! Munkájukhoz külsĘ segítséget nyújt a
tavaly október óta Visegrádon a lakossági vegyes hulladék elszállítását végzĘ AVE Tatabánya is.
Ez a helyzet erĘsíti azt az elhatározásunkat, hogy a hulladék kezelésének kérdését újra kell gondolnunk.
Sajnos tudomásul kell vennünk, hogy a kötelezĘ közfeladatok ellátása – ezek közé tartozik a lakossági hulladék
elszállítása is – pénzbe kerül. Ennek költségét a hulladék
mennyiségének csökkentésével foghatjuk vissza – ez
egybevág a környezetvédelem szempontrendszerével is.
Ebbe az irányba mutat a jogszabályi környezet változása
is, hiszen 2013-tól a módosított, jelen pillanatban hatályos
hulladéktörvény szerint a hulladékszállító cégeknek az
idén tonnánként 3.000 Ft, jövĘre 6.000 Ft, 2015-ben pedig már 9.000 Ft hulladéklerakási járulékot kell fizetniük.
Ez a költség elsĘsorban a szolgáltatót terheli, de ezt kénytelen lesz megosztani és részben átterhelni a velük szerzĘdésben lévĘkre, az önkormányzatra, ezen keresztül a
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lakosságra. Egyetlen megoldás – már ha nem akarunk irdatlan szemétdíjat/járulékot fizetni – a háztartási hulladék
mennyiségének csökkentése, amit a házi komposztálás és
a szelektív hulladékgyĦjtés elĘtérbe helyezésével érhetünk el.
A szelektív hulladékgyĦjtés rendszerének kidolgozása
folyamatban van. Tárgyalásokat folytatunk az AVE Tatabányával, valamint alternatív módszereket is vizsgálunk –
hiszen az elkülönítetten gyĦjtött anyagok – értékes másodnyersanyagot jelentenek – adott esetben értékesíthetĘek is lehetnek.
A válogatva gyĦjtött hulladékoknál érdekes módon a
legnagyobb gond – ellentétben a vegyes hulladékkal –
nem az anyagok tömege, hanem a térfogata. Ezért fontos
például, hogy a PET-palackokat a gyĦjtĘhelyre történĘ elhelyezés elĘtt tapossuk laposra! Talán nem nyilvánvaló mindenki számára, de a milliméter vékonyságú
mĦanyag palack a rácsavart kupakkal olyan ellenálló,
hogy még komolyabb súlyú és teljesítményĦ munkagépekkel sem nyomható össze.
Néhány éve a Budapesti MĦszaki Egyetemen zárt pillepalackok segítségével egy tankot emeltek meg, ami megmutatja, milyen pluszenergiát kell ahhoz mozgósítani,
hogy ezek a palackok a lehetĘ legkisebb térfogatúra préselve legyenek szállítva. Mivel ezen anyagok további
kezelésénél egyik legnagyobb költségelem a szállítás,
nem mindegy, hányszor kell egy teherautónak fordulni
adott mennyiségĦ anyaggal.
Másik nagyon fontos a fegyelmezett elkülönítés. Gyakran hallani terjengĘ szóbeszédet, mely szerint „én láttam,
ugyanúgy egybe öntötték az egészet!” – hogy csak a
nyomdafestéket eltĦrĘ részét idézzem...
Az ez irányú szolgáltató egy Visegrád méretĦ településre – éppen a magas szállítási költségek miatt – nem küld
három kocsit a háromféle anyagért; általában egy, de
osztott konténert szerelnek a teherautóra. Más a helyzet
persze akkor, ha azt látják a begyĦjtĘk, hogy nagy menynyiségĦ egyéb hulladék is van pl. az üveg vagy a PETpalack között; ebben az esetben valóban elĘfordulhat,
hogy vegyes hulladékként viszik el az egészet.
Tapasztalataink szerint szinte mindenki érti és érzi a szelektív gyĦjtés lényegét, de jeleznünk kell, hogy akár
egyetlen ember felelĘtlen magatartása – például egy zsák
háztartási szemét bezúdítása a szelektíven gyĦjtött PETpalackos konténerbe – egyrészrĘl kezelhetetlenné teszi a
szolgáltató számára a szelektíven gyĦjtött hulladékot,
másrészrĘl pedig tönkreteszi azoknak az idejét, fáradozását, akik odafigyelve gyĦjtötték, tárolták és szállították a
szelektív hulladékot.
Akárhogy is alakul a hulladékgyĦjtés és -szállítás jogszabályi környezete, biztos, hogy a jövĘ a hulladék válogatott, tömörített gyĦjtése; részben az értékes anyag újrahasznosíthatósága, részben a vegyes hulladék mennyiségének – így az érte fizetett díjak – csökkentése érdekében.
Lényeges számunkra az is, hogy nem csak pénzrĘl,
adókról, költségekrĘl van szó, hanem egy környezettudatos, fenntartható életmódról, ahol mi, a mai emberek teszünk azért, hogy gyermekeink is legalább egy hasonlóan
változatos és szép környezetben élhessenek.
Félegyházi András és Hintenberger András
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A Magyar Kémény Kft.
hivatalos tájékoztatója

A Magyar Kémény Kft. tájékoztatja a lakosságot, hogy
2012-ben módosultak a kéményseprĘipari közszolgáltatással kapcsolatos törvényi rendelkezések.
A 2013. január 1-jétĘl hatályos
jogszabályok:
– 2012. évi XC. törvény – a kéményseprĘipari közszolgáltatásról
– 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet – a kéményseprĘipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról
– 63/2012. (XII. 11.) BM. rendelet – a kéményseprĘipari
közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól
– Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat KözgyĦlése
62/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelete – a
kéményseprĘipari közszolgáltatásról Pest megye és
Érd Megyei Jogú Város területén
Az új jogszabályok értelmében a kéményseprĘipari közszolgáltatás továbbra is a kötelezĘen igénybe veendĘ
közszolgáltatások körébe tartozik.
Az új törvényi rendelkezésekben foglalt
fĘbb változások:
Szabályozásbeli változás történt a közszolgáltatás végrehajtásában, igénybevételében és a szolgáltatás elmaradásakor történĘ intézkedés esetében is.
A Katasztrófavédelmi Hatóság mint illetékes felügyeleti
szerv vesz részt a közszolgáltatási tevékenységben. A
közszolgáltatón keresztül felügyeli a szolgáltatást igénybevevĘ lakosokat, valamint a tulajdonukban, használatukban lévĘ égéstermék-elvezetĘ rendszereket és azok tartozékait.
A Katasztrófavédelmi Hatóság illetékes a bírságok, büntetések meghatározásáért. Ez vonatkozik a közszolgáltatás
elmaradására is – abban az esetben, ha a lakos nem engedélyezi a szolgáltatást a hivatalos értesítések ellenére sem.
A szolgáltatás végrehajtására új formanyomtatványokat
határoztak meg, ezek a BM rendelet mellékleteiben megtalálhatók.
A központi ügyfélszolgálat
elérhetĘségei:
Cím:
1126 Budapest, Böszörményi út 24/b
Telefonszám:
06 (40) 918-025/209-es mellék
Ügyfélfogadás:
hétfĘ:
8.00–20.00
szerda:
10.00–16.00
péntek:
8.00–11.00

Cím:
Telefonszám:
E-mail:
Nyitva tartás:

A központi iroda
elérhetĘségei:
1126 Budapest, Böszörményi út 24/b
06 (40) 918-025
titkarsag@magyarkemeny.hu
hétfĘ–csütörtök: 7.30–16.30
péntek:
7.30–11.30
Magyar Kémény Kft.
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A Szentendrei Járási Hivatal elérhetĘségei
Dr. Varga László
Dr. Bak Imre

Wetzlné Dr. László Márta
Dr. Angyal Zsuzsanna

hivatalvezetĘ
hivatalvezetĘ-helyettes
Titkárság
Titkárság
Titkárság
Katasztrófavédelem
MĦködés-támogatás
gyámhivatal-vezetĘ
Gyámhivatal Szentendre
Okmányiroda osztályvezetĘje
Okmányiroda Szentendre

(26) 501-901
(26) 501-902
(26) 501-900
(26) 501-900
(26) 501-922
(26) 501-921
(26) 501-926
(20) 290-9921
(20) 278-4793
(26) 503-300
(26) 503-382
(26) 503-374
(26) 503-383
(26) 503-300
(26) 503-300
(26) 501-918
(26) 501-916
(26) 501-919
(26) 501-917
(26) 501-920
(26) 501-924
(26) 501-924
(26) 501-904
(26) 501-904
(26) 501-924
(26) 501-924
(26) 312-413/113 mellék
(26) 301-743/113 mellék

Csincsa Ingrid

Építésügyi Hivatal vezetĘje
Építésügyi Hivatal
Építésügyi Hivatal
Építésügyi Hivatal
Építésügyi Hivatal
Szociális iroda
Szociális iroda
Szociális iroda
Szociális iroda
Szociális iroda
Szociális iroda

Dr. Varga Imre

Szabálysértési iroda

Alföldi Sándorné

Tahitótfalu Kirendeltség

(26) 387-123/124 mellék

BANKA ISTVÁNNÉ

VISEGRÁD OKMÁNYIRODA

Dr. Péczi Andrea

Népegészségügyi Intézet

Bondor Péter

Földhivatal hivatalvezetĘje

(20) 290-3519
(26) 310-149
(26) 310-159
(26) 301-743
(26) 311-090
(26) 312-331
(26) 312-414

Kiss Andor

Földhivatal
Bán Tamás

Munkaügyi Központ
vezetĘje

(26) 310-300

A Nemzetiségi oldalhoz

 !"#$%&'
Felhívással fordulunk Visegrád Polgáraihoz! ElsĘ telepes német Ęseink sírjainak feltárásakor (a mai iskola udvarán) régészeink 33 egész csontvázat találtak. TemetĘnkben a katolikus egyháztól kapott közel 40 m2 parcellába szeretnénk ez év június elején méltó ünnepséggel Ęseinket végsĘ nyughelyükre tenni. A kripta vagy szarkofág, valamint
az ezt körülvevĘ sírkert kialakítása jelentĘs kiadásokkal fog járni, amit csak a német önkormányzat önerejébĘl finanszírozni nem tudunk. A megvalósításhoz már együttmĦködünk Visegrád Önkormányzatával, a Mátyás Király Múzeummal, a Dunakanyar Német Önkormányzati Társulással és még sok civil segítĘvel.
Tisztelettel kérjük Polgártársainkat, hogy e nemes célunk megvalósulásához nyújtsanak anyagi segítséget; hozzájárulásaikat a megadott számlaszámra utalják. Köszönjük!

Visegrádi Duna M enti Svábokért és Németekért Alapítvány adószáma:
18715048–1–13,
Visegrádi Duna Menti Svábokért és Németekért Alapítvány sz ámlaszáma:
64700038–10009457
A Plintenburg Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselĘi
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Az Áprily Iskoláért Alapítvány ezúton tájékoztatja az alapítványt támogatni szándékozó kedves Olvasókat az alapítvány fontosabb adatairól, elérhetĘségeirĘl.

Áprily Iskoláért Alapítvány
székhelye: 2025 Visegrád, Rév utca 2.
Az Áprily Iskoláért Alapítványt (közhasznú szervezet) a
Pest Megyei Bíróság AM-3413 közhasznúsági nyilvántartási számmal 2011. február 24-én bejegyezte (jogerĘre emelkedés napja: 2011. április 9.). Az alapítványt Áprily Lajos
unokája, Péterfy Lászlóné Jékely Adrienne alapító hozta
létre.
Adószáma: 18224764-1-13
Számlaszáma: Dunakanyar Takarékszövetkezet Visegrádi Kirendeltségénél vezetett 64700038-30100529 sz. számlaszám
E-mail cím: aprilyalapitvany@gmail.com
Honlap: aprily-iskolaert-alapitvany.vacau.com
Az alapítványról bĘvebb tájékoztatásért szívesen áll rendelkezésre Mezei Anna, az alapítvány kuratóriumának elnöke a 06 (20) 965-1534-es és Kádár Petra, a kuratórium
titkára a 06 (20) 330-3196-os telefonszámon.

Röviden az Áprily Iskoláért Alapítvány céljairól
Célunk az Áprily Lajos Általános Iskola tanulói részére és
érdekében az intézményi oktatást, nevelést segítĘ eszközállományának, felszereléseinek korszerĦsítéséhez, mĦködési
feltételeinek a javításához, az iskolai oktatáshoz, neveléshez kötĘdĘ programokhoz, rendezvényekhez, táborokhoz,
az iskolában folyó mĦvészeti neveléssel, oktatással kapcsolatos feladatokhoz, szabadidĘprogramokhoz, közösségépítĘ,
személyiségfejlesztĘ rendezvényekhez történĘ támogatás
nyújtása. Minden évben át szeretnénk nyújtani az ,,Év diákja” és az ,,Év kisdiákja” címet, egy kiemelkedĘ alsós, illetve felsĘs diáknak. Fontos az alapítvány számára a testvérvárosok (Parajd, Obergünzburg) iskoláival való kapcsolatok
ápolása, illetve fontos, hogy támogassa az iskola névadójához, Áprily Lajos költĘhöz fĦzĘdĘ hagyományok ápolását
is. Az alapítvány aktívan közremĦködik a minden évben
hagyományosan novemberben megrendezendĘ Áprily-hét
megszervezésében, és részt vesz a Zoller-díj kiosztásában
is.
Az alapítvány az elmúlt két évben támogatta a tornacsarnok szĘnyegeinek felújítását, támogatta a napközis és VI–
PA-táborokat, a gyermek- és pedagógusnap megrendezéséhez segítséget nyújtott, könyvekkel, egyéb eszközökkel
támogatta az iskolai oktatást, életre hívta az Áprily-estélyt,
és évente több kulturális rendezvény megszervezésével
részt vesz a város életében. 2012-ben, az Áprily-évben az
alapítvány kiadta Áprily Lajos–Bardon Alfréd Visegrádi
képek címĦ, eddig kiadatlan mĦvet, amit minden diák és
pedagógus kézhez kapott.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Támogatókat, hogy az 1%-os felajánlásokat 2014. évtĘl tudjuk fogadni.
Várjuk régi diákok, osztályközösségek jelentkezését is.
Megköszönve az eddigi felajánlásokat, várjuk a céljainkkal egyetérteni tudó új támogatókat is a 2013-as évben:
az Áprily Iskoláért Alapítvány kuratóriuma
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Könyvtárhasználati
órák
az Áprily Lajos Általános Iskolában
2012 novemberétĘl az általános iskola valamennyi
tanulója könyvtárhasználati képzésben részesül. A
könyvtárhasználati ismeretek úgynevezett befogadó
tantárgyai a magyar nyelv és irodalom, valamint az
informatika óra.
A könyvtárhasználati órák gyakorlati haszna az, hogy
felkészítik a diákokat a különféle információk elérésére, kritikus szelekciójára, valamint feldolgozására.
Célja a különbözĘ könyvtártípusok – elsĘdlegesen
természetesen az iskolai könyvtár – megismertetése,
hogy az ott végzett tevékenységek begyakoroltatása
révén a gyermekekben tudatos és biztos használói
magatartás alakuljon ki. Tudatosítani kell a tanulókban
az információszerzés, -feldolgozás és -felhasználás
etikai szabályait is.
Az alapfokú oktatás-nevelés kezdeti idĘszakában,
tehát 1–4. évfolyamon tanuló gyermekek az órák keretében megtanulják azonosítani a könyvtár tereit és
állományrészeit, a könyvtár használatának módját, és a
könyvtárban való illendĘ magatartás szabályait.
Az alapfokú oktatás-nevelés záró szakaszában, vagyis az 5. osztályosoktól a 8. osztályosokig az órák célja
mindazoknak az ismereteknek a megtanítása, melyek
birtokában a gyermekek önállóan is igénybe tudják
venni a könyvtár szolgáltatásait. Képesek lesznek
felismerni a különbözĘ dokumentumtípusok formai és
tartalmi sajátosságait, a kézikönyvtár szerepét a tájékozódásban; megtanulnak keresni a könyvtár katalógusában, adatbázisában, és jól választanak majd forrásokat iskolai feladataik megoldásához.
Reményeink szerint, ezek az órák a gyermekekben
elĘbb-utóbb tudatosítják, hogy a könyvtárak a szabadidĘ értelmes eltöltésére is alkalmasak.
Az iskolai könyvtár megismertetésén túl feltett szándékunk, hogy a diákok a városi könyvtárat is rendszeresen látogassák, használják, hiszen bĘséges könyv- és
folyóirat-választékkal rendelkezik, gyarapítása során
lehetĘségeihez mérten beszerezi mindazokat az olvasmányokat, amelyek a gyermekek körében közkedveltek.
Jelenleg az iskolások tanévenként egyszer részesülnek könyvtárhasználat oktatásában, ugyanakkor már
több alkalommal vendégei voltak a városi könyvtárnak, ahol lehetĘségük nyílt a beiratkozásra és a kölcsönzésre.
Teveink között szerepel, hogy a tavasz folyamán
meglátogatjuk nemzeti könyvtárunkat, az Országos
Széchényi Könyvtárat a budai várban, mely minden
bizonnyal meghatározó élmény lesz a gyermekek számára.
Az eddigi tapasztalataink azt mutatják, hogy a gyerekek kíváncsian, érdeklĘdéssel fogadták az ismerkedést
az iskolai és a városi könyvtárral egyaránt. Reméljük,
hogy a lelkesedésük megmarad!
Fehér Judit
könyvtáros
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Visegrád híres szülötte, Zoller Attila a FĘ utca 83. sz.
alatti házban született, ahol ma már pizzéria mĦködik.
A mĦvész igen nagy utat tett meg a világhírnévig. Huszonéves korában hagyta el Magyarországot és tehetsége tudatában járta végig a világhírnévig vezetĘ utat.
SzülĘvárosa úgy Ęrzi emlékét, hogy évrĘl évre egy
emlékkoncert keretén belül egy értékes díjat ad át a
legtöbbet fejlĘdĘ visegrádi zeneiskolásnak. Ezúttal
január 27-én került sor a jeles eseményre. Az idei évben az elismerĘ oklevelet, valamint a muzsikus gitárját
ábrázoló aranymedált Farkas Boglárka Erzsébet, a
gordonka tanszak növendéke kapta. Elismerés illeti
felkészítĘ tanárát, Vass Henriettát, aki lelkiismeretes
tehetséggondozó munkájával járult hozzá növendéke
sikeréhez. Boglárka a zenetanárok közös döntése révén
nyerte el a díjat, amelyet a zenetanulásban gyakorolt
kitartó, szorgalmas, megbízható munkájával érdemelt
ki. A dunabogdányi zenei életben is részt vesz, ahol
tagja a fiatalok vonószenekarának és a felnĘttekbĘl álló
nagy szimfonikus zenekarnak. Példa a helyi zeneiskolások számára azzal is, hogy kitartással, szorgalommal
és zeneszeretettel lehet magasabb szinten érteni és
játszani a zenét, és mindezt csapatban, társakkal együtt
jó igazán elérni.

2013. március

 

verseny gyĘztese, és ikertestvére, Balogh Zoltán
ugyanezen rangos nemzetközi fesztivál harmadik helyezettje a zongora kategóriában. A kvartett másik két
tagja is jelentĘs név a szakmában: a basszusgitáron
játszó Horváth „Plutó” József a Dandó Péter Tehetségkutató Verseny nyertese volt, a visegrádi Bordás
József pedig elĘadómĦvész, zenetanár, aki 2007-ben
saját dobiskolát hozott létre. Az esten több szerzeményük is elhangzott a Hangok a JövĘnek c. lemezükrĘl,
melyen magyar népdalok lágy jazzes átdolgozására
vállalkoztak. Zoller Attila, aki az amerikai jazz világában is képes volt becsempészni a magyar zenekultúrát
az A csitári hegyek alatt… c. népdalfeldolgozásával,
biztosan örömmel hallgatta volna a népdalt Rontó Kitty
gyönyörĦ hajlításokkal teli elĘadásában. Igazán kivételes az a megközelítés, ahogyan az együttes ötvözi a
klasszikus jazzt a népzenei hagyománnyal, mindeközben megĘrizve a dallamok eredetiségét. Mindazzal,
hogy feldolgozásaikhoz a népzenét veszik alapul, hagyományĘrzĘ szerepet vállalnak.

A Finucci Bros Quartet
és Rontó Kitty énekesnĘ a színpadon

Balról jobbra:
Vass Henrietta zenetanárnĘ,
Mezei Anna, az est háziasszonya
és az idei Zoller-díjas,
Farkas Boglárka Erzsébet
Az est hagyományához tartozik az is, hogy a díjazott
egy általa választott darab elĘadásával mutatkozik meg
a közönség elĘtt. Ezúttal H. Babadzsanjan Tánc c.
darabját hallhattuk, Ott Magdolna zongorakíséretével.
A díjátadást követĘen emlékkoncerten ünnepelhettek a
résztvevĘk. Ezúttal a Finucci Bros Quartet lépett fel.
Az együttest a legújabb magyar jazzgeneráció kiemelkedĘ zenészei alapították: Balogh Roland Junior Príma
Primissima-díjas, a 2009-es Montreux-i jazzgitár-

A hallgatóságnak páratlan zenei élményben volt része, a gyönyörĦ harmóniák, az érzelmes vokál, majd a
virtuóz zongoraszóló révén, amelybe egy kis komolyzenét is becsempésztek.
Köszönet illeti Meggyesi Balázst, a Károlyi Zongoraszalon és Kávéház tulajdonosát, aki az étteremben lévĘ
pianínó felhangolásával járult hozzá az optimális feltételek megteremtéséhez, valamint a Don Vito pizzériát,
amely vendégül látta a nyertest és családját.
Örömünkre szolgál, hogy az immár 8. alkalommal
átadott Zoller-díj támogatásához 2013-ban az Áprily
Iskoláért Alapítvány és Bene Balázs is csatlakozott,
megértve és értékelve az alapítók – Mikesy Tamás és
Scheili Richárd – hagyományĘrzĘ és tehetséggondozó
szándékát.
Tanítványunknak pedig gratulálunk az elismeréshez, a
továbbiakban tartós kitartást és sok-sok sikert kívánunk!
Bosnyák Endréné
intézményegység-vezetĘ
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Az idei évben az Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú MĦvészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat rendezte meg február 1-jén a Fábián Zoltán mese- és
prózamondó versenyt.
Mi is az apropója annak, hogy a környék iskolái helyet
adnak az évrĘl évre megrendezendĘ versenynek?
Fábián Zoltán a Dunakanyarban élt és alkotott. Fontos
tudni róla, a Magyar Írók Szövetségének titkára volt
1983-ig, haláláig. 1972-ben segítette az elsĘ magyarországi olvasótábor szervezését, amelyet hatvani 5–6. osztályos kisdiákoknak szerveztek a hatvani közmĦvelĘdési
szakemberek. Szívvel-lélekkel támogatta fontos beosztásából az olvasótáborokat. Ha hívták, ment beszélgetni,
elĘadást tartani, hitet erĘsíteni. TĘle maradt fenn az olvasótáborok munkáját minĘsítĘ egyszerĦ és szép megfogalmazás, ami egy összetett szóban meghatározza a jó
olvasótábori munka lényegét: „LÉLEKPENDÍTÉS”.
TĘle származik a hasonlat, hogy olyanok vagyunk mi
emberek, mint a jéghegy, amelynek kilenc tizede a víz
alatt van, és csak egy tizede látható. Arra valók az olvasótáborok, hogy a jéghegy hatalmas, láthatatlan felületébĘl
minél több láthatóvá váljék. Ehhez elengedhetetlenül
fontos a lélekpendítés. Úgy érezzük, hogy egy, a miénkhez is hasonló versenyen ugyanígy megtörténik a csoda, a
jéghegyek lassan kiemelkednek a vízbĘl.
Fábián Zoltán emlékére immár 18 éve rendeznek versenyt a térség általános iskoláiban. Az idén 34 diák lépett
a közönség elé. Három kategóriában (3–4., 5–6. és 7–8.
osztályos korcsoportban) mérhették össze felkészültségüket, tehetségüket. Munkájukat segítette a remek szakemberekbĘl álló zsĦri: Fábián Mária, az író testvére, Rényi
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Zsuzsa, Havas Judit és Maróti István, a Fábián Zoltán
Alapítvány tagjai, Szabó Tünde és Hetey László színmĦvészek, Mezei Anna, az Áprily Iskoláért Alapítvány elnöke, Szigetiné LĘrincz Mária magyartanár, Borsody István
könyvtáros-magyartanár, a Visegrádi Hírek szerkesztĘje,
Szilágyi Gábor, az Összefogás Dömösért Közhasznú
Egyesület alelnöke, a Dömösi Élet fĘszerkesztĘje.
A nemes versengésben a következĘ tanulók teljesítménye volt a zsĦri számára a legmeggyĘzĘbb:
A 3–4. osztályban: I. Szabó Janka (Móricz Zsigmond
Ált. Isk., Leányfalu), II. Szalai Balázs (Áprily Lajos Ált.
Isk., Kisoroszi), III. Csitári Kinga (Géza Fejedelem Ref.
Ált. Isk., VerĘce). Különdíjas: Teiszler Tamás (Dunabogdányi Ált. Isk.).
Az 5–6. osztályban: I. Szabó Álmos (Pollack Mihály Ált.
Isk., Tahitótfalu), II. SzĘcs Máté (Zöldsziget Körzeti Ált.
Isk., Szigetmonostor), III. Székely Zsófia (Géza Fejedelem
Ref. Ált. Isk., VerĘce) és Májer Hanna (Pollack Mihály
Ált. Isk., Tahitótfalu).
A 7–8. osztályban: I. Fekete András (Áprily Lajos Ált.
Isk., Visegrád), II. Farkas Györgyi (Áprily Lajos Ált. Isk.,
Visegrád), III. Szabó Márton (Pollack Mihály Ált. Isk.,
Tahitótfalu). Különdíjas: Molnár Soma (Pollack Mihály
Ált. Isk., Tahitótfalu. FelkészítĘje Papp Judit.
Gratulálunk a nyerteseknek, köszönjük valamennyi versenyzĘ és felkészítĘ lelkiismeretes munkáját, valamint a
zsĦri és a kollégák áldozatos tevékenységét. Kívánjuk
Mária néninek, hogy a továbbiakban is ilyen alapossággal
és odaadással támogassa testvére emlékét s a gyermekek
olvasóvá és mĦvésszé nevelését.
Jeneiné Vörös Margit magyartanár, szervezĘ

Köszönetnyilvánítás
Tudjuk, hogy az irodalmat igazán élĘvé az olvasók teszik, akik befogadják a mĦveket. Az irodalom egyben önmegvalósító és közösségformáló. A magyar hagyományok gyönyörĦen példázzák ezt. Nem is olyan nehéz ezt a hagyományt folytatni. Most is láthatjuk, milyen sokan vagyunk, akik a gyerekek olvasóvá nevelésén fáradozunk.
Nem csak a jelenlévĘkre gondolok, hanem az otthoni munkálkodókra is.
Külön öröm számomra, hogy az iskolák mindig szívesen vállalkoznak a versenyünk szervezésére, mint most a visegrádiak is. A szervezĘk a lehetĘségeiket felmérve nagy körültekintéssel, az ügy iránti elkötelezettséggel, szép emléklapokról is gondoskodva, jól együttmĦködve irányították a versenyt és a vendéglátást. Szép volt a megnyitó is,
de nekem különösen tetszett a díjkiosztó. Külön köszönöm, hogy a zsĦri tagjainak teret engedtek, és hogy Ęk sem
fukarkodtak mondanivalóikkal, amelyekkel még tartalmasabbá tették összejövetelünket. – Nem gyĘzöm eléggé
megköszönni!
A jó hagyományokon csak akkor érdemes változtatni, ha tovább fejlesztjük. Fábián Zoltán hangja még inkább a
helyén volt most a program vége felé, mint a megnyitóban lett volna, ahogy máskor szokott lenni. Ezen talán érdemes lesz változtatnunk a továbbiakban.
Visegrád mint különleges hely él bennem. Biztosan a „hagyománysĦrĦsége” teszi. – Itt élt Áprily Lajos költĘ,
akirĘl a visegrádiak nemcsak nem felejtkeznek el, hanem sok év óta kifogyhatatlan kútfĘnek tekintik munkásságát. Az Áprily Iskoláért Alapítvány nagy gonddal foglalkozik a hagyatékkal. Nagyon nagy örömmel fogadtuk a
Visegrádi képek címĦ kiadványt, amelyet ajándékba kaptunk tĘlük. Mezei Annának külön is köszönöm.
A versenyzĘknek gratulálok az önkéntes bátor kiállásért, a felkészülés vállalásáért, az irodalom szeretetéért és az
arra érdemes élmény mások elé tárásáért. – Talán nem is tudják, hogy lelkiekben mennyit gyarapodik az ember
egy-egy ilyen alkalommal.
Jó volt hallgatni az elsĘ díjas Fekete Andrást, aki jól választotta Mikszáth igen szép mĦvét. Teljesen magáévá
tudta tenni és elénk tárni. – Köszönöm neki az ünnepi varázslatot.
Végül minden közremĦködĘnek nagy elismeréssel köszönetemet fejezem ki a magam és a Fábián Zoltán Alapítvány nevében is.
Dunabogdány, 2013. február 4.
Fábián Mária Magdolna
JövĘre Dunabogdányban találkozunk.
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Kedves Gyerekek! Illik, hogy a márciusi Gyerekkuckóban
lezárjam a januári feladvány megoldását. Arra vártam a
tippjeiteket, hogy vajon én milyen újévi fogadalmat tettem
rovatunkkal kapcsolatban? Bevallom, hogy én nem szoktam
fogadalmat tenni, és ezzel a kis trükkös kérdéssel az volt a
szándékom, hogy bevonjalak Benneteket a gyermekrovat
szerkesztésébe, írásába. A jutalmat minden válaszoló megkapja, és a jó ötleteket ,,fogadalmamhoz” híven felhasználom
a Gyerekkuckóban.
A mostani, márciusi számban még én választottam a témát.
Remélem, nem lesz aktualitása a 175 évvel ezelĘtti márciusi esemény, a nagy pesti árvíz kitörésének. 1838. március 13án a januári nagy havazás, majd az azt követĘ olvadás nyomán a zajló Dunán feltorlódtak a jégtáblák, és a víz betört a
városba. A korábban megépített védĘgátak nem bírták a víz
nyomását, északról és délrĘl egyaránt támadt az ár. Március
15-én tetĘzött a Duna a mai Nagykörúton, a legnagyobb
vízmélység 2,6 m volt. A szervezett mentés csak 14-én kezdĘdött. A védĘk közül kiemelkedett báró Wesselényi Miklós,
aki hĘsiességével érdemelte ki az ,,árvízi hajós” címet. Vörösmarty Mihály és Jókai Mór is megörökíti legendás alakját.

2013. március

a megrémült lakosságnak. Ekkor tĦnt ki Wesselényi Mik- lós
a többi életmentĘ férfiak seregébĘl, mint elsĘ a szabadító
hĘsök között, ki saját dereglyéjén éjjel-nappal járta a
vízlepte utcákat, a legjobban fenyegetett házak lakóit felszedve, s a biztosabb helyeken levĘknek élelmet osztva oly ernyedetlen buzgalommal, amit csak az Ę óriási testereje bírt
meg.” (Jókai Mór)
Az árvízben Budán 204, Pesten 228 ház dĘlt össze, félszázezer ember vált hajléktalanná, 153 ember vesztette életét. Az
árhullám levonulása után szigorú szabályok alapján történt
meg az újjáépítés.
Kedves Gyerekek! A pesti árvíz legendás ,,árvízi hajósa”
nemcsak e tettéért vált a magyar történelem kiemelkedĘ
személyévé, hanem az 1848-as forradalmat elĘkészítĘ reformkornak Széchenyi Istvánét meghaladó radikális nézeteiért (jobbágyfelszabadítás, sajtószabadság) is

Fadrusz János zilahi szobra

Holló Barnabás alkotása Pesten (Belvárosi templom)

,,Akkor még az ódon házak legnagyobb része rossz anyagból volt épülve; a három napig folyvást emelkedĘ vízár utcaszámra dönti le az épületeket, s néhol az elsĘ emeletre is
felhatolt. Akik szilárdan épült házakban megmenekültek,
azokat meg az éhhalál fenyegette.
Lánchíd még nem volt, hogy Budára lehetett volna futnia a

Egy fotókiállítás
ürügyén

Talán azt is érdemes megjegyeznetek, hogy Fadrusz János
szobrász – a kolozsvári Mátyás-szobor alkotója – Wesselényi
alakját is megmintázta. A Zilah fĘterén álló gyönyörĦ szobor
a báró hatalmas alakját az alattvalói fölé emelt védĘ kézmozdulattal ábrázolja, így jelezve a magyar fĘnemességnek a
hazáért, és népéért érzett felelĘsségét és áldozatvállalását.
Kedves Gyerekek! Ha Pesten jártok a Ferenciek terén vagy
a Nemzeti Múzeumnál, keressétek meg az 1838-as árvíz
szintmagasságát jelzĘ emléktáblákat!
A cikk alapján felfedeztek-e valamilyen kapcsolatot báró
Wesselényi Miklós és Visegrád között? (Vigyázz! Cseles
kérdés!) A jó megoldásért jutalom jár!

Nem panaszkodhatunk mi, visegrádiak, hogy a mĦvelĘdési
ház programszegény lenne. Idén sem tehetjük, hiszen az
újságban megjelent meghívó valami szépet sejtetett. A fellegvár – mint Visegrád egyik jelképe – adott témát egy vegyészprofesszornak, Prof. Dr. Gánti Tibornak, hogy lakása
teraszáról örökítse meg azt a négy évszakban. A téma adott,
de hogy hány arca, változata van egy hegynek, várromnak,
felhĘnek, égboltnak, az csak ebbĘl a válogatásból derül ki:
vihar elĘtti, napsütötte, alkonyi, hófödte, tavasszal zöldellĘ,
Ęsszel bíborba öltözött és hadd ne soroljam tovább.
A szép színes fotók magukért beszélnek – helyesebben a
visegrádi várról. Ám a kiállítás igazi meglepetését az a tetszetĘs kivitelĦ album jelentette, ami a teljes képanyagot
tartalmazza a Kucsák Könyvkötészet és Nyomda jóvoltából –
nagyon kedvezĘ áron.
A fotók még néhány napig megcsodálhatók, és a tetszetĘs
kis könyv is megvásárolható a könyvtárunkban. Érdemes
lapozgatni!
Borsody István
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Az óvodában történt…
A mindennapok szokásos rendje az elmúlt idĘszakban
kicsit besĦrĦsödött az óvodában: farsangra készültek
kicsik-nagyok. A készülĘdés mindhárom csoportban már
két héttel a farsangi mulatság elĘtt megkezdĘdött. Ennek
oka, hogy mindhárom csoportban egy téma vagy mese
feldolgozásával készülünk a jeles napra.

Kiscsoportban egy fekete cica története volt az alapgondolat, akinek nem tetszett a színe és fehér akart lenni.
Hogy mi mindent kipróbált ennek érdekében…? Így aztán
a kicsik sok-sok cicás énekkel, verssel, mesével, a macska
tulajdonságainak megismerésével (dorombol, hízeleg,
nesztelenül lépked, lesben áll türelmesen, nyelvével mosakszik…) készültek. A kicsik színeztek, rajzoltak, gyurmáztak, gombolyagot tekertek és gurítottak, szimatoltak,
füleltek… és sokat játszottak „macskásat”. Egy alkalommal szóba került, hogy a macska holdfényben sétál a
háztetĘn, s eszembe jutott Beethoven gyönyörĦ mĦve, a
Holdfény szonáta. Rövid néhány perces mĦ és elhoztam a
gyerekeknek, meghallgatták a CD-t. Olyan sikert aratott
ez a zene, hogy azóta lefekvéskor és ébredéskor rendszeresen kérik, hogy kapcsoljam be „tudod, azt a macskásat”.

KözépsĘben szülĘi munkadélután keretében készítették a
bohócsapkákat, pomponokat, Ęk bohócnak öltöztek. A
színek, minták, formák, tréfás történetek kavalkádjával
készültek, s a bohóc ügyességét, talpraesettségét versenyjátékokkal, vetélkedĘkkel próbálták ki.
A nagycsoport indián táborrá változott, kézjelekkel beszélgettek, indián nevet használtak (valamilyen jellemzĘ
tulajdonságukat beleszĘve kapták a nevüket). A lányok
szĘttek-fontak, a fiúk doboltak, indián eszközöket készítettek.

Indián zenére járták a tĦztáncot, indián (jellegĦ) ételeket
kóstoltak, s farsang napján 23 élethĦ kis indián próbálta
megélni ezt a kultúrát. Ilyenkor persze a felnĘttek is beöltöznek az adott csoport jelmezébe.
Köszönjük a szülĘknek a sok finom sütit, a segítĘkészséget.
Kisze bábokat készítettek a középsĘsök, s megpróbálták
elĦzni a telet a csúf bábuk elégetésével, s idevágó rigmusok skandálásával „Jöjjön a tavasz, vesszen a tél…” stb.
A siker még várat magára, e cikk írásakor tombol a tél...
bár hangunk nem lehet, az idén az idĘjárás igazán gyermekbarát.

Sokat szánkózunk, csúszkálunk a gyerekekkel, a hóemberépítésben is hatalmas gyakorlatra tettünk szert, sĘt
egyik délelĘtt néhány ovissal a havas fellegvárat mintáztuk meg a saját kézzel összehordott hegytetĘn…
Március az új háromévesek beíratásának a hónapja is,
szeretettel várjuk azokat a gyermekeket és szüleit, akik
2014. augusztus 31-ig a 3. életévüket betöltik.
Beíratáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
– lakcímkártya,
– a gyermek TAJ száma.
A két és fél éves gyermekek felvételére akkor van lehetĘség, ha a település minden három éves gyermeke óvodás és a maximális létszámot a csoport nem érte el. Az
óvoda a hároméves gyermekeknek kötelezĘ!
A leendĘ kiscsoportosok beíratásának helye és ideje:
Fellegvár Óvoda, március 4–7-ig, naponta: 10–15 óra.
Ha bármilyen kérés, kérdés vetĘdne fel Önökben, keressenek a (26) 398-130-as telefonszámon!
Dobó Istvánné mb. óvodavezetĘ
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– Szerkeszti a Német Nemzetiségi Önkormányzat

HÓFEHÉRKE (2.)
SCHNEEWITTCHEN
(Folytatás)
In dem Häuschen war alles klein, aber peinlich sauber. Da
stand ein weißgedecktes Tischlein mit sieben kleinen Tellern,
Löffelchen, Gäblein, Messerlein und Becherlein. An der Wand
aber standen sieben Bettlein. Weil Schneewittchen hungrig und
durstig war, aß es von jedem Tellerlein ein wenig und trank ein
wenig aus jedem Becherlein. Dann legte es sich in ein
Bettchen, weil es müde war, und
schlief ein.
Als es dunkel war, kamen die
Herren des Häusleins, das waren
sieben Zwerge, von der Arbeit
heim. Sie zündeten ihre Lichter
an,
und
da
sah
einer
Schneewittchen im Bett liegen.
Er rief die andern, und alle
kamen herbeigelaufen. „Was ist
das für ein schönes Kind!” riefen
sie, und hatten so große Freude, daß sie es nicht aufweckten,
sondern fortschlafen ließen.
Am
Morgen
erwachte
Schneewittchen und erschrak,
als es die Zwerge sah. Aber die
waren so freundlich, daß es bald
keine Angst hatte. Es erzählte
ihnen alles, und die Zwerge
sprachen: „Willst du unseren
Haushalt
führen,
kochen,
waschen, flicken und alles
ordentlich halten, so kannst du
bei uns bleiben. „Von Herzen
gern,” sagte Schneewittchen und blieb bei ihnen.
Die Königin aber fragte ihr Spieglein wieder: ,,Spieglein,
Spieglein an der Wand, wer ist die schönste im ganzen Land?”
Da antwortete der Spiegel: „Frau Königin, Ihr seid die
Schönste hier, aber Schneewittchen über den Bergen bei den
sieben Zwergen ist tausendmal schöner als Ihr!”
(Sch. H. I.)

Területi német nemzetiségi
vers- és prózamondó verseny
Visegrádon
Az Áprily Lajos Általános Iskola ebben a tanévben, február 15-én volt a házigazdája a német versés prózamondó versenynek. Pomázról, Budakalászról, Dunabogdányból, Kisorosziból és Visegrádról
érkeztek a nevezések. Igyekeztünk a versenynek
megfelelĘ helyet adni, jól elĘkészíteni a verseny
napját. A verseny elején kis mĦsorral kedveskedtünk
vendégeinknek. Tanáraik, szüleik kísérték el a gyerekeket.
A hat kategória zsĦrijébe meghívtuk a szomszéd
települések és a helyi német nemzetiségi képviselĘket, iskolánk volt tanárait, a Pest Megyei Német
Iskola Egyesület vezetĘjét, Herein Máriát. Köszöntötte a vendégeket Bozóki Marianna igazgatónĘ és
Zeller Márton német önkormányzati elnök.
A vendéglátáshoz, a jutalmakhoz anyagi támogatást adott a visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat és az Észak-magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége. Ezzel a segítséggel sikerült
minden díjazottnak német nyelvĦ könyvet ajándékoznunk.
A zsĦri többször is kénytelen volt holtversenyt hirdetni, olyan jónak ítélték az elĘadásokat. Az elsĘ,
második helyezettek örülhettek, hiszen Ęk továbbjutottak a megyei fordulóba, melyet március 20-án,
Pilisszentivánon tartanak.
A visegrádi iskolások szép eredményt érek el. Bene
Júlia a IV. kategóriában, Alvincz Bernadett a nyelvjárás kategóriában jutott 1. helyezettként a megyei
versenyre. Irsai Tamás 2., Gersonde Olivér, Marton
Bálint és Muckstadt Szabina 3. helyének is örültünk.
Gratulálunk valamennyi helyezettnek!
Schmidt Anna
fĘszervezĘ tanárnĘ

A kismarosi ,,Malenykij robotra” elhurcoltak emlékmĦvének koszorúzása
2013. január 13-án volt Kismaroson.
Jung Vilmos és fia a Duna Menti Svábokért és Németekért Alapítvány nevében képviselte Visegrádot
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Értesítünk mindenkit, hogy a filmklub vetítései a következĘ napokon lesznek: 2013. március 6., 20., április 3. (szerda).
Minden érdeklĘdĘt szeretettel váruk a könyvtárba.
Részletesebb információval a mĦvelĘdési házban,
vagy a 398-128-as telefonszámon tudunk szolgálni.

Szeretettel várunk mindenkit, szigeten innen és túl egyaránt, a III. Dunakanyar kézmĦves kiállítás és vásár elnevezésĦ hagyományteremtĘ rendezvényre, mely a Dunakanyarban található településeken élĘ és alkotó, természetes alapanyagokat felhasználó kézmĦvesek kiállítása és vására. Az
esemény a szigetmonostori és a tahitótfalui Faluház szervezésében valósul meg.

A Mátyás Király MĦvelĘdési Ház
szeretettel hívja Visegrád város lakosságát



      
!" #$! !%# 
címĦ


 
   
2013. március 16-án, szombaton 16 órára
a mĦvelĘdési házba
A kiállítás 2013. május 1-jéig tekinthetĘ meg
a könyvtár nyitva tartása szerint
[Visegrád, Széchenyi u. 11. Tel.: (26) 398-128]
Minden érdeklĘdĘt szeretettel várunk!

A Mátyás Király MĦvelĘdési Ház
szeretettel meghívja Visegrád lakosait
a hónap utolsó péntekén megrendezendĘ
elĘadás-sorozat következĘ alkalmára,
mely nagypéntek miatt egy héttel hamarabb, azaz

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

dr. Boda László
teológus professzor,
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
nyugalmazott egyetemi tanára
tart

elĞadást

A torinói lepel rejtvénye
címmel
A belépés ingyenes!
Mindenkit szeretettel várunk!

A III. Dunakanyar kézmĦves kiállítás
és vásár idĘpontja:
2013. március 2., szombat 9.00–19.00 óráig
Az esemény helyszíne:
Szigetmonostor – Faluház, Árpád u. 15.
Programok a Faluházban:
09.00–19.00 óra Dunakanyar kézmĦves kiállítás és vásár
10.00–13.00 óra KézmĦves bütykölde gyerekeknek
10.30–11.30 óra Szigeti Veszedelem zenekar népzenei mĦsora I.
14.00–14.30 óra ZöldfülĦ Bogár zenekar és Szigeti Kisveszedelem mĦsora
15.00–16.00 óra Szigeti Veszedelem zenekar népzenei mĦsora II.
16.30–17.15 óra GörömbĘ Kompánia: Mesébe szĘtt tánc,
táncba szĘtt mese
17.30 óra
III. Dunakanyar kézmĦves kiállítás és vásár
díjátadó ünnepsége
18.00 óra
Moldvai táncház (GörömbĘ Kompánia
Strack Orsolyával)
A kézmĦves kiállításon megjelenĘ alkotók egy megmérettetésen
is részt vesznek, neves szakmai zsĦri választja ki a legkiválóbb
portékáit, az alábbi kategóriákban: kerámia-, kĘ-, fa-, bĘr-,
üveg- és fém-, csuhé- és szalma-, textil- és nemeztárgyak; egyéb
anyagból készült tárgyak.
Minden kézmĦves 2 db alkotással nevezhet be a megmérettetésre. A kategóriánként legkiválóbbnak ítéltetett portékák készítĘi
elismerésben részesülnek, nevük és alkotásuk a Dunakanyarban
található médiumokon keresztül közhírré tétetik.
A közönség is véleményt formál, kategóriáktól független, összevont közönségdíjat oszt ki!
További információ az eseményrĘl:
www.szigetmonostor.hu vagy www.tahitotfalu.hu
Kovács Attila faluházvezetĘ, az esemény fĘszervezĘje
06 (70) 374-0541
Béres Gabriella közmĦvelĘdés referens,
az esemény fĘszervezĘje 06 (30) 337-5527
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Egy újabb programajánlat
a könyvtár évében

Könyves piknik
a mĦvelĘdési ház
kertjében

Március 10-én, vasárnap 16–18 óráig táncház lesz
az Áprily iskolában.
Mindenkit szeretettel várunk!
Szabóné Mayer Katalin

Ringató – Zenei foglalkozás Visegrádon
Február elejétĘl, szerda délelĘttönként 10.30 órakor magyar
népdalokat éneklĘ közösség gyĦlik össze a Mátyás Király MĦvelĘdési Házban. Édesanyák a kisgyermekeikkel egy olyan közösségre találnak, melyben saját örömükre, felszabadultan énekelhetnek és kisbabáik örömére önfeledten játszhatnak. Mókás csiklandozókat, gyöngéd arcsimogatókat, lendületes lovagoltatókat,
bensĘséges ölbeli játékokat. A gitár és népi furulya hangja megérinti a legkisebbeket is.

A Mátyás Király MĦvelĘdési Ház és Városi
Könyvtár a visegrádi könyvtár éve programsorozat keretén belül 2013. március 23-án, szombaton a könyvtár kertjében családi könyves
csereberét rendez.
Ha Önöknek és családjuknak vannak olyan
regényei, gyermekkönyvei, amelyek csak a port
fogják a polcokon, akkor ne dobják ki azokat –
különösen akkor ne, ha szépirodalmi vagy szórakoztató olvasmányokról, szakácskönyvekrĘl
vagy kézimunkával foglalkozó kiadványokról
van szó –, hanem hozzák el a könyvtárba és
ezzel lehetĘségük nyílik régi, megunt könyveiknek elcserélésére. A gyerekeket színezĘ és
társasjátékokkal várjuk.
Amennyiben kedvet éreznek ahhoz, hogy ne
csak „kinĘtt” könyveiket hozzák magukkal,
hanem legkedvesebb családi történeteiket, meséiket is, akkor jóízĦ beszélgetéssel tölthetjük el
ezt a szépnek ígérkezĘ délelĘttöt.
Kicsiket és nagyokat egyaránt szeretettel várunk szombaton 10–14 óráig tartó rendezvényünkön. Rossz idĘ esetén a rendezvényt a
könyvtárban tartjuk meg. Kérjük, hogy részvételi szándékukat 06 (26) 398-128-as telefonszámon elĘre jelezzék.
Fehér Judit
könyvtáros

Magyar László:

TAVASZRA
VÁLTVA

A közösségi éneklés élménye pedig leírhatatlan! Ez a zenében
eltöltött egy óra nem múlik el nyomtalanul, hanem beépül mindannyiunk lelkébe.
Nagy izgalommal, lelkesedéssel és szeretettel építgetjük ezt a
családias éneklĘ közösséget.
Ha szeretnél ennek a közösségi élménynek a részesévé válni,
gyere el a Ringató foglalkozásokra!
Szeretettel várunk minden kedves érdeklĘdĘ Édesanyát a kisbabájával a minden szerdán délelĘtt 10.30 órakor kezdĘdĘ Ringatónkra, a Mátyás Király MĦvelĘdési Házba! Nagy örömmel készülök a legközelebbi találkozásunkra!
Szeretettel:
Gencsi Marietta
édesanya és Ringató foglalkozásvezetĘ

Az Ördögbánya tört falán,
a meddĘhányás oldalán
napsütötte folt. Újabb folt:
egy-egy pötty hóvirágcsokor.
Tavaszi lenge lángverĘk,
elsĘ hírhozók, hírvivĘk.
Madár mondja: – Most nyitni kell! –
s a hunyor rögtön ráfelel.
Halovány szirmokat fakaszt.
Alig virág, de nem haraszt.
A parányi, tĘ-kankalin
elmereng bimbó sarjain.
Visegrád, 2013. február 7.
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A Márai-program 2. fordulója révén több mint 200 új kötet érkezett a könyvárba. Szeretnék kedvet csinálni a könyvek
olvasásához, ezért engedjék meg, hogy idĘrĘl idĘre bemutassak közülük néhányat.
MindenekelĘtt Harper Lee: Ne bántsátok a feketerigót! címĦ mĦvét ajánlom figyelmükbe, mely
nem sokkal a megjelenése után már igen tekintélyes olvasottsággal büszkélkedhetett. A regény az
Egyesült Államok történelmének talán legsötétebb idĘszakát mutatja be, amikor a fajgyĦlölet
áthatotta az egész társadalmat, a társadalmi intézményeket, beleértve az igazságszolgáltatást is.
A regény fĘszereplĘje Atticus Finch, egy ötvenes ügyvéd, aki felesége halála után egyedül
neveli két gyermekét, és mindent megtesz, hogy a világválság sújtotta, társadalmi konfliktusokkal
terhelt világban gyermekeit tisztességre, becsületességre, toleranciára tanítsa. ė maga válik
gyermekei példaképévé, amikor kijelölik egy ártatlanul megvádolt fekete férfi védelmére.
A mĦ érdekessége, hogy az író mindvégig a fĘhĘs hat éves kislányának szemével láttatja az
eseményeket.
Miután a Márai-programról van szó, a másik könyv, amelyet olvasásra
ajánlok, a program névadójának, Márai Sándornak két kisregényt magába
foglaló kötete.
Az igazi/Judit… és az utóhang, e két szorosan összekapcsolódó regényben Márai a szerelemrĘl,
a szenvedélyrĘl, az élet végsĘ értelmérĘl ír.
Az igazi címĦ kisregénye 1941-ben jelent meg, sokan az író legértékesebb írásának tartják.
ValószínĦ, hogy Márai is ezt gondolta, hiszen 1979-ben megjelentette a folytatását Judit
címmel. Az igaziban egy tönkrement házasság két szereplĘjének, elĘször a feleségnek, majd a
férjnek a vallomását olvashatjuk közös életükrĘl, kapcsolatukról.
A másik kisregény is a férfi és a nĘ küzdelmének, egymásra találásának és elválásának
örökzöld témáját dolgozza fel és helyezi új megvilágításba.
Máté Angi Bródy Sándor- és Aranyvackor-díjas, erdélyi magyar írónĘ
gyermekkönyvével zárom márciusi könyvajánlómat. A hat rövid mesét magába foglaló Ez egy
susogó levél olyan hétköznapi fogalmakról szól, mint a szeretet, a félelem, a fázás vagy a
magány. Mégis különlegesek ezek a történetek, amelyekben az érzékelésnek kitüntetett szerepe
van.
Végezetül tájékoztatom Önöket arról, hogy márciusi olvasás-népszerĦsítési programunk
keretében, minden könyvtári beiratkozónak öt alkalommal ingyenes internethasználatot
biztosítunk.
Fehér Judit könyvtáros

Vörsi kirándulás
A Somogy megyei Vörs kis település, mindössze néhány
százan lakják, de hírük, tenni akarásuk példamutató.
Advent ünnepe elĘtt nagy összefogással kezdik építgetni,
díszítgetni, bĘvítgetni a szívüknek oly kedves betlehemi
városkát. Így aztán nem is csoda, hogy a kezdetben 1-2
m2 területĦ bibliai életképbĘl napjainkra 50 m2 lett.
Jelenleg Európa (!) legnagyobb, templomon belüli
betleheme. A gipszbĘl készült ember- és állatfigurák
kivételével, minden természetes anyagból készült. Szinte
egy teljes életkép elevenedik meg elĘttünk: kis patak,
rajta átívelĘ fahíd, pásztorok, ahogy a nyájat terelgetik,
emberek, akik élik a mindennapjaikat. A középpontban
pedig egy szerény istálló: benne a világot megváltó Jézus,
SzĦz Mária és József. A feldíszített fenyĘkön horgolt
angyalkák, harangok, gömbök.
Mindezt miért is készítik el a vörsiek évrĘl évre? Talán
azért, hogy a látható bibliai táj elvezessen bennünket a
Láthatatlanhoz!
Huszonöten, visegrádiak mi is útra keltünk, hogy
mindennek részesei lehessünk. Nem csalódtunk. SĘt!
Nagy elismeréssel jöttünk el a plébániatemplomból, hogy
tovább ismerkedjünk ennek a pici zsákfalunak a
nevezetességeivel.

Megnéztük a több ezer darabos, a világ minden tájáról
összegyĦjtött szappangyĦjteményt. Mint megtudtuk, e
gyĦjtemény még országos szinten is egyedülálló.
Szívesen töltöttünk volna még több idĘt is a sok-sok
érdekes színĦ, formájú, illatú mosdószerek kiállításán, de
még vártak ránk további meglepetések. Hatalmas tĦzoltó
múzeuma van a településnek, amit szeretettel és jogos
büszkeséggel mutatnak az érdeklĘdĘknek. Itt ,,fészkel” –
most már preparálva – a híres vörsi gólya is, aki mindig
elsĘként jött vissza hazánkba, hazájába.
Tájházukban gondosan összegyĦjtöttek minden olyan
eszközt, ruházatot, bútorzatot és egyéb használati tárgyat,
ami tükrözi e vidék arculatát, szokásait, életvitelét,
hagyományait.
A három, témájában teljesen különbözĘ, de a maga
nemében egyedülálló helyszín mindegyikünk elismerését
és tetszését elnyerte. Fokozta jó közérzetünket az is, hogy
mindhárom helyen kedves, mosolygós, segítĘkész,
elhivatott helyi vezetĘk fogadtak bennünket. Egyszóval
minden adott volt ahhoz, hogy az idelátogató jól érezze
magát, jó hírét vigye a falunak és visszavágyjon.
Így voltunk ezzel mi is. Jó érzéssel, a látottakkal és
hallottakkal feltöltekezve ültünk fel a kényelmes, meleg
buszunkra, hogy a tervezett idĘben visszaérkezhessünk
Visegrádra.
Bocskay Zsuzsa
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Tisztelt SzülĘk! Kedves Gyerekek!

A Visegrádi Szövetség

Az Apát-kúti Általános Iskola csapata
sok szeretettel vár minden érdeklĘdĘ szülĘt
és leendĘ „apát-kútis” tanulót

TÁRSADALMI MUNKÁRA –
SZEMÉTSZEDÉSRE

iskolanyitogató rendezvényére

hívja

2013. március 23-án 10.00 órakor Visegrádon,
az Apát-kúti Általános Iskolába
(volt Dunakanyar Erdei Iskola)
Cím: Visegrád, Mátyás Király út Hrsz 03/157
www.apatkuti.hu

Visegrád és Visegrád-Szentgyörgypuszta lakosait!
Ideje:
2013. március 22-én, pénteken 14 órától
Találkozó:
a Deltánál,
illetve a 11-es út–idĘsek otthona
bejárati út keresztezĘdésénél
Tervünk:
a Duna-part területének, illetve a 11. sz. út melletti
területeknek a takarítása:
a futballpálya és a révállomás között,
valamint a Delta és környéke,
továbbá a 11. sz. út melletti területek
és Szentgyörgypuszta takarítása
Mindösszesen két-három órai munkára
kérjük Önöket.
KesztyĦt, mĦanyag zsákokat
és egyéb eszközöket biztosítunk.
A hulladék elszállítását megszervezzük.
Kérjük Önöket, ha ezen a napon
a közös szemétszedésre nem tudnak eljönni,
akkor saját környezetükben
– járdákon, árkokban – végezzenek takarítást!
Mindenkit várunk!
Kérjük a visegrádi civil szervezeteket,
intézményeket,
hogy az alkalomra mozgósítsák tagjaikat!
Tegyük szebbé városunkat és környezetét!
Visegrádi Szövetség

   
A Bummer, a Bamkó, a Bamika, a Bamilinkó mind
ugyanazt a kutyát jelenti. ė volt a mi 11 éves törzskönyvezett, fajtiszta airdale terrierünk. Hathetes kora óta gyerekünket, unokánkat pótolta. Nem volt egy mindennapi
kutya: ahogy azt Jack London is megírta róluk: tudott
énekelni, beszélni és nagyokat mosolyogni-nevetni. Kétéves korában egy csúnya baleset érte, ahol eltörött a csípĘje, de az élni akarás, ha sántán is, de lábra állította.
Bumyka társadalmi lény volt, imádott szomszédolni: emberrel, állattal egyaránt szoros barátságot tudott kötni. ė
nem csak a mi kutyánk volt, hanem az egész Doboshegyé. Egy tálból evett a félelmetes Erikkel! Istvánék
Walter kutyájához komoly barátság fĦzte, beszélgettek az
utcán át, és együtt sétáltak mindennap. Attila vizslájához,
a Zsuzsához, komoly szerelem fĦzte, és órákat tudtak mélázni a teraszukon. Hazakísérte az idĘs szomszédokat is,

akik kijártak nyaralóikhoz. Egy visegrádi nagymama
rendszeresen hozta fel unokáit, és vitte Bumy és Liby kutyánkat sétálni a gyerekekkel; nagyon szerették egymást.
Istvánéknak Ę volt a pótgyereke, és nagyon szerették
egymást. Utóbbi idĘben csak István vitte a kutyákat sétálni, mert Bill csípĘprotézist kapott a nyáron, és nehezére
esik a sétálás. Így történt, hogy február 12-én, mikor elvitte a három kutyát a szokásos sétára, a betonozott utcától
30 méterre az erdĘs területen egy orvvadász lelĘtte Bumyt.
Ugyanazzal az erĘvel megölhette volna a másik két kutyát
és Istvánt is. Illegális helyen, illegálisan lövöldözött.
A mi harcos Bumykánk, aki úgy szeretett élni, legalább
nem párnák közt halt meg.
Anthony Mária és Bill

XXIX. évfolyam 3. szám
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TELEK ELADÓ!
Eladó Visegrád, FĘ u. 137. szám alatt fekvĘ
2256 m2-es építési telek egyben vagy megosztva
A terület egy 12 lakásos társasház projekt
összes dokumentációjával
(tervek, engedélyek stb.) rendelkezik,
mely igény szerint szintén eladó
Tel.: 06 (20) 599-9667

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

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

Téli ivartalanítási és chipbeültetési akció!
Kisteher-fuvarozás 0–2 t-ig,
gépi földmunka
Fieszl Csaba
Tel.: 06 (30) 226-3089
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) 901-7820

Hirdessen a Visegrádi Hírekben!
KedvezĘ hirdetési tarifák!
Többszöri megjelenésnél árkedvezmény!
Áprilisi számunkba szánt írásaikat
kérjük MÁRCIUS 15-IG eljuttatni a
mikesytamas@freemail.hu vagy
borsody44@gmail.com vagy
borsody.istvan@freemail.hu e-mail címre!

18

VISEGRÁDI HÍREK




2013. március

      
   !"



 # !$!


% ! 

"!&"'

()*+,-" 
.&""  /!  & 

01!

 /!.2 

 

Nyitva: h–p 10.00-19.00, szo 10.00–14.00
2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 49/c
Telefon: 06 (26) 580-072
(vizsgálati elĘjegyzés is)
Fax: 06 (26) 580-0 73
e-mail: optimed@chello.hu

Szemész szakorvosi vizsgálat,
gyermekszemészet
Kontaktlencse-vizsgálat, -forgalmazás
Kontaktlencse-ápoló szerek
Szemüvegkészítés, -javítás
Fotócikkek, fényképelĘhívás,
igazolványkép-készítés
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AJTÓ, ABLAK, ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
garanciával, korrekt áron

SZEZONNYITÓ AKCIÓ!

Cserépkályha építése, átrakása
új és régi csempébĘl
és téglakályha-építés
Honti László
06 (20) 356-6634
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Herr Gábor 06 (20) 399-7027
vagy 06 (20) 599-9337
www.herrsta.eu
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