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Május elsĞ vasárnapján:

ANYÁK NAPJA
Jékely Zoltán:

BARNA, MÉLY SZEMEK
Néztek szemembe, barna, mély szemek,
de mindegyikbĞl Anyám szeme nézett –
Anyám, bársony tekinteted
már a bölcsĞben megigézett!
Ez súgarazta rám a mosolyát,
melynél derĬsebben csupán a menny ég,
s betegágyamnál, oly sok éjen át,
ez a szempár ontotta rám a könnyét.
KésĞbb haragvó lobbanásait
vonta magára egy-egy csínytevésem,
s jobban bĬnhĞdtem attól, mint akit
levetkĞztettek s vesszĞztek keményen.
Ez a szempár ma por… Hol itt, hol ott
azonban feltĬnik új-tĬzĬ mása:
dédelgetést igér, ha mosolyog,
s kétségbeejt könnyének hullatása.
Ne sírjatok! És ne villogjatok! –
kiáltanám ilyenkor megriadtan.
ElĞttetek zavart kölyök maradtam,
rossz útra tért öreg kamasz vagyok.

Májusonként ismétlĞdĞ kedves ünnepnap,
amikor az Édesanyákat, Nagymamákat és Dédnagymamákat
köszönthetjük – sok szeretettel!
Köszönet Nekik azért a sok szeretetért, odaadó, önzetlen szolgálatért,
amivel nap mint nap elhalmoznak!
Isten éltesse ĝket sokáig!
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VÁROSHÁZI HÍREK
Tájékoztató a márciusban megtartott képviselĘ-testületi üléseken történtekrĘl
A képviselĘ-testület munkatervben szereplĘ havi rendes
ülésére 2013. március 21-én került sor:
– Elfogadtuk a 2013. évi közbeszerzési tervet, mely a
honlapon az alábbi elérési úton érhetĘ el:
http://www.visegrad.hu/önkormányzat/kozerdekuadatok
– Módosítottuk a Fellegvár Óvoda alapító okiratát, jogszabályváltozás okán.
– Elfogadta a képviselĘ-testület a CsaládsegítĘ és Gyermekjóléti Szolgálat társulási megállapodás módosítását, mivel a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest
Megyei Igazgatósága hiánypótlásra szólította fel a
társulást a törzskönyvi bejegyzés kérelme kapcsán.
– 120.000,– Ft részarányos hozzájárulás befizetésérĘl
döntött a testület a Dunakanyar Önkormányzati Társulás (DÖT) beruházásaként megvalósítandó tĦzoltóĘrs és mentĘállomás projekt elĘkészítési szakaszához
kapcsolódó mintegy 837.556,– Ft többletköltség fedezetére.
– A „Duna menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” címĦ projekthez kapcsolódóan a kivitelezési
munkálatok során a földmunkával érintett terület régészeti megfigyelésére, illetve szükség esetén az azonosított régészeti lelĘhelyek feltárására vállalkozói
szerzĘdés megkötésérĘl döntött a testület a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága Ferenczy Múzeummal
85.000,– Ft/munkanap + áfa díjért, 8.300.000,– Ft +
áfa elĘirányzati keretösszeggel. A megbízási díj
100%-át támogatásból fizetik ki a projekt támogatási
szerzĘdésében rögzített szállítói finanszírozás feltételei szerint.
– Kamatmentes kölcsön biztosításáról döntött a testület
a Visegrádi VárosfejlesztĘ Kft.-nek, az önkormányzat
2013. évi költségvetésérĘl szóló 2/2013. (II. 16.) ön-

kormányzati rendelete 16. számú mellékletében a
kft.-nek 2013. évre elĘirányzott támogatási sora terhére, az összes tartozásának rendezése céljából, 2013.
december 31-i visszafizetési határidĘvel.
– Az Ifjúsági Alapból történĘ támogatás elnyerésére pályázat kiírásáról született döntés; a támogatásból az
ifjúsági programok támogatására 900.000,– Ft-ot, a
helyi gyĦjtemények támogatására 100.000,– Ft-ot, a
zenekarok támogatására 500.000,– Ft-ot különített el
a képviselĘ-testület az eredetileg tervezett költségvetési forráson belül. A pályázatok elbírálását és a pályázati döntést a közmĦvelĘdési, oktatási, ifjúsági és
népjóléti bizottság hatáskörébe utalta a testület. Továbbá elfogadták a Civil Alap és az Ifjúsági Alap pályázatokhoz készült támogatási szerzĘdés mintát, beszámoló segédletet és elszámoló lapot.
– A testület mint fenntartó, engedélyt adott a Fellegvár
Óvoda számára, hogy a csoportlétszámok, a várható
és ismert jelentkezések, a népesség alakulása és a
prognosztizált gyermeklétszámok ismeretében egyedileg vizsgálhassa azon családok vagy gyermeküket
egyedül nevelĘk jelentkezését, ahol legalább egy szülĘ bejelentett visegrádi munkahellyel rendelkezik.
A 2013. március 26-án tartott rendkívüli ülésen közútkezelĘi és tulajdonosi hozzájárulást adott a testület az
ELMÜ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. (1044 Budapest, Megyeri út 118.) kérelmére a Visegrád Város Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévĘ 64/14
hrsz.-ú ingatlan egy részét érintĘ „Visegrád, Duna-part
64/15 hrsz. alatti ingatlan villamosenergia-ellátása–
földkábeles csatlakozóvezeték létesítése” címĦ munka
kapcsán a benyújtott mĦszaki tervdokumentációk alapján,
meghatározott feltételekkel.
VVÖ

Lomtalanítás helyett:

Lim-lom-mentesítés – egy kicsit másképp
KÉRJÜK, NE HELYEZZE KI LOMJAIT INGATLANA ELÉ! HÁZHOZ MEGYÜNK!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy idén a városgazdálkodási csoport munkatársai szállítják el a háztartásokban összegyĦlt lim-lomot 2013. május 24-én, 25-én és 26-án 7 és 18 óra között.
Közös tapasztalatunk, hogy a lomtalanítás idĘpontja elĘtti és utáni napokban a város közterületei szemetes, rendezetlen képet mutatnak. Ilyenkor a szokásosnál jóval nagyobb a teherautó-forgalom, és sok esetben tapasztalható
„lomturisták” felbukkanása is. Mindezek elkerülése érdekében idén a háztartásokban keletkezett lomot a városgazdálkodási csoport munkatársai a házaktól gyĦjtik össze, elĘre egyeztetett idĘpontban.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a lomtalanítás ezen formáját kísérleti jelleggel vezetjük be a fenti célok érdekében, ám
ez a jelen pillanatban még kevéssé megszokott módszer csak az Önök együttmĦködésével lehet hatékony.
Építési törmeléket (sitt), autógumit, veszélyes, illetve elektronikai hulladékot a lomtalanítás keretében – az
elĘzĘ évek gyakorlatának megfelelĘen – az idén sem szállítunk el; a veszélyes és elektronikai hulladék elszállítása egy késĘbbi idĘpontban lesz.
IdĘpont-egyeztetés: 2013. május 21-ig a 06 (30) 268-1469-es telefonszámon.
Információ: A polgármesteri hivatal nyitvatartási idejében a (26) 398-090, illetve a (26) 398-255-ös telefonszámokon.
Városunk tisztasága és a lomtalanítás kulturált megvalósítása érdekében tehát kérjük, ne rakjanak ki hulladékot az utcára! Köszönjük együttmĦködésüket!
Dr. Szabó Attila aljegyzĘ
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Meghívó lakossági fórumra és közmeghallgatásra
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Visegrád Város Önkormányzata

LAKOSSÁGI FÓRUMOT
tart.
A fórum helye: a mozi épülete (2025 Visegrád, FĘ u. 34.)
A fórum idĘpontja: 2013. május 6. (hétfĘ) 17.00–18.00 óráig
A fórum témája: tájékoztató a rendĘrség munkájáról
Meghívott vendégek:
Kovács László rendĘr alezredes, a Szentendre RendĘrkapitányság vezetĘje,
Debreczeni János rendĘr százados, Ęrsparancsnok helyettes,
Bátka Szabolcs rendĘr fĘtörzsĘrmester, körzeti megbízott
Visegrád Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 13. §-a alapján

KÖZMEGHALLGATÁST
tart.
Az ülés helye: a mozi épülete (2025 Visegrád, FĘ u. 34.)
Az ülés idĘpontja: 2013. május 6. (hétfĘ) 18.00 óra
(közvetlenül a lakossági fórum után)
Napirendi javaslat:
1. Beszámoló a képviselĘ-testület idĘközi választás óta végzett egy éves munkájáról
2. FĘ utca–Rév utca–11-es számú fĘút–Mátyás-szobor által határolt terület településfejlesztési koncepciójának elĘkészítése, alternatívák megvitatása
3. Közterület használatáról szóló önkormányzati rendelet társadalmi véleményezésre bocsátása
4. Egyebek
Félegyházi András
polgármester

Az idei eboltás körül kialakult anomáliákról
Egy rendelet szerint azokon a településeken, ahol nincs állatorvosi rendelĘ, lehetĘség van úgynevezett „összevezetéses
eboltás” szervezésére. A veszettség elleni védĘoltás az ebek
számára kötelezĘ, az összevezetés eboltás megszervezése
azonban nem. A kutyát tartó lakosok számára – fĘleg, ha
nincs autójuk – kényelmes, ha helyben be tudják oltatni kedvencüket. Feltételezem, hogy ezért is segítette/támogatta a
mindenkori önkormányzat Visegrádon ezt az eseményt. Ennél a pontnál megállva halkan megjegyzem, hogy az önkormányzat számára ebben a kérdésben az a fontos, hogy a
visegrádi kutyák be legyenek oltva és a lakóknak ezért ne
kelljen utazniuk. Ahhoz, hogy az állatorvosok közötti „piaci
verseny” hogyan alakul, semmi közünk nincsen.
Idén februárban személyesen kereste fel hivatalunkat Dr.
Szétag JenĘ állatorvos, akivel megbeszéltem, hogy április 25én a polgármesteri hivatal udvarában összevezetéses eboltást
tart, április 27-én, szombaton pedig a házakhoz is kimegy,
majd elintéztük a szükséges papírmunkát. Ezt követĘen az
eboltásról szóló tájékoztató megjelent a város hivatalos honlapján, majd a Visegrádi Hírek áprilisi számában, végül – az
idĘpont közeledtével – a polgármesteri hivatal hirdetĘjén és
plakátokon is.
Dr. Szolnoki János állatorvos márciusban, e-mailben jelentkezett összevezetéses eboltás megtartására, mire tájékoztattam Ęt a fentiekrĘl. Ennek ellenére Ę mindenképpen ragaszkodott a jelenléthez, ám erre a polgármesteri hivatal udvarán
a fenti idĘpont elĘtt nem kapott lehetĘséget. Egyáltalán nem
állt szándékomban az esetet publikálni, ám egy sajnálatos
körülmény mégis arra késztetett, hogy tollat ragadjak.

Szolnoki doktor ugyanis szórólapokat készített az általunk
meghirdetett idĘpontnál jóval korábbra tervezett, saját összevezetéses eboltásáról, mely szórólapok el is jutottak a „gazdik”-hoz. Talán ezzel önmagában nem is lenne baj (hiszen
mint írtam, az önkormányzat nem kíván részt venni semmiféle „konkurenciaharc”-ban), ha Szolnoki úr nem a polgármesteri hivatal udvarát jelölte volna meg helyszínnek, mindenféle elĘzetes egyeztetés és engedély nélkül.
A szórólap elsĘ megjelenése után ismét felvettük vele a
kapcsolatot, és jeleztük, hogy a polgármesteri hivatal udvarán
egy összevezetéses eboltás lesz, a tájékoztatásnak megfelelĘen április 25-én, de természetesen lehetĘsége van területhasználati engedélyt beszerezni az ehhez szükséges formaságok elintézése után egy, a célnak megfelelĘ önkormányzati
területre. A doktor úr be is nyújtotta kérelmét április 6-ra és
április 20-ra az egészségház udvarán található kerti pavilonra.
KésĘbb az április 20-ra vonatkozó kérelmét visszavonta.
Ezt követĘen mégis kikerültek újra a szórólapok az
ebtartókhoz, melyeken az április 6-i idĘpont mellett még
mindig szerepelt az április 20-i dátum, valamint helyszínként
továbbra is a polgármesteri hivatal udvara volt feltüntetve.
Egyeztetés ez esetben sem történt.
Sok lakótól érkezett jelzés felénk, hogy megtévesztette Ęket
a szórólap, különös tekintettel a helyszínre. Sajnos – mint
írtam –, a lapok az önkormányzattal való egyeztetés nélkül
kerültek ki, így azok tartalmáért felelĘsséget vállalni nem
tudunk.
Dr. Szabó Attila
aljegyzĘ
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Rüll Tamás, városi fĘépítész vagyok. Visegrád épített
örökségének, a környezĘ tájjal összefüggĘ, értékes önálló
karakterĦ településképe megĘrzésének, a megújulásra
váró városrészek és a meglévĘ városszövet összehangolásának, valamint a nem illeszkedĘ épületek, téri helyzetek
újragondolásának elĘsegítéséért vagyok felelĘs.
Tisztelettel kérem Mindnyájukat, hogy legyenek társaim
ebben a jó közérzetünket és hosszú távú jólétünket is
befolyásoló munkában, és forduljanak hozzám bizalommal, amikor építkezésbe vagy környezetrendezésbe szeretnének fogni, legyen szó akár kerítésük felújításáról,
akár otthonuk vagy munkahelyük létrehozásáról, bĘvítésérĘl.
Tájékoztatom továbbá a tisztelt Olvasókat, hogy a közelmúltban történt közigazgatási átalakítások miatt az
építési engedélyeztetés rendje megváltozott, az elsĘfokú
építési hatósági jogkört pedig a Szentendrei Járási Kormányhivatalhoz rendelték [cím: 2000 Szentendre, Dózsa
György u. 8.; telefon: 06 (26) 503-309]. A jogszabályváltozásokkal összefüggésben továbbra is lehetĘség nyílik
arra, hogy minden település véleményt formáljon a területén folytatott építkezések szabályszerĦségérĘl és településképi megfelelĘségérĘl. Ezért tisztelettel kérem, hogy
ezután is keressék meg Visegrád Város Polgármesteri
Hivatalának építészeti-mĦszaki irodáját [cím: 2025 Visegrád, FĘ u. 81.; telefon: 06 (26) 398-255/1-es mellék;
elektronikus levélcím: foepitesz@visegrad.hu], akár már
az építési szándék felmerülésekor, hogy értesülhessenek
az érvényben lévĘ helyi építési szabályozás részleteirĘl.
ÉlĘ és eredményes párbeszédben és közös cselekvésben
bízva, kívánok Önöknek igényes környezetalakítást!
Tisztelettel:
Rüll Tamás városi fĘépítész




   

    

A PMKH Szentendrei Járási Hivatal Járási Munkaügyi
Kirendeltsége ügyfélfogadási ideje 2013. április 15. napjától az alábbiak szerint változik:
Ügyfélfogadási idĘ:
hétfĘ
08.00–16.00
kedd
08.00–15.00
szerda
08.00–16.00
csütörtök elektronikus ügyintézés
(személyes megjelenés nem lehetséges)
péntek
08.00–12.00
A Pest Megyei Kormányhivatal Szentendrei Járási
Munkaügyi Kirendeltségének ügyfélfogadási helye 2013.
március 21. napjától az alábbira változott:
Cím: 2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 1. (Szentendrei Járási Hivatal Járási Földhivatalának épülete)
Telefon: (26) 302-889 és (26) 310-300
Figyelem! A telefonközpont beüzemeléséig,
átmenetileg csak a (26) 302-889-es szám hívható!
SZJH

2013. május

A Magyar Kémény Kft. értesítĞje
A Magyar Kémény Kft. értesíti a lakosságot, hogy a
63/2012. (XII. 11.) BM rendelet és a 347/2012. (XII. 11.)
Kormányrendelet értelmében elĘírt kötelezĘ kéményseprĘipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat – a
települési önkormányzatok közigazgatási határain belül –
a Magyar Kémény Kft. alkalmazottai látják el. Visegrádot
a kft. dolgozói 2013. május 1.–június 30. között keresik
fel. A társaság alkalmazásában lévĘ dolgozók névre szóló
megbízólevéllel rendelkeznek.
Magyar Kémény Kft.
7400 Kaposvár, PetĘfi tér 1.
Telephely:
1126 Budapest, Böszörményi út 24/b
Tel: 06 (1) 766-5851
E-mail: titkarsag@magyarkemeny.hu

RENDėRSÉGI HÍREK
Engedjék meg, hogy ezúton tájékoztassam Önöket a
településünket érintĘ rendĘrségi hírekkel kapcsolatosan.
Területünkön az elmúlt három hónapban kiemelkedĘ
bĦncselekmény nem történt. Sajnos városunkban is – az
elĘzĘ év decemberétĘl kezdĘdĘen – több alkalommal
megjelentek „színesfémgyĦjtĘ tevékenységet” folytató
személyek, akik a Pázmány Péter utcában ereszcsatornát,
illetve a Panoráma úton található, a Mátyás Király Múzeum kezelésében lévĘ fĘesperesi templom tetĘszerkezetét
megbontva, vörösréz lemezeket tulajdonítottak el.
Az elkövetĘket, illetve a színesfémet felvásárló személyt
elfogták; a nyomozást a továbbiakban a Szentendre RendĘrkapitányság bĦnügyi osztálya folytatja.
Hatóságunk szabálysértési eljárást folytat egy személlyel
szemben rongálás szabálysértésének elkövetése, közterületen, engedély nélkül történĘ fakivágás miatt. Ezúton
szeretném felhívni mindenki figyelmét, hogy a fakivágás
minden esetben hatósági engedélyhez kötött!
Egy további ügy, amit írásomban érinteni kívánok, egy
primitív és gyáva cselekmény, mely jogosan vált ki felháborodást minden jóérzésĦ helyi lakosban. Ez pedig A
JÁRMĥVEK KEREKEINEK KISZÚRÁSA!
December hónapban több helyen történt egyidejĦleg kerékkiszúrás, illetve ez év áprilisában ismét egy esetben
kezdeményeztek hatóságunknál eljárást. Alaposan feltételezhetĘ, hogy a fenti cselekmény elkövetĘje visegrádi
lakos, aki nap mint nap itt jár közöttünk, és nem méri fel,
vagy nem akarja felmérni cselekményének súlyát, mellyel
emberek életét teszi kockára.
Kiemelt fontossággal bír értékeink fokozott védelme,
illetve a fokozott figyelem a városunkban megjelenĘ
idegen személyek, jármĦvek tekintetében. Mindannyiunk közös, jól felfogott érdeke ugyanis, hogy biztonságban érezhessük magunkat, hogy ne engedjük beférkĘzni, illetve kiszĦrjük magunk közül a kártékony
elemeket.
Ezen célok elĘsegítése érdekében várom az Önök segítségét is; forduljanak hozzám bizalommal!
Bátka Szabolcs
r.ftörm körzeti megbízott
ElérhetĘség: batkasz@pest.police.hu
06 (70) 942-9210
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Pécs, Debrecen, Miskolc

A Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület
a budapesti Utazás kiállítás után idén három – számunkra
turisztikai szempontból fontos – városba látogatott el, melyek a következĘk voltak:

Visegrád
a Budapesti Tavaszi Fesztiválon
JUBILATE VISEGRÁD címmel gálakoncertet rendeztek
a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében 2013. április 7-én,
a Budapesti Tavaszi Fesztivál zárónapján. A zenei eseményen olyan zeneszerzĘk – J. Chr. Bach, František Benda, JiĜí
Antonín Benda, Aldebrando Subissati, Joseph Haydn, Jan
KĜtitel VaĖhal,, Carl Stamitz – mĦvei hangzottak el, akik
életük során a mai visegrádi országok területét magába foglaló államokban folytatták zenei alkotótevékenységüket. A
fellépĘ cseh, magyar, lengyel és szlovák mĦvészek – Barbara Maria Willi, Papp Rita, Agata Sapiecha, Martina
Bernaskova – közül Barbara Maria Willit és Papp Ritát régi
kedves vendégként köszönthettük, hiszen Ęk már a visegrádi
Zenés Nyári Estéken is szerepeltek.
A közönséget – közöttük a budapesti diplomáciai kar számos tagját – Roman Kowalski, a V4 országok soros elnöki
tisztét betöltĘ Lengyel Köztársaság budapesti nagykövete,
majd PrĘhle Gergely, Magyarország Külügyminisztériumának helyettes államtitkára köszöntötte.

5

2013. március 9–10. 18. Pécsi Utazás kiállítás és vásár
2013. március 22–24. XXIII. „Utazás és szabadidĘ 2013”
idegenforgalmi kiállítás, Debrecen
2013. április 4–6. „Menjünk világgá…!” Utazási kiállítás,
Miskolc
Mindhárom helyen nagy szeretettel és érdeklĘdéssel fogadtak bennünket. Többen is jelezték, hogy idén a Dunakanyarba vagy határozottan Visegrádra tervezik belföldi nyaralásukat, szabadságukat, osztálykirándulásukat. Nagy volt az
érdeklĘdés a palotajátékok és a különbözĘ szabadidĘs programlehetĘségek iránt; szálláskeresés szempontjából szóba
kerültek a többcsillagos wellness szállodák és az olcsóbb
kategóriás vendégházak is.
A tavalyi évhez hasonlóan idén is nagy sikere volt prospektusunknak, valamint nagy örömmel fogadták Dani-Szabó
Eszter által festett Visegrád térképünket is, melynek a hátulján minden információt megtaláltak a kedves érdeklĘdĘk.
Reméljük, hogy a kiállításokra kilátogatók közül többeket a
vendégeink között köszönthetünk majd!
Farkas Emese
Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület
TDM menedzser
A zenei élmény után a Lengyel Intézet vendéglátásának
köszönhetĘen egy pohár frissítĘ itallal koccintva, kötetlen
beszélgetés során tekinthette meg a közönség az erre alkalomra készített „Visegrád – Képek egy közép-európai
együttmĦködés történetébĘl” címĦ tablókiállítást a kupolacsarnokban. A tárlat a „visegrádi folyamat” történetét mutatja be 1335-tĘl a 2013-as varsói csúcstalálkozóig.

Tablókiállítás a kupolacsarnokban

A gálakoncert közönsége a díszteremben
Visegrádot városunk polgármestere és számos polgára képviselte. A koncert után Félegyházi András polgármester egyegy csokor virággal és a ,,Visegrád” albummal köszönte meg
a mĦvésznĘknek a történelmi levegĘjĦ terem szépségéhez
méltó koncertet.

JólesĘ érzéssel mondhatjuk el, hogy Visegrád méltó helyszínen, méltó módon szerepelt. Kedves kötelességünk mindezért köszönetet mondani a rendezvényt kezdeményezĘ Ars
Danubiana Visegrád 2009 Alapítványnak, a támogatóknak: a
Magyar MĦvészeti Akadémiának, a Budapesti Tavaszi Fesztiválnak, a Magyar Nemzeti Múzeumnak és a visegrádi Mátyás Király Múzeumnak, a Lengyel Intézetnek, a Cseh Centrumnak és a Szlovák Intézetnek, valamint mindenkinek, aki
segített a szép esemény megszervezésében Visegrádon és
Budapesten.
És még nincs vége! A kiállítás nyári visegrádi
,,vendégszereplés” után a magyar V4-es elnökség idĘszakában fogja különbözĘ helyszíneken és rendezvényeken bemutatni ezt a szó legjobb értelmében vett történelmi, középkori
elĘzmény által ihletetett sikeres politikai, diplomáciai
együttmĦködés történetét és VISEGRÁDOT.
Gróf Péter
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Kedves Gyerekek!
A múlt havi Gyerekkuckó feladatainak helyes megoldása:
1. A gyurgyalag májusban érkezik, és szeptember elején indul
útnak Észak-Afrikába és Nyugat-Ázsiába.
2. 1982 óta fokozottan védett madár, természetvédelmi értéke
100.000,– Ft.
3. Magyarországon elterjedt fészkelĘ állománynagysága
20.000–30.000 egyed.
4. A sikeresen költĘ párok költési helyének biztosításáért tehetünk legtöbbet elhanyagolt fészkelĘhelyek felújításával,
esetleg újak létesítésével, a zavaró körülmények elhárításával. Sajnos, az ember által okozott szándékos pusztítással
szemben nem sokat tehetünk!
A feladványra a jó megoldásokat LĘrincz Eszter és KĘmíves
Levente 6. osztályos tanulók küldték be.
Kedves Gyerekek!
Tallózva különbözĘ kiadványokban ismét találtam érdekességet számotokra a természet világából. Fogadjátok szeretettel!

Súlytalanságban
Állatok. Honnan tudja a pók,
milyen erĘs hálót kell szĘnie?
Onnan, hogy érzékeli a saját
súlyát. De mihez kezdene a
súlytalanságban? – vetĘdött fel a
kérdés. Hogy választ kapjunk,
1972-ben a NASA, az Amerikai ĥrkutatási Hivatal két keresztes pókot is útnak indított az Ħrbe. Arabella és Anita hamarosan
nekiláthattak a munkának, gravitáció nélkül. A pókoknak kellett egy kis idĘ, amíg alkalmazkodtak az Ħrbéli körülményekhez, de aztán rendben megszĘtték hálójukat – azaz úgy tĦnt,
hogy a súlytalanság nem zavarta Ęket. Egy másik
,,munkatársuk” viszont nemrég kisebb riadalmat okozott, amikor egyszerĦen eltĦnt a neki kijelölt dobozból, és elcsavargott
az Ħrállomáson. Végül nyakon csípték, és visszaküldték a Földre. Az általa szĘtt háló már nem hasonlított a Földön megszokottra: kesze-kusza volt, és nem lapos, hanem kitöltötte a rendelkezésre álló teret.
Növények. Míg a bolygónkon
természetesnek vesszük, hogy a
növények gyökere lefelé nĘ, a
száruk, levelük pedig felfelé,
addig az Ħrben nincs fenn és
lenn – tehát kérdéses volt, a
növények hogyan fejlĘdnek a
súlytalanságban.
A
magok
rendre kicsíráztak, a száracska is
fejlĘdésnek indult, ahogy kell,
de a gyökerek nem találták a
helyüket, össze-vissza kacskaringóztak. A több évtizede folyó
kutatómunka eredményeképpen ma már egy egész veteményeskert zöldell a Nemzetközi ĥrállomáson, mivel a gyökerek
benne maradnak (föld helyett) egy speciális, nedves, tápanyagokban gazdag közegben. A növények részeit aztán lefagyasztják, és földi laboratóriumokban vizsgálják, mennyiben
térnek el elĘdeiktĘl.

2013. május

Furulyaszó szállt
Immáron nyolcadik alkalommal került sor a furulyatalálkozó megrendezésére a visegrádi királyi palotában.
A zenetanárok már kora reggel szorgalmasan készültek
a vendégek fogadására, akik a palota bejáratánál várták
az érkezĘ diákokat és felkészítĘ tanáraikat. Sokan
közülük már régi ismerĘsként üdvözölték egymást,
hiszen nem elĘször látogattak el rendezvényünkre. A
koncertnek helyet adó konferenciaterem lassan megtelt
növendékekkel, akik igyekeztek még egy utolsót próbálni fellépésük elĘtt. 11 órára, a koncert kezdetére
elcsendesült a terem.
Bokor György, a Magyar Zeneiskolák és MĦvészeti
Iskolák Szövetségének elnökhelyettese meleg szavakkal köszöntötte a hallgatóságot. Beszédében kiemelte,
hogy hosszú évek óta örömmel jön Visegrádra a furulyás találkozóra, ahol lehetĘség nyílik az együtt muzsikálásra, az örömszerzésre és a tapasztalatcserére egyaránt. Beszélt a zene fontosságáról, amely nélkül élni
ugyan lehet, de nem érdemes. Záró szavaiban reményét
fejezte ki, hogy ez a sokéves hagyomány tovább élhet
majd és a jövĘben is megrendezésre kerül ez a színvonalas rendezvény.
Majd felhangzott az elsĘ produkció. A hallgatóság
soraiban ott voltak a fellépĘ növendékek, hozzátartozóik és a visegrádi zeneiskolások, akik örvendezve adták
át magukat a gyönyörĦ muzsikának. Igazán színes volt
a repertoár. A reneszánsz és a barokk szerzĘk mĦvein
kívül 20. századi zenemĦvek is felcsendültek. A gyerekek furulyán, zongorán, csellón, dobon játszottak, de
énekes produkció is elhangzott.
Mezei Anna, iskolánk nyugalmazott igazgatónĘje –
aki egyben az Áprily Iskoláért Alapítvány kuratóriumának elnöke is – az alapítvány felajánlásában Áprily
Lajos–Bardon Alfréd: Visegrádi képek címĦ kötetét
nyújtotta át a növendékeket felkészítĘ tanároknak.
Ezután Cseke Judit, a Primavera táncegyüttes vezetĘje invitálta a résztvevĘket a Herkules-kút köré, ahol
együtt táncolt szülĘ, gyerek, vendég-mindenki.
A konferenciaterem melletti teraszon lévĘ asztalok
roskadásig megteltek finom süteményekkel, pogácsákkal Herr András cukrász mester és a dunabogdányi
Heim sütöde jóvoltából. Szomjunkat visegrádi ásványvízzel oltottuk, amelyet EĘry Dénes biztosított számunkra. Vendégeinknek a kávét és a teát a Sirály étterem ajánlotta fel. A poharakat és a szalvétát a Káosz
üzletháztól kaptuk díjmentesen. A Duna túl felérĘl
érkezĘ fellépĘknek és kísérĘiknek térítésmentes utazását Jung Vilmos biztosította. A visegrádi bobpálya
felajánlásában a résztvevĘk ingyenes bobozást kaptak
ajándékutalvány formájában. Hálásan köszönjük a
nagylelkĦ támogatásokat, felajánlásokat!
Külön köszönet a Mátyás Király Múzeumnak, amiért
rendezvényünk helyszínét rendelkezésünkre bocsájtotta, és ebben a gyönyörĦ környezetben fogadhattuk a hozzánk érkezĘket! Ifj. Schüszterl Károly és csapata szállította a helyszínre a furulyatalálkozóhoz szükséges eszközöket (pianínó, kottatartók, zongoraszék,
szĘnyegek), külön köszönet „nehéz” munkájukért!
Reméljük, jövĘre újra együtt élvezhetjük a muzsika
hangjait!
Bosnyák Endréné
intézményegység-vezetĘ

XXIX. évfolyam 5. szám

VISEGRÁDI HÍREK

NEMZETISÉGI OLDAL
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– Szerkeszti a Német Nemzetiségi Önkormányzat

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, hogy a május 31.–június 1-jére tervezett, elsĘ telepes Ęseink kegyeleti sírkertavatása financiális okok miatt elmarad.
ElĘreláthatóan jövĘ év tavaszán tudjuk megvalósítani, addigra sikerül az erre a célra rendelkezhetĘ pénzeszközöket összegyĦjteni.
VNNÖ képviselĘi
Végre itt a tavasz, azt hittük idén már nem is lesz! Tél apó nagyon hosszúra nyújtotta telelését minálunk, de volt ez
már máskor is így, s nemcsak hazánkban, hanem Európa más tájain is.
Örüljünk a jó idĘnek, és olvassunk egy aranyos német gyermekverset a tavaszi erdei zsongásról:

Tiere im Wald

Hörst du den Kuckuck fern und nah,
ist auch der Frühling wieder da.
Am Baume klopft der bunte Specht,
er zimmert sich sein Nest zurecht.
Das Schweinchen sich am wohlsten fühlt,
wenn es so recht im Schlamme wühlt.
Erschrocken springt das Reh davon,
erklingt im Wald ein fremder Ton.
Es wimmelt und grimmelt von früh bis spät
im Wald, wo der Ameisenhügel steht.
Am Abend fliegt das Käuzchen aus
und fängt sich eine kleine Maus.

Pár mondat
és jó tanács
a tavaszi étkezésrĘl…
– Was wir so brauchen…
A hosszú tél után
szervezetünknek
nagy szüksége van
a gyors feltöltĘdésre,
s hogy ezt
milyen élelem fogyasztásával
érhetjük el,
erre látunk példát
egy német iskolásoknak
készült
tájékoztató kiadványban.
Nagyon szemléletes!
Scheiliné Herendi Ida
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      !

1. Városi majális a sportcentrumban
3. Koszorúzás IV. Béla szobránál
4. Koncert Dávid Gyula emlékére a református templomban és kiállítás-megnyitó a mĦvelĘdési házban
5. III. Sportmajális a sportcentrumban
5. Anyák napi köszöntĘ a katolikus templomban
7–10. Palotanapok a királyi palotában
7–10. A honfoglalástól Mátyás királyig, történelmi
rendezvénysorozat gyerekeknek
14–17. Palotanapok a királyi palotában
16–17. A honfoglalástól Mátyás királyig, történelmi
rendezvénysorozat gyerekeknek
18. Visegrád napja Nagymaroson
18. A növények napja a Mogyoróhegyen
21–24. Palotanapok a királyi palotában
21. Görgey Artúr honvédtábornok emléktáblájának
megkoszorúzása a Görgey-lépcsĘnél
23–24. A honfoglalástól Mátyás királyig, történelmi
rendezvénysorozat gyerekeknek
26. HĘsök napja, megemlékezés és koszorúzás a világháborúk áldozatainak emléktáblájánál
28–31. Palotanapok a királyi palotában
28–31. A honfoglalástól Mátyás királyig, történelmi
rendezvénysorozat gyerekeknek
31. Péntek esti elĘadás a könyvtárban

2013. május

  "#  # 
A Mátyás Király MĦvelĘdési Ház
és az Ars Danubiana Alapítvány
szeretettel hívja Visegrád város lakosságát a

Két régi visegrádi
– 100 éve született
Dávid Gyula zeneszerzĘ,
110 éve született
Dávid Károly építész
címĦ

kiállításának megnyitójára
2013. május 4-én szombaton,
16.30 órára a mĦvelĘdési házba,

MAJÁLIS 2013.
Tisztelt Visegrádiak!
Miután a Visegrádi Szövetség
a korábban meghirdetett programját
az idén nem kívánja megvalósítani,
a Sziget Ifjúsági Egyesület
és a Mátyás Király MĦvelĘdési Ház közösen
egy „SPORTOS” MAJÁLISRA hívja
Visegrád város lakóit
2013. május 1-jén a sportcentrumba
DélelĘtt 10 órától játékokkal, vetélkedĘkkel
és sportversenyekkel várjuk az érdeklĘdĘket,
de a hagyományoknak megfelelĘen
természetesen lesz lehetĘség fĘzĘcskézésre is
Mindenkit szeretettel várunk!

FILMKLUB
Értesítünk az mindenkit, hogy a filmklub vetítései
a következĘ napokon lesznek:

május 8., 22., június 5. (szerda)
Minden érdeklĘdĘt szeretettel várunk a könyvtárba!
Részletesebb információval a mĦvelĘdési házban
vagy a (26) 398-128-as telefonszámon tudunk szolgálni.

valamint

19 órára
a visegrádi református templomba

Koncert Dávid Gyula emlékére
címĦ

hangversenyre
Fellép a SzöllĘsy vonósnégyes
A kiállítás 2013. június 15-ig tekinthetĘ meg
a könyvtár nyitva tartása szerint.
[Visegrád, Széchenyi u. 11., Tel.: (26) 398-128]
Minden érdeklĘdĘt szeretettel várunk!

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

Görgey Artúr honvédtábornok
emléktáblájának megkoszorúzására,
2013. május 21-én kedden 17 órára
a Görgey-lépcsĘhöz
Mindenkit szeretettel várunk!
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Újra
VISEGRÁDI NAP
lesz Nagymaroson
A tavalyi évben elkezdett hagyományt folytatva idén is megszervezzük mind Nagymaroson, mind Visegrádon az egymás városait bemutató napokat.
Idén a tavalyi sorrendet megfordítva, elĘször
mi visegrádiak látogatunk el a Duna túloldalára.
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A Mátyás Király MĦvelĘdési Ház
szeretettel meghívja Visegrád lakosait
a hónap utolsó péntekén megrendezendĘ
elĘadás-sorozat következĘ alkalmára, mely

2013. május 31-én,
pénteken 18 órától
lesz a könyvtárban
Ebben a hónapban

Bárd Edit
közönségkapcsolati munkatárs

Ez alkalommal is szertettel hívunk
és várunk minden visegrádi lakost

(Duna Múzeum, Esztergom)

2013. május 18-án,
szombaton 15 órától

ELėADÁST
Múzeum szabad téren
– hagyomány és élmény
a Szentendrei Skanzenben

a Nagymaroson megtartandó
rendezvényünkre
Az idei évben egy kicsit változtatunk a mĦsor
szerkezetén is. E tekintetben felhagyunk a „vendég és vendéglátó” szerepekkel, és mind a két város egyformán készül programokkal. Háromhárom színpadi produkciót állítunk ki, melyek
közt lesz prózai és zenés, komolyabb és vidámabb
produkció egyaránt.
A színpadi mĦsorokon kívül a játéké lesz a fĘszerepet. Úgy a gyerekek, mind a felnĘttek részére készülünk játékokkal, versenyekkel. És ha már
versengünk, akkor a két város között fĘzĘversenyt
is szervezünk, melynek „eredményét” a jelenlevĘk természetesen elfogyaszthatják.
Alternatív városnézĘ sétára is várnak minket a
nagymarosiak, amikor is Nagymaros kevésbé ismert nevezetességeivel ismerkedhetünk meg.
A végleges és részletes programot plakáton
és szórólapon is közzé tesszük, valamint
www.visegrad.hu honlapon is elérhetĘ lesz!

Május utolsó vasárnapja

A MAGYAR HėSÖK
EMLÉKNAPJA
is egyben.

2013. május 26-én vasárnap 19 órakor

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

tart

címmel
A belépés ingyenes!
Mindenkit szeretettel várunk!

   
     
Kedves Olvasók!
Ebben a hónapban író-olvasó találkozóra invitálom
Önöket. Meghívott elĘadónk Szabó T. Anna József
Attila-díjas költĘ, író,
mĦfordító lesz.
Szabó T. Anna az
ELTE magyar–angol
szakán végzett, és
szerzett
tanári
és
elĘadó
diplomát.
KésĘbb elvégezte az
Angol Reneszánsz és
Barokk
PhDprogramot. Tagja, majd
késĘbb néhány félévig
tanára volt az Eötvös József Collegiumnak.
Egyetemi évei alatt kezdett publikálni, több napi- és
havilapban rendszeresen közöl verseket, esszéket, rövidprózát; emellett jelentĘs mĦfordítói tevékenysége is.

Szeretettel hívunk és várunk
minden kedves érdeklĘdĘt
a visegrádi könyvtárba
2013. május 24-én (pénteken),
17 órakor kezdĘdĘ
Rendezvényünkre!
Fehér Judit
könyvtáros
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Könyvajánló a Márai-program könyveibĘl
A májusi könyvajánlómban felsorolt alkotások mindegyike a
magyarság, a nemzetté válás, a magyar néphagyomány és történelem köré építi mondanivalóját. Mindezt hol humorosan, adomázva, hol a magyarság iránt érzett figyelmeztetĘ, féltĘ szándékkal
teszi.

Utazás a Balaton körül
Eötvös Károly írói tevékenysége élete
utolsó másfél évtizedére összpontosult,
bár korábban is közölte folytatásokban
elbeszéléseit, sĘt versét is a Pesti Napló,
az Egyetértés és a Vasárnapi Újság.
Az Utazás a Balaton körül anekdotagyĦjtemény, történelemkönyv, útikönyv
is egyben, régi kedvenc, többszöri idézetforrások, felolvasások tárgya. Az öt 19.
századi utazó balatoni élményei köré font
történetekben egyaránt megelevenednek történelmi alakok – Széchenyi István, Ranolder János püspök, Kisfaludy Sándor, Sobri
Jóska – és egyszerĦ parasztemberek, borosgazdák, halászok.
Minden Balatont kedvelĘ embernek kötelezĘ, de legalábbis ajánlott olvasmánya kellene, hogy legyen.
Az élet kapuja
Herczeg Ferenc író, színmĦíró, újságíró, az
MTA tagja, az Új IdĘk címĦ irodalmi hetilap
fĘszerkesztĘje volt. A Horthy-korszak legnépszerĦbb írójaként minden elismerést,
minden megtiszteltetést megkapott. E mĦvét
háromszor jelölték Nobel-díjra, és nem
véletlenül aratott ekkora sikert, mert talán ez
a legjobb történelmi regénye, mely már az író
életében tananyaggá vált. MĦvei a
kommunista érában tiltólistán szerepeltek, az iskolákban nem
szerepelt a tananyagban. Emlékét azonban mĦvei megĘrizték.
A regény cselekménye II. Gyula és X. Leó pápasága idején játszódik Rómában, ahol Bakócz Tamás esztergomi érsek próbálja
teljesíteni küldetését: a magyarságnak a töröktĘl való megmentését. Ezért akarja megszerezni a pápai trónt, s vele a hatalmat.
A repülĘ kastély
A Magyar népmesék sorozat 11. köteteként
jelent meg a Kráter MĦhely Egyesület
gondozásában.
Az
ismert
népmesét
feldolgozó mesekönyvet Csilléry Orsolya
illusztrálta, akinek grafikái kifinomultak,
tökéletességig
aprólékosak,
munkáiban
elĘszeretettel jeleníti meg a magyar
hagyományt, az Ęsi magyar szimbólumrendszert.
Írások
A kötet szerzĘje, Makovecz Imre a magyar
organikus építészet nagymestereként ismert.
Írásai bizonyára nemcsak az építĘmĦvészete
megszállott híveit, hanem minden olvasó
embert életre szóló élménnyel ajándékoznak
meg.
Ez a kötet, amely a világhírĦ építész 1989tĘl napjainkig megjelent írásait tartalmazza,
leginkább a magyarságot érintĘ alapkérdéseket, a népbĘl nemzetté
válás kérdéskörét tárgyalja, melybĘl gyakran kiérzĘdik aggódó
hangja nemzetünk jövĘjéért.
Fehér Judit
könyvtáros

2013. május
Magyar László:





,,Építesz kĘ- meg téglaházat?
Veszel magadnak feleséget?
Megosztozol testvéreiddel?
Kötésteket cserépre vésed?
Mire mindez? Mi tart örökké? Ház?
Egyességek? Jelek? Kötések?
Tudod: mindez nagyon mulandó!
Sírtábláid is elenyésznek!”
(Gilgames, ford.: Rákos Sándor)
A hajnalban odatett fészek-tojásokat
nekünk reggel a kutya találta meg
– ötvenhárom? ötvennégyben? – Húsvétkor hó esett.
Délután a depóban beszakadt a jég
s mi álltunk ,,Gladiátorok” a táblák tetején,
rúddal, botokkal, kézzel
egymásnak neki, ahogy csak lehet…
S a sok tábla-csónak percek alatt
csillám-szilánkokra töredezett.
Hét ágra sütött a Nap délután aztán,
kiknek már úgyis mindegy,
ádámkosztümben tapodtuk a pocsolyát.
GĘzölögve száradt ingünk, patentharisnyánk,
alsó ruhánk, ördögbĘr gatyánk,
tĦz körül a cipĘk külön becsben:
– Fél havi fizetés volt egy jó durábel bakancs! –
S hogy este otthon a pofon sĦrĦn csattant,
ki törĘdött vele…!
Örvendtük a tavaszt harsány kórusokban.
Hashajtót kapott a puli s lefogyva jött haza másnap,
ám a Salamon-kertben szála se maradt a tulipánnak.
Fészkek, snecizések, iskola elĘtt – helyett? –, után!
Beégett a torony!
Ott aztán minden volt délután…!
Megint fagyos, havas is,
mégis a legszebb hónapom az április ma is.
Csalafinta csaliként kincseket mutogat,
hogy másnapra elrejthesse azokat.
Csalogatni kell – házából a csigabigát –,
mire kegyesen megmutatja igazi önmagát.
A derekam fáj? Hasogat a térdem? Leszakad a lábam?
Annyi emlék lapul minden napsugárban!
Az erdĘbe belelátni!
Ütköznek holdviolák és ezer jóféle füvek!
A kökényest szĘnyegben tövisalja gomba lepi meg!
Keltikék bódító illata leng,
szellĘrózsa rebegteti szirmait.
Ma tombol a vízesés, holnap épp csak aláfolyik.
Arasznyit nĘ a bodza naponta.
Indító jelre várnak az orgonák.
Végre szél szökken suhogva,
s nekilódul körül a világ.
Szép a nyár? Szép az Ęsz?
A tavasz most van itt!
Ki tudja? – hogy utánuk jön-e majd
Egy csodás – valami? –
(Visegrád, 2013. április 1.)
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„Egy osztályhoz tartozunk”
– kamaszmusical –

Ebben a tanévben az utolsó táncház 2013. május 4-én,
szombaton délután 4–6-ig lesz az Áprily iskolában.
Mindenkit szeretettel várunk!
Szabóné Mayer Katalin

Gróf Boglárka, Takács Márton, Petrányi Stella,
Paulusz Anna, Zakariás Sára, Reischl Gellért,
Farkas Boglárka, Takács Anna,
Baltringer Márton, Bene Júlia, Pfeifer Bianka,
Paulusz Zoltán és Milen Eszter szereplésével

Újra indul a termelĘi piac Visegrádon!

Szakall Judit „EZ MÁR NEMCSAK JÁTÉK” címĦ darabját
felhasználva az elĘadást rendezte:
ifj. Paulusz József
ZeneszerzĘ:
Lantos András (Andy Lant)
A zeneszámokat újra hangszerelte
és az elĘadáson közremĦködik:
Judy in the Sky Band

2013. május 12. Visegrád, mozi, 17 és 19 órai kezdéssel
Az elĘadás ingyenesen megtekinthetĘ!
Az ingyenes jegyek
a következĘ személyeknél igényelhetĘek:
Visegrád:
Mezei Anna 06 (20) 965-1534
Fehér Judit (Mátyás Király MĦvelĘdési Ház)
06 (26) 398-128
Sarkadi Katalin (Áprily Lajos Általános Iskola, titkárság)
06 (26) 398-312
Dunabogdány:
Petrányiné Hagymási Annamária
(Dunabogdány, Kossuth Lajos u. 74.
(Papír-, írószer-, ajándékbolt)
Dömös:
ifj. Paulusz József 06 (33) 482-023
Az elĘadások
csak az ingyenes jeggyel tekinthetĘk meg!
Köszönetet a segítségért
az Áprily Iskoláért Alapítványnak
és az Összefogás Dömösért Egyesületnek

      

– Találkozunk a piacon?
– Igen!
– Mikor?
– Május 5-én, vasárnap reggel!

$ 

 

%

Kérjük, segítsen Ön is!
A Visegrádi Szövetség évek óta – így a múlt hónapban
is ez év tavasz, nyári idĘszakára – meghirdette a „Virágos
Visegrád” címet, havonta történĘ értékeléssel.
Kérjük, hogy ha
– virágos megjelenésĦ szép udvart, szép kertet lát, vagy
– szép, virágos intézménnyel találkozik,
arról értesítsen bennünket!
A VSZ szeretné Visegrád lakosait is bevonni az értékelésbe.
Havonta – és áprilistól októberig – tart a „Virágos Visegrád” cím odaítélése.
Észrevételeiket legközelebb május 10-ig várjuk a 06
(20) 415-0020-as vagy a 06 (70) 708-4836-os telefonszámokra!
Kiss Károly (VSZ)

GEORGE MICHAEL THE PET SHOP BOYS
KYLIE MINOUGE C C CATCH
ABBA A-HA MADONNA
EARTH WIND AND FIRE BONEY M
MICHAEL JACKSON BON JOVI
THE EURYTHMICS DONNA SUMMER
PINK FLOYD STEVIE WONDER
GLORIA GAYNOR DIANA ROSS
BLONDIE BARRY WHITE

2013. május 18-án
diszkózni hívunk mindenkit, aki szeret táncolni,
a Fekete Holló étterembe 20 órai kezdettel!
Terítéken: a ’70-es és ’80-as évek
HangulatfelelĘs: Grósz Gábor
Kiosztjuk a John Travolta emlékplakettet
az est legmenĘbb táncosának,
és a dalfelismerĘ verseny gyĘztese sem tér haza üres kézzel.
Jöjjenek, táncoljunk, bulizzunk együtt!
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Jékely Zoltánnal
a költészet napján
Az Áprily Iskoláért Alapítvány invitálta április 11-én, a
költészet napján a moziba a verskedvelĘket. Az idei ünnep apropója a 20. századi modern magyar vers- és prózairodalom jelentĘs személyének, Jékely Zoltánnak századik
születésnapja volt.

2013. május
Jékely Zoltán:

NyárelĞ hava
Ezüst berek, zöld víz, bolond madárdal,
Ęs asszony-illat; izzadt nyárfaszag,
s az égrĘl tajték- s habfelhĘ fogával
vén csontokon az ifjú nyár kacag.
Horgászbotommal gázolom a tócsát,
tündérek várnak, vagy hideg halak?
Maroknyi, édes örökkévalóság,
egy pillanatra megtaláltalak!

Zsitvay-emléktúra 2013.

Jékely Adrienne és G. Tóth Franciska

A szép számú hallgatóságot Scheili-Kangas Kinga köszöntötte kedves bevezetĘjével, majd G. Tóth Franciska
tartott élvezetes irodalmi értékelést Jékely Zoltán életmĦvérĘl, annak jelentĘségérĘl – a legfrissebb adatokkal.

Ebben az évben nyolcadik alkalommal rendeztük meg a
hagyománnyá vált Zsitvay-túrát – igaz, április 13-án.
Mondhatjuk, hogy kiránduló idĘ volt, de bizony idĘnként hĦvös szeles idĘ váltakozott némi napsütéssel. Ez
azonban korántsem volt annyira zavaró, mint az elĘzĘ nap
és éjszaka, amikor egyfolytában esett az esĘ.
A pénteki esĘs nap a résztvevĘk létszámán is igencsak
észrevehetĘ volt. Csak a legbátrabbak mertek vállalkozni
az útra. Bár a résztvevĘk kor szerinti megoszlása – most
is, mint mindig – tág határok között mozgott. A két éves
kortól a hatvanöt felettiek is képviseltették magukat.

A Géza-forrás elĘtt

Jelenet a mĦsorból

Ezt követte a ,,Vízparti pillanat-ok” címĦ izgalmas irodalmi összeállítás, mely a költĘ verseibĘl, meséjébĘl
rendezett, rendkívül élvezetes, tartalmas produkciót eredményezett.
A szereplĘk – akiket a tavalyi Áprily-négysoros mĦsorból ismerhetünk – legalább annyira élvezték az elĘadást,
mint mi, nézĘk, akiknek soraiban üdvözölhettük Péterfyné
Jékely Adrienne-t és Jékely Zsoltot, a költĘ gyermekeit.
A mĦsor gondolatiságával, egyszerĦ, ám ötletes dramaturgiai eszközeivel elismerést aratott. Visegrád idén is
méltóan adózott a vers ünnepének.
Az irodalmi élményt az alapítvány és a szülĘi szervezet
gazdag terített asztala egészítette ki, tette teljessé.
Köszönet a szereplĘknek, minden közremĦködĘnek!
Borsody István

A cél a Géza-forrás volt. Itt szeretném megköszönni a
Pilisi ParkerdĘ vezetĘségének, hogy ingyenesen bemehettünk a füvészkertbe, ugyanis ha valaki nem tudja, hol
van a Géza-forrás, azoknak az információ új lehet: a Muflon-kunyhótól néhány száz méterre található a Gézaforrás. Ez a rövid szakasz volt kicsit kritikus a sár miatt.
Mindenkinek csak javasolni tudjuk (különösen, ha Visegrádon él), hogy látogassa meg a kunyhót és a forrást,
mert nagyon szép a környezete, beleértve a „bölényfürdĘt” is.
Az elmúlt két-három évben sajnos az idĘjárás miatt
többször halasztani kellett az idĘpontot. Talán át kell
gondolnunk és kicsit késĘbbre tenni, nem ragaszkodni
évfordulóhoz. (Bár hasonlóan tartós tavaszi esĘs idĘ csak
egyszer fordult elĘ a nyolc év alatt.)
Akik ott voltunk, valamennyien jól éreztük magunkat, és
ez a lényeg.
(Lehet, hogy megismételjük.)
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Olvasói * levelek

AMI EGY FALINAPTÁR MÖGÖTT MEGBÚVIK
Még 2005 Ęszén történt. Kalász plébános úr megengedte, hogy családfakutatásaimhoz betekinthessek a plébánián lévĘ anyakönyvekbe. A Magyar Országos Levéltárban rendelkezésre álló mikrofilmek ugyanis csak 1895 elĘtti adatokról készültek.
A különbözĘ anyakönyvek – születésekrĘl, esküvĘkrĘl, elhalálozásokról – rendelkezésemre állásában Neiser János, gyerekkori pajtásom segített. Egy alkalommal
János barátom megemlítette, hogy visegrádi emlékekkel díszített falinaptár készül.
Azóta nemcsak a 2006. évit, hanem minden, azt követĘ évben megjelent példányt
begyĦjtöttem, sĘt ereklyeként meg is Ęrzöm. Az adott, éppen aktuális évre szólót
tavasszal, elsĘ Visegrádra tett utam alkalmából szoktam átvenni János barátomtól,
aki szerencsémre olyan segítĘkész, hogy a naptárt számomra még decemberben
megveszi. Az idei példánnyal is ez történt, csak márciusban tudtam átvenni a Visegrád emlékmĦvei címet viselĘ remekmĦvet. A csodálatosan szép mĦvészi fotók a
szemlélĘbĘl nemcsak a képek készítĘi iránt váltanak ki dicséretet, hanem a naptár
megszerkesztĘi, összeállítói iránt is. A naptár a gyönyörködtetés mellett roppant
tanulságos. (Egyszer, amennyiben lesz rá lehetĘségem, talán ehhez is fĦzök néhány
szót.) Azt ajánlom, hogy aki csak teheti, vegye meg – egyáltalán, ha még kapható.
Egy szó, mint száz, az idei naptár bĦvöletbe ejtett és arra késztetett, hogy valamennyi eddigi naptáramat újra kézbe vegyem, s fussam át. A 2006-os kiadás újra
felkavart, s kitörölhetetlen emlékeket, érzelmeket hozott felszínre újfent. A 2006.
évet s valamennyi hónapot egy-egy régi, Visegrádot érintĘ, Visegrádról írt képeslap
képviseli. Hogy a lapokat milyen régen írták s ebbĘl adódóan milyen régen készítették, arról a rájuk ragasztott 5, 10, 40 filléres bélyegek s az ezekre ütött stemplizés
dátuma állít ki bizonyítványt. Közülük csak egy párról szeretnék szót szólni:
Érzelmileg talán az április hónapot illusztráló FĘ út részlet Béla penzióval címĦ
képeslap érintett meg. A képeslap 1948 táján készült, amikor még ,,élt” a Béla vendéglĘ. Az épület egykor anyai nagyszüleim családi háza volt, a vendéglĘt pedig
késĘbb keresztszüleim hozták létre benne.
1948 és 1950 között visegrádi nyaralásaim során az ebédet náluk fogyaszthattam.
Gyermekük nem lévén, engem fiúkként szerettek és neveltek is. Nemcsak az evĘeszközök helyes használatára tanítottak meg, hanem arra is, miként kell a vendéget
a pultnál kiszolgálni, hogyan kell a vendégasztalt megteríteni stb. Nekem, az alig 11
éves gyereknek, minden nagyon tetszett. Ám 1950-ben az álom véget ért. VendéglĘjüket államosították, ami azt jelentette, hogy kártalanítás nélkül elvették. Keresztszüleim még lakóként sem maradhattak a házban. Ezt hívták mégis demokráciának!
A naptár márciusát a Millenniumi kápolnáról készült képeslap képviseli. A mai
óriási, lombos fák rajta még csak kb. kétméteres facsemeték. A FĘ utca – melyet
csak 1936-ban köveztek ki – még földes. A képen látható ötfilléres bélyeget 1908.
augusztus 9-én pecsételték le.
Egy másik hónapot képviselĘ – egész Visegrád Dömös felĘl láttatva – képeslap
szövege volt, ami megragadott: ,,Üdv kicsi” kezdettel és ,,Drágám, drágám, drágám” befejezéssel, Károly aláírással. A rövid, de érzelmeit egyértelmĦen kifejezĘ
üdvözletét a fiatalember H. Rózsikának küldte Budára, a Várba, a Csap u. 1.-be. A
szerelmes fiatalember az idĘs embereket is tisztelhette, hiszen a lapra még azt is
ráírta: ,,Kézcsók szüleidnek.” A lap igazi csattanóját az jelentette, hogy az ötfilléres
bélyeget 1914. május 9-én – másfél hónappal a gyászos elsĘ világháború kitörése
elĘtt – stemplizték le. Ez a dátum keltett bennem kérdéseket: beteljesült-e a fiatal
pár szerelme, bevonult-e Károly katonának, s ha igen, túlélte-e a háborút? A kérdés
persze csak költĘi. Nincs rá válasz.
Hogy valami vidámsággal fejezzem be írásomat: A falinaptár december hónapját
Visegrád éjjel címet viselĘ kép zárja. A mĦ egy kb. száz évvel ezelĘtti szilveszter
éjszakáját kelti életre. A világítást mindössze a telihold szolgáltatja, de a jelenet
fénypontját természetesen egy Nė jelenti (mai nyelven: egy bombázó). A hölgy
bukjelszoknyát visel, fĦzĘvel slankított, telt keblekkel, jó formával szolgál. Kissé
magányosnak tĦnik, bár jobbról-balról feltehetĘleg nem tĘle megrészegült férfiak
veszik körül, akik viszont most már másra szomjúhoznak. Hogy a kép összeállítása
,,régmúltban” történt, azt a férfiak ruházata is igazolja – nemcsak a hölgyé. Némelyikük cilindert, keménykalapot visel.
Tisztelettel:
Scheili Béla (Budapest)

13

Ültessünk gyümölcsfát!
Hol vannak már a régi gyümölcsfák? Amikor mi gyerekek
voltunk, sok volt belĘlük, most
viszont nagyon ritkán látni
azokat a régi almákat, körtéket,
cseresznyéket, meg sorolhatnám
az összes gyümölcsöt, mert
minden udvarban, kertben és
szĘlĘben volt valamilyen gyümölcsfa. Visegrád lassan ki fog
halni a régi gyümölcsökbĘl!
Már többször hallottam, hogy
van egy szervezet, aki vissza
akarja állítani ezeket a gyümölcsfákat, és újra telepíteni
azokat. Hát kérem, kedves Visegrádiak,
fogjanak-fogjunk
össze, és ültessünk gyümölcsfákat. Én csak a mi kis utcánkról
szeretnék egy pár sort írni,
ugyanis 1976-ban alakult ki a
mai Harangvirág utca. Nem volt
az utcán semmi akkor, a szomszéd házban lakott Papp Sándor
erdész, és az Ę javaslatára kezdtünk ültetni, nem gyümölcsfát,
hanem tujafákat. Én elĘttem
három fát kellett beültetni. S így
az egész utca tujákkal lett betelepítve. Látok sok helyen fenyĘket meg különbözĘ virágú
fákat, de nem gyümölcsfát.
Visszatérve, mi gyerekek több
gyümölcsöt ettünk, mint a maiak. Sokszor a szederfán ettük a
nem nagy szemĦ szedret, ami a
Málé placcon volt. De volt a
Török utcában nagy szemĦ
szeder is, ami igen ízletes volt.
Ezek a fák teljesen kipusztultak!
Nem látni belĘlük semmit.
Volt itt a moziban egy egyetemi tanár, aki felhozta (megemlítette) a gyümölcsösöket a
régi kertekbĘl. Igen élveztem a
tanár úr elĘadását, volt hozzászólás is. Scheili Laci bácsi
felszólalt, és azt mondta: ,,…
régen mi, visegrádiak vittük
Budapestre a gyümölcsöt, most
pedig a fĘvárosból hozzák a
gyümölcsöt Visegrádra”.
Én csak ennyit szeretnék érzékeltetni a régi gyümölcsösökrĘl;
a régi lakosok remélem, igazat
fognak adni nekem.
Köszönöm, hogy vannak, akik
meghallgatják a régi idĘkrĘl
szóló mesét!
Tisztelettel:
id. Szinay István
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Tavaszi Dunakanyar (Fotó: Greguss Tamás)
A Visegrádi Szövetség

KIRÁNDULÁSRA HÍVJ A VISEGRÁD LAKOS AIT!
Útvonal: HollókĘ, Szécsény, Balassagyarmat, Mohora, Nagybörzsöny
IdĘpont: 2013. június 22., szombat
CélkitĦzésünk:
– Szécsény mĦemlékeinek, ferences kolostorának és templomának megismerése
– idegenvezetéssel
– Balassagyarmat nevezetességeinek – a palóc világ, Mikszáth, a palóc múzeum,
mĦemlékek – megismerése – idegenvezetéssel
– Mohora – Mauks-/Mikszáth-ház, Tolnai Klári Múzeum, Vay–Zichy-kastély
– Nagybörzsöny mĦemlékeinek, borkultúrájának megismerése
Program:
06.30–09.00 Utazás HollókĘre: HollókĘ megtekintése szabadon
09.00–09.30 Utazás Szécsénybe
09.30–12.00 Szécsény: ferences kolostor és templom megtekintése – idegenvezetéssel
12.00–15.30 Utazás Balassagyarmatra: Palóc Múzeum, szabadidĘ, Balassagyarmat nevezetességei – idegenvezetéssel
15.30–17.00 Utazás Mohorára: Mauks-/Mikszáth-ház, Tolnai Klári Múzeum (és
esetleg a Vay–Zichy-kastély) megtekintése
17.00–21.00 Utazás (Balassagyarmaton át) Nagybörzsönybe: a mĦemlékek megtekintése, borkóstoló és vacsora
21.00–22.00 Utazás haza, Visegrádra
Költsége: 7.500,– Ft/fĘ (belépĘk, idegenvezetés, étkezés, borkóstolás, utazás)
Jelentkezni lehet: Berinszki Józsefné Icánál a 06 (30) 452-3709-es,
illetve Kiss Károlynál a 06 (20) 415-0020-as telefonszámon, valamint személyesen
Jelentkezési határidĘ: 2013. június 3., hétfĘ
Mindenkit szeretettel várunk!
Kiss Károly (VSZ)

KÖSZÖNET!
2013. április 6-án templomunk kórusa, a Visegrádi
János Templom Kórusa
Egyesület a budapesti Szent
László-templomba
kapott
meghívást egy kórustalálkozóra.
A Budapestre való bejutás
és a mĦsor utáni hazajövetel
Zeller Tibor és Cseke László
jóvoltából megoldódott.
A kórus nagyrabecsülését
és hálás köszönetét fejezi ki
mindkét segítĘnek, akik ellenszolgáltatás nélkül rendelkezésünkre bocsátottak
egy-egy kis buszt, ezzel segítve kórusunkat.
Köszönet érte!
Visegrádi
János Templom Kórusa
Egyesület
Kedves Cikkírók, HirdetĘk!
Júniusi számunkban
közölni kívánt anyagukat
kérjük MÁJUS 15-én délután
16 óráig leadni
a szokásos módon!

XXIX. évfolyam 5. 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,
vagy hosszú távra kiadom
(bútorozva, gépesítve, teljes berendezéssel)
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
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Cserépkályha építése, átrakása
új és régi csempébĘl
és téglakályha-építés
Honti László
06 (20) 356-6634

2013. május
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AJTÓ, ABLAK, ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
garanciával, korrekt áron

SZEZONNYITÓ AKCIÓ!
Herr Gábor 06 (20) 399-7027
vagy 06 (20) 599-9337
www.herrsta.eu
VISEGRÁDI HÍREK
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala
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