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Koprodukció az Ars Danubiana Visegrád 2009
Alapítvánnyal
Az alapítvány legfontosabb célja, hogy a visegrádi
régió közös kulturális örökségét, a V4 országok
zenetörténetének értékeit népszerĦsítse.
Ebben az évben a barokk és a romantikus korszak
zeneszerzĘi szerepelnek a sorozat pilléreiként.
2013. augusztus 3. szombat, református templom,
19 óra

A Somogyi Vonósnégyes hangversenye
DvoĜák és Schubert mĦvei
2013. augusztus 10. szombat, katolikus plébániatemplom, 19 óra

,,Polónia – Itália – Germánia”
Veracini és Telemann mĦvei a lengyelországi Jaroslaw ,,Zenei gyökereink” c.
régizenei fesztiválja barokk együttesének
elĘadásában, Maciej Kazinski zenetörténész
vezetésével
2013. augusztus 17. szombat, katolikus plébániatemplom, 19 óra

,,In memoriam Clara Wieck”
Hauser Adrienne Príma Primissima-díjas
zongoramĦvész szólóestje
Schubert, Schumann, Liszt és Clara
Wieck mĦveivel és átirataival
Az alapítvány programját a Nemzetközi Visegrád Alap
támogatja


    


szeretettel hívjuk
Visegrád minden polgárát
az alábbi programokra:

2013. augusztus 19., hétfĘ, 20 óra,
a révparkoló melletti füves területen
a Magyar Honvédség Altiszti Akadémia Zenekarának
Big Band formációja, az

ABS Big Band ad
$%
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A est folyamán a ’30-as évektĘl
napjainkig népszerĦ örökzöld big band melódiák
és feledhetetlen swing dallamok csendülnek fel

21.30 órakor

TīZIJÁTÉK
A DUNA FELETT
Nagymaros és Visegrád közös rendezésében

2013. augusztus 20., kedd, 9 óra,
a római katolikus templomban
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Szent István, a magyarok királya címĦ

zenés históriát
a Tabulatúra régizene-együttes adja elĘ
Narrátor:

Póka Éva
Mindenkit szeretettel várunk!
Valamennyi programunk
– beleértve a templomi koncerteket is –
belépti díj mentes!
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Az árvíz rendkívüli erĘpróbát jelentett Visegrád számára – de sok felejthetetlen pillanata is volt június elsĘ két hetének; az emlékek tisztulásával a lassan a helyükre kerülnek súlyuk szerint az események. 2013. június 30-án ismét öszszegyĦltünk – hálát adni és ünnepelni. Hálát adni azért, mert tudjuk: hiába a példás összefogás, hiába a megfeszített
munka – a TeremtĘ áldása nélkül nem sokra megyünk. Ünnepelni pedig azt, hogy a szürke hétköznapok olykor kicsinyes, olykor viharos, néha méltatlan, néha építĘ jellegĦ vitáit, személyes ellentéteket félretéve újra egy emberként állt
Visegrád a gáton; hogy álltuk, és jól álltuk a kemény próbát. Jó érzés volt akkor és jó érzés volt utána is látni az arcokat.
A hálaadás és köszöntĘ meghitt pillanatai, a Szimbola együttes varázslatos muzsikája, a közösen elfogyasztott vacsora és a
„Pumpa-buli” között sokakban okozhattak értetlenséget Zeller Tibor szavai; olybá tĦnhetett ugyanis, mintha ez a város
számára kiemelt fontosságú beruházás – az állandó árvízvédelmi rendszer kiépítése – nem kapna kellĘ figyelmet az önkormányzat részérĘl. Bár a képviselĘ-testület és a polgármester is megszólíttatott, akkor és ott nem tartottam oda illĘnek válaszolni; így most teszem meg.
2009-ben Visegrád egy
kétfordulós
pályázaton
indult a Környezet és
Energia Operatív Program
(KEOP) keretében Duna
menti árvízvédelmi beruházások
Visegrádon
címmel. Talán ez volt az
egyetlen olyan, a város
életében kiemelt jelentĘséggel bíró ügy, mellyel
kapcsolatban
komoly
kérdés sem a 2010. évi, sem
a 2012. évi választások
alatt, sem máskor nem
merült föl. A tavalyi
választások után az új
városvezetés
elĘdeihez
hasonlóan
alapvetĘen
fontosnak
tartotta
a
megvalósítást. A kivitelezésre
vonatkozó
közbeszerzési eljárás elsĘ
(örökölt) és második körét
is – különbözĘ okokból –
eredménytelennek kellett
nyilvánítanunk;
jelen
pillanatban a harmadik
kör kiírása van folyamatban – mire ezen sorok
megjelennek,
már
az
ajánlati felhívás is megjelenik. Ehhez kapcsolódóan szinte folyamatosan történnek különbözĘ hatósági egyeztetések, mint például az idĘközben lejárt vízjogi engedély
meghosszabbítása. Ezen folyamatok idĘnként sĦrĦ erdĘnek, idĘnként mély szakadéknak tĦnĘ rengetegén verekedjük át
magunkat nap mint nap, lassan haladva a megvalósítás felé.
Rengeteg ember rengeteg munkája van már ennek a pályázatnak a megvalósításában is és természetesen – mint az a képviselĘ-testületi üléseken készült felvételekbĘl, illetve a Visegrádi Hírekben, a testületi határozatokról megjelent tájékoztatókból is kiderül – ez a munka egy percre sem állt le az idĘközi választások óta eltelt idĘszakban. Pályázati forrásból megvalósuló beruházás azon szakasza, amikor elkezdĘdik a gyakorlati megvalósítás – tehát elindulnak a munkagépek és fizikailag is elkezdĘdik a munkavégzés – már a projekt megvalósulásának végét jelenti. Bár sokan azt gondolják, hogy idĘnként
kell Visegrádnak egy „csapatépítĘ tréning”, az árvízi beszámolóban olvasható számadatok mégiscsak alátámasztják a mobilgát szükségességét - és ezzel természetesen Visegrád Város KépviselĘ-testülete és polgármestere is tökéletesen tisztában
volt és van.
Az árvízi munkálatok után köszönĘlevelek hosszú sorát kellett – kellemes kötelességként – küldenünk szándékunk
szerint mindenkinek, akik a munkálatokban segítségünkre siettek. Visegrád is több köszönĘ levelet kapott – sajátos
módon épp azoktól, akik elé mi tartozunk köszönettel; álljon itt egy – mintegy illusztrációként –, mely a székesfehérvári
tĦzoltóktól érkezett.
Visegrád – ha a munkák idején sajátos módon is – árvízi vendégeit is méltón fogadta!
Félegyházi András
polgármester
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Árvízi beszámoló


A Visegrádi Hírek elĘzĘ számában megjelent képek, a hálaadás és köszönetnyilvánítás, az árvízi ünnepség és zongorakoncert után következzék néhány „száraz” adat a 2013-as árvízrĘl:
Az árvízi védekezéshez felhasznált elsĘ homokzsákot 2013. június 4-én, kedden töltöttük meg.
A Duna június 9-én reggel 7 órától 21 óráig tetĘzött 751 centiméteren, ez 37 centiméterrel volt magasabb, mint a
2006-os szint. Ezzel a legnagyobb mért vízszint (LNV) eddigi „rekordja” megdĘlt.
A védekezés 3,5 kilométer hosszú szakaszon zajlott, az ideiglenes védmĦvek felépítéséhez 370 ezer homokzsákot
és 9 ezer köbméter homokot használtunk fel.
A munkálatok során 5-6 homokszállító teherautó, 15 kisteherautó és 12 szivattyú dolgozott folyamatosan.
A katasztrófavédelem 300 pár gumicsizmát és 150 darab esĘkabátot szállított le a védekezés során.
A védekezés legintenzívebb idĘszakaiban kb. 400–500 ember dolgozott egyszerre az ideiglenes védmĦvek kiépítésén.
A védmĦvek bontását 2013. június 12-én, szerdán reggel kezdtük meg, és a következĘ hét végére szinte az összes
homokzsák eltĦnt városból.
Az árvízi védekezés becsült költsége 60 millió forint, a helyreállítás becsült költsége pedig 42,5 millió forint.
A vis maior pályázatot 2013. július 18-án adtuk be – papír alapon mintegy 12 kg-nyi dokumentációt küldtünk a
Belügyminisztériumba.
Visegrád Város Polgármesteri Hivatala



 



2013. július 22-étĘl a polgármesteri hivatal a Visegrád, FĘ u. 92. szám alatt mĦködik. A hivatali nyitva tartás és az
ügyfélfogadás rendje változatlan. A +36 (26) 398-090-es szám a visszaköltözésig nem üzemel!
Telefon: +36 (26) 398 255 Fax: +36 (26) 398 163

Ügyfélfogadás (ügyintézĘk, aljegyzĘ)
HétfĘ

–

13.00–16.00

Kedd

–

–

8.00–12.00

13.00–16.00

–

–

8.00–12.00

–

Szerda
Csütörtök
Péntek

EbédidĘ: 12.15–12.45
Polgármester: Félegyházi András (ügyfélfogadás telefonos egyeztetés alapján)
AljegyzĘ: Dr. Szabó Attila
Telefon: +36 (26) 398-255

Nyitva tartás
HétfĘ

7.45–12.15

12.45–17.00

Kedd

7.45–12.15

12.45–17.00

Szerda

7.45–12.15

12.45–16.00

Csütörtök

7.45–12.15

12.45–16.00

Péntek

7.45–12.15

–
EbédidĘ: 12.15–12.45
PMH

Tisztelt Olvasók!
A FĘvárosi Önkormányzat IdĘsek Otthona városunk segítségét kérte az otthon régi, elhasználódott kerti bútorainak
pótlásában. Kérjük, hogy amennyiben feleslegessé vált, de még használható állapotú kerti székkel, paddal, asztallal,
napernyĘvel, napággyal, nyugággyal vagy bármely más kerti bútorral, használati tárggyal rendelkeznek, jelezzék a
polgármesteri hivatal titkárságán. A bútorok, tárgyak elszállításáról az önkormányzat gondoskodik.
KözmĦvelĘdési, oktatási, ifjúsági és népjóléti bizottság
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Az alábbi írással tájékoztatást kívánok nyújtani minden
építtetĘnek és tervezĘnek, ezért a megváltozott építésügyi
eljárásrendet az építtetĘ szemszögébĘl ismertetem, de az
építészeknek szóló jogszabályi hivatkozásokat is szerepeltetem.
A múlt év végén történt jelentĘs változások az építésügyet
is érintették. Az új jogszabályok aktualizálási kötelezettséget
és új településkép-védelmi lehetĘséget hoztak a helyi önkormányzatok számára, valamint az építési hatóságok területi illetékességi rendszerének megváltoztatásával összefüggésben a beépítési elĘírásokkal kapcsolatos tájékoztatás helyi
újraszabályozásának tette szükségessé. Ez utóbbi nem jelent
mást, mint hogy ezután is várunk minden tisztelt építtetĘt a
Visegrádi Polgármesteri Hivatalában, akár már az építési
szándék felmerülésekor, hogy értesülhessenek az érvényben
lévĘ helyi építési szabályozás részleteirĘl.
Visegrádon a közelmúltban elfogadott és 2013. július 1jétĘl hatályban lévĘ három önkormányzati rendelet –
13/2013. (VI. 19.) önkormányzati rendelet a településképi
véleményezési eljárásról, 14/2013. (VI. 19.) önkormányzati
rendelet a településképi bejelentési eljárásról, 15/2013. (VI.
19.) önkormányzati rendelet a helyi településrendezési elĘírások tartalmáról szóló elĘzetes tájékoztatás és a tervekkel
kapcsolatos szakmai konzultáció szabályairól – építtetĘi
szempontból a következĘket jelenti:
1. A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet hatályos változatának értelmében Visegrád közigazgatási területén tervezett építési engedélyköteles tevékenységek esetében a város is vizsgálja a tervdokumentációt a településképi illeszkedés szempontjából a 13/2013. (VI. 19.) önkormányzati rendeletnek megfelelĘen. Ez tehát azt jelenti,
hogy ha építésbe, felújításba vagy reklámhordozó kihelyezésébe fogunk, elĘször meg kell vizsgálnunk,
hogy építési engedélyköteles-e a tevékenység, amit végezni szeretnénk. Amennyiben igen (gyakorlatban ez azt
jelenti, hogy nem szerepel a 312/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 1. számú mellékletében), akkor szükségünk van
egy építési engedélyezési dokumentációra (továbbiakban dokumentáció), amelyet szakirányú végzetséggel és
megfelelĘ tervezĘi jogosultsággal rendelkezĘ építész készíthet. A dokumentációt készítĘ építész a 15/2013. (VI.
19.) önkormányzati rendeletben leírtak alapján kérhet információt az ingatlan beépítési adatairól és a helyi építési
szabályozásról; kezdeményezhet személyes konzultációt.
Az elkészült dokumentációt Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatalhoz (2000 Szentendre, Városház
tér 3.; telefon: 06 (26) 503-300) mint elsĘfokú építési hatósághoz kell benyújtani, vagy fel kell tölteni az ÉTDR
(Építésügyi hatósági engedélyezést támogató elektronikus dokumentációs rendszer) megfelelĘ felületére.
A településképi véleményezési eljárás megindítását a
kész dokumentáció birtokában célszerĦ még az építési
engedélyezési eljárás megindítása elĘtt, vagy azzal egy
idĘben kezdeményezni. Az eljárás Visegrád Város Önkormányzatához (cím: 2025 Visegrád, FĘ utca 81.; elektronikus levélcím: foepitesz@visegrad.hu) benyújtott
írásbeli kérelemre indul, melyhez csatolni kell a kész építési engedélyezési tervdokumentációt a 13/2013. (VI.
19.) önkormányzati rendeletben leírtak szerint.
Felhívom a tisztelt olvasóközönség figyelmét, hogy bár az
engedélyköteles építési tevékenységek köre csökkent az új

 

országos jogszabályok értelmében, az engedélyhez nem
kötött tevékenységeket be kell jelenteni a Visegrádi Polgármesteri Hivatalában (cím: 2025 Visegrád, FĘ utca 81.; elektronikus levélcím: foepitesz@visegrad.hu).
2. Amennyiben tehát a tervezett építési, felújítási, táblakihelyezési tevékenység nem építési engedély köteles,
akkor településképi bejelentési eljárást kell kezdeményezni. Itt hívom fel minden kedves olvasó szíves figyelmét, hogy mindennemĦ reklámhordozó elhelyezését is be kell jelenteni 2013. július 1-jétĘl! Az eljárás
írásbeli kérelemre indul a 14/2013. (VI. 19.) önkormányzati rendeletben foglalt szabályok szerinti bejelentési
dokumentációt kell csatolni hozzá, és Visegrád Város
Önkormányzatához kell benyújtani. A bejelentési dokumentációt, a munka jellegétĘl függĘen, építész, táj- és
kertépítész vagy grafikus tervezĘ készítheti.
Az elfogadott rendeletek értelmében külön igazgatási díj
bevezetése nélkül, az építési tevékenységek teljes spektruma
településképi szempontból ismét ellenĘrzés alá kerül (ez
Visegrád esetében korábban is így volt, amíg elsĘfokú építési
hatóság mĦködött a városban) az értékes épített környezet
megĘrzése és egységes továbbfejlĘdése érdekében.
Kérem a visegrádi és Visegrádhoz kötĘdĘ ingatlantulajdonosokat, hogy a rendelet értelmében lefolytatandó eljárásokat
tekintsék az értékes településkép megĘrzéséért folytatott
közös munka részének, és forduljanak bizalommal hozzánk!
Rüll Tamás
városi fĘépítész




 


A közelmúltban
megújultak
a
Széchenyi téren
álló Szent Sebestyén-kápolna
körüli járdaszakaszok, szürke vulkanikus kockakövet idézĘ, antikolt
felületĦ, rusztikus
sajtolt beton burkolóelembĘl,
melyet az esztergomi EGOM-Kė
adott ajándékba
Visegrádnak,
azzal a kéréssel,
hogy
jelentĘs
közterületre kerüljön, amelyet mintaként mutathat be
leendĘ megrendelĘinek.
A Széchenyi tér megújítására már 2010-ben készült egy
tervváltozat. A jelenlegi burkolatfelújítás a lakossági
kéréseket és a helyszíni tapasztalatokat is figyelembe
véve készült el. Reményeink szerint mindenkinek örömére szolgál.
Rüll Tamás
városi fĘépítész
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T á jéko z ta tó
a te s tü le ti ü lé se ken tö rtén tek rę l
Júniusban az utolsó, munkaterv szerinti ülését 18-án
tartotta a képviselĘ-testület.
– Az államigazgatási reform keretében 2012. év végén
bevezettet törvénymódosítás és egyes kormányrendeletek
új, helyi – önkormányzati rendeletben szabályozott –
eljárások lehetĘségét vezették be. Ilyen a „Településképi
véleményezési”, valamint a „Településképi bejelentési”
eljárás. Ennek lényege, hogy az önkormányzat – a polgármester útján – kormányrendeletben meghatározott
esetekben településképi véleményezési jogot gyakorolhat,
amennyiben errĘl helyi rendeletet alkot. Az építéshatóság
döntése meghozatalakor a fenti véleményt bizonyítékként
veszi figyelembe, azaz a vélemény a hatóságot köti. Visegrád Város KépviselĘ-testülete úgy döntött, hogy élni
kíván e jogszabály adta lehetĘséggel, így megalkotta
13/2013. (VI. 19.) rendeletét a településképi véleményezési eljárásról, a 14/2013. (VI. 19.) rendeletét a településképi bejelentési és településképi kötelezési eljárásról, valamint a 15/2013. (VI. 19.) rendeletét az elĘzetes
tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció szabályairól.
A településképi véleményezési eljárás rendelet célja:
Visegrád építészeti, városképi, illetve természeti értékeinek védelme és igényes alakítása érdekében az építésügyi
hatósági engedélyhez kötött építési munkákkal kapcsolatban – a helyi adottságok figyelembe vételével – a városépítészeti illeszkedéssel és a településfejlesztési célokkal
összefüggĘ követelmények kiegyensúlyozott érvényesítése, összességében az épített környezet esztétikus kialakítása. Mindezen tevékenység elvégzéséhez a város polgármestere a fĘépítész, valamint a tervtanács munkájára
támaszkodik, azok szakmai álláspontja alapján ad véleményt. Az összehangolt munkához szükséges a helyi
rendeletek (településképi véleményezési) megalkotása.
A rendeletben rögzítették a településképi véleményhez
kötött engedélyezési eljárások eseteit, lefolytatásának
szabályait.
A településképi bejelentési és településképi kötelezési
eljárás rendelet célja: Visegrád építészeti, településképi,
illetve természeti értékeinek védelme és igényes alakítása
érdekében az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött
egyes építési munkákkal kapcsolatban – a helyi adottságok figyelembevételével – a településképi illeszkedéssel
követelmények érvényesítése, valamint beépítésre, illetve
beépítésre nem szánt területek rendeltetésszerĦ használatának biztosítása, összességében az épített környezet rendezett és esztétikus kialakítása. Mindezen tevékenység
elvégzéséhez a város polgármestere a fĘépítész munkájára
támaszkodik, annak szakmai álláspontja alapján ad véleményt. A hatékony munkához szükséges a helyi rendelet
megalkotása. A rendeletben rögzítésre került a településképi bejelentéshez kötött engedélyezési eljárások esetei,
lefolytatásának szabályai.
Az elĘzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos
szakmai konzultáció szabályairól szóló rendeletben
rögzítésre kerültek a településképi beépítési elĘírás iránti
kérelem tartalmára vonatkozó elĘírások és a szakmai
konzultáció szabályai.

Módosításra került az önkormányzat vagyonáról és
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (III. 29.)
önkormányzati rendelet a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2012. évi LXXXIV. törvény alapján, melynek értelmében az önkormányzatoknak
felül kell vizsgálniuk és módosítaniuk kell a tárgykört
szabályozó önkormányzati rendeletüket, annak érdekében,
hogy az önkormányzati rendelet megfeleljen a törvényi
eltérést nem engedĘ rendelkezéseinek.
– Szintén módosításra került az önkormányzat 2013. évi
költségvetési rendelete, melyben a testület eddig meghozott döntései kerültek átvezetésre, ami fĘként a tartalékalap csökkenését jelenti 110.593.000 Ft-ról 82.988.183
Ft-ra.
– Tulajdonosi hozzájárulást adott a testület a Visegrádi
Sportegyesület számára a visegrádi sportpálya területén
tervezett 2 db, egyenként 6 méter szerkezeti hosszúságú
kispad építéséhez.
– Elfogadták az önkormányzat közép- és hosszú távú
vagyongazdálkodási tervét, mivel a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9. § (1) bekezdése meghatározza az önkormányzat számára ezt, az önkormányzati vagyonnal történĘ rendeltetésszerĦ, felelĘs módon történĘ gazdálkodás biztosításának céljából.
– Az Áprily-völgy utcában (1638, 1639, 067/1 hrsz.)
bekövetkezett partfalomlás miatt keletkezett károk megtérítésére, helyreállítására pályázat benyújtásáról születet
döntés a 2013. évi vis maior tartalék támogatására kiírt
pályázat keretében.
– A képviselĘ-testület úgy döntött, hogy a 2011. évben
az önkormányzat és intézményei állományában lévĘ
munkavállalók (város- és községgazdálkodási csoport),
közalkalmazottak (Mátyás Király MĦvelĘdési Ház, védĘnĘ és a szociális étkezési feladatot ellátó), köztisztviselĘk
(polgármesteri hivatal) részére ki nem fizetett béren kívüli
juttatásait (cafeteriát) rendezi, ezek kifizetéséhez szükséges forrást, 3.128.192 Ft-ot az önkormányzat 2013. évi
költségvetésérĘl szóló 2/2013. (II. 16.) önkormányzati
rendeletében az önkormányzat intézményei rendelkezésére bocsátja.
– Tulajdonosi és közútkezelĘi hozzájárulást adott a testület VET Kft. (2025 Visegrád, Széchenyi u.34.) kérelmére a Visegrád Város Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévĘ 55, 64/14, 84/3, 84/1, és 82 hrsz.-ú ingatlanokat érintĘ „Visegrád, FĘ u.–Rév u.-ig terjedĘen kisfeszültségĦ hálózat kábelesítéséhez szükséges engedély
kiadásához
A 2013. június 27-én megtartott rendkívüli ülésén elfogadta a testület az önkormányzat esélyegyenlĘségi tervét,
mivel az egyenlĘ bánásmódról és az esélyegyenlĘség
elĘmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény elĘírásai
szerint az önkormányzatoknak 2013. július 1-jéig rendelkezniük kell öt évre szóló esélyegyenlĘségi tervvel, továbbá az uniós pályázatokon való részvételnek is ez az
egyik feltétele.
(Folytatás a 6. oldalon)
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(Folytatás az 5. oldalról)
A következĘ rendkívüli ülésre 2013. július 11-én került
sor.
– Nem fogadta el a Schulek utca érintett lakosainak kérelmét az utca második ütemének pormentes burkolattal való
ellátására vonatkozóan, mivel a 2013. évi költségvetésben
nem áll rendelkezésre tartalék, a 2014-es költségvetésbe
pedig elĘzetesen nem tud kötelezettséget vállalni az önkormányzat, de megvizsgálja a kérelemben foglaltak, kiemelt
beruházások közé kerülésének lehetĘségét.
– A dunai árvíz elleni védekezés kapcsán a Visegrád,
64/14,166/3, 120, 55, 65, 94, 85/6, 72, 158, és 243 hrsz.
önkormányzati tulajdonban lévĘ ingatlanokban keletkezett
károk helyreállításának megtérítése vis maior pályázat benyújtásáról született döntés, melyhez a saját forrás összegét
4.050.139 Ft-ot a 2013. évi költségvetésrĘl szóló 2/2013. (II.
16.) számú rendelet dologi kiadások sora terhére biztosítja..
– Szintén pályázatot nyújtott be az önkormányzat a Nemzeti Fejlesztési miniszter által 37/2013. (VII. 3.) NFM rendelet alapján meghirdetett, a közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, felújítási, valamint új
eszköz beszerzési támogatására kiírt 2013. évi pályázati
felhívására. A pályázathoz szükséges önrészt 5.238.274 Ftot az Atlantisz-Visegrád Club Kft. biztosítja.
– Módosította a 18/2013. (V. 23.) Ökt. határozatot, melyben arról döntött a testület, hogy az önkormányzat tulajdonában lévĘ, Visegrád belterület 38 hrsz. alatt nyilvántartott
természetben a 2025 Visegrád, FĘ u. 57. sz. alatt lévĘ, kivett
rendĘrség és okmányiroda megjelölésĦ, a Pest Megyei
Kormányhivatalnak kizárólagos használatába átadott 55 m²
területĦ épületrész fenntartásának, üzemeltetésének, karbantartásának részleteire vonatkozó megállapodást jóváhagyja.
– Hozzájárulását adta a testület Csobánka és
Pilisszentkereszt települések a Dunakanyari CsaládsegítĘ és
Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társuláshoz
való csatlakozásához.
– Meghatározott feltételekkel közúttulajdonosi hozzájárulást adott a testület a 788/2-es hrsz.-ú ingatlan tulajdonosának, hogy csapadékvíz átvezetést létesítsen a 817-es hrsz.-ú,
önkormányzati tulajdonú út alatt.
– Schüszterl Károly képviselĘ április–május havi tiszteletdíját a Visegrád–Parajd-táborra, valamint a parajdi kapcsolatok ápolása miatt az Áprily Iskoláért Alapítvány részére
ajánlotta fel, melyet a képviselĘ-testület jóváhagyólag elfogadott.
A következĘ rendkívüli ülésre 2013. július 15-én került
sor, mivel két fontos pályázat kapcsán döntést kellett hoznia
testületnek.
– ElsĘként arról született döntés, hogy a Duna menti árvízvédelmi beruházás projekt kapcsán – mivel az elĘzĘ két
eljárás eredménytelenül zárult – ismételten közbeszerzés
kiírására kerül sor a kivitelezési feladatok ellátására vonatkozóan.
– Ezt követĘen pedig arról döntött a testület, hogy szerzĘdést köt a szentendrei Ferenczy Múzeummal „Az ezeréves
Visegrád Városközponti fejlesztésével” összefüggésben
végzendĘ régészeti munkára, amely feltárásból és földmunkához kapcsolódó régészeti felügyeletbĘl áll.
VVÖ

2013. augusztus

Tudnivalók tanévkezdés elĘtt…

A tanévnyitó ünnepélyt
szeptember 2-án (hétfĘn)
9 órától tartjuk
a visegrádi iskolában
A tavalyi évben felmérést végeztünk a gyermekek és a szülĘk közösségében arra vonatkozóan,
hogy milyen arányban támogatják közösségünk
tagjai a hétvégén délutáni, illetve az elsĘ tanítási
napon tartott tanévnyitót. A felmérés szerint 90%
fölötti arányban volt támogatott az elsĘ tanítási
napon tartandó tanévnyitó. Ezért a tantestület
úgy határozott, hogy az idei évben is hétfĘn tartjuk az ünnepséget, s annak érdekében, hogy leendĘ elsĘseinknek ne kelljen nagyon korán gyülekezni az óvodában, 9.00 órakor kezdünk (gyülekezĘ a többi évfolyam számára 8.45 órátĘl az
osztályfĘnökök vezetésével).
Ezzel a változtatással iskolánk nem egyedülálló, hiszen a környezĘ intézmények jelentĘs részének gyakorlata is hasonló. Nálunk a változtatást az is indokolja, hogy a gyerekek jelentĘs része (kb. 40%-a) bejáró; nekik jóval több idĘt kell
szánniuk a közlekedésre, mint helyi társaiknak.
Az ünnepi viselet (sötét alj, fehér felsĘ) ünnepélyünkön mindenki számára kötelezĘ. Akinek
felügyelete ezen a napon otthon nem megoldható, 7.30 órától veheti igénybe a pedagógus felügyeletet az iskolában. Váltóruha hozható.
Az alsó tagozaton a tanévnyitót követĘen elĘre
láthatólag két, a felsĘben három órát tartunk
ezen a napon, ezt követĘen a gyermekek a szülĘ
írásbeli utasításának megfelelĘen mennek haza
vagy ebédelni és a napközibe. LegkésĘbb a tanévnyitó elĘtt pontos információt kérünk arra vonatkozólag, hogy a gyermek kivel és mikor
hagyhatja el az iskolát.
A változást lehetĘségét és következményeit
sokszor és hosszasan mérlegeltük. Sajnálom, ha
döntésünkkel érdekeket sértünk, miközben a tanulói és szülĘi többség érdekeit képviseltük. Bízom abban, hogy idĘvel sikerül megbarátkozni a
jelenleg elfogadott idĘponttal.
Szeretettel várom közösségünk tagjait és meghívott vendégeinket ünnepünkre.

Tankönyvosztás,
térítési díj befizetés,
tanulmányok alatti vizsgák
augusztus utolsó hetére várhatók.
MindenrĘl bĘvebben
az iskola honlapján:
www.aprily-visegrad.hu
Bozóki Marianna
igazgató
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Tájékoztató a háziorvosi praxisról
A képviselĘ-testület tagjai által egységesen megszavazott
és jóváhagyott levelet ismertetem, amit a napokban kaptam:
A levél ismertetése elĘtt, a következĘkre hívom fel a figyelmüket: Magyarországon – tudomásom szerint – vidéken, falun és városban, de még a fĘvárosban sem, kérnek
bérleti díjat a háziorvosi rendelĘk mĦködtetéséért az
önkormányzatok a háziorvosoktól.
Visegrádon a fogorvosi rendelĘ használatának nincs
A levél:
VALUMED Egészségügyi Szolgáltató Kft.
Dr. Balázs Mária ügyvezetĘ részére
2025 Visegrád, FĘ utca 38.
Ügyszám: 62-22/2013
Tárgy: Visegrád Város Önkormányzata és a VALUMED
Egészségügyi Szolgáltató Kft. közötti háziorvosi ellátásra
vonatkozó szerzĘdéses jogviszony áttekintése
Tisztelt Dr. Balázs Mária!
Visegrád Város KépviselĘ-testülete – miután a 2013. április
18-ai képviselĘ-testületi ülésen, az ülés napján bejelentett
távolmaradása miatt a háziorvosi tevékenység ellátásáról
szóló 2012. évi beszámolóját érdemben megtárgyalni, s ezért
elfogadni nem tudta – 2013. június 6-án (elĘzetesen egyeztetve jogi képviselĘjükkel Dr. Balogh B. Gábor ügyvéd úrral)
a beszámolót ismételten napirendre tĦzte. Az ügyvéd úr a
testületi ülésen nem kívánt megjelenni, és Ön sem jelent
meg; távolmaradását sem jelezte elĘzetesen.
1. Tájékoztatom, hogy
– a 2013. április 18-ai képviselĘ-testületi ülésen az ülés
napján a VALUMED Kft. ügyvezetĘjének bejelentett távolmaradása miatt érdemben éves szakmai beszámolóját megtárgyalni nem tudta, s mivel a 2013. június 6-i megismételt
testületi ülésen – távolmaradását elĘzetesen be nem jelentve
– sem vett részt, a képviselĘ-testület a 2012. évi beszámolóját nem fogadta el (hat. sz.: 134/2013. (06. 06.) határozat
mellékelve)
– megállapította a beszámolási kötelezettség elmulasztása
miatt a kft. szerzĘdésszegĘ magatartását és 135/2013. (06.
06.) számú határozatában ismételten megerĘsítette következĘképpen összefoglalható álláspontját:
1.1 Az önálló orvosi tevékenységrĘl szóló 2000. évi II. tv.

bérleti díja, talán még a fĦtési díjat is az önkormányzat
vállalta magára, az egészségügyi szolgáltató helyett.
Egy átlagos háziorvosi rendelĘ (a törvényi elĘírásoknak
megfelelĘ méretĦ, rendelĘrĘl van szó) éves mĦködési
költsége (rezsiköltsége), a telefonköltség kivételével, kb.
30.0000 forint.
Az alábbi levél tartalma, színvonala, szellemisége számomra vállalhatatlan, értelmezhetetlen, tárgyi tévedéseket tartalmaz, de hĦen, szószerinti közlést választottam.
3. § (8) bekezdésében foglalt és a törvényi követelményeknek megfelelĘ tartalmú feladatellátási szerzĘdéses jogviszony létrehozásával kapcsolatos kötelezettségét az önkormányzat a kft. ügyvezetésének magatartása miatt nem tudta
teljesíteni.
1.2 Függetlenül attól, hogy a gyakorlatban az 1998. január
1-jétĘl létrejött szerzĘdéses jogviszony kezdete óta a háziorvosi teendĘket a gyakorlatban a szolgáltatás nyújtására jogosult kft. tagjaként-ügyvezetĘjeként Dr. Balázs Mária háziorvos látja el.
1.2.1 Vitatja Visegrád Város Önkormányzata, mint megbízó és a 209. december 2-án újonnan alakult Valumed Egészségügyi Szolgáltató Kft. között 2010. február 1-jén létrejött
szerzĘdésmódosítás okaként rögzített, a jogutódlásranévváltozásra utaló indoklási tényállítás valós tartalmát,
mely megkérdĘjelezi a Felek közötti szerzĘdéses jogviszony
érvényességét a fenti idĘponttól,
1.2.2 SzerzĘdésszegĘ magatartásnak tartja a kft. által felhalmozott és az orvosi rendelĘ használatával kapcsolatos
jelentĘs összegĦ mĦködési költség (rezsi) – fizetési kötelezettség elmulasztását és
1.2.3 álláspontja szerint az önkormányzat tulajdonát képezĘ
94,85 m2 hasznos alapterületĦ, 3 helyiségbĘl álló háziorvosi
rendelĘ ingyenes használatára 2010. február 1. napjától nem
jogosult, tehát használati díj fizetésére kötelezhetĘ.
2. Visegrád Város Önkormányzatának KépviselĘtestülete 135/2013. (06. 06.) számú határozata alapján
2.1 felszólítom, hogy a 2013. augusztus 31-ig fizesse meg
az Önkormányzatnak az OTP Bank Nyrt.-nél kezelt
xxxxxxxx-xxxxxxxx számú számlájára pénzintézeti átutalással összesen 1.186.473, azaz egymillió-száznyolvcvanhatezer-négyszázhetvenhárom forint rezsi-számla tartozását
és az összeg fizetési határidĘt követĘ naptól a teljesítés napjáig számított törvényes kamatát a következĘ részletezésnek
megfelelĘen:

Jogcím

Számlaszám

Szla kelte

Fiz. határidĘ

Követelés
(Ft)

Teljesített
(Ft)

– gázszámla

SZ
12S00000005

2012. 02. 29.

2012. 02. 29.

105.870

104.000

1.870

SZ
12S00000085

2012. 08. 30.

2012. 09. 13.

435.551

235.551

200.000

– villany

SZ
12S00000108

2012. 10. 15

2012. 11. 05.

199.981

xxxx

199.981

– víz

SZ
12S00000109

2012. 10. 15

2012. 11. 05.

133.180

xxxx

133.180

– gáz, villany
és víz

SZ
13S00000033

2013. 03. 28.

2013. 04. 27.

651.442

xxxx

651.442

Mindösszesen

Hátralék
(Ft)

1.186.473
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2.2 tájékoztatom, hogy
2.2.1 a 2002. december 03-án és 2005. augusztus 24-én
aláírt ,,Háziorvosi teendĘk ellátására ,,MEGBÍZÁSI SZERZėDÉSMÓDOSÍTÁS – Kétoldalú megállapodások” 6.
pontja alapján érvényes szerzĘdés hiányában nem csak a
rendelĘ mĦködtetésével kapcsolatos rezsiköltségek teljes
egészében történĘ megfizetésére kötelezhetĘ, hanem 2010.
február napjától nem illeti meg a rendelĘ ingyenes használata
sem, tehát az önkormányzat tulajdonában lévĘ lakások és
helyiségek bérletérĘl, valamint lakbérének mértékérĘl szóló
11/2006. (V. 19.) számú önkormányzati rendelet alapján a
használati díj megfizetésére is, kivéve, ha a képviselĘtestület errĘl (külön írásbeli kérelme alapján) – figyelemmel
a háziorvosi teendĘk tényleges, de ideiglenes ellátására a
szerzĘdéses jogviszony rendezéséig, vagy új szerzĘdéses
jogviszony létrehozásáig – a kötelezettsége alól az ellátási
felelĘsséget viselĘ önkormányzat felmentést adhat;
2.2.2 a Visegrád, FĘ utca 38. szám alatt használat 94,85 m2
alapterületĦ háziorvosi rendelĘ használat után az Ör. 16. §
(2) bekezdése alapján felszámítható használati díj összege
2010. február 1-jétĘl 1.555.540 Ft. (400 Ft/m2/hónap, összesen 37.940 Ft/hónap), s a törvényes kamata pedig 146.975
forint.
3. Amennyiben a fentiekben megjelölt határidĘre a
számlatartozás alapján fennálló díjhátralékkal kapcsolatos kötelezettségének nem tesz eleget, az önkormányzat
3.1 egyrészt a követelések tekintetében intézkedést kezdeményez a tartozás polgári bírósági eljárásban történĘ megfizetése,
3.2 másrészt a követeléssel egyidejĦleg pedig a szerzĘdéses
jogviszony semmisség miatti érvénytelenségének megállapítása érdekében keresetet terjeszt elĘ,
3.3 végül pedig a polgári jogi igény érvényesítésével kapcsolatos intézkedésérĘl – utalva korábbi megkeresésére adott
válaszaikra – a Pest Megyei Kormányhivatal Szentendrei
Járási Hivatala Járási Népegészségügyi Intézetét (Járási
TisztifĘorvost) és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Közép-magyarországi Területi Hivatala Ártámogatási és
Finanszírozási Osztályát tájékoztatjuk az önkormányzat
álláspontjáról és intézkedéseirĘl.
4. A képviselĘ-testület több alkalommal tett kísérletet – az
elutasító magatartása miatt eredménytelenül – az elmúlt évek
során a szerzĘdéses jogviszony rendezésére.
4.2 A kft. ügyvezetése évek óta:
4.2.1 hiteles iratokkal (közte okiratokkal) bizonyíthatóan
visszautasítja a város egészségügyi alapellátásának módja és
a szerzĘdéses jogviszony értelmezése tárgyában az önkormányzat illetékes bizottsága, képviselĘ-testülete, tisztségviselĘi és jogi képviselete kezdeményezett személyes konzultációra, egyeztetésre irányuló kezdeményezéseket.
4.1.2 figyelmen kívül hagyja, hogy
– az egészségügyi alapellátás biztosítása a helyi önkormányzat kizárólagos és törvényes kötelezettsége, feladata,
– a kötelezĘ feladatát, ellátási kötelezettségét szerzĘdéses
jogviszony keretei között, akár vállalkozó jogi-vagy magánszemély megbízásával teljesítheti,
– konkrétan az át nem ruházható egészségügyi vállalkozás
gyakorlását biztosító vitatott szerzĘdés alapján az egészségügyi vállalkozás évente köteles a képviselĘ-testületnek beszámolni tevékenységérĘl,
– A Felek a szerzĘdésbĘl következĘ mindenfajta jogvitát
kötelesek annak keletkezésétĘl számított 15 napon belül
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közös egyeztetési tárgyalásokon (és nem írásbeli kérdések és
válaszok, azaz folyamatos levelezések útján) megvitatni.
4.2 A Kft. ügyvezetése érdemben figyelmen kívül hagyja
az önkormányzat azon álláspontját is, mely szerint
4.2.1 a háziorvosi teendĘk ellátására az önkormányzat
(mint Megbízó) és az Ön által képviselt Balázs Dr. Kft. (mint
Megbízott) között 1997. november 26-án létrejött (alap)
szerzĘdés, illetve a több alkalommal – Megbízó törvényes
képviselĘjének közremĦködésével – történt módosítás tekintetében a Megbízó részérĘl alapvetĘ kifogások merültek fel,
4.2.3 viszont a 2010. február 01. napján a megbízott
SANÁTIO PRO VITA Kft. részvételével aláírt szerzĘdésmódosítás érvényessége – a cég nevének VALUMED
Egészségügyi Szolgáltató Kft.-re történĘ változására
utaló valótlan hivatkozással már egyértelmĦen vitatható,
– legfĘképpen azért, mert a VALUMED Kft. nem jogutódja
egyetlen elĘzĘ Megbízott vállalkozásnak sem, a 2010. május
17-én végelszámolással (jogutód nélkül) megszĦnt
SANATIO PRO VITA Kft.-nek pedig végképpen nem,
a) függetlenül attól, hogy valamennyi (jogutódnak tekinthetĘ) vállalkozás esetében a törvényes képviselĘként Dr. Balázs Mária járt el, az alapszerzĘdésben foglalt átruházási
tilalom megsérült,
b) a szerzĘdésmódosítás, illetve (következésképpen) a
VALUMED Kft. megbízotti jogviszonya jogutódlás (névváltozás) címén nem állhat fenn, az ilyen eljárásban létrejött
szerzĘdéses tartalom alapján az alapszerzĘdést megbízottként létrehozó kft. és a megváltozott elnevezésĦ jogutódjai
helyébe a VALUMED Kft. jogszerĦen nem léphet.
5. A Pest Megyei Kormányhivatal Törvényességi Osztályának következĘ lényegi tartalmú állásfoglalására is utalva
az önkormányzat megalapozottan kezdeményezte mindeddig
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. év LXV. törvény 8. §
(4) bekezdésében elĘírt ellátási kötelezettség biztosítására is
utalva érvényes szerzĘdési jogviszony létrehozását, de elsĘsorban a kft. ügyvezetése jóhiszemĦségének, a Felek között
eddig lefolytatott párbeszéd és a polgári jogviszonyok alapelvei között megfogalmazott kölcsönös együttmĦködés hiánya miatt nem látott más lehetĘséget, mint a 134-135/2013.
(06. 06.) számú képviselĘ-testületi határozatokban megfogalmazott intézkedések megtételét.
Visegrád, 2013. július 5.
Üdvözlettel:
Félegyházi András
polgármester
A levelet ismertette:
2013-07-11
Tisztelettel:
Dr. Balázs Mária

ÉRTESÍTÉS
Értesítem Kedves Betegeimet, hogy

a gyógyszertár szabadság miatt
2013. augusztus 5–25. között
zárva lesz!
Kérem Önöket,
hogy gyógyszereikrĘl elĘre gondoskodjanak!
Dr. Robicsek Katalin
gyógyszerész
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VI–PA-TÁBOR – útinapló szabadon
Visegrád–Seregélyes 2013. július 8–14.
A VIsegrád–PArajd testvériskola-kapcsolat 23. évében
Visegrád fogadta parajdi barátait a július 7–14. közötti
idĘszakban. 7-e (vasárnap) a parajdiaknak az utazás, nekünk
pedig a készülĘdés, várakozás napja, éjszakája volt, de 8-án
reggel 6 órakor a találkozás zsivajától lett hangos az iskola
udvara. Az ismerĘsök boldogan ölelték egymást, a többiek
pedig kíváncsian szemlélték, hogy vajon ki lesz majd egy
hétig az új családtag? Kis korareggeli megvendégelés,
Félegyházi András polgármester úr köszöntĘ szavai, a szükséges adminisztráció és programismertetés után mindenki
vendéglátójával távozott, hogy a hosszú, éjszakai utazás után
pihenéssel töltse délutánig az idĘt.

17 órától a Soproni Sándor Egyesület vendégei voltunk a
lepencei Ęrtoronynál. Az idei tábor kiemelt témájául a világörökségi díjra esélyes római limes emlékeinek megismerését
tĦztük ki célul, így az Ęrtoronynál jobb helyszínt nem is
találhattunk volna az ismerkedési délutánunknak. Sokan
meglepĘdtek, hogy a 11-es út mellett-alatt milyen komoly
építészeti mĦtárgy rejtĘzködik! Az érkezĘket római ruhába
öltözött hölgyek, szakállas urak várták, s a gyerekek közül is
többen vették fel az egyszerĦ, kényelmes tunikát. Ezután
kezdĘdhetett a helyszín megismerése, felfedezése! Gróh
Ildikó gyakorlott múzeumpedagógusként játékos feladattal
oldotta meg a ,,csapatépítést”, majd ezt követĘen lázasan
kezdtek munkához a ,,bíborcsiga”, ,,úti köpeny”, ,,mécses”,
,,lovas fibula”, ,,mérĘeszköz” csapatok. Feladatuk az Ęrtorony falmaradványainak mérĘszalaggal történĘ mérése és az
adatok rögzítése volt. Ezt követĘen újabb és újabb feladat- és
információközlés következett, s így a gyerekek Gróh Dániel
és Gróf Péter régészek bemutatásából ismerhették meg a
római limes visegrádi emlékeit, a római katonai rendszer, a
hadviselés szabályait, módjait, a római légiók életét, a katonák fegyverzetét stb. A Soproni Sándor Egyesület ,,donnái”,
,,matrónái” az ókori nép életmódjából, családi életébĘl, hétköznapjaiból (öltözék, étkezés, iskola, játék) csak kis ízelítĘt
adtak, hiszen egy-egy téma kibontásához kevés volt az idĘ.
Korabeli lakomaként lepényt és gyümölcsöt, friss forrásvizet
fogyaszthattak a jelenlévĘk, miközben a kézmĦves foglalkozásokon készített alkotásokat a találkozó végén ajándékul
hazavihették; ki mozaikképet, ki Ęrtorony makettet, ki fejdíszt, ki kézzel vert pénzérmét.
A VI–PA-tábor késĘbbi programjaiban is folytatódott volna
a római téma, de igazodva a gyerekek befogadó képességéhez, a strandolának kedvezĘ idĘjáráshoz, mellĘztük és nem
erĘltettük azt a továbbiakban. Ugyanakkor örömmel láttuk,
hogy a tábor összegzésekor visszaköszöntek az Ęrtoronynál

szerzett ismeretek, élmények. Az is értékes adalék a VI–PAtáborok történetéhez, hogy a római korral egy újabb közös
alapot találtunk kapcsolatunknak, hiszen a Római Birodalom
emlékei a sóbányák sóúthasználatával Székelyföldön is
nyomot hagytak. (Panni néni)
A várva várt megérkezés másnapján indultunk a „Nagy
kaland”-ra! Nem mintha meguntuk volna már a környék
felfedezését, de itt volt az ideje átkukkantani az „Üveghegyen is túl”-ra! Sokakat talán meglephet, hogy ezért a lázas
készülĘdés után, nem a szelektív gyĦjtĘ felé indultunk, hanem a Velencei-tó felé. Apropó lázas! Sajnos reggel kiderült,
hogy egy felfedezĘvel kevesebb veszi a vállára a batyut.
BárányhimlĘ, szólt a diagnózis. Nagyon sajnáltuk Borókát,
de elindultunk.
Utunk elsĘ célállomása Érd volt. Útközben Panni néni mesélt a Dunakanyar római kori világáról, az akkori településekrĘl. Eközben szinte repültünk, mert hipp-hopp, máris
Érden találtuk magunkat. Magyar Földrajzi Múzeum: itt még
a legvagányabbnak is tátva maradt a szája! Bár lehet, hogy
nem a kiállítás, hanem igazgató néni kedves dörgedelme
miatt. Hiába na, azért csak múzeumban volnánk. Ki gondolná, hogy ennyi híres utazónk volt és van. S, hogy úti élményeik papírra vetésével, az utazásról hozott tárgyakkal és
fényképekkel megismerkedve bárki végigutazhatja az öt
kontinenst.
Kilépve a szabadba, rövid lazulás után újra forog a kormány Lali kezében. KövetkezĘ állomás Martonvásár. Csodaszép épület, körülötte tündérország! Hatalmas fák, tó, kis
sziget, ameddig a szem ellát a Brunszvik-kastély parkja.
Felelevenítettük Szinyei Merse Pál Majálisát. Leheveredtünk, és hozzá láttunk kitakarítani az elemózsiás kosarat.
Amíg a friss üzemanyag feltöltötte a rendszert, meghallgattuk Bene Évit és Júliát, aki a helyrĘl, a családról és Beethoven kapcsolatáról mesélt nekünk. S, hogy minél több fontos
ismeret maradjon a kobakokban, mondanivalóját egy vetélkedĘvel is megtoldotta. Fiúk a lányok ellen! Sajnos agytornában megsemmisítĘ vereséget mértek ránk a lányok. Miután
az Örömódával feledtettük a gyalázatot, tovább indult a
varázslatos iskolabusz.
Egy-két kanyar jobbra, egy-két kanyar balra és máris egy
kis parkolóban találtuk magunkat, amin túl egy furcsa vár
látványa tárult elénk. Eger? Lali! Dobd ki a GPS-t! No, azért
nem nagyot tévedett az utazó, csak éppen Agárdon vagyunk
a Gárdonyi Géza Emlékháznál, a vár pedig a híres Rönk vár,
ami az igazi egri vár mása. Mellette Gárdonyi Géza szülĘháza. A ház és a berendezés, no meg lakójának varázsa hosszan
magához kötötte a kalandorokat. Az író életének itteni idĘszakán kívül minden fontosabb eseményt megismerhettünk a
kiállított emlékekbĘl. KorhĦ berendezési tárgyak és az Egri
várnak majdnem egy egész szobát elfoglaló színes makettje
található a házban. Látogatásunk végén a már-már kötelezĘ
„óra végi” feleléssel segítettünk a kultúrának gyökeret verni
az ifjú fejekben.
Majd heveny strandlázzal megfertĘzve szálltuk meg a
„Mercit”, végre irány a beach! Lali a lehetĘ legközelebb
dobta ki a horgonyt a vízhez. Váááóóó! Széles placc, néhány
fa és víííz! Ráadásul szabad strand! S mi a varázsa a szabad
strandnak? Nem kell fizetni, azt csinálsz a vízben, amit
akarsz, és ami a lényeg: nincs öltözĘ. Marad tehát a busz.
ElĘször a lányok, majd a fiúk tették fürdésre alkalmasnak
magukat. Király a víz, nincs hiba! Azaz, hogy van, mert az a
fránya idĘ itt is úgy szalad, mintha kergetnék!
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Ki a vízbĘl, fel a kistérségi IC-re és irány Szabadegyháza,
a vacsihelyünk. Kicsi faluban meglepĘen nagy étterem. És
micsoda ízek! A Forma 1-es Cordon Bleu-t egy isteni túrós
lepény követte. Valóban jól lakhattunk, mert dolgozott a
légrugó alattunk rendesen!
Rövid vágta után elértük utunk végcélját, Seregélyest és a
helyi iskolát. Az intézmény igazgatója és felesége fogadott
minket. De ahhoz, hogy alhassunk, még egy testnevelés
fakultációt be kellett iktatni. Az emeleten, a termekben pakolós fitneszen, a folyósón pedig a „serpák mindennapjai”
fantázia nevĦ step aerobic órán lehetett részt venni. Miután
megalkottuk baldachinos hálótermeinket gyorsan körbeszaglásztunk a kicsinek még gúnyosan sem nevezhetĘ épületben,
de mivel már jó késĘre járt, egy gyors fürdés után lassan
elcsendesedett mindenki, hogy feltöltött elemekkel induljon
a következĘ napnak. Azt viszont már egy másik kalandor
másik elbeszélése ismerteti az olvasóval… (Galonics Péter
Márk)
Hát, a következĘ napra sokat terveztünk, de amit végül
újratervezés után teljesítettünk a rekkenĘ hĘségben, az is
éppen elég volt. Kulturális élmény nélkül mit sem ér a tábori
program, így aztán szorongania nem kellett sokáig a közel
negyven fĘs gyerekseregnek, hogy megtudhassa, merre is
veti sorsa. Székesfehérvár – római nevén Alba Regia –
közelében táborozván illĘ volt, hogy a neves várost felkeressük. ElĘször a Középkori Romkertbe látogattunk el, ahol a
királyi bazilikának, a középkori magyar állam legfontosabb,
legszentebb épületének maradványait Ęrzik, legalábbis azt a
keveset, ami megmaradt belĘle. Azt illĘ tudnunk, hogy évszázadokon át itt koronázták és temették el királyainkat,
Ęrizték a koronát, a kincstárat és az ország levéltárát. Hát,
csak ennyire volt fontos… A Koronázó téren lévĘ Országalma új alkotásként jelképezi a város múltbéli nagyságát. Ezt
elhagyva a székesegyházat és annak altemplomát tekintettük
meg, ahol III. Béla és felesége sírjánál megállva emlékeztünk
nagy királyainkra. Sokan közülünk ekkor hallották elĘször és
kezdték el megtanulni a Boldogasszony anyánk kezdetĦ
egyházi népéneket, amely évszázadokon át, egészen Kölcsey
és Erkel Himnuszáig a magyarság himnusza volt. Ezt hallgattuk elbĦvölten a percekkel késĘbb felcsendülĘ harangjáték dallamaként is, miközben szemünk elĘtt vonultak körbe a
toronyban népünk történelmének nagy alakjai. Hát, kultúrából több nem ment a rekkenĘ hĘségben. Pihegve, nagy tömegĦ vizet vágytunk ismét magunk köré (még a busz vize is
felforrt, volt is vele dolga Lalinak és Péternek), tehát irány a
strand! Ismeretszerzésünk azonban itt sem csupán a víz
hĘmérsékletére vonatkozott, hiszen közel kétórás úszólápos
kenutúrára igyekeztünk, hiszen nem csak történelmi, hanem
földtani és biológiai ismeretekre is gyúrtunk. Remek volt az
élmény és akkor még a kenuzás sportértékérĘl nem is beszéltünk. Este kihagytuk az éttermi vendéglátás kényelmét, a
vacsit parajdi vendégeink biztosították a suliszállón (hú, de
remek volt!). Upi és segédei ízletes krumplipaprikást fĘztek
nekünk bográcsban. Nem haragudtunk a késĘi tálalásért. A
várakozás nem tĦnt hosszadalmasnak, az óriási, modern
csarnok, a gyönyörĦ, kertes udvar remek lehetĘségeket adott
a gyermekeknek és a felnĘtteknek is a kapcsolatok ápolására.
Az éjszaka, bár az aprónép még egy ideig lelkesen próbált
ellenállni, könnyĦ álmot hozott. Bár, hogy az éjszaka rövidnek bizonyult, azt másnap reggel láttuk igazán. (Bozóki
Marianna) Seregélyesi kirándulásunk 3. napja igazi lelki
felüdülés volt.
A finom reggeli (kakaóscsiga, túrósbatyu, lekváros papucs) után összepakoltunk. A délelĘtti program elĘtt még
egy kis focizás illetve tollaslabdázás is belefért az iskola
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óriási tornatermében. Hábel Józsi bácsival minden gyermek
vaktérképen rögzítette a tábor helyeit, elhelyezve azon Visegrádot és Parajdot is. Ezt követĘen az erre a VI–PA-táborra
összeállított népdalos füzetbĘl sóvidéki, széki és magyar
népdalokat tanítottunk a táborozóknak. Amikor befejeztük az
éneklést, délben a seregélyesi harangok is megszólaltak,
elbúcsúztak tĘlünk, mi pedig magunkban hálát adtunk az
elmúlt napok élményeiért. Ebéd után a helyi cukrászdát
megtöltötték a kíváncsi gyermekek. A nemrég az ország
fagyizójának választott hely számunkra is nagy élmény volt.
Nemcsak a fantáziadús fagyinevek miatt (Narancsos csoki,
Boszorkányhab, Júlia csókja) hanem a sziporkázó tulajdonos
hölgy miatt is. aki egyébként el volt ragadtatva, hogy a fiaink
milyen udvariasak, ugyanis elĘreengedték a lányokat. A
fagylalt pedig valóban kitĦnĘ volt és óriási gombócokba
mérték. Ahogy Péter Panka megjegyezte: ,,Ez a
földkeregség legjobb fagyizója”.

Ezek után Majk felé robogott a buszunk. Az Oroszlány
közelében fekvĘ majki remeteség mindannyiunkat elvarázsolt. A közel 1000 éves szakrális helyet mi is megtiszteltük:
Bozóki Marianna néni vezetésével a fehérre meszelt házak
által körülvett pázsitra lefeküdtünk és csöndes üzemmódba
helyezkedtünk. Így próbáltunk egy kicsit együtt érezni a
némaságban élĘ szerzetesekkel. Jó volt most egy kicsit lelassulni és befele figyelni. Az idegenvezetĘ köszönettel fogadta
a mi kis meditációnkat, azt mondta ilyet még nem tapasztalt
az idelátogatóktól. E szent helyen éltek a premontrei – késĘbb a pálos – rend tagjai, az 1700-as években pedig a
kamalduli rend 17 magyarországi képviselĘje. Elvonulva a
világtól, imádkozva a világért, gondozták a kis kertjüket,
ahol ma is gyógy- és fĦszernövényeket termesztenek. Bepillanthattunk egy kis ház belsejébe és megállhattunk
az egykori templom feltételezett szentélyében is, ahol a
Szent György-vonalak csillag alakban keresztezĘdnek. (Ezt a
kisugárzást ma már radioesztéták is bemérték). Körbeálltunk
és mindenki felröpíthetett egy kérést a mennybe. Ilyen kisugárzású Ęsi szakrális hely még például a Stonehenge, az
egyiptomi piramisok és Lourdes is. FeltöltĘdve hagytuk el a
majki fennsíkot. Ajánljuk mindenkinek az idelátogatást. Hazafelé még egyszer végigénekeltük az énekes füzet
népdalait a gyermekek kérésére és a felnĘttek nagy örömére.
(Bene Éva)
Péntek reggel gyalogosan indultunk a fellegvárba. Bálint
bácsi és Matkovics Marianna néni vezetésével. A várban
Gróf Péter régész kalauzolt bennünket, még izgalmasabbá
téve a történelmi kiruccanást. Sok érdekességet megtudtunk
tĘle a lovagok korabeli öltözékérĘl, a gyakran tragikusan
végzĘdĘ vadászatokról vagy például az 1440-es krimibe illĘ
koronaelrablás részleteirĘl. A panoráma természetesen min-
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denkit lenyĦgözött, nekem mégis a királytalálkozót bemutató
viaszfigurák tetszettek leginkább. Mi is szívesen elvegyültünk volna az udvaroncok és udvarhölgyek között. Vársétánk
végén megköszöntük a tartalmas elĘadást és a bobpálya felé
vettük utunkat. Felszabadultan száguldoztunk a téli-nyári
bobokon, a négy ingyen csúszásnak külön is nagyon örültünk. Akikben még maradt kitartás, a Salamon-torony érintésével a palota felé vették útjukat, s ott újabb élményekkel
gazdagodhattak. (Heim Zsófia)
A toronynál a majki (vásárolt) kĘ mintájára Panka is készített néhány díszes követ. Itt újabb ismeretekkel gazdagodtunk, majd ajándékképen felmehettünk a torony tetejébe. A
legérdekesebb dolog számomra az volt, hogy a Herkules-kút
kiásásakor találtak rá egy Zsigmond kori kútra, ami két emelet magas volt, így egyet le kellett bontani, hogy a Salamontoronyban késĘbb újjáépíthessék. (Bényei Bíborka)
A nap élményeihez tartozik, hogy Matkovics Marianna
néni elkísért minket (Andit, Barbit, Beátát, Pankát és engem)
,,bringázni”. Miközben mentünk utunkra, Mariann néni haja
is megszáradt. Jó sokat tekertünk, lejtĘn is sokat gurultunk.
Amikor a Duna-parton mentünk, sok ember ját az úton. A
csengĘnk sajnos rossz volt, ezért Mariann néni fütyült. Arra
is rájöttem, hogyha fékezek, nyikorgó hangot ad ki a biciklim, ezért ezt használtuk vész esetén. Nagyon jó élmény,
gazdag bringázás volt. (Scheili Sára)
Ezen a napon nem mindenki tette meg Bálint bácsiékkal a
túrát, hiszen ezen a rövid családi napon a családok maguk
tervezhettek programokat a vendégeiknek. Élmények, beszélgetések és aktív pihenés – talán így lehetne összefoglalni.
Szombaton megint szinte egész nap együtt voltunk.
Reggel mindannyian középkori vagy népi viseletet öltöttünk
(szép, színes társaságot alkottunk, nem csoda, hogy a felvonuláson sok tapssal jutalmazta és szorgalmasan fotózta a
nézĘsereg csoportunkat). A lovagi tornát a királyi páholy
mellĘl néztük végig. Az események még azt is magával
ragadták, aki nem elĘször vesz részt a palotajátékok forgatagában. Muckstadt EnikĘ és kollégái remek alapot szolgáltattak az ízletes ebédhez, amit a kollégák tálaltak, s fejedelmivé
egy kis gyümölccsel és Jungné Annamari üdítĘ felajánlásá-
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val teljesítettek ki. A délutáni sziesztát mindenki érdeklĘdésének és üdeségének megfelelĘen töltött el, s utolsó esténket
a fáklyás felvonulást követĘ táborzárónkkal zártuk. Meghitt
pillanatok, vidám emlékek, köszönetek ideje jött el. Programunk – mint eddig is sokszor – az éjszakába nyúlt.
A vasárnap reggeli misére lassan érkeztek a táborlakók,
ami ez elĘzĘ napok dús programját tekintve nem is volt
csodálni való. Az atya szelíden köszöntötte a 23 éves kapcsolat ápolóit. A mise végeztével Áprily Lajos és vendégeink
elĘtt tisztelegve hangzott el egy szép vers, majd a hívek
közösségével együtt énekelhettük el a Boldogasszony anyánkat. Kérem, bocsássa meg az olvasó, ha azt az érzést, ami
akkor járt át és ölelt körbe minket, leírni nem tudom. Egyek
voltunk. Biztonságban és bizonyosságban. A mise után egy
utunk maradt hátra: a temetĘkert. Áprily sírjánál méltón
emlékeztünk, s kicsit megpihentünk.
Aztán elmentek. Útra keltek. Ha kicsit lassabb a busz
vagy gyorsabb a lábunk, Bogdányig futunk integetve
utánuk. A dús lombú fák alatt aztán emlékeket villantottunk, fényképeket ígértünk, majd csendben egymástól is
elbúcsúztunk egymástól mi itthon maradtak. Reménykedve abban, hogy a közös történet 24. évébe lépve jövĘre
Parajdon folytatódik. Hiszen egymásnak is megígértük.
És akarjuk. Mert ami volt, jó volt. (Bozóki Marianna)
Köszönjük a fogadó családoknak és a résztvevĘ pedagógusoknak és felnĘtt segítĘknek a VI–PA-tábor folyamán tett
odaadó szolgálatot; köszönjük támogatóinknak, hogy kapcsolatunk továbbra is megmaradhat: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, Visegrád Város Önkormányzata, Áprily
Iskoláért Alapítvány, Mátyás Király MĦvelĘdési Ház, a nevelĘtestület néhány tagja, Utilis Kft., Visegrádi Ásványvíz Kft.,
Schüszterl Károly és Bálint Zsolt képviselĘk, városi kommunális csoport, Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok, Soproni
Sándor Egyesület, Visegrádi Bobpálya, Visegrád Gokart és
Élménypark, MNM Mátyás Király Múzeuma, Pilisi ParkerdĘ
Zrt., Szendrey Lajos, Jung Vilmosné (Annamari), a
napköziotthonos konyha dolgozói, Sajtos József igazgató
(Seregélyes), Kittenberger Kálmán Általános Iskola (Nagymaros).
Bozóki Marianna igazgató

Friss parajdi visszhang



  

Nagy izgalommal indultunk a hosszú útnak, mely elég rövid idĘ alatt
véget ért. Mikor megérkeztünk Visegrádra, mindenki kedvesen fogadott minket. Minden gyerek nagyon várta már, hogy megtudja, ki lesz
az a személy, aki gondját fogja viselni egy kerek hétig. Pihenés után
több versenycsapat mérte össze erejét a római romoknál.
Másnap elutaztunk egy rövid táborba, Seregélyesre. Utunk során
meglátogattuk a Földrajzi Múzeumot Érden, a Brunszvik-kastélyt
Martonvásáron és Gárdonyi Géza szülĘházát Agárdon. Sokat
fürödöztünk a Velencei-tóban. Kenuzásra is alkalmunk adódott.
Visegrádra való visszautazásunk közben feltöltĘdtünk energiával a
következĘ napokra a majki remeteségnél.
A mi csapatunk is felvonulhatott a visegrádi palotajátékok alkalmával. Végignéztük a mĦsort, mely szórakoztató és egyben izgalmas is
volt. Élménydús hetünk után boldogan indultunk haza.
Köszönjük minden támogató segítségét, hogy ilyen gazdag és színes
programban vehettünk részt! Köszönjük a kísérĘ felnĘttek mindenre
kiterjedĘ szeretetét,, a családok gondoskodását!
Németh Kata és Astalîú Andrea
Áprily Lajos Általános Iskola, Parajd
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Kedves Gyerekek!
A júliusi Gyerekkuckóban Judit néni már felhívta a figyelmeteket Gárdonyi Gézára, és egy titkosírás feladvánnyal agyserkentésre is buzdított Benneteket. Még van
egy kis idĘtök! Várjuk
a megoldást!
Július 7–14. között
parajdi testvériskolánk
vendégeskedett Visegrádon, és a táborozás
egyik szép programja
volt,
hogy
meglátogattuk
Agárdon
Gárdonyi Géza szülĘházát. A nagy magyar
író 1863. augusztus 3án született, tehát az
idén ünnepeljük születésének 150. évfordulóját. Minden magyar gyermek egyszer egészen biztosan
találkozik a nevével akkor, amikor 6. osztályban úgymond kötelezĘ olvasmányként elolvassa az Egri csillagok
címĦ történelmi regényét.
Így elĘbb vagy utóbb Ti is megismeritek életrajzát, írói
munkásságát, ezért nem is errĘl szeretnék írni, inkább
egy-két érdekességrĘl, amit én is csak most fedeztem fel.

Például azt, hogy Gárdonyi eredeti neve, a Ziegler Géza,
megegyezik Áprily Lajos édesanyja, Ziegler Berta vezetéknevével. A szász gyökerek tehát közösek – bár valószínĦ, csak névrokonság –, de az is talán érdekesség, hogy
mindkettĘjüket nem az anyakönyv szerinti nevükön ismerjük. Áprily írói névként használta ezt a nevet, Gárdonyi a belügyminiszter külön engedélyével – korát megelĘzve – magyarosította nevét 1897-ben. Egyik tanítójelölt társa Ęrizte meg az anekdotát, mely szerint a többiek
ugratására, miért nem hívatja magát inkább Agárdinak,
amit soványsága is jobban indokolna, így felelt:
,,Igaz, hogy Agárdon születtem, de tudjátok, úgy volt ez,
hogy én már a bölcsĘmben megkezdtem a vándorlást. Ha
már egyszer Gárdonyban kereszteltek, úgy gondoltam,
hogy Gárdonyira kereszteltetem a nevemet is. Legalább
errĘl emlékezem arra, hogy valaha ebben a faluban is
jártam.”
Kedves Gyerekek!
Itt a nyári szünidĘ! Ha sikerült felkeltenem az érdeklĘdéseteket Gárdonyi Géza iránt, és esetleg unatkoztok,
keressetek a könyvespolcon egy mese-, novella- vagy
regénykötetet, s meglátjátok, remek élményben lesz részetek!
Várjuk Judit nénivel a nyári olvasmánynaplókat!

Gondolatok Gárdonyi Gézától:
,,Magyar vagyok, tehát magyaroknak magyarul kell írnom; az irodalom … szolgálat: a nemzet jelenének és jövendĘjének szolgálata.”
,,Minden nemzetnek fĘ kincse a nyelve. Bármit elveszíthet, visszaszerezheti, de ha a nyelvét elveszti, Isten se adja
vissza többé.”
,,Nem elég magyar anyanyelvĦnek születnünk, tanulnunk kell magyarul a sírig.”

A 2013. évi VI–PA-tábor résztvevĘi Gárdonyi Géza szülĘházánál

XXIX. évfolyam 8. szám

VISEGRÁDI HÍREK

NEMZETISÉGI OLDALAK –


13

Szerkeszti a Német Nemzetiségi Önkormányzat





Obergünzburg vendégei voltunk
Éppen egy évvel ezelĘtt vettük át a tavalyi palotajátékokon itt-tartózkodó obergünzburgi küldöttség meghívóját a
80. allgäui hagyományĘrzĘ tánctalálkozóra. A nagyszabású eseményre június 20. és 23. között került sor testvérvárosunkban. Visegrádról 50 fĘs küldöttség utazott ki Bajorországba; a város vezetését Félegyházi András polgármester úr és Mikesy Tamás képviselĘ úr, a Német Nemzetiségi Önkormányzatot ifj. Zeller Márton elnök és
Scheiliné Herendi Ida elnökhelyettes képviselték. Az
Áprily Lajos Általános Iskola tánccsoportját és a nemzetiségi énekkart fellépésre kérték föl a szervezĘk.
A meghívás konkrétan a „Gautrachtenfest” rendezvényeire szólt, ezért a korábbi látogatásoktól eltérĘen nem
családoknál szálltunk meg, hanem egy ifjúsági házban. Ez
azért is volt elĘnyös, mert a gyerekek a szabadidejüket
egy remekül felszerelt teremben tölthették, és a próbákhoz
is külön termet használhattunk.

Pénteken délelĘtt az énekkar és a táncosok is szorgalmasan készültek az esti szereplésre. Délután kikapcsolódásként Obergünzburg belvárosában tettünk sétát és vendéglátóink bemutatták a templomot, majd felmentünk a harangtoronyba. Amíg a 99 lépcsĘn elértük a legfelsĘ szintet, vezetĘnk sok érdekességet mondott a város múltjáról,
a torony történetérĘl. Különleges élményt jelentett, amikor a harangok megkondultak közvetlenül mellettünk. Az
énekkar tagjai kedvet kaptak a templom akusztikájának
kipróbálásához; a Szent Márton-templom orgonáján Németh Tamás karnagy kísérte éneküket. Kirándulásunk
után hosszas készülĘdést követĘen érkeztünk meg a hatalmas sátorba. A felnĘttek obergünzburgi ismerĘseikkel
beszélgettek, a gyerekek pedig izgalommal várták a fellépést.
A palotással nyitották táncosaink a visegrádiak bemutatkozását. A közönség óriási tapssal jutalmazta a helyi
hagyományoktól teljesen eltérĘ táncot. Ezután Félegyházi
András polgármester úr köszöntötte kollégáját, Lars
Leveringhaus urat, a díszvendégeket és az obergünzburgi
polgárokat. A gyerekek gyors átöltözés után nyugatmagyarországi és székely táncokkal kápráztatták el a
közönséget. Lendületes elĘadásuk magával ragadta a
nézĘket, minden szem a színpadra figyelt, még a söröskorsók is az asztalokon maradtak. Az est során még egy

magyarországi német táncokból álló blokkot adtak elĘ az
iskolások.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Zeller
Márton és elnökhelyettese, Scheiliné Herendi Ida üdvözlĘ
szavai után az énekkar dalcsokra következett. Új fellépĘ
ruhájukat ezen az estén viselték elĘször. A nemzetiségi
önkormányzat ebben az évben nemcsak a felnĘtteknek,
hanem az iskolai német tánccsoportnak is anyagi támogatást adott új ruhák varratására.
Német vendéglátóinkat meglepte a táncruhák változatossága, hiszen minden tánchoz más-más ruhába öltöztek a
gyerekek. A szereplés után már felszabadultan fogyasztottuk el a vacsorát. Kint-tartózkodásunk alatt a Német–
Magyar Baráti Egyesület és a HagyományĘrzĘ Egyesület
tagjai gondoskodtak rólunk.
Szombaton délután busszal az Alpokba kirándultunk, a
gyerekeket pedig néhány órás élményfürdĘzéssel lepték
meg vendéglátóink.

Vasárnap délelĘtt, a fesztivál zárásaként egymást követték a tánccsoportok a színpadon. Gyermektáncosaink
somogyi és szatmári táncokkal ejtették ismét ámulatba a
nagyszámú közönséget. A hétfĘi újságban ezt írták róluk:
„Besonderer Jubel galt den Kindern aus Visegrád. Sie
zeigten ihre ungarische Tänze in schönen Kostümen
glanzvoll und in schmissigem Tempo.” (Rendkívüli ováció szólt a visegrádi gyerekeknek. Magyar táncaikat gyönyörĦ ruháikban elegánsan és lendületes tempóban mutatták be.)
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NEOTON FAMÍLIA OMEGA ILLÉS
EDDA KOVÁCS KATI P. MOBIL
QUIMBY LGT
KOWALSKY MEG A VEGA
CHARLIE MÁTÉ PÉTER

Visegrád, szabad egy táncra?

Joggal voltak büszkék a gyerekekre felkészítĘik, Bozóki
Marianna igazgatónĘ és Alvincz Erzsébet pedagógus. Vasárnap délután még részt vett küldöttségünk az ünnepi felvonuláson. Közel száz csoport vonult meghatározott rendben, saját népviseletébe öltözve a város központjáig és viszsza; útközben a helyiek és a programra érkezĘk tapssal köszöntötték az elĘttük elhaladókat. Nagyon jól esett, hogy
bennünket, visegrádiakat éljeneztek; volt ismerĘs, aki a nevünkön szólított. Úgy gondolom, hogy jelenlétünk ezen az
eseményen hozzájárult partnerkapcsolatunk erĘsödéséhez.
Beszédtémává vált Visegrád és a visegrádiak; ráirányult a
figyelem 18 éve tartó együttmĦködésünkre.

2013. augusztus 24-én szombaton,
21 órai kezdettel
a Magyar Dal Estje kerül megrendezésre
a sportpályán,
melyen az elmúlt 50 év
legnagyobb hazai slágerek hangzanak el.
HangulatfelelĘs: Dj KĘ
Mindenkit várunk szeretettel!

MAGNA CUM LAUDE SZÉCSI PÁL
KISPÁL ÉS A BORZ CSERHÁTI ZSUZSA
ANIMA SOUND SYSTEM IRIE MAFFIA
KISTEHÉN TÁNCZENEKAR
VAD FRUTTIK

 



A Mátyás Király MĦvelĘdési Ház szeretettel hív és
vár minden kedves érdeklĘdĘt egy

csillagászati bemutatóra

Ezek a megállapítások mindkét fél részérĘl elhangzottak a
„búcsúesten”. Manuela Schlaak, a Német–Magyar Baráti
Társaság új vezetĘje kiemelte, hogy törekedni fognak az iskolák közti kapcsolat felújítására, és keresik a lehetĘséget
más egyesületek bevonására is. Lars Leveringhaus,
Obergünzburg polgármester kiemelte, hogy számukra teljesen természetes, magától értetĘdĘ dolog, hogy visegrádi
csoportok a különbözĘ obergünzburgi eseményeken részt
vesznek. Visegrád nevében Félegyházi András polgármester
megköszönte a szívélyes vendéglátást, a baráti fogadtatást,
kiemelte, hogy a hagyományápolás rendkívül fontos a mai
világban és e téren vannak a két városnak lehetĘségei. Zeller Márton köszönĘ mondataival emlékezett azokra, akik a
testvérvárosi kapcsolat gondolatát kezdettĘ fogva támogatták, magukénak érezték. Az Áprily iskola nevében Bozóki
Marianna köszönte meg a meghívást.
A hivatalos rész után még sokáig beszélgettünk vendéglátóinkkal.
Köszönjük a felejthetetlen élményeket obergünzburgi barátainknak!
Schmidt Anna

2013. augusztus 16-án (rossz idĘ esetén 17-én)
19 órára,
a bobpálya melletti parkolóba.
Naplementéig hidrogén-alfa távcsĘvel nap, napkitörés-megfigyelésre lesz mód, sötétedés után a Hold, a
bolygók (Vénusz, Szaturnusz) és különbözĘ csillagok
és csillagképek látványában gyönyörködhetünk majd.
A bemutató ingyenes! Mindenkit szeretettel várunk!
Mikesy Tamás

Kedves Gyerekek!
A nyár utolsó hónapjában is folytatódnak a könyvtári
mesedélutánok.
Augusztusban Watzek Luca két
bábelĘadására hívlak benneteket: 13án kedden Frakk és a két
elkényeztetett macska, Szerénke és
Lukrécia történeteibĘl
láthattok
válogatást,
16-án pénteken Pom
Pom
meséi
szórakoztatnak majd
benneteket.
Fehér Judit
könyvtárosȱ
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SZÉP ELISMERÉS!

Jékely Zoltán:

Az Áprily Lajos – Bardon Alfréd: Visegrádi képek címĦ könyv
nyomtatásával megbízott Mester Nyomda Kft. benevezte a kiadványt a
Nyomda- és Papíripari Szövetség által meghirdetett Pro Typographia
2013. versenyre. A versenyre, melynek zsĦrizésében idén is a szakma
kiválóságai vettek részt, 29 nyomda 88 termékkel nevezett.
A pályázaton örömünkre az Áprily Lajos – Bardon Alfréd: Visegrádi
képek címĦ könyv Kiváló minĘsítésĦ oklevelet kapott. A korábbi
évekhez hasonlóan minden terméket három zsĦri tag egymástól függetlenül értékelt és ezek számtani átlaga alapján született meg a zsĦri
döntése. Azok a termékek kaptak kiváló minĘsítést, amelyek átlag
pontszáma meghaladta a 9,5 pontot.
A gyĘztes termékeket – köztünk a mienket – egy éves idĘtartamra az
Óbudai Egyetemen állítják ki, ahol mindenki megtekintheti azokat a
bíráló lapokkal együtt. Az ünnepélyes díjátadóra az Ęsz folyamán kerül
sor.
Köszönjük mindenkinek a munkáját, aki hozzájárult ehhez a sikerhez, és gratulálunk nekik, elsĘsorban Csontó Lajosnak, a könyv tervezĘjének, aki az elĘkészítĘ munkából és a kivitelezésbĘl is oroszlánrészt vállalt.
VH szerkesztĘsége


Megöldököltük
a nyarat,
mint egy széptollú
madarat,
belĘle más nem
is maradt,
egy-két piros tollpillanat.
Megnyúlt árnyékok, hullottszilvaszag;
a lombokon még nincs egy foltnyi
vér sem:
vadgerle búg – forró hangjában,
érzem,
még a bolondító, vad nyár
kacag.

EgyüttmĦködés született európai jelentĘségĦ
védett területek kezelésérĘl
EgyüttmĦködési megállapodást írt alá a Pilisi ParkerdĘ Zrt. és a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság a
Pilis Bioszféra Rezervátum és a Szénások Európa Diplomás terület megĘrzése és fenntartása érdekében Visegrádon. Az eddigi közös munkát bĘvítĘ együttmĦködés célja a kivételes élĘvilágot ĘrzĘ területek jó állapotát megóvó gazdálkodás fenntartása, az ott élĘ fajok megfigyelése, valamint a környezeti nevelés és a turisztika összehangolt megszervezése.
A Bioszféra Rezervátum területén a „ParkerdĘ Természetesen” program keretében a Pilisi ParkerdĘ Zrt. eddig is
több, mint 370 millió forintot fordított aktív természetvédelmi munkákra, mint például vizes élĘhely létrehozás,
invazív fafaj visszaszorítás, erdĘszerkezet átalakítás, erdeiiskola-fejlesztés vagy a magyarföldi husáng
élĘhelyvédelme. A keretmegállapodás írásba foglalja, hogy a két szervezet folyamatos együttmĦködésével biztosítja a bioszféra rezervátum biológiai sokféleségének, fajainak, élĘhelyeinek megĘrzését. Fontos közös feladat a
fajok folyamatos állapotfelmérése, a látogatói létszám megállapítása, a közjóléti létesítmények fenntartása és felülvizsgálata, az országjelentések közös elkészítése és a szakmai rendezvényeken való közös részvétel.
Az eddigi tapasztalatok alapján és az integrált természetvédelmi szemléletet alkalmazó erdĘgazdálkodás kiterjesztése érdekében a ParkerdĘ Természetvédelmi Szabályzatot létesít, amelyben a Nemzeti Park Igazgatóság
szakértĘi közremĦködnek.
Az Európai Unió által létrehozott Európa Tanács hazánkban összesen három területet díjazott Európa Diplomával, ezek egyike a Budai tájvédelmi körzethez tartozó Szénás-hegycsoport. A terület a pilisi len és más jégkorszaki maradványfajok élĘhelye, európai jelentĘségĦ védett terület. A parkerdĘ a tájidegen fenyvesek átalakításával és
a vadállomány szabályozásával segít a természet megĘrzésében, emellett a környezeti nevelésre, a vadvédelmi kerítés karbantartására és a növényzet változásának felmérésére 2013-ban 1,8 millió forintot fordít, amelybĘl 1,7
millió forintot ad át a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság részére.

PARKERDė AZ EMBERÉRT
informaciopprt.hu, www.parkerdo.hu
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Olvasói  levelek





Kedves Olvasó!
Most megint olyat akarok írni, ami a mai
napig igen aktuális, ugyanis ez a szó a
,,KÖSZÖNÉS”.
Hát lehet az idĘs embernek olyan igénye,
hogy köszönjünk egymásnak (a fiatalok is)!
Nem idegen dolog a köszönés, már születéskor belénk oltotta a bába, a szülĘ és a vallás.
Kérem, Kedves Olvasók, megint visszatérek
a régi gyermekkori idĘkre, ez alapvetĘ dolognak számított. Régen igen sok gyermek volt,
és mind olyan nevelést kapott, hogy mindenki
köszönjön egymásnak. Nincs annál szebb dolog, mikor az ember összetalálkozik valamilyen régi ismerĘssel, és köszöntjük egymást.
Igaz, hogy régen még nem volt annyi idegen, mint most, mindenki ismerte egymást, ha
nem is köszönt, de a kalapját megemelte. Sajnos öregségemre újra-újra nosztalgiával gondolok a régi idĘk hangulatára. Csak azt sajnálom, hogy van nálam 1-2, pár évvel idĘsebb
Ęslakos, de Ęk soha nem írnak, pedig volna
mit írni. Visszatérve a köszönésre, sajnos a
mostani világ nem ezt igazolja. Se gyerek, se
felnĘtt nem köszön. Sokan elvárják, hogy az
öreg köszönjön elĘre. Elmegy a gyerek a felnĘtt mellett, és azt mondja: ,,SZIA!”
Megváltoztak az emberek és az egymás iránt
érzett viselkedésük. Nehezen szánják rá magukat az emberek, hogy köszönjenek. Egyre
több az idegen a városunkban, nem igen ismerjük egymást. Sokan vannak ErdélybĘl, és
meg kell mondjam, Ęk azok, akik ,,idegenül”
is köszönnek, és ez szép gesztus.
Gyerekkori emlékem, hogy 5. vagy 6. osztályos voltam, amikor minden reggel ministráltam a templomban. A mise végén a barátommal szaladtunk az iskolába. A sarkon jött egy
idĘs hölgy, aki a községházán volt írnok. E
hölgy neve Buchwald Rózsi volt. Rohantunk,
és elfelejtettünk köszönni. A tízórai szünet
után az igazgató – Szabady Béla – kihívott
minket, rá kellett feküdni a padra, és 4-5 botütést kaptunk a fenekünkre.
– Most legalább tudjátok meg, hogy kell köszönni! – mondta az igazgató.
Az iskolával szemben volt édesapámnak egy
trafikja. A tanítás után az apámtól is kaptam
4-5 sétabot-ütést, mert nem köszöntem.
Most pedig próbáljuk egymást köszönteni,
mert ez az illemhez és az egymás iránti tisztelethez tartozik.
Tisztelettel:
id. Szinay István

A Jókedv és BĞség Pártja

2013. augusztus

1823-ban, azaz éppen 190 éve írta le Kölcsey Ferenc a Himnusz elsĘ
két sorában fohászát az Úrhoz: „Isten, áldd meg a magyart, Jó kedvvel,
bĘséggel,”. Az azóta eltelt közel két évszázadnyi magyar történelem sajnos arról tanúskodik,
hogy nagy költĘnk kérése még nem talált utat a
Mindenhatóhoz. Forradalmak, háborúk, belviszályok állnak mérföldkövekként ezen idĘszak
alatt, melyekbĘl kivétel nélkül vesztesen került
ki a nemzet. De mégis valahogy minden nagy
égés után talpra állt, összeszedte magát, de
szinte csak azért, hogy újra erĘre kapva belefogjon egy következĘ önromboló, önpusztító harcba. 1956-ban volt az utolsó fegyveres megmozdulás az országban. Ennek most 57 éve. 1989 óta megéltük, hogy
idegen megszálló nélküli, szabaddá vált ország lettünk. Csatlakoztunk
a világ legerĘsebb katonai szövetségéhez, és befogadott minket az Európai Közösség. Szabad lett a választás, szabad lett az utazás, szabad
lett a vállalkozás, szabad lett az élet. Szabaddá vált az út a jókedv és
bĘség felé. Ehhez képest hol tartunk most?
Itt állunk egy csĘdtömeg közepén. Fiatalok százezrei hagyják el az
országot és keresnek megélhetést külföldön. Az ország és lakosságának nagy része példa nélkül állóan eladósodott. A termelĘeszközök
idegen kezekbe kerültek. Széthúzás és korrupció szinte mindenütt. És
ami a legszomorúbb:
Egy közelmúlti felmérés szerint a világ országai és népei között még
Banglades lakossága, vagy a libanoni palesztin menekülttáborok lakói
is nagyobb optimizmussal néznek a jövĘ elé, mint mi magyarok. A jókedvnek és a bĘségnek talán még soha nem voltunk ennyire híján, mint
napjainkban.
De talán pont ez az az óra, és ez az a perc, amikor az ember felismeri, rádöbben és kimondja, hogy én pedig jókedvĦen és bĘségben akarok élni. Nem érdekelnek az ideológiák és pártjaik. Nem akarok ellenségképeket nézegetni. Nem akarom hallgatni az acsarkodást és uszítást. Nem érdekelnek a pártos levelek, sajtótájékoztatók, óriásplakátok
és hirdetések. Nem érdekelnek a kizárólag szörnyĦségeket sugárzó
híradók. JókedvĦ embereket szeretnék látni magam körül és bĘséget az
országnak és mindenkinek, aki itt él. Mindehhez egy dolgot muszáj
megérteni: Aki „vérre menĘ” világnézeti alapon akar igazságot teremteni az országban, az csatát nyerhet, de háborút soha. Mert így az országban mindig lesznek vesztesek, akik szintén magyarok és velük
együtt veszít a látszólag gyĘztes fél is. Csak a „mindenki gyĘztes”
technika lehet megoldás, ez vezethet el a jókedv és bĘség világába, de
ennek érdekében át kell lépni eddigi árnyékainkat és el kell felejteni az
idejétmúlt ideológiák mindenhatóságát, a másik fél iránti elĘítéleteket
és gyĦlölködést.
Hogy ez az idĘ hogyan és mikor jön el, és hogy eljön-e egyáltalán azt
nem tudom. De ha történetesen holnap megalakulna a „Jókedv és BĘség Pártja”, amely csak a Himnusz elsĘ két sorával törĘdik és semmi
mással, én biztosan lelkes tagja és támogatója lennék. És gondolom,
nem lennék egyedül.
Abonyi Géza

Köszönet árvíz után
Szeretném megköszönni a polgármesteri hivatalnak, jelesül Pintér
Terikének és Kucsera úrnak, hogy lehetĘvé tették az árvíz ideje alatt,
hogy eljussak Dunabogdányba egy 10 tonnás autóval a férjem gyógyszereiért.
Tisztelettel:
Hoffmann Mártonné
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Két jó hangulatú hét….
volt a nyári napközis gyermekfoglalkoztató tábor.
A gyermekek létszáma a táborban átlagosan 35 fĘ volt, és
bár az árvíz kicsit „átírta” tervinket, minden programot meg
tudtunk valósítani.
Az elsĘ napon kirándultunk a Mogyoró-hegyre, majd bobozni voltunk és megnéztük a fellegvárat.
A második napon a sportpályán nagy hajókat építettünk
hungarocellbĘl, amit aztán vízre tettünk, de ki is pecáztunk,
mert a végén sajnálták elengedni, inkább haza szerették
volna vinni. Közben pedig a gyerekek nagy örömére pizzát
sütöttünk magunknak ebédre. Élvezettel gyúrtak, nyújtottak,
reszeltek stb., majd degeszre tömték a hasukat; összesen 13
nagy tepsi készült, majd percek alatt tĦnt el a hasukban.
A harmadik napon kirándulni voltunk a Telgárthy-réten és
levendulát fontunk.
A negyedik napon sportprogramjaink voltak a sportpályán,
Müller Antival spinningeltek a gyerekek délelĘtt, majd jött
Ralf, aki bemutatta nekik a kick-boxot és ezt mindenki ki is
próbálhatta, majd Bartha Zoárddal egy kis evezésre mentek
a bátrabbak az öbölbe, szigorúan mentĘ mellényben.
Matkovics Marianna néni pedig egy kis levezetĘ thai-chivel
zárta a meleg napot a fák árnyékában. Közben a konyhában
is zajlott az élet, zöldborsólevesünk mellé palacsintát sütöttek a gyerekek, mindenki a magáét.
Az ötödik napon Zebegénybe mentünk biciklivel. Itt megnéztük a Hajózástörténeti Múzeumot, nagyon tetszett mindenkinek. A SzĘnyi Múzeumba sajnos nem tudtunk bejutni,
mert felújítás alatt áll, helyette egy jó órát pancsoltunk a
forrásnál és a patakban, ami a rettenetes hĘségben nagyon jól
esett. Ebédre pizzát rendeltünk a helyi pizzériában, a gyerekek meg is jegyezték, hogy a maguk sütötte pizza sokkal
finomabb volt annál (pedig az sem volt rossz).
A hatodik napon Ytong-várat építettünk a sportpályán, a
hetedik-nyolcadik napot pedig Szokolyán töltöttük a Kacártanyán. Ezt nagyon élvezték a gyerekek. Dagasztottak és
sütöttek igazi kenyeret, igazi kemencében, összesen 10 kilónyit. KettĘt rögtön melegen meg is ettünk, a többit vacsorára
a sült kolbász és szalonna mellé. Majd egy kis kóstoló is
került mindenki táskájába belĘle. A nomád környezet adta
lehetĘségeket gyorsan megtalálták a gyerekek, nem kellett
tv, áram stb. „csülköztek”, „hétfáztak”, kitartóan próbálkoztak lépéseket tenni a gólyalábbal stb. Este kis kocsival maguk hordták a friss szénát a kunyhókba, ahol aludtunk, majd
másnap még egy kézmĦves foglalkozás volt, nemezeltek,
ebédeltünk és nem túl boldogan indultunk kora délután haza.
Az utolsó két napot a sportpályán töltöttük, itt volt a táborzáró. Az idĘ viccelĘdött velünk, csak esett és esett, sátorállításról így szó sem lehetett. Hogy ne kelljen mégsem haza
mennünk este, felcuccoltunk az öltözĘkbe. Mire kész lettünk,
elállt az esĘ, kisütött a nap. Egy óra múlva így felállítottuk a
sátortábort, és lecuccoltunk az öltözĘkbĘl. A délután nagy
része készülĘdéssel telt, hiszen estére vendégségbe vártuk a
szülĘket. Az együtt fĘzés mindig nagy élvezet, most is az
volt. Készült kb. 100 db sült csirkecomb, két nagy tál paradicsomsaláta, egy nagy tál uborkasaláta és rengeteg kókuszgolyó.
Vacsoráztunk, és lassacskán megérkeztek a szülĘk, akiket
megvendégeltünk. A késĘn jövĘknek pedig már csak a
tepsimártogatás maradt.
Tíz óra után még jött a meglepetés, egy éjszakai bátorságpróba az erdĘben Pistivel. Nagyon élvezték, és mindenki –
még a legkisebbek is – nagyon bátrak voltak.
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Másnap kicsit fájó szívvel és nagyon fáradtan bontottunk
tábort, búcsúztunk egymástól.
Azt gondolom, tartalmas, szép két hetet töltöttünk együtt a
gyerekekkel.
Köszönet illeti a programban segítĘket: Matkovics Mariannát, Csitneki Szilvit, Farkas EnikĘt, Bártfai Zsófit, Bártfai
Istvánt, Molnár Zsókát, Galszter Anitát, Müller Antalt,
Bartha Zoárdot, Schickerling Ralfot.
Valamint köszönjük Jung Vilmosnak, hogy ingyen utazhattunk a kompon, Meggyes Balázsnak, hogy kocsival elvitte
tábori motyónkat Szokolyára, EĘry Dénesnek, hogy vizet
biztosított a gyerekeknek az igen meleg napokban, és a
bobpályának, ahol két ingyen csúszást kaptunk.
Végül, de nem utolsó sorban köszönet a városvezetésnek, a
Sziget Ifjúsági Egyesületnek és az Áprily Iskoláért Alapítványnak, akik az összes program költségeit viselték.
További szép nyarat kívánok mindenkinek!
Bártfai Ildikó

Retro Mobil Hegyi Felfutó és Túra
Klasszikusok a Pilisben
Augusztus 31-én különleges eseménynek ad helyt Visegrád
és a környezĘ települések. Idén is megrendezzük a Retro
Mobil Hegyi Felfutót, csak egy kicsit másképp, mint 2012ben. A tavaly szeptember elején nagy sikert hozó veterános
futam a fellegvár felé vezetĘ Panoráma úton zajlott, lezárt
szakaszon. Most az átlagtartó sprintfutam helyett egy túrát
szervez a veterán jármĦvekkel foglalkozó Retro Mobil újság
csapata. A kiindulás ismét Visegrád, ám az oldtimer autókból
álló karaván nem áll meg a fellegvárnál, hanem tovább halad
Lepence, Pilisszentlászló, Szentendre, DobogókĘ, majd
Esztergom, Tinnye, Piliscsaba, Csobánka irányba, hogy
Pomázon és Pilisszentlászlón keresztül ismét megérkezzen
Visegrádra. Összesen 150 kilométert tesznek meg az öreg
jármĦvek, amelyek összesen 10 speciál szakaszt is teljesítenek az úton: ezeken elĘírt átlagsebességet kell tartaniuk. A
gyĘztes az, aki a legjobban megközelíti az egyes szakaszoknál elvárt sebességet.

A rajt szombaton reggel 10 órakor lesz Visegrádon, a 11-es
útról elérhetĘ Palotaház melletti parkolóban, s ide is érkeznek vissza az autók délután. A parkolóban egész napos kirakodóvásár is lesz; az öreg gépeket reggel fél kilenctĘl csodálhatják meg az érdeklĘdĘk. Mindenkit szeretettel várunk!
Karner Miklós
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„Virágos Visegrádért Díj” – 2013. július
Továbbra is az a véleményünk, hogy nagyon sok a szép
és virágos porta, továbbá közterület van Visegrádon,
amelynek igazán örülni lehet. Díjazott július hónapban:

technikai ok miatt kimaradt fotók:

Grósz Tibor és Szalai Jánosné Terike
Csukavölgy utca 2. szám alatti
közös virágos udvar-kertje

Vogel Gyuláné és nyíló rózsái

Különösen a rózsák már az utcába forduláskor is jó látszanak, de közelebb érve látszik a sokféle virág a kerté
alakított udvarban is. De nem csak a kertben vannak virágok, hanem az ablakokban is kívül és belül egyaránt és
nagyon sokféle fajta. Az ablakon belüli (az ablak közötti)
virágcsodákat különösen Terike ápolja. Sok munkája van
benne, de a létrehozott varázslat megéri
Tibor elmondta, sok-sok munka volt az is – és sok idĘ is
kellett hozzá –, amíg a virágos kertudvar kialakult, de már
évek óta így néz ki. Ezt tapasztalhatják azok a visegrádiak, akik a Csukavölgy utcában járnak (esetleg kirándulnak), de a kiránduló turisták is egyaránt.
Gratulálunk Grósz Tibor és Szalai Jánosné Grósz Terike díjazottaknak a további szépítĘ munkához és személyes életükhöz erĘt és jó egészséget kívánunk!
A VSZ Virágos Visegrádért munkacsoportja
Fotók: VSZ archívum

Felhívás

Fröhlich Istvánné mutatós utcai virágoskertje

Köszönjük azoknak a visegrádiaknak, akik hívtak bennünket, és javaslatot tettek szép virágos udvarokra, kertekre, balkonokra és virágos közterületekre.
Kérjük továbbra is, hogy Ön is vegyen részt a kiválasztásban!
A VSZ szeretné Visegrád lakosait is bevonni az értékelésbe.
Ez évben – májustól októberig – tart a „Virágos Visegrád” cím odaítélése.
Észrevételeiket, javaslataikat minden hónap 10-ig várjuk
a 06 (20) 415-0020-as vagy a 06 (70) 708-4836-os telefonszámokra.
VSZ Virágos Visegrádért munkacsoport
A múlt havi számból

Hajdu András díszes udvarbejárója
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Közhasznú címek
és telefonszámok
Állatorvos (dr. Patócs András)
Tahi, Elekfy J. u. 4. 387-177
Áprily Lajos Általános és Alapfokú MĦvészeti
Iskola (Bozóki Marianna)
Rév u. 2. 398-312
Atlantis-Club Kft. (Jung Vilmos)
Révállomás 398-344
DMRV hibabejelentĘ 310-798
ELMÜ hibabejelentĘ (40) 383-838
Dunakanyar Erdei Iskola
Mátyás király u. 94. 397-430
Fellegvár Óvoda (Dobó Istvánné)
FĘ u. 18. 398-130
Fogorvos (Tavasné dr. Tóth Mária)
FĘ u. 38. 397-574
Gázcseretelep (Szebeni Imre)
Bányatelep (30) 996-5968
Gyámhivatal
FĘ u. 38. 597-050, 597-051
Gyógyszertár (Robicsek Katalin)
FĘ u. 44. 398-365
Hajóállomás Duna-part 398-296
Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház
Gizella-telep 801-700
Mátyás Király Múzeum
FĘ u. 23. 398-026 (Buzás Gergely)
Mátyás Király MĦvelĘdési Ház (Mikesy Tamás)
Széchenyi u. 11. 398-128
MENTėK 104
MOLGÁZ hibabejelentĘ (27) 370-639
MOL töltĘállomás
Duna-part 398-056
Okmányiroda
FĘ u. 57. 597-072
Orvosi rendelĘ (dr. Balázs Mária)
FĘ u. 38. 397-149
Pilisi ParkerdĘ Rt.
Mátyás király u. 4. 598-000
Plébániahivatal (Kalász István)
FĘ u. 40. 398-006
Polgármesteri hivatal (Félegyházi András)
FĘ u. 81. 398-090
Postahivatal 1.
FĘ u. 77. 398-099
RENDėRSÉG 107
RendĘrségi körzeti megbízott
FĘ u. 57. (30) 567-2821
Takarékszövetkezet
Rév u. 9. 398-150
Temetkezés (Karakas Károly)
Dunabogdány, Kossuth u. 23. 390-813
TĥZOLTÓSÁG 105
VédĘnĘ (Balogh Zoltánné)
FĘ u. 38. 397-474
Visegrádi Erdészet 598-080
Visegrádi RendĘrĘrs
FĘ u. 57. 398-273

19


   


 


    
A KÖRNYÉK LAPJAI KÖZÖTT
A LEGKEDVEZĝBB
HIRDETÉSI TARIFÁKKAL!
TÖBBSZÖRI MEGJELENÉS ESETÉN
ÁRKEDVEZMÉNY!
HA ÍRNI SZERETNE,
CIKKÉT
MINDEN HÓ 15-ÉN
DU. 16 ÓRÁIG KÜLDJE EL

mikesytamas@freemail.hu
vagy
borsody44@gmail.com
ELEKTRONIKUS CÍMRE!
A CIKKEKET KÉRJÜK 10 PONTOS
NEW TIMES BETīTÍPUSSAL SZEDNI!
KÉRJÜK A CIKKÍRÓKAT,
HIRDETėKET
A LAPZÁRTA PONTOS BETARTÁSÁRA,
HOGY AZ ÚJSÁGOT A TÁRGYHÓ
ELSė NAPJÁRA
MINDEN OLVASÓ KÉZBE VEHESSE!
MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!

A Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház
(Visegrád, Gizella-telep)
az alábbi munkakörök ellátására hirdet felvételt

ÁPOLÓ,
REHABILITÁCIÓS TEVÉKENYSÉG
TERAPEUTA,
LABORATÓRIUMI ASSZISZTENS
A munkakörök betöltésének feltételei:
– Ápoló munkakör (felnĘtt szakápoló, OKJ 54-es ápoló,
diplomás ápoló vagy általános ápoló, ált. asszisztens)
– Rehabilitációs tevékenység terapeuta (szakirányú
képesítés)
– Laboratóriumi asszisztens munkakör (laboratóriumi
asszisztens vagy ált. asszisztens végzettség)
– MĦködési engedély
– MESZK tagság
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
Jelentkezni önéletrajz elküldésével lehet.
Felvilágosítást ad:
TĘkés Anita 06 (26) 801-700/1340 m.
BĘvebb információ olvasható az
www.visegradikorhaz.hu
Cím: 2026 Visegrád, Gizella-telep

intézet

honlapján:

20

VISEGRÁDI HÍREK

2013. augusztus

Szellemi és alkotó mĦhely – a mesei hagyományvilág ápolására

tinktúrák, keverékek mézbĘl (H, K)
Lovasok keresztül a Pilisen, szakrális túrák, forrásvíz, borok
a Sopronbánfalvi Pálos PincébĘl
’FIRÚL FIRA’ ALKOTÓMĥHELY
Firúl Fira AlkotómĦhely, Meseház,
+ MESEHÁZ (Visegrád, FĘ u. 102.)
Visegrád, FĘ u. 102. Bejárat a Schulek utca felĘl
a Mátyás-hagyomány kutatására felnĘttnek, gyermeknek egyVezetĘ: Huszár Andrea Magdolna
aránt *
ÉrdeklĘdni itt: karcsaitundertanc@gmail.com Hozzájárulás: elĘPápainé Páhi Emma, a NépmĦvészet Mestere, karcsai meseadások: felnĘtt: 1800 Ft/nap, gyermek (5–15 év) 800 Ft/nap, 5
mondó asszony emlékezetére
év alatt ingyenes. Ünnepre: gyertya. Szállás: saját sátorban, há        lózsákban 900 Ft/nap. Változások lehetségesek.

     
     

GyĦljünk össze és forduljunk hozzá a népmese nyelvén, imával,
énekekkel: Boldogasszony, Mária, Regina, Magyarok Nagyaszszonya, SzĦzanya, Babba, Az Áldott, TündérkirálynĘ – sokan és
sokféleképpen szólítjuk Ęt, a NĘt, aki Koronás KirálynĘje
mennynek-földnek
2013. AUGUSZTUS 14. SZERDA ESTÉTėL
15. HAJNALIG

    


 

fĘünnep – zarándoklat gyalog és lovakkal a dömösi Szentfa Kápolnához – imafüzér, zenészek, gyermek mesemondók és táncosok, verselĘk, máglyatĦz-virrasztás, éjszakai szertartás hajnalig
– a PILISI TÁJBAN. Gyertyát hozzanak magukkal. Indulás este
21 óra körül a Meseháztól
AUGUSZTUS 12–14.

  
  
meseünnep – Boldogasszony csokra: készülĘdés, játék, elĘadások. Érkezés: hétfĘ reggel 8 órától (augusztus 12: H-hétfĘ, 13:
K-kedd, 14: Sz-szerda)
Az ünnepi készülĘdést megnyitja:

FÉLEGYHÁZI ANDRÁS építész, hétfĘn 15.00-kor
Hogyan mentette meg SzĦzanya a magyarokat?
+PÁPAINÉ EMMA néni a meséiben lesz jelen
Szentasszonyok Csángóföldön / PETRÁS MÁRIA
énekmondó, keramikus mĦvész (K 16.30, SZ)
A Szent Korona misztériuma / KOCSIS ISTVÁN
író, történész (SZ 14)
Tündér Ilona és Árgyélus királyfi / SZÁNTAI LAJOS
mĦvelĘdés történész (K 18)
Égi Táltosasszony / Dr. MOLNÁR ATTILA állatorvos,
Ęstörténet kutató (H, SZ)
A mese egyezik a mennyországgal / HUSZÁR ANDREA
MAGDOLNA szobrászmĦvész (H 15, SZ)
A csillagszemĦ juhász és a Nap mĦveleteinek jelképei /
CZEGLÉDI GÁBOR grafikusmĦvész (H 19)
Világ GyĘzelmes KirálynĘje zarándokút / CHEMEZ
FARKAS néprajzkutató és társai / a Pilisen át lóháton –
Eléjük mennek: VIDA ANIKÓ és a visegrádi lovasok.
Fogadás: K 15 körül
Napszél- külsĘ és belsĘ hĘ / Dr. BARTUS JÁNOS
csillagász, napkutató fizikus (H 17) és
lovagoltatás szárral-szár nélkül: Vida Anikó lovai
a Bátor lovastanyáról (H, K, SZ)
Zene/ Éles László és Barátai magyar népzene (K 21, SZ),
Mokos Andrea népdalok tanítása (K, SZ)
Bajdázó tündérzene Marosról (H 21). A születés minĘsége
az élet minĘsége Láposi Gabriella szobrász (K 10)
Mesés bábelĘadások / Sz. Nagy Mária bábszínész,
Csitneki Szilvia kertész (visegrádi királyi palota)
Tiszta méz: Kiss István méhész gyógytanácsai,

AUGUSZTUS 5–14.

  

 

Firúl Fira AlkotómĦhely és Meseház,
(Visegrád, FĘ u. 102.)
Nyitott mĦterem, alkotó szakkörök kicsiknek, nagyoknak

Augusztus 5–7. között napi 2×
× másfél órában

NĘi ĘserĘ: 3 nap a népi gyógyászatról, vezeti: Bernád Ilona
bába, népi gyógyász /KüküllĘ mente (Természetjárás, gyógyfüvek, tanácsadás, méregtelenítés, Boldogasszony erĘ, tisztulás,
imádságok). Ilona tanító könyveivel és gyógytinktúrákkal érkezik, melyek kaphatók lesznek a tanácsaival kiegészítve

Énektanítás, imafüzérek: Petrás Mária és Mokos Andrea segítségével
Járt-járatlan utak, források, szent helyek Visegrádon és
környékén természetjárás Matkovics Marianna tanárnĘvel (túracipĘ, váltóruha szükséges!)
Boldogasszony ruhája készül!
augusztus 11-13 között/ G. Nagy Nóra néni és Bene
Éva (Visegrád) a híres batikmĦhelyt a tisztes múltú helyi
festĘmĦvész néni a kedvünkért felújítja, napi 4 órában
kezdĘknek is, szabadrajz mentén, a tapasztalt idĘs néni és
segédje vezetésével!
Gyermek mese- és alkotótábor augusztus 12–14.
gyermek felügyelet, mesetanítás, rajzolás, bábkészítés, gyógynövénygyĦjtés: reggel 9-tĘl du. 15-ig
Huszár Andrea Magdolna szobrászmĦvész és Bódor Andrea
tehetséggondozó és psszichológussal és Csitneki Szilvia kertésszel
Jelentkezés augusztus 5-ig, utána nem garantált a helybiztosítás
Vendégváró: bemutatkozik a tatai Palmetta Alkotó MĦhely
Várható még: Napforgó-tanulás az Ęskép faragó Makó Csabától (Kovászna). ÉltetĘ székely motívumok, napfázisok faragása
kemény és puha fába, egyszerĦ szerszámokkal. Csaba elhozza és
bemutatja faragásait és szakrális bútorait
A szakkörök eltérĘ idĘtartammal, részvételi és anyagköltséggel mĦködnek – érdeklĘdjön a lenti címen.
Szállás: a tábor és az ünnep résztvevĘi a helyszínen saját sátorral, hálózsákkal tartózkodhatnak: 900 Ft/fĘ/nap. Egyéb szálláshelyek Visegrádon sokfelé találhatók
Étkezés egyénileg (gyermekek számára igényelhetĘ)
Kiadványok, kézmĦves tárgyak árusítása- a tananyaghoz, mĦhelyekhez kapcsoltan. A mĦhelyek programja változhat, ill. szervezés alatt van, követhetĘ a visegrádi hirdetéseken. IdĘpontok
egyeztetése és jelentkezés:
SzervezĘ:
Firúl-Fira AlkotómĦhely és Meseház
Visegrád, FĘ u. 102. Bejárat a Schulek utca felĘl.
VezetĘ: Huszár Andrea Magdolna szobrászmĦvész, mesekutató. E-mail: karcsaitundertanc@gmail.com
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Visegrád-Szentgyörgypusztán ez a Mogyoró-hegy utcai ingatlan

ELADÓ
A ház építtetĘjétĘl örökölt, masszívan megépített
összközmĦves lakóház rendezett környezetben, erdĘ alján,
az idĘsotthonhoz közel, jól megközelíthetĘ helyen található,
kilátással a Dunára és Kisoroszira.

BeköltözhetĘ, saját ízlésre minimális ráfordítással átalakítható.
Alkalmas többgenerációs nyaralónak,
vagy akár
a fizetĘvendéglátásban is hasznosítható.

ÉrdeklĘdni lehet:
06 (20) 971-1599
Benczéné Fodor Erzsébet
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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!



 
   





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

Biztosítások kötése,
ügyintézés ügyfeleimnek
A Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház
(Visegrád, Gizella-telep) felvételt hirdet

VILLANYSZERELė (KARBANTARTÓ),
KERTÉSZ
munkakörök ellátására
A munkakörök betöltésének feltétele:
– középfokú villanyszerelĘ, ill. kertész végzettség
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
Jelentkezni önéletrajz elküldésével lehet.
Jelentkezési határidĘ: 2013. augusztus 10.
Felvilágosítás:
TĘkés Anita 06 (26) 801-700/1340 m.
Cím: 2026 Visegrád, Gizella-telep,
e-mail: munkaugy2@visegradikorhaz.hu
BĘvebb információ olvasható az intézet
www.visegradikorhaz.hu

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!
honlapján:

ÉrdeklĘdni lehet:
a (30) 966-9288-as
és a (26) 398-287-es telefonszámon
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Cserépkályha építése, átrakása
új és régi csempébĘl
és téglakályha-építés
Honti László
06 (20) 356-6634
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VISEGRÁDI HÍREK
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala

AJTÓ, ABLAK,
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
garanciával, korrekt áron

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

Megjelenik havonta, 800 példányban
FelelĘs szerkesztĘ: Gróf Péter
A szerkesztĘbizottság tagjai:
Borsody István, Gróf Péter, dr. Gróh Dániel, Kálazy László,
Mezei Anna, Mikesy Tamás, Scheiliné Herendi Ida
Kéziratleadás: minden hó 15-ig
ISSN 1587-7477
Írásaik tartalmáért a szerzĘk vállalják a felelĘsséget!
SzerkesztĘség: Visegrád, Széchenyi u. 11. Tel./fax: 06 (26) 398-128
SzerkesztĘségi órák: szerdán 14–16 óra között
Tipográfia, tördelés: Borsody István
Nyomdai munkák: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác
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A Szent Korona országainak és tartományainak egyesített nagycímere és a magyar koronára felesküdött uralkodók, kormányok
(Aba Novák Vilmos, Székesfehérvár, mauzóleum D-i oldal)

