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VÁROSNAPI RENDEZVÉNYSOROZAT 2013. szeptember 6–15.
QU ADR IB U RG IU MI J Á TÉK OK

Szeretettel hívjuk Visegrád polgárait
és minden kedves érdeklıdıt a hagyományos

Kedves Érdeklıdık!
Figyelem! Idıpontváltozás!
Technikai okok miatt az idén a VII. Quadriburgiumi Játékok
a megszokottól eltérıen,

MÁRIA-NAPI
NAGYBÚCSÚNKRA,

2013. szeptember 6-án, pénteken 17 órától lesznek
a lepencei ırtoronynál!
Programjainkat (Legio Brigetio- és Familia Gladiatoriabemutatók, kézmőves foglalkozások,
ételkínálás, fáklyás felvonulás stb.),
a Norde Gard fellépésével bıvítettük
Soproni Sándor Egyesület

melyet szeptember 8-án, vasárnap 9 órától tartunk
a Mária-kápolnánál
Az ünnepi szentmisét
Kalász István kanonok úr mondja,
ezt követıen a városi kitüntetések átadásra,
valamint az árvízi védekezéssel kapcsolatos ünnepségsorozat
ünnepélyes lezárására kerül sor
Szeretettel várunk mindenkit!

Szeretettel hívjuk és várjuk Visegrád lakosságát

a visegrádi sportcentrumban 2013. szeptember 14-én, szombaton 14.00-tól
A városnapi rendezvénysorozat keretén belül megrendezendı

családi, sport- és egészségnapra
Ezen a napon viszonozzák nagymarosi barátaink is a Terecske fesztiválon tett tavaszi látogatásunkat
A gyerekeket jármőbemutatóval, érdekes gyorsulási versenyekkel, bábelıadással, játékokkal és ugráló várral várjuk
A felnıtteknek lesz kispályás focikupa és strandröplabda kupa, sakk- és snapszliverseny
Az egészségnap keretében cukor- és vérnyomásmérés, tanulási képességfelmérés, játékos rajzpszichológia,
erdık-mezık virágai: a füvesasszony tanácsai gyógyteakóstolóval, gyógy- és talpmasszázs,
mőszeres egészségügyi állapotfelmérés, személyre szabott életmódprogram-beállítás,
tanácsok immunerısítésre, méregtelenítésre, fogyásra és kineziológia várja az érdeklıdıket
Fızıverseny a civil szervezetek részvételével, ennek eredményhirdetése várhatóan 18 órakor lesz
Egész nap sok zenével várjuk Önöket
A nap végén Tőzkerék xT koncert
A részletes programot plakáton, szórólapon és a www.visegrad.hu honlapon találhatják majd meg
A Mátyás Király Mővelıdési Ház szeretettel hívja Visegrád város lakosságát

RUTTKA FERENC festımővész

Visegrád Anno – Visegrádiak (1977–87) címő
KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJÁRA
2013. szeptember 15-én, vasárnap 17 órára a mővelıdési házba
A kiállítást méltatja: Szkok Iván festımővész
A kiállítást megnyitja archív felvételrıl: Dr. Szíj Rezsı mővészettörténész
Közremőködnek archív felvételrıl: Kibédi Ervin és Bubik István színmővészek
A kiállítás 2012. október 28-ig tekinthetı meg a könyvtár nyitva tartása szerint [Visegrád, Széchenyi u. 11. Tel.: (26) 398-128]
S zeretettel várunk mi nde n kit vala men ny i prog ramra!
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Tájékoztató a testületi üléseken történtekrıl
Az elmúlt idıszakban két rendkívüli ülést tartott a képviselı-testület.
Július 26-án az alábbi döntések születtek:
– Elfogadta a testület a Sourcing Hungary Kft. csoportos
energia beszerzési ajánlatát a 2014. és 2015. évre a
közvilágítási és egyéb energiára vonatkozóan. A Magyar Energia Beszerzési Közösség keretében lebonyolított beszerzést az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. nyerte, melynek következtében a közvilágítási és egyéb energiát az általuk aláírt szerzıdés
értelmében tılük vásárolja az önkormányzat az elkövetkezendı két évben.
– A Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház
korábban árajánlatot kért önkormányzatunktól a kórház balneoterápiás részlegének folyamatos termálvízigényének biztosítása érdekében. A kórház a beérkezett ajánlatokat elbírálta, és úgy döntött, hogy a termálvíz-szolgáltatás tárgyában 2013. szeptember 1jétıl 2014. augusztus 31-ig terjedı idıszakra Visegrád Város Önkormányzatával kíván szerzıdést kötni,
ezért a testületnek módosítani volt szükséges a korábban e tárgyban hozott határozatát a 2014. augusztus 31-i határidıre vonatkozóan, mivel az ajánlati kötöttségnek a szerzıdéskötést követı 12 hónap határozott idıtartamra kell szólnia. Ezt követıen pedig elfogadta a testület a Szent Kozma és Damján Rehabilitációs
Szakkórházzal
kötendı
termálvízszolgáltatásra vonatkozó szerzıdést 2013. szeptember
1-jétıl 2014. augusztus 31-ig terjedı idıtartamra.
– Ezt követıen pályázat kiírásáról döntött a testület a
megüresedett Sziget utca 11. szám alatti, 2. számú
önkormányzati bérlakásra vonatkozóan.
A következı rendkívüli ülésre augusztus 12-én került
sor:
– A dunai árvíz kapcsán benyújtott vis maior pályázatra
megérkezett a hiánypótlás a Magyar Államkincstártól, melynek értelmében a képviselı-testületnek a

–

–

–
–

145/2013. (07. 11.) számú Önk. határozatát módosítani kellett. A határozatot ki kellett egészíteni azzal,
hogy az önkormányzat a káreseményhez kapcsolódóan milyen biztosítással rendelkezik; illetve, hogy a
károsodott épület milyen kötelezı önkormányzati feladat ellátását szolgálja, továbbá, mivel a helyreállítási
költségek között két ingatlan (65 és a 94 hrsz.) állami
tulajdonú, ezért ezen ingatlanok helyreállítására támogatás nem igényelhetı.
A képviselı-testület hozzájárulását adta a Fellegvár
Óvoda egy óvónıjének négy féléves képzési idejő
2013/2014. tanévtıl induló közoktatási vezetı és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzésre való
jelentkezéséhez. A továbbképzés képzési költségének
adott költségvetési évre jutó részét az önkormányzat
adott évi költségvetése terhére biztosítja. A képzési
költség 2013. évre jutó 135.000 Ft összegét az önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl szóló 2/2013.
(II. 16.) önkormányzati rendelet egyéb üzemeltetési
és szolgáltatási kiadások sora terhére biztosítja.
Döntés született arról, hogy az önkormányzat 2014.
május 15-ig 73.750 Ft + 27% áfa, bruttó 93.663 Ft/hó
bérleti díj ellenében a Vifa Visegrádi Faipari Kft.-tıl
bérbe veszi a bányatelep alatt található 209 m² épületét, valamint asztalosipari mőhelyének 25 m2-nyi részét, valamint az udvarból 60 m2 alapterülető részt
bútorok, munkagépek, tőzifa és lelátórendszer tárolásának és raktározásának céljára.
Közterület-használatra vonatkozó 50%-os díjkedvezmény-kérelem elutasításáról döntött a testület, a nagy
parkoló területére.
A képviselı-testület úgy döntött, hogy „Az ezeréves
Visegrád Városközponti fejlesztése” tárgyú projekt
tekintetében „projektelem részleges elhagyását” kezdeményezi a Regionális Programok Irányító Hatóságánál. Részletek a „Városházi Mozaik” címő cikkben
olvashatók.
Visegrád Város Önkormányzata

Fellegvár Óvoda
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet

pedagógiai asszisztens munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı.
Munkavégzés helye: 2025 Visegrád, Fı u. 18.
A munkakörbe tartozó feladatok: pedagógiai munka segítése az óvodapedagógus irányításával. A higiénés, önkiszolgálási tevékenységek segítése, korrigálása, ellenırzése. A gyermekek kísérete óvodán belül és kívüli helyszínekre. Eszközkészítés az óvodai tevékenységekhez.
Illetmények, juttatások: az illetmény megállapítására és juttatására a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: középfokú óvodapedagógus, pedagógiai asszisztens; felhasználói szintő internetes alkalmazások.
Elvárt kompetenciák: tolerancia, gyermekszeretet, diszkréció, együttmőködı képesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: erkölcsi bizonyítvány, önéletrajz, végzettséget igazoló oklevél
másolata.
A munkakör betöltésének idıpontja: 2013. szeptember 16.
Pályázatok benyújtásának módja: postai úton: Cím: 2025 Visegrád, Fı u. 18. (A borítékon kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését!); személyesen: Dobó Istvánné óvodavezetı 2025 Visegrád, Fı u. 18.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. szeptember 11.
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Városházi mozaik
Városközpont: „Az Ezeréves Visegrád Városközponti
fejlesztése” tárgyú projekt közbeszerzési pályázatainak
kiértékelése és bírálása megtörtént. Ennek alapján jelentıs
költségtúllépés jelentkezett, elsısorban a kulturális központ területén.
A végleges számok azt mutatják, hogy a számunkra elérhetı 15%-os kiegészítı támogatás önerejével együtt
összesen több mint 150 millió forintnyi kiegészítı forrást
kellene biztosítanunk a teljes projekt megvalósulásához.
Tekintettel arra, hogy a támogatást 2009-ben nyerte el a
város, a költségnövekedés lehetısége „benne volt a pakliban”. Miután – korábban már többször ismertetett okokból – a pályázatnak ez volt az utolsó (sıt, utolsó utáni)
esélye, nincs mód újabb közbeszerzési eljárás lefolytatására.
A képviselı-testület megvizsgálta a lehetıségeket, melyek közül a pályázat „elengedését” – mely a beruházás
meghiúsulása mellett kb. 50 millió forint visszafizetésével
járna – egyöntetően elvetette. Második lehetıségként
felmerült a beruházás négy eleme – polgármesteri hivatal,
egészségház homlokzat, mozi, közterületek rendbe tétele
– közül a mozi átépítésének projektbıl történı kiemelése.
Szem elıtt tartva azon álláspontunkat, mely szerint az
elıdeinktıl „megörökölt” projektek – árvízvédelem, városközpont – megvalósítását, a város fejlesztését fontosnak tartjuk, ám ezek megvalósítása nem történhet felelıtlen pénzügyi kötelezettségvállalás mellett, a képviselıtestület a 2013. augusztus 12-én megtartott rendkívüli
ülésén egyhangú szavazással úgy határozott, hogy „projektelem részleges elhagyását” kezdeményezi, mely a
mozi kulturális központtá történı bıvítésének a beruházásból történı kiemelését jelenti.
Ezzel a lépéssel biztosítjuk a korábban elnyert pályázati
forrás túlnyomó részének felhasználását – a tervezett
közterületi felújításokat, az egészségház külsı felújítását,
a rendezvénypavilon megépítését és a polgármesteri hivatal épületének átépítését – anélkül, hogy Visegrád jövıjét
pénzügyi értelemben megengedhetetlen módon megterhelnénk.
☼

Árvízvédelem: Az ,,Árvízvédelmi beruházások Visegrádon” címő pályázat kivitelezési munkákra kiírt harmadik
közbeszerzési eljárása folyamatban van; lapzárta idején a
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beérkezett pályázatok elbírálása és az esetlegesen szükséges hiánypótlásokra történı felszólítások kiküldése zajlik.
☼

Termálvíz: Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a
termálvíz hasznosításával kapcsolatban Visegrád Város
Önkormányzata elsı fokon pert nyert a Castrum Kft.
ellen. A bíróság eltiltotta a céget a vízkészletjárulék és
vízdíj megfizetése nélkül történı vízhasznosítási tevékenységétıl. A Castrum az ítélet ellen fellebbezést nyújtott be.
Visegrád Város Önkormányzata és a Szent Kozma és
Damján Rehabilitációs Szakkórház között 2013. július 24én létrejött Termálvíz-szolgáltatási Szerzıdés szerint
2013. szeptember 1-jétıl az eddigi szállító Castrum Kft.
helyett a kórház Visegrád Város Önkormányzatától vásárolja a termálvizet, melyet az önkormányzat a rendelkezésére álló 50.000 köbméteres éves keretbıl biztosít.
☼

Ügyfélfogadás: A polgármesteri hivatal – az elsı bekezdésben leírt okokból – átmeneti ideig a Fı utca 92. szám
alatt található, úgynevezett „Szikriszt-házban” mőködik.
Akik voltak már bent látták, hogy bár igen kulturált körülmények között, de mégis „szőkösen” dolgozunk. Kérjük a Tisztelt Lakosság együttmőködését abban, hogy az
ügyfélváró és tárgyalóterem hiányából adódó „forgalmi
dugó” elkerülése, valamint az egy helyiségben dolgozó
kollégák egyéb hivatali teendıinek zavartalan ellátása
érdekében lehetıség szerint ügyfélfogadási idıben keressenek minket, illetve elıre látható, tervezhetı ügymenet
esetén javasoljuk az elızetes idıpont-egyeztetést a (26)
398-255-ös telefonszámon. Együttmőködésüket és türelmüket megköszönve várjuk a megújult/megszépült városháza megnyitását!
A polgármesteri hivatal
ügyfélfogadási rendje
Hétfı

–

13.00–16.00

Kedd

–

–

8.00–12.00

13.00–16.00

–

–

8.00–12.00

–

Szerda
Csütörtök
Péntek

ebédidı: 12.15–12.45
VVÖ, VPH

HIRDETMÉNY
Értesítjük a lakosságot, hogy a polgármesteri hivatal szervezésében, a Pilisi Parkerdı Zrt. Visegrádi Erdészetének segítségével, a lakott területen egyre inkább tapasztalható vadkárok megakadályozása érdekében, rendırségi engedély
alapján, 2013. augusztus 20. és szeptember 30. között Visegrádon, az alábbi helyeken vadkárelhárító fegyveres vadászat lesz:
Visegrád: A Mátyás király u. Rigó u.-ól az Apátkúti völgyig esı szakasza; Újkert u.: 1.– 709 hrsz. között; Temetı sor:
1.–11. között; Török u.–Szent László u.–Pázmány P. u.
Visegrád-Szentgyörgypuszta: Mogyoróhegy u.: 1.–13. között; Somfa u.: 1.–10. között; Kökény u.: 2.– 26. között;
Áprily L. völgy
Visegrád-Dobos-hegy: Csalogány u.: 1.–11. között; Cinke u.: 2.–20. között; Holló u.: 2.–22. között; Harkály u.– Dobos-hegy u.–Lepence u.
A vadászatok ideje elıre láthatólag délután 16 és este 23 óra között, hajnalban pedig 4 és 7 óra között lesz. Kérem,
hogy ebben az idıpontban, a megadott idıszakban, fenti területeken lehetıség szerint fokozott figyelemmel tartózkodjanak!
Dr. Szabó Attila aljegyzı
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Mozgalmas volt a kicsik élete

Nyári élet az óvodában
Május 31-én az óvodákban véget ér a szorgalmi idıszak, és kezdetét veszi a nyári élet, természetesen
ugyanúgy megszervezve, megtervezve, mint a nevelési
év folyamán.
Ez azt jelenti, hogy már reggel a kertben gyülekezünk, ott reggelizünk, kézmőveskedés, rajzolás-festésgyurmázás-agyagozás... és még sok minden más elfoglaltság várja a gyerekeket. Hatalmas homokvárakat
építenek, pancsolásra is van lehetıség, és mielıtt ebédelni megyünk, minden gyereket lefürdetünk, hogy jól
tudjon pihenni.

Azt gondolom, ennek ellenére sikerült a gyerekeknek
változatos, élményekben gazdag nyarat biztosítani.
Köszönet érte kreatív kollégáimnak, az Akadémiai
üdülı vezetıjének, a „színes játszótér” használatáért a
múzeum vezetıinek, a bringóhintózásért a Visnyovszki
szülıknek, Fehér Judit könyvtárvezetınek a nekünk
szervezett programért….
No és persze a szülıknek, hiszen minden napra akadt
egy kis meglepetés: hol egy rekesz barack, hol egy-két
dinnye, amit szívesen fogyasztottak a gyerekek a kánikulában.

Elmélyült alkotómunka:
kézmőves foglalkozás
a könyvtárban

A bringóhintózásnak
nagy sikere volt
a gyerekek körében

Ez a nyár azonban rendhagyó volt, mert az árvíz
olyan pusztítást végzett a kertben, hogy nem tudtuk
használni a közel negyven kisgyerekkel. Éget a nap,
csíp a szúnyog, az épület is meleg (egyébként sem
lehet egész nap bent lenni), a Duna-part szennyezett…
hová menjünk?

Olyan volt ez a nyár, mintha tényleg elmentünk volna
nyaralni – remélem, a gyerekeknek is ez volt az érzésük. İk nem láttak a kulisszák mögé, és az induláskor
sem érezték az összpontosítást, hogy be legyenek kenve naptejjel (amit pályázaton nyertünk), hogy szúnyogirtóval is, hogy legyen zsebkendı, labda, pohár és víz,
mindenkinek legyen kalap a fején… mindezeket a dajka nénik segítségével hat héten át minden nap végiggondoltuk.
A gyerekek türelmesek voltak (sorakoztunk, számoltunk – ha nem stimmelt újra, hiszen naponta változott a
létszám), a felnıttek egyre jobban belejöttek, néha
fordult csak elı, hogy valamit otthon felejtettünk. Aztán az utolsó héten már részleges kerthasználók lehettünk, és a Duna-part is enyhülést adott.
Dobó Istvánné
mb. óvodavezetı

Homokvárépítés
a kertben –
pancsolással egybekötve

Megjegyzés:
Ez a beszámoló a június–július óvodai életrıl szólt, és az
augusztusi számba szántam.
Sajnos azonban elvétettem a leadási határidıt, így nem
kerülhetett bele, de remélem, így utólag is szívesen olvassák az óvodáról szóló híreket.
Dobó Istvánné

XXIX. évfolyam 9. szám

VISEGRÁDI HÍREK

5

Gyerekkuckó
Kedves Gyerekek!
Nem is lehetne másról írni a szeptemberi Gyerekkuckóban, mint még egyszer Gárdonyi Gézáról. Tehát: fogadjátok
egy szép írását vándormadaraink ıszi vándorlásáról, s fejtsétek meg Gárdonyi Géza találós kérdéseit.
Várjuk szeptember 30-ig mind a titkosírás, mind a találós kérdések megoldását!
Ha a nyári olvasmányélményeit is megörökítette valaki – írásban, rajzban vagy bármilyen módon –, adja át a
könyvtárban Judit néninek!
Jutalom jár érte!
és Judit néni

Hol van a fecske meg a gólya?
– Ki látott télen fecskét vagy gólyát?
– Bizony, hacsak rabságban nem, senki!
– Hol vannak?
– Elmennek olyan országba, ahol meleg van.
De nemcsak a hideg elıl mentek el, hanem azért is, mert
itthon nem lenne télen mit enniük. A sok apró bogár,
amivel a fecske él, ısszel vagy elhal, vagy elrejtızik; a
vizek meg, ahonnan a gólya él, befagynak.
Ezt már elıre tudja a gólya is, meg a fecske is.
Szeptemberben egyszer csak azt látjuk, hogy a réten tömérdek gólya győl össze. Körbe állnak és egy közöttük
úgy vizsgálja ıket, mint a katonákat a generális. A generális lóháton ül, és ide-oda ugrál, nyargalász a katonák
elıtt. A gólya-generális nem ül lóháton, csak úgy a maga
lábán ugrál, szaladgál ide-oda. Azt vizsgálja, hogy eléggé
erıs-e mindenik gólya? Megbírják-e valamennyien a
hosszú utazást?

néptelen hegyes vidékeken alacsonyabban szállanak és le
is ereszkednek pihenni.
A fecskék rövid néhány nap alatt átszállják azt az utat. A
tengert alig öt óra alatt repülik által. De bezzeg a szegény
fürjek, azok nem tudnak olyan jól repülni. Ahol nincs
ember, inkább leszállnak a földre és futnak. Mikor pedig a
tengerhez érnek, félelem szorongatja a kis szívüket. Néha
egy napig is ott tanácskoznak, pihengetnek a tengerparton, míg végre fölkerekednek és megindulnak a nehéz
nagy útnak. Hány elvész ilyenkor, ha vihar éri ıket az
útban, Isten a megmondhatója! De ha szép is az idı, úgy
megfáradnak, mikor elérik a túlsó partot, hogy ott félholtan esnek le a földre, s az emberek puszta kézzel foghatják össze ıket.
Szegény madarak nem érzik jól magukat Afrikában. A
mi hazánk az ı hazájuk is. A gólya szomorúan áll a Nílus
meg a Kongó vize partján és Magyarországra gondol.
A fecske is búslakodva üldögél a pálmafákon és a magyarországi fészkérıl álmodozik.
Mert ott nem rak ám fészket egyik madarunk sem. Ott
csak gubbaszkodnak, szomorkodnak szegények. Várják a
tavaszt. Akkor megint csoportokba szegıdnek, ahogy
elmentek. Mindenik egyenesen a maga falujába, fészkébe
száll.
Ahogy a madár az emlékezetében tartja a maga faluját,
éppen úgy ismeri az embereket is. Lehet, hogy ott Afrikában beszélgetnek is egymás között rólunk.

Vándormadaraink

Gárdonyi Géza:

Hej mert nagyút ám az, amelyre indulnak: egy országot
meg egy tengert kell átrepülniük. Nem macskaugrás ide
Afrika!
A fecskék valamivel késıbb indulnak. Azok többnyire
valami templomtetın győlnek össze. Ott csicseregnek,
ficserékelnek, röpködnek egymás körül. Olyankor bizonyosan azt beszélik meg fecskenyelven, hogy hol pihenjenek?, meg hogy ki mit gondol, lesz-e útközben vihar?
Aztán fölkerekednek és szállnak-szállnak olyan magasan, hogy néha a felhıket is elérik.
A levegı ısszel tele van utazó madárral: a darvak, vadludak, a vadkacsák, fürjek, pacsirták mind utazók olyankor. Az erıs öregek vezetik ıket. Azok tudják az utat,
jobban tudják, mint akármelyik ember; Olaszországot
hosszában repülik át. A sík vidékek fölött a magasba
szállanak, hogy valamelyik vadász meg ne lıje ıket; a

Találós kérdések
– Erdın nı, parton születik, vízben él. Mi az?
– Fehér ház, nincs ajtaja, benne pompás lakoma. Mi
az?
– Melyik madárból lesz szerszám, ha az elsı betőjét
elhagyják?
– Ereszen nı furcsa fa, koronája föld felé, gyökere meg
ég felé. Mi az?
– Mosdik, mosdik keringve, marad mégis fekete. Mi
az?
– Éget, de nem gyújthat, vörös, de nem lángol. Mi az?
– Kék mezıben szép arany nyáj legelész, közötte egy
fényes pásztor heverész. Nappal akármerre nézem, keresem, nem tudok rájuk lelni sohasem. Mi az?
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A balatoni nyár
A Dunakanyari Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat
a hagyományokhoz híven idén is tábort szervezett 19
nehéz helyzetben élı gyermeknek a Balaton partján.
A júliusi, egy hetes tábor kalandjairól a gyermekek meséiben olvashatnak.

A tihanyi kalandozás
1.
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy okos csoport. Ez
a csoport a Pillangó gyermeküdülıben szállt meg
Balatonszemesen. Az egyik nap felkerekedtek és hajókázni indultak. Miután mindenki felszállt a hajóra, az elindult
Tihanyba.

Csoportkép a Balaton-parton
Amikor megérkeztek, mindenki kiszállt, és kettesével
felsorakoztak. Mindezek után elindultak és találkoztak
egy bácsival, aki felajánlotta, hogy menjenek kisvasúttal a
Tihanyi Apátsághoz. Elindult a kisvasút és sok szép dolgot láttak az apátság felé. Azután megérkeztek. Az egyik
táborvezetı mesélt nekik az apátságról néhány szót, és a
másik felajánlotta, hogy bújócskázzanak a parkban. Mindenki jól szórakozott, majd ismét útra keltek.
Amikor megérkezett a csoport a tihanyi visszhanghoz, a
gyerekek megvárták a harangszó végét, és egy bácsi megmutatta, hogy mőködik a tihanyi visszhang. Itt a harmadik
táborvezetı azt kiabálta: ,,Szentendre!” Nevetgéltek,
mókáztak és elindultak a kikötıbe. A hajóra való várakozás közben palacsintát ettek. A hajó befutott, a csoport
felszállt. A visszaúton néhányan kártyáztak, és jól szórakoztak, amikor befutott a hajó Balatonszemesre. Mindenki
leszállt és újra felsorakozott. Elindultak a táboruk felé, és
közben keresztülmentek egy kirakodó vásáron, de elıtte
jégkrémbıl is jól meguzsonnáztak. Végezetül visszaindultak a Pillangó üdülıbe, és fáradtan az ágyukba huppantak.
Írták: Zoli, Bence, Ádám, Marci és Olivér,
azaz a 6-os szoba lakói
2.
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy balatoni Pillangó üdülı. Ebben a Pillangó üdülıben volt egy 7. számú
szoba. Ebben a szobában lakott négy jó fej srác, akik
eddig nem is ismerték egymást… és összebarátkoztak.
Közösen úsztak, fürödtek, torpedóztak, fociztak. Tihanyba
mentek hajóval, megnézték a Tihanyi Apátságot, és el-

2013. szeptember

mentek a tihanyi visszhanghoz. Ezeket a jó programokat
egy 19 + 5 fıs táborban élték át. Csak azért voltak szomorúak, hogy jövıre nem jöhetnek.
Írta: Krisztián, Csabi, Szabi és Lackó,
azaz a 7-es szoba lakói
3.
Megérkeztünk a Balatonra egy táborral, kaptunk egy
szobát. Sok barátot szereztünk. Másnap volt reggeli torna
és a strandra mentünk, ahol játszottunk. Délután megint a
strandra mentünk, és megint játszottunk.
Másnap reggeli torna után a kikötıbe mentünk, és hajóval elmentünk a Tihanyi Apátsághoz, és megálltunk a
tihanyi visszhangnál is, ahol egy bácsi és Ádám nagyot
üvöltött. Utána lementünk palacsintázni, és visszamentünk hajóval. Nagyon izgalmas volt!
Írták: Enikı, Heni, Virág, Édi, Saci és Virág,
azaz a 10-es szoba lakói
4.
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer négy kiscica, akik
nagyon jóban voltak: Orsika cica, Vikike cica, Szolika
cica és Cintike cica. Orsika barna, Vikike fekete, Szolika
foltos és Cintike fehér cica colt. Elmentek egyet nyaralni
egy jó kis táborba hét napig, ahol annyira jó volt, hogy
haza sem akartak menni. De muszáj volt a kiscicáknak
hazamenni. Bár tudjuk, hogy a cicusok egyáltalán nem
szeretnek fürdeni, de ık nagyon is. Sajnálták, hogy haza
kellett menniük, mert nagyon jó volt, hogy kergethették a
kis egérkéket.
Írták: Orsi, Viki, Szoli és Cinti,
azaz a 11-es szoba lakói
Dunakanyari Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat
Az Áprily Iskoláért Alapítvány
az új tanév kezdetén köszönti iskolánk
valamennyi tanulóját, nevelıjét és a szülıket!
Munkájukhoz jó egészséget
és szép eredményeket kívánunk!
Jékely Zoltán:

İSZ-KÖSZÖNTİ
Habár orcánk pirítja még a Nap,
gyerünk, az ıszt hintsük már szerteszét,
az ıszt, melyet mint anya gyermekét,
majd egy évig hordtunk szívünk alatt.
Látod, még élünk! Nem nyelt el a tó,
kígyó se mart meg, szikla sem ütött,
s a régi helyrıl halljuk: a tücsök
lelkébıl szól a régi altató…
Vajjon Érted szeretem-é az ıszt,
vagy téged is csak az ıszért szeretlek,
téged, sok-sok ısz óta ismerıst?...
Benned évszakjaim elkeverednek,
vagy: hogy nyaram a téllel összekösd,
illatok ágya, sírja leheletnek!
1935
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NEMZETISÉGI OLDAL
– Szerkeszti a Német Nemzetiségi Önkormányzat

A vallási élet
(Folytatás)
Augusztus után (15-én Nagyboldogasszony, 22-én Mária
királynı) szeptember hónapban is folytatódnak a Máriaünnepek.
Kisboldog asszony napja egy katolikus egyházi ünnep,
amelyet minden év szeptember 8-án, vagy valamelyik hozzá
közel esı vasárnapon tartanak. Ez a nap egyben Szőz Mária
születésének ünnepe is. A hagyomány szerint Mária születése a jeruzsálemi Bethesda-fürdınél történt.

figyelés szerint a fecskék is ezen a napon indultak
afrikai telelıhelyükre.
Szeptember 12-én Mária szent neve ünnepnap. A
név jelentése bibliatörténeti szempontból egyiptomi–héber eredető, az egyiptomi „mri” szeretetet
jelent és héber „iom” Isten szavak összetétele,
azaz Istentıl szeretett.
Az elsı nı, akit Máriának nevez a héber Biblia,
az Mózes nıvére, héberül Mirjam. Mária elnevezései: Szőz Mária, Szőzanya, Magyarok Nagyaszszonya, Nagyboldogasszony, Rózsafőzér királynéja, Boldogságos Szőz – a katolikus egyház hivatalosan Beata Maria Virgónak nevezi. A katolikus egyház úgy tartja, hogy miután mennybement,
ı jelképezi, illetve ı maga az égben az anyaszentegyház. Szeptember 15-én: Fájdalmas Szőzanya
(latinul: Mater Dolorosa).
Teológiai magyarázat szerint, amikor Szent Mária bemutatja Jézust a templomban, akkor az agg
Simeon pap jövendöl Máriának: „a te lelkedet is
tır járja át.” Ez akkor teljesül be, amikor a keresztre feszített Jézust a római katona lándzsájával
átdöfi, és Mária is jelen van, szenvedése egybeforr
fiáéval.
Scheiliné Herendi Ida

Elızetes tájékoztatás
a szüreti mulatságról
Szeretnénk tájékoztatni
Visegrád lakosságát,
hogy

hagyományos
szüreti mulatságunkat
idén is megrendezzük

október 12-én szombaton
Diego Velázquez:
Szőz Mária
Azért lett szeptember 8-a az ünnep, mert ezen a napon
szentelték fel azt a jeruzsálemi templomot, amely azon a
helyen áll, ahol a hagyomány szerint Szőz Mária született.
Ez a templom ma is áll Szent Annának szentelve. A 12.
századtól kezdve ünnepelik Európa-szerte, Magyarországon
a 18. századtól.
Régi népszokás volt, hogy ennek a napnak a hajnalát a hívık a szabadban várták és „csatlakoztak az angyalokhoz”,
akik a mennyben örvendeztek a Szőzanya születésének. Az
ıszi búzát gyakorta vettették ezen a napon, vetés elıtt a pap
megáldotta. Sok helyen a dióverés napja volt, és a népi meg-

a Magyar László
Tornacsarnokban
és jó idı esetén a környékén
Idıjárástól függıen a hagyományos
lovas felvonulást is megtartanánk.
Pontos és részletes információk
a szüreti mulatságról
a Visegrádi Hírek
októberi számában
jelennek majd meg!
VNNÖ képviselıi
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A Mátyás Király Művelődés i Ház hírei
A Mátyás Király Mővelıdési Ház
szeretettel meghívja Visegrád lakosait
a hónap utolsó péntekén megrendezendı
elıadás-sorozat ıszi elsı alkalmára,
mely
2013. szeptember 27-én (pénteken)
18 órától
lesz a könyvtárban
Ebben a hónapban

Elsı közlés
– Vetített képes beszámoló Visegrád
Szent István-kori központjának
(Sibrik-domb, Várkert)
2013. augusztusi, szeptemberi
feltárásáról
címmel

az MNM Mátyás Király Múzeuma
régészei
tartanak

elıadást
A belépés ingyenes!
Mindenkit szeretettel várunk!

Szeretettel hívjuk Visegrád lakosságát

2013. szeptember 28-én
szombaton 17 órakor

PINCESORI VIGASSÁGRA,
ahol borban az igazság
Lesz borkóstoló és zsíros kenyér,
rövid mősor, zene, tánc és mulatság
Mindenkit szeretettel várunk!

FILMKLUB
Értesítjük az érdeklıdıket, hogy az ısszel újra
indítjuk a filmklubot. Szeretettel várjuk a vetítésekre a „régi” klubtagokat, és természetesen
mindazokat, akik szívesen csatlakoznának a filmnézık köréhez.
Az elsı vetítés október 2-án szerdán 18 órától
lesz a könyvtárban.
Részletesebb információval a mővelıdési házban, vagy a 398-128-as telefonszámon tudunk
szolgálni.
Minden érdeklıdıt szeretettel várunk!
Mikesy Tamás

KÖNYVBEMUTATÓ
A VISEGRÁDI KÖNYVTÁRBAN
Jávor Zoltán: Hit és magyarság
– Szeleczky Zita élete és mővészete
A színésznı a háború elıtti magyar filmés színházmővészet legendás alakja volt.
Vonzó külsejével, természetes játékával
fiatal leányokat, lírai hısnıket és naivákat
játszott rövid magyar-országi pályáján.
A második világháború után hatalomra
kerülı kommunista rezsim háborús
bőnösnek nyilvánította, és emigrációba
kényszerítette. Elıször Ausztriában, majd
Olaszországban élt. 1948-ban költözött
Argentínába, ahol megalapította az
Argentínai Magyar Nemzeti Színházat.
A világ magyar településeit 1949–1972 között látogatta elıadásaival, erıt adva nagyon sok embernek az újrakezdéshez.
Az életrajzi kötetet szerzıje, Jávor Zoltán nyugalmazott fıiskolai
tanár, Szeleczky Zita keresztfia mutatja be, aki a mővésznı szellemi hagyatékának gondozója.
A könyvbemutató szeptember 25-én, szerdán 18 órakor lesz
a visegrádi könyvtárban

Magyar László:

ÖRVÉNY
belsı hang – falka jel vonít –
kába kómában lépkedek
beburkolva kabát gyanánt
rám borulnak fellegek
kerék kattog
kelepel
ezüst sinen fut az út
kísértetként jön a múlt
– komor alagút –
Hold-vicsorgó ıseim dalát
lihegik holt-halott mezık
– temetık –
villacsörgés
tányérkoccanás – hova?-tartozás –
lehúz az éjszaka hona
kútból kútba térek haza
körülkerülgetve emésztget – az enyészet –
indulni egy helyben állok
sejtem már az igazságot
sajnos már csak bottal járok –
cseng-bonganak üveghegyek
csillangóznak csillag-tüzek
egek vizét felhı issza
egek vize selyem tiszta
láng lobban a Hold karéján
körülötte udvar: márvány
udvar innen – udvaron túl
a csönd is csak néha kondul
megmerülve sötét mélyen
az éjszaka sőrőjében
most kel útra álom-rege
ködös multak üzenete
hullámsodrát épp csak állom
szemem elıtt ring egy álom
– ezt még nagyon nem akartam! –
álmodik bennem a dallam
Budapest, 2013. július 24. Szent Margit Kórház
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,,A hónap mőtárgya”

Bevezetı egy új sorozat elé
Tisztelt Visegrádi Lakosok!
Közismert tény, hogy a Dunakanyar festıi környezetében fekvı Visegrádnak természeti szépsége, sajátos hangulatú utcái, jelentıs kulturális eseményei mellett egyedülállóak mőemlékei, muzeális kincsei is. Ez az örökség
több ezer évet ölel fel az újkıkor idıszakától a 19–20.
századig.
A Mátyás Király Múzeum állandó és idıszaki kiállításai,
rendszeres programjai mellett mindig nagy hangsúlyt
helyezett arra, hogy Visegrád történetét, építészetirégészeti emlékeit minél szélesebb körben megismertesse
a település lakosságával is. Ezúttal egy új sorozatot indítunk a Visegrádi Hírek hasábjain, amely a „A hónap
mőtárgya” címet kapta. Elsısorban olyan – a nagyközönség számára nem, vagy kevéssé ismert – régészeti leletrıl,
mőtárgyról számolunk be hónapról hónapra, amely valamilyen szempontból különleges, kiemelt jelentıségő,
egyedi darab. Reményeink szerint ezzel a sorozattal újabb
ismereteket nyújthatunk a nagyközönségnek – elsısorban
Visegrád lakosságának – arról a rendkívül gazdag és
egyedi anyagi kultúráról, amely segítségével nyomon
követhetı a mindenkor itt élt emberek mindennapi élete –
nem egy esetben azok személyes sorsán keresztül.

Lucilla – az elsı, név szerint ismert
visegrádi lakos

M

ájus vége felé néhány napot
Visegrádon töltöttünk a
feleségemmel. 23-án este, valamivel
nyolc óra elıtt a Fı utcában, átellenben a katolikus templommal, a
fiókáikat etetı fecskepárokat néztük,
amikor orgonabúgásra lettünk figyelmesek: a templom tornyából
zengett fel a Boldogasszony
Anyánk.
Énekelni többször hallottam egykori himnuszunkat, de mint protestáns hitő, így, orgonán elıadni csak
ott, Visegrádon hallottam elıször – s

2008-ban a visegrádi múzeum lepencei strand területén
folytatott ásatásán ıskori temetı, római kori és középkori
települési nyomok, valamint egy 18. századi malomépület
került napvilágra. A nagy mennyiségő kerámiatöredék
között volt az a 8×13 cm-es kis darab, amelyen mosás
után egy bekarcolt felirat vált láthatóvá: LUCILLA.
A feliratot egy fényes, vörös felülető, római kori tányér
külsı oldalára karcolták. A terra sigillatának (= pecsételt
föld) nevezett edénytípus a római kori kerámiagyártás
legjelentı-sebb terméke volt, hasonló a mai porcelánhoz.
Eredetileg fém- és üvegedények utánzására készítették, de
tetszetıs külseje, tartóssága miatt hamar megkedvelték.
Így poharaktól kezdve csészék, tálak, tányérok, vázák és
egyéb díszedények mellett tintatartók és főszerek ırlésére
használt mozsarak is készültek ezzel a technikával. Egyaránt népszerőek voltak az egyszerő, sima felszínő edények és a dombormőves, vésett, applikált díszőek is. A
fazekasok mindig követték a különbözı divatirányzatokat,
újításokat vezettek be, emiatt ez a tárgytípus jól keltezhetı a kutatók számára. Készítéséhez speciális összetételő
agyagra volt szükség, amely meghatározta a mőhelyek
helyét. Olaszország, Franciaország és Németország területén dolgoztak azok a fazekasok, akiknek termékeit a
Dunántúlon, vagyis Pannoniában megtalálhatjuk.
A Lepence-patak torkolatánál lévı római településen,
amely a Severus-dinasztia korában (Kr. u.193–235) élte a
virágkorát, a Rajna és az Inn partján lévı mőhelyekbıl
származó darabok voltak többségben. Az elıkerült kb.
700 db terra sigillata töredék alapján az itt lakók díszedényei a félgömbös, dombormőves tálak és a vésett dísző
vázák, a mindennapok edényei, a díszítetlen, lapos tányérok és a kúpos, szintén díszítetlen poharak voltak. Ez
utóbbiak sem voltak sokkal olcsóbbak, hiszen több mint
1000 km-rıl kerültek Visegrádra, és a szállítási költséget
még vám is terhelte. Így ezeket a drága árukat tulajdonosaik megjelölték: akadtak olyanok, akik X-et, vagy egy
betőt karcoltak az edény aljára, de egy hölgy jól látható
módon, egész nevét rávéste tányérja oldalára. İ volt legjobb tudomásunk szerint az elsı, név szerint ismert visegrádi lakos, aki egykor, 1800 évvel ezelıtt a Lepence-patak
partján elterülı településen élt: Lucilla.
Boruzs Katalin

Visegrádi léleképítés
mondhatom, igen nagy hatással volt
rám, de legalább annyira katolikus
feleségemre is.
következı napon a posta felé
mentünk képeslapokat venni;
a templom elıtt megkérdeztünk egy
asszonyt, hogy minden este hallható
ez a lélekindító muzsika?
– Hogyne – jött a kedves válasz –,
évtizedek óta játsszák. Emlékei
szerint még a Rákosi-érában is játszották, pedig ez akkor nagy szó
volt…

A

M

ásnap, ottlétünk utolsó teljes
napján, este újra kimentünk
a templomhoz, s a Boldogasszony
Anyánk akkor is felhangzott: talán
még megkapóbbnak éreztük, mint az
elıtte való estén.
A következı nap derekán indultunk haza – de a fentrıl szóló dallam
léleképítı hatása örökre emlékezetessé tette a Visegrádon töltött napjainkat.
Török András István
református presbiter
(Pestszentlırinc)
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„Virágos Visegrádért Díj”
– 2013. augusztus
Az igen nagy és hosszadalmas szárazságot Visegrádon is megérezték a virágoskertek, egyáltalán a zöld növényzet. Ilyenkor – aszályban – különösen sok munkával jár a kertek, udvarok virágosítása, illetve a virágok megtartása.
Mégis sok-sok helyen virítanak a virágok: dicsérve az emberi kitartást és szorgalmat.
Augusztus hónapban ismét két porta részesül „Virágos Visegrádért Díj”-ban:

Vogel Rudolfné Ági
Fı utca 60. szám alatti virágos kert-udvara

Kormos Imréné Erzsike
Rákóczi utca 1. szám alatti virágos udvar-kertje

Erzsike évek alatt alakította ki a virágok helyeit. Minden évben szükséges a frissítés is.
Az udvar-kertet sokféle virág díszíti. Kiemelkedı helyen vannak – s szinte különlegesnek tőnnek – a csodaszépen virágzó leanderek.
A virágos udvar szépségét azok a visegrádiak és kiránduló turisták is megtapasztalhatják, akik a
Simespergre vagy a Telgárthy-rétre látogatnak, és itt
haladnak el, vagy itt érkeznek vissza a városba.
Külön meg kell említeni azt a sok szép virágot, amelyek a ház ablakait díszíti – belülrıl.

Ági egy udvart varázsolt kertté: idıt vett igénybe,
amíg kialakult, de már régóta megvan.
A sok-sok virág nagyon sokféle is, de dominálnak a
virágzó félék. A jó gazda arra is figyelemmel van,
hogy a házhoz tartozó utcai rész is virágos legyen: a
virágvályúk és az ablakok is tele vannak gondozott
virággal.
Mivel a kertudvar már majdnem a belvárosban van –
s mert az utcáról is minden arra járó láthatja a virágokat –, szinte minden visegrádi látta már, de ezt mondhatjuk a városba látogató turisták egy részérıl is.
Ági szobakiadással foglalkozik, és sok külföldi látogató is megfordul nála, ezért nagyon fontos, hogy a
külsı környezet is szép legyen.

Gratulálunk Kormos Imréné Erzsike és Vogel Rudolfné Ági díjazottaknak – a további szépítı munkájukhoz; személyes életükhöz erıt és jó egészséget kívánunk!
A VSZ Virágos Visegrádért
munkacsoportja
Fotók: VSZ archívum

Felhívás
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 bevonni Visegrád lakosait az értékelésbe – javaslatok formájában.
Ez évben – májustól októberig – tart a „Virágos Visegrád” cím odaítélése.
Észrevételeiket, javaslataikat minden hónap 10-ig várjuk a 06 (20) 415-0020 vagy a 06 (70) 708-4836-os telefonszámokra.
A VSZ Virágos Visegrádért
munkacsoportja
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Gondolatok a „Virágos Visegrád”-ról
Ajánlásra mentem – mondhatnám terepszemlére – a Harangvirág utca egyik házához egy meleg júliusi délután
mint a „Virágos Visegrádért” zsőrizı tagja. Mindjárt az
utca elején a sarki ház kerítésére cserepekben kitett négylevelő lóheréken akadt meg a szemem. Szerencsés kezdet! –
gondoltam és a sokféle színes muskátli, petúnia látványától
elragadtatva a páratlan oldalon folytattam utamat megmegállva. Szinte minden kerítésnél volt nézelıdni valóm.
és nemcsak az udvarok színes virágágyásaiban elbővölı
dáliák, kúpvirágok, rézvirágok miatt. Ugyanis az utca lakói
a házuk elıtti „járda” területét is virágokkal, örökzöldekkel
díszítik, szépítik, gondozzák. Pedig ez a csendes utca nem
idegenforgalmi „célpont”, átmenı forgalom sem jellemzı,
viszont örömmel találkoztam ismerıs, sétálgató nyugdíjas
házaspárral. Az itt lakók saját igényükre szépítik házuk
elejét és környékét.
Láttam kivágott farönkön leomló muskátliözönt, kerítésre
kívülre kirakott ládákban pompázó nyáriakat, sőrőre beültetett sárga „büdöskéket” (bársonyvirágot), lépcsıre fokról
fokra kirakott cserepeseket, de a legkülönlegesebb a 27. sz.
alatti ház elıtere volt. A kivágott fa helyén zöld fő helyett
itt ezerszínő kukacvirág (porcsinrózsa) teríti be a földet. Az
utca végére érve jutott eszembe a fényképezıgép! Melyiket
is kellene megörökítenem? Csak sértıdés ne legyen belıle…
Visszamentem hát, és a 21. sz. háznál próbáltam kattintgatni, persze a fénykép nem adja vissza a virágok térbeli
elrendezésének ötletességét, de így kívülrıl is azért látjuk
az itt lakók virágszeretetét.
Hát az úgy van, hogy akinek kertje van, szinte azonosul a
növényeivel, bokraival, fáival, néha még „beszélget” is
velük. Fohászkodik esıért a fő kinövésekor, ami épp akkor
kellene égi áldásként. Mint jó gazda, idıben ültet, öntöz,
kapál, dugványoz, nyes, kötöz, gyomlálgat, gereblyéz,
vakondokat őz, és sorolhatnám még a kerti örömforrásokat.
Az eredmény mindezt a fáradozást kárpótolja, amire persze
a kerttulajdonos jogosan is büszke. A szomszédaiénál természetesen az övéi pompásabbak, nagyobbak, dúsabban
növık. Általában. De nem így a Harangvirág utcában, ahol
nézelıdésemet egy szimpatikus házaspár irányította tovább,
mondván: okvetlen nézzem még meg… a kertet, mert ott
aztán hetente nyírják, ápolják a füvet, és csodás virágjaik
vannak. Vagyis a szomszédjáét ajánlotta!
Jómagam csak kezdı kertészként dicsértem taktikából
mások virágjait, hátha kapok belıle egy tövet, hajtást vagy
virágmagot… ,,Mindenevı” győjtı voltam, aztán az évek
elteltével, a korral elırehaladva már ritkítom a fajtákat,
lehetıleg az évelıket hagyom meg, azok is legyenek térdvagy testmagasságúak – guggolást mellızve.
Persze beleesek az elrendezés szenvedélyébe még most is,
folyton át- és szétültetgetem virághagymáimat, szaporodó
töveket és kidobni nem akarván, valahová csak ledugom a
földbe még a „legsatnyábbakat” is. A „maradékot” a szomszédoknak adom, ajándékozom. Az évenkénti kertmegújulást a természet mellett a pénztárcámon is megérzem. A
futómuskátlik mellé – persze csak a színhatás miatt – szükséges egy-két lobéliát, dáliát, szúnyogriasztót vennem.
Néha a föld frissítése sem árt, kis tápoldattal rásegíteni a
virágzást. Városi életbıl kerttulajdonossá válva „szenvedelmes kertész” lettem.
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Bárhol járva, szemem automatikusan fókuszál az épített
szépségek mellett az ültetettekre. Ugyanígy áhítattal tölt
el a visegrádi templomi virágszınyeg is. Honnan a sok
szép virág és szirom? Mezei, kerti díszvirágok nemes
együttese évrıl évre új csodákat mutat, új tartalmat, formákat hoznak létre ügyes kezek segítségével, szınyegként a padsorok között a padlóra simulva. Csakis virágot
tisztelık, szeretık lehetnek a tervezık, győjtık, adakozók és az alkotók együtt. Ez a harmónia a formákban,
színekben egyaránt mővészien érvényesül. Köszönet
érte!
Így köszönöm a Harangvirág utcaiaknak sétám élményét, talán nem véletlen utcanevük sem, mert ismerjük a
mondást: „a név kötelez”.
Makai Gyızıné

Meghívó gálakoncertre
Az „ARS DANUBIANA VISEGRÁD 2009” Alapítvány Visegrád millenniumi évében egy különleges
billentyős kurzussal csatlakozott az ünnepi programok
sorához. Ez a program mára már „Dunakanyar Nyári
Zenei Akadémia” névvel lett ismert, és a Szentendrei
Vujicsics Tihamér Zeneiskolával közösen szervezzük
meg.
A hagyományoknak megfelelıen a továbbképzési
program záró gálakoncertje – a professzorok és hallgatók közremőködésével – visszatér a „szülıvárosba”.
A fellépı mővészek és mővészjelöltek Bach, Haydn,
Benda, Zimmermann, Rigler, valamint Hummel billentyős mőveibıl az egyhetes közös munka során választják ki a gálakoncert mősorát.

Helyszín:
visegrádi református templom
Idıpont:
2013. szeptember 7., szombat este 8 óra
A hangversenyre nincs belépıdíj;
helyfoglalás az érkezés sorrendjében
Minden érdeklıdıt szeretettel várunk!
A gálakoncertet támogatják:
International Visegrad Fund
Magyar Mővészeti Akadémia
Nemzeti Kulturális Alap
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Nyílt levél Abonyi Gézához
Kedves Géza!
Miután elolvastam a Visegrádi Hírek augusztusi számában megjelent írásodat sokat gondolkoztam annak aktualitásán, idızítésén, és a végén arra jutottam, hogy ez az írás
nem más, mint az újbóli közéletbe való bejelentkezésed
elsı lépése.
Nyilván sokan most azt gondolják, hogy nincs ezzel
semmi baj. Én is így gondolom, de egy apró részletre
szeretnélek emlékeztetni. Egy éve annak, hogy önkéntes
hallgatásba burkolóztál (ha jól néztem, akkor a Visegrádi
Hírek hasábjain 2012 júliusában, a honlap fórumán pedig
2012. szeptember 12-én jelentkeztél utoljára). Én személy
szerint csak félig tartom ezt önkéntesnek, hiszen pont
egybe esett azzal, hogy jó néhány fontos kérdésre választ
kellet volna adnod. Olyan kérdésekre, melyekre azóta is
várjuk a válaszokat, és bátran leírhatom, sokunk kíváncsisága a mai napig nem lankadt.
Tehát én úgy gondolom, hogyha vissza akarsz térni
a visegrádi közéletbe, akkor az elsı lépésednek annak
kellett volna lennie, hogy a régi kérdésekre megadod a
választ.
Mik is voltak ezek? Vissza lehet keresni az összeset a
Visegrádi Hírek 2012. augusztus, szeptember és novemberi számában, vagy a fórumon, én itt most nem sorolom
fel ıket. Azonban a számomra legizgalmasabb két témakört mégis felelevenítem, várva megtisztelı válaszodat.
Elıször is tudni szeretnénk, ki is az a titokzatos Rózsa
úr, aki a Te megbízásodból, az önkormányzat és mindenki
más tudta nélkül tárgyalt a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt.-nél a vízlépcsı beruházással kapcsolatban korábban kisajátított ingatlanok (öböl menti területek) rendezése tárgyában? Milyen felhatalmazást kapott Tıled Rózsa
József? Továbbá hogy kell értelmezni Rózsa Józsefnek
2012. május 8-án (az idıközi önkormányzati választás
május 6-án volt) a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt.hez írt levelében szereplı mondatot, idézem: „A korábbi
polgármester, Abonyi úr arról tájékoztatott, hogy a megkezdett projektet nem folytatjuk, csak esetleg a következı
választást követıen. Errıl az MNV Zrt.-t értesíti.”
A második téma, pedig mi is lehetne más, mint a városközpont néven ismert pályázat ügye. Ez ügyben nagyon
ellentmondásos megnyilvánulásaid voltak röpke három
hónap alatt. Elıször is azt állítottad, hogy a régi testületben nem ment át a dolog az „ellenzék” miatt, ami természetesen nem igaz, lásd a sokat emlegetett 2010. decemberi közmeghallgatást a moziban, valamint a testületi
jegyzıkönyveket, melyek a honlapon elérhetık. Majd a
választási kampányban azt állítottad, hogy a Te vezetéseddel megvalósítható még a terv. A legvégén pedig azt
írod a Visegrádi Hírek 2012. júliusi számában, idézem:
„Döntés után vagyunk, így már nyugodt szívvel ide sorolhatom a visegrádi városközpontot is (értsd: elszalasztott
fejlesztés; beszúrás tılem), amely elıdöm nagy érdeme
lett volna, ha megvalósul, amelyre ugyancsak temérdek
munka, energia, és pénz lett áldozva az elmúlt évtizedben.”
Bocsáss meg, de továbbra sem értem a dolgokat.
Egyrészt be kellene már mutatni azokat a dokumentumokat, melyek bizonyítják, hogy Te mindent elkövettél

(pl. napi kapcsolatban: e-mail és levélváltásban voltál az
irányító hatósággal) a pályázat érdekében, és az ellenzék
volt a kerékkötı. Másrészt szeretnénk látni azokat a dokumentumokat, számításokat és szakértıi véleményeket
melyekre a választási kampányodat építetted, hiszen véleményem szerint csak így tudsz elszámolni a választási
ígéreteddel, bizonyítva azt, hogy azok valós tényeken
alapultak.
Harmadrészt júliusban már azt sugallod, hogy Te már a
választások elıtt tudtad, hogy a beruházás kivitelezhetetlen (lásd a fenti idézet), és melyet az irányító hatóság a
választások szinte másnapján megerısített. Errıl
Félegyházi András a Visegrádi Hírek 2012. júniusi számának 4. oldalán is számol. Idézem: „Ezen ügyek átvétele
(értsd: óvoda- és városközpont-pályázat; beszúrás tılem),
a részletek áttekintése közben már körvonalazódott, amit
a két pályázatról szóló, május 29-én folytatott tárgyaláson
– ezen a két közremőködı szervezet, a VÁTI és a Pro
Régió Ügynökség képviselıi is jelen voltak – a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség képviselıje kimondott: mindkét
pályázat ellehetetlenült.” Tehát, ha úgy van, ahogy írtad,
mármint hogy tisztában voltál azzal, hogy a pályázat
ellehetetlenült, és az építés abban a formában kivitelezhetetlen, akkor most valahogy el kellene tudnod számolnod
minden korábbi kijelentéseddel, ígéreteddel. Végre tiszta
vizet kellene önteni a pohárba.
Ja, és a végén szeretnélek emlékeztetni egy személyes
ügyünkre is, mely a Zoller-díjjal kapcsolatos. Nagyon
várom ezzel kapcsolatban mindazt, amit a Visegrádi Hírek 2012. szeptemberi számában kértem.
Kedves Géza!
Érdeklıdéssel várom válaszaidat.
Üdvözlettel:
Mikesy Tamás
Keressük Somogyi István
– született 1900. február 19-én Csurgón,
szülei: Somogy Mátyás, Fischl Józsa,
1943-ban ırnagyként, 1947-be ezredesként
nyugdíjazták, 1952-ben kitelepítették –
hozzátartozóit.
Kérjük, jelentkezzenek a szerkesztıség címén!

Helyesbítések
Kedves Olvasóink!
Múlt havi számunk 19. oldalán a Közhasznú címek és
telefonszámok rovatba figyelmetlenség miatt néhány hiba
csúszott; ezeket helyesbítve most ismét közreadjuk:
Visegrádi Polgármesteri Hivatal
Fı u. 81. helyett ideiglenesen: Fı u. 92. Telefonszáma:398-255
Gyámhivatal
Nem mőködik Visegrádon.
Okmányiroda
Fı u. 57. Telefonszáma: 06 (20) 290-3519
Olvasóinktól ezúton is elnézést kér
Borsody István szerkesztı
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Egy új sorozat elé
Az utóbbi években nem közöltünk a Visegrádi Hírekben városunk múltjáról szóló terjedelmes írást – hacsak
nem tekintjük Scheili Béla vagy id. Szinay István múltidézı cikkeit. Nekik ezúton is köszönjük a tudósításokat,
mert mindegyik egy-egy mozaikkal gazdagítja, színesíti településünk hétköznapi életét bemutató nagy pannóját.
Visszatekintve a VH huszonkilenc évfolyamára, igazán nem lehet okunk panaszra, mert olvasóink mindig hallatták hangjukat a lap hasábjain vagy egy-egy témára hangolva, vagy a régi idık bemutatásával. Az emlékidézık
közül már sokan nincsenek az élık sorában, de nevüket olvasva, bizonyára beugrik egy-egy arc, egy-egy téma,
amirıl ık írtak az újságban. Még a stencilezett VH-ben olvashattuk Györgyi Magda néni családtörténeteit; majd
késıbb Dr. Szandtner Egon bácsi gyerekkori emlékeit; Magirius Gyuláné és Schandl Lajos falu- és utcakrónikáját;
Kemenes László és Ambrus Ernı emlékezéseit elhunyt tanítókról, egyházi személyiségekrıl; Pándi János tiszteletes személyes vallomásait; Cseke László tudományos igényő várostörténeteit; vagy Sovány Franciska néni meséit
a régi idık szokásairól. A sorból nem maradhat ki Cseke Lászlóné Emike érdekes Visegrádi arcokat felvillantó
sorozata; Dr. Dobos Irma földrajzi-tudományos cikkei; a családkutató klub riportjai; Scheili Laci bácsi, Sipos
Lajosné Erzsike és Müller Rezsı aktuális témákról valló véleménynyilvánítása. Azt már mindenki természetesnek
tartja, hogy régészek, erdészek, egy-egy tudományág képviselıi bemutatják a Visegráddal kapcsolatos új kutatási eredményeket. Arra pedig igencsak büszkék lehetünk, hogy az iskolások egy pályázaton elsı díjat nyert győjtımunkájából mutattuk be Visegrád nevezetes épületeit 1993–94-ben.
És most újból egy új sorozat, egy új téma, egy új szerzı beharangozását tesszük meg. Pintér Istvánné Terike sok
emberrel találkozott, ismerkedett meg Visegrád egy nélkülözhetetlen intézményében a parkoló melletti nyilvános
WC mőködtetése során. S milyen jó, hogy nem csak lelkiismeretes gondozója az épületnek, berendezésének, környezetének, hanem kiváló pszichológiai érzékkel fogadja tapintatos házigazdaként a betérı vendégeit.
S hittük volna, hogy Terike nyitott szemmel és füllel raktározta el a 15 év során felgyülemlett tapasztalatait, emlékeit?! Gondoltuk volna, hogy egy gyakorlott tollforgatót is meghazudtoló rutinnal írta le az érdekes eseteket,
hogy kiváló emberismerettel mutat tükröt elénk olyan szituációban, ahol azt gondoljuk: itt úgy sem ismer, és nem
törıdik velünk senki?!
Pintér Istvánné írásáról elıször a nyugdíjas klubban hallottam, majd elolvasva kértem a szerzıt, hogy adjuk
közre a VH-ben! Molnár Erzsébet – aki az elıszót írta, és segített az írás begépelésével – bátorításával sikerült
rábeszélnünk, s most kezdıdjön az új sorozat Mezei Anna és a Visegrádi Hírek szerkesztıinek ajánlásával:

A visegrádi
nyilvános illemhely története
Írta:

Pintér Istvánné Terike
ELİSZÓ

2012. Szép ıszi napsütés. Ülök a nyilvános WC padján. Pintérné olyan arccal lép ki a vendég után, mintha szellemet
vagy „nagy rakást” látott volna.
– Mi van? – kérdezem érdeklıdve.
– Vendégkönyvet keresett…
– És miért nincs?! – mondom szemrehányóan, de közben fülig szalad a szám. – Jövıre legyen, ha a kuncsaft azt akarja!
– Jövıre lehet, hogy megszőnik a WC…
– Mibıl gondolod?
– Megnyílik a turisztikai központ, EU-szabványú WC lesz benne az emeleten, mozgássérültek is fogják tudni használni, pelenkázó asztal is lesz benne, lehet, hogy bidé is…
– És? Most is illemhelyekkel vagy körülvéve. Ott a benzinkút, mozgássérült WC-vel, aztán ott a középkori játszóház,
oda is be lehet menni tolókocsival, gyerek WC-t láttam, de talán még pelenkázó asztal is, mintha lenne, aztán ott a múzeum, ott is van nyilvános WC és a teniszpálya magánillemhelye, miért pont a turisztikai központ nyilvános WC-je
nyugtalanít? Meguntad?
– Dehogy. Tizennégy éve viszem, annyi mindent csináltam, hogy jó legyen, még a férjemmel…
– Látod, errıl van szó. Mindig arról beszélsz, megírnád az életed történetét, annyi minden történt veled. Most itt a lehetıség, ha ledózerolják a WC-det, írd meg a történetét. Már hallottam arról, hogy egy WC-s néni könyvet írt a tapasztalatairól, de sajnos nem olvastam. Ez nem lenne újdonság. Újdonság és különlegesség a WC-d! Végigutaztam Görögországig keletet, Biarritzig a nyugatot. Láttam már néhány WC-t, használtam is párat. A „taposós fa WC”-tıl a gızzel fertıtlenített mőanyag kabinig, ahol minden fotocellásan mőködött. De ilyen illemhely, mint a tied, nincs még egy a világon! Mit gondolsz, miért fényképezik a külföldi vendégeid?
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– De a visegrádiaknak nem tetszik… A virágaimat is egy nap alatt meg kellett szüntetni…
– A WC-d tiszta, mőködıképes, papírral, törölközıvel, kézmosószappannal ellátott, nem beszélve arról, hogy a világ
téged, csak „kis lépésekkel mer követni.” Hallottad, nem, hogy kiállítást rendeztek be valahol a világban egy nyilvános
WC-ben, képeket akasztottak a falakra, hogy közelebb vigyék a mővészetet az emberekhez? Aztán hallottál már zenélı
bp.-i WC-krıl, illatosított WC-krıl? David Hasselhoff video klipet forgatott egy konténer WC-ben. Te mindezt egyben
szolgáltatod! A falak tele vannak poszterrel, naptárakból kivágott képekkel és egyéb tárgyakkal – hát nem kiállítás? Aztán ott vannak a porfogóid! Hol láttál ilyent? A porcelántól a népi csuhé babáig, a szellemes és furcsa tárgyak kiállítása
– nem válogatsz a stílusok között, kozmopolita vagy ösztönösen! Illatnak ott vannak a füstölıid, az illatgyertyáid! Zenének ott a kazettás magnórádiód! Neked a világon egyedülálló illemhelyed van! ...Csak vendégkönyved nincs… A visegrádiak! Képzeld még a régészeknek is olyan szegényes fantáziája van, hogy Beatrix WC-jét várfalon kívüli favécében
képzelik el. Egy „first lady” magán WC-jét! Én szinte látom magam elıtt a fa ülıke helyett a lúdtollal és bársonnyal készült ülıpárnát, aranyszálakkal hímzett falkárpitot és az arany veretes diófa faragott ajtót, királyi címerrel hímzett WCfedelet! Ha megnyerted volna az ötöst a lottón vagy a „luxoron”, olyan WC-d lenne, mint a dubai kalifának: fehér márvány és arany berakás mindenütt.
– Ötös a lottón… – látom rajtad, hogy megindult a fantáziád…
– Vagy egy EU-s pályázati pénz… – teszek rá egy lapáttal. – Te a lehetıségeidhez képest mindent megvalósítottál ebben a WC-ben. Tudod – gondolom –, de nem mondom… „Szarból nem fonsz ostort, de ha mégis, nem pattogtatod”.
Vendég jön, abba marad a téma. Magamban azon morfondírozok, hogy Visegrád nyilvános illemhelyének története
megér egy misét…
Eltelik pár nap, már azon gondolkodsz, hogy vízteleníteni kellene, de még jó idıt mond az idıjárás jelentés. Összecsomagoltad, lelakatoltad az asztalt és a padokat, harcolsz a lehulló falevelekkel. Vendég már, mint a fehér holló. Aztán
egy napon elém teszel egy kemény fedeles kis füzetet, pár oldalnyi írással. Miközben otthon gépelem, elıttem van egy
visegrádi özvegyasszony, aki napi harcot vív a kis nyugdíjával kertes házában, állataival próbál pénzt megtakarítani,
hogy gyerekeit és unokáit segítse, közben szerencsejátékon játszik, hátha egyszer mégsem kerüli el a szerencse. Életkedve, mozgékonysága, humora átsegíti minden bajon-bánaton. A jóindulatú visegrádiak segítségével teremetett valamit
napról napra, mint egy szorgos hangya. Szereti a munkáját, melyet maga vállalt. Jól beszél a vendégei nyelvén, soha
nem felesel a kötözködıkkel, mindenkin megpróbál lehetıségei szerint segíteni, sokan ki is használják. Segíteni akarása
erısebb, mint a pénz utáni harca, ezért sem gazdagodott meg az illemhelybıl. A visegrádiak nagy része soha nem látta
még ezt az illemhelyet, de ıt ismeri.
A visegrádi illemhely utolsó gazdája: Teréz anya
Molnár Erzsébet

I. rész
1997-ben, nyáron, egy rendezvény során indult meg általam a visegrádi nyilvános WC rendszeres üzemeltetése.
Sándorfiné Zsuzsa az önkormányzatnál dolgozott, és ı segített tervem megvalósításában. İ adta a tanácsot, hogy
induljak el a göröngyös úton.

A WC környéke úgy el volt gazosodva, hogy alig lehetett a bejáratot megtalálni. Nagyon sokat segített a férjem
– aki sajnos már nem él –, mi mindent együtt csináltunk.
Nem volt nálunk olyan, hogy ez a te munkád, az meg az
enyém. Minden rendben volt köztünk. Azt tudom mondani, hogy jóban-rosszban együtt voltunk, amíg élt. Nem
szégyellte azt, ha én nem tudtam ott lenni, és ı ott ült,
amit sok férfi nem tett volna meg. Erre a mai napig büszke
vagyok.

A WC nagyon leromlott állapotban volt. A WC-ken nem
voltak ülıkék. A fal olyan fekete lapokkal volt kirakva,
mint a bejáratnál lévı fekete kockakı. Nagy munka volt
az utat megcsinálni, hogy egyáltalán megtalálják a helyiséget. Utána kezdtük a benti munkákat – elıbb az ülıkékkel, aztán a piszoárokkal, ahogy a pénzünk engedte. Azt
mindenki tudhatja, hogy nem 20 forintba került egy ülıke
és mindenért, ami tönkrement, kemény pénzt kellett fizetnünk. A hatvanas-hetvenes években Horváth Margit néni
volt a tanácstitkár, aztán Hugai Marika lett a tanácselnök,
és egy évig meg Fieszl Béla. Amikor Edit néni ott dolgozott, még nagyobb volt az összetartás, mint most. Akkor a
hivatal is másképp mőködött. Bármikor bemehettünk, nem
kellett idıpontot kérni.
A rendszerváltás utána a zöldségesbıl lett polgármester,
Hadházy Sándor lett a polgármester. Nem volt semmi bajom vele. Egyedül csináltam a járdát, ami nagyon hepehupás volt. Felszedtem, és újra raktam a lapokat. Épp akkor
jött a múzeumból, és annyit mondott: „Terike, ne emelgesse magát, küldöm a fiúkat”. De eltelt egy pár év, azóta
két polgármestert is választottunk és 2012 júniusában lett
újra rakva a járda. Hosszú idıbe telt, míg Hadházy úr ígérete az illemhelyig elért.
Megköszönöm a GAMESZ-fiúknak, hogy ık 2012-ben
megcsinálták, és így az idısebbek is biztosan tudnak rajta
közlekedni; nem kell félnem, hogy valaki elesik.
Pintér Istvánné
(Folytatjuk)

XXIX. évfolyam 9. szám
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TELEK ELADÓ!
Eladó Visegrád, Fı u. 137. szám alatt fekvı
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

TŐZIFAELADÁS
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL!
Vágott tőzifa 2.100,– Ft/q,
hasított tőzifa 2.200,– Ft/q
EİRY 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!
HIRDESSEN
A VISEGRÁDI HÍREKBEN!
KEDVEZİ TARIFÁK!
TÖBBSZÖRI HIRDETÉSNÉL
ÁRKEDVEZMÉNYEK!
CIKKEK ÉS HIRDETÉSI ANYAGOK
LEADÁSI HATÁRIDEJE (LAPZÁRTA):
MINDEN HÓ 15. NAPJA, DU. 16 ÓRA
CIKKET, FOTÓT
LEHETİLEG E-MAILBEN KÉRJÜK
TOVÁBBÍTANI
A SZERKESZTİK CÍMÉRE:
mikesytamas@freemail.hu
vagy
borsody44@gmail.com
POSTÁN 2025 VISEGRÁD, SZÉCHENYI U. 11.
CÍMRE
KÜLDJÉK KIPRINTELT ÍRÁSAIKAT!

KÉRJÜK A LAPZÁRTA IDEJÉNEK
PONTOS BETARTÁSÁT
A LAP HATÁRIDİRE TÖRTÉNİ
MEGJELENÉSE ÉRDEKÉBEN!

Kisteher-fuvarozás 0–2 t-ig,
gépi földmunka
Fieszl Csaba
Tel.: 06 (30) 226-3089
Autómentés, karosszéria-javítás,
autószerelés, autóüvegezés, kozmetika,
fényezés, biztosítás ügyintézés, kárrendezés,
autóüveg kis- és nagykereskedés,
forgalomból kivonás,
javítás idejére csereautó, vizsgáztatás,
Old Timer felújítás

HERR AUTÓSZERVIZ
2023 Dunabogdány, Ág u. 7.
Tel.: 06 (20) 957-0098

Ikerházban egy kétés egy háromszobás lakás

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

16

VISEGRÁDI HÍREK

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

2013. szeptember

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

MUCSI ATTILA
Telefon: 06 (30) 969969-6197
Web: http://www.mucsia.hu

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