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Dutka Ákos:

EM BE R É S M AGY AR
Ady kérdezte sorsa éjjelén:
Lehet-e az ember, ember és magyar?
Feleltek ti bátor, szent fiúk,
Lássuk: a Világ most vélünk mit akar?
Vagyunk egy szálig elszánt emberek,
Kiket tiporni tovább nem lehet.
Ha kell még én is veletek halok,
Ha engedtek Ti szent fiatalok.
Öt nap, s öt véres, szörnyĦ éjszaka
A csillagokba írta szentelt nevetek.
Köszönöm nektek drága, szent fiúk,
hogy visszaadtátok a csüggedĘ hitet,
S a barikádok hunyó szent sugarainál
Adynak kiáltsuk szabadon ma már,
Mit az ég falára vérrel írtatok:
Emberek vagyunk, újra magyarok.

Meghívó
Az aradi vértanúk gyásznapján,
2013. október 6-án (vasárnap)
17 órakor

MEGEMLÉKEZÉST
tartunk a 48-as emlékmĦnél
SZEMBėL HALÁL címmel
Mindenkit szeretettel várunk, s ha lehet,
hozzanak egy szál virágot vagy mécsest!
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Augusztus 30-án rendkívüli ülést tartott a képviselĘtestület a városközpont beruházás közbeszerzési eljárásának elzárása tárgyában. A testület – a bíráló
bizottság, valamint a közbeszerzési szakvéleményben
foglaltak alapján – megállapította, hogy a közbeszerzési
eljárás nyertese – figyelemmel a rendelkezésre álló
fedezet mértékére – az összességében legelĘnyösebb
ellenszolgáltatás bírálati szempont alapján az 1. rész,
vagyis a polgármesteri hivatal átépítése tekintetében a
JÁNOSIK ÉS TÁRSAI BUILD Kft. A 2. rész, a
közterületek megújítása esetén a KėMĥVÉSZET Kft. lett
a nyertes. A 3. rész, azaz a mozi épületének átépítése
kapcsán egy korábbi ülésén döntött a testület a projektelem elhagyásának kezdeményezésérĘl. Ennek részleteit a
Visegrádi Hírek elĘzĘ számában, a Városházi mozaikban
olvashatták.
A munkaterv szerinti rendes ülését a nyári szünet után
szeptember 5-én tartotta a testület, melyen a következĘ
döntések születtek.
Zárt ülés keretében hoztak döntést a városi kitüntetések
tárgyában az alábbiak szerint:
– Díszpolgári címet Héjj Miklósnak (posztumusz),
– Tiszteletbeli polgári címet idén Polgár Erzsébetnek és
Németh Tamásnak,
– Pro Urbe díjat Gróf Péternek adományozott a testület.
A díjak átadására szeptember 8-án a Mária-kápolnánál
megtartott ünnepi szentmise után került sor. A díjazottak
méltatását, ami az átadási ünnepségen is elhangzott, e
szám hasábjain olvashatják (8–9. oldal).
Ezt követĘen a nyílt ülésen az alábbi ügyekben hozott
határozatot a testület:
– Elfogadta a Fellegvár Óvoda beszámolóját a
2012/2013. évi tevékenységérĘl.
– Módosította a képviselĘ-testület a lakások és
helyiségek bérletérĘl, valamint a lakbérek mértékérĘl
szóló 11/2006. (V. 19.) önkormányzati rendeletét,
mivel az nem szabályozta a helyiségek bérbeadásának
szabályait. A módosított rendelet az alábbi elérési
útvonalon
olvashatják:
www.visegrad.hu/onkormanyzat/rendeletek,szabályzat
ok/hatályos rendeletek/ 11/2006. (V. 19.).
– Rendeletet alkotott a testület a közterületek
elnevezésérĘl és a házszámozás szabályairól, tekintve,
hogy Visegrádon a közterületek elnevezésének eljárási
folyamata, illetve jogi rendje nem volt külön
szabályozva; e rendelet is az elĘzĘ pontban leírt
elérési útvonalon olvasható a 19/2013. (IX. 6.) szám
alatt.
– Elbíráltuk a korábban meghirdetett Sziget utca 11.
szám alatti 2. számú önkormányzati bérlakás
pályázatát; az új bérlĘ október 1-jétĘl veheti birtokba a
lakást.
– Visegrád Város Önkormányzata által 2010. október
21-én megkötött és azóta három alkalommal
módosított „Az ezeréves Visegrád városközponti
fejlesztése” tárgyú projekt saját forrásához szükséges
141.343.900 Ft-os célhitel rendelkezésre tartási
határidejének módosítását kellett kezdeményezni az



OTP Nyrt.-nél. A rendelkezésre tartási idĘszak vége
2014. április 30-ra módosult, a törlesztési ütemezés
pedig a 2014. július 20-tól 2020. október 20-ig terjedĘ
idĘszak lesz.
– Döntés született arról, hogy a 2013. évi költségvetés
tartalék sora terhére 2.600.000 Ft-ot biztosít az
önkormányzat a Visegrádi VárosfejlesztĘ Kft. tĘkeemelésére, valamint, hogy a korábban, 68/2013. (03.
21.) Ökt. határozat alapján a kft.-nek átutalt 7.800.000
Ft kamatmentes kölcsönt szintén tĘkeemelésre fordítja
az önkormányzat.
– „Az ezeréves Visegrád városközponti fejlesztése”
tárgyú projekt keretében a 4. rész, az egészségház
felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás is lezárult, az
eljárás nyertese – figyelemmel a rendelkezésre álló
fedezet mértékére – az összességében legelĘnyösebb
ellenszolgáltatás bírálati szempont alapján a
JÁNOSIK ÉS TÁRSAI BUILD Kft.
– Pályázatot írt ki a képviselĘ-testület a Rákóczi utca 2/a
fsz. 2. számú önkormányzati lakásbérleti jogviszonyára, a pályázat benyújtásának határideje 2013.
október 7.; a pályázati kiírás lentebb olvasható.
– Módosítottuk a lakossági hulladékszállítási és
ártalmatlanítási közszolgáltatás tárgyában kötött
szerzĘdést a szerzĘdĘ fél személyében bekövetkezett
jogutódlás miatt. A szerzĘdés módosítása annyit
jelent, hogy az AVE Tatabánya Zrt. helyett a
továbbiakban a Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási
Kft. végzi a közszolgáltatást Visegrádon; a hulladékszállítás rendje nem változik.
– Egy volt dolgozó munkaügyi perével kapcsolatban
peren kívüli egyezség elfogadásáról döntött a képviselĘ-testület.
– Két ingatlan vonatkozásában elĘvásárlási jog lemondásáról született döntés.
Visegrád Város Önkormányzata

A Magyar Kémény Kft.értesítĘje
A Magyar Kémény Kft. értesíti a lakosságot, hogy a
2012. évi XC. törvény, 63/2012. (XII. 11.) BM rendelet 347/2012. (XII. 11.) Kormányrendelet értelmében
elĘírt kötelezĘ kéményseprĘipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat – a települési önkormányzatok
közigazgatási határain belül – a Magyar Kémény Kft.
alkalmazottai látják el.
Visegrádot a kft. dolgozói 2013. július 1. és december 31. között keresik fel.
A társaság alkalmazásában lévĘ dolgozók névre szóló
megbízólevéllel rendelkeznek.
Magyar Kémény Kft.
7400 Kaposvár, PetĘfi tér 1.
Telephely:
1126 Budapest, Böszörményi út 24/b
Tel: 06 (1) 766-5851
E-mail:
titkarsag@magyarkemeny.hu
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Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a háztartásokban
keletkezett veszélyes és elektronikai hulladék összegyĦjtését 2013. október 19-én, szombaton végezzük.
Kérjük, hogy a hulladékot reggel 8.00 és délután 14.00
óra között a városgazdálkodási csoport telephelyére
(GAMESZ-udvar, Visegrád, Nagy Lajos u. 5.) szíveskedjenek szállítani, ahol munkatársaink átveszik az összegyĦjtött hulladékot.
 Veszélyes hulladék: festék, hígító, oldószerek és
ezek tároló edényei, motorolaj, fĦtĘolaj, sütĘolaj stb.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy ugyanebben az idĘpontban
– október 19-én 8.00–14.00 óra között – ugyanitt autógumit és hullámpalát is átveszünk az alábbiak szerint:
– autógumi: 100 Ft/darab egységáron,
– hullámpala: 20 ezer Ft+ÁFA/m3 áron.
 Az elektronikai hulladék Visegrádról történĘ elszállítását a FE-GROUP INVEST Zrt. végzi térítésmentesen. A cég mellékelt tájékoztatójában olvasható az átadható hulladékok listája. Kérjük, hogy az elektronikai hulladékot is A FENTIEKBEN MEGJELÖLT
HELYRE ÉS IDėPONTBAN hozzák el!
A gyĦjtéssel kapcsolatban további információ ifj.
Schüszterl Károlytól kérhetĘ a 06 (20) 456-1841-es telefonszámon.
Városgazdálkodási csoport









2013. október 19-tĘl lehetĘséget biztosítunk KIZÁRÓLAG a lakosság részére kis mennyiségĦ, egyszerre
legfeljebb 1 m3 építési törmelék a VKG csoport telephelyén történĘ leadására.
Az átvétel ideje: minden szombaton, 8.00–10.00 óra
között.
Az átvétel díja: 650 Ft/0,1 m3 (azaz kb. 1 db. meszes
zsáknyi mennyiség).
Ugyanezen idĘpontban lehetĘség van fatüzelésĦ kályhákból származó hamu leadására is, ugyancsak KIZÁRÓLAG a lakosság részére. Kb. 100 liter mennyiségĦ
behozott hamuért egy darab zöld anyag gyĦjtésére szolgáló zsákot adunk cserébe.
Városgazdálkodási csoport

Lakossági gyĦjtés alkalmával átadható
elektromos és elektronikai hulladékok
fajtái – a teljesség igénye nélkül –
1. Háztartási nagygépek: nagyméretĦ hĦtĘberendezések;
hĦtĘberendezések; fagyasztók; élelmiszerek hĦtésére, konzerválására és tárolására szolgáló egyéb nagyméretĦ berendezések; mosógépek; ruhaszárító gépek; mosogatógépek;
tĦzhelyek és sütĘk; elektromos fĘzĘlapok; mikrohullámú
sütĘk; fĘzésre és élelmiszer-feldolgozásra szolgáló egyéb
nagyméretĦ berendezések; elektromos fĦtĘberendezések;
elektromos fĦtĘtestek; helyiségek, ágyak, ülĘbútorok fĦtésére szolgáló egyéb nagyméretĦ berendezések; elektromos
ventilátorok; légkondicionáló berendezések; egyéb szellĘztetĘ, elszívó és légkondicionáló berendezések.
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2. Háztartási kisgépek: porszívók; szĘnyegseprĦk; egyéb
takarító berendezések; varró-, kötĘ-, fonó- és egyéb, textil
feldolgozására használt gépek; vasalók és ruhanemĦ vasalására, mángorlására és egyé kezelésére szolgáló másberendezések; kenyérpirítók; olajsütĘk; darálók, kávéfĘzĘ gépek és
tárolóedények vagy csomagolások lezárására, vagy felnyitására szolgáló berendezések; elektromos kések; hajvágó eszközök, hajszárítók, elektromos fogkefe, borotváló, masszírozó és egyéb, testápolásra szolgáló berendezések; ébresztĘ- és
karórák, idĘmérésre, -jelzésre és -tárolásra szolgáló berendezések; mérlegek.
3. IT és távközlési berendezések: központi adatfeldolgozás; nagyszámítógépek; miniszámítógépek; nyomtatók;
személyi számítógépek (CPU, egér, monitor és billentyĦzet
is), hordozható számítógépek (CPU, egér, monitor és billentyĦzet is); kisméretĦ hordozható számítógépek; elektronikus
jegyzettömb; nyomtatók; másoló berendezések; elektromos
és elektronikus írógépek; zseb- és asztali számológépek
(valamint információk elektronikus eszközökkel történĘ
összegyĦjtésre, tárolásra, feldolgozásra, bemutatásra, ill.
továbbításra szolgáló egyéb termékek és berendezések);
felhasználói terminálok és rendszerek; faxok; telexek; telefonok; nyilvános telefonok; vezeték nélküli telefonok; mobiltelefonok; üzenetrögzítĘ rendszerek (valamint hang, kép vagy
más információk távközlési eszközökkel történĘ továbbításra
szolgáló egyéb termékek és berendezések).
4. Szórakoztató elektronikai cikkek: rádiókészülékek;
televízió-készülékek; videokamerák; videomagnók; hi-fi
berendezések; audio erĘsítĘk; hangszerek, valamint hang-,
ill. képrögzítésre (beleértve a szignálokat is) vagy reprodukálásra szolgáló egyéb termékek és berendezések, a hang és
kép továbbítására szolgáló nem távközlési technológiák.
5. Elektromos és elektronikus barkácsgépek (a helyhez
kötött nagyméretĦ ipari szerszámok kivételével): fúrók;
fĦrészek; varrógépek; fa, fém és egyéb anyagok esztergálására, aprítására, csiszolására, Ęrlésére, fĦrészelésére, vágására,
nyírására, fúrására, lyukasztására, perforálására, hajtogatására, hajlítására és hasonló megmunkálására szolgáló berendezések; szegecselésre, szegezésre, csavarásra, ill. szegecsek,
szögek, csavarok eltávolítására, vagy hasonló célokra szolgáló szerszámok; hegesztésre, forrasztásra és hasonló célokra
szolgáló szerszámok; szórásra, kenésre, diszperzióra, ill.
folyadékok vagy gázok másfajta kezelésére szolgáló berendezések; fĦnyírók és egyéb kertészeti szerszámok.
6. Játékok, szabadidĘs és sportfelszerelések: villanyvonatok vagy autóverseny-készletek; kézi videojáték konzolok;
videojátékok; számítógépek kerékpározáshoz, búvárkodáshoz, futáshoz, evezéshez stb.; elektromos vagy elektronikus
alkatrészeket tartalmazó sportfelszerelések; érmével mĦködĘ
játékautomaták.
7. EllenĘrzĘ és vezérlĘeszközök: füstjelzĘ berendezések;
fĦtésszabályozók; termosztátok; háztartási vagy laboratóriumi mérĘ-és szabályozó berendezések; ipari létesítményekben
használt egyéb jelzĘ és ellenĘrzĘmĦszerek (pl. vezérlĘpultok).
8. Világítótestek: fénycsöves világítótestek a háztartási
világítótestek kivételével; egyenes fénycsövek; kompakt
fénycsövek; nagy intenzitású kis ülĘlámpák, beleértve a
nagynyomású nátriumlámpákat és fém halogénlámpákat;
kisnyomású nátriumlámpák; egyéb világítótestek, ill. fényszóró vagy fényszabályozó berendezések az izzólámpák
kivételével.
9. Akkumulátorok, elemek

FE-GROUP INVEST Zrt.
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Visegrád Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete
a 176/2013. (09. 05.) számú határozatával
a lakások és helyiségek bérletérĘl,
valamint a lakbérek mértékérĘl szóló
többször módosított
11/2006. (V. 19.) számú önkormányzati rendeletben
foglaltak szerint lakáspályázat elnyerésének jogcímén
szociális helyzet alapján pályázatot ír ki
a Visegrád, Rákóczi utca 2/a szám alatt lévĘ
fsz. 2. számú lakásbérleti jogviszonyára.
Pályázati feltételek:
– a bérlĘ vagy házastársa (élettársa), illetve a vele együttlakó
vagy együttköltözĘ közeli hozzátartozója tulajdonában, haszonélvezetében nincs másik beköltözhetĘ lakása és
– mind a bérlĘ családja, mind az együttköltözĘ közeli hozzátartozók egy fĘre jutó havi nettó jövedelme nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
a másfélszeresét és
– a bérlĘ családja nem rendelkezik olyan vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 50-szeresét meghaladja és
– a bérlĘ a bérbeadást megelĘzĘ 5 éven belül nem mondott le
önkormányzati lakása bérleti jogáról illetve, beköltöztethetĘ ingatlanát nem idegenítette el.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– azokat az adatokat, melyek azt igazolják, hogy a kiírt pályázati feltételeknek megfelel, valamint
– a pályázó nyilatkozatát, hogy a kiírt pályázati feltételeket
elfogadja.
A lakás alapterülete: 37,47 m², 1 szoba, 1 konyha, 1 fürdĘszoba.
A lakás komfortfokozata: komfortos.
Egyéb jellemzĘ: a lakás fĦtése cserépkályhával megoldott.
A lakbér összege: Visegrád Város Önkormányzatának a
lakások és helyiségek bérletérĘl, valamint a lakbérek mértékérĘl szóló többször módosított 11/2006. (V. 19.) számú
önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdése alapján: 18.735
Ft/hó.
A pályázat benyújtásának módja és címzettje:
A pályázatot írásban a rendelet mellékletét képezĘ kérelemmel Visegrád Város JegyzĘjéhez címezve kell benyújtani
(2025 Visegrád, FĘ u. 81.). A kérelem nyomtatvány beszerezhetĘ a polgármesteri hivatalban vagy letölthetĘ a
www.visegrad.hu oldalról az önkormányzat /rendeletek,
szabályzatok/ hatályos rendeletek 11/2006. (V. 19.) szám
alatt.
A borítékra rá kell írni, hogy: „Pályázat önkormányzati bérlakásra”.
Pályázattal kapcsolatos kérdésekkel kereshetĘ:
Herold Mária igazgatási elĘadó, telefonszám: 06 (26) 398255
A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázatot az önkormányzat közmĦvelĘdési, oktatási,
ifjúsági és népjóléti bizottsága értékeli és dönt a lakás kiutalásáról. A nyertes pályázóval 3 évre köt bérleti szerzĘdést az
önkormányzat, melynek lejárta után amennyiben a bérlĘ
szociális jövedelmi, vagyoni viszonyai változatlanul megfelelnek az elĘírt feltételeknek, akkor kérelmére vele három
évre újabb bérleti szerzĘdést köthet.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. október 7.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. október 17.
A lakás az elbírálást követĘen beköltözhetĘ.

2013. október

Pályázati kiírás
az ifjúsági alapból történĘ
támogatás elnyerésére – 2013.
Visegrád Város Önkormányzata pályázatot hirdet visegrádi
lakhellyel rendelkezĘ vagy Visegrádon bejelentett munkahellyel rendelkezĘ, a város történelmének feldolgozásában
önálló kutatási eredményeket felmutató magánszemély
számára, ez irányú tevékenységének segítésére és szakmai
eredményei közzétételének támogatására.
Nem nyújthat be pályázatot szervezet, jogi személy.
Azon magánszemélyek pályázhatnak, akik eddigi kutatási,
történészi, tudományos stb. munkájuk során kiemelten foglalkoztak a pályázatban meghirdetetett céllal, és ezt a pályázatban bemutatják, felsorolják a kapcsolódó publikációkat
vagy kiadványokat, internetes megjelenéseket, weboldalakat.
A pályázókat arra kérjük, hogy röviden mutassák be a kutatási tevékenységüket, röviden fejtsék ki, hogy milyen célra
kívánják a támogatást fordítani, milyen eredményt várnak a
kutatástól, a kutatási program befejezési határidejét (legkésĘbb 2014. december 31.), valamint azt, hogy máshová is
pályáztak-e ezzel a tervvel, ill. kaptak-e máshonnan támogatást.
A támogatás célja, hogy a kutatók készkiadásait (ideértve a
fénymásolási, sokszorosítási, könyvtári, levéltári költségeket, utazási költségeket, kutatóhelyen való tartózkodás költségeit stb.) támogassa.
A támogatási összeg nem fordítható tárgyi eszköz vásárlására.
A pályázónak a pályázatban vállalnia kell, hogy kutatási
eredményeirĘl a fent jelzett határidĘig a Visegrádi Hírekben
is beszámol.
A pályázat terjedelme nem haladhatja meg az öt oldalt.
A támogatásban részesült pályázókkal Visegrád Város támogatási szerzĘdést köt.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázati összeg
felhasználásáról rövid tartalmi beszámolót és a pályázó
nevére kiállított számlát vagy számlákat vagy más bizonylatokat kell benyújtani. Az elszámolásra a támogatási szerzĘdésben megjelölt idĘpontig, legkésĘbb 2013. december 31-ig
kerül sor. Csak olyan bizonylat fogadható el, amelyet a
pályázat benyújtását követĘen állítottak ki. A beszámoló és a
számviteli elszámolás segédletét elektronikus formában a
pályázók rendelkezésére bocsátjuk.
Beszámoló hiányában a bizottság az elkövetkezendĘ évben
kizárja a pályázót a további pályázatokból, valamint a folyósított támogatást jegybanki alapkamattal növelten kell viszszafizetni.
A pályázat elĘfinanszírozású; ez azt jelenti, hogy a döntés
után a támogatási szerzĘdés aláírását követĘen a pályázó
hozzájuthat az elnyert összeghez.
Keretösszeg: 100.000 forint.
A pályázatok benyújtásának határideje:
2013. október 15-ig beérkezĘen. A határidĘt követĘen beérkezĘ pályázatokat nem áll módunkban elbírálni.
A pályázatokat kizárólag postai úton a következĘ címre
kérjük beküldeni vagy beadni:
Visegrád Város Önkormányzata
közmĦvelĘdési, oktatási, ifjúsági és népjóléti bizottság
2025 Visegrád, FĘ u. 81.
A borítékra kérjük ráírni: Ifjúsági Alap Pályázat
Visegrád Város Önkormányzata
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Az Életfa-szobor környezete:
Sokan kérdezik tĘlünk mostanában, hogy miért nem
tesszük rendbe az Életfa-szobor környékét. Természetesen tudjuk, hogy az említett terület nem városunk
„gyöngyszeme” és hogy pár százezer forintból széppé,
virágossá tehetnénk.
Az ésszerĦség azonban azt diktálja, hogy feleslegesen
még ezer forintot se költsünk el, hiszen reményeink
szerint hamarosan elindulnak az árvízvédelmi rendszer
kivitelezési munkálatai és a Duna-part ezen szakaszán
is földmunkát végeznek majd. Addig is kérjük szíves
türelmüket – különösen azoktól, akik pénzügyi segítséget is felajánlottak.
Árvízvédelem:
A „Duna menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” címĦ pályázatunk megvalósításához 2013. július
19-én immár harmadik alkalommal írtunk ki közbeszerzési eljárást az árvízvédelmi fĘvonal kivitelezésére
és a kiviteli tervek elkészítésére – közbeszerzési tanácsadónk – a PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
segítségével. Pályázatunkban a kivitelezésre mintegy
nettó 970 millió Ft áll rendelkezésünkre, melynek
85%-át az Európai Unió Kohéziós Alapja, 15%-át a
Magyar Állami Költségvetés finanszírozza.
A közbeszerzési eljárás iránt a hazai és a nemzetközi
építĘipari cégek is jelentĘs érdeklĘdést mutattak, a
beérkezett ajánlatok bontására 2013. augusztus 5-én
került sor.
Az ajánlatok értékeléséhez több körben hiánypótlási
felhívást és felvilágosítás kérést küldtünk ki, melyek
beérkezését követĘen történtek meg a pályázatok bírálata. A szeptember 19-én megtartott bíráló bizottsági
ülésen a bírálók három ajánlatot találtak érvényesnek,
melyek közül az összességében legelĘnyösebb érvényes ajánlatot adó AjánlattevĘvel történĘ szerzĘdéskötésre tettek javaslatot.
Eredményhirdetésre – a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség közbeszerzési felügyeleti fĘosztályának minĘségbiztosítási tanúsítványának kiadását követĘen – a képviselĘ-testület jóváhagyó döntésével kerülhet sor.
Visegrád Város KépviselĘ-testülete elkötelezett az
árvízvédelmi létesítmény megvalósításában. Bízunk
abban, hogy e sorok megjelenésekor már sikeresen túl
leszünk a kivitelezĘ kiválasztásának nehéz, olykor
akadályoktól sem mentes folyamatán, melynek eredményeként a kivitelezésre és a kiviteli tervek elkészíté-



sére vonatkozó szerzĘdés aláírásával megindulhat a
projekt sikeres megvalósulása.

Városközpont:
A lap elĘzĘ számában tájékoztattunk arról, hogy a
közbeszerzés lezárásához közeledik, a pályázatok elbírálása megtörtént. Az egészségház kivitelezésére a
,,Jánosik és Társai Build Kft.” nyújtotta be a nyertes
ajánlatot. A városháza esetében a közbeszerzési szakértĘnk – Nemzeti Fejlesztési Ügynökség közbeszerzés
felügyeleti fĘosztálya (NFÜ KFF) által jóváhagyott –
javaslatának megfelelĘen szintén a „Jánosik és Társai”
Build Kft.-t nyilvánította a testület.; a közterületekre
vonatkozó rész-ajánlattétel esetében pedig a KĘmĦvészet Kft.-t. A közbeszerzési törvény lehetĘvé teszi a
többi ajánlattevĘ számára az eredmény felülvizsgálatát.
Ez meg is történt. Két cégtĘl érkezett be jogorvoslati
kérelem, az egyik a ,,Jánosik és Társai Build Kft.”
ellen; az ismételt felülvizsgálat során kiderült, hogy
pályázatuk beadását követĘen a cég egyik leendĘ alvállalkozója ellen munkaügyi eljárás indult, mely kizárja
Ęt a közbeszerzésbĘl. Emiatt a képviselĘ-testület korábbi döntését visszavonta és az eljárás 2. helyezettjét,
a FėV-2 ÉpítĘipari és Beruházó Zrt.-t jelölte meg a
pályázat gyĘzteseként. A döntést követĘen a FėV-2
visszavonta jogorvoslati kérelmét, jelen pillanatban a
,,Jánosik és Társai Build Kft.” reagálását várjuk. A
közterületekre vonatkozó eljárásrészt is megtámadta az
egyik olyan ajánlatadó cég, melynek ajánlata érvénytelen volt; észrevétele szakértĘink egybehangzó véleménye szerint nem megalapozott, ám sajnos az eljárás a
szerzĘdés megkötését idĘben halasztja.
Schulek utca:
A Schulek utca felújítására 2013. szeptember 11-én
érkezett meg az építési engedély. A kivitelezésre a
Kvarc Kft. és Ádám Tamás egyéni vállalkozó nyújtott
be árajánlatot. Az ajánlatokat a városüzemeltetési és
városfejlesztési bizottság 2013. szeptember 3-án tartott
ülésén tárgyalta. Mivel a két ajánlat tartalmilag nem
minden tétel esetében volt összehasonlítható, a vállalkozókat hiánypótlásra hívtuk fel, továbbá kértük a
kivitelezĘk nyilatkozatát a kezdés és befejezés idĘpontjára vonatkozóan.
A bizottság 2013. szeptember 17-én az ajánlatokat
újra tárgyalja és a Kvarc Kft.-t javasolta a munkálatok
elvégzésére. A képviselĘ-testület a javaslatot elfogadta.
Visegrád Város Önkormányzata

)  *

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Visegrádi Hírek szerkesztĘségének egyetértésével Visegrád Város Önkormányzata Városházi mozaik címĦ rovatának tartalmát lapzárta után is módosíthatja az abban szereplĘ információk naprakészségének és a lakosság minél hitelesebb tájékoztatásának érdekében.
Visegrád Város Önkormányzata ezúton nyilatkozik arról, hogy a lapzárta utáni módosítás lehetĘségével csak és kizárólag a fent említett, tényeket közlĘ rovat esetében él.
Visegrád Város Önkormányzata
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Városnapi rendezvénysorozat –
VII. QUADRIBURGIUM JÁTÉKOK
Az idei római bemutatónk most már hagyományosan a
lepencei Ęrtoronynál zajlott, a szokásosnál is több résztvevĘvel. Vendégeink voltak a Legio Brigetio Komáromból, a Norde Gard BudapestrĘl és a Familia Gladiatoria
Vácról.

Az elĘadás idĘpontja szeptember 6-án, pénteken a „kiadottól eltérĘen” alakult; ennek oka egy valóságos gladiátor-esküvĘ, amely a következĘ napon, szombaton vált
esedékessé Aquincumban. Ezért mi kitértünk az ünnepélyes ceremónia elĘl. Ígérjük, hogy jövĘre és az után is
szombatonként lesznek a játékok. Rendszeres látogatóink
már megszokhatták, hogy évrĘl évre igyekszünk megújulni, játékosan történelmi és mĦvelĘdéstörténeti ismereteket átadni. Ezt most az Élet a végeken c. játékkal tettük,
hogy a késĘ római idĘszak kissé már hanyatló, de azért a
határvédĘ szerepet ellátó katonaság mindennapjait kicsit
illusztráljuk.

A Legio Brigetio és a Norde Gard mellett a Soproni
Sándor Egyesület tagjai szerepeltek még ebben a jelenetben. Utána a katonák és a „barbárok” fegyverzetérĘl,
harcmodorukról szerezhettünk néhány újabb ismeretet. A
szokásos gyümölcsös-lepényes kínáláshoz forrásvizet és
vörös bort lehetett inni. A gyerekek nagy igyekezettel
dolgoztak: gyöngyöt fĦztek, agyagoztak és kivágós játékkal munkálkodtak.
Befejezésként pedig a gladiátorok véres küzdelmeiben
gyönyörködhetett az addigra már szép számmal összegyü-

lekezett közönség. Külön köszönet illeti azokat a kedves
nézĘket, akik önzetlenül segítettek a pakolásban, a helyszín rendbe rakásában. Minden kedves vendégünket várjuk jövĘre is!
Gróh Dániel

Városnapi rendezvénysorozat –
ÁRVÍZI EMLÉK LELEPLEZÉSE
ÉS A VÁROSI KITÜNTETÉSEK ÁTADÁSA
Visegrádon hagyomány, hogy szeptember elején, a városnapi rendezvénysorozat keretén belül adja át a város
megbecsülésének jeleként kitüntetéseit. Idén ezt az ünnepséget a Mária-kápolnánál tartottuk, a Mária-napi
szentmise után, a Német Nemzetiségi Önkormányzat által
hagyományosan szervezett kedves vendégséghez kapcsolódóan.
Nem véletlenül választottuk az idei évben ezt a helyszínt.
A 2013-as év különleges év volt Visegrádon: soha eddig
akkora árvízzel nem kellett szembenéznünk, mint idén.
Nagy árvizek idején természetes, hogy „kiszemelünk” egy
támpontot és ezt megjegyezve emlékezünk: ez volt a
tetĘzĘ víz szintje. Így történt ez a Duna-parton az idén is:
a tetĘzés napján, 2013. június 9-én találkoztam István
atyával a Mária-kápolna közelében, ahol megállapítottuk,
hogy a tetĘzĘ víz szintje éppen egyezik az egyik lépcsĘfok szintjével.
A megállapítást gondolat, a gondolatot elhatározás, majd
tett követte: a Szent György Lovagrend támogatásával,
Meszárek György és munkatársai felajánlott munkájuk
nyomán elkészült az emléklépcsĘfok, melyet az ünnepségen Kerti Andor, Visegrád tiszteletbeli polgára leleplezett
le.

Ezt követĘen az árvízi védekezést irányító csapat tagjai
oklevelet vettek át – jelképesen minden visegrádi nevében, akik az árvíz idején „legények voltak a gáton”. Az
oklevelet Kacsán György grafikusmĦvész készítette. Ezen
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ceremóniával az árvízi védekezéssel kapcsolatos programokat lezártuk.
Ez után került sor a városi kitüntetések átadására. A
képviselĘ-testület az idei évben két „Tiszteletbeli polgár”, egy „Pro Urbe” és egy posztumusz „Díszpolgár”
cím átadásáról döntött.
(Az elismerésekhez tartozó méltatások e számunk 8–9.
oldalán olvashatóak.)
Félegyházi András
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lyeket nagy érdeklĘdés fogadott. A bábelĘadás, a wurlitzeres, a nagymarosi hastánccsoport és az ugyancsak
nagymarosi Latin Duó szintén nagy sikert aratott; a fedett
teraszon és a büfében tartották meg elĘadásaikat.

Városnapi rendezvénysorozat –
CSALÁDI, SPORT- ÉS EGÉSZSÉGNAP
A hagyományos családi, sport- és egészségnap az idén
igazi „pechszériát” élt át. ElĘször június 7-én rendeztük
volna meg a sportcentrumban. Ez az idĘpont azonban –
mint tudjuk – egészen más miatt maradt emlékezetes
Visegrád és a Duna mentén élĘk számára.
Most, a városnapok második hétvégéjén, elĘször a szakadó esĘ, azután pedig a szél szólt bele a szervezĘk munkájába. Bár volt egy „kemény mag”, akiket semmi sem
tántorított el attól, hogy részt vegyenek a rendezvényen, a
programok sajnos csak korlátozottan tudtak megvalósulni.
A méltán közkedvelt „egészségsátrat” – dacolva az elemekkel – felállítottuk ugyan, ám sajnos üres maradt. Aki
eljött, a sportcentrum büféjében fogadta az egészségi
állapota és a gyógyfüvek, -növények iránt érdeklĘdĘ
visegrádiakat.

Sajnos azonban a szolgáltatások nagy része a kellĘ intimitás megteremtéséhez szükséges hely hiánya, a hideg és
az erĘs szél miatt elmaradt. A gyermekprogramok köre
sem volt teljes. Bár az „ugrálóvár” üzemeltetĘje, valamint
a CsaládsegítĘ és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai is
eljöttek, elhozták játékaikat, az idĘjárás miatt nem tudtak
„kitelepülni”.
Volt azonban tĦzoltó-, mentĘ- és rendĘrautó-mustra; az
idĘjárással dacoló kicsik mindhármat megnézhették, belemászhattak és feltehették kérdéseiket. Az eXtraBringa
visegrádi üzemeltetĘje is elhozta sajátos jármĦveit, me-

A meghirdetett fĘzĘverseny sem maradt el, az Áprily
Iskoláért Alapítvány, a turisztikai egyesület, a Soproni
Sándor Egyesület, a „Migreen Team” Kerékpáros Szakosztály és az önkormányzat bográcsaiban rotyogott az
étel. A kínálat minden igényt kielégítĘ volt: töltött káposztát, gulyást, túrós csuszát, majoránnás betyárlevest és
kapros palóclevest kóstolhattak a programsorozat résztvevĘi.
A napot – a meghirdetett programnak megfelelĘen – a
TĦzkerék XT zenekar nagy sikerĦ és a körülményekhez
képest „teltházasnak” mondható koncertje zárta.
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Köszönjük mindenkinek – segítĘnek, fellépĘnek, nagymarosi barátainknak, visegrádiaknak és vendégeinknek –,
aki a zord idĘ ellenére is részt vett a családi, sport- és
egészségnapon!
Mátyás Király MĦvelĘdési Ház

Városnapi rendezvénysorozat –
VISEGRÁD ANNO – VISEGRÁDIAK (1977–87)
RUTTKA FERENC
KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJA
Városnapi rendezvénysorozatunkhoz kapcsolódó Visegrád Anno kiállítás-sorozatunk most egy nem is olyan
messzi múltba, a ’70-es évek végére, a ’80-as évek elejére
repít minket vissza. Ez a kor még sokakban élénken él,
mégis biztosan kijelenthetjük, már ez is „anno”. Hiába
emlékszünk még jól az üdülĘkre, az irodalmi presszóra,
az akkori kor meghatározó embereire – akik közül már
sokan elköltöztek –, biztosan tudjuk, ez a korszak lezárult,
nem tér vissza már.

Polgár Erzsébet az OVIBER Kft. munkatársa, és mint
vízügyi szakembert elĘször 2006-ban az árvízi védekezés
segítésére vezényelték Visegrádra. Kedves természetével,
áldozatos munkájával és hozzáértésével hamar megbecsülést szerzett a visegrádiak körében.
Az idei nagy árvíz idején már jó ismerĘsként köszönthettük, amikor az elsĘk között érkezett meg, hogy szakértelmével és helyismeretével egyik alappillére legyen annak az összefogásnak, mely sikeresen védte meg városunkat a fenyegetĘ ár ellen.
Feladatai közé tartozott többek között a Rév utca és a
Bányatelep közötti szakaszon a 11-es út mentén, valamint
az Apátkúti-patak két oldalán a védekezés szakmai irányítása és felügyelete. Köszönjük, hogy hivatásából adódó
munkáján felül belülrĘl fakadó szeretettel viseli szívén
Visegrád megóvását az árvizekkel szemben.
Úgy gondoljuk tehát, hogy Polgár Erzsébet magas színvonalú, lelkiismeretesen végzett tevékenysége alapján
mindenképpen méltó arra, hogy városunk kifejezze neki
tiszteletét és megbecsülését. Éppen ezért a képviselĘtestület döntése értelmében Visegrád Város Tiszteletbeli
Polgára címet adományozza neki a város.
Kívánjuk, hogy a Jóisten soká éltesse egészségben, békében!
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Ruttka Ferenc festĘmĦvész, aki ebben az idĘszakban
Visegrádon élt, megörökítette ennek a korszaknak egyegy pillanatát, egy fényvillanás erejéig bemutatja a minket
akkor körülvevĘ tájat, és elénk tárja azoknak az arcait,
akik meghatározó, emblematikus emberei voltak a kornak. Rokonainkat, barátainkat, szomszédjainkat láthatjuk
viszont úgy, ahogy egy mĦvész látta Ęket akkor és ott,
megragadva jellegzetes vonásaikat, mozdulataikat. Ezek a
rajzok rövid idĘ alatt készültek, egy múló pillanatot örökítenek meg, de örökre emléket állítanak. Szeretettel hívunk
mindenkit, nézzék meg a tárlatot, kicsit éljék át újra a
múltat!
Mátyás Király MĦvelĘdési Ház

Németh Tamás 1971 óta kántora a visegrádi KeresztelĘ
Szent János plébániatemplomnak. 2001-ben kezdeményezĘje és egyik alapítója volt a templom kórusának, melynek kezdetektĘl Ę a karnagya. A templomi szolgálaton túl
fontosnak tartja az öröm közvetítését mások számára,
ezért a kórus mindig szíveses tesz eleget a szentgyörgypusztai szociális otthon és a gizellatelepi kórház meghívásának. Az ökumenikus istentiszteletek is elképzelhetetlenek nélkülük. Rendszeresen fellépnek a környékbeli településeken, ezzel is terjesztve Visegrád jó hírét. Az elmúlt
évek alatt eljutottak az esztergomi Bazilikába; felléptek
Szentendrén, Békásmegyeren és Budapest több templomában.
Németh Tamás 2003-ban vette át a német nemzetiségi
énekkar irányítását, és vezeti azt a mai napig. A helyi
rendezvényeken rendszeresen találkozhatunk velük, számíthat rájuk Visegrád közössége, és nemcsak a nemzetiségi események alkalmával, mint például ez a mai alkalom is. Rendszeresen kapnak meghívást nemzetiségi találkozókra; felléptek többek között Pécsett, Szentendrén,
Csolnokon, Környén, Nagymaroson, Soroksáron, valamint két alkalommal is jártak már Visegrád németországi
testvérvárosában, Obergünzburgban.
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Németh Tamás igazi közösségi ember. Vállalt feladatin
túl jókedvével, derĦjével, szelíd biztatásaival és megértĘ
magatartásával sokunk számára lehet példakép. Biztosan
mondhatjuk, nélküle városunk sokkal szegényebb lenne.
Köszönjük áldozatos munkáját és eddigi tevékenységét.
Ezért a város a képviselĘ-testület döntése értelmében
Visegrád Város Tiszteletbeli Polgára címet adományozza
neki.
Kívánjuk, hogy a Jóisten soká éltesse egészségben, boldogságban!
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Gróf Péter 1983-ban, azaz 30 éve kapott állást a visegrádi Mátyás Király Múzeumban, ahol azóta is régészmuzeológusként dolgozik. A hosszú, szakmai sikerekben
gazdag évek alatt mindvégig egyetlen cél: Visegrád történeti-régészeti-mĦemléki örökségének korszakokon átívelĘ, minél teljesebb körĦ feltárása és bemutatása vezérelte.
Bár elsĘdleges kutatási területe a népvándorláskor,
munkássága rendkívül gazdag és szerteágazó. KezdettĘl
bekapcsolódott a római limes és a középkori város lelĘhelyeinek kutatásába is. A múzeumban Ę a helytörténeti
gyĦjtemény kezelĘje is, számtalan 19–20. századi visegrádi vonatkozású tárggyal gyarapítva azt. SzervezĘkészségének és szakmai felkészültségének köszönhetĘen Visegrád olyan jelentĘs emlékekkel gazdagodott, mint például a gizellamajori késĘ római erĘd és temetĘ, vagy a
lepencei Ęrtorony, hogy a laikusok számára legismertebbeket említsük csak. Munkájához szervesen hozzátartozik
az a számos tanulmány, publikáció, tudományos közlemény és tudománynépszerĦsítĘ írás, melyek az elmúlt
évtizedekben jelentek meg. Kutatómunkája során feltárta
és közzé tette többek között Görgey Artúr honvédtábornok, valamint a „visegrádi múzeumalapító” Viktorin
József Visegrádon töltött éveinek számos részletét. E
témákhoz kapcsolódva több kiállítást és tudományos
konferenciát is szervezett.
Visegrád nem csak munkahelye, hanem „szĦkebb hazája” is egyben. MeggyĘzĘdése, hogy Visegrádnak a mĦvészetek és a tudományok területén kezdeményezĘ szerepet
kell vállalnia a Dunakanyar kulturális életében. Alapítóként szerepet vállalt a római emlékek ápolását célként
megfogalmazó Soproni Sándor Egyesület létrejöttében.
Alelnöke a régió kulturális és civil szervezeteit összefogni
igyekvĘ Ars Danubiana Alapítványnak. KülsĘs tagja a
Visegrádi Önkormányzat kulturális bizottságának és nem
mellesleg a helyi újság, a Visegrádi Hírek felelĘs szerkesztĘje is. Felhalmozott tudását igyekszik továbbfejleszteni, de nagy hangsúlyt fektet annak továbbadására is.
Éppen ezért ismeretterjesztĘ elĘadásokat tart, kiállításokat
szervez. A Visegrádról megjelenĘ könyvek és prospektusok állandó írója és lektora, szem elĘtt tartva a közérthetĘséget és a szakmaiságot. Megszámlálhatatlan azon
szakvezetéseinek száma, melyet az ide érkezĘ delegációknak és laikus látogatók ezreinek tartott, megismertetve
velük Visegrád gazdag történelmi múltját. Felsorolni is
nehéz szerteágazó közéleti tevékenységét. Nem telik el
hét, hogy ne tegyen valamit városunk érdekében. Fontos
azonban kiemelnünk azt a példaértékĦ hozzáállást, ahogy
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munkájában és azon túl is mindig szem elĘtt tartja a város
és a múzeum érdekeit. Teszi mindezt azért, hogy közösségünk gazdagodjék, és a jövĘ számára egy szebb és
minden tekintetben gazdagabb Visegrádot adhassunk át.
Köszönjük minden eddigi munkáját, jó egészséget és
további szép szakmai sikereket kívánunk neki!
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Héjj Miklós (1922–1996), régész, mĦvészettörténész,
múzeumigazgató 1949-tĘl vette át a királyi palota kutatásának irányítását. 1951-tĘl a Magyar Nemzeti Múzeum
muzeológusa, majd a visegrádi Mátyás Király Múzeum
igazgatójaként végezte áldozatos régészeti, mĦemlékvédelmi, múzeumszervezĘi és közmĦvelĘdési tevékenységét
1984-ben bekövetkezett nyugdíjazásáig. Nehezen foghatjuk fel, miként férhetett bele a „szĦk” 35 évbe a királyi
palota, az alsóvár, a középkori város régészeti kutatása, a
sibriki és a várkerti feltárások beindításának szervezése, a
visegrádi múzeum tényleges létrehozása: raktárak, kutatószobák, restaurátor mĦhely, könyvtár, kiállítóhelyek kialakítása. Ezeket a munkákat hosszú éveken keresztül
egyedül kellett végeznie, csak 1959-ben, majd 1964-ben
került a múzeumba szakképzett restaurátor és régész
munkatárs. A királyi palota feltárásához a kor legkiválóbb
régész szakembereit nyerte meg segítségül. Héjj Miklós
nem csak szĦkebb szakterületével, a középkorral foglalkozott, a Visegrádra vonatkozó 16–19. századi metszetés képanyag, képeslapgyĦjtemény és számos újkori dokumentum begyĦjtésével, megvásárlásával Ę teremtette
meg a múzeum helytörténeti gyĦjteményét.
Héjj Miklós nemcsak fizikai valójában, hanem szellemében, érzelmeiben is Visegrádon élt, és ezer szállal
kötĘdött a településhez. Talán mindenkinél jobban érezte,
tudta Visegrád jelentĘségét az irodalomban, képzĘmĦvészetben. Baráti kapcsolatban volt a Visegrádon élĘ mĦvészekkel, akik közül most csak Áprily Lajos nevét emelnénk ki. A királyi palota a 60-as, 70-es években – úgy,
mint nagy királyaink idejében – a mĦvészetek otthona
lett: nyár esti régi zenei koncertek, az Országos Színjátszó
Napok rendezvényei és sok más kulturális program zajlott
le a királyi székhely falai között. Régészeti, történeti és
képzĘmĦvészeti kiállítások a Salamon-toronyban és az
általános iskolában is várták a látogatókat. Az általa írt
szakcikkek mellett Visegrád történetérĘl és a királyi palotáról közzé tett kötetei segítették a nagyközönséget, hogy
a 70-es évekig figyelemmel kísérhessék a Visegrádon
folyó tudományos munka eredményeit.
Héjj Miklós mint mĦvelĘdésszervezĘ lelkesen részt vett
Visegrád kulturális közéletében. Nyugdíjaztatása után
sem vonult vissza. A múzeumba kerülĘ fiatalabb kollégákat szívesen segítette tanácsaival, gyakran meglátogatta
ásatásaikat, s örült az új eredményeknek. Szakmai és
közéleti kitüntetéseinél többet jelentett számára az Ęt
ismerĘ és szeretĘ barátok, kollégák, érdeklĘdĘ visegrádiak szeretete és megbecsülése.
Városunk kitüntetetteinek valamennyiünk nevében
gratulálunk; további hasznos tevékenységet, és ehhez jó
egészséget kívánunk nekik!
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Ahogy elkezdĘdött szeptember 1-jén az új tanév, úgy jelentkezik alapítványunk is tervei, feladatai és eredményei
ismertetésével.
Örömmel írhatjuk, hogy szimpatizánsaink a nyári idĘszakban sem feledkeztek meg rólunk, s ezúton is köszönjük Dr.
Székely Gotthard Csillának, hogy a városunk családjainak
felajánlott ruhaadomány értékesítésébĘl 120.000 Ft-ot ajánlott fel az iskola alapítványának.
A nyár végeztével a jelenlegi 3. osztály szülĘi közössége 2
db háromszemélyes sátrat adott át alapítványunknak. Táborozáshoz, túrázáshoz, kiránduláshoz igénybe vehetĘ!
Folyamatosan érdeklĘdnek az immár díjazott Áprily–
Bardon-könyvünk iránt, s az ebbĘl befolyó összeg is lassanlassan eléri a kiadás költségeit.
A következĘ havi jelentkezésünkben már arról számolhatunk be, hogy az iskolától érkezett igényeket milyen módon,
hogyan realizáltuk. Az elmúlt idĘszakban konkrét támogatással segítettük a 8. osztály kirándulását; a városnapi programokból a fĘzĘversenyen vettünk részt. A kuratórium elnöke a tanévnyitó ünnepélyen és értekezleten képviselte az
ÁIA-t, hasznos információkat és tapasztalatot szerezve ezeken.
S most röviden terveinkrĘl:
Alapdokumentumaink, s így céljaink sem változtak, s
ahogy eddig is, az általános iskola nevelési-oktatási feltételeit kívánjuk segíteni. Várható, hogy az iskola állami feladatvállalása következtében, a taneszköz-fejlesztésben nagyobb
szerep jut az alapítványnak, ezért felhívjuk a figyelmét –
intézmények, szervezetek, civil közösségek, magánszemélyek – mindazoknak, akik lehetĘségeik mértékében bármilyen területen szeretnék segíteni az intézményt, az alapítványon keresztül – ahol cél megjelöléssel – megtehetik azt.

A zenei nevelés terén a Zoller-díj, a furulyatalálkozó és
más, a tanév során felmerülĘ zenei program támogatásában
vállalunk részt. (2014. január, folyamatos)
*

A mĦvészeti nevelés területén a tanév során a képzĘmĦvészeti, irodalmi, színjátszó, tánc vagy egyéb mĦvészeti esemény, akció (mĦsor, fellépés, kellék stb.) megvalósításához
nyújthatunk segítséget. (Folyamatos)
*

A testnevelés és sport területén részben eszközfejlesztésben, részben sportolási lehetĘségek (pl. úszás) segítésében
adhatunk támogatást. (Folyamatos)
*

Fontosnak tartjuk a testvériskolával történĘ (Parajd) kapcsolattartás lehetĘségeinek, megszervezésének támogatását.
Nyitottak vagyunk a Visegrád város testvérvárosaival kapcsolatos, az iskolásokat is érintĘ lehetĘségek felkarolására,
az ezeken való részvétel biztosítására. (Folyamatos)
*

Szabályozottabb formában szeretnénk az Év diákja és az Év
kisdiákja díj lebonyolítását és kihirdetését. (2013. november
14.–2014. június 15.)
*

Az Áprily Iskoláért Alapítvány az alapító változatlan támogatását és bizalmát élvezve továbbra is a névadó Áprily
Lajos szellemében, hagyományát ápolva kívánja vállalt
feladatát elvégezni annak reményében, hogy azonosulva a
célokkal, évrĘl évre növekszik támogatói tábora.
Az alapítvány hivatalos adatai:
Áprily Iskoláért Alapítvány
2025 Visegrád, Rév u. 2. Adószám: 1822476-1-13
Dunakanyar Takarékszövetkezet 64700038-30100529

*

Az ÁIA és az iskola szülĘi szervezete immár harmadik alkalommal rendezi meg az Áprily-estélyt mint a két szervezet
legnagyobb rendezvényét. Értékelve és levonva az elmúlt
évek tapasztalatait, úgy gondoljuk, hogy ez az esemény mind
a szülĘk, mind a kívülállók részérĘl már elfogadottá vált.
Mivel az idĘ a tanév kezdetétĘl november közepéig igen
rövid, így már most szükséges a szervezés megindítása.
Felhívásunk tehát a következĘ:
1. Jegyezze be mindenki az estély idĘpontját naptárába:
2013. november 16., Magyar László Sportcsarnok
2. Várjuk olyan, 2003-ig bezárólag végzett osztályközösség jelentkezését, akik szívesen fogadnák, ha osztálytalálkozójukat az estély keretében szervezhetnék meg! Ha
több évfolyam jelentkezik, sorsolással döntjük el meghívásukat!
A jelentkezés határideje: 2013. október 25., az iskola titkárságán (398-312) vagy (Kádár Petra 06 20 330-3196,
Mezei Anna 06 20 965-1534, Molnár Erzsébet 06
30 235-7313). kuratóriumi tagoknál.
3. Kedvcsinálóként idézzük fel az elĘzĘ évek vidám báli
hangulatát a jó zenével, tombolával, képárveréssel, mĦsorral!
A rendezvény részletes programját a Visegrádi Hírek novemberi számában ismertetjük!
*

Az Áprily-hét–Áprily-nap megrendezésében, a programok,
versenyek díjazásában az ÁIA a hagyományoknak megfelelĘen vesz részt. (2013. november)
*

C ! + & 
Sebestyén Dósa Réka
vagyok, a 2012/13-as Év
diákja. Ezúton köszönetet
szeretnék mondani a visegrádi Áprily Iskoláért
Alapítvány kuratóriumának és a parajdi iskola
nevelĘtestületének.
Nagy örömmel vettem át
az évzáró ünnepségen az
Áprily Iskoláért Alapítvány részérĘl küldött
emléktárgyakat, és az elismerĘ oklevelet az iskola
legkiválóbb
diákjaként.
Köszönöm a könyvet és az
emlékplakettet, amelyekre
rágondolva Visegrád emléke tölt el. Köszönöm az örömkönnyeket is, amelyekre életem végéig emlékezni fogok.
,,Ámulni még, ameddig lehet,
amíg a szíved jó ütemre dobban,
megĘrizni a táguló szemet,
mellyel csodálkoztál gyermekkorodban.”
(Áprily Lajos)
Sebestyén Dósa Réka
VII/B osztályos tanuló, Parajd
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Kedves Gyerekek! Az elĘzĘ hónapok Gyerekkuckójában több feladvánnyal igyekeztünk Benneteket aktivizálni, de nem sok sikerrel. No,
mindegy. Az eredményt, a sikeres megoldást most ismertetjük; vegyétek elĘ az elĘzĘ számokat és ellenĘrizzétek tippjeiteket vagy esetleg a
megoldásotok helyességét!
Judit néni feladványa Gárdonyi Géza titkosírásával volt kapcsolatos:
Gárdonyi Géza titkos naplójának megfejtéséhez közel fél évszázad
kellett, azonban mi nem várhatunk ennyit a megoldásaitokra. Éppen
ezért elérkezettnek látom az idĘt arra, hogy bemutassam Nektek,
milyen titkosírást használtam fel a júliusi fejtörĘ elkészítéséhez.
Az ötletforrás Csukás István: Keménykalap és krumpliorr címĦ ifjúsági regénye volt, melybĘl a Magyar Televízió 1973-ban készített
filmsorozatot. A könyv és a film egyaránt nagy sikert aratott a gyermekek körében.
A történet résztvevĘi kalandos nyomozásuk során ezt a táblázatot
alkalmazták bizalmas üzeneteik megírásához:
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Most hogy már tudjátok, hogy az ábécé betĦit rejtik a számokkal írt
mondatok, talán már nem is olyan nehéz „lefordítani” ezt a feladványt,
melynek két fĘszereplĘje Pettson, a bogaras öregember és ugrabugra
macskája, Findusz.
Tudjátok-e hányszor van egy évben születésnapja Findusznak, és
mibĘl készül a szülinapi tortája?
A helyes megfejtés: Findusznak egy évben háromszor van születésnapja és Pettson csokitortát süt neki.
A Nektek szánt csokitortát úgy látszik, én ehetem meg…
Fehér Judit könyvtáros
A szeptemberi szám találós kérdéseinek (Gárdonyi Géza) megoldása
pedig a következĘ:
1. Hajó; 2. Tojás; 3. Holló; 4. Jégcsap; 5. Malomkerék; 6. Paprika;
7. Hold és csillagok.
Kedves Gyerekek! Sokáig gondolkodtam, hogy
mirĘl is írjak Nektek? Jó
lenne, ha segítenétek
ebben, de már letettem
errĘl, hiszen sokszor
próbálkoztam, ám sikertelenül.
Ezért úgy döntöttem,
hogy ismét ismereteiteket
próbálom gyarapítani. S
mivel október 6-án az
aradi vértanúkra emlékezünk, ezért kicsit kiegészítve eddigi tudá-sotokat:
a Batthyány-örökmécses fényképét mutatom be. Ha Pesten jártok,
érdemes meglátogatni, s azon is elgondolkodni egy kicsit, hogy mit is
jelent ez a szó, hogy ,,örökmécses”, és hol található ilyen itt, Visegrádon is?

Már én is oviba járok…
– mondják büszkén az új kiscsoportosok, akiknek a beszoktatásuk, azaz az óvodához szoktatásuk megkezdĘdött. Reggelenként a már régebben
ovis kisgyermekeken kívül egy-két új kisgyerek
és az anyukája is ott játszik a kiscsoportban.
Lassan fokozatosan választjuk el a gyermekeket
az édesanyjuktól, nem szabad, hogy a legfontosabb, a BIZALOM bármilyen kicsit is sérüljön.
Nagyon jól együttmĦködnek a szülĘk, s decemberre 21. év végre 28 kiscsoportos jár majd az
oviba. Óvodapedagógusaik: Imre Gáborné, Szalai Dóra; dajka néni: Tóth Józsefné
A középsĘsök szobája már jóval hangosabb,
megnĘttek, megerĘsödtek a tavalyi kicsik. Egymásra találtak a baráti társaságok, elmélyült,
tartalmas szerepjátékot játszanak, könnyebben
betarthatóak a szabályok a társasnál, párkeresĘnél, s rajzaikat figyelve azt tapasztaljuk, hogy a
kezük is sokat ügyesedett.
Szívesen körjátékoznak, fogócskáznak, igényük
van a közös játékra. Míg kicsiben szívesebben
matattak egyedül, legfeljebb ketten-hárman itt
most az együttjátszás örömét keresik, amikor
mind a 25-en játszunk, kergetĘzünk, elkapunk
valakit…
Ebben a csoportban Schandlné Herr Margit és
Dobó Istvánné foglalkozik a gyermekekkel.
Dajka néni: Zeller Márta.
A leginkább szembetĦnĘ változáson a nagycsoportosok mentek át, voltak, akik több centimétert
is nĘttek a nyáron. Nemcsak külsĘleg változtak,
alakultak, de a gondolkodásuk, beszédmodoruk,
mondanivalójuk tartalma is sokkal gazdagabb,
igényesebb. No azért még van mit csiszolni az
óvó néniknek, s az éves programjukat úgy kellett
felépíteni, hogy zömmel a fiúk igényeit vegyék
figyelembe, hiszen 14 kisfiú és 7 kislány jár ebbe
a csoportba. Ráadásul az három új gyermek
közül kettĘ a fiúk táborát növelte. Rengeteg
mozgás, kirándulás, úszástanulás szerepel munkaterveikben.
Velük továbbra is Gyurián Mária és KĘhalmi
Ágnes foglalkozik, Szabó Szilvia a dajkai teendĘket látja el.
A városgazdálkodási csoport munkatársai a
szünetben kimeszelték, az óvodát, elvégezték a
szükséges javításokat s köszönhetĘen egy szülĘi
felajánlásnak (Schüsztelt Dóra édesapjának) a
gyermek WC-t fel tudtuk újítani. Köszönjük
szépen mindannyiuknak!
Szeptemberben az Ęsz jegyeit keresgéljük erdĘn-mezĘn-réten. Foglalkozunk a színekkel,
illatokkal, termésekkel, életmóddal, betakarítással, zöldség-, gyümölcsszedéssel, eltevéssel
télire. A hónap utolsó napján egy interaktív elĘadás lesz a gyermekeknek a népmese napja alkalmából.
Dobó Istvánné
mb. vezetĘ
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– Szerkeszti a Német Nemzetiségi Önkormányzat

Nikolaus Lenau (szül.: Niembsch von Strehlenau)
osztrák költĘ és magyar állampolgár (1802–1850)
Élete utolsó hat évét elmegyógyintézetekben töltötte, melynek kiváltó okai a kilátástalan szerelem, súlyos anyagi problémái, küzdelmes és nehéz élete lehetett.
Tájkölteményeivel PetĘfi egyik elĘfutárának számít, forradalmi hangvétele a magyar költĘ hasonló megnyilatkozásaira
emlékeztet. Az egyszerĦ családi életet dicsĘítĘ Családi kör
Aranytól pedig Lenau Gerenda ház címĦ versét juttatja
eszünkbe.
KöltĘi nyelve német volt, de hazai költészetünkben az elismertségét bizonyítja, hogy nagy költĘink szívesen fordították mĦveit: Szabó LĘrinc, Kosztolányi DezsĘ, Tóth Árpád,
Áprily Lajos és Jékely Endre vagy Tandori DezsĘ, de a felsorolás nem teljes.

Magyarországi németek irodalmi munkásságát bemutató
sorozatunk részeként szeretnénk a széles körben kevéssé
ismert, a 19. században élt Lenaut bemutatni.
„Én talán békítĘje, biztos kibékítĘje és egészen biztos harcosa vagyok minden elĘítéletnek a magyarok és svábok között.” Lenau békítĘ szándéka, az általa kifejezett remény,
talán csak a mi korunkban közeledik a megvalósulás felé a
különbözĘ kárpát-medencei nemzetiségek között.
Osztráknak született, de mivel magyar honban nĘtt fel
(Csatád, Buda, Pest, Tokaj, Pozsony, Bécs) erĘs emocionális
kötĘdése volt a magyarok, a magyar táj felé.
Fiatal éveiben bejárta az akkori Magyarország nagy részét,
majd Béccsel és az Alpokkal, Bajorországgal ismerkedett. A
korabeli német írók befogadták és beajánlották az egyik
legbefolyásosabb stuttgarti kiadóhoz a Cotta-céghez, versei
és mĦvei könnyebben jelenhettek meg, nem volt alávetve az
osztrák cenzúra elĘírásainak. Tudásszomja egyik egyetemrĘl
a másikra Ħzte, a jogtudománytól az orvostudományig, a
filozófián keresztül mindennel meg akart ismerkedni. Nagy
zenerajongó is volt, kalandos életével (Amerikát is megjárta!) kitörĘ indulataival nem kevés egzotikumot jelentett a
rendezett kispolgári életet élĘ költĘtársak között.

KÖD
Mogorva köd, hogy elfeded
a völgy s folyó terét,
az erdĘséget és hegyet
s a fény üdvözletét.
Borítsd be szürke éjbe majd
egész világomat,
s azt is, mi bút küld s lelki
bajt:
kisértĘ múltamat.

NEBEL
Du, trübel Nebel, hüllest mir
Das Thal mit seinem Fluß,
Den Berg mit seinem Waldrevier
Und jeden Sonnengruß.
Nimm fort in deine graue Nacht
Die Erde weit und breit!
Nimm fort, was mich so traurig
macht,
Auch die Vergangenheit!

(Áprily Lajos fordítása)

Lenau mint kezdĘ költĘ
Az 1820-as évek második felében költĘi hivatásának tudatára ébredt, költészete és életformája eggyé ötvözĘdött. MĦveiben, verseiben megjelenik az akkori kor társadalomkritikája: a szegények, a társadalomból kitaszítottak, a hazájukból elüldözöttek, a kisemmizett indiánok problémája, ezek a
témák álltak érdeklĘdése és költészete középpontjában. A
mindenkori tájjal együtt így örökítette meg annak lakóit
költészetében. Elítélte azokat, akik (faji vagy nyelvi, nemzeti
hovatartozás nélkül) a normális emberi életlehetĘségektĘl
megfosztják az embereket. Ostorozta a csökönyös konzervativizmust, a haladni nem akarást, bármilyen nemzeti szín
alatt jelenjen is meg. Olyan történelmi folyamatot vélt felfedezni, amelyen keresztül szívós harc árán az emberiség eljuthat a személyes szabadság megvalósításáig. Hasonló
gondolatok tükrözĘdnek a Faust- és a Don Juan-témát feldolgozó mĦveiben.
Lenau költészetének jelentĘs részét a szerelmes versei képezik. Magánélete kiegyensúlyozatlansága miatt nem egyszer lelki válságba sodródott, szélsĘséges érzelmi hullámzásai a nagy lelkesedéstĘl a mély elkeseredésig tükrözĘdik
akkori verseiben (több szerelmi kudarc és tíz éven át tartó
reménytelen szerelme egy férjes asszony iránt), naplófeljegyzéseiben és levelezésében is.

A magyarországi németek irodalmának elĘfutáraként nagy
tisztelet övezi hazánkban, ezért nem is volt meglepĘ, amikor
1985-ben – elsĘként a 2. világháború után – megalakult a
Lenau Egyesület, majd késĘbb felszentelték a Lenau-házat
Pécsett. Az alapító atyák célja a magyarországi németek
szellemi, kulturális és politikai centrumának a létrehozása
volt. Azóta is kitĦnĘen teljesíti feladatát, betölti híd szerepét
a magyarság az itt élĘ németek és az óhazai németek között.
Társönkormányzatunk a Dunakeszi Német Nemzetiségi
Önkormányzat Diák Lenau-dijat alapított azon diákoknak,
akik kimagasló szorgalommal folytatják német nyelvi tanulmányaikat és nagy érdeklĘdést mutatnak a múlt és jelen
német kultúrája és a magyar–német kulturális kapcsolatok
iránt. A díjakat minden tanév végén adják át az erre méltóaknak.
Herendi Ida

*D)C7@?).EF*.GHI
*D)C7@?).EF*.GHI
A Plintenburg Német Nemzetiségi Önkormányzat
szeretettel meghív minden kedves Visegrádit
2013. október 12-én, szombaton, du. 15 órai kezdettel
a TORNACSARNOKBAN rendezett

,J(/*DF?C7,K./7
,J(/*DF?C7,K./7
és

)*FJ*D,-.D7CKC>;JI/7
)*FJ*D,-.D7CKC>;JI/7
15.00–16.30: Lovas felvonulás a tornacsarnoktól
a FĘ utcán az 1848-as emlékmĦhöz;
Széchenyi utcán a református templomhoz,
majd vissza a FĘ utcán át a tornacsarnokhoz
17.00–19.00: Nemzetiségi énekkarok, tánccsoportok
és fúvósok fellépése
20.00–24.00: Szüreti bál
A bál jó hangulatáról
a dunabogdányi BIERBAUCH együttes gondoskodik!
EsĘs idĘben csak a lovas felvonulás marad el!
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A Mátyás Király MĦvelĘdési Ház szeretettel hívja Visegrád lakosait
a hónap utolsó péntekén megrendezendĘ elĘadás-sorozat következĘ alkalmára, mely

2013. október 25-én (pénteken) 18 órától lesz a könyvtárban:

Langó Péter,
az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézetének régésze tart

vetített képes elĘadást

SzittyaföldtĘl keletre – magyar régészeti kutatások az Ural keleti oldalán
címmel
A belépés ingyenes! Mindenkit szeretettel várunk!

FILMKLUB
Értesítjük az érdeklĘdĘket, hogy Ęsszel újra indítjuk a filmklubot. Szeretettel várjuk a vetítésekre a „régi” klubtagokat, valamint
mindazokat, akik szívesen csatlakoznának a filmnézĘk köréhez.
Az elsĘ vetítés október 2-án szerdán 18 órától lesz, majd október 16-án és 30-án várunk mindenkit a könyvtárba.
Részletesebb információval a mĦvelĘdési házban vagy a (26) 398-128-as telefonszámon tudunk szolgálni.

#$ 
(Folytatás)
Az 1994-ben elĘkerült lepencei Ęrtorony maradványainak
feltárása többéves ásatási munkálatokat vett igénybe. Az
építmény elĘször a 11-es út átépítése során bukkanhatott elĘ,
de az út építtetĘi „elfelejtettek” szólni a múzeum munkatársainak, így az objektumra ráépült az útnak ez a szakasza. A
90-es évek elején egy kisebb kutatóárok végén falmaradványba ütköztünk, de ez olyan közel volt az akkor már évek
óta használt fĘközlekedési úthoz, hogy további kutatás nem
látszott szükségesnek. 1994-ben új autóparkolót alakítottak
ki az akkor még mĦködĘ, egyre népszerĦbb strand megnövekedĘ forgalmának biztonsága érdekében. Ekkor talált rá a
munkagép az Ęrtorony fĘfalára és egyik pillére, valamint a
torony építési táblájának darabjára. A következĘ évben a
tábla többi darabja és körülötte három szoborfej került napvilágra. A burgus 18,3×18,3 m alapterületen, 160 cm mélyen
alapozott 170 cm széles falakkal épült. A falakon belül négy
pillér állt, ezek alapozása 140 cm mélyre ért, valamint a
három lépcsĘfokból álló feljáró is elĘkerült, bizonyítva, hogy
az emeleti részekre felhúzható létrán juthattak fel az Ęrtorony
lakói. A megmaradt falak magassága elérte a 180–200 cm-t,
ezért több érdekességet sikerül megfigyelnünk az építéssel
kapcsolatban. A falban több helyen megtaláltuk az állványzat
lyukait, a fal tetején pedig a kiegyenlítĘ fagerendák vakolatlenyomatait. Ez az építési sajátosság, a középkorban is használatos volt: ezekkel a gerendákkal rugalmasabbá tették a
falazatot mindenféle támadással (pl. kĘhajító gépek lövedékeivel, késĘbb az ágyúgolyókkal) szemben. A tornyot kĘfal
vette körül, a délnyugati saroknál négy pilléren álló kapuja
volt. A kĘfalon kívül vizesárok, fossa, védte az építményt.
Térjünk vissza az építési táblához. A nagyméretĦ, több
mint 10 cm széles, fülekkel ellátott kĘlap egyik felére hosszú
feliratot véstek, amelynek szövegébĘl megtudhatjuk, hogy
készítési ideje Kr. u. 371. Ezt a konzulok neve alapján lehet
megállapítani, ugyanis a rómaiak ezzel jelölték az éveket.
Megtudhatjuk a feliratból, hogy I. Valentinianus császár és
Valens és Gratianus társcsászárok uralkodtak ez idĘ tájt.
371-ben Valentinianus 50, Valens az öccse 43, Gratianus, a
fia pedig 12 éves volt és láss csodát, a tábla körül megtalált
szoborfejek életkora nagyjából megfelel e dátumoknak.
Persze ez nem ilyen egyszerĦ: a Valentinianusénak tartható
fej egy nĘi szobor tartozéka, fülbevalóval és a hajat leszorító

hálóval. Mindhárom fejen megfigyelhetĘ vékony vakolat/mészréteg alapján a fejeknek csak az arcrészük volt látható,
ráadásul az ajkait és az orrát kissé levésve férfiassá varázsolták a császár képmását. A Valens-fejhez megszólalásig hasonló került elĘ Aquincumból, az Árpád híd budai hídfĘje
közelébĘl. Még érdekesebb a gyermekportré: a kisfiúfejet
egy sírkĘrĘl vésték le, valószínĦleg a szülei mellĘl, hiszen a
vállán egy kéz látható. Az eddig egyedülálló leletet megkoronázta, hogy e sorok írója az Aquincumi Múzeum kiállításán felismerni vélte a Valentinianusnak gondold fejhez tartózó testet. A próba fényesen sikerült: a fej és az Óbudán, a
SzemlĘ-hegyen, 1907-ben, meszesgödör ásása során elĘkerült torzó összeillettek! Mivel az említet helyszínen egy
szarkofágot találtak, nem lehet kétséges, hogy szobrunk egy
sírkertben állt, vagy esetleg ledĘlt.
Ha ezt az egész együttest, a táblát és a hozzátartozó szoborfejeket egységben látjuk, már csak egy kérdés marad: mindez
miért készült el. A miértre a bejárat küszöbkövén lévĘ kopásnyomok alapján kíséreltünk meg választ adni. A küszöbkövön ugyanis két kapupersely és két oldalán levésett küszöborr látható. Ennek a levésett küszöborrnak pedig ugyanúgy 130 cm a hossza, mint az építési tábla alsó élének! Úgy
tĦnik, hogy az eredeti kapukeretet kibontották, és kb. kétszeres vastagságban újra falazták. Ennek a mĦveletnek az volt a
célja, hogy az ajtónyílásba utólag beillesszék az építési táblát, ezzel megváltoztatva az eredeti építés idejét! (Hiszen egy
már álló Ęrtoronyba építettek egy újonnan vésett feliratot!)
Továbbra is fennáll a kérdés: miért? Valamilyen okból 371ben el kellett készülnie egy új Ęrtoronynak, de az építkezés
elmaradt. A császár vagy magas rangú hivatalnok látogatásától félve, hamisították meg a korábban itt álló Ęrtorony építési idejét. Egy évvel késĘbb felépült a kĘbányai Ęrtorony
szintén építési táblával, azzal a különbséggel, hogy azt a
táblát egy a betĦk véséséhez értĘ ember készítette szép
maiusculás írással, míg a lepencei feliratot parancsra, alkalmi
szándékkal, nem ügyelve a betĦk nagyságára, a szövegtükörre kellett megcsinálnia valakinek. Ezt az egész történetet jól
illusztrálja a Salamon-torony második szintjén lévĘ állandó
kiállítás lepencei része.
Még csak annyit, hogy az egész manĘvernek a hitelesítéséhez még két oroszlánszobrot is szereztek, amelyek közül a
szebbik maradványai még ott rejtĘzhetnek a ki nem ásott
toronybelsĘben! (Folytatjuk…)
Gróh Dániel
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A „Visegrádi Pietà”: papír szentkép a település 18. századi temetĘjébĘl
2005 nyarán Visegrád történeti városmagjában, egy középkori épületmaradvány feltárása közben a lelĘhelyen
18. századi sírok bukkantak elĘ. A temetkezések nem jelentettek meglepetést; a területen és annak tágabb környezetében az 1950-es évek óta folytak ásatások és leletmentések, és minden alkalommal kerültek elĘ a korszakra keltezhetĘ objektumok is. A temetĘ Visegrád központi, sĦrĦn
lakott belterületén a Rév utca 2. szám alatt húzódik. A telken ma az Áprily Lajos Általános Iskola áll, amely egyben
a település legrégebbi, szinte folyamatosan használatban
levĘ épülete is: a középkorban lakóházként, majd a 18.
században templomként funkcionált. A hódoltság után újjátelepült Visegrád elsĘ lakosai a templom köré temetkeztek, egészen a 18. század utolsó harmadáig, majd ezt követĘen a templomot iskolává alakították és a temetĘ használatát is megszüntették. A kutatások során a helyszíni régészeti megfigyeléseket történeti és topográfiai adatokkal
is ki lehetett egészíteni, amelyek alapján pontosíthatóvá
vált a sírmezĘ kronológiája, használatának ideje. Mindez
fontos adalékokat szolgáltatott Visegrád török hódoltság
utáni idĘszakára – a 17–18. század fordulójától német és
magyar telepesek által lakott falu, majd mezĘváros –
anyagi kultúrájára, mindennapi életére nézve is.
A 2005. évi régészeti kutatás során az iskolaudvar bejárati szakaszán a temetĘ egy részletét, összesen 33 sírt tártunk fel. Mindegyik koporsós temetkezés volt, amelyre
legtöbbször pusztán az elĘkerült szegek és vasalások utaltak; néhány esetben azonban a fakoporsó maradványai is
elĘkerültek. Az elhunytakat minden esetben hanyatt, nyújtott testhelyzetben, a mellkason vagy a medencén keresztbe kulcsolt kezekkel temették el. Szinte mindegyik csontváz mellĘl kerültek elĘ sírmellékletek; a viselethez tartozó
gombok, ruhakapcsok valamint gyöngysor, stb. egyaránt
elĘkerültek. Az elĘkerült pénzérmék alapján tudjuk, hogy
a sírkertet már 1698 körül elkezdték használni és egészen
az 1760–1770-es évekig temetkeztek bele. Nagy számban
bukkantak elĘ szakrális mellékletek is: kegyérmek, rózsafüzér szemei és nyakban hordott, valamint rózsafüzérhez
kapcsolt feszületek.
A kegyérmek és a kisméretĦ szentképek olyan vallásos
ábrázolást hordozó tárgyak, amelyek az egyházi áldással
együtt segítĘ kegyelmet közvetítettek a tulajdonosának.
Noha Magyarországról a 16. századtól ismertek, igazi elterjedésük a 18. században figyelhetĘ meg, összefüggésben a katolikus vallás restaurációjával. A nyakban viselt,
de ruhára, kalapra, rózsafüzérre is kapcsolható érmek és
képecskék részben emléktárgyak, amelyek a kegyhelyekre
irányuló zarándoklatok révén a különbözĘ szentek tiszteletét is elĘsegítették. Emellett varázserĘt, mágikus tulajdonságokat is tulajdonítottak nekik, amelyek az ártó szellemek mellett a betegségektĘl – pl. pestistĘl – védtek.
A visegrádi temetĘbĘl több kegyérem is elĘbukkant,
amelyeken különbözĘ szentek mellett zarándokhelyek
(Mariazell, Sonntagsberg) kegyképei és jellegzetes ábrázolásai is láthatók. Igazi különlegességnek számít azonban
a szerencsés lelĘhelyi körülmények közepette szinte teljes
épségben megmaradt, kisméretĦ négyszögletes bronz- és
üveglapocska közé illesztett Pietát – Krisztus kínhalálát és

Mária keserĦségét kifejezĘ kompozíciót – ábrázoló papír
szentkép.
Ez az ábrázolás a középkor végi áhítat egyik legegyetemesebb szimbóluma, barokk kori kultuszának számos emléke és variánsa fennmaradt: templomok festményein és homlokzatán,
oltárokon, köztéri szobrokon, de úrmutatókon is.
Ábrázolták
kerámiaedényeken, a népmĦvészethez kötĘdĘ üvegképeken, sĘt mézeskalácsosok
bábsütĘ formáin is. A téma tehát az idĘszakban
szinte már díszítĘ motívummá vált az Ęsforrás”vagyis az eredeti mĦalkotás sokszoros „átköltésével”. Üzenetét pedig ilyen és ehhez hasonló, nagy tömegben nyomtatott képecskék, metszetek
közvetítették.
A „Visegrádi Pietà” a 18. századból ritka megmaradt
példánya a korszak vallásos mĦvészetének; anyagának
esendĘsége és kis mérete ellenére máig hatóan közvetíti
azt a gondolati-szellemi hátteret, amely egyértelmĦ hatást
gyakorolt a korszak mindennapjaira is.
Kováts István
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Az egykori Vízkutató és Fúró Vállalat 1966-ban átvette
a Lepence-völgyben, a régi 11-es úttól felfelé kb. 300 mre a Vízügyi TervezĘ Vállalat (VIZITERV) felvonulási
épületeit azzal, hogy azokat majd hasznosítja. Az egyik
épületben aztán talajmechanikai laboratóriumot, a másikban pedig üdülésre, kutatásra alkalmas helyiségeket alakított ki, és Alkotóház nevet kapott.
A vállalat vezetĘje, Budai László igazgató az 1968-ban
külföldi szakértĘi munkájából hazatért fĘgeológust (a
szerzĘt) kérte fel a jogelĘdnek tekintett Zsigmondy Vilmosról elnevezett Emlékszoba kialakításának megszervezésével. Ezt 1968. október 11-én, az akkor rendezett Országos VízépítĘipari Napok ünnepi konferencia befejezĘ
részeként a városligeti hévízkút fúrásának megkezdése
(1868) tiszteletére megnyitottuk és bemutattuk a hazai és a
külföldi résztvevĘknek.
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vezett mélységig sok millió évvel ezelĘtt annak idején sokáig a felszínen volt és a repedéseket és a hasadékokat vörös agyag töltötte ki és éppen ezért csak viszonylag nem
nagy mennyiségĦ és erĘsen vasas vizet lehetett rajta keresztül kinyerni. Úgy döntöttem, és azt az akkori tanácselnökkel, Ráczkevei Erzsébettel egyeztettem, hogy 100 m-t
tovább fúrunk. A továbbfúrás sikeres is lett, mert 1301,7
m-ben elegendĘ mennyiségĦ – percenként 1900 liter 39 ºC
hĘmérsékletĦ – hévizet lehetett kinyerni.

A hévízkút átvételének résztvevĘi
A sok kételkedĘ szak- és nem szakember az 1973. május
2-i feltáró munkálatok elĘtt bizonyítékot keresett mĦszeres mérésekkel, hogy vajon valóban jó-e az a tervezett
mélység, amelyet a földtani tanulmány elĘirányzott. A
geofizikai mérések azután azt bizonyították, hogy szükségtelen az elĘirányzott tervet módosítani.

A hévízfeltáró fúróberendezés
Éppen a múlt eredményeinek megbecsülése és annak
ápolása eredményezte azt a kezdeményezést, hogy Visegrád is rendelkezzen egy olyan nagy értékĦ hévízkúttal,
mint amit éppen a Városligetben Zsigmondy Vilmos, a 19.
század nemzetközi hírĦ bányamérnöke is alkotott akkor
száz évvel azelĘtt, 1878-ban. A hévízkút tervezése, majd a
kivitelezés ellenĘrzése és irányítása ugyancsak a fĘgeológus feladata volt, aki már 1971-ben át tudta adni a tervezés alapját képezĘ tanulmányát. Nem jelentett könnyĦ feladatot egy mélyföldtanilag alig ismert területen eredményes hévízkutat tervezni. A változó, üledékes és vulkáni
földtani képzĘdmények és azok ismeretlen vastagsága különösképpen nehezítette a munkát. Néhány kis mélységĦ
fúrást és az Apátkúti-völgyben egy 632 m mélységĦ kutatófúrást tartottunk akkoriban nyilván, de azok nem jelentettek semmi támpontot a tervezéshez. Egyedül és kizárólag a szakmai felkészültség adta meg az alapot ahhoz,
hogy a fĘgeológusi vélemény úgy alakult ki, hogy 1200 m
mélységben elérhetĘ az a bizonyos triász idĘszaki mészkĘképzĘdmény, amely repedéseiben és hasadékaiban
megfelelĘ minĘségĦ és mennyiségĦ hévizet tárol. És valóban, 1176 m-ben sikerült elérni ezt a kĘzetet, amely a ter-

A strandfürdĘ egyik medencéje a lelátóval
A zökkenĘmentes fúrás és a két rétegvizsgálat szeptember végén lehetĘséget adott a kiegészítĘ mĦszeres vizsgálatok után a hévízkút átadás-átvételére. Az ünnepélyes keretek és a nagyszámú résztvevĘ mellett szép, napfényes
Ęszi napon, október 1-jén ez meg is történt. Ennek most
éppen 40 éve és azóta folyamatosan, zökkenĘmentesen
több irányú hasznosításra nyílott lehetĘség. LegelĘször a
Vízkutató és Fúró Vállalat Alkotóházában – már korábban
épített – kisméretĦ fürdĘmedencéjét, majd a Gizella-telepi
kórház balneológiai részlegét, késĘbb a strandfürdĘt, a
palackozót és legvégül a Thermal Hotel Visegrád
(Folytatás a 16. oldalon)
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szállodát lehetett a hévízzel ellátni. Közülük a vállalati létesítmény felszámolódott, néhány év óta a strandfürdĘ sem
üzemel a régészeti feltárás és kutatás miatt, de már a honlapon látni lehet az újjáépülĘ fürdĘ látványképét.

Jékely Zoltán:

 
Búcsúzkodás szaka, gyönyörĦ Ęsz,
bennem fájdalmat fájdalomra szĘsz.
Riadt sikoltozás a ködben:
útjavesztett vadlúdcsapat fölöttem.
S a dérütött mezĘn, melyet maholnap
örökre elhagyok,
kikericsek születnek-haldokolnak,
baljós lila csillagzatok:
hányattatást, hajótörést mutatnak
a szárnyas és a szárnyanincs utasnak…
KéklĘ ezüstben ring felém a távol –
s bár túlfelĘl csodát kinál a part,
tudom, csak ide vágyom vissza majd
vándormadár lelkemmel, a halálból!

A palackozott ásványvíz elsĘ címkéje
A mĦszaki átadás-átvételre olyan sok vendég érkezett,
amilyenre sok évtizedes munkám során nem volt példa. A
jelenléti ív szerint 17 személy hallgatta meg elĘbb a fĘgeológusi elĘadást, majd a helyszínen a hévízkutat tekintették meg mĦködés közben. Részt vett a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság, a Magyarhoni Földtani Társulat, a Geofizikai Intézet, a VITUKI, a Központi Földtani
Hivatal, a Pilisi ParkerdĘ, a Visegrádi Múzeum, Visegrád
nagyközség vezetĘje, titkára és mĦszaki vezetĘje, a Belkereskedelmi Minisztérium, a Nemzeti Bank üdülĘjének és a
kivitelezĘ vállalat három képviselĘje.

Részlet a Zsigmondy Vilmos Emlékszobából
Bár sok bonyodalmat okozott, különösen az utolsó húsz
évben a hévízkút tulajdonosi és üzemeltetési kérdésének
tisztázása, úgy gondolom, hogy nem csak a hévízkút megalkotója, hanem a város is jelenkorunk kiemelkedĘ eredményének tekinti, amely lehetĘséget adott a hozzá csatlakozó színvonalas létesítmények kialakításához.
Dr. Dobos Irma
Euro- és gyémántdiplomás geológus
tudománytörténész

In memoriam

Dr. Kukor Imre
(1925–2013)
Megint kevesebbek és szegényebbek lettünk… Dr.
Kukor Imre, a gizellatelepi kórház egykori orvosa, fĘorvosa, majd igazgatója, sok visegrádi jó ismerĘse és
barátja itt hagyott bennünket.
Gazdag és példás életet hagyott maga mögött: több
évtizedes orvosi és közéleti pálya kötötte Visegrádhoz,
a szeretett Dunakanyarhoz. A kórház egészségkultúrában betöltött szerepérĘl írt tanulmányt, de publikált lapunkban is.
Dr. Kukor Imre egyszerre volt férj, édesapa, nagyapa
a szĦkebb családban, de a közéletben is aktív részt vállalt: a rendszerváltás utáni elsĘ szabad választás eredményeként az új képviselĘ-testület meghatározó egyénisége lett, kamatoztatva tudását, tapasztalatait.
Mindenhol ott volt, ahol jót lehetett tenni – mindig az
emberért. Orvosként és magánemberként is a humánum
és az istenhit volt fĘ vezérlĘ elve.
Hosszú élettel áldotta meg a Mindenható, hogy küldetését, a hivatásként megélt orvosi pályát a beteg emberek gyógyítására fordítsa – jó szóval, szelíden, türelemmel, empátiával. Sok volt betegét követve ment el a
minden élĘk útján, 87 évesen.
Búcsúztatására szeptember 17-én – a rossz idĘ ellenére is – sokan eljöttek volt kollégái, ismerĘsei, barátai
közül, hogy elköszönjenek tĘle, és kifejezzék együttérzésüket a családdal.
Hisszük, hogy hazatért a Mennyei Hazába. ėrizzük
szívünkben emlékét valamennyien, akik ismertük és
szerettük.
Nyugodjon békében!
Visegrádi Hírek szerkesztĘbizottsága
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Két döntésrĘl röviden
Többen megkérdezték tĘlem, vajon mi rejlik a Visegrádi
Hírek augusztusi számában megjelent mondat mögött,
mely szerint a képviselĘ-testület úgy döntött, hogy a
2011. évben az önkormányzat és intézményei állományában lévĘ munkavállalók, közalkalmazottak és köztisztviselĘk részére ki nem fizetett béren kívüli juttatásait
(cafeteriát) rendezi, és ennek kifizetéséhez szükséges
3.128.192 Ft-ot rendelkezésére bocsátja.
Miután az elmúlt idĘszakban egy újabb, a korábbihoz
hasonló döntés született, úgy gondoltam, megelĘzve az
újabb kérdezĘsködést, egy füst alatt megírom a számomra
két furcsa döntés hátterét.
Talán ismert, hogy a korábbi városvezetés 2011 augusztusában úgy szeretett volna takarékoskodni, hogy az önkormányzati dolgozók juttatásainak egy részét elvonja.
Az eredeti terv az lett volna, hogy a közalkalmazottaknál
az étkezési jegy (cafeteria) kerül megvonásra, a köztisztviselĘknél pedig – miután esetükben a törvény ezt tiltja –
a 8 órás foglalkoztatás helyett 6 órásba lettek volna viszszasorolva, és így értelemszerĦen a korábbi fizetésük
75%-t kapták volna kézhez. A terv a testületen belül nagy
vitát váltott ki, de az akkori többség ragaszkodott az elgondoláshoz, és meg is szavazta azt. A közalkalmazottak
tudomásul vették a döntést, de a köztisztviselĘk azzal a
kéréssel fordultak a város vezetéséhez – EĘryné dr. Mezei
Orsolya jegyzĘ tájékoztatása szerint egyhangúlag –, hogy
Ęk is inkább 8 havi étkezési jegyükrĘl mondanának le,
mint a fizetésükrĘl. Ez az önkormányzatnak ugyanakkora
megtakarítást jelentene, de számukra mégis kedvezĘbb
lenne – hogy csak egy példát említsek – a nyugdíjszámítás miatt. Ezt a testület el is fogadta, de a polgármester, illetve a jegyzĘ nem rögzítette szerzĘdés formájában (holott erre törvényi kötelezettség van), így az csak
szóbeli megállapodás maradt. 2013. január 1-je – a közhivatalok és ezzel együtt az önkormányzatok átszervezése –
után két, a hivatal állományából elkerült dolgozó azzal
kereste meg a jegyzĘt, hogyha nem fizetik ki a 2011-ben
ki nem fizetett béren kívüli juttatásukat, akkor munkaügyi
bírósághoz fordulnak. Tehették ezt, mert miután vezetĘi
hanyagságból elmaradt a megállapodás szerzĘdésbe foglalása, papíron a törvény elĘtt megállhatott követelésük.
Papíron a törvény elĘtt megállhatott volna álláspontjuk,
de véleményem – és sokunk véleménye – szerint erkölcsileg abszolút nem áll meg, amit tettek, mert valójában az
adott szavukat megszegve fenyegették meg munkaügyi
bírósággal az önkormányzatot. A dologban az egyetlen
pozitívum, hogy az önkormányzat úgy döntött, hogy ha
két embernek ki kell fizetni az elmaradt juttatást, akkor
mindenki más is kapja meg azt. Tehát azok, akik tĦrték a
korábbi, véleményem szerinti méltánytalan döntést, majd
állták a szavukat, azok is megkapták az elmaradt juttatást,
és ez elégtétel lehet számukra. Így összességében
3.128.192 Ft-ot fizetett ki az önkormányzat az elmúlt
hónapokban erre.
A másik eset sem sokkal különb az elĘbb leírtnál, több
szempontból hasonlóságot mutat. 2011-ben elĘször, majd
miután a bíróság elutasította keresetét, 2012-ben újra a
munkaügyi bírósághoz fordult az iskolabusz egykori
sofĘrje, mondván, hogy az önkormányzat nem fizette ki
két korábbi áfás számláját, továbbá a felhalmozott túlórá-

it, és ezen kívül jogtalanul mondtak fel neki. Itt is egy
kicsit messzebbrĘl kell kezdeni a történetet, hogy megértsük azt. Az autóbuszsofĘrt az önkormányzat 2010 májusában nyolc órás állásba vette fel. Feladata az iskolabuszszal kapcsolatos feladatok ellátása volt, aminek értelemszerĦen döntĘ többségét a busz vezetése tette ki. Gyakorlatilag reggel az iskolakezdés elĘtt egy, majd délután, a
tanítás végeztével két körben a tanulók szállítása volt a
legfĘbb teendĘ. Ez 6 óránál többet nem vett igénybe. (Ma
a sofĘr 4 órában van foglalkoztatva, igaz, csak kétszer
kell fordulnia.) A többi feladatát beleszámítva is csak jó
szándékkal töltötte ki a nyolc órás foglalkoztatást. Igen
ám, de az autóbusz-vezetĘ amikor reggel beült a buszba,
bekapcsolta a tachográfot, majd este, amikor kiszállt,
kapcsolta ki azt. Így mindennap 3 óra túlórát tudott elszámolni, holott 8 óra és 13 óra között, amikor a gyerekek
iskolában voltak, nem csinált semmit. Amikor mi ezt
tapasztaltuk, többször kértük az akkori polgármestert és a
busz üzemeltetéséért felelĘs alpolgármestert, továbbá a
jegyzĘ asszonyt, hogy rendezzék az autóbusz-vezetĘ
munkaszerzĘdését, hogy az a törvényeknek megfelelĘen,
a valósággal összhangban legyen. Hiszen a fennálló gyakorlat az önkormányzat számára elĘnytelen, és a többi
munkavállalóval szemben sem igazságos. Ezt Ęk a számtalan kérés ellenére sem tették meg, így amikor felmondták a sofĘr jogviszonyát, papíron Ę több száz óra „túlórát”
tudott kimutatni. De a történetnek itt még nincs vége.
Mint ahogy az elĘbb már jeleztem, 2011. szeptember 1jén 30 napos felmondási határidĘvel felmondtak az autóbusz-vezetĘnek. De a valóságban a munkáltatója (polgármester) és a jogi bonyolítást végzĘ jegyzĘ asszony már
a 29. napon megszüntette a jogviszonyát. Ez nyilvánvalóan szabálytalan, de ezt most nem kommentálnám. Így
állhatott elĘ az a helyzet, hogy papíron minden tekintetben be lehet bizonyítani az önkormányzat jogszerĦtlen
magatartását. A néhány tízezer forint értékĦ számla kifizetése természetesen nem kérdés. De a hanyagságból
(fogalmazzunk finoman) történĘ felmondás kártérítési
igénye és a le nem dolgozott túlórák kifizetése pofonegyszerĦen elkerülhetĘ lett volna, ha a város vezetése odafigyel a munkájára, és a figyelmeztetésekre. Más kérdés,
hogy erkölcsileg mennyire „jogos” egy soha le nem dolgozott munka utáni bér „kizsarolása” a korábbi munkáltatótól, figyelembe véve azt a tényt is, hogy az idĘközben
megválasztott új városvezetésnek úgy kell tárgyalnia az
ügyben, hogy semmi köze sincs az egészhez. Véleményem szerint semennyire, de a bíróságon a törvényeket, a
szabályokat és a papírokat nézik, és nem az erkölcsöt
veszik alapul. Ez a történet végül is peren kívüli megegyezéssel zárult. Mindkét fél engedett, és így az önkormányzat 1.386.152 Ft-ot fizet ki korábbi munkavállalójának.
Mi a tanulság ebbĘl a két esetbĘl, mely az önkormányzatnak több mint 4,5 millió forintjába került röpke három
hónap alatt? Egyrészt az, hogy a város vezetĘi nem engedhetik meg magunknak, hogy trehányul végezzék munkájukat, még akkor sem, ha a megegyezés jó szándékkal
született meg, mint azt elsĘ esetben látjuk. Másrészt a
tapasztalat azt mutatja, mindig lesznek, akik a saját érdeküket az erkölcs fölé helyezik.
Mikesy Tamás
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Az interneten látható egy néhány perces film, amely egy külvárosi vonaton
vagy metrószerelvényen játszódik.
Nehéz végignézni nevetés nélkül, és
most szeretném megosztani mindazokkal, akik internet vagy számítógép
híján nem láthatják.
Szóval egy metrószerelvény halad a sötétben tele utasokkal, akik egykedvĦen, közönyösen bámulnak maguk
elé. Némelyikük könyvet olvas, mások csak néznek a
semmibe. Szürke, mosolytalan, lehangoló képsorok és
emberek. A szerelvény megáll, néhányan leszállnak, mások felszállnak. Közöttük egy pasas, akinek az arca mintha egy kis derĦt sugározna. Leül egy üres helyre, a kocsi
indul tovább. Egyszer csak emberünk, mint akinek hirtelen eszébe jut valami mulatságos dolog, elkezd mosolyogni. A szája egyre szélesebbre húzódik, és hirtelen
kibuggyan belĘle egy kis nevetés. Nem túl hangos, de a
kocsiban mindenki odanéz. A férfi nem zavartatja magát,
sĘt egyre hangosabban nevet. Az utasok elĘször csak
nézik értetlenkedve, de a vidám, nevetĘ arcot látván már
némelyiknek szintén mosolyra húzódik a szája. SĘt, van,
aki kicsit fel is kacag. Emberünk egyre jobban belejön.
Kis idĘ múlva már hangosan hahotázik, és innentĘl kezdve már az utasok jó része sem bírja nevetés nélkül nézni.
Majd egymás nevetésre húzódó arcát látva, szinte egyszerre tör ki az egész kocsiból a hangos kacagás. Mit
kacagás? Könnycsurgató, fullasztó röhögés. IdĘs hölgy,
bevándorló arab, középkorú férfi, mind az összes utas
tiszta szívbĘl, szinte megállíthatatlanul hahotázik. Egyre
jobban és jobban, sokan már a szemüket törülgetik, és
amikor ránéznek a nevetéstĘl fuldokló szomszédjukra,
csak még nagyobb erĘvel tör rájuk a kacagás. Nem bírják
abbahagyni, míg a szerelvény egyszerre csak lassít, majd
beérkezik a megállóba. Ekkor a nevetés mindenkiben
elhalkul, visszatartott fuldoklásba menekül, de meg nem
szĦnik.
Az ajtók kinyílnak, egy férfi beszáll. A bennlévĘk a
bennragadt nevetést alig-alig tudják visszatartani. Amikor
az ajtók újra bezáródnak, és a kocsi elindul, mindenkibĘl
szinte elemi erĘvel tör ki újra a visszafojtott nevetés.
Szinte fetrengenek az utasok. Az újonnan felszálló férfi
meg csak néz, és nem tudja elképzelni, hogy mi történhe-

 

 

Már egy hónapja rágódom rajta, hogy ezt a cikket megírom. Nemrég volt egy elĘadás, amelyet a helyi tv közvetített a Fekete Hollóból. Ugyan én nem voltam ott, de a
tv-ben megnéztem a felvételt. Az elĘadás témája az építészet volt. A meghívott elĘadó Vadász György, Kossuthés Ybl-díjas építész.
Hát, Kedves Olvasó, én csak hallgattam, ahogy az építész úr mond és elĘad több olyan dolgot, aminek nem sok
mondanivalója volt az építészettel kapcsolatban. ViccelĘdött, mókázott, ami bevált volna egy jó kabarénak, és én
még nem láttam olyan elĘadót, akinek állandóan borospohár van a kezében és jókat kortyint belĘle elĘadása közben. Olyan szavakat használt, ami szerintem nem volt oda
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tett ezekkel az emberekkel. Javaslom mindenkinek, akinek módja van rá, hogy nézze meg ezt a kisfilmet. A címe
„Merci” és a You Tube-on rá lehet találni a „Nevetés a
metrón”, vagy valami hasonló keresĘ szópárral is. Nagyon tanulságos kis film. Kérdés, hogy vajon bármilyen
más cselekedettel elérte-e volna ez a férfi, hogy az utasok
úgy tegyenek, ahogyan Ę tesz? Ha mondjuk elsírta volna
magát? Kétlem, hogy Ęt követve mindenki sírni kezdett
volna. Vagy ha valami szuggesztív módon igét hirdet,
aligha sikerült volna megtérítenie egy-két perc alatt egy
csomó fáradt, közömbös embert. De nevetéssel elérte azt,
amit akart. Mindenki kivétel nélkül vele nevetett. Miért?
Mert az emberek alapjában véve szeretnek nevetni. Szeretnek jókedvĦek lenni. Szeretnek mosolyogni. Szeretik,
ha visszamosolyognak rájuk.
Valahogy úgy érzem, hogy hazánkban a mi mostani létünk körülményei finoman szólva nem támogatják ezt az
alapvetĘ emberi vágyat. Nagy hiány van mosolygó, nevetĘ, jókedvĦ emberekbĘl, közszereplĘkbĘl.
Inkább menĘ az arrogancia, a sértegetés, a minĘsíthetetlen stílus szinte minden fórumon, az Országháztól a települési szintig. De hová vezet ez? Mivé lesz a jókedvhez, a
nevetéshez, a mosolyhoz vezetĘ út? Ezután mindig, mindenki ellenség lesz? Ezután csak a harag és a gyĦlölet
marad? Ilyen élet vár ránk?
Pedig klinikai kísérletek bizonyítják, hogy a vidámság, a
nevetés, a jókedv bizonyos esetekben még a betegségekkel is képes megbirkózni. A gyermekkórházakba bohócnak öltözve mennek önkéntesek a gyógyulást elĘsegíteni.
FelnĘttként komoly betegek néznek naphosszat kabaréjeleneteket és javul az állapotuk.
Nekünk, magyaroknak itthon nem kellene felülnünk annak, hogy a napi politikai érdek által vezetett gyĦlölet, az
ellenségkép sulykolása, a tudományos módszerekkel
támogatott agymosás kiszorítsa természetes vágyainkat a
jó, a barátságos, a vidám dolgok iránt. Egymás tisztelete
és megbecsülése iránt. Jó lenne sokkal több mosolygó,
barátságos arcot látni, több nevetést hallani.
Lehetnénk itt Közép-Európában az a nép, amelynek
kedves a mosolya, és amelynek élete része a jókedv és a
nevetés. Megtanulhatnánk ismét mosolyogni egymásra,
újra szívbĘl nevetni, barátságosan, jókedvĦen élni. Otthon, a munkahelyen, az utcán, a közértben, a hivatalokban, mindenhol és minden körülmények között.
Abonyi Géza
illĘ, például: ,,Mit vigyorogtok és sugdolóztok ott hátul?”,
vagy: ,,Hány gyereked van? Ha kevés, csináljatok többet!”
Volt úgy, hogy verset adott elĘ, volt, hogy vicceket
mondott. Hát én ezt nem tartom komoly stílusnak, szerintem neki az építészetrĘl kellett volna mondani és elĘadni
érdekes és jó dolgokat.
Engem kivert a veríték ettĘl az elĘadástól, és csak sajnálom azt a személyt, aki ezt az építészt ide hozta. Gyanítom, megbánta, hogy nem egy olyan elĘadót hozott, aki
meg tudott volna felelni a követelménynek. Szeretném, ha
ezt a kis kritikát nem venné rossz néven, és ezzel elnézést
is kérek.
Tisztelettel:
id. Szinay István
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Jó érzés, hogy csoportunkat – a Virágos Visegrádért Díj
VSZ munkacsoportját – telefonon, vagy személyesen megkeresik visegrádiak, hogy felhívják figyelmünket egy-egy szép
virágos kertre, udvarra. A beérkezett javaslatokat mindig
figyelembe vesszük, de eddig még sem tudtunk minden
javasolt kertet díjban részesíteni.
Azt ígérjük, hogy a jövĘben is figyelünk a lakosok javaslataira. Ebben az évben már csak az október van hátra díjak
odaítélésére, de a beérkezett észrevételeket a 2014-es évben
is figyeljük és számításba vesszük.
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Ott jártunkkor a virágos verandának különös szépséget
adott, hogy akkor nyílt – csodálatos virágaival – az a kaktuszféle, amelynek virágzása csupán egy napig tart.

Scheili Józsefné Anci:
Duna utca 8. szám alatti virágos verandája-kertjeudvara

Szeptember hónapban ismét két porta részesül: Virágos
Visegrádért Díjban:

Takács Sándorné Irénke:
Duna utca 9. szám alatti virágos verandája-udvara

Azt is lehetne mondani, hogy a veranda, kert, udvar egy
virágokkal teli együttes, amelyen látszik a folyamatos gondoskodó és szorgalmas munka. Különösen a veranda és
környéke sikerült szép virágosra.
Az újságban megjelenĘ fotó – mint az összes többi esetben
is – nem tudja teljesen visszaadni a valóságot: egyszerĦen
„nem fér bele”. Ancihoz persze nagyon sokan járnak, s ezért
is érthetĘ a nagy virágosítás. Meg hát (fĘleg) szereti is maga
körül a szép környezetet, a szép virágokat. Munkacsoportunk
is úgy jutott el hozzá, hogy vendégei közül az egyik felhívta
figyelmünket a kertre, a virágokra.
Az udvar, a veranda már évek óta virággal vannak tele. A
sokféle virág jól megfér egymás mellett.
Bár az utca azok közé tartozik, ahol még a visegrádiak közül is kevesen járnak és turisták, idegenek pedig alig – különösen igaz ez Irénke házára, mely a zsákutca végén van –
ennek ellenére itt is sokat tesznek a szép virágos házakért,
udvarokért: így nem maradhatnak ki a díjazásból sem.

Gratulálunk Takács Sándorné Irénke
és Scheili Józsefné Anci díjazottaknak!
A további szépítĘ munkájukhoz és személyes életükhöz
erĘt és jó egészséget kívánunk!
A VSZ Virágos Visegrádért munkacsoportja
(Fotók: VSZ archívum)

Felhívás
Kérjük továbbra is, hogy Ön is vegyen részt javaslataival a Virágos Visegrádért Díjazottak kiválasztásban!
A VSZ így szeretné bevonni Visegrád lakosait az értékelésbe.
Észrevételeiket, javaslataikat minden hónap 10-ig várjuk a 06 (20) 415-0020-as vagy a 06 (70) 708-4836-os telefonszámokra.
Májustól októberig – közepéig – tart a Virágos Visegrádért Díj odaítélése.
VSZ Virágos Visegrádért munkacsoport

Búcsú Siposné ErzsikétĘl
Váratlanul mentél el közülünk. Talán
még a Tejúton kerekezel. Télennyáron fedetlen, hófehér hajaddal, arcodon mindig derĦs mosolyoddal.
Fájó szívvel Ęrizzük emlékedet, akik
ismertek és szerettek Téged.
Isten veled, Erzsike!
Lázár Ferencné Viki
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A Visegrádi Hírek szerkesztĘsége mint hĦséges olvasói levélírójára emlékezik, aki írásaival apró figyelmességekre hívta fel figyelmünket – mindig a pozitív példát emelve ki. SzemélyiségébĘl fakadt a ,,meglátni és
megláttatni a jót” szemlélet, hiszen élethivatása, munkája, Visegrádon
betöltött közéleti szerepe is erre predesztinálta. A hatvanas években indult
bölcsĘde vezetĘjeként sok mai negyvenegynéhány éves fiatalra mosolygott, vigyázott az egészségükre, napjaik biztonságára a FĘ utca 57. számú
épületben. Emlékeinkben ez a szerepe is jusson eszünkbe Sipos Lajosné
ErzsikérĘl.
A Visegrádi Hírek szerkesztĘbizottsága

20

VISEGRÁDI HÍREK

Az I. Váli
Katonanóta Fesztiválról
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SZABAD EGY TÁNCRA?
2013. OKTÓBER 19-ÉN, SZOMBATON
20 ÓRAI KEZDETTEL
’90-ES ÉVEK BULI LESZ
A BAR-BÁRBAN
HANGULATFELELėS: GRÓSZ GÁBOR

A Visegrádi Férfi Dalkör 2013. augusztus 3-ra – a szentendrei Filibili kóruson keresztül – meghívást kapott a fenti fesztiválra. A mintegy száz kilométerre lévĘ helyszínre
a Visegrádi Sportegyesület és Szendrei Lajos sportedzĘ
segítségével, olcsón tudtunk eljutni. Megkaptuk az egyesület kisbuszát, melyet ez úton is szeretnénk megköszönni.
Takács István dalköri tagunknak – aki szerencsére rendelkezik buszvezetĘi jogosítvánnyal is – a buszvezetést köszönjük meg.
Dalkörünk tagjai vállalták a szereplést a rendkívüli kánikula, illetve néhány tagunk hiányzása – no és a nyári
rendkívüli próbák – ellenére. A fellépés izgalmasnak ígérkezett, hiszen katonanóta fesztiválon még soha nem vettünk részt, ezért kihívás is volt számunkra.

AZ EST FOLYAMÁN FELCSENDÜLNEK
AZ ÉVTIZED LEGNAGYOBB KÜLFÖLDI ÉS
MAGYAR SLÁGEREI,
EMELLETT DALFELISMERė VERSENYT
+ ALTERNATÍV KÍVÁNSÁGMĥSORT
RENDEZÜNK MEG
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
A dalkör tagjai Válon –
még a felvonulás és a szereplés elĘtt


A kora délutántól este sötétedésig tartó rendezvényen 11
kórus, vagy dalköri fellépés szerepelt, további két szólóénekes, négy tánccsoport és egy zenekar adta együtt a teljes programot. Nagy érdeklĘdés mellett kiváló levezetéssel és szakszerĦ hangosítással, kellemesen érezhették magukat a szereplĘk és a nézĘk egyaránt. Dalkörünk a program közepén szerepelt, és a közönségtĘl nagyszerĦ fogadtatásban részesültek az elĘadott dalaink.
Fellépésünk után a fĘ szervezĘ – aki egyben a rendezvény fĘ szponzora is volt – rögtön meghívta dalkörünket a
jövĘ évi fesztiválra is.
Természetesen a szervezĘk a fellépĘ csoportokat megvendégelték.
Az eseményen jelen volt a Fehér Megyei Hírlap tudósítója is, aki a rendezvényrĘl az újságban részletesen beszámolt, illetve képeket közölt. EbbĘl a cikkbĘl szeretnénk most egy részletet idézni:
„A Visegrádi Férfi Dalkör és a dabassári Bazsalicska
citerazenekar különösen színvonalas és érzelmekkel teli,
hiteles elĘadása nélkülözött mindenféle hatásvadászatot.”
A nagy meleg és a fáradságos utazás ellenére a jelenlévĘ
dalköri tagok jól érezték magukat és persze örültek is,
hogy Visegrád jó híréhez hozzájárulhattak.
Kiss Károly

VISEGRÁD,

 
  !" #

Október 20-án vasárnap, délután 4 órakor
az Áprily Lajos Általános Iskolában
újra lesz táncház!
Minden hónapban egy-egy alkalommal zenél
Lengyel Rita prímás, pedagógus;
a táncokat, játékokat vezeti
Túri András népzenész, brácsatanár.
Sok szeretettel várjuk a kisebb és nagyobb gyerekeket,
szüleikkel együtt!
Szabóné Mayer Katalin
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A visegrádi nyilvános illemhely története
II. rész

,,Sok jó emlékem van... A rosszból volt a több.”
Voltak jó és rosszak napok. A rosszból volt a több. Kispalota játékok idején sok volt az árus, és a gyerekek is többet
vásároltak még pár évvel ezelĘtt. Mindenki jobban állt anyagilag. Igen gazdagon voltak elengedve a gyerekek. Sajnos,
már annyira elszegényedtek a szülĘk, hogy nagyon nehezen
engedhetik meg a gyerekeknek a nagyobb költekezést. Bár
ez nem mindenkire vonatkozik, mert még a mai világban is
sajnos, vannak olyan gyerekek, akik beleharapnak a szalámis
zsömlébe és kidobják a szemétbe. Az ember szíve megszakad, mert sok gyereknek nemhogy szalámis zsömlére nem
futja, de még üresre sem. Tapasztaltam a 14 év alatt.
Sok jó emlékem is van. Az árusokkal évek hosszú során jó
volt a kapcsolatom. Ha valamire szükségük volt, nálam
mindent megtaláltak. Hálásak is voltak érte. Honorálták a
kedvességet ki ezzel, ki azzal. Nagyon sok ajándékot kaptam
tĘlük, amik itt, a WC elĘterében és az oldalfalakon lettek
elhelyezve. Minden darabhoz emlék fĦz.
De sajnos valaki – „jóakaró” – feljelentett az APEH-nál,
hogy árulom az ajándékaimat. Ki is jöttek. Mindaddig nem
tudtam meggyĘzni Ęket, míg a kezembe nem vettem egy igen
kedves ajándékomat, hogy összetöröm. De akkor már a
türelmem határán voltam, és akkor elhitték az ellenĘrök,
hogy valóban nem árulok. Volt olyan esetem is többször,
hogy néhány dolgot meg akartak venni belĘlük, de sajnáltam
Ęket. Nem tudhatom egyébként ezek után, hogy próbaképpen
nem APEH-os az illetĘ, és kegyetlenül megbüntethetnek.
Nekem ez nem hiányzik. Amúgy is nagyon nehezen válok
meg mindentĘl. Sokan azt mondják, hogy „porfogó”, de
engem nem érdekel, én szeretem ezeket, ebben találom örömömet. Van, aki iszik, van, aki dohányzik, én gyĦjtögetek;
nekem ez a hobbym. Pénzt nem tudok gyĦjteni, mert hamar
elfogy, a gyĦjteményem meg megmarad, ahova leteszem.
Nagy örömet találok bennük.

Az elsĘ sziklakertemhez a földet és a köveket a 11-es út
melletti árokból hordtam a WC-hez. Hogy szép legyen,
virágokat vettem és kaptam is, de a barbárok letördelték, és
ott hagyták. Mikor minden szép és jó lett, jött a kis palotajátékok, gyerekektĘl lett hangos a terep. Sajnos a felnĘttekkel,
szülĘkkel és tanárokkal is nagyon sok gond volt. A kezdet
kezdetén 20 Ft-ot kellett fizetni a használatért, amit a tanárok
sokalltak. Holott nincsenek tisztában azzal, hogy mi mennyibe került. Sajnos a gyerekek nagyon neveletlenek, és nagyon
sok vita volt ezzel kapcsolatosan. Itt voltak az árusok, és
meggyĘzĘdtünk arról, hogy a gyerekek 10%-a azt vitt, amit
elért. Ha szóltak, még Ęk voltak a rosszak.

De vannak nagyon jó lelkĦ emberek is, akikkel találkoztam
hosszú évek során. Nagyon sok panaszt hallgattam végig, és
soknak tudtam segíteni – gyereknek és felnĘttnek egyaránt.
Sok szeretetet adtam és kaptam is. Ha tehették az árusok, sok
ajándékot hoztak nekem, amit nagy szeretettel Ęrzök a WC
területén. Ha rájuk nézek, mindig eszembe jut két-három
kedves szó, amit kaptam tĘlük. Minden tárgynak meg van a
saját története. Vigyázok rájuk. Ha egy is leesik, a szívem
szakad meg.
PestrĘl járt ki egy néni, aki eltartási szerzĘdést akart velem
kötni, de sajnos ellent kellett mondanom, mert Visegrádról
Pestre bejárni kétszer-háromszor hetente nem tudtam volna.
Nem tudom, mi van vele, mert azóta nem találkoztunk.
Volt egy nagyon kedves szolnoki nyugdíjasom, aki a környék Mikulása volt. Itt szalonnáztam paprikával, amikor
kérte, hogy kínáljam meg. Meg is kínáltam, és végül az
összes szolnoki nyugdíjas leült, és velem szalonnázott. Azóta
még egy alkalommal visszatértek és hosszasan elbeszélgettünk az elmúlt hónapokról. Meghívtak, hogy látogassam meg
Ęket Szolnokon, de nem volt rá eddig idĘm.
Van egy ismerĘsöm. Korongozó. Rita a neve. Van neki két
családja: egy lánya és a fia. Nagyon szeretem mindkettĘt, de
a Matyit különösen, mert ha elbiciklizett erre, idekiabált,
hogy: „Szia, Teréz anya!” Azóta hívnak Teréz anyának.
Most már nagyok, de beszélgetni ellátogatnak erre. Van négy
unokám. A legkisebb másfél éves, de a három nagy kivette
részét az itteni munkából. Akár takarítás, akár festés, mindenben benne voltak. A lányom is sokat segít, ha ideje engedi. A fiam és a vejem is, ha bármit kérek, igyekeznek megoldani a gondjaimat, amit nagyon köszönök nekik.
Van egy szomorúságom is, mert a bejárati út melletti virágaimat el kellett vitetni, ami fájó pont részemrĘl, mivel nagyon szeretem a virágokat, ha letördelik, a terültet csupasznak érzem. Sokan jönnek a múzeumba látogatók, akik dicsérték a virágaimat. Most hiányolják, amivel felszaggatják a
sebeimet.
Igen csak csúnya volt a WC kültéri része is. ElĘször világossárgára festettem bent is, kint is. Kívül kezdett nagyon
fakulni, ezért támadt egy ötletem. Megbeszéltem a nagy
palotajátékokon a karikatúristával, hogy megveszem a nádat,
Ę pedig azt kifesti a palotajátékokhoz illĘen. Volt, akinek
tetszett – fĘleg az idegeneknek –, de a visegrádiak közül
egyeseknek nem tetszett. A külföldieknek nagyon tetszett, le
is fényképezték. Utána a polgármesteri hivatal deszkával
borította az egyik oldalát és az elsĘ rész felét, ami undorítóan
nézett ki, ezért gondoltunk egyet a Ritával: zöld festékkel
lefestettük az oldalát és elsĘ részét. Így már beillett a környezetbe és szebbé tette. De még akkor sem tudtunk nyugodni. Csináltunk egy toalett-táblát is, melyet a gyengén
látók is jól láthattak, és kezdtük a tájékoztató táblákat is
felújítani, hogy jól láthatók legyenek. Otthonról hoztam
virágokat az eltĦntek helyére. Vásároltam három barna virágtartót is, hogy a környezetbe passzoljon. A bennük lévĘ
virágok megszerették a helyet, és kezdtek jól fejlĘdni. Csak
lenne az emberekben annyi megértés, hogy más munkáját is
megbecsüljék, hogy ami itt marad majd télire virág, azt ne
tördeljék le. Jól esik az embernek, ha télen is ide látogat és
látja, hogy a munkája megmarad, és díszlik a virág.
Pintér Istvánné
(Folytatjuk)
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Visegrádon,
a FĘ u. 137. szám alatt

családi ház
kiadó!



ÉrdeklĘdni lehet:
a 06 (26) 310-755-ös vonalas,
illetve a 06 (30) 495-2086-os mobil
telefonszámon
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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

3456789:;<
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
     !"

ERIKA KOZMETIKA
ÚJDONSÁGAI
Derma-roller!
(kollagén terápia) egy speciális kezelés, mikro tĦk
segítségével áttörjük a bĘr rétegeit,
és orvosi tisztaságú, speciális,
természetes alapanyagú ampullákat juttatunk
a bĘr mély rétegeibe.
Ezek fĘként nedvességmegkötĘ (hyaluronsav)
vitaminok, fiatalító-regeneráló anyagok,
növényi Ęssejtek!
Az eredménye:
fiatalos, üde, feszes arc-, nyak-, dekoltázs stb. bĘr!
A kezelés urak és hölgyek számára is igényelhetĘ.
Rosszul, csúnyán gyógyult pattanások,
hegek, bárányhimlĘ helyére és egyéb bĘrhibákra
alkalmazható, nagy hatékonysággal.

3 D-szempilla beültetés!
Ultra könnyĦ, vízálló, hetekig tartó,
gyönyörĦ szempillák.

Szemhéjtetoválás!
FLABÉLOS testvibrációs, alakformáló edzĘgép!
Minden korosztály számára, 10 perc felfrissülés,
alakformálás! Orvostechnikai eszköz!
ÉrdeklĘdni lehet:

ZELLERNÉ KRISTÓF ERIKA
Telefon: 06 (20) 368-8933

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

KIADÓ vagy ELADÓ!
ÉrdeklĘdni lehet:
a (30) 966-9288-as
és a (26) 398-287-es telefonszámon
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Cserépkályha építése, átrakása
új és régi csempébĘl
és téglakályha-építés
Honti László
06 (20) 356-6634

2013. október



     


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