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Nádler István Prima Primissima díjas lett!

Nádler István
festőművész részére
Budapest
Nagybányai út 36.
1025
Nádler István festőművész Visegrádon született. A Képzőművészeti Főiskolát 1963-ban végezte el Hincz Gyula tanítványaként.
Az 1960-as években indult magyar neoavantgárd képzőművészeti
mozgalom egyik elindítója és jeles képviselője.
Munkássága több alkotói korszakra bontható, de mindegyiket
erősen befolyásolta a korszellem mellett a hagyomány, a zene és a
keleti filozófia. Grafikákat és szobrokat is készít.1966-ig a Zuglói
kör tagja volt. 1964-ben európai tanulmányútra ment, és a Károlyi
Alapítvány meghívására Vence-ban festett. 1966-ban Párizsban
járt, 1972-ben elnyerte az esseni Folkwang Múzeum ösztöndíját.
Részt vett az Iparterv-kiállításokon, a Budapesti Műhely alapítóinak egyike volt. 1976-ban a kuopioi (Finnország), 1977-ben a
moravany-i (Csehország) művésztelepen dolgozott. 1978-ban
szobrászattal foglalkozott a győri művésztelepen. 1992-ben a római Magyar Akadémia ösztöndíjasa, 1993-ban a firenzei Villa
Romana vendégművésze volt, 1995-ben ösztöndíjas Lisszabonban.
1999-ben a Los Angeles-i University of California vendégprofeszszora volt. Több nemzetközi pályázat, biennálé és fesztivál díjnyertese. 1998-ban megnyerte az Európa Tanács által meghirdetett
Liberty ’98 pályázatot és elkészítette a „Szabadság zászlaját”.
1964 óta szerepel hazai és nemzetközi kiállításokon. 1983-ban
Visegrádon, a Salamon-toronyban nyílott Nádler-kiállítás.
Alkotó munkásságát 1986-ban Munkácsy-díjjal, 1997-ben érdemes művész kitüntetéssel, 2001-ben Kossuth-díjjal, 2013-ban
Prima Primissima díjjal ismerték el.

Tisztelt Művész Úr!
Visegrád Város Önkormányzata és közössége
nevében szívből gratulálok a magyar tudományos, művészeti, kulturális és sportélet legkiválóbb szereplőinek járó Prima Primissima díj
odaítéléséért.
Örömmel és büszkeséggel gondolunk arra, hogy
Visegrád szülöttét, a Munkácsy-, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze és a Kossuth-díj
birtokosát 2013-tól a legjobbak legjobbjai között
is üdvözölhetjük.
A visegrádi Salamon-toronyban megrendezett
kiállításának 30. évfordulójára is emlékezve
remélem, hogy a közeljövőben ismét lesz alkalmunk műveit szülővárosában bemutatni.
Visegrád, 2013. december 10.
Tisztelettel és üdvözlettel:

Félegyházi András
polgármester
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VÁROSHÁZI HÍ RE K

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Visegrád Város Önkormányzata mint Közvetítő Szervezet
pályázatot hirdet „Az ezeréves Visegrád városközponti fejlesztése” című
városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával
megvalósuló mini-projektek támogatására.
A pályázat célja a közösségfejlesztést szolgáló, valamint a városrehabilitációs projekt
keretében végrehajtásra kerülő fejlesztések elfogadtatásának elősegítő, a helyi identitást,
közösségformálást erősítő programok megvalósításának támogatása.
A pályázók köre Visegrádon bejegyzett székhellyel/telephellyel rendelkező, a Pályázati
útmutatóban meghatározott feltételeknek megfelelő non-profit szervezetek.
Támogatható tevékenységek:
• az érintett lakosság bevonását célzó akciók (pl. a városközpont megújításával létrejövő közösségi terek kihasználtságát növelő programok);
• közösségfejlesztést és a szabadidő hasznos eltöltését segítő programok (pl. hagyományőrző közösségi kezdeményezések, kulturális és sportrendezvények, város életét, múltját és értékeit bemutató kiállítások);
• helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformáló akciók

Támogatás mértéke és formája: 100%, vissza nem térítendő támogatás.
Támogatás összege: minimum 200 000 Ft, maximum 1 440 000 Ft.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. január 15. – 2014. február 28.
A nyertes pályázatok megvalósítása 2014. 03. 01. és 2014. 06. 15. között lehetséges.
A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk és a részletes pályázati feltételeket tartalmazó dokumentumok a www.visegrad.hu oldalon, valamint a polgármesteri hivatal titkárságán (cím: 2025 Visegrád, Fő u. 92.) érhetők el.
A pályázati felhívással kapcsolatban 2014. január 13-án hétfın, 17.00 órakor tájékoztató fórumot tartunk a mővelıdési házban, melyre minden érdeklődőt várunk.
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Tájékoztató a testületi üléseken történtekrıl
A munkaterv szerinti ülését november 21-én tartotta a testület.
– A Sirály utcai ingatlanok közigazgatási címének rendezése tárgyában született 1218-1/2013. számú határozat elleni fellebbezést bírálta el a képviselő-testület, oly módon, hogy megváltoztatta azt. A határozat értelmében a
112/4 hrsz.-ú ingatlan kimarad a Sirály utca házszámozásából; az továbbra is a Fő utca 60/b szám alatt szerepel.
– Módosítottuk az önkormányzat 2013. évi költségvetését,
melyet több technikai jellegű változás indokolt.
– Elfogadta a testület az önkormányzat 2013. évi I–III. negyedévi beszámolóját, 475.831 e Ft bevétellel és
330.986 e Ft kiadással. Az önkormányzat pénzkészlete a
tárgyidőszak végén 146.541 e Ft; míg az adószámlák
egyenlege 83.859 e Ft volt, mindösszesen 230.400 e Ft a
tárgyidőszak eleji 52.478 e Ft-tal szemben.
– Módosítottuk a Helyi Építési Szabályzatról szóló 5/2004
(VII. 1.) önkormányzati rendeletet, mely egységes szerkezetben olvasható a honlapon, az alábbi helyen:
www.visegrad.hu/önkormányzat/rendeletek, szabályzatok/hatályos rendeletek.
– Az idei sikeres homlokzat-felújítási pályázatot jövőre is
szeretné folytatni az önkormányzat, így a képviselők
döntöttek a 2014. évi homlokzat- és kerítés-felújítási pályázat kiírásáról. A pályázat szövege a lap hasábjain lentebb olvasható, benyújtási határidő: 2013. január 17.,
12.00 óra.
– Módosítottuk a polgármesteri hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát, melyet az indokolt, hogy az Állami
Számvevőszék 2013 nyarán ellenőrzést tartott a belső ellenőrzés 2012. évi működése tárgyában. Az ellenőrzés
során feltártak néhány hiányosságot, melyet nem tartalmazott a hivatal ezen dokumentuma, amit ezzel a módosítással pótoltunk. A módosított rendelet egységes szerkezetben olvasható a honlapon, az alábbi helyen:
www.visegrad.hu/önkormányzat/rendeletek, szabályzatok/hatályos rendeletek.
– Szintén módosította a testület a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011.
(III. 24.) számú rendeletét (továbbiakban: rendelet), valamint a polgármesteri hivatal alapító okiratát, mert az
országgyűlési, európai parlamenti és az önkormányzati
(nemzetiségi) képviselő-választáshoz, valamint országos
és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységeket,
melyek eddig az önkormányzat szakfeladatai között szerepeltek, át kell tenni a polgármesteri hivatal alaptevékenységei közé. Mindezek alapján a rendelet önkormányzat szakfeladatait tartalmazó 1. számú mellékletből
töröltük az országgyűlési, európai parlamenti és az önkormányzati (nemzetiségi) képviselő-választáshoz, valamint országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységeket, és átkerültek a polgármesteri hivatal alapító okiratába.
– Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást adott ki az önkormányzat a Visegrád, Mogyoróhegy u. 1515 hrsz.-ú
önkormányzati tulajdonú ingatlant érintően, a Mogyoróhegy u. 1511. hrsz. alatti ingatlan villamosenergiaellátásához.
– 750 000 Ft támogatás odaítéléséről döntött a testület a
Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület turisztikai információs irodájának 2013. évi működé-

si költségeinek kiegészítésére, mely összeget az önkormányzat a 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.
16.) számú rendelet tartalék sora terhére biztosítja.
– Vételi szándék bejelentéséről döntött a testület az Utilis
Kft. által megvételre felajánlott Mercedes-Benz Unimog
U300-as típusú gépjármű megvásárlására; az elkészített
szakvéleményben szereplő műszaki tartalom, valamint a
gépjármű ismert műszaki állapota alapján 13.00.0000 Ft
+ áfa, a hozzá tartozó munkaeszközökre (egyszárnyú
homlok hóeke, útburkolatmosó berendezés, mellső seprőgép) pedig 2.000.000 Ft + áfa, mindösszesen:
15.000.000 Ft + áfa összeg erejéig.
– Elővásárlási jogáról mondott le az önkormányzat a visegrádi 037/1 hrsz.-ú „szántó” megjelölésű 5215 m2 területű
ingatlanra vonatkozóan.
– A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Grafitus
Építőipari és Szolgáltató Kft.-vel a Berkenye u. Diósárok–Tölgyfa u. közötti szakasz felújításának kiviteli és
a Tölgyfa u. kiépítésének engedélyezésre alkalmas
kiviteli (Egyesített) tervek készítésére 2012. június 11én kötött tervezési szerződést módosítja, a Tölgyfa utca
útépítési és vízelvezetési problémáinak egy ütemben
történő kezelése érdekében.
– A Fő utca elektromos és telekommunikációs légvezetékeinek földkábelesítéséhez szükséges védőcsövek
elhelyezésére vonatkozóan a jelenleg is a területen
dolgozó kivitelező cég, a Kőművészet Kft. az
önkormányzat felkérésére benyújtott egy árajánlatot
3.799.939 Ft + áfa összegben. A testület úgy döntött,
hogy ezt elfogadja, és megrendeli a munkálatokat, annak
érdekében, hogy amennyiben a későbbiek folyamán
sikerül a Fő utca ezen szakaszán a légkábelek földfelszín
alá helyezése, akkor ne kelljen a burkolatot teljes
egészében felbontani. Az összeget az önkormányzat a
2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 16.)
önkormányzati rendelet útfelújítások sora terhére
biztosítja.
– A képviselő-testület úgy döntött, hogy az Ezeréves
Visegrád városközponti fejlesztése tárgyú projekt
kapcsán szükséges műszaki tanácsadói feladatok
ellátására megbízza Bártfai Tamást, a városháza
vonatkozásában, 1.900.000 Ft + áfa vállalási díjért,
valamint az A + Építész Stúdió Kft.-t a közterületek és
egészségház felújítása vonatkozásában 3.000.000 Ft +
áfa vállalási díjért. A vállalkozói díjakat az
önkormányzat a 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.
(II. 16.) Ökt. rendelet 14. számú melléklet városközpontberuházás sora terhére biztosítja.
– Módosításra került az Ezeréves Visegrád városközponti fejlesztése tárgyú projekt műszaki tanácsadói feladatainak ellátására, Lévay Lászlóval kötött szerződés, mivel
az eredeti tervekből kimaradt a mozi beruházása, illetve
több más ponton is szükséges volt változtatni. Az eredeti
szerződéshez képest a vállalási ár 4.500.000 Ft (+ áfa)-ra
csökken.
– Ugyancsak módosítottuk az Ezeréves Visegrád városközponti fejlesztése tárgyú projekt menedzseri feladatainak
ellátására kötött szerződést, mely szerint a szerződésből
fennmaradt 3.000.000 Ft + áfa összegű díjat a menedzsment szervezet 2013. novembertől 2014. március
31-ig havonta egyenlő részletekben kapja meg.
(Folytatás a 4. oldalon)
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(Folytatás a 3. oldalról)
– A képviselő-testület úgy döntött, hogy a 2013. évi eredményes gazdálkodásnak köszönhetően, meghatározott
keretösszeg erejéig pénzbeli juttatás kifizetését engedélyezi az önkormányzat intézményeinél, a dolgozók részére. A személyenkénti jutalom megállapítása minden
intézmény esetében az intézményvezetők feladta volt.
– Közmeghallgatás kiírásáról döntött a testület, mely 2013.
december 19-én tartottunk meg.
– Jóváhagyólag elfogadta a képviselő-testület Dr. Kucsera
Tamás Gergely alpolgármester tizenkét havi képviselői
tiszteletdíjáról szóló felajánlását. Az általa meghatározott összegeket támogatási szerződés aláírása után kapják meg az érintett szervezetek.
2013. december 3-án rendkívüli ülést tartott a testület, mivel a Duna menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon
című projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására kiírhatóvá vált a hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás.
A munkaterv szerinti decemberi ülés megtartására 5-én
került sor.
– Módosítottuk a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 6/2013. (III. 22.) önkormányzati rendeletet a jövő évi étkezési díjak vonatkozásában, valamint a személyes gondoskodás körébe
tartozó szociális alapellátásokról, valamint a fizetendő
térítési díjakról szóló 5/2013. (III. 22.) önkormányzati
rendeletet, a szociális alapellátás keretében biztosított
étkezési támogatás mértékének meghatározása vonatkozásában.
– Elfogadta a testület a 2014. évi ülés- és munkatervét.

2014. január

– Elbírálta a képviselő-testület a Sziget u. 11. 3. számú lakására beérkezett pályázatot, valamint ismét kiírta az 1.
számú lakás bérletére vonatkozó pályázatot, mivel arra
ebben a körben nem érkezett pályázat. Az új pályázat
benyújtási határideje: 2014. január 24.
– A képviselő-testület úgy döntött, hogy megvásárolja az
Utilis Kft. tulajdonában lévő Mercedes-Benz Unimog
U300-as típusú gépjárművet, melyre korábban már vételi szándékot jelentett be. A vételárat 15 000 000 Ft + áfa
összeget a 2014. évi költségvetés terhére biztosítja.
– A képviselő-testület megtárgyalta a polgármesteri hivatal
2013. évi működéséről szóló, Dr. Szabó Attila aljegyző
által elkészített beszámolót, és elfogadta azt.
– Elfogadtuk a 2014. évi éves belső ellenőrzési tervet.
– A képviselő-testület úgy dönt, hogy – megerősítve a
148/2013. (07. 11.) határozatát – Pilisszentkereszt Község Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társuláshoz való csatlakozásához hozzájárul.
– Engedélyt adott a testület a Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület részére Visegrád címerének
használatához a WestEnd City Centerben 2014-ben
megrendezésre kerülő címerkiállításon, Visegrád idegenforgalmi népszerűsítése céljából.
– Jóváhagyólag elfogadta a képviselő-testület Mikesy Tamás képviselő hét havi képviselői tiszteletdíjáról szóló
felajánlását. Az általa meghatározott összegeket támogatási szerződés aláírása után kapják meg az érintett szervezetek.
Visegrád Város Önkormányzata

Tisztelt Lakosok!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az önkormányzati rendeletek azok nagy terjedelmére tekintettel nem kerülnek megjelenítésre nyomtatott formában a Visegrádi Hírek hasábjain, viszont a mindenkor hatályos rendelettár Visegrád Város honlapján
megtalálható az alábbi elérési útvonalon: www.visegrad.hu/önkormányzat/rendeletek, szabályzatok/hatályos rendeletek.
Amennyiben nincs internet elérhetőségük a rendeletek nyomtatott formában, a polgármesteri hivatalban ügyfélfogadási időben
megtekinthetőek.
Visegrád Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 236/2013. (12. 05.) számú határozatával az állami támogatásból
létesülő költségelvű lakások bérbeadásáról szóló többször módosított 8/2001. (IX. 13.) számú önkormányzati rendeletben foglaltak szerint pályázatot ír ki a Visegrád, Sziget utca 11. szám alatt lévő 1. számú lakásbérleti jogviszonyára.
A pályázat benyújtásának módja és címzettje: A pályázatot írásban a rendelet mellékletét képező formanyomtatványon
Visegrád Város Jegyzőjéhez címezve kell benyújtani (2025 Visegrád, Fő u. 81.). A pályázati lap beszerezhető a polgármesteri
hivatalban vagy letölthető a www.visegrad.hu oldalról az önkormányzat/rendeletek, szabályzatok/hatályos rendeletek 8/2001.
(IX. 13.) szám alatt. A borítékra rá kell írni, hogy: „Pályázat önkormányzati bérlakásra”.
Pályázattal kapcsolatos kérdésekkel kereshető: Herold Mária igazgatási előadó, telefonszám: (26) 398-255.
A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatot az önkormányzat közművelődési, oktatási, ifjúsági és népjóléti bizottsága
értékeli és véleményezi, javaslatát a képviselő-testület elé terjeszti. A lakás kiutalásáról a képviselő-testület dönt.
A pályázat beadásának határideje: 2014. január 24.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. február 13.
A lakbér összege 27.195 Ft/hó. Az új bérlő az első három évben csak az éves infláció mértékével megemelt lakbért fizeti. A
három év lejártával az önkormányzat a lakbért 50%-kal emelheti, majd a következő három év alatt a lakbér elérheti a helyben
szokásos piaci árat.
Pályázati feltételek:
– legalább öt éve jelenleg is fennálló, bejelentett (állandó vagy ideiglenes) igazolt visegrádi lakcím,
– vagy visegrádi munkahely legalább egy éve (a beköltöző házaspár/élettárs mindkét személye esetén követelmény),
– maximum negyvenéves életkor (a beköltöző házaspár/élettárs mindkét személye esetén követelmény),
– pályázó nem rendelkezhet lakhatás céljára alkalmas saját tulajdonú ingatlan tulajdonnal (a beköltöző házaspár/élettárs
mindkét személye esetén követelmény).
A pályázat tartalma csak a pályázó beleegyezésével közölhető az elbíráló bizottság tagjain kívül más személlyel.
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete
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Városházi MozaiK
Sitt és hamu átvétele: Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy 2014. január 2-tól a lakossági építési
törmelék és hamu leadása szombatonként 8.00 és 9.00
óra között lehetséges a VKG Csoport telephelyén (Nagy
Lajos u. 5.) az alábbi feltételekkel:
– KIZÁRÓLAG a lakosság részére kis mennyiségű,
egyszerre legfeljebb 1 m3 építési törmelék leadására
van lehetőség. Az átvétel díja: 650 Ft/0,1 m3 (azaz kb.
1 db meszes zsáknyi mennyiség)
– KIZÁRÓLAG a lakosság részére lehetőséget biztosítunk fatüzelésű kályhákból származó hamu, ugyancsak a VKG csoport telephelyén (Nagy Lajos u. 5.)
történő leadására is. Kb. 100 l mennyiségű behozott
hamuért egy darab zöld anyag gyűjtésére szolgáló
zsákot adunk cserébe.
Zöld anyag elszállítása: Tájékoztatjuk Önöket, hogy a
zöld anyag elszállítása 2014. január 6-tól a téli hónapokban SZÜNETEL. A tavaszi újraindítás időpontjáról a
Visegrádi Hírekben és a város honlapján tájékoztatjuk
majd Önöket.
Szemetes zsákok: A 2014. év első félévi hulladékszállításhoz szükséges műanyag zsákok átvehetők a polgármesteri hivatal ideiglenes épületében (Fő u. 92.).
Schulek utca: Az év végi hajrá és a városközpont beruházással járó munkák mellett decemberre elkészült a Schulek utca is. Íme, a száraz tények három mondatban:
A Schulek utca szilárd burkolattal történő ellátásának
első üteme elkészült, a műszaki átadás 2013. december
12-én megtörtént. Az építés finanszírozása teljes egészében saját erőből történt. Az útfelújítás második ütemére az
építési engedély rendelkezésre áll.
Ennek a régóta „terítéken lévő” fejlesztésnek a megvalósulása nagy eredmény és a fentieknél több szót érdemel.
A Visegrádi Hírek februári számában részletes képes
beszámolót olvashatnak majd a munkálatokról.
Ültethető növényfajok: Visszatérő probléma a tájidegen
növényfajok ültetése, főként akkor, ha az – a lakosság
legjobb szándéka mellett – közterületen történik. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a helyi építési szabályzat az építési,
felújítási munkákon kívül a növények telepítését is szabályozza, ezen kívül a közterületen történő növényültetést a
terület tulajdonosával egyeztetni kell. A tájidegen fajok
ültetése – ilyen például a tuja – az említett jogszabály
rendelkezése szerint nem megengedett. A rendelet 2004
óta van hatályban, visszamenőleg nem érvényes. Az ültethető fajok listája a rendelet mellékletében megtalálható
(http://www.visegrad.hu/content/rendeletek/05-2004.pdf),
de Rüll Tamás városi főépítész is szívesen ad tájékoztatást, segítséget.
TISZTELT OLVASÓK!
VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÉS A VISEGRÁDI POLGÁRMESTERI HIVATAL
NEVÉBEN
JÓKEDVŐ ÚJ ESZTENDİT KÍVÁNUNK
MINDENKINEK!
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Pest Megyei Kormányhivatal művészeti versenyt hirdet három kategóriában, általános és középiskolás diákok
számára.
I. kategória: alsó tagozatos diákok.
II. kategória: felső tagozatos diákok.
III. kategória: középiskolás diákok (gimnázium, szakközépiskola, szakiskola).
A pályázatra beadott művek témája: ,,Az én iskolám”.
A verseny fővédnöke: Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott.
Választható technikák:
– rajz,
– festmény,
– fotó (színes, fekete-fehér),
– montázs (fotó, sajtó),
– makett,
– plasztika.
A pályamunkákat egyénileg, valamint csoportban is el
lehet készíteni.
A nevezéseket 2014. január 20-ig várjuk a csatolt nevezési lapon az alábbi e-mail címekre:
nyerges-dorottya@pmkh.hu, szabo.zoltan@pmkh.hu
A pályaműveket személyesen, illetve – amennyiben
megoldható a biztonságos csomagolás – postai úton kérjük eljuttatni a Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási
Főosztályára (1052 Budapest, Városház utca 7.).
Beküldési határidő: 2014. február 10.
A pályaművek benyújtásával egyidőben a pályázó lezárt
borítékban nyújthatja be az adatait (név, iskola, elérhetőség) tartalmazó mellékletet, a borítékon és a pályaművön
a pályázó által választott jeligének kell szerepelnie.
Az eredményhirdetésre 2014. március 11-én a Pest Megyei Kormányhivatalban, a Kossuth-teremben kerül sor.
A pályázati felhíváshoz szükséges jelentkezési lap és
egyéb mellékletek letölthetők Visegrád hivatalos honlapjáról az alábbi linken: http://www.visegrad.hu/palyazatifelhivas-muveszeti-versenyre
Pest Megyei Kormányhivatal

Beszámoló az ügyrendi,
valamint a vagyonnyilatkozatot
és összeférhetetlenséget vizsgáló bizottság
2013. évi munkájáról
A bizottság törvényi kötelezettségének eleget téve,
2013. február 6-án megvizsgálta a képviselő-testület tagjai által benyújtott vagyonnyilatkozatokat. Megállapította,
hogy minden képviselő időben eleget tett a kötelezettségének. A nyilatkozatok tartalmát a bizottság nem vizsgálta, formailag pedig mindent megfelelőnek talált. A bizottság megállapította, hogy Visegrád Város Képviselőtestületének minden tagja 2013. évben a törvényi előírásoknak megfelelően elláthatja munkáját.
Miután az önkormányzattal, valamint a képviselőkkel
kapcsolatban semmilyen olyan megkeresés nem érkezett,
mely ennek a bizottságnak a hatáskörébe tartozik, a bizottság ebben az esztendőben több ülést nem tartott.
Mikesy Tamás
bizottsági elnök
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2014. január

Beszámoló a népjóléti bizottság
2013. évi tevékenységéről
A népjóléti bizottság (hivatalosan: közművelődési, oktatási, ifjúsági és népjóléti bizottság) hatáskörébe tartoznak
a szociális ügyek, az oktatás és nevelés, a kultúra, a sport,
az idős korúak ügyei, a nemzetiség ügyei, a város ifjúsági
és civil szervezeteinek ügyei, a közművelődés, részben a
környezetvédelem és még számos más terület.
A 2013-as év során a bizottság az elfogadott munkaterv
szerint végezte munkáját, nagyjából havi rendszerességgel
tartott ülést, átlagosan 6–8 napirendi pontot tárgyalva. A
bizottság három képviselővel, a nemzetiségi önkormányzat képviselőjével és két külső taggal, valamint két állandó
szakértővel működik, akiknek közreműködése nélkülözhetetlen a feladataink ellátásához. A bizottságot referens
segíti feladatai ellátásban.
A bizottság ülésére számos szervezet állandó meghívóval
rendelkezik, a részvételük azonban leginkább témához
vagy alkalomhoz kapcsolódott.
A bizottság az év során mintegy száznegyven határozatot
hozott, különféle súlyú ügyekben. A határozatok közül
jelentős számú a segélyezési ügyekben hozott határozat,
amelyeket a bizottság mindig zárt ülésen hoz meg.
A határozatok megoszlása
Népjóléti bizottsági ülések száma:
11 db
Átmeneti segély:
18 db
Közgyógyellátás
2 db (bizottság)
Temetési segély:
2 db
Közköltséges temetés:
2 db
Bursa Hungarica:
13 db
A bizottság rendelkezési körébe több költségvetési keret
is tartozik, így a segélyekre szánt források, amelyekről
rászorultsági alapon, a szociális tárgyú rendeletek által
meghatározott keretek között születik döntés. A 2013. évi
keretekkel a bizottság felelősen gazdálkodott, nem lépte
túl a tervezett forrásokat.
A segélyek tekintetében elmondható, hogy a bizottság
alapvetően szigorú, a körülményeket alaposan mérlegelő
döntéseket hozott, sokszor éles viták után. Az is kimutatható, hogy a segélykérelmek száma egész évben egyenletes, a segélykérelmekből azonosítható problémák tipikusak, egyes esetekben nem lenne szabad a segélyezésig
eljutni, előtte lenne szükség általános jellegű beavatkozásra, ilyen pl. a sokgyermekes családok étkezési hozzájárulásának szabályozása. A bizottság ülésein többször megfogalmazódott az a kétely, hogy ténylegesen a legrászorultabbak élnek-e a segélyek lehetőségével, vagy ezt az érintettek számára jobban hangsúlyozni kellene és konkrét
segítséget nyújtani a krízishelyzetekben.
A bizottság a testületi döntések előkészítőjeként megtárgyalta a hatáskörébe tartozó önkormányzati rendeleteket
illetve rendeletmódosításokat. Több rendelet is érintette a
bizottság hatáskörét, bizonyos ügyek intézése (pl. temetési
segély) gyorsabb lett a hatáskör címzettjének megváltozásával.
A bizottság gondoskodik a város civil szerveződéseinek
és a civil szervezetek keretein kívüli kulturális tevékenységet végzőknek nyújtandó támogatási alapok – közismert
nevén a Civil Alap és az átkeresztelésre megérett Ifjúsági

Alap – működtetéséről, így a pályázati felhívások előkészítéséről, a támogatások elbírálásáról, a támogatási szerződések és beszámolók segédleteiről. Ebben az évben
próbáltunk némi újítást bevezetni, kialakítottunk mindenkire nézve egyforma szerződésmintákat, beszámolási
segédletet és pénzügyi elszámoló lapot valamint az ifjúsági alapban új támogatási jogcímeket hirdettünk meg, két
körös, fél évre előre tervezhető támogatási rendszert kialakítani, de ez utóbbi csak részben volt sikeres, így legalább részben felülvizsgálatra szorult.
A pályázói kedv változó volt az év során, volt olyan felhívásunk, amely alapján nem tudtunk támogatást nyújtani,
próbáltunk több alkalommal nyitni az eddig nem pályázók
felé is.
A Fellegvár Óvoda és ügyei is több alkalommal szerepeltek a napirenden, többek között az óvodavezetői pályázat
vagy az óvoda tevékenységéről szóló beszámoló formájában. Az óvoda vezetője állandó meghívott és rendszeresen
részt vett az üléseken, 2014-ben remélhetőleg már az óvoda fejlesztésének lehetőségeiről is tud a bizottság tárgyalni.
A bizottság ez évi munkája során az iskola fenntartójában bekövetkezett változás miatt aránylag keveset foglalkozott közvetlenül az iskola ügyeivel, bár az Áprily Iskoláért Alapítvány képviselőjén keresztül figyelemmel kísértük a folyamatokat és igyekeztünk reagálni a szükséges
esetekben, mint például a nyári tábor megrendezése vagy a
parajdi táborozás. A második félévben bekövetkezett némi
változás, amikor a zeneiskola, majd az általános iskola
elhelyezési problémái is napirenden szerepeltek, az iskola
helyzetéről, a bővítés, felújítás kérdéseiről is szó esett, de
annyi bizonyos, hogy 2014-ben többet és mélyebben kell
foglalkozni az oktatási kérdésekkel.
A bizottság az év első felében több alkalommal is foglalkozott sportkérdésekkel, ami ebben az évben a Visegrádi
Sportegyesület részletes beszámolóját illetve a sportcentrumhoz kötődő használati, bérleti és üzemeltetési problémák megvitatatását jelentette.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselete állandó
a bizottsági ülésen, a jelzett gondokra, problémákra megkíséreltünk reagálni, de volt olyan eset, ahol a szóba került
pályázatbenyújtásra nem sikerült megtalálni a megoldást
vagy használható javaslatot. A nemzetiségi ügyek azonban
nem szerepelnek kellő súllyal, 2014. évben hangsúlyosabban kell a területtel foglalkozni.
A bizottság számos kulturális, településképi, közművelődési kérdéssel foglalkozott, amelyből említést érdemel a
közterületek elnevezéséről készült, de csak részsikereket
elért javaslat; a Települési Értéktár létrehozása; a faluház
koncepciójának első körös megtárgyalása; a török testvérvárosi kapcsolat kialakítása; a település emléktábláinak
felmérése, esetleges pótlása, javítása; a városi kitüntető
címekre vonatkozó javaslat; az idősek karácsonyának
előkészítése, illetve szociális és költségelvű lakáspályázatok elbírálása; valamint számos más, kisebb-nagyobb
kérés, megkeresésé, felvetés, javaslat megtárgyalása.
Hintenberger András
bizottsági elnök
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Beszámoló a tényfeltáró bizottság elmúlt időszakban végzett munkájáról
A tényfeltáró bizottságot azzal a feladattal hívta életre az
önkormányzat, hogy a korábbi évek olyan eseteit vizsgálja
ki, melyek a lakosság, akár az önkormányzat tagjai számára
kérdéseket vetettek fel. A tisztánlátás és a problémás ügyekben való megoldás elősegítése a bizottság elsődleges szempontja. Éppen ezért az önkormányzat felé tájékoztatással,
illetve javaslatok megfogalmazásával élt, és kíván élni.
A bizottság megalakulásakor megbízást, illetve megkeresés
valamint a saját maga által kialakított menetrend alapján az
alábbi ügyekben kezdte meg a munkát (a felsorolás semmilyen sorrendiséget sem takar):
1. Stand-, Castrum-ügy.
2. Egyes építési kérdésekkel kapcsolatos kérdések vizsgálata,
3. Autóbusszal kapcsolatban:
– Kutibus Kft.-vel kapcsolatos kérdések,
– Az autóbusz beszerzésével kapcsolatos kérdések.
4. Önkormányzati közterületet érintő telekrendezési és építési engedéllyel összefüggő vitát kiváltott kérdésben az
önkormányzat szerep vizsgálata.
5. Különböző számlákkal és számlázásokkal kapcsolatok
kérdések tisztázása.
6. Patak fogadó számára történt telek értékesítéssel kapcsolatos kérdések tisztázása.
7. Az önkormányzat és a hivatal korábbi működésével
kapcsolatos egyes kérdések vizsgálata.
8. Az önkormányzat és a háziorvos közti viszony tisztázása.
9. A sportpályával kapcsolatos kérdések tisztázása, a teendők meghatározása és új szerződés előkészítése.
10. Korábbi határozatok végrehajtásának ellenőrzése.
11. Az OTP-vel fennálló, és egyéb pénzügyi szerződések
vizsgálata.
12. A pályázatokkal kapcsolatos teendők áttekintése.
A bizottság miután a fentebb felsorolt lista összeállt meghatározta a munka menetrendjét.
A munka korai stádiumában kiderült:
– a 2. pont tekintetében olyan dokumentum nem található a
hivatalban, mely ebben a körben törvényi kétséget vetne
fel. A városban itt-ott tapasztalható pletykák tekintetében
pedig nem találtuk olyan személyt, mely jegyzőkönyvben
is megerősítette volna véleményét. Így ebben az ügyben
a vizsgálatot viszonylag rövid idő alatt lezártuk;
– az 5. pont tekintetében a pénzügyi csoport, illetve az érintett cégek vezetőivel megbeszélést kezdeményeztem, a
létrejött tisztázó megbeszélések során a bizottsági ülésen
felmerült kérdésekre választ kaptunk, melyről a bizottságot tájékoztattam. Ezt a tájékoztatást a bizottság elfogadta;
– a 10. pontot a 7. pont részeként kezeli a bizottság tovább;
– a 11. pontot a pénzügyi bizottság is napirendre vette és a
hivatal pénzügyi csoportjának segítségével megvizsgálta.
Ezért a tényfeltáró bizottság ezt a kérdést levette a megvizsgálandó kérdések közül;
– a 12. pont tekintetében a polgármester úr vette át az
ügyek áttekintését és folytatását, ezért ezt a kérdést is levette a megvizsgálandó kérdések listájáról a bizottság.

A fennmaradt kérdések vizsgálata a következőképp alakult:
– az 1. pont tekintetében az ügy vizsgálata a végéhez közeledik, összesen négy olyan szerződés van, amit a bizottság még meg kíván tárgyalni. A tájékoztató dokumentum
megszövegezése októberben megkezdődött a fontosabb
dokumentumokra való hivatkozással együtt;
– a 3. pont tekintetében a Kutibus Kft.-vel kapcsolatos kérdéseket a bizottság megvizsgálta, annak eredményét az
önkormányzat elé tárta. A képviselő-testület a szükséges
döntéseket ez alapján meghozta, és ezzel az ügy lezárult.
Az autóbusz vásárlásával kapcsolatban a napokban várjuk az igazságügyi gépjárműszakértő vizsgálati eredményeit. Ha ez megérkezik, az ügy befejezése karnyújtási
távolságba kerül;
– a 4. pont tekintetében a bizottság megpróbálta a szövevényes ügy szálait kibogozni. Megoldási javaslatait megfogalmazta az önkormányzat felé. Ezen vélemények gyakorlatilag beépültek abba a háromoldalú szerződést előkészítendő levélbe, melyet az önkormányzat javaslati
szándékkal kiküldött a másik két érintett félnek, és melyet az egyik fél elfogadott, a másik fél pedig elutasított.
Az ügy megoldása továbbiakban a jogászok kezében van;
– a 6. pont tekintetében a vizsgálat még folyik. Amint megérkezik a Kormányhivatal állásfoglalása, úgy ennek értelmezésébe, a kérdéskör lezárása érdekében azonnal belevonjuk az aljegyző urat és az önkormányzat jogászát,
hogy konkrét határozati javaslatot tudjunk letenni az önkormányzat elé;
– a 7. pont vizsgálata tulajdonképpen tizenöt alpontra osztható, többek között szerződések, megbízások törvényességi vizsgálata, pályázati pénzek elszámolása, foglalkoztatási kérdések valamint megállapodások áttekintése,
jegyzőkönyvezéssel és ügyintézéssel kapcsolatos kérdések vizsgálata, illetve igazolások kiadásával kapcsolatos
kérdések vizsgálata szerepel. Két alpont tekintetében a
bizottság befejezte a munkát, és az önkormányzat a bizottság álláspontját elfogadva meg is tette a szükséges intézkedéseket. Az önkormányzat nyolc alpont esetében
már rendezte a kérdést, vagy megkezdte a probléma
megoldását. Öt alpont tekintetében még folyik a vizsgálat.
A bizottság megalakulása óta tizenöt ülést tartott ebből
2013-ban hetet, ezen felül több száz óra egyeztetés folyt a
különböző vizsgálatokkal kapcsolatban. 2013 májusa és
októbere között a formális bizottsági ülések szüneteltek,
mely természetesen nem azt jelenti, hogy az elnök, vagy a
tagok egy-egy kérdésben nem folytatták a munkát.
A bizottság még négy kérdéskör tekintetében folytat vizsgálatot. Összességében 3-4 bizottsági ülés alkalmával ezeket
le lehet zárni. Ezt követően egy záró dokumentum megfogalmazására kerül sor, melynek megfogalmazása már megkezdődött. Amennyiben ezt a dokumentumot az önkormányzat elfogadja, a bizottság a munkáját befejezettnek tekinti.
Mikesy Tamás
bizottsági elnök
Kedves Olvasóink!
A városüzemeltetési és városfejlesztési, valamint a pénzügyi
bizottság beszámolóját a Visegrádi Hírek következő számában olvashatják!
Visegrád Város Önkormányzata
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Óvodai hírek
Színvonalas bábelőadást nézhettek végig az óvodások a ,,Nyárybáb”
színtársulat
előadásában. Igényes díszletet építettek a
nagycsoportban, s a zenés
kihangosítással előadott történetet
örömmel fogadták a gyerekek.
A nagycsoportosok a dunabogdányi pékségbe látogattak el,
ahol nyomon követhették a kenyér készítését, sőt ők maguk is
készíthettek
péksüteményeket.
Lázas izgalommal várták a Mikulást, már napokkal a látogatása
előtt levelet írtak neki s miután
választ is kaptak, számolták a
napokat a látogatásáig. Mi mentünk el hozzá az erdőbe, ott aztán
lovas kocsira pattantunk, s énekelve mentünk egy kört, a nagyok
persze megismerték a lovakat:
,,Tavaly is ezekkel jött!” – mondták.
Advent időszakában mindhárom
csoportban készülnek a karácsonyi dekorációk, énekelnek, verselnek a gyerekek és óvó nénik. A
középső és nagycsoportosok
karácsonyváró délutánra várják
szüleiket, kicsit együtt ünnepelni.
Szeretném megköszönni az
UTILIS Kft. vezetőinek, hogy ez
évben is biztosították a gyerekeknek a fenyőfákat, Dr. Kucsera
Tamásnak az alpolgármesteri
tiszteletdíjából felajánlott összeget, Szendrey Lajosnak, hogy
kisbusszal kivitt bennünket a
Telgárthy-rétre a Mikuláshoz (a
nagyok gyalog mentek és jöttek),
kollégáimnak és egy segítő szülőnek, hogy a Mikulás új ruhában
fogadhatta a gyerekeket.
A Jó tudni, hogy... rovatunkban
most a balkezesség a téma; a
következőkben
a
mozgásról
(ügyes-ügyetlen) s ennek okairól,
az iskolaérettségről s az észlelt
problémák orvoslásáról kaphatnak tájékoztatást. A cikkeket
Huba Judit írja, az óvoda SNI-s
gyermekeivel foglalkozó logopédus-gyógypedagógus. A szerző
kéri, hogy bármilyen kérés, kérdés megfogalmazódik Önökben a
cikkben leírtakkal kapcsolatban,
az alul látható e-mail címen keressék fel, szívesen segít.
Dobó Istvánné
mb. óvodavezető
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Jó tudni, hogy…

Balkezesség
A bal fogalma nem csak téri irányt jelöl. Nyelvünkben sok olyan kifejezés található – pl.: balfék, balfácán, baljóslatú, balsejtelem –, amelyek negatív tartalmúak.
Az átszoktatott balkezesek talán még ismerik a felszólítást: „Ne a csúnya, hanem
a szép kezedet nyújtsd a néninek/bácsinak!”
A bal fogalmához társuló rossz, tisztátalan, alacsonyabb rendű jelentés, mint előítélet, még mindig felfedezhető, noha lassanként már legalább annyi a balkezes
ember, mint a jobbos. Nem is olyan régen még a tudomány is alátámasztotta a
hiedelmeket, miszerint a balkezesség a rejtett agykárosodás megnyilvánulása,
csökkent képességek velejárója.
Itt az ideje, hogy ezeket a társadalmi és nem hiteles tudományos előítéleteket
elfelejtsük. Itt az ideje annak is, hogy a szülő ne rémüljön meg, ha észreveszi
gyermeke balkezességét. Főként pedig ne akarja mesterségesen „normális” jobbkezessé nevelni.
Átnevelni, átszoktatni tilos! A tilalom kiterjed a gyengéd és erőszakos módszerekre, a korai és későbbi törekvésekre egyaránt. Nem csak azért, mert az eredmény kétséges, hanem főleg azért, mert a fejlődésbe való mesterséges beavatkozás nagyon ártalmas.
Ismert, hogy az átszoktatás következménye dadogás lehet, mert a féltekékben a
beszédcentrum és a kézhasználat központja nagyon szoros kapcsolatban állnak
egymással. Torzíthatja a gyermek egész személyiségfejlődését, ha éreztetjük vele
másságát, saját testének hibás, alkalmatlan használatát. Önértékelése, önbizalma
az „én tudom, képes vagyok rá” érzésen alapul, ezt rendítjük meg, ha beleavatkozunk a test-felek feladatmegosztásának kialakulásába.

A balkezesség kialakulása:
Az idegrendszer érése során – ép fejlődési folyamat esetén – agyunk különböző
területeinek együttműködése harmonikus, jól szabályozott.
A nagyagykéreg két féltekéjének működése között munkamegosztás van, mindkettőnek megvan a maga sajátos feladata. A munkamegosztás nem csak hely szerinti (strukturális), hanem funkcionális is (pl.: beszéd és kézhasználat).
Bal féltekés feladat pl. a jobb test-fél irányítása, ott van a beszédközpont, a logikus gondolkodás területe stb.
Jobb féltekés feladat a térészlelés, a zenei emlékezet, a képi gondolkodás, a
hanghordozás értelmezése stb.
Hogy jobb- vagy balkezesek leszünk-e, az agyunkba már a születéskor bele van
programozva. Ennek akkor még nincsenek látható jelei (talán korai előjelként
értelmezhető az ujjszopás?). Ma már a tudósok is azon az állásponton vannak,
hogy a balkezességnek genetikai okai vannak.
A gyakoriság önbecsléssel végzett vizsgálatai ellentmondó eredményeket adnak,
mert a balkezesek között sokan tartják magukat kétkezesnek, sőt jobbkezesnek is.
Ennek magyarázata, hogy a kisgyermek leutánozza környezetének cselekvéseit,
szokásait. Ha azt látja, hogy nagyobb testvére, anyja jobb kezébe fogja a kanalat,
esetleg ezt fogadja el normaként, ő is jobb kezével eszik majd.
Hogy mennyire befolyásolja a minta a kézhasználat során, talán attól is függ,
hogy erős, közepes vagy gyenge balkezességről van-e szó nála. Talán attól is,
hogy mennyire konformista, illetve önérvényesítő személyiség. Ezek az okok még
nem teljesen tisztázottak.
A balkezesség kialakulásának a mozgás, kézhasználat érése, differenciálódása
folyamán megvannak a normál és eltérő fejlődésre, zavarra jellemző időponti és
tüneti kritériumai.
Eltérő fejlődés, zavar lehet az elhúzódó váltott kézhasználat, a kialakulatlan kezesség, nehezen megállapítható dominancia, lappangó balkezesség, illetve a keresztezett dominancia.
A keresztezett dominanciával kapcsolatban kell említenem, hogy nem csak a kéz
esetében beszélünk domináns, azaz vezető szerepű és segítő kézről, de van domináns lábunk, szemünk, fülünk is. Ismert, hogy a futballistáknál előnyt jelent pl. a
balláb dominanciája. Ha megfigyeljük magunkat, esetleg megállapíthatjuk, melyik
szemünkkel nézünk oda, vagy melyik fülünkkel hallgatunk oda valamire (esetleg
a fejtartásunk is elárulja).
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Keresztezett dominancia tehát az, amikor nem azonos
oldalon van a domináns kéz-szem, kéz-láb stb. A keresztezett szem-kéz dominanciának egy időben nagy jelentőséget tulajdonítottak az írás-, olvasászavarok kialakulásában, ez azonban nem bizonyosodott be. Magam is sok
ilyen gyerekkel találkoztam, akiknél semmiféle írás-,
olvasászavar nem volt.
A kezesség – beszéljünk inkább dominanciáról – megállapítására sokféle vizsgálati módszert dolgoztak ki, érdemes is sokfélét használni. Néha rendkívül nehéz a valódi
hajlamot megállapítani; hosszas megfigyelés, a szülő és
szakember együttműködése szükséges hozzá.
Nagycsoportos korban ajánlatos különösen odafigyelni a
gyermek dominanciájára. Mire eléri a tanköteles kort,
iskolába megy, valamelyik kezének kellő ügyességre kell
szert tennie, hogy akadálytalanul megtanulhassa az írást
(olvasást). Váltott kézhasználattal, az író- és rajzeszközök
cserélgetésével ez nem sikerül. Nem alakul ki a kezek
közötti munkamegosztás (vezető, segítő), a megfelelően
ügyes eszközhasználat, a vonalvezetés biztonsága és a
rajz, írás nyomatéka.
Fontos a rajz fejlesztésének és a sorok alkotásának iránya, de erről a következő alcím alatt.

Teendők a valódi, stabil balkezesség
esetén:
Egyetlen megengedett biztatás (de nem presszió!):
„Használd mindig az ügyesebbik kezedet!”
A jól fejlődő balkezes gyerek testérzése segíti őt annak
eldöntésében, hogy melyik az (ha nem segíti, akkor külső
segítség kell).
Ha a balkezes gyerek középső vagy nagycsoportos, és
azt látjuk, hogy következetesen a tető bal oldalára rajzolja
a kéményt, a ház mellé, balra a kerítést stb., könnyen
elképzelhető, hogy számokat, betűket tükörképként fogja
leírni, és a tízest így: 01.
Ne rémüljünk meg tőle!
A balkezes gyereknél a természetes rajz, írás iránya a
test hosszanti középvonalától kifelé, balra van. A jobbkezesek világában, ahol éppen a fordított irány a kötelező,
idejében meg kell tanítanunk őt a bal oldali kezdésre és a
jobb felé történő fejlesztésre. A tükörképet át kell fordíttatnunk vele. Ez nem átszoktatás! Kényelmetlen ugyan,
de ebben az életkorban a gyermek rugalmas, különösebb
gond nélkül tudomásul veszi és alkalmazkodik.
Az iskolában érdemes az ültetésre odafigyelni, padtársa
lehetőleg az ő jobb oldalán legyen. A tollal való írásnál az
elmaszatolódásra kell majd odafigyelnünk. A gyerek írás
közben saját írásától nem „elfele” halad, éppen ellenkezőleg.
Sok praktika, eszköz, módszer van, amivel a balkezes
gyerek életét megkönnyíthetjük. Ezek több kötetnyi könyvet töltenek meg, lehetetlen mindet felsorolni.
A témával kapcsolatban érdeklődést, vizsgálati és tanácsadási ügyekben megkeresést az alábbi címen fogadok:
dr. Ormainé Huba Judit
gyógytornász, logopédus ny. főiskolai adjunktus
közoktatási szakértő
hubajudit39@gmail.com
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VISSZATEKINTİ AZ ÁPRILY-ESTÉLYRE
2013. november 16-án rendeztük meg a harmadik Áprilyestélyt! És, bár megtisztelő számunkra, hogy a Danubia
Televízió az Áprily-hét legjelentősebb eseményének nevezte,
mi szerényen átadjuk ezt a rangot az Áprily-hét elsősorban
gyerekeknek szóló eseményének.
Az
Áprily
Iskoláért
Alapítvány, az iskola és a
szülői
szervezet
nagyszabású rendezvénye az
estélyhez méltó dekoratív
környezetben
és
jó
hangulatban zajlott a Magyar
László
Tornacsarnokban. Ezt a kellemes
körülményt
a
Nemzeti
Együttműködési Alap működési célú pályázatán elnyert
támogatásnak köszönhetjük,
mert ennek segítségével
sikerült a sportolás látható
nyomait eltüntetni a drapériával, az asztalokra elegáns, de
könnyen kezelhető abroszokat varratni, az italok felszolgálásához kancsókat vásárolni. Ezek a beruházások biztosíthatják
a jövőben is az Áprily-estély minél színvonalasabb megrendezését, s ezzel azt is jelezzük, hogy a rendezvényt hagyománnyá szeretnénk tenni, s azt is szeretnénk, ha Visegrád és
a környező települések mint kulturális-szórakoztató eseményt látogatásra méltónak ítélnék. Hagyományosan a dekoráció részét képezték a rajzpályázatra érkezett gyermekrajzok. Emelte az estély fényét, hogy a Pest Megyei Könyvtár
segítségével bemutathattuk a Jékely Zoltán életművével
kapcsolatos kiállítási tablókat is.
Elevenítsük föl, hogyan is készültünk, s hogyan sikerült a
2013. évi Áprily-estély?
A tervezést, szervezést már a tanévkezdéskor az első kuratóriumi, szülői megbeszéléseken elindítottuk. Eszmei-tartalmi
hátterét Jékely Zoltán születésének 100. évfordulója jelentette. Az estély ünnepi részében ismét ,,megszólalt” Áprily
Lajos hangján egyik legszebb verse, az Őszi rigódal, a műsorban pedig költőfia két költeményét hallhattuk. Bene Júlia
Jékely Kalap-korona című versének értő tolmácsolásával
idézte elénk édesapját: ,,… Eső formálta így s homlokverejték, / mosolygós vagy komoly köszöngetések / oly régimódiilledelmesen, / ahogy manapság tán ki sem köszön már,
nagynak-kicsinynek ember rangot adva –.” Muckstadt Szabina 7. osztályos tanuló, a szavalóversenyen kategóriájában
elért első helyezettjeként szavalta el a Tavaszi gyász című
verset, amellyel egyúttal Illés Istvánné – aki valamikor a
szülői munkaközösség elnöke volt – emléke előtt tisztelegtünk. Tóth Judit és Rácz Tamás zenetanárok zongoratrombita duója, a 7-8. osztályosok Bozóki Marianna által
betanított keringője adott kóstolót az iskolában folyó művészeti nevelés terméséből. A tavalyi bálon debütált első és
nyolcadik osztályos szülőpáros után most Koller Péter első
osztályos és Gräff Magdolna nyolcadik osztályos szülő vállalta az est házigazdájaként a műsor és az estély felkonferálását.
A bál első percétől az utolsó mozzanatáig jellemző volt az
iskola–szülők–alapítvány együttműködése, s talán ennek az
összetartozásnak a védőburka teszi az Áprily-estélyt más
szórakoztató eseménytől különlegessé, egyedivé. Mert mindenütt anyuka vagy apuka, nevelő vagy diák köszöntötte
mosollyal az érkező vendéget, kínálta a már hagyományosan
(Folytatás a 10. oldalon)
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(Folytatás a 9. oldalról)
a Zeller Tibor által felajánlott finom vacsorát, a cukrászda
vagy a házi ,,boszorkánykonyha” süteményét, hidegtálát és
csakis a nemes cél érdekében tudták fáradhatatlanul, fürgén
elvégezni a fiatal anyukák a vendéglátás nélkülözhetetlen
feladatát, a mosogatást és egyéb, nem látványos munkálatokat. Köszönet mindenkinek, az osztályszülői szervezetek
tagjainak és köszönet Muckstadtné András Enikőnek, a
szakértelemmel és csendes odafigyeléssel végzett irányításért.
Ugyancsak sokat köszönhetünk a városgazdálkodási csoportnak az estély technikai előkészítéséért (szállítás, szerelés,
berendezés).

Természetes már, hogy nincsen bál tombola és nincs Áprily-estély képárverés nélkül. Mindkét esemény gyorsan és
ügyesen és humorral zajlott. Köszönet illeti a városunkban
működő vállalkozásoknak, vendéglátó-szolgáltató intézményeknek, magánszemélyeknek a felajánlását, az értékes
tombola jutalmakat.
Mint szervező és mint krónikás nem tudok megilletődés
nélkül tudósítani a képárverésről. Gondoljuk csak el: az
ideivel együtt nyolc képzőművész alkotása került egy játékos
versengés útján új műpártoló gazdához, felejthetetlen emléket szerezve az alkotóról és az eseményről. A művészek
felajánlásukkal, a licitálók a megvásárlással azonosultak a
jótékony céllal; az iskola támogatásával. Péterfy László,
Lengyel Rita, Lieber Györgyi, Bolyki Lajos, Szkok Iván, Kiss
Márta, G. Nagy Nóra és Bardon Alfréd képei új otthonra
leltek – az alkotók mind kötődnek Visegrádhoz, az iskolához. Most Nóra néninek és a Bardon családnak köszönjük a
szép képeket!
S végül, de nem utolsó sorban – hanem inkább slussz poénként – Visegrádon most elsőként az Áprily-estélyen mutatkozott be városunk ifjú tehetsége, Schandl Loránd felesége, Szabó Ágnes ruhatervező iparművész. A divatbemutató
,,manökenjei” ezen az estén természetesen nem lehettek
mások, mint gyerekek, iskolások, fiatal lányok és fiúk, anyukák, s a fiatalság szépségét ma is őrző ,,Tubi”, a zenész–
iparművész házaspár anyja-anyósa. Köszönjük, hogy új
színnel gazdagíthattuk az Áprily-estélyt, köszönjük, hogy
egy ifjú tehetség bemutatkozásával bátoríthatunk más
szárnypróbálgatókat!
Talán még emlékszünk, hogy tavaly a Szimbola együttes
mint volt tanítványaink mutatkoztak be, s most az adventi
forgatagban már lemezbemutatójuk koncertjén tapsolhatunk
és gratulálhatunk. S ezt is fontosnak tartja alapítványunk,
hogy sáfárkodjunk jól talentumainkkal, legyünk kíváncsiak
fejlődésükre, figyeljük és segítsük útjukat, tegyük példaképpé az alkotó munkát, legyen az akár egy fénykép, egy ruha
vagy egy torta.
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Az Áprily-estély generációk találkozásának színtere, s a
már említett ,,védőburok-varázs” talán ennek is köszönhető.
Mert ha a The Rúgó zenekar az idősebb füleknek talán ingerlően hangos lehetett, a fiatalok jó kedvű, egymásra figyelő
táncát nosztalgikus boldogsággal figyeltük, mint a mi időnkben szüleink tették a tánciskola ,,koszorúcska” vizsgabálján.
S akkor térjünk át az Áprily-estély kézzel fogható, anyagi
sikerére. A rendezvény a szükséges kiadások után 480 000
Ft-tal gyarapította az alapítvány számláját, melyből a bálon
is jelenlévő székesfehérvári Henelit cég képviselője 100 000
Ft átutalása konkrét cél megjelöléssel támogatta az iskolát.
Ehhez a bevételhez olyan járulékos értéktöbbletet is hozzá
kell számítanunk, ami az alapítvány tárgyi eszközállományát
gyarapította a már említett pályázaton nyert támogatásnak
köszönhetően.
Bár igaz, hogy ez a bevétel az előző évekhez viszonyítva
szerényebb, de gondoljuk át, hogy úgy általában is szerényebbek lettek a lehetőségeink, s ha valaki lemaradt erről az
alkalomról, bármikor megteheti segítő szándékát. Mint
ahogy pl. az alsó
osztályos szülői
közösségből két
szülő
komoly
anyagi és szakmai
ráfordítással biztosította a tanterem villamossági
korszerűsítését.
Egy másik szülő a
zongorák
felhangolásának
költségét fedezte.
Ezt is köszönjük.
Az Áprily Iskoláért Alapítvány
kuratóriuma igyekszik lelkiismeretesen sáfárkodni a rábízott
pénzbeli és tárgyi értékekkel. Ebben az évben is élvezhettük
az önkormányzat, a képviselők ránk irányuló figyelmét: az
igazgatói iroda 156 000 Ft-os lap top vásárlásához 100 000
Ft átutalásával járult hozzá, azon kívül Bálint Zsolt, Kucsera
Tamás, Mikesy Tamás és Schüszterl Károly egy vagy több
havi tiszteletdíját ajánlotta fel eszközvásárlásra, vagy program támogatására. Köszönjük az iskola nevelőtestülete és a
diákok nevében, hogy a céltámogatásként megjelölt hangszerek vásárlása is megtörténhet a következő napokban.
S ha már az alapítvány pénzeszközeinek felhasználásáról
van szó, örömmel adunk arról is tájékoztatást, hogy az előző
években a papírgyűjtésből és gyermeknapi bevételekből
három darab projektort vásároltunk a szükséges kiegészítőkkel, mintegy 600 000 Ft értékben.
Tisztelt Olvasó!
A címben az Áprily-estélyről ígértem visszapillantást, de a
téma természetéből következően szerettem volna azt is megvilágítani, hogy az Áprily Iskoláért Alapítvány egy széles és
nagyszámú közösség szolgálatát vállalta fel, s szeretné, ha
élvezhetné is ennek a közösségnek bizalmát, segítő hátterét.
Az ÁIA legközelebb a költészet napja alkalmából, 2014.
április 11-én várja az érdeklődőket, de addig is az új esztendőre kívánjuk: ,,Adjon isten minden jót / az új esztendőben /
jobb időt, mint tavaly volt / az új esztendőben / sok örömet e
házra /boldogságot hazánkra /az új esztendőben.”
Mezei Anna,
az Áprily Iskoláért Alapítvány
kuratóriumi elnöke
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Gyerekkuckó
Kedves Gyerekek!
Judit nénivel köszöntünk Benneteket a 2014-es ÚJ ÉV kezdetén.
Mikor ezt az első Gyerekkuckót írom, Bella kutyám itt bökdös az orrával, hogy – mint minden reggel – kifejezze a szeretetét, és hogy én is szerető simogatással, kis játékkal vegyem őt észre! Egy kicsit ez a mindennapos szertartás indított
arra, hogy egy olyan embert mutassak be Nektek, akiről már Ti is hallottatok, és aki a szeretet élő példaképe lehet előttünk: Böjte Csaba ferences szerzetest. Édesanyja lett az ötszázezredik, aki fiával együtt 2013. december 5-én a Parlamentben vette át a magyar állampolgárságot.
Ki is ő? Kicsoda Böjte Csaba?

,,Teréz atya gyerekei

Böjte Csaba-idézetek

Él Erdélyben egy ferences szerzetes. Neve egyre
ismertebb határon innen és túl is. Böjte Csabának
hívják, és 1500 vagy talán annál is több fogadott
gyermeke van. A Dévai Szent Ferenc Alapítvány
létrehozója. Az erdélyi sanyarú sorsú, árva vagy
elhagyott, többségükben magyar gyerekek mentőangyala. A szeretet misszionáriusa, mint a boldoggá avatott Kalkuttai Teréz anya.
Böjte Csaba először autószerelőnek tanult, később bányászként dolgozott. Ahogy II. János
Pálról is ismert, bizony fiatalemberként megnézte
a lányokat is. Csaba édesapja költő volt, s egy
verse miatt meghurcolta és börtönbe zárta a
Ceauşescu-diktatúra. Négy és féléves rabsága
után fél évvel meghalt. Alighanem ez is
kötrejátszott abban, hogy Böjte Csabában megerősödött az addig sem hiányzó hit, a szolgálat és
a szeretet kifejezése utáni vágyakozás. A ferences
rendbe – titokban – a diktatúra idején kérte felvételét. Tanulmányait Gyulafehérvárott és Esztergomban végezte. 1989-ben szentelték pappá.
Több helyen szolgált, majd Dévára került. Ott
oltalmába fogadott néhány utcagyereket. De nem
tudta őket hol elhelyezni. Volt ott egy elhagyott,
üresen álló ferences kolostor. Leverte a lakatot, s
beköltözött a gyerekekkel. Így kezdődött a ma
már világszerte párját ritkító vállalkozás. A központ Déván van, itt mintegy kétszáz gyerek él. De
az intézmény nyitott, bejárnak s enni kapnak a
környékbeli, elhanyagolt lakótelepi gyerekek is.
Velük apácák foglalkoznak.
Koldulok, mondja Böjte atya. Mert kitartó embermentő tevékenységét hozzájárulással már a
román állam is honorálja, de minden forinthoz
(lejhez) maga is hozzátesz az adományokból.
Böjte Csaba munkássága, s nem elismerései minősítik. Ez utóbbiakból is van jó néhány. Volt az
év embere, s megkapott több humanitárius díjat
is. Számos elmélkedő könyvet írt. Nem az élettől
elrugaszkodott fennkölt lélek. Példázatai egyszerűek, érthetőek. ,,Mária tizenvalahány éves lány,
amikor az Úr Angyala megszólítja és felkéri,
hogy vállalja a kis Jézus megszülését és felnevelését, és a Szűzanya kiutat keresve mondja, hogy
ő nem tanulta meg az istenszülést, nevelést, ilyen
tantárgy nem volt az ő iskolájában.”
Csaba testvér a mi nyelvünkön beszél. Értjük
egymást.
C. S. A.”

Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az kezdjen el
valami jót tenni, és meglátja, milyen sokan odaállnak mellé.
*

Lehet valaki szépségkirálynő, lehet tudós professzor, körülrajongott sztár, népszerű művész, ha nem tud szeretni tiszta szívből,
olyan, mint egy csicsás ajándékdoboz, de belül üres. Aki megkaparintja és kibontja, hatalmasat csalódik.
*

Én azokat szeretem ingyen, akiket más pénzért sem szeret. Akiket pénzért sokan szeretnek, tanítanak, szolgálnak, én azok körül
nem lihegek.
*

A szeretet olyan, mint a gyógyszer, nem jutalom. Nem annak
kell adni, aki megérdemli, hanem annak, akinek szüksége van.
*

Vágysz megértésre? Próbálj megérteni másokat! Vágysz dicséretre? Dicsérj meg másokat (…)! Vágysz kedvességre? Légy
kedves!
*

A felnőttek jól neveltek, hiszen ha olyan dolgokról beszélnek
nekik, amit nem értenek, unnak, akkor ennek ellenére mosolyognak és bólogatnak. A gyerekek viszont nem olyan jól neveltek. Ha
valami nem tetszik nekik, nézelődni, mocorogni, sms-ezni kezdenek. Ha az ember gyerekekkel foglalkozik, muszáj megtanulnia
úgy beszélni, hogy értsék is. Becsomagolom nekik, mert ha ízlik,
akkor jobban megjegyzik.
*

Amikor azzal kell szembesíteni valakit, hogy az élet nem egy
habos torta, ez sosem könnyű, de nem szabad hazudni… Azt
hisszük, hogy jó, ha sterilizáljuk a gyerekek számára a világot,
pedig nem: tudatosan fel kell készíteni arra őket, hogy a tetteiknek
következményeik vannak. S a pedagógiának pont valahol az lenne
a célja, hogy felkészítse a gyerekeket.
*

Ha az emberre valaki szeretettel néz, az olyan, mint a napfény,
amely az alvó magot kihozza a földből. Télen miért nem virágzik
a cseresznyefa? Mert nem látja értelmét a kibontakozásnak, tudja,
hogy a fagy elpusztítaná a szirmait, nem bízik a környezetében,
érzi, hogy veszélyben van. Az emberi szívben is megbújik egy kis
bimbó, de ha nincs, aki kedvesen rámosolyogjon, hozzá szóljon,
akkor inkább bezárva marad.
*

Akkor vagy igazán szabad, ha azt, amit vállaltál, meg tudod tenni, és a kudarcok, sérelmek után sem a gyűlölet, harag uralkodik a
szívedben, hanem az újrakezdés lelkülete, a szeretet és a jóság.
*

Ahogy gyűlölet, pusztító indulat van, ott lehet ugyan, hogy igazság is van – de abból az igazságból én nem kérek. Az az igazság
ugyanis olyan, mint az a leves, amely nagyon ízletes ugyan, de
döglött legyek vannak benne.
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NEMZETISÉGI OLDAL –

2014. január

Szerkeszti a Német Nemzetiségi Önkormányzat

A vallási élet
(folytatás)
Január 6.: Vízkereszt. A vizek megszentelésének
Az egyházi év és ünnepei
napja.
A katolikus egyházi év advent első vasárnapjával
Az ünnep előestéjén szentelik meg a szenteltvizet és a
kezdődik és a következő év első adventi vasárnapját tömjént a katolikus papok a templomokban, és ezzel a
megelőző vasárnappal zárul.
vízzel hintették meg a lakóházakat is. Egyes magyarAz ünnepnapokat a XIII. Gergely pápa naptárreform- lakta vidékeken még napjainkban is létező szokás.
ja szerint számítjuk. A Gergely-naptár az addig alkalEzen a napon a nyugati egyházakban három esemazott római Julián naptárat váltotta 1582. október 4- ményt ünnepelnek:
én. Csillagászati szempontból nagyon pontos a Julián
– a napkeleti bölcsek (Gáspár, Menyhért, Boldizsár)
naptárhoz képest, az év 11 perccel rövidebb és 4915 év
látogatását a kisded Jézusnál,
alatt növekszik egy teljes napra.
– Jézus gyermekkorát és a Jordánban való megkereszAz egyházi év adventtel kezdődik, melyet a karácsotelését, valamint az általa véghezvitt első csodát a
nyi idő, majd néhány évközi vasárnap, az ún. farsangi
kánai menyegzőn.
időszak követ, ezután jön a nagyböjt, majd a húsvéti
Január 7-vel indul a farsangi időszak is.
idő és végül az év legnagyobb részét felölelő, a KriszJeles
ünnep még január 22. Szent Vince neve napja
tus Király vasárnapjával véget érő évközi idő.
a
szőlőtermesztés
és a bortermés napja, valamint januAz egyházi ünnepeket két csoportba soroljuk.
ár 25. Szent Pál napja a „pálfordulás”, ha ezen a naAz első csoportot az állandó ünnepek alkotják, mepon süt a Nap, még hosszú kemény télre lehet számítalyek minden évben azonos naptári napra esnek.
ni.
A második csoport ünnepei évről évre más napon keFebruár 2.: Gyertyaszentelő Boldogasszony.
rülnek megünneplésre, ezeket nevezzük mozgó ünneJézus bemutatása a jeruzsálemi templomban és első
peknek.
találkozása
Simeonnal.
Január (régebben: Januarius) nevét Janusról kapta,
aki a római mitológiában a kapuk és átjárók istene volt.
Érdekesség:
Népi elnevezése: Boldogasszony hava.
Figyelemfelkeltő cikk jelent meg a Die Welt 2013.
Január hónap állandó ünnepei:
július 24-i számában. Az újságcikk írója arról ad tájéJanuár 1.: Szűz Mária Istenanyaságának ünnepe
koztatást a német olvasóknak, hogy az angol királyi
(főünnep) de ezen a napon ünnepeljük a béke világ- család valójában teljesen német származású.
napját is.
Történelmi tények alapján levezeti, hogy a jelenlegi
Ezen a napon népi szokás volt házról-házra járva jókirályi család származásilag és név szerint is – 1917.
kívánságokat mondani és fontos volt jócselekedeteket
július 17-ig, V. György királyig – megegyezett a német
tenni. A hit szerint, amit ezen a napon cselekedünk, azt
a császári házéval: Sachsen-Coburg-Gotha.
fogjuk ismételni az egész évben.
György király változtatta meg a családnevet WindsorJanuár 2.: Jézus neve napja.
ra, ugyanis a királyi család rezidenciája Berkshire grófság Windsor nevű kastélyában volt.
A cikk írója kiemeli, hogy II. Erzsébet jelenleg is
regnáló angol királynő apai családfáját egészen
Dracula havasalföldi grófig vezeti vissza. (Jelenleg is
jelentős birtokaik vannak itt!)
Anyai felmenői Württemberg hercegek.
A királynő férje Philip herceg is német származású.
Anyai oldalon Battenberg gróf, apai ágon SchleswigHolstein-Sonderburg-Glücksburg őrgróf.
Házasságkötésük után a férj nevét nemes egyszerűséggel lefordították angolra, így lett Battenbergből
Mountbatten, teljes nevén Philip Mountbatten
Edinburg hercege.
Házasságukból négy gyermek született: Charles (a
trónörökös),
Anna, Andrew és Edward. A királyi család
Joachim Patinir:
hivatalos
neve:
Mountbatten-Windsor.
Keresztelő Szent János megkereszteli Jézust
Herendi Ida
a Jordán vizében
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A Mátyás Király Mővelıdési Ház hírei
MEGHÍVÓ

A Mátyás Király Művelődési Ház
szeretettel hívja Visegrád lakosait

A Visegrádi Hírek Szerkesztőbizottsága
2014. január 6-án hétfőn 17 órától

a magyar kultúra napja alkalmából
az ünnep előestéjén,

NYILVÁNOS SZERKESZTŐSÉGI ÜLÉST
tart, melyre tisztelettel várja a kedves Olvasókat!
A visegrádi Mátyás Király Művelődési Ház
szervezésében

2014. január 6-án, hétfőn
a karácsonyi ünnepkör utolsó napján,
vízkereszt ünnepén
a visegrádi plébániatemplomban
a 18 órai szentmisét követően

Steve Taylor-Szabó
pánsípművész
ad

koncertet
Műsoron a karácsonyi ünnepkörhöz
kapcsolódó jeles művek szerepelnek
A belépés díjtalan!

FILMKLUB
Értesítünk az mindenkit, hogy januárban is folytatódik a filmklub.
A vetítések 2014 január 8-án és 22-én szerdán lesznek a könyvtárban.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt.
Részletesebb információval a művelődési házban,
vagy a 398-128-as telefonszámon tudunk szolgálni.

MEGHÍVÓ
A Mátyás Király Művelődési Ház
szeretettel hív mindenkit

2014. január 26-án, vasárnap 19 órára
a Don Vito pizzériába,
ahol a 2014. évi

ZOLLER-DÍJ
ÁTADÁSÁRA
kerül sor
A díjátadást követő emlékkoncerten
a zene Zoller Attila emlékére szól

Fellép:
a Szalkai Dávid trió
Belépés ingyenes!
Mindenkit szeretettel várunk!

2014. január 21-én, kedden 18 órakor
a művelődési házba

„A köznapiról és a látomásról”
– irodalmi színházi est egy szereplőre
és egy hegedűsre
Márai Sándor Füveskönyve alapján
SZEREPLŐK:

Benkő Nóra színművész
Baranyi Dávid hegedűművész
Szerkesztő-rendező: Halmy György
Zeneszerző: Balázs Barnabás
„Nem tudós könyv ez, csak olyan, amilyet az elemiben
tanítanak. Aki írta, nem ismeri a feltétlen igazságot és
nem röstelli, hogy téved a részletekben. Mert ember.
Olyasféle lesz hát ez a könyv, mint a régi füves könyvek, melyek egyszerű példákkal akartak felelni a kérdésekre, mit is kell tenni, ha valakinek a szíve fáj, vagy
elhagyta az Isten.
S aki jobban tudja, mondja jobban!”
(Márai Sándor)
Belépés ingyenes! Mindenkit szeretettel várunk!
A Mátyás Király Művelődési Ház
szeretettel meghívja Visegrád lakosait
a hónap utolsó péntekén megrendezendő
előadás-sorozat következő alkalmára, mely ezúttal
2014. január 31-én, pénteken 18 órától
lesz a könyvtárban

Hajózás és a halászat
a Dunakanyarban a török kor végéig
címmel

Batizi Zoltán
régész
Tragor Ignác Múzeum, Vác,
Börzsöny Múzeum, Szob
tart

vetített képes előadást
A belépés ingyenes! Mindenkit szeretettel várunk!

Köszönet
Ezúton köszönjünk meg Ferbert Mihálynak, hogy ez
évben a városi karácsonyfával megörvendeztette a visegrádiakat.
VKG dolgozók

14

VISEGRÁDI HÍREK

A hónap műtárgya:

A lepencei férfiszobrocska
A lengyeli kultúra kb. 6500 éves lelőhelyét is a dunai vízlépcső építését
megelőző ásatásokon találtuk meg.
A földfelszínre épített agyagfalú
ház egyik sarkában 28 db agyag
szövőszéknehezék hevert egy
csomóban. Előkerült még egy
agyagcsörgő és egy rézcsüngő is. A
kultúrára jellemző agyagfedőkből
kettő is előbukkant. Ezek a kúpos
tárgyak több esetben állat alakú
fogóban
végződtek.
Az
ép
példányon négy kis hurkafül ült, és
a fogantyúja két kis szarvban
végződött.
A ház bejárata a Duna felé nézett.
A ház berendezéséhez tartoztak
csonteszközök és néhány edény,
amelynek töredékeit megtaláltuk a
ház padlóján. Ez a magányos
hajlék szokatlan a lengyeli
kultúrában, ahol nagyméretű, 10–
12 m hosszú épületeket emeltek,
amiben többen is ellakhattak. Hogy
e magányos ház lakója ki lehetett,
arra nézve a háztól kb. négy méterre 65 cm mélységből előkerült agyag szobrocska adhat támpontot.
A 9,5 cm hosszú teljes épségben előbukkant ún. lécidol erősen stilizált alakzat. Nincsenek kidolgozott részei,
az arcábrázolás teljesen hiányzik. A
karok kis bütyökformával jelzettek.
A lábakat az agyag csücskösítésével
alakították ki; érdekes, hogy ez a
megoldás analógiák nélküli. A két
stilizált lábfej legömbölyített, és
kissé terpeszt mutat. Ami azonban a
szobrocskát egyedülállóvá teszi az,
hogy férfit ábrázol. A nemi szerv
nincs erekcióban, de hangsúlyozott,
a jobb oldalán egy kis zseb
található és a nemi szerv környékén
több
sérülésnyom,
talán
gabonamagvak lenyomatai látszanak.
Ugyanakkor
könnyen
belátható, hogy az egész szobor
fallikus szimbólum. Önálló figura
tartozékok nélkül, mivel „saját
lábán” nem áll meg, valójában
csupán marokra fogható tárgy. A
Kárpát-medencében és azon túl mindeddig egyedülálló szobrocska a többi
felsorolt lelettel és jelenséggel együtt megenged egy olyan feltételezést, hogy
a kunyhó magányos lakója (nő?, férfi?) a közösségen kívül, félrevonultan élt,
és olyan tárgyai voltak (csörgő, idol), amik különlegessé tehették személyét.
Ennél tovább azonban nem illő lépnünk, esetleg előkerülő hasonló együttesek
további következtetések levonására adhatnak lehetőséget. A leletek a Salamon-torony állandó kiállításán láthatók.
Gróh Dániel

Elhunyt

2014. január

Visegrád legidısebb lakosa

Életének 94. évében,
november 27-én elhunyt
SZILAS ISTVÁN
(Pista bácsi),
aki a hetvenes években a könyvtár
vezetőjeként tevékenykedett.
Temetése december 5-én volt.
Jövő havi számunkban bővebben
emlékezünk meg róla.
Nyugodjék békében!

MEGHÍVÓ
2014. JANUÁR 18-án
(SZOMBATon)
18 órára,
a VISEGRÁDI MOZIBA

A KASSAI
TEATROVÁS
SZÍNHÁZ
HUBAY MIKLÓS:

A ZSENIK ISKOLÁJA
címő

ELİADÁSÁRA
A belépés díjtalan!
Minden érdeklıdıt
Szeretettel várunk!
EGYÜTT
Kulturális Egyesület

Újévköszöntı táncház
2014. január 18-án,
szombaton délután 4 órakor
az Áprily Lajos
Általános Iskolában újra lesz
táncház!
Minden hónapban
egy-egy alkalommal zenél
Jámbor 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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Száz éve született Dr. Jékely Endre
A tavalyi évben Áprily Lajos költő fiára, Jékely Zoltánra emlékeztünk, idén pedig másik
fia, Endre születése századik évfordulója alkalmából indítunk sorozatot.
Köztudott, hogy a sokunk által ismert, tisztelt és szeretett Bandi bácsi hivatali munkája
mellett – mondhatnánk kedvtelésből – meséket, állattörténeteket fordított és adott ki.
Természet- és állatszeretete az Áprily Lajossal tett kirándulások élményéből táplálkozik.
A távol-keleti, amerikai, ázsiai és afrikai eredetű népmeséi, állattörténetei több kiadást is
megéltek; ékes bizonyítékául annak, hogy nemcsak a fiatalok, de az idősebbek közt is
népszerűek lettek. Kötetei elvétve találhatók csak meg az antikváriumok polcain.
Munkái: Nagyvadak közelről; A vizek óriásai; Hogyan győzte le a jaguárt a teknős?;
Fogakkal és karmokkal; Fantasztikus állattörténetek; A vízisikló kalandjai; A róka
királysága.
Fogadják szeretettel havonta közölt történeteit, meséit!

A nyúl és a medve (Amerikai néger népmese)
A nyúl megölt egy disznót. A disznó gazdája nem gyanakodott rá.
– Hozzád adom a lányom – szólította meg –, ha megmondod, hogy ki ölte meg a disznómat!
– Máris indulok és kinyomozom – válaszolt a nyúl.
Azzal elment a medvéhez a következő mesével:
– Néhány hölgy ünnepélyt rendez. Neked olyan szép
mély a hangod. Felléphetnél velem együtt.
A medve örömest vállalta.
– Először azonban énekpróbát tartunk. Figyelj jól, és
tedd azt, amit mondok – folytatta a nyúl.
– Azt teszem – dörmögte a medve.
– Akkor hát én kezdem a nótát! Figyelj: amikor ahhoz a
részhez érek, hogy ,,Ki ölte meg a gazda disznóját?” – te a
háttérből torkod szakadtából ezt énekeled: ,,Ki más, mint
én!”
És gyakorolni kezdtek:
,,Ki ölte meg a gazda disznóját?”
A medve öblös hangon bömbölte:
,,Ki más, mint én!”
– Nagyon jó, nagyon jó, medve bátyám! Gyönyörűen
hangzik – dicsérte a nyúl.
A medve nagyon büszke volt, s alig várta, hogy művészetét bemutathassa.
Eljött a nap, s a nyúl és a medve együtt jelentek meg az
ünnepségen. Amikor rájuk került a sor, a nyúl magas hangon énekelni kezdett:

,,Ki ölte meg a gazda disznóját?”
A medve öblös hangom bömbölte:
,,Ki más, mint én!”
Erre a gazda rohant a puskájáért, és rálőtt a medvére. A
megsebesített medve elmenekült. A nyúl pedig a gazdához
fordult.
– Hát nem kiderítettem a titkot? Disznód pusztulása a
medve lelkén szárad.
A medve bevette magát az erdőbe, és onnan üvöltötte:
– Megállj csak, nyúl öcsi! Ezt még megkeserülöd!
A nyúl csak nevette.
A medve vicsorogva várt az alkalomra, hogy a nyulat elcsíphesse. S egy napon nyakon ragadta.
– Most aztán véged! – jelentette ki.
– Jaj, ne ölj meg, kedves bátyám! – rimánkodott a nyúl.
– Jó, de szerezz nekem mézet, öcsi – parancsolta a medve.
A nyúl el is vezette egy nagy odvas fához az erdőben.
– Abban az odúban van a méz – mutatott fel.
A medve felmászott a fára, és kotorászni kezdett az odúban. Hű, az egész raj egyszerre támadt rá, és őkelmét öszszevissza szurkálták, hogy csak úgy üvöltözött fájdalmában. A nyúl megint kereket oldott.
– Csak pici fullánkok, csak pici fullánkok, bátyókám! –
csúfolkodott futtában.
(A Hogyan győzte le a jaguárt a teknős? c. kötetből)

Olvassuk együtt Dr. Jékely Endre történeteit!
Hónapról hónapra olvashatunk majd egy-egy rövid állattörténetet Bandi bácsi fordításában. Szerkesztőségünk és a
könyvtár szeretné, ha az elsősorban gyermekeknek szóló meséket szülők, nagyszülők és gyerekek együtt olvasnák, és
együtt oldanák meg a történet után olvasható feladatot, vagyis ha kis olvasmánynaplót készítenének október végéig,
melyet majd egybefűzve lehet leadni a könyvtárba. A beérkezett munkákból kiállítást rendezünk, és díjazzuk a szorgalmas olvasókat!
Feladat:
– A mese történetéhez készítsetek illusztrációt!
– Lehet képregény formájában, lehet csak egy rajzot készíteni bármilyen technikával (grafika, színes rajz, nyomat
stb.).
– Egy a fontos: a méret A4-es legyen, de A3-nál ne legyen nagyobb!
Szerkesztőbizottság
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Ritka vadállat bukkant fel a budai erdőkben
Nem mindennapi ragadozóval találkoztak a Pilisi Parkerdő Zrt. szakemberei
– egy dühös és ijedt vadmacska kuporgott az élve fogó csapdában, melyet a
fővárosban megjelenő rókák befogására állítottak fel. A ritka jószággal elsőként találkozó, másfél évtizede ugyanabban az erdőtömbben dolgozó erdész
először látott vadmacskát Budapesten.
A vadmacska Európa egyik legkevésbé ismert emlős ragadozó faja. Rejtett életmódja rendkívül megnehezít a vizsgálatát, élettevékenységeinek, viselkedésének
jobb megismerését, számos élőhelyén veszélyeztetett faj is. Az érintetlen területeket
kedveli, ezért különösen érdekes, hogy a főváros erdeiben bukkan fel, a Budaihegységnek azon részén, ahol minden nap sok kiránduló, túrázó fordul meg. Azok
az erdészek sem találkoztak vele régóta a Budai-hegységben, akik nap mint nap
bejárják a területet.
A vadmacska kisméretű ragadozó, a házimacskától erőteljesebb testfelépítése és
jellegzetes mintázatú, bozontos farka különbözteti meg. Busa fejű, a házimacskánál
valamivel nagyobb és hosszabb
végtagú,
jellegzetes
cirmos
mintázatú, farka vastag, tompa
végű, rajta 7–9 fekete gyűrű látható.
További különbség, hogy mancsa
világosabb, orra barnás, tépőfoga
nagyobb. Testtömege 5–6,8 kg
között mozog, de a Kárpátokban
találtak már 15 kg-os példányokat
is. A nőstények átlagos testtömege
3,8 kg. A fekete színváltozat a
vadmacskánál ritka, csak Skóciában és a Kaukázus vidékén figyelték meg; lehetséges, hogy a házimacskával való keveredés következtében alakul ki.
Főleg éjszaka és szürkületkor mozog. Ragaszkodik a territóriumához, ahol több
tanyája van, és egy kialakított vadászösvény-rendszerben mozog. Lesből vadászik
főleg rágcsálókra, de elkapja a madarakat, hüllőket és rovarokat is. Magányosan élő
állat, minden egyed egy jól meghatározott területet birtokol, amely akár ötven hektár is lehet. A szaporodási időszaka január és március között van. A vadmacskák
megközelítően tizenöt évig élnek. Rejtőzködő életmódja miatt ritkán találkozhatunk
vele az erdőt járva, emberre nem veszélyes. A vadmacskát először Egyiptomban
háziasították azzal a céllal, hogy megvédjék a terményraktárakat a rágcsálóktól.
A vadmacska gyakran kereszteződik házi macskával, ezért a teljesen tiszta vérvonal nagyon ritka. A pontos azonosítás érdekében az erdészek szőrmintát vettek a
rókacsapdába esett példányról, ezt genetikai vizsgálaton szakértők elemzik majd. A
Pilisi Parkerdő Zrt. által használt élve fogó csapda lényege, hogy az elfogott állat
sérülés nélkül ússza meg a kalandot. A vadmacska csak pár órát töltött a ketrecben,
ahol vad fújással, csapkodással kísérte az emberek minden mozdulatát. Amikor az
erdészek visszaengedték az erdőbe, villámgyorsan eltűnt a sűrűben – egy ilyen szép
ragadozónak ez az igazi élettere.
A vadmacska felbukkanása a budai erdőkben is azt jelzi, hogy a Pilisi Parkerdő
Zrt. által alkalmazott természet közeli erdőgazdálkodási módszerek eredményeként
a főváros és közvetlen környezetének erdei is nyújthatnak megfelelő életteret az
ilyen ritka és védett fajok számára.
PP Zrt.

A 2013-as év egyik záró eseménye volt…

(G. P. karikatúrája)

2014. január

Zenés irodalmi est
Weöres Sándor verseire
– kérdésekkel
A 2013-as évben két olyan jeles költőnk-írónk születésének századik
évfordulójára emlékezhettünk, mint
Jékely Zoltáné és Weöres Sándoré.
Jékely Zoltán szorosabban kötődött a
Dunakanyarhoz, így Visegrádhoz is.
Weöres Sándor elsősorban gyermekversei által jött közel hozzánk, hiszen
óvodás kortól kezdve fülünkben csengenek költeményei könnyed, fülbemászó rímei, ritmusa. Ő egyik legzeneibb
versírónk – így nem véletlen, hogy a
Dunabogdányban – és Visegrádon is –
a zenei életben, a zenekarok működésében, a fiatalok efféle nevelésében
nagy szerepet vállaló/játszó Ott Rezső
tehetséges kis csapatával arra vállalkozott 2013. december 10-én, hogy
Weöres-verseket megzenésítve pódiumra lépjen a visegrádi moziban.
Az adventi várakozásba szépen illeszkedett a nyolctagú együttes örömzenéje, hiszen a jól megválasztott
versekre komponált muzsika nemcsak
a kevés számú néző/hallgató szívétlelkét gyönyörködtette, hanem az
előadók szeméből is az sugárzott,
hogy amit csinálnak, a lelkükből jön:
szép hang, nívós zene, jó kedv.
Felmerül a kérdés: miért jönnek el
Visegrádon igényes, tartalmas előadásokra oly kevesen? A felkészülés nem
kis munka: sok időráfordítás, próba,
igyekezet, jó szándék van mögötte,
avval a nem titkolt szándékkal, hogy
másoknak akarnak örömet szerezni –
ez esetben az adventi, karácsonyi
ünnepváráshoz járultak hozzá. Szinte
nekünk, ott lévőknek – körülbelül
húszan lehettünk – kellett mentegetőznünk, hogy a nemes szándék ennyire kevesekhez jutott el. Tudjuk, hogy
mentséget lehet felhozni (nincs idő,
későn van, más a program, nincs
kellően meghirdetve stb.); mégis
furcsa, hogy sem pedagógust, sem
diákot nem fedezhettünk fel a műsort
vastapssal jutalmazó hallgatóság
,,soraiban”.
Nem is fogjuk fel mi, visegrádiak,
mennyire el vagyunk kényeztetve: sok
éve tartanak különböző szervezetek,
intézmények – térítésmentesen – nívós
rendezvényeket templomainkban, a
művelődési házban, a moziban. Máshol komoly összeget fizetnek a kedvükre való programért – jó lenne, ha
idén pozitív irányba történne elmozdulás.
Borsody István

XXX. évfolyam 1. szám
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Az önvédelem megtanulható

Magyar László:

(Ezek a gondolatok
már több mint húsz éve jelentek meg először, és ma is aktuálisak)

MÚLÓ IDŐ

Magyarországon hosszú évek óta művelik a különböző harcművészetek kemény
vagy lágy irányzatait. A küzdősportokban komoly eredményeket, sikereket elért
egyéniségek a világ bármely részén megállják helyüket, bizonyítja ezt az is, hogy a
magyar versenyzők, illetve versenyeket nem szervező harcművészeti irányzatok
képviselői magas rangú elismeréseket szereztek az elmúlt években a világ több országában. A japán, kínai, koreai, indiai eredetű harci utaknak időnként csekély sajtóvisszhangja is akadt, de minden irányzat művelője tudja, ennél többre lenne szükség.
Az európai harci módszerek, melyek hosszú
évszázadokon át fejlődtek, a katonai fegyverzet
korszerűsödésével teljesen átalakultak. A keleti
harcművészetek Európában való elterjedésével
egy időben sikeres kísérletek folytak e két küzdelmi
rendszer
ötvözésére.
Ma
már
Magyarországon elvétve foglalkoznak katonai
közelharc oktatásával, annak lehetséges fejlesztésével. Ez irányú felkészülés csak egyes speciális
katonai, illetve rendőri egységek kiképzése
keretein belül folyik.
A fiatalok érdeklődésének felkeltése érdekében
sok irányzat tart manapság bemutatót, melyek
után lelkes had érdeklődik: „Tessék mondani, hol
lehet így megtanulni verekedni?” Hát igen…
A fiatalok többségét első látásra nem a keleti
filozófia vagy a fegyelem ragadja magával, hanem a látvány. Az a gondolat ötlik fel
először bennük, hogy meg kellene tanulni verekedni. A felnőtt korosztályban már
sokkal több olyan emberrel találkoztam, akik önvédelmet kívánnak tanulni, de végignézve egy harcművészeti bemutatót, azt mondják, hogy ennek megtanulásához ők
már öregek, kötöttek az izmaik, és persze idejük sincs. Szerencsére nem mindenki
gondolkodik így. Az a felfogás, mi szerint a harcművészetekre születni kell, vagy
gyermekkortól keményen kell fizikai és szellemi gyakorlatokat végezni akkor igaz,
ha valaki a csúcsokra vágyik.
Az önvédelmi képzés más alapokra épül. Ezen a téren nem mindenkiből lesz nagy
harcos, viszont a fizikai állóképesség növelése, vagy annak megőrzése mellett komoly technikai tudás sajátítható el, mely olyan harci elemeket tartalmaz, ami a mindennapi életben hatékonyan alkalmazható és megalapozott önbizalmat ad. Az önvédelmi rendszerek oktatásánál olyan fokozatos felkészítésre van szükség, mely figyelembe veszi az általános fizikai állapotot, majd megalapozva a technikai tudást, azt
egyénre szabva fejleszti. Azok az emberek, akik a felkészülés folyamán kimagasló
képességeket mutatnak, meg kell, hogy kapják a lehetőséget a gyorsabb fejlődésre.
Akik viszont lassabban haladnak az úton, azokra több időt és fokozottabb figyelmet
kell fordítani. Ha az edző nem utcai verekedőket, vagy dzsungelharcosokat kíván
nevelni, hanem megtanítja bármely harci stílus elemeit életszerűen alkalmazni, látni
fogja, hogy lelkes kis közösséget irányít.
Nagyon fontos, hogy az önvédelmi rendszer oktatásánál az önvédelem szellemiségét is tolmácsolni tudja a mester. Oktatni kell a felkészülés folyamán a tettlegesség
elkerülésének lehetőségét, a konfliktusok feloldásának lehetséges módjait is, hiszen
egy konfliktushelyzetben a higgadtság, a problémamegoldó képesség sokszor eredményesebb lehet, mint a kétes kimenetelő küzdelem. A felkészülésnek fontos eleme
az önkontroll fejlesztése, mely a fizikai és technikai tudással párosulva éri el a kívánt
célt: önmagunk megvédését. Hangsúlyozni kell ezért, hogy az önvédelem célja nem
mások legyőzése, hanem saját magunk védelme.
2013 decemberében indult Visegrádon ilyen szellemiséggel önvédelmi oktatás,
melyre alapvetően felnőtt érdeklődőket várunk. 14 évnél idősebb korosztályból kerül
ki az a kis csapat, mely lelkesen kezdte meg az anyag tanulását. Az oktatásba bármikor be lehet kapcsolódni, hiszen az alapvetően személyre szabott feladatokat tartalmaz. Amennyiben lesz érdeklődés a fiatalabb korosztály részéről is, egy másik csoport indítását is fontolóra veszem. Jelenleg a Főnix Fitness terem ad otthont a képzésnek hetente két alkalommal (hétfő, szerda) 18.00–19.30-ig. Minden érdeklődőt
várok szeretettel!
Vikartóczky Gusztáv

Hová mész megint?
Bús-borúsnak voltál ősz,
most meg odakint
havakat söpör a csősz.
Haja fogy is, nem csak ősz,
ritkuló szála
ha lebben is a szélben,
a lobbanása
nem egy tavasz idézet,
nem a nyarak bő vére,
sodró áradat
dobál oda, vagy ide.
Messzi partokat
jár a lépő lábam lépte,
– fogódzok a – semmibe?
Adventezek már,
s hogy várom évek óta
a felragyogást,
mintha minden szétfolyna,
fedelem is csak fogyna,
s mire lábnyomát
kilépi a karácsony,
a hit igazát
vajon még megtalálom?
Lesz új feltámadásom?
Ablakon kopog.
S csak leül bent didergőn.
Lelkem felzokog
a január köszöntőn,
ezen a pár: egy… kettő…?
Visegrád, 2012. december

KÖSZÖNET
Köszönetet szeretnénk mondani
mindazoknak, akik szeretett Feleségemet, Édesanyánkat,

PAULUST
elkísérték utolsó útjára. Köszönet
azoknak, akik segítséget ajánlottak fel és nyújtottak nekünk ebben a nehéz időben.
,,A remény éltet minket idelenn,
hogy Te ott jól vagy, a többiekkel
odafenn.
Hiányzol nekünk, de Te ezt úgyis
tudod.
Ezért csak annyit mondunk:
légy odafenn örökké boldog!”
A gyászoló család
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A visegrádi nyilvános illemhely története
V. rész

,,…szegény embert az ág is húzza, de közös erővel el tudjuk törni az ágat, és talpon maradunk.”
Ülök és olvasok. Egyszer csak jön egy mókus. Eljött az
asztalig. Körülnézett, és ment tovább. Minden nap meglátogatott, de sajnos egy idő óta nem jelentkezik. Lehet,
hogy az is elpusztult. De még van örömöm abban is, hogy
a madarak odajönnek az asztalra ebédelni velem, Nagyon
örülök nekik. Nem hagynak el. Úgy érzem, hogy szeretnek. Ezt az örömöt senki nem veheti el tőlem.
Sok visszatérő vendégem van, aki eljön Budapestről. Ide
leülnek, és megebédelnek. Minden bajukat elmondják.
Van olyan, akinek nincs családja, akivel elbeszélgessen,
én meg kénytelen vagyok őt meghallgatni. És mert itt vagyok és hallgatom azt a sok elkeseredést. Volt olyan idős
nénike, akinek meghalt a férje, és mondta, hogy öngyilkos
lesz. Győzködtem őt, hogy ne csinálja, de biztos, hogy
csinált magával valamit, mert többet nem találkoztam vele.

Kedves emlékek fűznek a húsvéthétfőhöz és a május 1jéhez. Nekem minden évben május 1-jén a férjem állított
májusfát. Harminchat éven keresztül. De sajnos, 2006.
augusztus 12-én 18 óra 30 perckor meghalt. Sokszor
eszembe jut, hogy mennyit segített nekem, de ez már a
múlté.
Van még az emlékeim között egy igen szomorú dolog
is. Egy visegrádi fiatalember, akinek a szüleivel igen jó
kapcsolatom volt, főleg az édesanyjával, ám sajnos a szülők hamar meghaltak, és a fiatalember elkezdett inni. Az
örökséget, ami a szülei után maradt, mind elitta, és csőlakó lett. Hol itt, hol ott bukkant fel. De én nagyon büszke
vagyok rá, és hálát adok Istennek, hogy abból a nehéz
helyzetből talpra tudott állni. Lemondott az italról nehéz
körülményei ellenére. Büszke lehet magára, hogy volt
annyi kitartása, hogy talpon tudott maradni és fel tudott
emelkedni az emberek közé. Én dolgoztam vele. Sok
problémát megbeszéltünk. Én mondtam neki, ha valami
bántja, akkor nyugodtan beszéljen róla: neki sem mind-

egy, hogy elvált a feleségétől. De van egy nagyon szép lánya, akit nagyon szeret.
Ha erre jár, leül és beszélgetünk, és azt kérem az Jóistentől, hogy adjon neki erőt, egészséget és kitartást a további
hosszú élethez, és még sokat dolgozzunk együtt ebben a
nehéz helyzetben. Mert jó közmondás, hogy szegény embert az ág is húzza, de közös erővel el tudjuk törni az ágat,
és talpon maradunk.
Az öregek otthonából is járt ide egy fiatalember, aki
unatkozott és mindig mondta, hogy segít nekem. De
mondtam, hogy itt nem tud. De ő elviszi a szemetet, meg
söpör, csak adjak neki egy szál cigit. Én megmondtam neki, hogy nem dohányzom. Azért minden nap meglátogatott. Úgy bántott, hogy nem tudtam adni neki cigit. Elmentem, vettem egy dobozzal, és mindig kapott egy szálat, és
egyszer csak nem jött többé, mert annyira zavart lett, hogy
felgyújtotta a szobáját, és el kellett vinni Kiskovácsiba.
Soha többé nem találkoztam vele. Ő is elmesélte az egész
életét. Gazdag szülők gyereke volt, csak a sok tanulásba
ment tönkre, azért adták be a szülők az otthonba. Egy alkalommal jött az édesanyja, és mondta, hogy a fiának tiszta az emléke: mindig mesélte, hogy jó volt itt, mert kapott
hol csokit, hol meg egy szál cigit. Ez maradt meg az emlékeiben, de nagyon kiszámíthatatlan a viselkedése, és az
állapota egyre romlik.
Sok fényképet csináltak a WC-ről. Külföldiek is szívesen
fényképeznek. Sok ismerőstől kaptam posztert, amiket kiraktam. Az ezeréves évfordulón is adtak az ünnepségen
külföldi posztereket. Azokat is kiraktam. Volt olyan vendég, aki itt járt a palotajátékokon, és mesélt a képen lévő
kastélyról vagy arról, amit ábrázolt. Örömmel hallgattam.
A visegrádi palotáról és a fellegvárról is vannak képek,
amiket régi naptárakból vágtam ki, hogy valami pofája legyen a WC-nek.
Mert ha bejönnek a vendégek, ne a fémpalát lássák, hanem a szép színes képeket. A fiúknál van női poszter és
mikor jönnek kifelé, mondják, hogy jó volt bejönni, mert
megkönnyebbültek, hogy nő nézi őket. Főleg a fiataloknak
és a nagyon öreg uraknak tetszik. Volt egy idős bácsi, aki
azt mondta, hogy „Nem tud pisilni”. Kérdeztem, hogy
„Megpisiltessem-e”? Nevettünk mind a ketten, és azt hiányolta, hogy nem szól a rádió, mert „Zenére jobban megy
a vizelete”.
Pintér Istvánné
(Folytatjuk)

Köszönet
Köszönetet mondok mindazoknak, akik hozzájárultak a
műanyag kupakok gyűjtéséhez. Továbbra is kérem, hogy
ne dobják ki a szemétbe!
Leadható hely:
a Polgár-boltban vagy a lakásomon:
Visegrád, Harangvirág u. 23.
Köszönettel:
Pintér Istvánné
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TŐZIFAELADÁS
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL!
Vágott tűzifa 2.100,– Ft/q,
hasított tűzifa 2.200,– Ft/q
EŐRY 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

BARKÁCSOLÓK ÉS ÉPÍTİK BOLTJA,
FATELEP, DUNABOGDÁNY
Széles termékkínálat:
Barkácsfelszerelések, barkácsgépek, csavarok,
villany- és vegyi áruk, ragasztóanyagok,
továbbá gipszkarton, szigetelők, bádogtermékek
és természetesen fűrészelt faáru.
100 000Ft feletti vásárlásnál 5% kedvezmény!
Fabrikett akciós áron kapható!

Téli ivartalanítási és chipbeültetési akció!

Újdonság!
KALODÁS TŰZIFA:
26 500Ft
(1×
×1x1,75 m, erdei méter)
10 km-en belüli kiszállítás ára 2000 Ft

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

Mindenkit szeretettel várunk!
Pfeifer Ferenc
Cím: DUNABOGDÁNY, Kossuth L. u. 3.
(a focipályával szemben)
Téli nyitva tartás (nov. 1.–márc. 31.):
hétfő–péntek: 7–15.30, szombat: 7-12
Nyári nyitva tartás (ápr. 1.–okt. 31.):
hétfő–péntek: 7–16.30, szombat: 7–12
Tel.: (26) 590-022,
mobil: 06 (30) 924-1070

Termelıi
Termel i méz eladó!
Akác: 1900.-/kg
Hárs: 1900.-/kg

Repce: 1500.-/kg
Virág: 1500.-/kg

Autómentés, karosszéria-javítás,
autószerelés, autóüvegezés, kozmetika,
fényezés, biztosítás ügyintézés, kárrendezés,
autóüveg kis- és nagykereskedés,
forgalomból kivonás,
javítás idejére csereautó, vizsgáztatás,
Old Timer felújítás

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

Ikerházban egy kétés egy háromszobás lakás

KIADÓ vagy ELADÓ!
Anda Bálint
06 (20)
20) 340340-5267

Érdeklődni lehet:
a (30) 966-9288-as
és a (26) 398-287-es telefonszámon
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AJTÓ, ABLAK,
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
garanciával, korrekt áron
Herr Gábor

06 (20) 399-7027, 06 (20) 599-9337
www.herrsta.eu
WEBOLDAL TERVEZÉSETERVEZÉSE-ÜZEMELTETÉSE
HARDVER SZAKTANCSADÁS
ADATADAT- ÉS EGYÉB
SZÁMÍTÓGÉPES FELDOLGO
FELDOLGO ZÁS

Visegrád központjában – Fő utca –
kisméretű komfortos ház eladó!
Gázfűtés, cserépkályha – kis műhely,
kocsibeálló
Érdeklődni lehet:
06 (20) 388-3393
Cserépkályha építése, átrakása
új és régi csempéből
és téglakályha-építés
Honti László
06 (20) 356-6634

MUCSI ATTILA
Telefon: 06 (30) 868 2446
Web: http://www.mucsia.hu
http://www.mucsia.hu
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