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MEGHÍVÓ
Visegrád Város Önkormányzata szeretettel hív mindenkit

2014. május 1-jén csütörtökön
„Az ezeréves Visegrád városközponti fejlesztése” tárgyú projekt
(azon. szám: KMOP. 5.2.1//B-09-2F-2010-0009)
keretében megépült

ÚJ RENDEZVÉNYTÉR
(megközelíthetĘ az egészségház udvarán keresztül, FĘ u. 38.)

NYITÓPROGRAMJÁRA
18.30 Szimbola együttes koncertje
19.25 Félegyházi András köszöntĘje
19.30

CSÍK ZENEKAR
KONCERTJE
Mindenkit szeretettel várunk!
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Februárban a munkaterv szerint két ülést tartott a testület, az elsĘt 13-án, melyrĘl a Visegrádi Hírek márciusi számában írtunk tájékoztatót, a második ülésre pedig
20-án került sor.
– Elfogadásra került a VédĘnĘi Szolgálat beszámolója
a 2013. évi tevékenységérĘl.
– Sor került a civil szervezetek, magánszemélyek beszámolóinak elfogadására is a 2013. évi támogatás
felhasználásáról, a következĘk szerint: az Áprily Iskoláért Alapítvány, az Együtt Kulturális Egyesület,
a Soproni Sándor Egyesület, a Visegrádi Ifjúsági
Sziget Egyesület, Bártfai Ildikó, Mátyás Király
Cserkészcsapat, a Visegrádi Fiatalok Klubja Egyesület, a Visegrádi Sport Egyesület, Bártfai István
sportpálya-üzemeltetĘ beszámolóit fogadta el a testület. A Visegrádi Szövetség beszámolójával kapcsolatosan a közmĦvelĘdési, oktatási, ifjúsági és
népjóléti bizottság hiánypótlást kért.
– Szintén megtartotta beszámolóját Mikesy Tamás a
Mátyás Király MĦvelĘdési Ház és Városi Könyvtár
2013. évi tevékenységérĘl.
– Elfogadta a testület a Visegrádi Német Nemzetiségi
Önkormányzattal kötött együttmĦködési megállapodás módosítását, valamint elfogadta az Állami
SzámvevĘszék tavalyi ellenĘrzése kapcsán elkészült, a Német Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkozó intézkedési tervet.
– Elbírálásra került a Sziget utca 11. szám alatti 1.
számú lakásra beérkezett pályázat.
– Elfogadta a testület a 2014. évi rendeletalkotási
ütemtervet.
– Megtárgyalta a képviselĘ-testület a Visegrád és
Környéke Turisztikai és Marketing EgyesülettĘl érkezett kérelmet, mely a közösségi együttélés
alapvetĘ szabályairól és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeirĘl szóló 20/2013. (IX. 20.) önkormányzati rendelet módosítására irányult a tekintetben, hogy a nagy zajjal járó tevékenységek
szombatonként ne este 18 óra és reggel 7 óra között, hanem 14 óra és reggel 7 óra között legyenek
tiltva. Kérelmüket azzal indokolták, hogy Visegrádon több személy folyamatosan zavarja zajt keltĘ
tevékenységével a hétvégék nyugalmát. A testület
úgy döntött, hogy a kérelmet nem fogadja el, mert
konkrét eset (bejelentés) hiányában nem indokolt a
rendelet módosítása.
– A közelgĘ választásokra tekintettel, a jogszabályi
elĘírások szerint megválasztotta a képviselĘ-testület
a szavazatszámláló bizottság tagjait. A 2014. évben
megválasztott új szavazatszámláló bizottsági tagok
megbízatása az országgyĦlési képviselĘk (2014. április 6.), az Európai Parlament tagjainak (2014. május 25.), a helyi önkormányzati képviselĘk és pol-



gármesterek (2014. október) általános választására,
valamint az általános választásokat követĘ idĘközi
választásokra is érvényes.
– „Az Ezeréves Visegrád városközponti fejlesztése”
tárgyú projekt keretében a Mozi köz kiépítésével
(útépítés, víztelenítés, forgalomtechnika) kapcsolatos kivitelezési munkákra a testület megbízta a
KĘmĦvészet Kft.-t 9.557.683 Ft + áfa, bruttó
12.138.257 Ft vállalkozási díj ellenében, mely öszszeg a 2014. évi költségvetésben rendelkezésre áll.
– Az önkormányzat a Schulek utca I. ütemét a 2013.
évi költségvetése terhére saját forrásból 2013. december 5-re megvalósította. A kivitelezés összköltsége: 8.932.989 Ft + áfa, összesen: 11.344.896 Ft
volt. Ezzel jelentĘs pénzügyi terheket vállalt a kivitelezés sikere érdekében, ezért a testület úgy döntött, hogy az épített környezet védelmérĘl szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 28. § (2) bekezdése értelmében az érintett 12 ingatlanra vonatkozóan ingatlanonként egységesen 100.000 Ft útépítési hozzájárulást határoz meg, amit a lakók egy korábban
tartott lakossági fórumon nem kifogásoltak, ellenvetésük ezzel kapcsolatosan nem volt.
– Megvitatta a testület a tavalyi árvíz következtében
megrongálódott utak helyreállítási munkálataira bekért árajánlatokat, melyek közül a Strabag Általános ÉpítĘ Kft. ajánlatát fogadta el 13.256.635 Ft +
áfa, bruttó 16.835.927 Ft vállalkozási díj ellenében.
A kivitelezés költségét a képviselĘ-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésérĘl szóló
1/2014. (II. 14.) számú rendelet 14. számú melléklet
12. (vis maior pályázat) sora terhére biztosítja.
– Elbírálásra került a homlokzat-felújítási pályázat. A
beérkezett hét pályázatból az elĘzetes bizottsági vélemény és javaslat alapján négy pályázó részesült
támogatásban.
– EgyüttmĦködési megállapodás megkötésérĘl döntött a testület az önkormányzat tulajdonában lévĘ
1624 férĘhelyes, a 404 férĘhelyes és a 220 férĘhelyes TOP-STAND mobil lelátó hasznosítására, karbantartására, felújítására határozott idĘtartamra,
2014. február 21-tĘl 2024. szeptember 30-ig.
– Bonifert Csaba földmérĘ 2013. év októberében
megbízást kapott az önkormányzattól a Duna-parti
területek rendezésének felmérésére, a szükséges
változási vázrajzok elkészítésére, azok földhivatali
záradékoltatására. Az eljárást gyorsítandó a testület
egy olyan tartalmú nyilatkozatot adott ki, mely szerint Visegrád 062/2 hrsz.-ot érintĘ fekvéshatármódosítást a folyamatban lévĘ településrendezési
terv és helyi építési szabályzat módosításánál változatlan tartalommal figyelembe veszi, azt a felülvizsgált tervbe beépíti.
(Folytatás a 3. oldalon)
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(Folytatás a 2. oldalról)
– Elfogadásra került a 2014. évi közbeszerzési terv az
alábbi tartalommal: Pázmány Péter utca 3. szám
(610 hrsz.) alatti ingatlanon és mögötte lévĘ pinceés partfalépítés, Áprily-völgy támfalépítés, Csuka-,
Bánya- és Diós-patakok és Salamon-torony utca
felsĘ szakaszának helyreállítása, Fellegvár Óvoda
átalakítása és bĘvítése kapcsán építési engedélyezési tervek készítése.
– A Pázmány Péter utca 3. szám (610 hrsz.) alatti
ingatlanon és mögötte lévĘ pince- és partfal omlása
miatti károk helyreállítási építési munkák
megvalósítása tárgyában a ,,közbeszerzésekrĘl”
szóló 2011. évi CVIII. törvény 122/A. § (1)
bekezdése szerint nemzeti értékhatárt elérĘ,
tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást indított meg
a képviselĘ-testület. Az ajánlattételre három
ajánlattevĘt hívott fel, melyek az alábbiak:
a) Geoszolg Kft. 2085 Pilisvörösvár, Erkel Ferenc
u. 16.
b) Sycons Kft. 2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi u.
26–30.
c) Pilisi ParkerdĘ Zrt. 2025 Visegrád, Mátyás király u. 4.

gében legelĘnyösebb ellenszolgáltatás bírálati
szempont alapján az MVZ Visegrád Konzorcium
[(1075 Budapest, Madách Imre tér 4. II. emelet
1/a.); Magyar VízépítĘ Zrt. (1075 Budapest,
Madách Imre tér 4. II. emelet 1/a.) a konzorcium
vezetĘje; ZÖLD ÚT-ÉpítĘ ÉpítĘipari és
Szolgáltató Kft. (2890 Tata, Agostyáni út 78.)
konzorciumi tag].
– A képviselĘ-testület arról döntött, hogy a MercedesBenz Unimog U300-as típusú gépjármĦhöz 1 db
használt MULAG MFK500 típusú homlokfĦkaszát
vásárol adaptálással és beüzemeléssel együtt
3.800.000 Ft + áfa, bruttó 4.826.000 Ft összegért. A
vételárat
az
önkormányzat
2014.
évi
költségvetésérĘl szóló 1/2014. (II. 14.) számú
rendelet 13. számú melléklet „jármĦvek vásárlása”
sor terhére biztosítja.
– Tulajdonosi és közútkezelĘi hozzájárulás kiadásáról
döntött a testület a STENTOR-MI Kft. tervezĘje,
Czapári Krisztián kérelmére az önkormányzat
tulajdonában és kezelésében lévĘ 1509 hrsz.-ú
ingatlant
érintĘ
„Visegrád-Szentgyörgypuszta
VDSL (szélessávú hálózat) fejlesztés” módosított
terv-dokumentáció alapján, meghatározott feltételekkel.

Február 24-én rendkívüli ülést tartott a képviselĘtestület.
– Lezárásra került az árvízvédelmi beruházásra kiírt,
hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos
közbeszerzési eljárás, mely ezúttal eredményes volt.
A képviselĘ-testület úgy döntött, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese – figyelemmel a
rendelkezésre álló fedezet mértékére – az összessé-

Február 27-én ismét rendkívüli ülésre került sor.
– A képviselĘ-testület ismételten megválasztotta Cseke Lászlót a Pro Visegrád Kulturális Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetĘjévé, mivel az
öt éves határozott idĘtartamra szóló megbízatása lejárt.
Visegrád Város Önkormányzata
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Lomtalanítás:
ElĘzetesen tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
várhatóan május 16–17–18-án tartjuk a szokásos tavaszi lomtalanítást, melynek feltételeirĘl, valamint a
lomtalanítással kapcsolatban hívható elérhetĘségekrĘl a
Visegrádi Hírek májusi számában adunk részletes
tájékoztatást.
Zöld anyag elszállítása:
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2014. április 7-én megkezdjük a fás és nem fás szárú zöld hulladék elszállítását. A nem fás szárú zöld anyag gyĦjtése az erre a célra
200 forintért megvásárolható zsákokban történik.
Kérjük Önöket, hogy a zöld anyagot kizárólag ezekben a jelölt zsákokban helyezzék ki hétfĘnként a reggeli órákban.
A más típusú zsákban lévĘ anyagot nem áll módunkban elszállítani.
A zsákokat a polgármesteri hivatalban, a Polgár boltban és a Barkácsboltban szerezhetik be. A zsákban
nem gyĦjthetĘ (fás szárú) növényi eredetĦ anyagot

továbbra is legfeljebb 25 kilós kötegenként, spárgával
átkötve kell kihelyezni, ugyancsak hétfĘn reggel. A
kötegekre a polgármesteri hivatalban, a Polgár boltban
és a Barkácsboltban ugyancsak 200 forintért megvásárolható öntapadós matricát kell felerĘsíteni.
A nagyobb mennyiségĦ fás szárú zöld anyag elszállítása elĘzetes egyeztetés alapján lehetséges; érdeklĘdni
lehet a 06 (20) 456-1841-es telefonszámon.

Járdafelújítás:
Március elején a városgazdálkodási csoport munkatársai egy újabb igen rossz állapotban lévĘ járdaszakasz felújításával végeztek.
A Schulek utca és torkolatának felújítása kapcsán új
burkolatot kapott a FĘ utca Millenniumi-kápolnával
szemközt lévĘ szakasza.
Ezzel a 48-as emlékmĦ és a kápolna környéke ismét
szép, rendezett része lett városunknak.
Idén folytatjuk a rossz állapotú járdaszakaszok felújítását.
(Folytatás a 4. oldalon)
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Az új szám: 06 (26) 397-143.
Az ügyfélfogadási idĘ változatlan:
HétfĘ
8.00–16.00
Kedd
8.00–16.00
Szerda
8.00–17.00
12.00–13.00 ügyfélfogadási szünet
Csütörtök
8.00–16.00
Péntek
8.00–12.00

VédĘnĘi tanácsadás:
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Balogh Zoltánné védĘnĘ
telefonszáma megváltozott.
Az új elérhetĘsége: 06 (20) 236-8569.
A védĘnĘi tanácsadás ideje változatlan: minden hétfĘn 10.00–12.00 óráig
A felújított Schulek utca torkolata és a FĘ utca

A kápolnával szemközti új szakasz

Értesítés a kötelezĘ kéményseprĘipari feladatok
ellátásáról:
A Magyar Kémény Kft. értesíti a Tisztelt Lakosságot,
hogy a 2012. évi XC törvény és a 347/2012. (XII. 11.)
Korm. rendelet, valamint a 63/2012. (XII. 11.) BM
rendelet értelmében kötelezĘ kéményseprĘipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat – a város közigazgatási határain belül – a Magyar Kémény Kft. alkalmazottai látják el. Visegrádot a szakemberek 2014.
május 1. és szeptember 30. között keresik fel. A társaság alkalmazásában álló dolgozók névre szóló megbízólevéllel rendelkeznek.
Magyar Kémény Kft. 7400 Kaposvár, PetĘfi tér 1.
Telephely: 1126 Budapest, Böszörményi út 24/b.
Telefon: 06 (1) 766-5851
e-mail: titkarsag@magyarkemeny.hu
Visegrád Város Önkormányzata

A 48-as emlékmĦ és a Millenniumi-kápolna
rendezett környezete

Okmányiroda:
A Pest Megyei Kormányhivatal Szentendrei Járási
Hivatal Visegrád Okmányiroda tájékoztatja a Tisztelt
Ügyfeleket, hogy az okmányiroda telefonszáma megváltozott.
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
2014 / 03 / 17

MEGKEZDėDIK A GÁTÉPÍTÉS VISEGRÁDON
Sikeresen zárult a visegrádi árvízvédelmi beruházás kivitelezĘjére vonatkozó közbeszerzési eljárás, aláírta Visegrád polgármestere és az MVZ Visegrád Konzorcium két vállalatának képviselĘje a szerzĘdést. A
3150 méteres védmĦ uniós és állami támogatásból épül meg. A több mint 1,3 milliárd forintos beruházás
költségeit 85%-ban az Európai Unió Kohéziós Alapja, 15%-ban pedig a magyar állam finanszírozza. A
munkaterület egy részét már át is vette a kivitelezĘ.
Visegrád Város Önkormányzata több mint öt évvel ezelĘtt határozta el, hogy árvízvédelmi beruházásra kétfordulós pályázatot nyújt be, mivel a településnek nincs kiépített elsĘrendĦ védelmi vonala. Közel ötvenhektáros a város árvízzel veszélyeztetett területe, melyen számos lakóház, szálloda, utca, közpark és mĦemléki
érték, valamint közmĦ található, továbbá a 11-es számú közúton is le kell állítani a forgalmat magas vízállás
esetén. Az elsĘ forduló, az elĘkészítĘ szakasz sikeres lezárását követĘen Visegrád eredményesen pályázott a
második fordulóban a megvalósításra is. A 2011. novemberi támogatási szerzĘdéskötés után elkezdĘdtek a
beszerzési, közbeszerzési eljárások. Mivel a megvalósítás 2015. júniusi határideje igen közeli, nagy jelentĘségĦ, hogy sikeresen zárult a negyedik közbeszerzési eljárás.
A kivitelezĘi szerzĘdés ünnepélyes aláírásán jelen volt Hadházy Sándor országgyĦlési képviselĘ, a város
korábbi polgármestere, akinek polgármesteri hivatali ideje alatt nyerte el Visegrád Város Önkormányzata az
elsĘ fordulós pályázati támogatást. Elmondta, örül annak, hogy elindulhat a kivitelezés, és bár Visegrád önkormányzata felvállalta a projektgazda szerepét – véleménye szerint – az árvízvédelem állami feladat. Hangsúlyozta: a magyar vízgazdálkodást kell úgy megerĘsíteni, hogy a még hiányzó védmĦveket meg tudja építeni, és ami szintén fontos, meg is tudja Ęrizni azok állapotát. A kormány számára kiemelt terület az árvízvédelem, a következĘ idĘszak feladata, hogy a Duna mellett még hiányzó védelmi létesítmények megépüljenek
– tette hozzá a képviselĘ.
A visegrádi árvízvédelmi beruházás kivitelezésére kiírt közbeszerzést az MVZ Visegrád Konzorcium
nyerte, így a Magyar VízépítĘ Zrt. és a Zöld Út-ÉpítĘ Kft. képviselĘivel írta alá Félegyházi András, Visegrád
polgármestere a 926 millió 800 ezer forintos kivitelezĘi szerzĘdést. Agócs Zoltán, a Magyar VízépítĘ Zrt.
vízépítési igazgatója elmondta, a cég – az országban egyedülálló módon – kimondottan vízépítési munkákra
szakosodott. Dolgoztak például Tiszasülynél, az árvízi tározónál, most éppen a Duna másik oldalán,
Nagymaroson építik a gátat.
A Visegrádon építendĘ védmĦ a városközponti szakaszon – a szentendrei beruházáshoz hasonlóan –
mobilgátrendszerbĘl áll majd, az úgynevezett külsĘségi szakaszon pedig hagyományos földmĦvet építenek.
Az Apátkúti-patakmeder burkolatának magasítása és ugyanitt úgynevezett parapetfal, szögtámfal építése is a
beruházás részét képezi.
Félegyházi András, Visegrád polgármestere elmondta, a rendkívül bonyolult közbeszerzési eljárást
lefolytató cég igyekezett a lehetĘ legkörültekintĘbben eljárni; az utolsó, eredményes fordulónál további
közbeszerzési szakértĘt is igénybe vettek. Az elĘzĘ fordulók is érvényesek voltak, de a becsült
keretösszegnél jóval magasabb érvényes ajánlatok érkeztek. A kivitelezésre rendelkezésre álló tizenöt hónap
alatt feszített tempóban kell dolgozni. Vannak tartalékok az ütemtervben, hiszen számolni kell a kedvezĘtlen
idĘjárással és egy esetleges árvízzel is – mondta Visegrád polgármestere. A kivitelezés tervezett határideje
2015. június 30-a.

P O L I T IK A I H I RD E T É S

HIRDETMÉNY
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITĥZTE

AZ ORSZÁGGYĥLÉSI KÉPVISELėK
2014. ÉVI VÁLASZTÁSÁT.
A SZAVAZÁS NAPJA: 2014. ÁPRILIS 6.
A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.
NÉVJEGYZÉK
A magyarországi lakcímmel rendelkezĘ választópolgárok
automatikusan felkerülnek a központi névjegyzékbe.
A szavazóköri névjegyzékben szereplĘ választópolgárok
a névjegyzékbe történt felvételükrĘl értesítĘt kapnak.
A névjegyzék a helyi választási irodában
(polgármesteri hivatalban) tekinthetĘ meg.

SZAVAZÁS
A magyarországi lakcímmel rendelkezĘ választópolgár
személyesen szavazhat.
A szavazás napján lakóhelyétĘl távol tartózkodó választópolgár
belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel,
külföldön Magyarország külképviseletein
adhatja le szavazatát.
Átjelentkezést 2014. április 4-én 16.00 óráig lehet kérni
a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben,
illetve személyesen a lakóhely szerint illetékes
helyi választási irodától.
Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre
és egy országos listára lehet.
Az országgyĦlési választáson nemzetiségiként regisztrált választópolgár pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhat.
Részletes tájékoztatásért forduljon
a polgármesteri hivatalban mĦködĘ helyi választási irodához,
vagy látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt.
Nemzeti Választási Iroda
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Bármilyen enyhe is volt a tél, mi azért ragaszkodtunk hagyományainkhoz és kiszebáb égetésével elüldöztük a telet; jókívánságainkkal, énekünkkel sikeresen idecsalogattuk a tavaszt.
ÉghetĘ anyagból (papír, anyag) csúnya bábokat
készítettünk, a Duna-parton gallyakat gyĦjtöttünk, és tüzet raktunk. Mindenki kívánt valami
jót (legyen egészség, süssön a nap...), és elégettük
a csúnya bábokat. ,,Jer, jer kikelet, söprĦzd ki a
hideget, engedd be a meleget, dideregtünk eleget!”
Megkezdtük az elĘkészületeket a kerti munkálatokhoz is, elsĘ lépésként a veteményeskertünket
kellene felásni; ezt a munkát néhány középsĘs
szülĘ szívesen elvégzi. Köszönjük!
A nagycsoportosok megkezdték az úszástanfolyamot; tizenkét alkalommal mennek a leányfalui
uszodába, ahol képzett oktatók tanítják Ęket. A
költségek nagy részét pályázatból finanszírozza
az óvoda.
Az idĘjárás szélsĘségei miatt (reggel hideg van,
délelĘtt már nagyon meleg) gyakori a megfázásos, köhögĘs megbetegedés. CélszerĦ a tünetek
megjelenésekor orvoshoz vinni, és néhány napig
otthon tartani a gyermeket, így komolyabb betegségek kialakulását elĘzhetjük meg.
Mesemúzeumban voltunk a középsĘs gyermekekkel Budapesten. Csodás világba csöppentünk,
sok-sok élménnyel gazdagodtunk az interaktív
foglalkozáson. Számomra mégis a gyerekek
viselkedése, türelmes hozzáállása volt a nagy
élmény. Úgy viselkedtek, ahogy elvárná az ember, ha idegen helyen, idegen emberekkel találkozik. Kati nénitĘl (aki a foglalkozást levezette)
kaptuk a legnagyobb dicséretet: ,,Régen láttam
már ilyen rendes, türelmes gyerekeket!” (A képanyag megtekinthetĘ a www.fellegvarovoda.hu
oldalunkon.)

AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁS
2014. ÁPRILIS 9–10–11-ÉN LESZ 8–12 ÓRÁIG
Dokumentumok, melyek szükségesek:
– anyakönyvi kivonat,
– lakcímkártya,
– TAJ-szám,
– személyi igazolvány.
Szeretjük, ha a gyermek is eljön a szülĘvel, megnézheti a csoportszobákat, játékokat, megismerkedhet az óvó nénikkel.
Tisztelt SzülĘk!
Kérjük, hogy személyi jövedelemadójuk
1%-át utalják át alapítványunkra, támogatva
az óvodás gyermekek kerti játékainak bĘvítésére irányuló törekvéseinket.
Az alapítvány neve:
Fellegvár Óvoda Alapítvány
Adószám: 18282852-1-13
Bankszámlaszám: 64700038-16577585
Köszönjük!
Dobó Istvánné
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Jó tudni, hogy…

Mozgás nélkül nem megy
Már rengeteget hallhattunk arról, hogy a mozgás az egészséges
életmód elengedhetetlen része; hogy mozogjunk minél többet; hogy
a mozgás jót tesz testnek és léleknek; mégis valahogy kikopott a
rendszeres mozgás a mindennapjainkból. Egyre többet használjuk az
autót (biciklizés és gyaloglás helyett), egyre kényelmesebbek a gyerekek (nem szívesen mozognak; nyafognak a tornafoglalkozásokon;
leülnek két gyakorlatsor között, mert már elfáradtak), és a legalapvetĘbb mozgásformák elvégzése is nehézséget okoz nekik. Vekerdy így
fogalmazott egy tanulmányában: „A mai gyerekek kórosan keveset
mozognak. Nem szaladgálnak, nem másznak fára, nem billegnek
pallón, nem ugrálnak patak felett, ennek következtében nem épülnek
ki megfelelĘen az idegpályák, és bizonyos agyi összeköttetések sorvadtan alakulnak ki.” (Vekerdy, 2010). A testmozgásra láthatóan
nagy szükség van, de leginkább a fejlĘdés igazi idĘszakában, a
gyermekkorban. Nemcsak most fejti ki jótékony hatását, hanem
megalapozza a késĘbbi éveket is. A mozgás jótékony hatásait órákon
keresztül sorolhatnánk, de én ebbĘl talán a két legfontosabbat említeném:
1. Mozgás–beszéd kapcsolata: a mozgás és a beszéd egymással
rejtélyes módon össze van kötve. ,,Ha egy kisgyerek sokat, jól mozoghat szabadon, akkor a beszéde is gazdagabb lesz. A gördülékeny,

folyamatos beszédhez elengedhetetlen a sok szökdelés, ugrálás.”
(Rudolf Steiner). A tapasztalatok viszont azt mutatják, hogy a gyerekek nyelvi képességei manapság sajnos fejletlenebbek (ezért is találkozunk annyi beszédhibás kisgyerekkel). Mivel vizuális világban
élünk, a gyerekek fejében kevesebb nyelvi anyag van, de sokkal több
„készen elĘállított” kép. Nem is az a baj, hogy a gyerek tévét néz
(természetesen korának megfelelĘ mĦsort), a baj inkább a mennyiséggel van. Emellett ami még nagyon fontos, hogy ne maradjon el a
tévében nézett mesék mellett a szóbeli mesélés sem, ez ugyanis elengedhetetlen ahhoz, hogy a nyelvi anyagból saját képzet alakuljon
ki, ami a késĘbbiekben a szövegértés alapját adja.
2. Mozgás–tanulás kapcsolata: a mozgás egyrészt felpezsdíti az
agymĦködést, másrészt pedig olyan összeköttetéseket, kapcsolatokat
hoz létre az agyban mĦködĘ pályák között, amelyek nélkülözhetetle(Folytatás a 8. oldalon)
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(Folytatás a 7. oldalról)
nek az írás-olvasás megtanulásakor, illetve a logikai,
matematikai gondolkodás kialakulásakor.
Éppen ezért alkalmazzák mindkét esetben (beszédhibás
gyerekeknél és tanulási nehézségekkel küzdĘ gyerekeknél) elsĘdleges terápiaként a mozgásterápiát.
A mozgás szeretetét nem tudjuk erĘltetni, ha viszont már
kis korban megszokja a gyermek, hogy a mozgás mindennapjai része, akkor teljesen természetes lesz számára
és felnĘtt korában is mozogni fog. Ehhez pedig nem feltétlenül kell valamilyen sportfoglalkozásra járni (bár ezek
a foglakozások is rengeteg elĘnnyel járnak). A lényeg,
hogy a gyermek minél többet a friss levegĘn és szabadon
mozogjon. A titok ebben a korban szerintem még a „szabadon” és „játékosan végezhetĘ” szavakon vannak.
Azon, hogy a mozgásforma legyen élvezetes a gyerek
számára, legyen olyan vonzó és csábító, hogy Ę akarjon
mozogni. Ezért is fontos a szabad levegĘn történĘ rohangálás, fára mászás, kergetĘzés, labdázás a kertben, biciklizés a sétányon, erdĘben-mezĘn történĘ kirándulás, de
akár még a lakásban való mozgásos ügyességi játékok
játszása, akadálypálya (akár székekbĘl, párnákból) teljesítése egy esĘs napon. Pont az a jó bennük, hogy ilyenkor
nincsenek állandó utasítások, nincs versenydrukk, nem
kell senkit legyĘzni, viszont lehet közben szerepet játsza-

2014. április

ni, szórakozni, nevetni és legfĘképpen mozogni, mozogni
és mozogni. Ahogy már említettem, leginkább a szabadban, még akkor is, ha esetleg csepereg az esĘ, mert tudjuk: „rossz idĘ nincs, csak rosszul öltöztetett gyerek.”
(ismeretlen) Ahhoz, hogy ez jól mĦködjön, természetesen
fontos, mint minden nevelési feladatnál a hitelesség. Nem
elég, hogy csak beszéljünk róla, tennünk is kell. Tehát, ha
a gyerek azt látja, hogy hétvégén összepakol a család, és
együtt elmennek kirándulni, élvezik az erdĘn barangolást,
jól érzik magukat, akkor nem is kell szavakkal elmagyarázni, hogy miért is fontos a kirándulás. Ha azt látja a
gyerek, hogy szülei jót szórakoznak, amíg a kertben tollasoznak, biztosan vonzó lesz számára, és ki is szeretné
próbálni. Ha abba nĘ bele, hogy apa focizni megy néha a
barátaival, anya kocogni jár, vagy akár otthon tornázik,
akkor ez lesz számára a követendĘ példa. InnentĘl kezdve
már nem is kellenek a magyarázó szavak, az is elég lesz,
ha jó példával járunk elöl.
Az óvoda Nevelési Programjában megfogalmaztuk feladatunkat: ,,A felnĘttkori mozgásügyesség nagymértékben
a gyermekkori mozgástapasztalatok függvénye, ezért
meghatározó jelentĘsége van a szervezett óvodai testnevelés foglalkozásoknak, a szabad mozgásnak, valamint a
mindennapos testnevelésnek a gyermekek mozgásfejlĘdésében.”
KĘhalmi Ágnes óvodapedagógus

Az Áprily Lajos Általános Iskola hírei

"# $ %&' 

Elęzetes információk

12 pont – 12 próba

Megjelentek a kompetenciamérés és a felvételi eredményei is. Ennek
tapasztalatai alapján szervezünk március 25-én, kedden, 17 órától
tájékoztatót a hetedikeseknek és szüleiknek. Az esemény a továbbtanulási felkészülés kezdetét is jelenti számukra egyben.
2014. április 7-én hétfĘn iskolánk nevelĘtestülete egész napos iskolalátogatáson vesz részt HejĘkeresztúron, ahol egy újszerĦ programmal mĦködĘ iskola mindennapjaiba kapunk betekintést.
Az intézmény kísérleti programja országosan ismert és elismert,
kíváncsian tekintünk a látogatás elébe. Az intézménylátogatás csak a
fogadó iskola által meghatározott napon lehetséges. Ezen a napon
nálunk tanítás nincsen; elĘzetes felmérés alapján ügyeletet biztosítunk.
Iskolavezetés

Az egyik legszebb nemzeti ünnepünk március 15.
Az idei évben a szokásostól eltérĘen emlékeztünk a
forradalom hĘseire, eseményeire – akadályversenyt
szerveztünk, amelynek állomásain ügyességbĘl,
bátorságból és ténybeli tudásról adtak számot tanulóink.
A próbatételt hosszú szervezés elĘzte meg. Demeter Bálint és Paulusz József kezében futottak össze a
szálak, s az utolsó percekig folyt az egyeztetés a
színfalak mögött, hogy minden korosztály számára
valódi megmérettetést, izgalmas próbatételt jelenthessen a nap. A nyolcadikosok alapos felkészítésen
vettek részt, hogy az állomásokon kellĘ ügyességgel
segíthessék az érkezĘ 15 csapat serény munkáját.
Az idĘ gyönyörĦ volt, a város és a hegyoldal csendes, s csak néha ékelĘdött mozgásban lévĘ csapataink közé egy-egy kóbor kiránduló csoport, akik
kíváncsian szemlélték tevékenységünket.
Élményekkel teli napot zártunk pénteken, ez bizonyos, hiszen az akadályversenyen történtekrĘl meséltek kacagva, izgalommal a gyerekek a délutáni
foglalkozásokon, kiemelve egy-egy nekik tetszĘ
részletet, s kollégáim is errĘl beszélgettek találkozásunkkor. SĘt, a szülĘk, nagyszülĘk is mosolyogva
említették, hogy a délután, s a vacsora ideje is az
élmények felidézésével telt, és a családok sok helyen a forradalom és szabadságharc eseményeirĘl
beszélgettek aznap tanulóink élménybeszámolói
kapcsán.
Szárnyaló örömmel veszem mindig tudomásul,
amikor az ünnep méltó, megélt ünnep lesz, megtartva lényegét: fĘhajtás a hĘsök elĘtt.
Bozóki Marianna

 



Ismét elérkezett február hava, amikor is minden évben ilyenkor Tavaszváró koncertet tartunk. Mára már hagyománnyá vált, hogy tehetséges növendékeink Dömösön, a polgármesteri hivatal nagytermében
adnak ízelítĘt a tavaszból a szomszéd település lakóinak. Idén 27-én,
csütörtökön került sor a hangversenyre. Nagy örömmel készültek
diákjaink a fellépésre. Szinte az összes tanszakunk képviseltette magát. Stílusosan egy fanfár nyitotta meg a koncertet Rácz Tamás tanár
úr és tanítványa, Oláh Péter elĘadásában.
Egyéni produkciók, duettek, sĘt még kvartett is színesítették a repertoárt. Tamás bácsi mellett Tóth Judit tanárnĘ és Nagy Gergely
tanár úr is együtt lépett fel növendékével. Öröm volt látni a gyerekek
szemében a maximális koncentrációt, majd a produkció végén a
büszke, elégedett mosolyt. Igazán szép, színvonalas zeneszámokat
hallhattunk. Jó volt látni, hogy a fellépĘ növendékek szülei és rokonai
mellett osztálytársak, jó barátok is kíváncsiak voltak a koncertre. A
hangverseny végén Dömös Község Önkormányzata megvendégelt
bennünket, és egy kis ajándékkal köszönte meg a fellépĘknek a szereplést. Köszönjük szépen! ėszintén mondhatjuk, hogy jól éreztük
magunkat, és reméljük, hogy jövĘre ismét találkozunk ugyanitt,
ugyanekkor.
Bosnyák Endréné intézményegység-vezetĘ
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Bandi bácsi állattörténetei IV.

Az elefánt és a teknĘs
(Afrikai népmese; fang törzs)
A teknĘs találkozott az elefánttal, és megszólította:
– Te elefánt! Ugye nagyon nagynak képzeled magad?
– Én igen! Te talán nem tartasz annak?
– De igen. Nagy vagy. De a fejedet láttad-e már valaha?
– Miért kérdezed?
– Mert ha akarom, átugrom rajta.
– Te?
– Én hát!
– De te olyan kicsi vagy!
– Meglátod, hogy te vagy az.
– Gyerünk hát, lássam, mekkorát tudsz ugrani.
– Nem, ma messzirĘl jöttem, és fáradt vagyok.
– Pedig meg akartam csodálni az ugrásodat.
– Azt hiszed, hencegek?
– Azt! HencegĘ, hazug vagy! Miért nem ugrasz most? Persze még futni sem tudsz – csúfolta az elefánt.
– Gyere csak ide holnap, és majd csodálkozni fogsz, hogy
mekkorát tudok ugrani.
Az elefánt hazament. Másnap a teknĘs elment a feleségéért,
Ęt is elhívta, és elbújtatta egy közeli bokorban. Aztán megérkezett az elefánt.
– Üdvözöllek! – köszöntötte a teknĘs.
– Te vagy az, teknĘs?
– Látom, eljöttél, elefánt!
– Bizony eljöttem, hogy a szájhĘs teknĘsugrást, teknĘsfutást megcsodáljam.
– Akkor gyere, és állj ide!
Az elefánt odaállt; a teknĘs az egyik oldalához ment, a felesége a másik oldalához lopakodott.
– Nos hát, teknĘs, ugorj!
– Hopp! – szólt a teknĘs, mintha ugornék az egyik oldalon,
majd:
– Hepp! – nyekkent a felesége a másik oldalon.
,,Ezt jobban meg kell nézni” – gondolta az elefánt, a másik
oldalára tekintett, s valóban ott látta a teknĘst.

– A hétszázát!... Ez nagyon gyorsan ment! Csináld még
egyszer, mert nem tudtam jól megfigyelni!
Erre a teknĘs felesége szólt:
– Hopp!
Az elefánt most gyorsan a másik oldalra tekintett, s már
hallotta is:
– Hepp! – És megint ott látta a teknĘst.
– Belátom, igazad volt – ismerte el. – De fussunk versenyt!
Fogadok, hosszútávfutásban én leszek a gyĘztes!
– Nem biztos, de azt is megpróbálhatjuk – nyilatkozott a
teknĘs.
– Akkor hát, rajta!
– Ma már nem. Lábam elfáradt a nagy ugrásoktól, de holnap megpróbálhatjuk.
– Rendben van, itt leszek.
– Holnap tehát korán kelj, és gyere ide, mert innen indulunk.
Mindketten szépen hazatértek.
Éjszaka azonban visszalopakodott a teknĘs. Magával hozta
a feleségét, gyermekeit, szüleit és egész rokonságát. A verseny útvonalán sorban elrejtette Ęket, és azt mondta nekik:
– Figyelem! Amikor észreveszitek, hogy az elefánt közeledik, tegyétek, mintha versenyt futnátok vele.
Reggel megérkezett az elefánt.
– TeknĘs! – szólította.
– Igen.
– Versenyt futunk! Indulás! – és trap-trap-trap, máris futásba lendült. Futás közben hátranézett, hogy mennyire hagyta
el a teknĘst, és odakiáltott:
– TeknĘs!
Rémületére a választ elölrĘl kapta:
– Itt vagyok!
– A hétszázát! – bĘdült el mérgében.
Újra nekiiramodott, rohant, rohant. Amikor már jó messze
járt, megint hátrakiáltott:
– TeknĘs!
– Itt vagyok! – hangzott újra elölrĘl.
Így folyt ez egészen a célig. Az elefánt ezt a versenyt is
elvesztette.
Így járt túl a ravasz kis teknĘs a nagy elefánt eszén.

Kedves Gyerekek!
Nem tudom, hogy Ti hogy vagytok Bandi bácsi állattörténeteivel?! Nekem úgy tĦnik, hogy bizony a mesékben nem a
nagynak, erĘsnek hitt állatok, hanem inkább a kisebb, de ravasz és okos állatkák gyĘzedelmeskednek. Nekem az is szimpatikus, hogy azért ezek a ,,vad” állatok sem igazán vérszomjasak, az igaz, hogy talán túlzottan magabiztosak és önteltek, de
mégis beletörĘdnek az igazságosnak hitt, ám számukra mégis csak vesztes verseny eredményébe.
Hát ezen talán érdemes elgondolkodni!
Vállaljátok fel a VERSENYBÍRÓ szerepét!
FELADAT!!! PRÓBÁLJÁTOK KI EZT A SZEREPET! Csoportosítsátok mind az elefánt, mind pedig a teknĘs érveit,
pozitív és negatív tulajdonságait, elfogadható és elítélendĘ indítékait, magyarázatát!

Fejezzétek be a mesét egy nektek tetszĘ megoldással! Rajzolni is szabad!

10

VISEGRÁDI HÍREK

NEMZETISÉGI OLDAL – Szerkeszti
Német nemzetiségi versés prózamondó verseny
2014.
2014 februárjában ismét az Áprily Lajos
Általános Iskola tantestülete és tanulói voltak
a területi német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny házigazdái. A versenyzĘk
Dunabogdányból, Budakalászról, Pomázról
és Kisorosziból érkeztek. Úgy, ahogy náluk,
minálunk is egy helyi válogató elĘzte meg a
nevezést. A visegrádi Áprily iskolában sokan
vállalták, hogy mindennapi feladataik mellett
német vagy „sváb” szöveget, verset tanulnak.
Idén a kisebbek közül Izsákné Illés Gabriella
és Budai Zsuzsanna segítségével többen
mondtak visegrádi vagy bogdányi kiejtéssel
sváb mondókákat. Nehéz volt dönteni, ki
kerüljön be a február 14-i területi fordulóba.
Hasonlóan a tavalyi versenyhez, ismét kis
mĦsorral fogadtuk vendégeinket a mozi épületében. Az ötödik osztályosok fergeteges
tánccal gondoskodtak a jó hangulatról. Farkas Györgyi, nyolcadikos tanuló elszavalta
Franz Zeltner: Meine zwei Sprachen c. versét.
A költemény az egész rendezvény „fĘszereplĘjérĘl”, a német nyelvrĘl, annak magyarországi nyelvjárásairól gondolkodtatta el a
résztvevĘket. Bozóki Marianna intézményvezetĘ és Scheiliné Herendi Ida, a visegrádi
Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese köszöntötte a zsĦri tagjait, szülĘket,
kollégákat és gyerekeket.
Az iskolában szendviccsel, teával kínáltuk
vendégeinket, majd elkezdĘdött a négy korcsoportban és a „Mundart”- nyelvjárás kategóriában a verseny. Az eredményhirdetést
követĘen a zsĦritagok: Fehérvári Anna,
Szigetiné LĘrincz Mária, Pollák Veronika,
Schwartz József, Herein Mária, Gerstmayer
Bea, Bene Éva, Vogel Norbert, Giay Anikó,
Scheiliné Herendi Ida, Szilágyiné Dér Barbara és Krátki Dóra munkáját a Mátyás Király
Múzeum által felajánlott szép könyvvel köszöntük meg. A rendezvényt támogatta az
iskola fenntartója, valamint az ÉszakMagyarországi Német Önkormányzatok
Szövetsége és Német Nemzetiségi Önkormányzat.
Tanítványaink közül a megyei fordulóba
továbbjutottak: Izsák Eszter, EĘry Bíborka,
Karakas
Emese,
Alvincz
Bernadett
„Mundart” kategóriában és Gersonde Olivér
„Hochdeutsch” III. csoportjában. Gratulálunk, jó felkészülést kívánunk!
Schmidt Anna
szervezĘ

2014. április

a Német Nemzetiségi Önkormányzat

 
A keresztény egyházak egyik legjelentĘsebb ünnepe a zsidó vallás
pészah ünnepébĘl kifejlĘdött húsvéti ünnepkör. Eredetileg az egyiptomi fogságból való szabadulást ünnepelte az ószövetség népe.
A nyugati kereszténység március 22.–április 25. között tartja a húsvéti ünnepet, idĘpontja a tavaszi napéjegyenlĘség utáni elsĘ holdtöltét
követĘ vasárnap.
A húsvétra felkészítĘ
negyvennapos
böjt
hamvazószerdával kezdĘdik. A keresztények
ebben a bĦnbánati
idĘszakban
Jézus
feltámadásának a megünneplésére készülnek.
Hamvazószerda arra
az Ęsi hagyományra
vezethetĘ vissza, hogy
a hívĘk vezeklésként
hamut
szórtak
a
fejükre. Ennek emlékét
idézi a mai napig Ęrzött
szokás: az elĘzĘ évben
megszentelt és elégetett barka hamujából a pap keresztet
rajzol a hívek homlokára, és közben azt
mondja: „Emlékezzél,
ember, hogy porból
vagy és porrá leszel!”
A 7. század óta szerdai nappal kezdĘdik a nagyböjt, így hamvazószerdától húsvétvasárnapig a böjti napok száma negyvenet tesz ki. A
negyvennapos böjt a 4. századra vált általánossá a keresztény világban.
A nagyböjt színe a lila, amely a 13. század óta jelképezi a liturgiában
a bĦnbánatot.
Húsvétra készülve az egyház a böjt mellett az ima és a szegények
megsegítése lelkületét ajánlja híveinek.
Scheiliné Herendi Ida

MEGHÍVÓ
A hagyományĞrzĞ

SAJBÁZÁSRA
szeretettel meghív minde nkit
a Német Nemzetiségi Önkormányzat
április 12-re szom batra,
19 órai kezdésse l
a Duna- partra,
az Életf a-szoborhoz

FROHE OSTERN!
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Áprilisi kulturális programkínálat
FILMKLUB
Értesítünk mindenkit, hogy áprilisban a filmklub
vetítéseit április 2-án, 16-án és 30-án (szerdai napokon) tartjuk a könyvtárban.
Szeretettel várunk minden érdeklĘdĘt!
Részletesebb információval a mĦvelĘdési házban,
vagy a 398-128-as telefonszámon tudunk szolgálni.

A Mátyás Király MĦvelĘdési Házban
2014. április 4-én, pénteken 18 órakor

Dr. RedĘ Ferenc
tart

elĘadást
a San Potito-i (Itália) ásatásokról
Minden érdeklĘdĘt szeretettel várunk!
A rendezvényre a Soproni Sándor Egyesület
programsorozata keretében kerül sor

A Mátyás Király MĦvelĘdési Ház
szeretettel meghívja Visegrád lakosait
a hónap utolsó péntekén megrendezendĘ
elĘadás-sorozat következĘ alkalmára, mely

A Soproni Sándor Egyesület
szeretettel várja kedves vendégeit

2014. április 25-án, pénteken
18 órától lesz a könyvtárban

2014. április 23-án, szerdán a Sibrik-dombon
tartandó

Ebben a hónapban

V. PARILIA ÜNNEPSÉGÉRE

Hit, értelem, gyógyulás

A rendezvény 16.30-kor kezdĘdik!
A belépés ingyenes!

címmel

Dr. Csókay András
idegsebész
tart

elĘadást
A belépés ingyenes!
Mindenkit szeretettel várunk!

Áprily Lajos:

Káprázatok, I

MEGHÍVÓ
,,Haj! ki vagy te, sárga csillag,
Ismeretlen égi vándor?”


(($ # )
címmel
a Versek Barátainak Köre
Arany János történelmi balladáiból
és Jókai Mór ,,A magyar nemzet története”
címĦ írásából szerkesztett mĦsorral tiszteleg
a magyar költészet napjának.

Endre fiamnak
Ez itt a völgy. Itt szíved csendesül,
frissülsz, ha szĘlĘtĘidet kapálod.
De földfeletti telkeden kivül
van még egy földbe rejtett Ęs világod.
Ha alszol álom-termĘ éjszakán,
vagy fekszel, nyugtalan szemed behúnyva,
egy rég eltĦnt nĘt látsz, ki szép nyakán
félholdas díszt hord, hogy szeresse Luna.
És túl, hová a csillag sem ragyog,
a parti hullám verte esti zajban
te úgy hallod: jazyg csónak-rajok
lappanganak a sĦrĦ fĦzes-aljban.
Ha éji zivatar villámai
oromsorunk felett végignyilallnak,
te azt hiszed: riasztó lángjai
a támadásra váró Ęr-vonalnak.
Máskor, ha villámtalanul, vakon
a folyópart mögött felhĘk hörögnek,
neked úgy rémlik: hajóhídakon
súlyos, komor légiók dübörögnek

A költészet napján Áprilynak a római kort idézĘ versével
tisztelgünk a száz éve született Jékely Endre elĘtt.

Mindenkit szeretettel vár
az Áprily Iskoláért Alapítvány
és az iskola szülĘi szervezete
2014. április 11-én, pénteken 18 órára
a visegrádi moziba
,,Én vagyok az! földi ember,
Fajod régi büszkesége,
Nevem így zeng míg egy név lesz:
Hunyadiak dicsĘsége.”
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Táncház – játszóház
Április 5-én, szombaton délután 4–6-ig
mindenkit szeretettel várunk
az Áprily iskolába, táncházba – játszóházba

2014. április

 



A Visegrádi Szövetség tisztelettel hívja Visegrád,
Visegrád-Szentgyörgypuszta lakosságát és barátait
a már hagyományos

majális rendezvényre
IdĘpontja: 2014. május 1., csütörtök
Helye: sportpálya

A gyerekek megismerhetnek, kipróbálhatnak
különbözĘ hangszereket,
együtt játszhatnak, táncolhatnak szüleikkel
A belépés díjtalan, mindenkit szeretettel várunk!
Szabóné Mayer Katalin

PROGRAM:
07.30–8.30 Zenés ébresztĘ
07.30–10.00 Berendezés, beérkezés, elhelyezkedés, elĘkészületek a fĘzéshez, sütéshez
(fĘzĘverseny indítása)
10.00–11.00 A majális megnyitója
Játékos-humoros vetélkedĘk, labdajátékok
11.00–12.00 Kultúrprogram:
– meghívott csoportokkal
– a megjelent résztvevĘk spontán elĘadásaival
12.00–13.30 Ebéd és társalgás
12.00–14.00 FĘzĘverseny értékelése, eredményhirdetés
14.00–15.30 Spontán sportjátékok, táncos buli, közös
éneklés
15.30–16.00 Befejezés. A terület, az eszközök visszarendezése
Mindenkit szeretettel várunk!
A Visegrádi Szövetség rendezĘcsoportja

FIGYELEM!



  


2014. ÁPRILIS 26-ÁN, SZOMBATON
21 ÓRAI KEZDETTEL
A FILMZENÉK ESTJÉRE KERÜL SOR
A BAR-BÁRBAN!
A BULIBAN MAGYAR ÉS KÜLFÖLDI
FILMEK ZENEI ANYAGÁBÓL
VÁLOGATJUK A DALOKAT
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

„Virágos Visegrádért Díj 2014”
Kérjük, segítsen Ön is!
A Visegrádi Szövetség ebben az évben is meghirdeti ezt a
helyi mozgalmat, mert fontosnak tartja városunk környezeti
kultúrájának javítását, fejlesztését, városunk szépítését.
Az eltelt idĘszakban – minden évben április és október között – havonta megköszöntük valamely visegrádi (szentgyörgypusztai) családnak, lakosnak vagy közösségnek, intézménynek a
saját környezetében végzett kiemelkedĘ virágosítását, az adott
terület esztétikus megjelenítését.
Az alábbi szempontok szerint értékeljük a lakóházakat,
intézményeket és esetenként a közterületeket:
– Egy bizonyos terület – „Szép udvar, szép kert, rendes ház”
együttes vagy külön-külön történĘ – virágos megjelenítése;
– Ezzel együtt a terület tisztasága, gondozottsága, környezeti
hatása (az emberek rácsodálkozása a látottakra?);
– A „virágos” megjelenés folyamatossága, állandósága vagy
különlegessége;
– Extra pluszként értékelhetĘ, vagy értékelendĘ a különleges
növényeknek (virágok, bokrok, fák) az esztétikus megjelenése, meghonosítása.
Egyesületünk szeretné Visegrád lakosait is bevonni az értékelésbe. Kérjük városunk lakosait, hogy ha szép, virágos
udvart vagy kertet lát, vagy valamely intézményünkben tapasztalja a virágosítást, akkor azt jelezze a számunkra, hogy minél
inkább a legszebb portát, a legszebb intézményt vagy közteret
ítélhessük kiemelkedĘnek. Havonta – áprilistól októberig –
tart az értékelés.
Észrevételeiket legközelebb április 10-ig várjuk a 06
(20) 250-1253, a 06 (20) 415-0020 vagy a 06 (70) 708-4836-os
telefonszámokra.
Visegrádi Szövetség elnöksége
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Egészen mást kerestem az interneten, amikor az 1849.
április 2. és május 21. között zajló tavaszi hadjárat egy
Visegrádhoz köthetĘ mozzanatához véletlenül adatot találtam. Ez az adat egy eredetileg német nyelvĦ jelentés magyar fordításában szerepel.
A jelentést, amelybĘl idézek,
Kmety György honvédezredes
küldi Esztergomból 1849. április
29-én,
délután
3
órakor
Komáromba, a hadsereg fĘparancsnokságának:
„Tegnap, a menetparancs
vétele
után
egész
hadosztályommal
Vácról
útra
keltem. A csapatok egyik felét
Nagymarosnál,
másik
felét
Szobnál szállíttattam át az éjjel, és ma délben 2 órakor
bevonultam Esztergomba. Vácott egy 24 rajból összeállított századot hagytam hátra a 23. zászlóaljbeli Jámborfy
százados parancsnoksága alatt.” (Az eredeti német nyelvĦ tisztázat fordítása megtalálható a Hadtörténeti Levéltárban 1848/49:24/506 sz. alatt.)
Az elĘbbi jelentésnek ellentmond Görgey Artúr által a
szabadságharc legfontosabb eseményének nevezett, 1849.

április 26-án lezajlott komáromi-szĘnyi csatával kapcsolatos történések leírása az emlékirataiban. Kmety ezredest a
jelentésben szereplĘ április 29-nél korábbi napokon említi
Görgey, és az esztergomi bevonulásról sem esik szó.
(Görgey Artúr: Életem és mĦködésem Magyarországon
1848 és 1849-ben, II. k. 38. old. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1988.)
Tekintettel arra, hogy a szabadságharc történetével sohasem foglalkoztam, nem tudok dönteni arról, hogy a tavaszi
hadjárat eseményei 1849 áprilisának utolsó napjaiban itt
nálunk, a Duna mentén pontosan miként zajlottak.
A Kmety-jelentés alapján elĘször a szabadságharc idején
kelt át – ráadásul éjjel – a Dunán komolyabb haderĘ (fél
hadtest!), valószínĦleg kompokkal a visegrádi partra. Ez a
Nagymarosról Visegrádra történĘ hadászati átkelés 45 évvel késĘbb, 1894. szeptember 17–21. között megtartott, az
uralkodó Ferenc József által is megszemlélt, ún. balassagyarmati hadgyakorlat során is megismétlĘdött. 1894.
szeptember 17-én Visegrádnál a Dunán épített pontonhídon kelt át a gyalogság. A császár ezt az átkelést a Dunán
horgonyzó Fiume nevĦ gĘzös fedélzetérĘl nézte végig.
SzĘke Mátyás c. múzeumigazgató

A hónap mĦtárgya

Római kori márvány korong a Sibrik-dombról
A Sibrik-dombon emelt római tábor a 4. századi határvédelem egyik legfontosabb erĘdítménye volt. Romjainak
létére a régészet atyjának tekintett Rómer Flóris már a 19.
században felhívta a figyelmet, de a feltárások csak a 20.
század közepén kezdĘdtek meg.
Az egyik saroktorony közelében, Soproni Sándor 1951es ásatásán került napvilágra egy titokzatos hitvilág 1700
éves, márványba vésett emléke. Titokzatos, mert kevés
adatunk van róla: nem ismerjük szentélyét, szobrait, írott
forrás sem számol be szertartásának menetérĘl. Egyedül a
Duna alsó folyása menti római provinciákból származó,
mintegy 300 db kis táblácska utal a létezésére, amelyen
két lovas foglalja el a leghangsúlyosabb helyet. A kutatás
Ęket „dunai lovasistenek”-nek nevezte el.
Az
elĘlapon
a
valláshoz
köthetĘ
templomot és a benne
történĘ, vagy hozzá
köthetĘ eseménysort
ábrázolták
jelképekkel, olyan tömörséggel, amelyet a
mai ember nehezen
vagy egyáltalán nem
tud értelmezni. Tóth
István ókortörténész szavaival élve: olyan, mintha az
Utolsó vacsora ábrázolásának értelmét az Újszövetség és
a keresztény irodalom ismerete nélkül próbálnánk megfejteni. Szerinte a táblákon megjelenített kompozíció egy
zárt csillagképcsoport, amely a Nap útjának ĘsztĘl tavaszig terjedĘ szakaszát foglalja magába, így a lovasok
(Dioscurok) csupán mellékes szerepet játszanak a Napis-

ten és HoldistennĘ mellett. A történészek, régészek több
mint száz éve próbálkoznak az egyes alakok, jelenetek értelmezésével, de minden részletre kiterjedĘ megoldás még
ma sem született. Annyi biztosnak tĦnik, hogy a 2. századtól megjelenĘ vallási emlékeken egy, már a római hódítás
elĘtt itt élĘ, trák-illír gyökerĦ népcsoport hiedelemvilága
képezte a megfogalmazott mondanivaló alapját, amit a
római ízlésnek megfelelĘen öntöttek formába. A babonás
rómaiak egyetlen nép isteneit sem akarták megsérteni, így
sajátjaik közé emelve tisztelték Ęket, pl. Zeust Juppiter
néven. A táblák istenének vagy isteneinek nevét nem ismerjük, de lehet, hogy régen sem volt szabad megnevezni
Ęket, ezért szerepelhet feliratokon a Dominus – Domina
(Úr – ÚrnĘ) megjelölés.
A táblák anyaga elsĘsorban márvány és ólom volt. Ez
utóbbiból – megfelelĘ negatív elkészítése után – könnyen,
gyorsan, sorozatban készülhettek a kicsi, amulettként
szolgáló tárgyak, amiket a hívĘk magukkal vihettek. A
márvány olcsóbb alapanyagnak számított, de hosszabb
idĘt és nagyobb mĦvészi tudást igényelt a kép kifaragása.
Méretük is jóval nagyobb volt ólomból öntött társaiknál,
így inkább állandó helyen, szentélyben lehettek elhelyezve. A visegrádi korong hátoldalán rögzítést segítĘ vésetek
is vannak, ami arra utal, hogy állhatott a 320-as évek végén épült erĘdben egy kis szentély, ahol a dunai
lovasisteneket tisztelték az itt állomásozó csapategység, az
auxilia Ursarensia katonái.
Boruzs Katalin
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Elfeledett húsvéti szokások a Kárpát-medencében
Sokan nem is hallottak más húsvéti szokásról, csak a locsolásról. Pedig akad bĘven olyan feledésbe merült szokás, amit
talán jó lenne feleleveníteni, de mindenképpen érdemes
szólni róluk.

gies íjat és nyílvesszĘt használtak. Régen élĘ kakasra lövöldöztek, újabban már csak festett táblára. A célba lövést tréfás
rigmus kíséri, elĘször pörbe fogják a kakast, majd elmondják
a kakas búcsúztatóját. Ha a nyíl pontosan a kakas szívébe
fúródik, véget ér a játék. A szokást kakasvacsora fejezi be.
A húsvéti ünnepekhez fĦzĘdĘ szokások másik csoportja
egyházi rítusból vált népszokássá. Már a 12. században a
nagyszombati szertartáshoz tartozott hazánkban a tĦzszentelés. A tĦznek, víznek a mai napig is szerepe van a nagyhéti
néphitben és népszokásban; a katolikus falvakban szokásban
volt az ételszentelés is. A gyermekek szokásaihoz tartozott a
lármás nagyhéti Pilátus-verés. Régi szokás a húsvéti határkerülés is, melyhez Zalaegerszegen a török harcokkal kapcsolatos történeti eredetmondát fĦztek.

Ilyen szokás volt hazánkban a kiszehajtás. Néhány palóc
faluban még az 1950-es években is élt a szokás. A kiszehajtás lényege, hogy egy nĘi ruhába öltöztetett szalmabábút
körülhordtak, majd elpusztították, vízbe dobták, vagy elégették. Mágikus rítusnak tartották a kiszehajtást, a hozzá fĦzĘdĘ
ének azonban tréfás jellegĦ, s arra utal, hogy vége a böjtnek,
kiviszik a böjti ételeket, és behozzák újra a zsíros ételeket, a
sonkát.
Kodály Zoltán és Manga János egy sor szép rítuséneket
jegyzett fel a szokással kapcsolatban. A Nyitra-vidéki magyar falvakban a kisze hajtása után következett a villĘzés. A
leányok feldíszített fĦzfaágakkal jártak házról házra, itt tehát
a szokás közvetetten a tél kivitelére, tavasz behozatalára is
utalt.

Húsvéti szokás volt Erdélyben a kakaslövés is; az 1950-es
években, Apáca községben, Apáczai Csere János szülĘfalujában még gyakorolták a fiúgyermekek. A kakaslövéshez ré-

A szokások közül talán a legszebb a komatálküldés volt.
Erre a húsvétot követĘ fehérvasárnapon került sor. Ezt a
komatálat ma már inkább csak az ország egyes részein, Dunántúlon, fĘleg Somogy és Zala megyében és a palócoknál
ismerik. A komatál- vagy mátkatálküldést fĘként fiatal lányok gyakorolták. De elĘfordult az is, hogy leány fiúnak
küldte, vagy fiúk egymásnak küldték. A komatál tartalma
tájanként változott: nem hiányozhatott belĘle a húsvéti tojás,
kalács, kis üveg ital. Az ajándékot kapó kivett a tálból egy
húsvéti tojást, s helyette két másikat rakott a tálba cserébe,
vagy más helyeken az egész tálat elvette, s helyébe egy másik tálat küldött. A komatálat küldĘk egymást testvérré fogadták, sírig tartó barátságot kötöttek, s ezután magázták és
komának, a lányok pedig mátkának nevezték egymást.
(InternetrĘl)
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Kérjük, hogy
adója 1%-ának felajánlásával segítse az

Áprily Iskoláért Alapítvány

Támogassa adója 1%-ával a Soproni Sándor Egyesületet!
A hét éve alakult Soproni Sándor Egyesület célja a visegrádi,
illetve a dunakanyari Limes római romjai bemutathatóságának
elĘsegítése, támogatása, valamint a rómaiakkal kapcsolatos
tudományos, kutatási, oktatási, ismeretterjesztĘ és kulturális
tevékenység mellett Visegrád történelmi értékeinek védelme.
Kérjük, hogy személyi jövedelemadója
egy százalékának felajánlásával segítse céljaink elérését.
Minden kedves adózónak köszönjük az eddigi szíves támogatást!

közhasznú munkáját,
hogy a jövĘben is támogathassuk
a visegrádi iskolát és iskolásokat!
Adományukat elĘre is köszönjük:
Áprily Iskoláért Alapítvány
kuratóriuma
Adószámunk:

A Soproni Sándor Egyesület adószáma: 18720435-1-13

18224764-1-13

Segítségüket elĘre is köszönjük!
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ElĘzzük meg együtt
a szabadtéri tüzeket!
A 2013. évben a szabadterületi tüzek jellemzĘen települések
külterületein: mĦveletlen, elhanyagolt, gondozatlan földterületeken keletkeztek. Az enyhe és csapadékszegény telet követĘen
igen gyorsan megemelkedett a szabadtéri tüzek száma. A statisztikák azt mutatják, hogy az esetek többsége emberi gondatlanságra vezethetĘ vissza.
ElĘzzük meg együtt a szabadtéri tüzeket!
Az erdĘben kirándulók csak a kijelölt tĦzrakóhelyeken
gyújthatnak tüzet az alábbi szabályok betartása mellett:
• a tĦz meggyújtása elĘtt a tĦzrakóhely környékét meg kell tisztítani a levelektĘl, faágaktól annak érdekében, hogy a tĦz ne
terjedhessen át az erdĘre;
• a tüzet nem szabad felügyelet nélkül hagyni, de a még ki nem
hĦlt parazsat, hamu sem;
• amint feltámad a szél, a tüzet el kell oltani: gondoskodni kell
arról, hogy készenlétben legyen a tĦz oltására alkalmas anyag,
eszköz (pl. víz, homok, lapát);
• az égetés befejezése után a tüzet gondosan el kell oltani, meg
kell gyĘzĘdni arról, hogy az tényleg elaludt; a hamura távozás
elĘtt lehetĘleg földet kell szórni.
Fokozott tĦzveszély esetén az erdészeti hatóság és/vagy az erdĘgazdálkodásért felelĘs miniszter TĥZGYÚJTÁSI TILALMAT rendelhet el. Ilyenkor tilos tüzet gyújtani az erdĘterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetében
lévĘ külterületi ingatlanokon. Az aktuális tĦzgyújtási tilalomról
a www.erdotuz.hu weboldal, valamint az onnan is elérhetĘ
szakmai honlapok tájékoztatnak. A tĦzgyújtási tilalom a közzétételtĘl a visszavonásig él! Az említett honlapokon az éppen
aktuális állapot látható.
Kerti grillsütĘ használata, szalonnasütés, bográcsozás:
A saját tulajdonú, belterületi ingatlanon található tĦzhely vagy
grillsütĘ használata nem tiltott a tĦzgyújtási tilalom idején sem.
Az ilyen – nyílt lángú – berendezések, eszközök használata, tĦz
gyújtása az ingatlanon belül az általános égetési szabályok betartása mellett történhet. Ezek röviden a következĘk:
• nem szabad felügyelet nélkül hagyni a tüzet, a még ki nem
hĦlt parazsat, hamut;
• gondoskodni kell a megfelelĘ, tĦz oltására alkalmas anyag,
eszköz – víz, homok – készenlétben tartásáról;
• az égetést követĘen a tüzet gondosan el kell oltani, meg kell
gyĘzĘdni arról, hogy valóban kialudt.
Segítse az erdészek és a katasztrófavédelem munkáját és figyeljen az alábbiakra:
• Soha ne dobjon el égĘ cigarettacsikket!
• ErdĘben csak a kijelölt helyen gyújtson tüzet!
• Gondosan oltsa el a tüzet, használjon hozzá vizet, vagy legalább öt centiméter földet, máskülönben a szélben visszagyullad!
• Igyekezzen a kertben is csak akkora tüzet rakni, amibĘl a szél
nem tud izzó zsarátnokokat továbbvinni!
• Tartsa be a tĦzgyújtási tilalom szabályait!
• Soha ne hagyja a szabadtéri tüzet Ęrizetlenül!
Az elmúlt évben lényegesen csökkent a szabad területeken keletkezett tĦzesetek száma, s hogy ez a tendencia az idei évben se
változzon meg: kérjük, fokozatosan figyeljen környezetére.
Köszönjük segítségét!
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A Pilisi ParkerdĘ Zrt.
heti hírei
az erdĘk szerelmesei
számára
Ahogy múlik a tél és melegszik az idĘ,
egyre több turista keresi fel a Pilis népszerĦ kirándulóhelyeit. Ez az idĘszak a
vaddisznók ellési idĘszaka.
Az utódok megszületése után a kocák különös gonddal vigyázzák a kis malacok életét, és nagyon keményen fellépnek, ha vélt
vagy valós ellenség tĦnik fel a közelükben.
Ebben az idĘszakban különösen fontos,
hogy a turistautakról ne térjenek le a kirándulók, kutyáikat csak pórázon sétáltassák
tulajdonosaik.
Az erdĘben kószáló kutyák a vaddisznót
felbĘszíthetik, ami különösen igaz a malacukat féltĘ kocákra, akik ilyenkor a szokottnál agresszívabban viselkedhetnek. A felbĘszített kocát a menekülĘ kutya a gazdájához
vonzhatja, így akár problémákat is okozhat
az embert alapvetĘen kerülĘ vad.
Virágba borult a húsos som, kinyíltak a
keltikék, barkásak, a füzek – hála az enyhe idĘnek, idén már korán a tavasz beköszöntét hirdetik a húsos som élénk, sárga,
ernyĘs virágai. A somfélék családjába tartozó növények a tavasz elsĘ hírnökeinek számítanak; a lombosodást megelĘzĘen nyíló
virágaikkal nem csak az erdĘk, hanem a
kertek díszei is az évnek ebben a szakaszában.
Hamarosan számos túrázó gyönyörködhet
a korai erdei virágok sorába tartozó odvas
keltike fürtös, sarkantyús virágaiban, amelyek színe a lilás-bíborlilás árnyalattól a fehér, krémszínĦig terjedhet. Hozzá nagyon
hasonló az ujjas keltike, ami a virágai mellett lévĘ ujjasan szeldelt levélkéirĘl kapta a
nevét.
A fák virágait is érdemes megfigyelni tavasszal. A hegyvidéken elĘforduló kecskefĦz barkái már megjelentek a Visegrádihegységben.
Az erdei virágok mindig eredeti élĘhelyükön a legszebbek, ezért kérünk mindenkit,
ne tépje le vagy ássa ki a növényeket, hiszen csak így biztosíthatjuk, hogy a következĘ generációk is gyönyörködhessenek
bennük. A növények természetes élĘhelyüktĘl távol gyakran el is pusztulnak.
Használjuk ki a jó idĘt, és kezdjünk el a
szabadban sportolni, és közben gondoljunk
arra is, hogy az itteni erdĘ léte tudatos tervezés, gazdálkodás eredménye.
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Kedves Olvasó! Bízom abban, hogy idĘt áldoznak a beszámoló elolvasására. Hiszem, kiderül, hogy egyesületünk mily
mértékben végez közösségi-közéleti munkát. Talán ez ösztönzĘ lehet, hogy Önök – különösen a fiatalok – bekapcsolódjanak e munkába.
I. SZEMÉLYI BÁZISUNK ALAKULÁSA

– A megalakulástól létszámunk állandóan változott,
általában növekedett, az utóbbi évben csökkent. Ennek
megfelelĘen tagságunk létszáma 2013 dec.-ben 46 fĘ.
– A pártoló tagok száma is tovább növekedett – decemberben: 37 fĘ.
– A VSZ fiatalítása feltétlenül fontos, ha azt akarjuk,
hogy a jövĘben is létezzen az egyesületünk. Ezért e téren
aktívabban kell kezdeményezni és megtalálni azokat a
programokat is, amelyekbe a fiatalok jobban bekapcsolhatóak.
II. PROGRAMOK, HAGYOMÁNYOK

1. Hagyományos Zsitvay-programok és gyalogtúrák:

– Az emléktábla koszorúzását ebben az évben november 13-án szerveztük meg. Nyolcadik éve, hogy ezt öszszekapcsoljuk az I. és II. világháborús helyi áldozatainak
emlékére állított emlékmĦ és emléktáblák megkoszorúzásával. A résztvevĘk száma lehetett volna több. Sajnos, az újságban nem hirdettük meg, de valamennyi intézményt, egyesületet külön is hívtunk. Öröm, hogy városunk polgármestere és a német kisebbség elnökhelyettese eljött. A mĦsorban iskolások, ifjak és felnĘttek is szerepeltek. Az idĘsek otthonából is szép számmal jöttek.
– Kilencedik alkalommal rendeztük meg a hagyománnyá vált Zsitvay-túrát: április 13-án. Mondhatjuk,
hogy kirándulóidĘ volt, de bizony hĦvös, szeles. Az elĘzĘ
esĘs napok a résztvevĘk létszámán is észrevehetĘ volt, ám
ennek ellenére a két éves kortól a hatvanöt felettiek is
képviseltették magukat.
– A gyalogtúrák folytatódtak – köszönhetĘen Takács
Rozi aktivitásának. A következĘ út a Rám-szakadékhoz
vezetett és végül Dömösön a felújított Prépostsági templom megtekintésével fejezĘdött be. Az ezt követĘ túra a
Király-kunyhóhoz és Prédikálószékhez vezetett. Kisebb
csoportok egyszer a Pap-rétre látogattak el, máskor az
Erdei MĦvelĘdési Házzal szemben lévĘ nagy játszótér
alatt tettek egy körutat.
– Nagymarosra, a Spitzkopfra ebben az évben újból
megszerveztük a kirándulásunkat, mert tavaly – a rossz
idĘ miatt – nem láttunk a kilátóból semmit. Most, csodálatos volt a kilátás.
– Nagyon szép környezetben, nagyon szép idĘben látogattunk el októberben az erdĘn át, patak mentén Pilisszentlászlóra és vissza.
Elmondható, ebben az évben egy-egy kirándulás nem
volt nagy létszámú, de a rendkívüli aktivitást értékelni
kell, s így több új arccal is találkoztunk – ez külön öröm.
JövĘre a résztvevĘi aktivitást a Zsitvay-túránál növelni
kell, hiszen tízéves a VSZ.
2. Tiszta, szép környezetünk:
– A sok éves, hagyományos tavaszi, Duna-parti takarítási akciót ebben az évben a tartós esĘs idĘjárás miatt
nem tudtuk megszervezni.
– A Virágos Visegrád mozgalmat ebben az évben áprilistól szeptemberig hirdettük meg úgy, hogy a visegrádi

lakosok javaslatait is kértük egy-egy szép kert, udvar
felkutatásához. Ez sikeres volt, sok javaslatot kaptunk.
Összesen 11 személy szépítĘ munkáját dicsértük meg a
Visegrádi Hírekben. A díjak átadására (szép, bekeretezett, személyre szóló oklevelek) a szeptemberi közgyĦlésen került sor – ünnepélyes keretek között –, amelyhez
táncos szórakozás is kapcsolódott, és jelen volt a
Danubia TV is, aki a díjazottakkal riportokat is készített. Jó hangulatú rendezvény volt.
3. Bálok, szalonnasütések:
– A saját, zártkörĦ farsangi bálját a VSZ 2013-ban is
megszervezte. Kevés volt az érdeklĘdĘ, kevesen jöttek el.
Szerencsére a hangulat ezt feledtette. A jövĘben a bált
nyitottá kell tenni a visegrádiak és más érdeklĘdĘk számára is.
– Viszont ösztönöztük magunkat, hogy a lehetĘ legtöbben vegyünk részt a német nemzetiségi farsangi bálon
is, ahol valóban szép számmal volt jelen a VSZ tagsága.
A hangulat – már hagyományosan – itt is kiemelkedĘen jó
volt.
– Már a korábbi években is rendeztünk (spontán) szalonnasütéseket. Ebben az évben tavasszal és Ęsszel is
szerveztünk egyet-egyet. Ezek nagyszerĦen sikerültek,
már ha a megjelentek számát tekintjük is, de különösen a
hangulata volt jó mindkettĘnek. Ilyen típusú szórakozó,
közösségformáló rendezvényeket a jövĘben is fontos
lenne szervezni
4. Fórum:
A fórumszervezésekkel a helyi lokálpatriotizmust
szerettük volna erĘsíteni: lehetĘséget biztosítani Visegrád lakosainak arra, hogy a várost, a város jövĘjét napi
szinten és hosszútávon szolgáló témákhoz, döntésekhez
elmondhassák véleményüket nyilvánosan, demokratikus
keretek között. A korábbi években mindig tudtunk –
éves szinten – egy-egy, néha két fórumot is szervezni,
akár a mĦvelĘdési házban, akár a moziban. Pár éve azonban érzékelhetĘ városunk lakossága körében – mint ahogyan országosan is – az érdektelenség, a befelé fordulás, a
közügyektĘl való eltávolodás és a „hallgatás”. Mindezzel
együtt a lehetĘséget a jövĘben is keresni kell fórumok
szervezésére.
5. Majális:
Ez évben a VSZ a maga számára szervezte meg majálisát. A helyszín továbbra is a sportpálya volt, a megszokott sarokban. Relatíve sokan voltunk, ahhoz képest,
hogy „zártkörĦ” volt, és akik ott voltak jól is érezték magukat. Viszont fĘleg a fiatalok, a gyerekek hiányoztak, ill.
a másik sarokban rendezett, másik majálishoz mentek.
A hagyományt a jövĘben is tartani kellene – úgy, hogy
együtt mindenkivel. Jó lenne, ha újra együtt lenne a város,
hiszen annak idején – már hét éve – a rendezvényt a VSZ,
a Visegrádi Sportegyesülettel, ill. a Vállalkozók Egyesületével közösen ezért indította útjára!
6. Saját, városi nagyrendezvények:
2013-ban nem rendeztünk ilyen kiemelkedĘ nagy eseményt. Talán szükséges is volt az ez évi pihenĘ, mert az
ilyen rendezvények komoly munka-erĘfeszítéseket kívánnak, és az elĘzĘ években mindig voltak ilyenek is.
Városi eseményként kell mégis említenünk a Rév utcai
aluljáró kifestését. Elmondható, hogy itt sikerült mozgósítani gyerekektĘl a fiatalokon át (a szülĘk bevonásával) az
idĘsekig mindenféle korosztályt. Az eredményt mindenki
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csak dicséri. Persze, ezt a szépséget jó lenne meg is Ęrizni!
7. Buszkirándulások:
– A tavaszra, júniusra tervezett egy napos kirándulásunkat – HollókĘ, Szécsény, Balassagyarmat, Mohora
– nem sikerült megszervezni. A többszöri idĘpontmódosítgatás miatt nem jött össze a megfelelĘ létszám,
így le kellett mondani. Tanulság, hogy csak egy kitĦzött
idĘpont kell, és az újságban is meg kell hirdetni.
– Szeptember 28–29-én, szombaton és vasárnap volt
az Ęszi kirándulásunk, melyet most két naposra szerveztünk: Veszprém, Tapolca, Keszthely, Csillagvár úti
céllal. A létszám itt is knapp volt. Viszont remek hangulatú, sok látnivalót tartalmazó programunk volt kiváló idegenvezetĘkkel, kellemes elszállásolással, étkezéssel. Mindenki nagyon jól érezte magát. Most újra jött velünk a
mindig vibráló Paulus is; akkor még nem tudtuk, hogy ez
lesz velünk az utolsó útja.
8. Színházlátogatás:
Nagy örömünkre szolgál, hogy a színházlátogatások
elindulta a 2012-es évben, de igazán ez a 2013-as évben
csúcsosodott ki. Jól jött, hogy vezetĘségünk egyik tagja –
Makai GyĘzĘné Éva – ebbe a szervezĘ munkába teljesen
belevetette magát. Tavalyról még tavaszra két színházlátogatást szerveztek, míg az Ęsz folyamán már három ilyen
volt Budapestre. Takácsné Rozi pedig Esztergomba szervezett színházlátogatást. Mostanában egyszer-egyszer már
26-an is összejönnek – nem csak VSZ-tagok –, ami a
szállítást még bonyolultabbá teszi. A jövĘben is csak
ösztönözni való az ilyen típusú szervezés.
9. Disznótoros:
A városi disznótoros munkához meghívást nem kaptunk,
így spontán kapcsolódtunk az elmúlt év végén és 2013ban is. Felmerült már többször az egyesületen belül, hogy
a VSZ egy másik idĘpontban (pl.: február) maga szervezzen magának disznótorost. De ezt – végül – mindig elvetettük, hogy ne tĦnhessen egy ilyen a városi rendezvény a
konkurenciájának.
III. KAPCSOLATUNK
A VISEGRÁDI FÉRFI DALKÖRREL

– A VSZ-nek legintenzívebb és legszorosabb kapcsolata
a dalkörrel alakult ki. ElsĘsorban azért, mert az énekkari
tagok majdnem valamennyien tagjai, vagy pártoló tagjai
szövetségünknek. A dalkör heti rendszerességgel dolgozik. Ráadásul a szemétgyĦjtési akcióban, vagy fizikumot
kívánó minden egyéb munkákban is Ęk a kezdeményezĘk
és a terhelhetĘk.
– A VSZ által szervezett programjainkon – bál, szalonnasütés stb. – szerepelnek. Fellépnek az idĘsek otthonaiban (egy évben többször is) Szentgyörgypusztán és
lényegében a dalkörön keresztül ápoljuk az idĘsek otthonaival VSZ-kapcsolatainkat.
Az utóbbi években a városi karácsony rendezvények
elĘkészítésében, lebonyolításában is sokat dolgoztak, s
persze a mĦsorban is jelentĘs szerepet játszottak.
– A dalkör ebben az évben februárban Szentendrén
(húszéves a Filibili Dalkör), március 15-én Visegrádon
lépett fel, de sikerrel szerepelt a nyáron az I. Váli Katonanóta dalfesztiválon is, valamint a Zsitvay- és háborús
halottaink emléktáblájánál, de a karácsonyhoz kapcsolódóan Szentendrén is felléptek.
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IV. EGYÜTTMĥKÖDÉS MÁS CIVIL
SZERVEZETEKKEL ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATTAL

– A VSZ valamennyi visegrádi civil szervezettel szeretett volna együttmĦködĘ kapcsolatokat kialakítani. Sajnos
az egyesületi közös aktivitás visszaesĘben van. MindettĘl
függetlenül az egyesületünknek a jövĘben is törekedni
kell a kapcsolatok intenzívebbé tételére, és ez vonatkozzon a külföldi civil kapcsolatainkra is.
– Az önkormányzattal kapcsolatunk jól alakul az
utóbbi években. A 2013-as évben 205.000 Ft-os támogatást kaptunk, melyet teljes egészében felhasználtunk, és
amelyet tisztelettel megköszönünk. Az éves kiadásainkhoz hozzáadtunk 65.000 Ft saját bevételt. A városi intézményekkel kapcsolatunk jó, nagyon jó. Ezt kiválóan
példázza az aluljáró közös kifestése is.
V. NYILVÁNOSSÁG

– A Visegrádi Hírekben minden fontos programunkat megjelentetjük.
– A Danubia Televízió is segít programjaink propagálásában, ha erre felkérjük.
– A szövetségünk weblapja szerkesztésének és folyamatos feltöltésének vonatkozásában a tavalyi évhez képest nem sikerült elĘre lépni.
– ZörgĘ Tibornak, másoknak is sok képe van programjainkról, eseményeinkrĘl, de még az archiválás tekintetében nem sikerült elĘrelépni. IdĘzavarban vagyunk, több
munkára, nagyobb akarásra lenne szükség a következĘ
évben.
– 2013-ban Visegrád város honlapján van a VSZ, ill.
egyes programjaink is megjelennek. Ezt is lehetne még
aktuálisabbá tenni – rajtunk múlik.
– Egyre többet használjuk a szövetség logóját is,
amely szövetségünk nevét tartalmazza, alapja pedig egy
közismert visegrádi várrészlet, mely elĘtt két kéz kezet
fog, színes rajzban, grafikában feldolgozva.
VI. GAZDÁLKODÁSUNK

– Bevételeink egyik oldala a tagsági díjakból származik. Ez az összeg egyre inkább jelentĘs, és eléri az évi
70.000 Ft-ot is. A 2013-as évben a pártoló tagoknak nem
kellett fizetni, de adományozhattak pénzt a mĦködéshez,
melyet többen meg is tettek. A tagok évi 3000, a nyugdíjasok és a tanulók évi 2000 Ft-ot fizettek.
– 2013-ban 205.000 Ft önkormányzati támogatásban
részesültünk. Az elszámolást, ill. az éves beszámolót
2013. dec. 15-ig leadtuk. Még nem zárszámadásszerĦen, de 259.367 Ft-ról számoltunk el, melybĘl: a mĦködés 70.095, a Virágos Visegrád 17.540, a kis értékĦ
eszköz-anyag 73.994 és a rendezvények 97.738 Ft.
Végül: köszönet szövetségünk elnökségének, a VSZ
minden aktív és pártoló tagjának a munkájáért, támogatásáért! Külön köszönet Szebeni Terikének a pénzügyi és könyvelési dolgokban nyújtott munkájáért és
Helm Jánosnak a jegyzĘkönyvek pontos vezetéséért.
A közgyĦlés a 2013. évi beszámolót 2013. december
5-én elfogadta.
Ha a megélhetésért naponta meg is kell küzdeni – különösen fiataloknak, középkorúaknak –, azért az emberi
humánum alapelvei szerint, szükséges a társas együttlét, a
közösségi tevékenység. FélĘ, hogy korosztályok maradnak
ki ebbĘl!
Kiss Károly,
a Visegrádi Szövetség elnöke
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A visegrádi nyilvános illemhely története
VIII. rész

,,Néhány szál virág az embernek örömet ad, a fiatalnak és öregnek is:
megnyugtatja a lelket.”
Voltak vendégeim a „Zónás lányok” is. Mit kell róluk
tudni? A nagy árvíz idején alakultunk. Elfogyott a homok,
mi meg vártunk rá. Minden eszünkbe jutott, és mondtunk,
hogy ez lesz a „türelmi zóna”. És ma már tíz éve
,,üzemelünk”. Fellépünk szüreti bálon, meg mindenhol,
ahová meghívnak bennünket. Tizenegyen voltunk, de a
„madámunk”, Magdus meghalt. Van egy fiú is közöttünk.
Kilenc lány és egy férfi. ė a „Rózsa lovag”.
Ha leülünk akármikor, mert tartjuk a születésnapokat
például, akkor visszajönnek a szép emlékek az alakulástól
idáig. Azt nem írhatom, hogy a végéig, mert szeretnénk,
ha sokáig együtt lehetnénk és nevethetnénk.
Mindenkinek van gondja, baja, de el kell felejteni. Csak
úgy lehet a nagy terhet cipelni. Mert mindenkire nehezedik teher. És ha leülnek itt a vendégeknek fenntartott
székekre akár nyugdíjas, akár fiatal, egy kis kupica mellett sokáig el tudunk beszélgetni. Mert soha nincs annyi
vendégem, hogy az ismerĘsökre ne tudjak idĘt szakítani.
Az ott töltött négy-öt óra után feltöltĘdve mindenki elindul sok jó tapasztalatcsere után szerény kis lakásába a
családjához, és folyik az otthoni megbeszélés tovább.
A Mária-kápolnai mise után itt van megtartva a nyugdíjas klub. Aki csak teheti, odajön. Örülök, hogy jól érzik
magukat nálam, de nem mindenkinek tetszik ez. Volt, aki
szóvá tette, hogy hangosak vagyunk. De aki a múzeumban dolgozik, annak énhozzám nincs semmi köze. De
senkinek sem. Énnekem nem parancsol senki.
A magam gazdája vagyok. FelnĘtt létemre nem kérek
felügyeletet senkitĘl sem. Irigylik azt, hogy itt sokat nevetgélünk. Ez fáj sok embernek. Mert némelyik ember
olyan, mint aki karót nyelt, olyan magasan hordja az orrát.
Van, akinek egy mosoly sincs az arcán, pedig az sem
különb, mint az, aki halálra neveti magát. Van egy belevaló hölgy, akivel csak egymásra nézünk, és már nevetünk
is. Csak annyit mondunk egymásnak, hogy a napi bevételbĘl elmegyünk a Silvanusba egy kicsit bulizni.
De van olyan nap, hogy még a töltés széléig sem érünk
el. Vagy a másik dolog, hogy számoljuk: hány cigit kapunk a bevételbĘl, és egybĘl pár kilót hízunk. Pedig fogyókúrázunk, de egy jó nevetéstĘl csak hízunk, ami nem
hiányzik. Mert ha nem vigyázunk, nem fogunk tudni
elfutni a fiúk elĘl. Mert jó a közmondás: ,,Szégyen a futás,
de hasznos.”
Nem tudhatjuk, hogy mikor zavarnak meg, mert mindentĘl a mai világban félni kell. Ám az ajtónál van egy
vasrúd, nem szeretném, ha valaki neki szaladna. Sajnos,
volt már rá eset, hogy meg kellett markolni, mert szemtelenkedett a kedves vendég, de a vasrúd láttára elszaladt.
Volt olyan eset is, hogy rendĘrnek kellett beavatkozni a
civakodásba. Sikerrel jártak. Ha elmennek erre az ismerĘs
rendĘrök, kérdezik, hogy „Minden rendben van?”
Lomtalanítás volt, a romák elvitték a székemet. Vasból
volt. A rossz széket otthagyták egy rendezvény alkalmával. Ott maradtak a kovácsnak a szerszámai, és olvasás
közben vettem csak észre, hogy el akarták vinni a sok
értékes vasat. A polgárĘröknek kellett beleavatkozni. Jó,
hogy vannak a városban olyan emberek, akik, ha baj van,

segítenek, mert én egyedül semmit sem tudtam tenni.
Köszönöm a segítséget.
Sok jó sztori volt, amikor versenyeztünk, ki talál több
diót. Nem jártunk nagy sikerrel, mert már elĘttünk hajnalban összeszedték. De bulinak jó volt.
Történt olyan is, hogy ültettem volna virágot, és nem
volt annyi földem, mert csak egy zsákkal vettem, remélve,
hogy a virágokat el tudom ültetni. Mondtam a vakondoknak, hogy túrjanak nekem egy kis földet. És mit ad Isten,
mintha megértették volna: reggel, amikor mentem, azt
láttam, hogy az „idomított” kis állatok egész éjjel dolgoztak, hogy napközben én is tudjak dolgozni. Ha valakinek
ezt elmesélem, hogy milyen „idomított” állataim vannak,
szorgalmasabbak, mint némelyik ember. ėk nem órabérben vannak, hanem társadalmi munkában, amiért nem
kapnak fizetést, és mégis megfogják a munka végét.

Kezembe került egy felhívás, hogy „Szépítsük Visegrádot” virággal. És engem elfog a szomorúság, hogy mit
megtettem azért, hogy a környezetemet virág díszítse, de
sajnos volt olyan képviselĘ, akinek bántotta a szemét a
sok virág, és gondoskodott arról, hogy elszállítsák innen a
virágládákat. Nagyon szíven talált, mert azt mondja a
közmondás: ,,Aki a virágot szeretni, rossz ember nem
lehet.” Nem tudom, hogy a képviselĘ úrnak mi a véleménye róla. Biztos, hogy rossz ember vagyok, mert szeretem
a szépet és a jót. Csak azt kívánom neki, hogy jusson
eszébe, hogy egy embernek, aki szereti a virágot, milyen
szomorúságot okozott.
Néhány szál virág az embernek örömet ad, a fiatalnak,
de az öregnek is: megnyugtatja a lelket. Díszíti a kertet, és
sok örömét leli benne az ember. A volt polgármester ne
jöjjön azzal, hogy szépítsük Visegrádot virággal meg
zöldekkel, mert amit pár év alatt a férjem segítségével
szépítettünk az illemhely környékén, azt egy nap alatt
tönkretették.
Ha nem szedném a parkban lévĘ szemetet minden nap
össze, úsznánk a szemétben, mert sajnos vannak olyan
turisták, hogy a szeméttartótól fél méterre dobják el.
Meddig tartana a drága kirándulóknak beledobni?
(Folytatjuk)
Pintér Istvánné

XXX. évfolyam 4. szám
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TīZIFAELADÁS
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL!
Vágott tĦzifa 2100,– Ft/q,
hasított tĦzifa 2200,– Ft/q
EėRY CSABA
Tel.: 06 (20) 599-9399
Az MNM Mátyás Király Múzeuma
pályázatot hirdet

KÖZÖNSÉGKAPCSOLATI
MUNKATÁRS
munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony idĘtartama: Határozott idejĦ, 2014. szeptember 30-ig tartó jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidĘ (folyamatos
munkarend beosztás szerint)
A munkavégzés helye: 2025 Visegrád, FĘ utca 23.
Ellátandó feladatok: Kiállítóterek felügyelete, látogatók tájékoztatása
Illetmény: Az illetmény megállapítására a ,,Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók
A munkakör betölthetĘségének idĘpontja: 2014. május 1.
Jelentkezési határidĘ: 2014. április 15.
Elvárások: Büntetlen elĘélet, öregségi nyugdíjkorhatár
betöltése elĘtti életkor
ElĘnyt jelent: Idegen nyelv ismerete
Jelentkezés módja: Amennyiben érdekli Önt a fenti
munkakör, kérem, juttassa el önéletrajzát az alábbi
címek egyikére:
Személyesen: MNM Mátyás Király Múzeuma (Gazdasági iroda), 2025 Visegrád, FĘ u. 23.
Faxon: (26) 597-011
E-mailen: info@visegradmuzeum.hu
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Kisteher-fuvarozás 0–2 t-ig,
gépi földmunka
Fieszl Csaba
Tel.: 06 (30) 226-3089
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Erika Kozmetika 06 (20) 368-8933
2000 Ft kedvezmény a FLABELOS TESTVIBRÁCIÓS EDZėGÉPRE!
10 alkalom × 10 perc 3500 Ft
Minden korosztály számára!
A kupon 2014. április 30-ig érvényes.
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Cserépkályha építése, átrakása
új és régi csempébĘl
és téglakályha-építés
Honti László
06 (20) 356-6634

AJTÓ, ABLAK,
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
garanciával, korrekt áron
Herr Gábor
   
    
     
   
   

 

 

06 (20) 399-7027, 06 (20) 599-9337
www.herrsta.eu



! "#$% &' ()&* +'+ ',+ .% /001%22333456789:4/6

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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