VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
XXX. évfolyam 5. szám

2014. május

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

ÚJ RENDEZVÉNYTÉR
MÁJUSI PROGRAMJA
Május 1. csütörtök 18.30
CSÍK ZENEKAR KONCERTJE
ElĘzenekar: Szimbola együttes

Május 10. szombat 9.30
TeSZeL-e? programsorozat gyerekeknek
Sport- és egészségnap az Áprily Iskoláért Alapítvány szervezésében

Május 17. szombat 10.00
FAMILIENTAG – rendezvény kisgyermekes családoknak
a Fellegvár Óvoda Alapítvány szervezésében

Május 18. vasárnap 14.00
VÁROSKÖZPONT KULTURÁLIS ÉS GASZTRO FESZTIVÁL
a Visegrád és Környéke Turisztikai Egyesület szervezésében

Május 24. szombat 19.00
VISEGRÁD HANGJAI
35 ütĘs hangszerre írt új kortárs zenei mĦ bemutatója

Május 30. péntek 16.00
TeSZeL-e? programsorozat gyerekeknek
Néptáncdélután az Áprily Iskoláért Alapítvány szervezésében

Mindenkit szeretettel várunk!
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HIRDETMÉNY
MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE
KITĦZTE

AZ EURÓPAI PARLAMENT
TAGJAINAK
2014. ÉVI VÁLASZTÁSÁT.
A SZAVAZÁS NAPJA:

2014. MÁJUS 25.
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.
Az Európai Unió más tagállamának választópolgára
– ha Magyarországon lakóhellyel rendelkezik –
május 9-ig kérheti a névjegyzékbe vételt
a helyi választási iroda vezetĘjétĘl.

AJÁNLÁS
A választójoggal rendelkezĘ választópolgár
2014. április 22-ig ajánlóíven ajánlhat jelöltet.
A listaállításhoz legalább 20 000 választópolgár
érvényes ajánlása szükséges.
Egy választópolgár több listát is ajánlhat.

SZAVAZÁS
A szavazás napján lakóhelyétĘl távol tartózkodó
választópolgár
belföldön az általa megjelölt településen
átjelentkezéssel,
külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le
szavazatát.
A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt
2014. május 17-én 16 óráig,
átjelentkezést 2014. május 23-án 16 óráig
lehet kérni a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben,
illetve személyesen a lakóhely szerint illetékes
helyi választási irodától.

Szavazni egy listára lehet.
Részletes tájékoztatásért forduljon
a polgármesteri hivatalban mĦködĘ
helyi választási irodához, vagy látogassa meg
a www.valasztas.hu weboldalt.
Nemzeti Választási Iroda

2014. május

A 2014. április 6-án megtartott
országgyĦlési képviselĘ-választás eredményei
városunkban, ill. Pest megye
3-as számú választókerületében
VISEGRÁD

Megjelent szavazók száma, aránya:

946 fĘ

67,97%

EGYÉNI EREDMÉNYEK:

Hadházy Sándor (Fidesz-KDNP)
Szinna Gábor (Összefogás)
Murányi Levente (Jobbik)
Kardos-Horváth János (LMP)
Dr. Diószegi Gábor (Szociáldem.)
Mellákné Tóth Éva (SEM)
Kiss János (Zöldek)
Juhász Hilda (Együtt 2014)
Marosi Katalin (SMS)
Ferenczi János (A Haza Nem Eladó)
Holek Katalin (ÖP)
Skrobár Róbert (JESZ)
Gáspár Tibor (MCF)
Árvay-Nagy Anna (ÚMP)
Bassa Zoltán (4K!)
Sefcsik Ibolya (EP)

453 szavazat
224 szavazat
147 szavazat
58 szavazat
13 szavazat
10 szavazat
6 szavazat
4 szavazat
3 szavazat
3 szavazat
3 szavazat
1 szavazat
1 szavazat
1 szavazat
1 szavazat
1 szavazat

PÁRTLISTÁS EREDMÉNYEK:

Fidesz-KDNP
Összefogás
Jobbik
LMP
Összefogás
Együtt 2014
Munkáspárt
Szociáldemokraták
Zöldek Pártja
SMS
SEM
Független Kisgazdapárt
KTI

472 szavazat
207 szavazat
122 szavazat
69 szavazat
6 szavazat
5 szavazat
4 szavazat
4 szavazat
3 szavazat
2 szavazat
2 szavazat
1 szavazat
1 szavazat

NÉMET NEMZETISÉG:

24 szavazat

PEST MEGYE 3-AS VÁLASZTÁSI KERÜLET
Egyéni eredmények:

Hadházy Sándor (Fidesz-KDNP) 27 364 szavazat, 47,28%
Szinna Gábor (Összefogás)
15 434 szavazat, 26.67%
Murányi Levente (Jobbik)
8 167 szavazat, 14,11%
Kardos-Horváth János (LMP)
4 184 szavazat, 7,23%
Kiss János (Zöldek)
413 szavazat, 0,71%
Mellákné Tóth Éva (SEM)
371 szavazat, 0,64%
Marosi Katalin (SMS)
339 szavazat, 0,59%
Juhász Hilda (Együtt 2014)
321 szavazat, 0,55%
Dr. Diószegi Gábor (Szocdem)
289 szavazat, 0,5%
Ferenczi János (A Haza Nem…) 266 szavazat, 0,46%
Bassa Zoltán (4K!)
203 szavazat, 0,35%
Skrobár Róbert (JESZ)
192 szavazat, 0,33%
Holek Katalin (ÖP)
132 szavazat, 0,23%
Gáspár Tibor (MCF)
72 szavazat, 0,12%
Árvay-Nagy Anna (ÚMP)
42 szavazat, 0,07%
Sefcsik Ibolya (EP)
37 szavazat, 0,06%
GyĘrfi Attila (Nemzeti Érdekért)
27 szavazat, 0,05%
Kámán Dávid Miklós (ÚDP)
23 szavazat, 0,04%
Pest megye 3-as választókerületében
HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz-KDNP)
lett térségünk országgyĦlési képviselĘje.
Eredményéhez gratulálunk,
és eredményes munkát kívánunk a következĘ négy évre!
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V ÁROSHÁZI HÍREK
Tájékoztató a testületi ülésen történtekrĘl
A képviselĘ-testület munkaterve szerint március 20-án tartott
testületi ülést, melyen az alábbi döntések születtek.
– Meghallgatta és elfogadta a testület Kovács László r. alezredes, a Szentendrei RendĘrkapitányság vezetĘjének beszámolóját
a 2013. évi munkáról.
– A képviselĘ-testület a Norvég Alap-Vidéki kulturális és
természeti örökség megĘrzése témájában pályázaton való
részvételt tervezi a „CsekĘ ház” felújítására vonatkozóan, ezért a
sikeres pályázat reményében arról döntött, hogy megbízza a
pályázatírási feladatokkal a Pro Régió Közép-Magyarországi
Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-t
340.000 Ft + áfa díj ellenében, mely összeget a 2014. évi
költségvetés általános tartalék sora terhére biztosítja.
– A Schulek utcában ingatlantulajdonnal rendelkezĘk közül
néhányan felülvizsgálati kérelmet nyújtottak be a Schulek utca
(I. ütem) útépítési hozzájárulás tárgyában született 52/2014. (02.
20.) számú képviselĘ-testületi határozat ellen. Mivel az önkormányzat álláspontja szerint a határozat meghozatalánál
jogszabálysértés nem történt, ezért úgy döntött, hogy a határozatot saját hatáskörben nem vonja vissza. Ezzel egyidejĦleg
kinyilvánította annak lehetĘségét, hogy a fenti határozat ellen
egyedi méltányossági kérelem bármikor benyújtható.
– A továbbiakban kiegészítette, ill. módosította a képviselĘtestület az 52/2014. (02. 20.) számú határozatát a városüzemeltetési és városfejlesztési bizottság 2014. március 19-én
megtartott ülésén tett észrevételére, ill. javaslatára, mely szerint
a 130/1 hrsz..-ú (FĘ u. 80.) és a 139/2 hrsz.-ú (FĘ u. 92.)
ingatlanok után is fizessenek a tulajdonosok útépítési
hozzájárulást, mivel ezek az ingatlanok a Schulek utca felĘl is
rendelkeznek bejárattal, valamint azon ingatlantulajdonosoknak,
akik nem tudják a 100.000 Ft-os útépítési hozzájárulást egy
összegben kifizetni lehetĘségük van 15 hónapos részletfizetésre,
havi 6.666 Ft összeggel.
– Az Enteriör ’92 Bt. kérelmére Félegyházi András
polgármester a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a közterületek rendjérĘl szóló 12/2013. (V.
24.) önkormányzati rendelet elĘírásainak megfelelĘen engedélyezte a park és platánsor területére 2014. május 8., 9., 15.,
16., 22., 23., 28., 29., 30., 2014. június 3., 4., 5., 6., 10., 11., 12.,
13. idĘpontokban a közterület használatát közösségi (zenés,
kulturális, sport) rendezvények (Kispalotajátékok) céljára. Az
Enteriör ’92 Bt. képviselĘje, Rajnák László fellebbezést
terjesztett elĘ, melyben kérte, hogy a képviselĘ-testület a
közterület-használati díj elĘrefizetése alól mentesítse, azaz
utólag fizethesse meg azt. A fellebbezési kérelmet a képviselĘtestület elfogadta és engedélyezte az EnteriĘr ’92 Bt.-nek, hogy
a közterület-használat 2014. május hónapra esedékes részét
2014. május 31-ig, míg a 2014. június hónapra esedékes részét
2014. június 30-ig fizesse meg a fent megjelölt napok után.
– Módosította a képviselĘ-testület a város közmĦvelĘdési
feladatairól és ellátásának feltételeirĘl szóló 11/2001. (IX. 27.)
önkormányzati rendeletét, az önkormányzati rendeletek felülvizsgálati ütemterve szerint. Az elfogadott egységes szerkezetĦ
rendelet a www.visegrad.hu oldalon az önkormányzat/rendeletek,szabályzatok menüpont alatt olvasható.
– Kiírtuk a Fellegvár Óvoda óvodavezetĘi álláshelyére vonatkozó pályázatot, melynek beadási határideje 2014. május 3.
– A Schulek utca II. ütem építési munkák megvalósítása
tárgyában a „közbeszerzésekrĘl” szóló 2011. évi CVIII. törvény
122/A § (1) bekezdése szerint nemzeti értékhatárt elérĘ,
tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás megindításáról döntött a
testület. Az ajánlattételre az alábbi 4 ajánlattevĘt hívta fel:
a) STRABAG Kft. 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2.
b) 4-ÉPV Kft. 2534 Tát, Gorkij fasor 5.
c) KVARC Kft. 2025 Visegrád, Sziget u. 1.
d) Ádám Tamás egyéni vállalkozó 2023 Dunabogdány, Óvoda
u.
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– A Pázmány Péter utca 3. alatti ingatlanon pince és partfalomlás miatti károk helyreállítási és építési munkálatainak megvalósítása tárgyában kiírt nemzeti értékhatárt elérĘ, tárgyalás nélküli
közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította a testület. A
közbeszerzési eljárás nyertese – figyelemmel a rendelkezésre
álló fedezet mértékére – a Kbt. 74. § (1) bek. e) pont és a legalacsonyabb összegĦ ellenszolgáltatás bírálati szempont alapján a
Geoszolg Kft., aki a munkálatokat meg is kezdte.
– A FĘ utca járdaburkolat-építési munkáihoz szükséges 500 m²
Siena típusú egyedi gyártású burkolat megrendelésérĘl döntött a
testület a Semmelrock Stein + Design Kft.-tĘl, 3.950 Ft/m² + áfa
áron. A fedezetet a 2014. évi költségvetés 14. melléklet út- és
járdafelújítás sora terhére biztosítja.
– A 2013. évi dunai árvíz következtében megrongálódott
védmĦvek helyreállítási munkáira a Strabag Általános ÉpítĘ
Kft.-t bízta meg a testület az árajánlatukban szereplĘ tartalommal 7.053.600 Ft + áfa bruttó 8.958.072 Ft vállalkozási díj
ellenében. A kivitelezés költségét a képviselĘ-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetés 14. számú melléklet 12. (vis
maior pályázat) sora terhére biztosítja.
– 2.000.000 Ft támogatás odaítélésérĘl döntött a testület a
Danubia Televízió MĦsorszolgáltató Nonprofit Kft. részére,
mely összeget a 2014. évi költségvetés 16. számú mellékletének
10. sora terhére biztosítja.
2014. március 20. – zárt ülés:
– A Visegrádi VárosfejlesztĘ Kft. ügyvezetĘjével, Bozzay
Péterrel kötendĘ munkaszerzĘdést fogadta el a képviselĘtestület, alapbérét havi bruttó 250.000 Ft-ban állapította meg.
– „Az önkormányzat 2014. évi költségvetésérĘl” szóló 1/2014.
(II. 14.) önkormányzati rendelet 16. számú mellékletében a
Visegrádi VárosfejlesztĘ Kft.-nek 2014. évre elĘirányzott
mĦködési célú támogatási sora terhére 2.540.000 Ft-ot biztosított a testület a Visegrádi VárosfejlesztĘ Kft. tĘkehelyzetének rendezésére.
– Schulek utca (I. ütem) útépítési hozzájárulás tárgyában
született 52/2014. (02. 20.) számú képviselĘ-testületi határozatát
saját hatáskörben módosította a képviselĘ-testület Berkesi
Istvánné méltányossági kérelmére. Az útépítési hozzájárulás
megfizetés végrehajtását a Visegrád 126/6 hrsz.-ú ingatlan után
felfüggeszti, addig az idĘpontig, amíg a 126/6 hrsz.-ú ingatlan
elidegenítésre nem kerül, vagy a Schulek utca felĘl
személygépjármĦ behajtására alkalmas kapubejáró nem létesül.
Visegrád Város Önkormányzata

     
       



Visegrád Város Önkormányzata „Az ezeréves Visegrád városközponti fejlesztése” címĦ település-rehabilitációs program
keretében tervezte megújítani a városi mozit, melynek átépítése
és bĘvítése a visegrádi zeneoktatás térbeli infrastruktúrájának
növelését és javítását, valamint a mĦvelĘdési ház funkció térnyerését is szolgálhatná. A kivitelezésre forráshiány miatt nem
került sor, ahogy a megelĘzĘ régészeti feltárásra sem, de a pályázat keretein belül elkészült az átalakítás és bĘvítés teljes körĦ
építészeti-mĦszaki tervdokumentációja, mely a pécsi A+ Építésziroda és szakirányú alvállalkozóinak munkája. A dokumentációban szereplĘ bontási mĦszaki leírás megtekinthetĘ a
Visegrádi Polgármesteri Hivatal ideiglenes épületében. (2025
Visegrád, FĘ utca 92.)
A terv alapján Visegrád Város Önkormányzata a szentendrei
építési hatóság 07-1671/18-2012 ügyiratszámú határozatának
értelmében építési és bontási engedélyt kapott, melynek megfelelĘen az építési telken zajló bontási munkákat kizárólag régészeti felügyelet mellett, a vakolat leverés után lehet végezni.
Az önkormányzat jelenleg a mozi udvarán álló régi szolgálati
lakás bontásának lehetĘségét vizsgálja, annak érdekében, hogy a
területen megelĘzĘ régészeti kutatást tudjon végeztetni.
(Folytatás a 4. oldalon)
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„Az Ezeréves Visegrád városközponti fejlesztése”: Örömmel
tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a beruházás két elemét
sikerült határidĘben, megfelelĘ mĦszaki tartalommal megvalósítani. Megújult az egészségház homlokzata, udvara; az intézmény
egy mozgáskorlátozottak számára kialakított mosdóval bĘvült.
Új burkolatot kapott a FĘ utca városháza elĘtti szakasza, megújult a Mozi köz, valamint a 11-es út és a tornacsarnok közötti
füves terület is. Megépült az új rendezvénypavilon és rendezvénytér, ahol a visegrádi civil szervezetek – a pályázat úgynevezett „mini projektjének” keretében – április végétĘl számos
programmal várják a helyieket és az ide látogatókat.

óta érvényben lévĘ forgalomkorlátozást feloldottuk. Mostantól
tehát újra járható gépjármĦvel a FĘ utca katolikus templom és
Mozi köz közötti szakasza, valamint a Zách Klára utca forgalma
ismét kétirányú. Köszönjük szépen mindenki – különösen az
említett két utcában élĘk, dolgozók, nap mint nap arra járók
– türelmét! RemélhetĘleg a Rév utcában gyakran kialakult
„parkolási káosz” problémája is megoldódik ezzel; kérünk
mindenkit a közlekedési szabályok betartására!
Aszfaltozási munkálatok: Mint azt bizonyára húsvét elĘtt mindannyian tapasztalták, út- és közterület-helyreállítási munkálatok
zajlottak Visegrád több pontján is. A 2013-as árvíz után benyújtott vis maior pályázatunkban mintegy 14 millió Ft állt az önkormányzat rendelkezésére az árvízi munkálatok kapcsán megrongálódott önkormányzati tulajdonú közterületek felújítására.
Ehhez a városvezetés 1,4 millió Ft önrészt biztosított a 2014-es
költségvetés terhére. Megújult a nagy parkoló teljes területe, a
platánsori sétány, a nagy parkoló melletti járdaszakasz, valamint
az újtelepi buszforduló, azaz a Delta környéke.

Lomtalanítás!

Az egészségház udvara
Városháza: Amint az sajnálatosan tapasztalható, a KMOP
5.2.1/B-09-2f-2010-0009 kódszámú, „Az ezeréves Visegrád
városközpont fejlesztése” címet viselĘ, több elembĘl álló projekt
„Városháza felújítása” projektelemének kivitelezési munkálatait
nem készültek el a március 22-i határidĘre. Az önkormányzat az
elmúlt hetekben a Visegrádi VárosfejlesztĘ Kft. és a mĦszaki
ellenĘr bevonásával több alkalommal is tárgyalt a közremĦködĘ
szervezettel (Pro Régió Ügynökség) és a kivitelezĘ vállalkozás
(FėV-2 Zrt.) vezérigazgatójával. A tárgyalások eredményeképpen az önkormányzat mint megrendelĘ, új határidĘt állapított
meg a vállalkozó számára a projektelem hiba- és hiánymentes
átadására. Az új határidĘ 2014. június 30. Tekintettel a jelentĘs
késedelemre – a vállalkozói szerzĘdés és a jogszabályok ide
vonatkozó részei alapján – a megrendelĘ önkormányzat kötbért
érvényesít a vállalkozóval szemben; ezzel egyidejĦleg a vállalkozó gondoskodik arról, hogy a megfelelĘ teljesítés biztosítékául szolgáló garanciákat fenntartja, illetve megújítja.
Visegrádi VárosfejlesztĘ Kft.

ÉpülĘ városháza
Forgalmi korlátozások feloldása: Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a FĘ utcában és a Zách Klára utcában 2013 vége

Mint ahogyan arról a Visegrádi Hírek elĘzĘ számában már
tájékoztattunk, az idei tavaszi lomtalanítást 2014. május
16–17–18-án tartjuk. A tavalyi év gyakorlata remekül bevált, így idén is ez lesz akciónk mottója: KÉRJÜK, NE
HELYEZZE KI LOMJAIT INGATLANA ELÉ!
HÁZHOZ MEGYÜNK! IdĘpont egyeztetés céljából hívják
ifj. Schüszterl Károlyt a 06 (20) 456-1841-es telefonszámon
legkésĘbb május 14-éig. Egyúttal tájékoztatjuk Önöket,
hogy a lomtalanítás keretében veszélyes anyagot, sittet,
autógumit, ill. elektronikai hulladékot nem szállítunk el. A
veszélyes anyag gyĦjtését a tavalyi évhez hasonlóan Ęsszel
végezzük majd el, melyrĘl a Visegrádi Hírek hasábjain és a
honlapon is tájékoztatjuk majd a Tisztelt Lakosságot.
(Folytatás a 3. oldalról)

Ajánlattételi felhívás
A bontandó, lakatlan, földszintes, alápincézetlen épületrész 80
m2 bruttó alapterületĦ, külsĘ falazatai rossz állapotú kĘ-vályog
vegyes szerkezetek, mennyezete csapos fagerenda-födém egy
szakaszon aládúcolva, tetĘszerkezete pedig kötĘgerendákra
szerkesztett torokgerendás faszerkezet.
A bontási munka az alábbi részfeladatokból tevĘdik össze:
1. Területbiztosítás és a megmaradó részek védelmének
biztosítása
2. ElĘzetes vakolatleverés régészeti felügyelet mellett
3. Épületrész bontása régészeti felügyelet mellett
4. Értékes bontott építĘanyag kinyerése deponálása az
Önkormányzat által megadott helyen vagy annak elszállítása
5. Hulladék elszállítása
Kérünk minden érdeklĘdĘ vállalkozót, küldjön árajánlatot a
fenti bontási munka elvégzésére. A bontás során kinyert, még
felhasználható építĘanyag sorsa megállapodás kérdése. Kérjük,
jelöljék meg, igényt tartanak-e rá a vállalkozói juttatás természetbeni részeként!
Az árajánlatok beérkezésének határideje 2014. május 30. (péntek) 12 óra. Egy nyomtatott példányban és digitális (pdf) formában is kérjük benyújtani a következĘ módon. A nyomtatott
példányt postai úton Visegrád Város Önkormányzatának címére: 2025 Visegrád, FĘ utca 81., vagy személyesen a Visegrádi
Polgármesteri Hivatal ideiglenes épületében: 2025 Visegrád, FĘ
utca 92.; a digitális példányt pedig a fentieken kívül a
foepitesz@visegrad.hu címre is el lehet küldeni. Az ajánlaton
kérjük, tüntessék fel azt az elérhetĘséget, amelyen a döntésünkrĘl értesíteni tudjuk!
Visegrád Város Önkormányzata
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Pályázati kiírás az Ifjúsági Alapból történĞ támogatás elnyerésére 2014.
I. Visegrád Város Önkormányzata pályázatot hirdet Visegrád város 2014. évi költségvetése 16. számú mellékletének terhére, összesen 900 000 Ft-os keretösszeg felosztásával helyi ifjúsági programok, csoportok, közösségi jelentĘségĦ helyi gyĦjtemények támogatására.
A pályázati felhívásban meghatározott kivételekkel nem
nyújthat be pályázatot az a szervezet, jogi személy stb.,
amely Visegrád Város költségvetésébĘl címzetten támogatást
kap vagy a Civil Alap pályázat benyújtására egyébként jogosult.
FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY JELEN PÁLYÁZATOT A 2014. JÚNIUS 1. ÉS 2014. DECEMBER 31.
KÖZÖTT MEGVALÓSÍTANDÓ CÉLOK TÁMOGATÁSÁRA HIRDETJÜK MEG.
Pályázhatnak jogi megkötés nélkül mindazon szervezĘdések, közösségek és magánszemélyek:
1. alcél: akik programjukkal a visegrádi gyermek és ifjúsági
korosztály, valamint fiatal felnĘttek számára kulturális, szabadidĘ és sportprogramok, szervezésére vállalkoznak, ideértve a Fellegvár Óvoda és az Áprily Lajos Általános Iskola
oktatói, nevelĘi, szülĘi közösségei stb. által szervezett programokat. Nem feltétel, hogy a program Visegrádon valósuljon meg.
2. alcél: akik Visegrádon vagy máshol megvalósuló, de visegrádi gyermek és ifjúsági korosztály, valamint fiatal felnĘttek számára táborok, vízitúrák, sporttáborok stb. szervezésére
vállalkoznak, ideértve a Fellegvár Óvoda és az Áprily Lajos
Általános Iskola oktatói, nevelĘi, szülĘi közösségei stb. által
szervezett táborokat.
3. alcél: azok a magánszemélyek, akik helyi jelentĘségĦ
tárgyi gyĦjteményt tartanak fenn vagy gondoznak.
Az 1. alcél és 2. alcél esetén a pályázókat arra kérjük, hogy
röviden mutassák be a pályázót és tevékenységét, röviden
fejtsék ki programjuk lényegét (a program tartalmi célja,
várható eredménye, költségvetése, közremĦködĘk, korosztály
stb.), valamint azt a konkrét feladatot, amelynek anyagi fedezetét az Ifjúsági Alaptól várják, s ezt konkrét (becsült) összeg
meghatározásával tegyék, illetve amennyiben rendelkeznek
önerĘvel, ezt is jelezzék.
Kérjük, hogy a program megvalósításának kezdeti és befejezĘ idĘpontját tartalmazza a pályázat, valamint azt, hogy
máshová is pályáztak-e ezzel a tervvel, illetve kaptak-e máshonnan támogatást.
A 3. alcél esetén a helyi jelentĘségĦ gyĦjtemény tulajdonosa, fenntartója pályázatot nyújthat be a gyĦjtemény gondozása, katalogizálása, bemutatása, fejlesztése céljával. A pályázatban röviden ismertetni kell a gyĦjteményt, valamint azt a
tényleges költséget, fejlesztési célt stb., amelyre a pályázó

támogatást kér. A pályázó a pályázata mellé legalább három,
a gyĦjteményrĘl készült, a tárgyakat azonosítható módon
bemutató, megfelelĘ minĘségĦ fényképet köteles csatolni,
valamint pályázatában arra kötelezettséget vállalni, hogy a
bizottság szakértĘ tagjai a gyĦjteményt a támogatás odaítélése esetén megtekinthessék. ElĘnyt élvez a pályázó, ha pályázatában vállalja, hogy gyĦjteményébĘl kiállítást szervez, a
város által szervezett kiállítás rendelkezésére bocsátja tárgyait, a város által létrehozandó gyĦjtemény részére felajánl
kiállítás, bemutatás céljára gyĦjteményébĘl tárgyakat.
II. Az ifjúsági programokra elnyert összeg nem fordítható
30.000 Ft feletti tárgyi eszköz vásárlására, illetve ha ennél
nagyobb költségĦ technikai eszköz beszerzésére kerül sor,
akkor az ehhez nyújtott támogatás nem haladhatja meg a
30 000 Ft-ot.
A támogatásban részesült pályázókkal Visegrád város támogatási szerzĘdést köt.
Amennyiben a támogatott észleli, hogy év közben a programok vagy a támogatott tartalom tekintetében módosítás
válik szükségesé, köteles ezt a népjóléti bizottságnak írásban
jelezni és a szerzĘdés módosítását kezdeményezni!
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázati összeg
felhasználásáról rövid tartalmi beszámolót és a pályázó nevére kiállított számlát kér a közmĦvelĘdési, oktatási, ifjúsági és
népjóléti bizottság. A nyújtott pénzügyi támogatásról a számlákat minden esetben legkésĘbb a tárgyévet követĘ év január 10-ig le kell adni a polgármesteri hivatalban. Csak
olyan bizonylat fogadható el, amelyet a pályázat benyújtását
követĘen állítottak ki. Beszámoló hiányában a bizottság az
elkövetkezendĘ évben kizárja a pályázót a további pályázatokból, valamint a folyósított támogatást jegybanki alapkamattal növelten kell visszafizetni.
A pályázat elĘfinanszírozású, ez azt jelenti, hogy a döntés
után a támogatási szerzĘdés aláírását követĘen a pályázó
hozzájuthat az elnyert összeghez.
Keretösszegek: Ifjúsági programok szervezése: 400 000 Ft;
Táborok szervezésére: 400 000 Ft; Helyi gyĦjtemények támogatása: 100 000 Ft.
A pályázatok benyújtásának határideje:
2014. május 30-ig beérkezĘen. A határidĘt követĘen beérkezĘ pályázatokat nem áll módunkban elbírálni.
A pályázatokat kizárólag postai úton a következĘ címre
kérjük beküldeni vagy beadni: Visegrád Város Önkormányzata közmĦvelĘdési, oktatási, ifjúsági és népjóléti bizottság
2025 Visegrád, FĘ u. 81.
A borítékra kérjük ráírni: Ifjúsági Alap pályázat, valamint a
választott céltól függĘen: Ifjúsági programok támogatása/Táborok szervezése/Helyi gyĦjtemények támogatása. VVÖ

Lezárult a Programalap pályázat

más forrásokból átcsoportosítva még 300 eFt-tal megemelte, és
így mintegy 7,5 millió Ft-ot osztott ki. A pályáztatás folyamata
lezárult, a szerzĘdéskötések megtörténtek. Mindezek eredményeként Visegrád lakosai a közeljövĘben – április végétĘl egészen július végéig – az új rendezvénytéren számos, remélhetĘleg
magas színvonalú eseményen vehetnek részt.
A májusi rendezvényeket már a Visegrádi Hírek e számában is
megtalálhatják, és a késĘbbiekben is részletesen beszámolunk
majd minden eseményrĘl.
Minden programokra szeretettel várjuk a város egész lakosságát!
VVÖ

Visegrád Város Önkormányzata a Visegrádi Hírek januári
számában hirdette meg a városközpont-beruházáshoz kapcsolódó ún. Programalap pályázatait, melyek tulajdonképpen pályázatok voltak a pályázaton belül. HatáridĘre hét pályázat érkezett
be, melyek mindegyike mind formailag, mind tartalmilag megfelelt a kiírásban szereplĘ kritériumoknak.
A beérkezĘ pályázatok összessége azonban a rendelkezésre álló 7,2 millió Ft-os keretösszegnél több mint 1,7 millió Ft-tal
több igényt fogalmazott meg. A bíráló bizottság így a pályázati
kiírásban szereplĘ benyújtási sorrendet figyelembe véve – kisebb megszorításokat alkalmazva – idĘrendileg az elsĘ hat benyújtott pályázatot tudta támogatni úgy, hogy a keretösszeghez
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FELHÍVÁS
Tisztelt Visegrádi SzülĘk,
NagyszülĘk, KeresztszülĘk,
Nagynénik és Nagybácsik!
Kedves Visegrádi FelnĘttek!
A Visegrádi Fellegvár
Óvoda méltán vívott ki széles körĦ elismerést az elmúlt években, évtizedekben
kiváló szakmai és nevelési
munkájával. Visegrádi generációk gondolnak vissza
örömmel és hálás szívvel
az ott eltöltött idĘre.
Városi intézményünk igazán megérdemli közösségünk támogatását, mert a
legfontosabb cél – gyermekeink fejlĘdése – érdekében, nagy szakértelemmel
használják fel mindazt a
forrást, amelyet részére
juttatni tudunk. Most itt az
alkalom, hogy tovább gyarapítsuk lehetĘségeit jövedelemadónk 1%-ának felajánlásával.
Kérünk mindenkit, hogy
jövedelemadója 1%-ának
felajánlásával a Fellegvár
Óvoda Alapítványon keresztül támogassa a Visegrádi Fellegvár Óvodát,
támogassa a visegrádi
óvodás gyermekek fejlĘdését. Ahova a felajánlásokat várjuk:
Név:

Fellegvár Óvoda
Alapítvány
Adószám:

18282852-1-13
Számlaszám:

64700038-16577585
Szíves
felajánlásaikat
elĘre is köszönjük:
EĘryné dr. Mezei Orsolya,
Abonyi Géza
alapítványtevĘk

Jó tudni, hogy…

Tinzi, tinzi, tanzi… Mire jó a tánc?
A gyerekek életének elsĘ hat évében a mozgás és a beszéd fejlĘdése megy át a legnagyobb változáson. A mozgás mindenki számára fontos egészséges életmódvitelünk
szempontjából, melyet már egész kis korban a gyermek igényének és érettségi szintjének megfelelĘen kiválasztva egy egész életre meghatározó lehet. Az egyik legjobb
mozgásforma, amely a legtöbb mozgásformát egyesíti a tánc. A tánc során megjelenĘ járás, futás, átbújás, forgás, kar-, láblendítés, taps kifejleszt egy sor fontos testi
képességet, mint ritmusérzéket, ügyességet, gyorsaságot, egyensúlyérzéket, testrugalmasságát, a helyes testtartást, valamint a kulturált mozgás képességét. De fejleszti
azokat az agyi funkciókat is, melyek a sikeres iskolai élet alapját képezik. A táncokban szereplĘ irány és tempóváltozás a mozgás feletti kontroll (tudatos irányítást)
erĘsít. A szem–kéz koordináció pontossága, a szem által vezérelt kézmozgás alapvetĘen fontos a késĘbbi zavartalan írástanuláshoz. A táncos játékok segítenek a testkép, az oldottság kialakulásában is. A mozgáson keresztül alakított testséma teszi
lehetĘvé a térdifferenciálást. A gyerekek egy-egy tánclépés, koreográfia kapcsán
szembesülnek teljesítĘképességükkel, bátorságukkal, s ez alakítója helyes önértékelésüknek, önbizalmuknak.
Az óvodában hogyan is kezdjük? A játékok legpozitívabb nevelĘ hatása a közös
öröm, a közvetlen társas kapcsolat. A társ elĘször az óvónĘ. késĘbb néhány pajtás,
majd az egész csoport.
Kiscsoportban, amikor a gyermek korábbi szĦk környezetét, édesanyja közelségét
az óvoda váltja fel, az óvónĘnek nagy segítséget nyújtanak az énekes játékok, mondókák. A gyerekek feszültségének oldását az óvónĘ és a gyermek együtt mozgása
oldhatja: hintáztatók: „Hinta, palinta…” lovagoltatók: „Gyí paci, paripa…”, tenyeres
játékok: „Kerekecske, gombocska…”, ringatók: „Tente baba, tente…”. Kiválóan
fejlesztĘ mozgásos játékok, a kisgyermek énekre-zenére való táncoltatása. Majd
olyan játékokat játszunk állatokról, növényekrĘl, idĘjárásról, amit ülve, állva utánzó
mozgással lehet kísérni: pl.: ,,Süss fel nap, fényes nap…” – hátunk mögé dugjuk a
kezünket és az énekre a magasba emeljük.
„Én kis kertet kerítettem – kezünkkel „bekerítjük a kertet”, / bazsarózsát ültettem –
kezünkkel ültetést imitálunk, / szél, szél fújdogálja – állva, kezünk magas tartásban
jobbra-balra dülöngélünk, / esĘ, esĘ veregeti – kezünket föntrĘl lefelé mozgatjuk, /
hu! – leguggolunk.
Év végére már eljutunk a körjátékokhoz, ahol a körbenjárás, guggolás, taps, szerepcserejáték felel meg a 3-4 éves gyerekek mozgásának.
KözépsĘben már bonyolultabb mozgásokra – guggolás, („Egyél libám, egyél
már…”), visszafordulás (,,Vili-vári…”), páros körforgás (,,Elvesztettem zsebkendĘmet…”) – is képesek. Változatos sorformákat, csigakígyóvonalat, sort alakító játékokat is alkotnak. (,,Tekeredik a kígyó, rétes akar lenni.”)
Nagycsoportban több szereplĘvel, komplikáltabb mozgással, nagy térben mozgó
játékokat is játszunk. Az egyszerĦ szerepcserén túl a párválasztás (Ennek a kislánynak nem jutott párja…), két kör forma (,,Hej, vára, vára…”), sorgyarapodó (,,Járom
az új váramat…”), hidas játékformákat is alkalmazunk.
Próbáljuk a táncot, mint mozgásformát megkedveltetni a gyerekekkel a német körjátékokon, táncokon keresztül is. A gyerekek nagy kedvvel, szívesen „táncolják”. Ne
bonyolult koreográfiára gondoljanak: itt is az utánzó mozgás, a páros forgás, a guggolás, a kifordulás, a taps a jellemzĘ. A gyerekek örömmel járják. Ezen felbuzdulva
Ęsszel táncházba (Tanzkränchen) invitáltuk a középsĘsöket, nagyokat szüleikkel
együtt. Jó volt látni, ahogy anya és gyermeke vagy testvérek lelkesen forogtak körbe.
Hiszen a legnagyobb élményt akkor nyújtjuk gyermekeinknek, ha mi is együtt táncolunk, játszunk velük.
Igyekszünk még több ilyen alkalmat biztosítani, hiszen a tánc örömforrás, a közösségi együttlét, a szórakozás lehetĘséget is biztosítja.
Schandlné Herr Margit
óvodapedagógus
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Az Áprily Lajos Általános Iskola hírei
2013. évi országos mérések eredményei
az Áprilyban
Magyarországon az általános iskolás tanulókkal törvényileg
meghatározott formában két területen – matematika és szövegértés/magyar – évente kétszer végeznek olyan méréseket,
amelyeknek az eredményei meghatározzák a gyerekek jövĘjét és az iskolák megítélését: januárban felvételi, május végén kompetenciamérés néven. Az itt elért eredményeinket
ismertetjük Önökkel röviden, a teljességre törekvés szándéka
nélkül.
Lassan egy évtizede tart hazánkban a világviszonylatban is
egyedülálló kompetenciamérés. Szövegértés és matematika
mĦveltség területeken mérik az ország összes hatodik, nyolcadik és tízedik évfolyamába járó tanulóit. A feladatok öszszeállítását és az értékelési rendszert úgy dolgozták ki, hogy
a közoktatásban résztvevĘ diákok nyomon követhetik egyéni
fejlĘdésüket és az osztálytársaikhoz viszonyított helyzetüket.
Az iskolák munkájukat összehasonlíthatják egymással, az
országos eredményekkel és az elĘzĘ években elért teljesítményeikkel.
Az eredményeket a mérést követĘ év februárjában teszik
nyilvánossá, amelyek megtekinthetĘk a www.oktatas.hu
honlapon, a Köznevelés/Országos és nemzetközi mérések/
Országos kompetenciamérés menüpontban
Márciusban – immár negyedik éve – rendhagyó szülĘi értekezleten, a tanulók aktív bevonásával, közösen gondolkodva
megbeszéljük és részletesen elemezzük, értékeljük az egyéni,
valamint az iskolai teljesítményünket, így e sorok olvasói
közül sokaknak ismerĘsek lesznek az itt közölt adatok.
Tanulóink most is – az elĘzĘ években már megszokott módon – átlagon felüli színvonalon teljesítettek. Eredményüket
a mellékelt táblázat mutatja:

Or. átl.
Áprily

6. évfolyam
MateSzövegmatika
értés
1489
1497
1651
1618

8. évfolyam
MateSzövegmatika
értés
1620
1555
1761
1634
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a városi iskolák eredményeivel hasonlítják össze. Lakosai
számát tekintve és sok más viszonylatban településünk viszont községnek tekinthetĘ. Ez azért lényeges, mert a községek országos átlaga a városi átlag alatt van. 6. évfolyam
matematikából város/község arány 1470/1436, szövegértésbĘl 1478/1428. A 8. évfolyam esetében matematikából
1589/1549, szövegértésbĘl 1595/1558.
Az elért eredményekért minden tanulónknak gratulálunk.
AkaraterĘbĘl is jelesre vizsgáztak. HĦek maradtak elĘdeikhez. Embert próbáló munka május végén, kánikulában 4-szer
45 percen keresztül tíz perces szünetekkel szellemi munkát
végezve, kitölteni közel 80 A4-es oldalas tesztfüzetet ilyen jó
eredménnyel.
Külön meg kell említenünk a kiemelkedĘket.
A 6. osztályban szövegértésbĘl 80% és felette teljesített:
Félegyházi Borbála, Hermann Noémi, Muckstadt Szabina,
Félegyházi Janka. 75% körüli Scheili Sára és Sík Fanni
eredménye;
matematikából: 70–75% közötti dolgozatot írt Félegyházi
Janka, Ispán Boglárka, Muckstadt Szabina és Scheili Sára.
A 8. osztályban szövegértésbĘl: 70–75% között teljesített
LĘrincz László, Dubniczky Lia és Vanyák Dóra;
matematikából: LĘrincz László 80%-os, míg Dubniczky Lia
és Vanyák Dóra teljesítménye 75% körüli.
Az elsĘk között a legelsĘ Félegyházi Borbála, aki 94%-ot
ért el matematikából, ezzel Szalai Ádám tavalyi 97%-os
matematika eredményének méltó követĘje lett. Eredményük
iskolánk történetében egyedülálló; a gimnáziumi tanulók
között is elĘkelĘ eredménynek számítana.
A január végi felvételi látványosságában, visszhangjában
alul marad, viszont az egyén fontossága szempontjából megelĘzi a kompetenciamérést. Sok esetben már itt eldĘl a késĘbbi tanulmányok folytatásának sorsa.
Nyolcadikosaink itt is az országos átlag felett teljesítettek
matematikából és magyarból egyaránt.
Eredményüket az alábbi grafikonok mutatják.

A fenti országos átlaggal való összevetés mellett más átlagok is szerepelnek, többek között a városi iskolák átlagai.
Eredményeinket az országos jelentésben velük a 600 városi
iskolával/osztállyal hasonlítják össze.
Tegyük ezeket a száraz adatokat a mindennapok szintjén
egy hasonlattal érzékelhetĘvé!
Képzeljünk el egy olyan futóversenyt, amelyben a 600 fĘs
mezĘny a célba érkezés elĘtt három, jól elkülönülĘ csoportra
szakadt szét.
A 6. évfolyamosok matematika „versenyében” mi egy
olyan 116 fĘs bolyban vagyunk, amit csak 1 versenyzĘ elĘz
meg. A szemlátomást lemaradtak 489-en vannak. Az egyes
csoportokon belüli elhelyezkedés nem meghatározható. Ez
azt jelenti, nem lehet a statisztikai adatokból megállapítani,
hogy a 2. vagy a 117. helyen futunk. SzövegértésbĘl szintén
1 osztály van elĘttünk, a mi csoportunk létszáma 273, a
lemaradtak száma 332.
8. évfolyam esetében matematikából elĘttünk csupán 3-an,
velünk együtt 112-en, míg lemaradva 484-an futnak. SzövegértésbĘl jobbak között 7-en, a mi csoportunkban 276-an,
gyengébben 316-an vannak.
Az árnyaltabb kép kialakításához látnunk kell a következĘket. Visegrád különleges helyet foglal el az ország életében,
múltja és történelmi szerepe miatt. Városi rangban van.
Munkánkat ezért nem a községi, hanem, mint fentebb láttuk,

(Folytatás a 8. oldalon)
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(Folytatás a 7. oldalról)
Búcsúzóul az elmúlt hat évben elért felvételi eredményeink
táblázata:
Tantárgy
Matematika
Magyar
%

Pont

%

Országos

20,7

41,4

33,3

66,6

Iskolánk

27,1

54,2

34

68

Országos

19,8

39,6

29,3

58,6

22,4

44,8

29,6

59,3

23

46,1

24,7

49,5

27

54,4

25,9

50,6



Országos

27

54

30,4

60,8

28,6

57,2

25,4

50,8



Országos

16,5

27

35,5

71

Iskolánk

18,9

36,4

33,6

67,2

Országos

22,6

45,2

27,9

55,8

Iskolánk

28,5

57

26,9

53,8

Átlagok

Átlagok

Átlagok

Pont



2008/2009. 2009/2010. 2010/2011 2011/2012. 2012/2013. 2013/2014.

Tanév

Átlag

Iskolánk
Országos
Iskolánk

Iskolánk

Boldogság a tanárnak, dicsĘség az iskolának ez az eredmény.
Reméljük, tanulóink tovább járnak az elĘdök által kiépített
tisztesség–tanulás–tenni akarás útján!
Hábel József
matematikatanár

 
  
  Ħ   


Idén április 11-re esett iskolánk kiemelt rendezvénye, a
furulyatalálkozó, amely minden évben a királyi palotában
rendeznek meg. Az MNM Mátyás Király Múzeum jóvoltából ismét lehetĘséget kaptunk arra, hogy ezen az igazán
impozáns helyszínen szervezhessük meg a találkozót.
Ezúton is köszönjük nagylelkĦ támogatását!
Nyolcadikos diákjaink már kora reggeltĘl fogadták a Visegrádra érkezĘ vendégeket. Szép lassan megtelt a palota
lovagterme a fellépĘ diákokkal és tanáraikkal, valamint a
kíváncsi vendégsereggel.
Stílusosan egy fanfár jelezte a közönségnek a koncert
kezdetét, amelyet Rácz Tamás tanár úr és három tanítványa
adott elĘ tenorkürtön és trombitán. FelemelĘ érzés volt,
ahogyan a rézfúvós hangszerek fényes, telt hangja betöltötte a teret.
Mivel a találkozó egybeesett a költészet napjával, ezért
fontosnak tartottuk, hogy helyet kapjon e mĦvészeti ág is
rendezvényünkön. A rendezvény alatt a kivetítĘn Áprily
Lajos, Juhász Gyula, Kányádi Sándor, Tóth Árpád és József Attila zenei tartalmú költeményeit olvashatta a közönség.
Muckstadt Szabina 7. osztályos tanuló Lucien Price zenérĘl szóló idézetét tolmácsolta, majd ezt követĘen együtt

2014. május

Beíratás
a Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola,
Alapfokú MĦvészeti Iskola
elsĘ osztályába
A Kormányhivatal döntése alapján az elsĘsök beíratásának
idĘpontjai a következĘk:
2014. április 28., hétfĘ 8.00–18.00
2014. április 29., kedd 8.00–18.00
2014. április 30., szerda 8.00–18.00
A beíratáshoz a következĘ dokumentumokra van szükség:
• lakcímet igazoló igazolvány,
• a gyermek anyakönyvi kivonata,
• a gyermek TAJ kártyája,
• szakvélemény az iskolaérettségrĘl (óvoda, nevelési tanácsadó, képességvizsgáló),
• 1400 Ft a diákigazolvány elkészítéséhez, valamint
• okmányirodai fényképfelvételrĘl szóló igazolás,
• egyéb vizsgálati szakvélemény (ha van).
Az étkezési támogatás igénybevételéhez feltétlenül hozzák
magukkal a gyermekvédelmi kedvezményrĘl szóló igazolás
másolatát, nagycsaládosok esetében a családi pótlék összegérĘl szóló igazolást.
A szülĘknek a beíratáskor nyilatkozniuk kell arról, hogy
• kérik-e gyermekük számára a német nemzetiségi nyelvoktatást (a döntés az általános iskolai idĘszakra szól,
felmentést a nyelvtanulás alól a késĘbbiekben minden év
májusának utolsó munkanapjáig lehet kérni az intézmény
vezetĘjéhez benyújtott írásbeli nyilatkozat alapján a következĘ tanévtĘl kezdĘdĘ hatállyal),
• igényelnek-e a 2014/2015. tanévre napközis ellátást, illetve étkezést,
• erkölcstan vagy hit- és erkölcstan tantárgyat választanak
gyermekük részére.
Iskolánk hagyományai alapján várjuk a kedves SzülĘket és
leendĘ ElsĘseinket a beiratkozásra, az ismerkedésre Visegrádon és Kisorosziban!
Bozóki Marianna intézményvezetĘ
szavaltuk el Áprily Lajos, iskolánk névadója elĘtt tisztelegve a
Tavaszodik c. költeményt.
Ezt követĘen felcsendült a zeneiskolások alkalmi kórusa,
akik Tóth Judit tanárnĘ zongorakíséretével adtak elĘ két zenemĦvet. A mintegy ötven gyermek önfeledt, vidám éneke megmelengette a széksorokban ülĘ vendégek szívét.

A zeneiskolások alkalmi kórusa
nagy sikert aratott
Ezután léptek színpadra iskolánk táncosai, akik Bozóki Marianna és Borkó Bálint felkészítésében korondi táncokat adtak
elĘ. Fellépésükkel osztatlan sikert arattak a nézĘk körében.
(Folytatás a 9. oldalon)

XXX. évfolyam 5. szám
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(Folytatás a 8. oldalról)
Mindezek által képviseltette magát a zene, az irodalom és a
tánc is megnyitó ünnepségünkön, ami igazán színvonalassá
tette idei rendezvényünket.

Furulyások a dobogón
Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy elfogadta meghívásunkat Verebélyi Ákos úr, a szentendrei tankerület megbízott igazgatója, aki meleg szavakkal köszöntötte a jelenlévĘket. Külön köszönet Félegyházi András úrnak, városunk
polgármesterének, hogy ellátogatott rendezvényünkre.
A szép felvezetés után következtek a furulyások, a nap fĘszereplĘi, akik a környezĘ települések iskoláiból jöttek el
hozzánk. Többségük visszajáró vendégünk már, akik nagy
örömünkre minden évben megtisztelnek bennünket részvételükkel. Képviseltette magát a Kalász Suli Általános Iskola
és Alapfokú MĦvészeti Iskola Budakalászról, az Esztergomi
Zsolt Nándor Zeneiskola, a Dunabogdányi Általános Iskola
és Alapfokú MĦvészeti Iskola, a Szobi Kodály Zoltán Alap-

 

  



Sáncban a hóviz / könnyü hajót visz, / füstöl a fényben a
barna tetĘ. / Messze határba / indul az árva, / lenge madárka: billegetĘ.
Titkon a Bükkben / moccan a rügyben / – mint csibe héjban –
kandin a lomb, / s mintha a róna / kedve dalolna, / úgy muzsikál, muzsikál a kolomp.
Indulok. Értem. / Jól tudom: értem, / értem üzenget a zsenge
határ: / ,,Szíved, a bomlott, / ócska kolompot / hozd ide, hozd
ide, hozd ide már!”
(Áprily Lajos: Tavaszodik I.)
StílszerĦen s reménység szerint ráunhatatlanul, az Áprily
iskola mottója ez a vers lett az idén, 2014. április 11-én, a
költészet napján.
Aznap a felsĘs évfolyamok tanulói rendhagyó irodalomórán vehettek részt. Korosztályok szerint lebontva választhattak a következĘ játékos csapatfeladatok közül: versírás
megadott sorvégi rímek alapján, verstanulás József Attila
költeményeibĘl, versfelismerés megadott versrészletek alapján, József Attila: Curriculum vitae-jének pontos sorrendbe
állítása, és egy rajz vagy portré készítése ismert költĘrĘl
vagy kedves, tanult vers alapján.
Így készült el egy József Attila-portréképünk, és egy-egy
ötletes, hangulatos rajzunk A walesi bárdok címĦ Aranyballadához és a Tavaszodik címĦ Áprily-vershez.
A versenyfeladatok választhatóak voltak, így mindegyik
csapat a tehetségének legmegfelelĘbbet tĦzte ki célul.
Az iskola nagyszünetében közös ünneplésre is sor került.
Bár az aznap megrendezett furulyatalálkozón résztvevĘ
tanárkollégáinkat és diákjainkat nélkülöznünk kellett, a nap-
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fokú MĦvészeti Iskola, a Nagymarosi Kittenberger Kálmán
Általános Iskola és Alapfokú MĦvészeti Iskola, valamint a
Pollack Mihály Általános Iskola és Zeneiskola Tahitótfaluból.
Igazán szép produkciókat hallhattunk, amelyekben helyet
kapott a furulya mellett a gitár, a zongora, a gordonka és
egyéb társ hangszerek is. Az egészen kicsiktĘl a továbbképzĘs növendékekig, a duettektĘl a tíztagú kamaraprodukciókig
igen széles volt a repertoár. Egy-egy fellépĘ virtuóz játékának köszönhetĘen voltak olyan pillanatok, amikor szinte
megállt a levegĘ a teremben, és a közönség lélegzetvisszafojtva figyelt. Ezek azok a momentumok, amelyekért igazán
érdemes újra és újra dolgozni, nem sajnálva idĘt és energiát
arra, hogy lehetĘséget teremtsünk ismét a találkozó újbóli
megrendezésére.
Rendezvényünk zárásaként lehetĘséget teremtettünk egy
kis szakmai eszmecserére is a palota teraszán, ahol vendégül
láttuk a találkozóra érkezett környékbeli iskolák tagjait. A
nagylelkĦ támogatók jóvoltából igazán bĘséges vendéglátásban volt részük. Köszönjük a támogatást a következĘ szervezeteknek, cégeknek: Mátyás Király Múzeum Visegrád, Sirály
étterem, Visegrádi Ásványvíz Kft., Heim sütöde, Herr cukrászda, Káosz 77 Kft., Visegrádi Bobpálya Bt., városgazdálkodási csoport Visegrád.
MĦsorunkról a Danubia Televízió készített felvételt és öszszefoglalót.
Végezetül elmondhatjuk, hogy vendégeinknek egy igazán
egyedi kulturális élményben volt részük, mivel egy olyan
színvonalas rendezvényen lehettek jelen, ahol öröm volt
muzsikálni, ahol a zenéé volt ugyan a fĘszerep, de helyet
kaptak benne a társmĦvészetek is.
Bosnyák Endréné
zenei intézményegység-vezetĘ
fényes tavaszi idĘben együtt zengtük a disztichonban lüktetĘ,
könnyen tanulható, mottóként már említett Áprily-verset.
Hallhattunk Örkény egypercesei közül is egy novellát a
költészet hatalmáról, amelynek üzenete még a legkisebbeket
is továbbgondolásra ösztönözte.
A költészet napjának megünneplése végül itt még nem ért
véget, a résztvevĘk és a költészet hatalmát vallók örömére!
A Versek Barátainak Köre „Hunyadi csillaga” címmel,
Arany János balladáiból és Jókai Mór „A magyar nemzet
története” c. írásaiból szerkesztett mĦsorral készült az ünnepre. A nagysikerĦ elĘadást a városi moziban rendezték meg
este 18 órától.
Az Áprily Iskoláért Alapítvány kezdeményezésével támogatott elĘadásnak köszönhetĘen az esti ünneplés elérte célját:
iskola és város együtt ünnepelhetett.
Jassenovics Edina
magyar nyelv és irodalom szakos tanár

Katasztrófavédelmi verseny
Április 15-én rendezték meg a katasztrófavédelmi verseny
területi fordulóját Szentendrén. Demeter Bálint tanár úr négy
fiút készített fel az Áprily képviseletében a megmérettetésre:
Lénárd Dávid, Schaffer Ádám és Schandl Béla 8., illetve
Oláh Péter 7. osztályos tanulókat. Csapatunk – a tavalyi
évhez hasonlóan – megnyerte a versenyt, és 90%-os teljesítményével továbbjutott a megyei fordulóba, amelyet egy
nappal késĘbb rendeznek Isaszegen.
Tanulóinknak és tanáruknak gratulálunk – némi kárpótlást
jelent a gyĘzelem és a továbbjutás azért, hogy Ęk a szünetben
két nappal kevesebbet pihenhettek társaiknál.
BM
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Bandi bácsi állattörténetei V.

A keselyĦ és a darázs
(Dél-amerikai indián népmese)
Egyszer egy ember vadat lĘtt, s feldarabolta. Odaszállt a
darázs, és kicsípett egy húsdarabkát; azért volt rá szüksége,
hogy a keselyĦt elbolondítsa. Repült, repült, s összetalálkozott az égen a keselyĦvel.
– KeselyĦ, éhes vagy? – szólította meg Ęt.
– Nagyon éhes vagyok.
– Odalenn a földön töméntelen sok húst találtam! Repülj,
és hívd a társaidat, hogy Ęk is lakjanak jól belĘle – mondta a
darázs.
A keselyĦ elĘször a keselyĦkirálynak vitte meg a hírt. A
keselyĦkirály hívatta a darazsat.
– Hol van az a sok hús, hallod-e?
– Ott… ott lent, a földön! Töméntelen sok a hús – válaszolt
a darázs.
Örvendezett a keselyĦkirály, és megparancsolta a hírhozónak, hívja össze népét.
– KeselyĦk, keselyĦk, a király hívat benneteket! – vitte
széjjel a hírt a madár. A keselyĦk összegyülekeztek.
– Te darázs, nem hazudtál? Igaz, hogy sok hús van a földön?
– Nem hazudtam! Nézzétek, én is hoztam egy darabkát
onnan – válaszolta a darázs.
A keselyĦk örvendeztek, és a keselyĦkirály is boldog volt.
A darázs pedig elszállt anélkül, hogy a lelĘhelyet pontosabban megmondta volna.
Néhányan a hús keresésére indultak, de nem akadtak rá.
Egyikük visszarepült a keselyĦkirályhoz.
– Semmiféle húst nem találtunk – panaszolta.
Erre a király:
– Tunya, lusta vagy! Eredj és keresd tovább!
A keselyĦ újból elindult, szállt, szállt, kereste a húst, de
hiába.
A keselyĦkirály más keselyĦket is leküldött. Egyikük rátalált a darázsra.
– Te szégyentelen hazug! – kiáltotta a szemébe.
A darázs felbĘszült, s a keselyĦt jól fejen szúrta.
– Ha bátor vagy, gyere és pusztíts el! A fejed viszont csupasz, toll nem sarjadzik rajta. Vigyázz, újból megszúrom a
kobakodat! – zümmögte dühösen.
A keselyĦ jajgatva elmenekült. A keselyĦkirályhoz repült.
– A darázs nagyon bátor – panaszkodott –, fejen csípett.
De meg is ölöm a hitvány darazsat! – A keselyĦkirály bekente gyógyírral a fejét.
– Te csak hĘsködsz – mondta neki. – A darázs viszont nagyon bátor, egyáltalán nem fél tĘled, és megint megcsípi a
kopasz fejedet.
A bosszúvágyó keselyĦ mégis elindult, s addig kereste a
darazsat, míg megtalálta.
– Ha olyan bátor vagy: meg mersz-e még egyszer csípni?
A darázs a kobakjára szállt, és másodszor is jól megszúrta.
A keselyĦ erre be akarta kapni, de a darázs harmadszor is
belevágta fullánkját; a keselyĦ ijedtében elszelelt. S nem tért
vissza soha többet.
Így táncoltatta meg a keselyĦket az okos kis darázs!

Kedves Gyerekek!
Bandi bácsi meséibĘl ismét egy nagytestĦ madár és
egy hozzá képest aránytalanul kicsi rovar párharcáról szóló történetet választottunk, és ismét a kicsi
gyĘzött!
Most a keselyĦvel kapcsolatos ismeretekkel szeretném gazdagítani a tudásotokat. Ha elolvastátok,
akkor a FELADAT a következĘ:
Válasszatok az elsĘ vagy második témakörbĘl és
írjátok le vagy az egyiptomi vagy az indiánok kultúrájából a keselyĦrĘl szóló mondát, történetet!
Remélem, gyarapodik a Bandi bácsi állattörténetei
c. albumotok!
Tudod-e a keselyĦrĘl…
– hogy a keselyĦ az egyiptomi kultúrában is fontos
szerepet játszott? (Nézz utána!)
– hogy az indiánok kultúrájában a totemoszlopok
fontos jelképe volt?
– hogy döglött állatok tetemével táplálkoznak?
– hogy az Antarktiszon és Óceánián kívül minden
földrészen megtalálhatók?
– hogy általában nem ölik meg zsákmányukat, csak
ha már nagyon gyengék, mivel Ęk dögevĘk?
– hogy a kicsiknek nem a karmaikkal szállítják az
eledelt, hanem begyükbĘl visszaöklendezve etetik
Ęket?
– hogy büdös, maró hatású hányásukat használják
védekezésképpen?
– hogy lábukra vizelnek, mert a húgysav megöli a
tetemekrĘl felkerült baktériumokat és párolgó hĦtĘként szolgál?
– hogy bármennyire büdösnek és csúnyának tĦnnek,
a természet körforgásában megvan a saját szerepük?

Kérjük, hogy
adója 1%-ának felajánlásával
segítse az

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

18224764-1-13
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NEMZETISÉGI OLDAL – Szerkeszti
Német nemzetiségi
vers- és prózamondó verseny
2014. megyei forduló
Március 25-én reggel indultunk el kisbusszal Piliscsabára. Az iskolából sokan mentünk: EĘry Bíborka az 1.,
Karakas Emese a 3., Alvincz Bernadett a 4., Gersonde
Olivér az 5. és én a 2. osztályból.
Piliscsabán óriási pogácsával és meleg teával vártak.
Az ünnepélyes megnyitó után korosztályokra osztottak
minket, és megkezdĘdött a verseny.
Háromtagú zsĦri elĘtt mindenki elmondta a versét,
mondókáját. Utána meleg ebédet kaptunk.
Ebéd után sok szépet barkácsolhattunk az iskola tornatermében. KettĘkor megkezdĘdött az eredményhirdetés.
Én ,,Mundart” kategóriában ötödik helyezett lettem, és
továbbjutottam az országos versenyre! Nagyon boldog
voltam!
A többiek is nagyon ügyesek voltak. A fárasztó nap
után épségben hazaértünk, és most nagyon készülök a
május 16-i országos versenyre, melyet Csepelen tartanak.
Izsák Eszter
2. osztály



 
Der Muttertag ist ein
Feiertag zu Ehren der
Mutter und der Mutterschaft.
Er hat sich seit dem
20. Jahrhundert in der
westlichen Welt etabliert.


 
Az
anyák
napja
világszerte
ünnepelt
nap, amelyen az anyaságról emlékezünk meg.
KülönbözĘ napokon ünneplik, hazánkban május elsĘ
vasárnapján emlékezünk édesanyánkról és nagymamánkról.
Az anyák ünneplésének története az ókori Görögországba nyúlik vissza, Rhea istenanya, az anyák és egyben a tavasz ünnepe volt.
Hazánkban 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt
tartotta az elsĘ ünnepet, a szervezet lapjában így írtak
errĘl: „Felkérjük a mélyen tisztelt Tanárelnököket, hogy
május elsĘ vasárnapján tartandó ’anyák napját’, ezt a
gyönyörĦ ünnepet, szeretettel alakítsák ki növendékeik
lelkében, amelynek pedagógiai, jellemképzĘ ereje meszsze túlhaladja egy-egy család körét és a nemzetnevelés
erkölcsnemesítĘ munkájába kapcsolódik.”
Herendi Ida
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a Német Nemzetiségi Önkormányzat

Megnyílt Visegrád
helytörténeti
állandó kiállítása
Április 1-jén nyitotta meg saját galériájában id. Zeller
Márton (Marci bácsi) városkánk régóta dédelgetett tervét:
egy állandó helytörténeti gyĦjtemény kiállítását.
Több választási cikluson keresztül ívelt annak a tervnek a
megvalósítása, hogy nekünk is legyen egy olyan helytörténeti gyĦjteményünk, melyet állandó kiállításként tudunk
bemutatni a helyi és idelátogató vendégeknek, érdeklĘdĘknek, néprajzkutatóknak.
Ami nem sikerült az eddigi német önkormányzatoknak az
most Marci bácsi jóvoltából megvalósulhatott. Sokat tett
azért, hogy ez a terv megvalósulhasson: évtizedek óta gyĦjtötte, elĘször csak a család régi használati tárgyait, majd
mások kidobásra szánt „lim-lomjait”, aztán így lassan öszszeállt a kiállításra szánt anyag. Dolgozott sokat és fáradhatatlanul, hogy a régi kacatból kiállítási tárgy legyen: rozsdát
smirglizett, kést fent, átfestett és fényesített, ha kellett alkatrészt pótolt…
Kérdeztük tĘle többször: miért dolgozol ennyit, hova sietsz? A válasz annyi volt: – Nem készül el, ha nem csinálom! A szuterénben már lépni sem lehetett, ott sorakoztak a
felújított darabok, melyeket többször büszkén mutatott: –
Gyere, nézd meg! – Hová teszed mindezt, kérdeztem jómagam is tĘle. – Majd valahol szorítok neki helyet – volt a
válasz.
Március 31-én késĘ délután egy közös közeli barátunk
felhívott telefonon és vádlón kérdĘre vont, hogy miért titkoljuk el azt, hogy Marci bácsi másnap kiállítást nyit. A
telefon szinte kiesett a kezembĘl úgy meglepĘdtem, hebegtem-habogtam, azt hittem, viccel! Pedig nem Ę, hanem a mi
jó mentorunk tréfált meg mindannyiunkat! Sikerült mindenki figyelmét elaltatni, míg Ę serényen tüsténkedett,
rendezte galériáját, tisztogatott, sepregetett, mintha csak
tavaszi nagytakarítást tenne.
Lányának aztán csak feltĦnt ez a nagy tüsténkedés és végére járt a dolognak, s ekkor már nem kerülhette meg a
választ, töredelmesen bevallotta, hogy most már ki meri
mondani, hogy holnap délelĘttre kész lesz, és akkor kinyitja
az ajtót mindenki elĘtt.
Akkor aztán beindult az infosztráda, ismerĘs szólt ismerĘsnek, valaki szólt a Danubia Televíziónak, nagy volt az
izgalom, sebtében össze kellett dobni a megnyitást, protokollról már szó sem lehetett az idĘ rövidsége miatt!
Április 1-jén délelĘtt 10 órakor ott voltunk 10-12-en a
szĦk család és barátok, de szerencsénkre Schmidt Ani tanárnĘnek épp németórája volt a 8. osztállyal és így el tudtak
jönni, és még „kölcsön kapta ” Karakas Emesét is, aki szép
kis helyi sváb mondókával (Scheili Laci bácsi gyĦjteményébĘl) örvendeztetett meg mindnyájunkat.
Hát így esett meg ez az eset, a megjelentek nagy tetszésére, volt utána eszem-iszom, tárlatvezetés, beszélgetés.
Mindenkit szeretettel vár Marci bácsi galériája.
Herendi Ida
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2014. május

Vízisportok „szárazon”
Vendégünk Kósz Zoltán olimpiai bajnok
vízilabdázó, vízilabdaedzĘ
Papírcsónak F1 és Csali-show
a Visegrádi Sziget Ifjúsági Egyesület
Schült Antal Sporthorgász szakosztályával
A legfiatalabbakat a Mesesarokban
Csernik Szende székely mesemondó várja
Salátagyár – közös salátakészítés
ElsĘsegély-bemutató és újraélesztési
gyakorlat
a VöröskereszttĘl érkezĘ vendégeink
segítségével
Test és lélek: beszélgetés Kováts Ildikóval
KézmĦves foglalkozások, arcfestés,
paravánrajz
Visegrádi sportfotók – kiállítás
NÉPTÁNCOSOK NAPJA

TESZEL-E?!
Tested-Szellemed-Lelked egészségéért
Programsorozat gyermekeknek
és családjaiknak
GYEREKEK A TÉREN

Május 10. 9.30–14.00 Új rendezvénytér
A nap során sportbemutatók
és -foglalkozások, egészségmegĘrzéssel
kapcsolatos programok, meseelĘadás, kézmĦves foglalkozás, játékok és sok más
izgalmas dolog vár kicsiket és nagyokat
egyaránt!
Miénk a tér! – bevonulás
Régi korok tornája
Pomponos mĦvészi tornabemutató
Zumba, Kanga Jump
Spinning, kick-box
Bringóhintó gyorsulási verseny
Labdás és ütĘs ügyességi játékok,
vetélkedĘk

Május 30. 16.00–18.00 Új rendezvénytér
Ezen a délutánon a visegrádi iskola sváb
és magyar néptánccsoportjai, köztük
a Kanyargó és a Zöldág
tánccsoport mutatkozik be Alvincz Erzsébet,
Borkó Bálint és Bozóki Marianna
vezetésével, valamint közös táncra
invitáltjuk a Czifra együttes néhány tagját
Sánta GergĘ vezetésével
Kísér a Zagyva Banda
A néptáncos délutánt táncházzal zárjuk
ZENÉLė UDVAR

Június 6. 16.00 Városháza udvara
A visegrádi zeneiskola kórusának,
hangszeres növendékeinek
és zenetanárainak közös hangversenye
a felújított városháza udvarán
Minden érdeklĘdĘt
sok szeretettel várunk programjainkra!
Áp ri ly I sk o lá ér t Ala p ít v á ny
Áp ri ly L a jo s Ál ta lá no s I sk o la ,
Ala p f o k ú M Ħ vé s zet i I sk o la
ÁL Á I Sz ü lĘ i S ze rve z ete
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„Az ezeréves Visegrád városközponti fejlesztése” város-rehabilitációs projekt keretében pályáztunk a Familientag nevĦ programunkkal. A
mini projekt konkrét célja, hogy ne merüljenek
feledésbe régi sváb értékeink, erĘsítsük a nemzeti identitástudatot, a szülĘ–gyermek kapcsolatot, a családok aktivitását a helyi hagyományok
ápolásában, megismerésében.
Szeretnénk betekintést nyújtani kulturális értékeinkbe: nyelvĘrzĘ bábjátékkal, hagyományos
alapanyagok felhasználásával, hagyományĘrzĘ
elemeket tartalmazó sváb tánc tanulásával, népi
játékok kipróbálásával, tárgyi bemutatóval, sváb
kultúrához kötĘdĘ dekorációval és színvonalas
koncerttel.
Pályázatunkat elfogadták és sikerült összeállítani egy nagyszerĦ programot. Kérem mindazokat, akik voltak, vagy lesznek, vagy éppen jelenleg óvodásaink, jöjjenek el, hozzák el szüleiket ismerĘseiket, rokonaikat!

2014. május 17-én
a városközpont
rendezvényterére
délelĘtt 10 órára
Programunk
a következĘ:
10–11 óráig A HOLLÓ együttes koncertje
11–13 óráig KézmĦves tevékenység
Népi játékok kipróbálása
Sváb tárgyi kultúrát bemutató puzzle játék
Közös képeskönyv készítése, rajzok, képek felhasználásával
KALANDPARK sváb hagyományok
felidézésével (folyamatos)
13–13.30 óráig Német nyelvĦ interaktív bábszínház
13.30–14 óráig Sváb hagyományĘrzĘ táncbemutató és tánctanulás
Szeretettel várunk mindenkit!
Fellegvár Óvoda Alapítvány
és az óvoda dolgozói
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A Visegrád és Környéke
Turisztikai és Marketing Egyesület
szeretettel meghívja Visegrád lakosságát
2014. május 18-án, vasárnap
a rendezvénytéren megrendezésre kerülĘ

VÁROSKÖZPONT
KULTURÁLIS
ÉS GASZTRONÓMIAI
FESZTIVÁLRA
Program:
14.00–15.00 óráig Gróf Péter régész, muzeológus
vetített képes elĘadása a moziban, mely bemutatja Visegrád múltját és jelenét, Magyarországon és Európában betöltött szerepét, valamint az elmúlt idĘszakban végbement fejlĘdését
15.00–18.00 óráig A helyi éttermek bemutatkozása
a fesztivál keretében, kiemelten két tradicionális visegrádi étel elkészítésével és kínálásával
15.00–16.10 óráig Susato régizene együttes koncertje, középkori divatbemutatóval
Közben 15.10–15.40-ig Csathó Pál kínálással egybekötött borbemutatója a magyar történelmi
borvidékek legkiválóbb fajtáiból
16.30–17.30 Pumpa koncert
18.00–19.00 Pogdane Puve koncert
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2014. május

           
  
FILMKLUB
Értesítünk mindenkit, hogy májusban a filmklub vetítéseit
14-én és 28-án, szerdán tartjuk a könyvtárban.
Fontos információ, hogy a vetítéseket egy órával késĘbb,
19 órakor kezdjük! Szeretettel várunk minden érdeklĘdĘt!
Részletesebb információval a mĦvelĘdési házban, vagy a
398-128-as telefonszámon tudunk szolgálni.

A Mátyás Király MĦvelĘdési Ház
szeretettel hívja Visegrád város lakosságát

Csernyus LĘrinc
Ybl-díjas építész

munkásságát bemutató kiállítás
megnyitójára
május 10-én, szombaton 17 órára mĦvelĘdési házba
A tárlat anyagát a Keresztény Vándorkiállítás keretében
mutatjuk be
A kiállítás 2014. június 2-ig tekinthetĘ meg
a könyvtár nyitva tartása szerint
[Visegrád, Széchenyi u. 11., Tel.: (26) 398-128]
Minden érdeklĘdĘt szeretettel várunk!
A Mátyás Király MĦvelĘdési Ház
és a Soproni Sándor Egyesület
szeretettel meghívja Visegrád lakosait


Görgei Artúr halálának
és Buda 1849-i bevételének évfordulóján

A Mátyás Király MĦvelĘdési Ház
szeretettel meghívja Visegrád lakosait
a hónap utolsó péntekén megrendezendĘ
elĘadás-sorozat következĘ alkalmára, mely
2014. május 30-án, pénteken 18 órától lesz
a könyvtárban
Ebben a hónapban

Egy steppe-állam Európa közepén:
Magyar Nagyfejedelemség.
Újabb történeti adatok a honfoglalás,
a kalandozások és az államalapítás
történetéhez
címmel

Szabados György
történész
MTA–Szegedi Tudományegyetem
Magyar Medievisztikai Kutatócsoport

tart

ELėADÁST
A belépés ingyenes! Mindenkit szeretettel várunk!



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

irodalmi mĦsorral és 

majális rendezvényre

 

IdĘpontja: 2014. május 1., csütörtök



  Ę
megrendezendĘ 

 



     


2014. május 20-án, kedden 18 órára a könyvtárba




ȱ
Görgey Artúr honvédtábornok
emléktáblájának megkoszorúzását másnap,
május 21-én, szerdán 17 órakor tartjuk
a Görgey-lépcsĘnél!

Helye: sportpályája
PROGRAM:

7.30–8.30 Zenés ébresztĘ
7.30–10.00 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 A fĘzĘverseny értékelése és 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
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Május utolsó vasárnapja

ė





is egyben.
2014. május 25-én, vasárnap 19 órakor


A Visegrádi
János-templom Kórusa Egyesület
szeretettel meghívja Önt

a 2014. május 17-én, szombaton
11 órakor kezdĘdĘ

ökumenikus
kórustalálkozóra
a visegrádi királyi palota
kápolnájába


tartunk
a visegrádi Mátyás-szobor mögött lévĘ,
az I. és II. világháború áldozatainak
emléket állító márványtáblánál

;  

  ;  

Szeretettel várunk mindenkit
2014. május 31-én, szombaton 21 órától
a sportpályára,
ahol ezúttal a 2000-es évek slágereire diszkózunk!
HangulatfelelĘs: Dj KĘ

(2025 Visegrád, FĘ utca 23–29.)
RésztvevĘ kórusok:
Ludwig Hollos kórus, Békásmegyer
Vox Insulae Sziget Hangja ökumenikus kórus
Liederschatz kórus, PestszentlĘrinc-Pestszentimre
Soroksári Nagyboldogasszony FĘplébánia Kórusa
Visegrádi János-templom Kórusa Egyesület

TÁNCHÁZ –
JÁTSZÓHÁZ!
Táncház – játszóház lesz

Cserkész portya

május 10-én, szombaton
az Áprily Iskoláért Alapítvány
sportrendezvényéhez kapcsolódóan,
ebéd után 14–16 óráig
az egészségház melletti téren.

A visegrádi Mátyás király cserkészcsapat április elsĘ hétvégéjén tartotta tavaszi portyáját, melyrĘl a gyerekek a következĘ képpen számolnak be:
ėrsvezetĘink (Gróf Anikó, Gróf Boglárka, Farkas EnikĘ,
Szabados Ákos) szervezésével lehetĘségünk nyílt ellátogatni
a Sztrilich Pál cserkészparkba.
Péntek délután, miután mindenki megérkezett a találkozó
helyszínére (egy-két kivétellel sajnos, mert Gróf Bogi beteg
lett), neki vágtunk utunknak. Az út kalandos volt, ültünk
buszon, metrón és villamoson is, majd egy 4 km-es bekötĘ
úton kellett besétálnunk a táborba, végül szerencsésen megérkeztünk sötétedés elĘtt. Miután elfoglaltuk szobáinkat,
megvacsoráztunk, majd a hétvégi programról hallhattunk
tájékoztatást. Ezután esti elfoglaltságunk nem volt más, mint
egy jó tábortĦz, melyre a zászlófelvonás után került sor.
Minden Ęrs kapott egy kis elĘadandó feladatot, majd meggyújtottuk a tüzet és egy pillanat alatt Sohaországban érezhettük magunkat Csingiling és Pán Péter jóvoltából. A történet jól elĘadott, emellett nagyon vicces is volt, sokat nevettünk és énekeltünk. Természetesen az Ęrsök elĘadása sem
maradt el! Miután kialudt a tábortĦz, jöhetett a takarodó, hisz
másnap korán kellett kelnünk.

Mindenkit szeretettel várunk!
Szabóné Mayer Katalin
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A Turisztikai Egyesület a helyi lakókkal közösen Visegrád több utcájában „utcatalálkozókat”, utcabulikat szeretne szervezni a tavasz és a nyár folyamán. A dolog
lényege, hogy egy vagy több szomszédos utca lakói kinn
az utca egy forgalom elĘl elzárt szakaszán, vagy egy
közeli parkban csapnak egy szolid kis bulit. Egy szomszédok közötti összejövetelt, ahova mindenki visz magával egy kis süteményt, szendvicset, innivalót és ott, az
utcán felállított pavilonok alatt, asztalok mellé leülve kis
eszem-iszommal, kellemes beszélgetéssel, esetleg kisebb
játékokkal eltöltenek egymás közt néhány órát jó hangulatban, baráti környezetben.
Ez igazán remek alkalom a barátkozásra, a közelebbi
ismeretség kialakításra. Ez a fajta találkozó nem itt és
most lett kitalálva, hiszen a világ minden táján rendszeresen mĦködik már évtizedek óta ilyen rendszerĦ szomszédok közötti kapcsolattartás a résztvevĘk örömére és megelégedésére. De akár itt a közelben is, Dunabogdányban
még ma is élĘ hagyomány az úgynevezett kis „utcabál ”
fĘzéssel, zenével.

Nem is olyan régen még azon keseregtem itt a lap hasábjain, hogy hová lettek Visegrádon a régi, vidám összejövetelek, a lelket vidító, jó hangulatú nemzetiségi ünnepek, amelyeken anno szinte az egész város részt vett.
Sajnos, úgy tĦnik, hogy az a vonat már elment, és egyelĘre nem is tudni, mikor jön a következĘ hasonló. De addig
is miért ne lehetne megpróbálni valamilyen más formát?
Egy máshol már bevált módszert, amely elĘsegíti egy utca

Lakossági tájékoztató
A Dunakanyari CsaládsegítĘ és Gyermekjóléti
Szolgálat munkatársai tájékoztatót tartanak az
igénybe vehetĘ szociális juttatásokról családtámogatási, társadalombiztosítási és egészségkárosodáson alapuló ellátásokról, nyugdíjrendszert
érintĘ változásokról, munkanélküli ellátásokról.
Várjuk mindazokat, akik szeretnének naprakész
információt kapni a nyugdíjkorhatár változásairól,
szolgálati idĘvel, egészségügyi ellátással kapcsolatos hasznos tudnivalókról.
IdĘpont:
2014. május 20. kedd, 15 óra
Helyszín:
Mátyás Király MĦvelĘdési Ház

2014. május

lakóinak összetartozását, azoknak az érzéseknek az erĘsödését, amelyek oly sok embernek hiányoznak manapság: tartozni valahová, ahol megbecsülnek, ahol ismerĘseim, ahol barátaim vannak. Emberek, akikkel egy helyen
élek, akik között jól érzem magam, és akikre számíthatok,
ha úgy hozza a sors. Százan százfélék vagyunk, de szinte
mindnyájunknak szüksége van mások szeretetére, tiszteletére, megbecsülésére. Ezeknek az érzéseknek a lehetĘségét adhatják meg ezek a kis találkozók, ezek a kis együttlétek, a közös evés-ivás, beszélgetések, nevetések. És
talán a legfontosabb az egészben: legyenek gyerekek, ha
lehet, minél többen ott! Tisztelet a kivételnek, de úgy
hiszem, hogy jelen korban sajnos nem azt a világot éljük,
amikor egy felcseperedĘ gyermek azt látja a szülĘktĘl,
rokonoktól, ismerĘsöktĘl, a tévébĘl és az internetrĘl, hogy
de jó együtt lenni több másik emberrel. Inkább ennek az
ellenkezĘjét. Minél többet csak magunk vagyunk, otthon
a négy fal között. Visegrádon és még sok más településen
is hat óra után sokszor alig látni embert az utcán. Szinte
észrevétlenül eltávolodunk egymástól. Nem nehéz kitalálni, mi lesz a következmény, ha ez a tendencia folytatódik:
befelé forduló emberek, sivár, befelé forduló társadalom.
Ezért is lenne nagyon fontos, hogy lássák a gyerekek,
hogy ilyen is van: Anya és Apa más, ismerĘs emberekkel
ül egy asztalnál, nevetve, jó hangulatban, én pedig játszhatok és szaladgálhatok a többiekkel és a sok gyerek és
felnĘtt milyen jól is érzi magát, így együtt. Nyitott, barátságos, vidám gyerekekbĘl lesznek azok a felnĘttek, akik
igazi életet tudnak vinni a családjukba, a környezetükbe,
az országba.
Tudom, hogy nem könnyĦ új dologba belekezdeni. Mégis azt kérem, próbáljunk meg nyitott szívvel és bizakodással hozzáállni ehhez a kezdeményezéshez. Minél többen
vegyünk részt benne aktívan. Lehet saját ötletet, elképzelést belevinni, akár kis mĦsort is összehozni, tréfákat
kitalálni az „utcatalálkozó” kapcsán. Bármilyen ötletnek
szabad a pálya. Csakis rajtunk múlik, hogy mielĘbb pozitív irányba fordítsuk kis közösségünk életének szekerét.
Hogy legyen több barátság, több nevetés, több megértés,
több rokonszenv a másik ember iránt, egymás iránt. Ha
így teszünk, akkor saját életünknek, saját sorsunknak,
saját magunknak tesszük vele a legjobbat.
Abonyi Géza
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A hónap mĦtárgya

A Visegrád-lepencei állatszobrok
A lelĘhely a Duna és a Dobos-hegy közti enyhén emelkedĘ partszakasz hegy felĘli részén terül el, az árterület
fölött, 107 m tengerszint feletti magasságon. A 11-es
számú fĘközlekedési út új helyen kijelölt nyomvonalán, a
volt csemetekert területén kezdett elĘkészítĘ földmunkák
során kerültek elĘ az elsĘ Ęskori cserepek. Az 1979-ben
elkezdett leletmentésen bukkant elĘ egy vadkant ábrázoló
kis állatszobor.
2002-ben az eddigi lelĘhelyektĘl keletre nagy méretĦ
szálloda építésébe fogtak. Az 1. sz. gépi árok „A” gödrének ásása során jó állapotú lószobrocskát találtunk
Az állatszobrok az urnamezĘs kultúrához tartoztak. Ha
az eddig elĘkerült állatszobrokat valamilyen elv szerint
rendezni akarjuk, nincs könnyĦ feladatunk. Kevés az
olyan urnamezĘs lelĘhelyek száma, ahol egynél több
állatszobor került volna elĘ. A kultúrához tartozó vadkanés lószobrocska, és még két töredékes darab (utóbbiak
talán kérĘdzĘk) közt sem kidolgozásbeli, sem
ábrázolástechnikai hasonlóság nem figyelhetĘ meg.
Az összes lelet közül kiemelkedĘ mĦvészi kvalitású
vadkan szobor nem naturális, inkább esszenciális kivitelezésĦ. (Nem véletlen, hogy elsĘ látásra inkább tapírt véltek
benne felismerni.) Ugyanakkor félreismerhetetlen a készítĘ törekvése a minél hitelesebb megformálásra. A hangsúlyozott ormány, a háti sörték kiemelése és a fülek helyzete
a pontos megfigyelést tükrözi, ugyanez mondható el a
lábak alakjáról is. Akárcsak a lószobrocskánál, a farok
letörött, pedig érdekes lett volna megtudni, hogyan oldotta meg e testrész kidolgozását készítĘje, aki nem egészen
ismeretlen elĘttünk, hiszen több helyen is látható az ujjlenyomata. Az elmondottak alapján leginkább a vadkan
szobrát tarthatjuk kultikus célú ábrázolásnak.
Nem tudjuk, hogy egy kultikus céllal készített állatszoborral szemben milyen követelményeket szabtak az úgymond „megrendelĘi”, hiszen lehetett az akár stilizált, a
megjelenített állatra csak fĘ vonalakban emlékeztetĘ
kidolgozású ábrázolás is. Ennek mindenesetre ellentmond
a lepencei vadkan.

 

Egészen más a helyzet a lószobrocskával. Érdekes, hogy
az elnagyolt, vaskos megformálása ellenére elsĘ látásra
felismerhetĘk az állat fĘ jegyei: a sörény, a hatásosan
megformált fej és nyakvonal. Az átfúrt nyak azonban
szinte követeli a gondolatot, hogy az állatot valami elé
befogták, azaz igavonó lóról van szó. Ezt a feltételezést
jól alátámasztják az egész lelĘhelyrĘl több ponton is elĘkerült agyag kocsikerekek, amelyek könnyĦ súlyuknál
fogva csak játékszer szerepet tölthettek be. Ezért talán
nem tévedünk, ha a lovacskának is játékszer funkciót
tulajdonítunk.

Gróh Dániel

    

„Az élet-halál harc és a hanyatlás után bomlás jön, a
népvándorlás szilaj, fiatal népei nyargalnak be a Dunavölgybe. Tudod, hogy germán, hun és avar hullámok után
csak a magyaroknak sikerült maradandó országot alapítaniuk ezen a földön?”
Áprily Lajos szavai az elmúlt több mint 1500 év és a
magyar történelem szempontjából a lényeget foglalták
össze. A 4. sz. végén a hunok által megindított fél évszázados népmozgás szereplĘinek régészeti emlékeit ha nem
is nagy számban, de Visegrádon is megtaláljuk az utóbbi
ötven év régészeti kutatásainak és a szerencsének köszönhetĘen.
A gizella-majori római erĘd udvarán az 5. század közepén „elvesztett” vörös gránát kövekkel díszített arany
rekeszes gyĦrĦfej valamelyik hun kori népcsoporthoz
tartozó elĘkelĘ hölgy ékszere lehetett. A Kárpát-medencét

 

egy nép uralma alatt elĘször egyesítĘ avarok idejébĘl (6–
9. sz.) több lelĘhelyrĘl számos tárgyat ismerünk. A legszebb egy Dunából elĘkerült ezüst szerelékes 7. századi
kard, amelyet régi pompájában Tavas Imre mĦvészi restaurálásának köszönhetĘen csodálhatunk meg.
Avar kori sírokat ismerünk Diósról és Széchenyi utcából, ez utóbbiak a 9. századból valók és honfoglalás kori
temetkezések közvetlen közelében kerültek elĘ. Az avarok visegrádi megtelepedésére utaló leleteket ismerünk
LepencérĘl, a Sibrik-dombról és a VárkertbĘl.
A népvándorlás kort lezáró honfoglalás kort a 10. századi magyarság sibriki, várkerti tárgyai mellett a Széchenyi
utcai temetĘben elĘkerült aranyozott ezüstveretes ruhadíszekkel eltemetett elĘkelĘ hölgy sírjával lehet reprezentálni.
Gróf Péter
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Elkezdtük ebben az évben is figyelni a kerteket, udvarokat,
köztereket, hogy a legszebbeknek, legrendezettebbeknek odaítélhesse a Visegrádi Szövetség már az áprilisi hónapban is a
díjat. És találtunk bĘven szép kertet és udvart.
Ebben a hónapban vezetĘségünk díjazottja:
Valentin Ferencné – Nórika, Nóra néni
(ténylegesen Eleonóra):
Mátyás király út 47. szám alatti kertje
Évek alatt alakította ki nagy terjedelmĦ virágos kertjét, amely
az utca és a ház közötti területet foglalja magába. Régen (1958ban építették fel itt a házat) e területen különféle gyümölcsfák
is voltak – szilva-, cseresznyefa, sĘt a kert egy részén krumpli
is termett, de virágok mindig voltak és ma már inkább csak
virágok vannak –, igen sok és sokféle. Vannak itt különféle
tulipánok, különféle kankalinok, ibolyák, hatalmas bazsarózsa
bokor (már virágzik az is), többféle pünkösdi rózsa, gyöngyikék, na és sok rózsabokor is.

2014. május
Magyar László:

VILLÁMLÁSOK KÖZÖTT
Még szép a bokád,
nem lilásan kékeres.
Szád sarkán a ránc
bár megülten ércmerev,
a kor megkörnyékezett.
Lobbant villanást:
– Hol voltál mostanáig?
Az elhívatást,
– tudástól tanításig –
azt Ħzöd, teszed máig.
Betölthetnéd az
Ħrt? – már nem így gondolom.
,,Ez is egy tavasz!”
Lekéstem a vonatom,
s nem alszom a peronon.
Ülünk és nézünk
egymásba. A semmibe,
s pontosan értjük,
a hĦlt szívek üzeme
sose lesz már egy zene.
Csak meseszárnyon
élni a holdvilágon
túl falon, árkon –
senkinek se kívánom.
Emlék az ifjúságod.
Karéjába font
huzal-áramvonalak
sokaságán pont.
Pont ott volt a pillanat,
– elillanó gondolat –

A virágoskert szépségét azok a visegrádiak, akik erre fele
laknak megcsodálhatják és az a sok turista is, akik itt gyalogolnak a füvészkertbe, a pisztrángos tavakhoz vagy Pilisszentlászlóra.
Gratulálunk Valentin Ferencnének és kívánunk – az
egyébként 88 éves Nóra néninek – sok jó egészséget, hogy
még sokáig ápolhassa kertjét.
A Visegrádi Szövetség elnöksége
(Fotó: VSZ archívum)

Felhívás
Köszönjük azoknak a visegrádiaknak, akik hívtak bennünket
és javaslatot tettek szép virágos udvarokra, kertekre, balkonokra és virágos közterületekre.
Kérjük továbbra is, hogy Ön is vegyen részt a kiválasztásban!
A VSZ szeretné bevonni Visegrád lakosait az értékelésbe –
javaslatok formájában.
A „Virágos Visegrádért” elnevezés ne legyen megtévesztĘ.
Mi a zöldnövényekkel szépen díszített kerteket, udvarokat,
köztereket is szívesen díjaznánk.
Ez évben – áprilistól októberig – tart a „Virágos Visegrád
Díj” odaítélése.
Észrevételeiket, javaslataikat minden hónap 10-ig várjuk a 06
(20) 415-0020-as, a 06 (70) 708-4836-os vagy a 06 (20) 2151253-as telefonszámokra.
Visegrádi Szövetség

volt ,,még egy” esély,
s lényegtelen semmiség
több volt, mint elég.
Mennyi az a mennyiség,
hol a sok is csak kevés?
Font hajnalsugár
fest, festi a képeket.
Ha gondolkoznál…?
Mikor, mi, mennyit érhet?
Néha félek, de élek.

Felhívás
Visegrád Város Önkormányzata a Soproni Sándor
Egyesület „Visegrádi emlékek” c. pályázatát elfogadta.
A pályázatban nyolc olyan alkalmat jelöltünk meg,
amire a város érdeklĘdĘ polgárait is elvárjuk. Az egyes
séták kiinduló pontja az épülĘ-szépülĘ új városközpont;
találkozás a rendezvényháznál. Innen indulunk „felfedezĘ utakra” avatott vezetĘk segítségével. Mindenkit
szeretettel várunk!
Helyszínek és idĘpontok
Esperesi templom
április 22.
16.00 h
Sibrik-domb
április 23.
17.00 h
Gizellatelep, kórház
május 4.
16.00 h
Zsitvay-emlékek
május 11.
16.00 h
Szentgyörgypuszta
május 14.
17.00 h
Mátyás Kir. MĦv. Ház
május 20.
17.45 h
Görgei-lépcsĘ
május 21.
15.30 h
Viktorin-emlékek
május 25.
16.30 h
A Soproni Sándor Egyesület az idĘpont változtatás
jogát fenntartja
Soproni Sándor Egyesület
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Talán többen emlékeznek olvasóink közül, hogy 2012. március
17-én konferenciát és kiállítást rendezett a Mátyás Király Múzeum és a Mátyás Király MĦvelĘdési Ház Viktorin József visegrádi
plébános, irodalmár, Visegrád mĦemlékeinek és turisztikai értékeinek pártfogója emlékezetének felidézésére.
2014. március 22-én, szombaton délután avatták fel Áprily Lajos Általános Iskola régi épületének falán – a Viktorin által készíttetett márványtábla mellett – a néhai visegrádi plébános magyar–szlovák nyelvĦ emléktábláját. A népes hazai és szlovákiai
közönséget Dr. Kucsera Tamás Gergely, Visegrád város alpolgármestere, a Magyar MĦvészeti Akadémia fĘtitkára köszöntötte.
Viktorin életmĦvét az emléktábla elkészítését finanszírozó Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat (Budapest VIII. kerület) elnöke, Kápolnai Kázmér és Hushegyi Gábor, a budapesti Szlovák
Intézet igazgatója méltatta. Az emléktáblát – Meszárek György
visegrádi kĘszobrász alkotását – Hushegyi Gábor, Kápolnai
Kázmér és Dr. Kucsera Tamás Gergely leplezte le, majd Kalász
István c. prépost, Visegrád plébánosa áldotta meg.
Az ezt követĘ ünnepi mĦsorban a budapesti Ozvená Szlovák
Kórus, a visegrádi Német Nemzetiségi Énekkar és a Kanyargó
tánccsoport táncosai (Áprily Lajos Általános Iskola) léptek fel.
Az ünnepségen részt vettek a szlovákiai Érsekújvárról (Nové
Zámky) Matica Slovenská és a Három Hidak polgári társulatának
képviselĘi, valamint Viktorin életmĦvének szlovákiai kutatója,
Dr. Helena Rusnakova is. A mĦsor és a koszorúzás után a hazai
és külföldi vendégek a Német Nemzetiségi Önkormányzat és Mátyás Király MĦvelĘdési Ház vendéglátásában kötetlen beszélgetéssel élvezhették a szép napos délutánt. Az emléktábla-avatás és
az ünnepség méltó tiszteletadás Visegrád egyik jeles személyisége elĘtt és baráti találkozó is volt városunk polgárai, vendégei és
rég-új barátai számára.
SzerkesztĘbizottság

A Viktorin József által elhelyeztetett márványtábla
a régi iskolaépület bejárata felett.
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Cserkész portya
Másnap 7-kor bár kicsit nehézkesen ment az ébredés,
egész hamar magához tért a társaság, hogy aztán Pán Péter
ébresztĘ tornáján repülni tanuljon. Reggeli és egy rövid játék után hamar elindult a csapat a hosszú túrára. ElsĘ nagyobb pihenĘnk a Nagy-Kopasz-hegyi Csergezán Pálkilátó volt, ami mindenkinek nagyon tetszett, hiszen
mindannyiunkat „arra a dubai hotelre emlékeztetett”. Miután megmásztuk a száz lépcsĘfokot, hogy a húsz méteres
magasságból megcsodálhassuk a kilátást, elfogyasztottuk a
várva várt tízórainkat. Tovább folytatva utunkat, célba vettük a Budakeszi Vadasparkot. A kirándulás során sokat
énekeltünk ismert népdalokat és cserkész indulókat.

Csapatunk
a Budakeszi Vadaspark kapujában
Ebéd után újult erĘvel jutottunk el Budakeszire, ahol csak
kis kérdezĘsködés után találtuk meg a vadasparkot. Láttunk
borzot, mosómedvét, rókát, hollót, varjút, sünit, menyétet,
nyestet, hiúzt, vadmacskát, de a maci volt a legnagyobb
látványosság. Aztán az állatsimogatóba is bementünk, ahol
közelebbrĘl megnézhettük az erdeinkben élĘ dámaszarvasokat és muflonokat. Amikor már kellĘképpen fáradtak
voltunk, elindultunk hazafelé.
Az erdĘn keresztül vezetett utunk, majd néhány kerítést
átmászva, megérkeztünk a cserkészparkba, ahol mindenki
szinte azonnal bedĘlt az ágyába (néhány vízhólyag kíséretében). Miközben mi pihentünk, ĘrsvezetĘink elkészítették
a vacsorát, amit mi jó ízĦen segítettünk eltakarítani, hogy
utána fáradtságtól mentesen lemozogjuk azt egy kis métázással. Azután minden Ęrs kapott egy kis idĘt az aznap esti
elĘadás gyakorlására, mikor egyszer csak betoppant hozzánk Hook kapitány és Csingiling, hogy játékos vetélkedĘvel próbára tegyen minket. A nap végén a rövid mosakodás
után mindenki fáradtan dĘlt be az ágyába.
Az utolsó nap bár még kicsit fáradtak voltunk, megint korán keltünk. Összepakoltuk holminkat és megreggeliztünk.
Azután kitakarítottuk a házat, és útnak indultunk a buszmegálló felé, de a távolság visszafelé már rövidebbnek
tĦnt. A hazafelé utunk álmosan telt. Délben már otthon is
voltunk, és a nagyszerĦ kirándulásunk ezzel véget ért.
Köszönjük szépen a remek programokat ĘrvezetĘinknek!
Csapatunk nevében írta:
Farkas Györgyi, Muckstadt Szabina, Bene Júlia

Az újonnan avatott kétnyelvĦ Viktorin-emléktábla
(Folytatás a 15. oldalról)
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Visegrádi szanatóriumok I.
Az 1849-ben elbukott szabadságharc alapvetĘ követelései ugyan nem teljesültek, de utat nyitottak a magyar ipar
és kereskedelem kapitalista átalakulása felé. Az 1850–
1860-as években a szigorú osztrák fennhatóság alatt mĦködĘ ország a politikai elnyomás ellenére rohamosan
fejlĘdött.
Ezen idĘszak gazdasági eredményeinek növekedését
elsĘsorban a vasgyártás intenzív fejlĘdése segítette elĘ. A
nyersvas termelésében ugyan Anglia járt az élen, de 1845ben már Ganz Ábrahám gyára is európai színvonalon
kezdett termelni. A vasgyártás korai nagy felhasználója a
vasút és (gĘz)gépgyártás volt, amely többek között lehetĘvé tette a dunai személy- és teherforgalom ugrásszerĦ
megnövekedését is. A vasgyártás fejlĘdése az építĘipar és
hídépítés korszerĦsödését is meggyorsította.
A Pest és Bécs közötti vasútvonal megépítésérĘl már az
1836. évi XXV. törvénycikk rendelkezik, de ennek ellenére a kivitelezési munkák csak 1844-ben kezdĘdtek meg.
Ez a vasútvonal 1846-ban elérte Vácot, és 1850-re elkészült az innen Párkánynánáig tartó szakasz is. Az 1850-es
években tehát Visegrád viszonylag rövid idĘn belül vasúton vagy hajóval megközelíthetĘvé vált.
Meggyorsult a városok fejlĘdése is, e téren az élen természetesen Pest és Buda járt, de a vidéki városok sem
maradtak le; pl. az 1860-as években Esztergomban is
komoly építési igény lépett fel. Az 1840–1870 közötti
idĘszakra a klasszicista építészetet felváltó romantikus
stílus volt a jellemzĘ. A magyar romantika hazai építészetünkben egyedülállót alkotott. Az európai eredményeket
magas mĦvészi színvonalon követve, kísérletet tett a
sajátos magyar építészeti stílus megfogalmazására is.
A fél évszázad alatt alkotó számos neves építész közül
most csak a két legkiemelkedĘbb tehetségĦ építésznek,
Feszl Frigyesnek (Vigadó, Dohány utcai zsinagóga szentélye) és Ybl Miklós (Fót, plébániatemplom) nevét említjük meg. Hasonlóan az elĘbbiekhez helyhiány miatt nincs
módomban felsorolni az öt évtized alatt felépült egyházi
épületek, középületek, magánépületek, emlékmĦvek közül (beleértve a kastélyokat is), stb. még a legjelentĘsebbeket sem, de a Buda környékén és a Dunakanyarban
épült villákkal mégis kivételt teszek.
A gyorsan növekvĘ és egyre zsúfoltabb városok gazdagabb polgársága elég hamar felfedezte azt, hogy a nyarakat kellemesebben el lehet tölteni egy-egy divatosabb
fürdĘhelyen vagy a hegyek közt épített villában.
Már a klasszicizmus idĘszakában, a 19. sz. elsĘ felében
megépültek környékünkön az elsĘ nyaralóházak. Pollack
Mihály, a kor neves építésze Tahiban, a Pataksoron épít
egy présházat, amelyet rövidesen nyaralóvá alakítanak át.
Pest és Buda gazdag polgárai a budai hegyekben is, de
kihasználva a jó megközelíthetĘséget, a Dunakanyarban is
építkeznek.
Feszl Frigyes elĘbb, 1850 körül barátjának, Heckenast
Gusztáv könyvkiadónak és nyomdásznak tervez egy úgynevezett „svájci villát”, amely Pilismaróton épül fel. Budán (XII., Budakeszi út 71.) 1852-ben ugyancsak az Ę
tervei alapján épül egy villa a dúsgazdag Kochmeister
családnak.
A másik, a kor ugyancsak egyik legnagyobb építészének, Ybl Miklósnak a tervei alapján 1857–58 körül szintén
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a Budakeszi úton épült fel a Grabovszki- vagy ismertebb
nevén Rózsa-villa. Leányfalun Ybl tervei alapján 1860
körül Gyulai Pál költĘ-írónak épül villa (a valódi megrendelĘ az após, Szendrey Ignác volt).
Visegrádon az elsĘ villák a település legfrekventáltabb
részén, a Várhegy lábánál épülnek.
Az 1870–72 között a nagymarosi oldal felĘl a visegrádi
várról készült fotográfiákon, a Salamon-torony utcában
három egymás közelében álló villaépületet látunk, amelyek korábban nem voltak ott. Valamivel késĘbb, 1872–
74 között Pest egy ismert fotográfusa, Klösz György készít felvételt az elĘbbi három épültrĘl. A felvétel aláírása:
Visegrádi nyaralók (Sanatorium).
Ha alaposabban szemügyre vesszük a felvételt, azt a
meglepĘ tényt látjuk, hogy a három villaépület három
különbözĘ stílus irányzatnak megfelelĘen épült. A kép bal
szélén álló, felette a beállványozott romos lakótorony
magasodik, a Salamon-torony utca 2. alatti épület a romantikus építészet egyik igencsak elterjedt stílusirányzatának, a félköríves stílusnak (Rundbogenstil) megfelelĘen
épült. A romanizáló irányzatnak megfelelĘen az emelet
homlokzati architektúrájában megjelenik a farkasfogas
motívum. Ezen a felületen jelennek meg a lizénákkal
elválasztott faltükrökben a nyújtott arányú vakablakokkal
közrefogott ablakok is. Az erĘteljes kiülésĦ párkány felett
emelkedik a tömör attikamellvéd, amely elrejti a romantikus építészetre jellemzĘ alacsony tetĘt.

A fotográfia jobb szélén álló (Salamon-torony u. 3.),
neogótikus stílusirányzatnak megfelelĘen épült villa külsĘleg a mai napig alig változott valamit. A falkoronákat
lezáró pártázat, a kicsiny fiatornyocskák megvannak, sĘt
változatlan a bejárati ajtó és az elĘtér ablakainak gótikus,
mérmĦves keretezése is. A kép középsĘ, nagyobbik részét
a Salamon-torony u. 1. épület neoreneszánsz stílusú épülettömbje foglalja el, amelynek a keleti vége elĘtt egy
kisebb torony áll. Ennek az épületnek is, amelyre valószínĦleg a „Sanatorium” felirat vonatkozik, a Dunára nézĘ,
az elsĘ emeletrĘl nyíló erkélye van. Az épületet egy erĘteljes kiülésĦ párkány zárja, amely fölött reneszánsz jellegĦ pártasor van, amely egyúttal takarja az alacsony tetĘt.
Kár, hogy a késĘbbi átépítések miatt ez a három épület
nem maradt meg eredeti formájában, mert ha nem alakítják át, akkor a romantikus építészetnek páratlan épületegyüttese állna itt Visegrádon.
A szinte egyszerre épült villákkal kapcsolatban az elsĘként felmerülĘ két kérdés közül az egyik az, hogy ki volt
az építésztervezĘ, a másik pedig az, hogy mit tudunk a
megrendelĘrĘl.
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Legutóbb a „Visegrád ezer éve” címĦ almanach írószerkesztĘje vélte úgy, hogy a Salamon-torony u. 2. épület tervezĘje Feszl Frigyes volt. Sajnos, ez a megállapítás
nem igazolható, mert erre nincs semmilyen bizonyítékunk.
Feszl FrigyesrĘl tudjuk, hogy életében a pilismarótin
kívül más vidéki villát nem tervezett. Van még egy munkája itt a Dunakanyarban, Szobon, a Luczenbacher testvérek sírkápolnája, amely az Ę tervei alapján készült 1852
körül.
Feszlt Visegrádhoz mindössze annyi köti, hogy a várromokról rajzokat, úgynevezett tájgrafikákat készített. A
visegrádi középkori várrom nemzeti tájfestészetünknek
legtöbbször megfestett témája volt; szinte minden tájfestĘnk – sorukból Feszl Frigyes sem hiányzott – megörökítette.
Egy másik – igaz, hogy nem olyan neves, mint Feszl –
építĘmesterrĘl viszont tudomásunk van, akinek a nevéhez
három, 1868–70 között Visegrádon épült villa fĦzĘdik.
Pelka Lajos Antalról (Ratibor, Poroszország, 1831. április
9.–?) van szó, aki építĘmesterként 1862–66 között Berlinben mĦködött. 1866–67-ben nagy tanulmányutat tett
Franciaországban, Angliában és az Észak-amerikai Egyesült Államokban. Az amerikai építészettel kapcsolatos
tapasztalatairól írt is, amelyek nyomtatásban kis füzetkék
formájában jelentek meg. 1867-ben valószínĦleg nemcsak
építĘmesterként, hanem befektetĘként is Magyarországra
jött. 1868 májusában a pesti városi tanácstól honosítást és
letelepedési engedélyt kért.
Miután sikerült elintéznie, hogy az engedély megadásához szükséges tíz éves itt-tartózkodástól eltekintsenek,
1870 augusztusában a belügyminisztérium hozzájárulásával a városi tanács a letelepedési engedélyt megadta.
Pelka Lajos rövidesen – alig egy-két hét elteltével – már
1870. szeptember elején az építĘmesteri jogért folyamodik a városhoz. Beadványában szakmai elĘéletének leírásán kívül elĘadja, hogy gyakorlata van gyártelepek tervezésében, gĘzkazánok telepítésében is, mert ehhez Berlinben tapasztalatokat szerzett.
Magyarországi tartózkodása alatt készült épületeibĘl
megemlít három visegrádi villát – kettĘt fényképen mutat
be, egyet (a Görgey-villát) terveken –, valamint a
Szontágh S. négyholdas pesti, herminamezei kertjének
öntözésre szolgáló víztartályépítményt gĘzgéppel mĦködĘ
öntözĘberendezéssel.
Egyébként ipari létesítmények tervezéséhez is kiválóan
értett, mert még 1868-ban mint önálló építĘmester a pesti
vágóhíd tervezésére kiírt nyilvános pályázaton a harmadik
díjat nyerte el. Beadott kérelmére – mivel Pelka Lajos
addigi magyarországi tevékenysége által a szükséges
szaktudást az illetékesek igazoltnak látják – a pesti tanács
1870. december 23-án az építĘmesteri jogot megadta.
ElképzelhetĘnek tartom, hogy a kiegyezéskor Magyarországra jött porosz építĘmester egyúttal vállalkozó is volt.
Visegrádra kerülvén valószínĦleg meglátta annak lehetĘségét, hogy itt is meginduljanak a villaépítkezések. Pelka
Lajos bizonyára a saját tĘkéjét is befektetve és feltehetĘen
elsĘ megrendelĘinek beleegyezését is elnyerve építette
meg a három stílusirányzatot képviselĘ villát, arra számítva, hogy azok további megrendeléseket is hozhatnak.
A pesti városi tanácsnál tervekkel bemutatott villa tulajdonosa Görgey István ügyvéd volt, aki a nyaraló megépí-
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tésével valószínĦleg új családjának szeretett volna kedvezni, mert ekkoriban kötött házasságával a feleséggel
együtt népes gyereksereget is kapott. Görgey István
ugyanis elvette feleségül a földeáki Návay Sándor egykori
honvéd fĘhadnagy fiatal özvegyét, Dedinszky Arankát
(Auréliát), aki férje halálakor, 1864-ben, 28 évesen négy
apró gyerekkel – három lány és egy fiú – maradt egyedül.
A Návay lányok közül a legfiatalabb, Jolán (1860–1928)
lesz az, aki az 1880-as évek elején férjhez megy a
bácsborsodi Latinovits Frigyeshez (1849–1921), és valószínĦleg ez a Bács megyei család így került Visegrádra.
Azt, hogy a három villa közül melyik lehetett 1870-ben
Görgey István tulajdona, nem tudom pontosan megmondani. Gyanítom, hogy a legkisebb, a Salamon-torony u. 2.
alatti, amelyet a helyiek emlékezete is Görgey–Latinovitsvillaként Ęrzött meg. A kérdést véglegesen akkor lehetne
eldönteni, ha egy hozzáértĘ szakember végre tisztességesen feldolgozná a Pest Megyei Levéltárban Ęrzött 19. sz.-i
községtérképeket, illetve a hozzájuk tartozó iratanyagokat.
Az épületrĘl 1883-ban Gerhart Alajos (1837–1889) festĘ, grafikus egy ceruzarajzot készít, amelyen nincs feltüntetve, hogy ki a tulajdonos. Ez a rajz 1948-ban a FĘ u. 3.
ház berendezésével együtt mint „Görgey ingóságok” a
Magyar Nemzeti Múzeum gyĦjteményébe került. Ezt a
házat ugyanis 1944-ig Radnótfái Györgyné Latinovits
Flóra (Frigyes lánya) és családja lakta. A család 1944-ben
elmenekült az országból, itt hagyott ingóságaikat lefoglalták, a házat államosították. A Nemzeti Múzeumban a
rajzon lévĘ épületet nyilvántartásba vételekor a leltárkönyvben Latinovits-villaként, a leírókartonon viszont
Görgey-villaként nevezték meg.
A Klösz-fotó jobb szélén lévĘ épület, a Salamon-torony
u. 3. alatti villa építtetĘje Lichtenstein Ferenc Lajos
(1828–1903) hírlapíró és szerkesztĘ volt. A helyi köztudat
Pálffy–Daun-villaként emlegeti, amely csak részben igaz,
mert a rendelkezésemre álló adat szerint ezt az épületet a
herceg özvegye, Lónyay Olga a férje halála után öt évvel,
1889-ben vásárolta meg. Az elĘbb említett fotónak nagyobb részét kitöltĘ, ,,Sanatorium”-nak nevezett épület
tulajdonosa dr. Bakody Tivadar homeopata orvos volt.
Bakody Tivadar, Görgey István és Lichtenstein F. Lajos
nevével elĘször azon a Viktorin József plébános által
összeállított listán találkozunk, amely felsorolja azokat,
akik adományaikkal támogatták az 1871-ben a Várhegy
északi oldalán megépített szerpentin út kivitelezési költségeit.
Érdekes és nagyon korrekt viselkedésnek tartom, hogy a
Bakody-féle intézményrĘl elĘször az egyik legnagyobb
szakmai ellenfele, dr. Szohner József tett említést.
Szohner doktor a „Visegrádi vár és királyi székváros
története” címĦ, 1887-ben kinyomtatott könyvecskéje
végén megemlíti, hogy „És ama kedvezĘ éghajlati viszonyok vezérelték dr. Bakody egyetemi tanárt arra, hogy
közvetlenül a fellegvár tövén jól berendezett, minden
igénynek megfelelĘ s kényelemmel ellátott ’Sanatorium’ot állítson fel, amelyben nyaranta számos idegbeteg és
gyöngeségben szenvedĘ nyeri vissza megrongált egészségét”.
(Folytatjuk)
SzĘke Mátyás
c. múzeumigazgató
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A visegrádi nyilvános illemhely története
IX. rész

,,Jó visszagondolnunk a fiatalságunkra…”
Van egy nagymama négy gyerekkel. A nap minden
órájában számítani lehet rá. Hordja az unokáit reggeleste. Az utcán reggel korán csak vele lehet találkozni. Ki
is van nagyon használva a gyerekei részérĘl. Örülhet a
lánya, hogy van kire bízni a gyerekeket, amíg Ę más
munkát végez. De látni rajta, hogy szívvel-lélekkel csinálja a rá bízott feladatot. Ám amint látom, az egészségével baj van, de azt mondja, nem érdekli semmi, amíg
bírja, csinálja. Addig sincs otthon a férjével. A férje meg
fĘz neki, azt nem kell csinálnia, csak az unokákkal kell
foglalkoznia. Eljönnek a játszóházba, de nem maradnak
sokáig, mert a parkban felszaladnak a töltésre, és ott
érzik jól magukat. Nem kell félni, hogy leesnek a játékokról. A nagymama meg addig el tud egy kicsit beszélgetni, mert van kivel. Sokan, ha kell, ha nem, megállnak
és részt vesznek a beszélgetésben és nevetésben, aminek
nagyon örülök. Jól esik elbeszélgetni a régi nehéz idĘkrĘl. De ahogy beszélünk róla, megelevenedik minden,
ami megtörtént velünk ez alatt a pár év alatt. Voltak
nehéz idĘk is, de még akkor aktívak voltunk, és nem
lehetett látni rajtunk az idĘk múlását.
Jó visszagondolnunk a fiatalságunkra, amikor nem
számított semmi, nem voltunk fáradtak az egész átmulatott éjszaka után. Reggel meg, kellett kezdeni a munkahelyen a munkát. Alig vártuk, hogy leteljen a mĦszak,
de még akkor sem pihentünk, mert otthon kellett segíteni. A szülĘk azt mondták, ha éjjel lányok voltunk, akkor
nappal álljuk meg a helyünket. Nem éreztünk fáradtságot, nem úgy, mint most nyugdíjasan. Elmúlt a fiatalságunk. De jó volt! Jó visszaemlékezni rá. Reggel korán a
nagymama útjába esĘ diófát körüljárja, és összeszedi a
drága termést, és boldogan mondja, hogy mennyit szedett. Igaza van, jó közmondás: ki korán kel, aranyat lel.
A napot elkezdi egy kis sherryvel és folytatja sörrel. De
az Ę dolga, nem a másét issza. Dolgozik érte. De talán az
ital tartja benne a lelket. Talán ha nem inna, már nem is
élne. ė ilyen, így kell elfogadni. Mindenkinek van hobbyja, az övé az ital.
Ismerek olyan családot, hogy semmit sem isznak, nem
járnak el sehová, de Ęk sem viszik el a vagyonukat a
temetĘbe, nekik is csak annyi föld fog jutni, mint annak,
aki az egész életében züllött életmódot folytat, mégis
boldog, akármilyen nehezen is éli az életét. Sok nehéz
dolgon ment keresztül, de tĦri a megpróbáltatást. Olyan
rövid az élet, hogy mindent jól ki kell használni, és boldogan halunk meg. Szoktam mondani, ha meghalok,
felkerülök Szent Péterhez és Ęt is bevesszük a buliba,
mert a pokolban nem jó a társaság, hiszen a fĘördög
nagyon morcos, és én meg csak a víg embereket szeretem, nem a szomorúakat. Sok szomorú ember jár az
utcán, de nekik is el kellene ereszteniük magukat és egy
jót nevetni. Ha eszünkbe jut valami vicc, és ott elmeséljük egymásnak, volt idĘ, hogy még az idegenek is végig
hallgatják, és velünk együtt nevetnek.
Ott dolgozik a korongozó kisasszony, és mindenféleképpen rá akar beszélni, hogy korongozzak, de nem az
én idegeimnek való. Én az ilyen apró munkát nem szere-

tem, nem áll a kezemre, csak a kapa és a lapát, amit
keményen kell megfogni. A következĘ életemben talán
sikerült majd pepecselĘ munkát is csinálni. Lehet, hogy
engem menet közben csináltak, azért nem tudok leállni,
vagy lassulni és családi örökség, hogy én a sok és gyors
munkát kaptam az élettĘl, de nem is bánom, mert nem
tudják azt mondani, hogy lusta disznó vagyok.
Volt múzeumi látogatásban egy szolnoki nyugdíjas
csoport, úgy negyven fĘ, és kapcsolatba akart kerülni a
vezetĘ a mi nyugdíjas vezetĘnkkel, hogy szervezhetnének egy cserekirándulást. És ha Ęk itt vannak Visegrádon, akkor együtt szervezzünk velük programot. De
Margit néni nem akart belemenni, mert hogy nekünk
messze van Szolnok. Mi nem tudunk oda elmenni, pedig
nincs a világ végén. Nem akarásnak nyögés a vége! A
szolnokiak jól érezték magukat a mi társaságunkban.
Volt ott egy pár visegrádi nyugdíjas, és nekik tetszett az
ötlet. Sajnos nem tudtuk megvalósítani, amit sajnálok.
Az Ęsz szakállas bácsinak nagyon ízlett a szalonna és az
erĘs paprika, mert én azt ebédeltem, megkínáltam Ęt, és
beszélgetés közben kiderült, hogy Ę az „igazi” Mikulás.
Adott egy fényképet magáról, amit Ęrzök. Olyan vagyok, mint a gyerek, mert én is minden ajándéknak örülök. Ha ránézek, eszembe jut a sok idĘs nyugdíjas. Sokan ott elmesélték a történetüket, amit szájtátva hallgattam. És még a Mikulásnak nagyon tetszett az, hogy
állandóan égett a füstölĘ, és mondták is, hogy nem érezni semmi szagot.
Voltak vendégek két vagy három gyerekkel, és mondja
az apuka, hogy nem lehetne-e „családi kedvezmény?”
Én engedtem az árból, legyen boldog. Azt hiszi, hogy
piacon van, és lehet alkudni, de volt egy jó napjuk.
Van egy nyugdíjas néni, akit Irma néninek hívnak. ė
szokott segíteni, ha valami hivatalos ügyet kell intéznem, vagy valahová el kell utaznom. Köszönöm neki is,
hogy segített.
Jött egy külföldi vendégem, és be akartam menni a
múzeumba vele. Az ott dolgozó hölgy kísérgetni akart,
de én mondtam neki, hogy ismerem a járást, nem kell
nekem kísérĘ. Én együtt akartam lenni az ismerĘsömmel, mert igen ritkán találkozunk, és volt megbeszélni
való ügyünk.
Egy nyári délelĘttön jött egy úriember. Beszélgetni
kezdtünk, és mondtam, hogy özvegy vagyok. ė is elpanaszolta a szomorú életét, mert a házassága zátonyra
futott, de nem is lepett meg, mert azt láttam, hogy az
alkohol a barátja, és mindenféleképpen akart velem
többször találkozni, de abban a két órában, míg ott volt,
a barátját, a boros üveget ölelgette. Én láttam, hogy az
italba menekül, azért ment szét a házassága. Anyukájával élt együtt, nálam nem jöhet számításba, mert én
utálom a részeg embert. MesszirĘl jött ember azt mond,
amit akar. Én nem hiszek az ilyen embereknek, mert sok
a szélhámos férfi és nĘ, és úgy döntöttem, hogy kerüljenek el a szélhámosok.
(Folytatjuk)
Pintér Istvánné

XXX. évfolyam 5. szám
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Május 1-jén újra megnyílik
a visegrádi teniszpálya!
A korábbi évek hagyományának megfelelĘen
kívánjuk üzemeltetni.
BĘvebb információt a Hotel Visegrád
recepcióján lehet kérni,
ahol a kulcs is átvehetĘ.
A visegrádi diákok
továbbra is ingyenesen használhatják
a pályát!
Jó sportolást kívánunk mindenkinek!

TīZIFAELADÁS
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL!
Vágott tĦzifa 2100,– Ft/q,
hasított tĦzifa 2200,– Ft/q
EėRY CSABA
Tel.: 06 (20) 599-9399

LASSAN ITT A NYÁR,
HOZD MAGAD FORMÁBA!

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

ALAKFORMÁLÓ TORNA
SZERDÁN ÉS PÉNTEKEN
17 ÓRAI KEZDETTEL

A SZIGET UTCAI IFJÚSÁGI HÁZBAN
SOK SZERETETTEL VÁR MINDENKIT:
VERES MÓNIKA 06 (20) 399-7070

Visegrádon, a FĘ utcában,
közel a központhoz, társasházban,
50 m2-es lakás eladó,
közös udvarral, kerttel!
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Ár: 7.900.000 Ft
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ÉrdeklĘdni lehet a 06 (30) 639-7500-as
mobil telefonszámon
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Erika Kozmetika 06 (20) 368-8933
20% kedvezmény a bĘr hyaluron savas, vitaminos mélyrétegi feltöltésére.
A bĘr kisimul, friss és üde lesz.
A kupon 2014. május 31-ig érvényes.
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2014. május

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
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Ikerházban egy kétés egy háromszobás lakás

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

V IS E G R ÁD I H Í R E K
Kiadja Visegrád Város Önkormányzata
Megjelenik havonta, 800 példányban
FelelĘs szerkesztĘ:
Gróf Péter
A szerkesztĘbizottság tagjai:
Borsody István, Gróf Péter, dr. Gróh Dániel, Kálazy László,
Mezei Anna, Mikesy Tamás, Scheiliné Herendi Ida
Kéziratleadás: minden hó 15-ig
ISSN 1587-7477
Írásaik tartalmáért a szerzĘk vállalják a felelĘsséget!
SzerkesztĘség: Visegrád, Széchenyi u. 11. Tel./fax: 06 (26) 398-128
SzerkesztĘségi órák: szerdán 14–16 óra között
Tipográfia, tördelés: Borsody István
Nyomdai munkák: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác

