VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
XXX. évfolyam 9. szám

2014. szeptember


  

   

VIII. Quadriburgium Játékok

Szeretettel hívjuk és várjuk
Visegrád lakosságát

Lepence, 2014. szeptember 6., szombat
17.00 órától
Bevonulás, áldozatbemutatás;
ezt követĘen fellép a Norde Garde
és a Legio Leonum Valentiniani,
valamint a Soproni Sándor Egyesület csapata;
megtekinthetĘek lesznek
a Duna Múzeum
római vizes látványosságai,
lesz pénzverés, kézmĦves foglalkozások,
küzdelmek és párviadalok
a Familia Gladiatoria elĘadásában,
végül fáklyás elvonulás
Mindenkit szeretettel vár
a Soproni Sándor Egyesület

MEGHÍVÓ – EINLADUNG
Szeretettel hívunk minden kedves érdeklĘdĘt
hagyományĘrzĘ Kisboldogasszony-napi,
SzĦz Mária születésének napja tiszteletére
rendezett

MÁRIA-NAPI NAGYBÚCSÚNKRA,
melyet szeptember 7-én, vasárnap
9 órától tartunk a Mária-kápolnánál.
Az ünnepi misét
Kalász István kanonok úr celebrálja,
majd ezután a szokásos megvendégeléssel
folytatjuk.
Az ünnepséget Nemzetiségi Énekkarunk
és Nemzetiségi Fúvószenekarunk dallamai
kísérik.
Seid unsere Gäste!
VNNÖ képviselĘi

   

a rendezvénytéren
2014. szeptember 13-án,
szombaton 14 órától
megrendezésre kerülĘ



 





14.00–19.00 óra

Fantáziamalom családi játszóház
kicsiknek és nagyoknak:
játékok, kézmĦves foglalkozások, kalandpark

16.00 óra

Pinkó és a szegényember
– bukovinai székely népmese

A Térszínház elĘadása
17.30 óra

A Hungaro zenekar fellépése
18.00 óra

VÁROSI ÜNNEPSÉG
A város kitüntetéseinek átadása
18.45 óra

A Budapest Bossanova Quartet
koncertje
A program ingyenes,
mindenkit szeretettel várunk!
További információt
a www.visegrad.hu honlapon találnak!
(Folytatás a 23. oldalon!)
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HIRDETMÉNY
MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI
ELNÖKE KITĥZTE
A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELĘK
ÉS POLGÁRMESTEREK ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁT
A SZAVAZÁS NAPJA: 2014. október 12.
A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART
A VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK
A választópolgárok a névjegyzékbe történt
felvételükrĘl
2014. augusztus 25-ig kapnak értesítést.
AJÁNLÁS
Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet.
A választókerületben választójoggal rendelkezĘ
választópolgár 2014. szeptember 8-ig
ajánlhat jelöltet.
Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat.
A SZAVAZÁS
A választópolgár személyesen, a lakcíme szerinti
szavazókörben szavazhat.
Az a választópolgár, aki 2014. június 23-ig
tartózkodási helyet létesített,
és tartózkodási helyének érvényessége legalább
a szavazás napjáig tart,
átjelentkezéssel a tartózkodási helyén szavazhat.
Átjelentkezésre irányuló kérelmet
2014. október 10-én 16.00 óráig lehet benyújtani
a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben,
illetve személyesen a helyi választási irodában.
Részletes tájékoztatásért látogassa meg
a www.valasztas.hu weboldalt,
vagy forduljon a polgármesteri hivatalban mĦködĘ
választási irodához.
Nemzeti Választási Iroda

HIRDETMÉNY
A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG KITĥZTE

A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELĘK
ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁT
A SZAVAZÁS NAPJA: 2014. október 12.
A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART
A VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK
A nemzetiségi névjegyzékben az a választópolgár
szerepel, aki kérte nemzetiségi névjegyzékbe vételét.
A kérelmet 2014. szeptember 26-ig lehet benyújtani
a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben,
illetve személyesen a helyi választási irodában.
A választópolgárok a nemzetiségi névjegyzékbe
történt felvételükrĘl értesítĘt kapnak.
A SZAVAZÁS
A választópolgár személyesen, azon a településen
szavazhat, amelynek nemzetiségi névjegyzékében
szerepel.
Részletes tájékoztatásért látogassa meg
a www.valasztas.hu weboldalt, vagy forduljon
a polgármesteri hivatalban mĦködĘ
választási irodához.
Nemzeti Választási Iroda

2014. szeptember

TISZTELT, A VÁLASZTÁSOKON
INDULNI KÍVÁNÓ JELÖLTEK!
A Magyar Köztársaság Elnöke 2014. október 12-re
(vasárnap) kitĦzte a polgármesterek és önkormányzati képviselĘk megválasztását.
A Visegrádi Hírek – mint mindig az ilyen alkalmakkor – most is lehetĘséget kíván biztosítani a
bemutatkozásra mindazoknak, akik megméretik magukat a referendumon.
A polgármester- és önkormányzati képviselĘjelöltek
szeptember 15-én délig adhatják le tájékoztató írásaikat a könyvtárban vagy bármelyik szerkesztĘségi
tagnál. Ezt megtehetik még a 06 (26) 398-128-as
faxon, ill. a mikesytamas@freemail.hu vagy a
borsody44@gmail.hu e-mail címen is.
A polgármesterjelöltek bemutatkozására 1 oldal
(A/4-es méret) áll rendelkezésre, amit tetszése szerint
használhat fel. Ezen terjedelmen belül szabadon
gazdálkodhat: eldöntheti, hogy egyéni írását vagy a
jelölĘ szervezet anyagát jelenteti meg; tesz-e közzé
képet, fotót is.
Kérjük, ha tehetik, egyénileg tervezzék meg az oldal elrendezését; ha ezt nem teszik meg, úgy a szerkesztĘség Times New Roman betĦtípussal, 10 pontos
betĦmérettel szedi a szöveget az esetleges képe(ke)t
belátása szerint, de jól látható méretben teszi közzé.
Ha a leadott anyag nem tölti ki az oldalt, a fennmaradó hellyel a szerkesztĘség szabadon gazdálkodhat.
Amennyiben a leadott anyag a megadott betĦméret
mellett sem fér bele egy oldalba, akkor a szerkesztĘség nem tömörít, hanem az oldal végén befejezi a
mondatot, és a többi részt mérlegelés nélkül elhagyja.
Önkormányzati és kisebbségi képviselĘjelölteknél a
fenti szabályok betartása mellett fele terjedelmĦ
felület (A/5-ös méret) áll rendelkezésre. Csoportos
indulás esetén a rendelkezésre álló keretek összevonhatók.
Minden indulónak sikeres részvételt kívánunk!
A Visegrádi Hírek szerkesztĘbizottsága

VÁROSHÁZI HÍREK
TÁJÉKOZTATÓ
A TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNTEKRėL
Az augusztus 14-én tartott rendkívüli testületi
ülésen az alábbi döntések születtek:
– Ismét kiírásra került „Az ezeréves Visegrád városközponti fejlesztése” címĦ projekt keretében a
polgármesteri hivatal befejezĘ építési munkákra
vonatkozó nemzeti értékhatást elérĘ, tárgyalás
nélküli közbeszerzési eljárás. Ajánlattételre az
alábbi három ajánlattevĘt hívta fel az önkormányzat:
KĘmĦvészet KĘ és MĦkĘipari Kft., Épkomplex
ÉpítĘipari és Szolgáltató Kft., Via Aba Környezetvédelmi, Energiagazdálko-dási, KözmĦ és ÚtépítĘ Kft.
– A Helyi Választási Iroda vezetĘjének indítványára
a „választási eljárásról” szóló 2013. évi XXXVI
törvény 23. §-a és a helyi önkormányzati képviselĘk és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitĦzött választása eljárási határidĘinek és határnapjainak megállapításáról szóló 2/2014. (VII.
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24.) IM rendelet 3. §-a értelmében a képviselĘtestület megválasztotta a településen mĦködĘ helyi
választási bizottság tagjait, illetve póttagjait. Tagok:
Kárpát Ildikó, Szigetiné LĘrincz Mária, Muckstadtné
András EnikĘ. Póttagok: Mezei Anna és Schandl Lajosné.
Az önkormányzat a 2012. július 29-i heves esĘzés
kapcsán a Csuka-, Bánya- és Diós-patakban
keletkezett károk helyreállításának megtérítésére és
az eredeti állapot helyreállítására az ún. vis maior
pályázaton támogatásban részesült. Mivel a
helyreállítási munkálatok összegüknél fogva a
közbeszerzésekrĘl szóló törvény hatálya alá
tartoznak, ezért nemzeti értékhatárt elérĘ, tárgyalás
nélküli közbeszerzési eljárást kellett lefolytatni. A
képviselĘ-testület döntése értelmében a közbeszerzési
eljárás kapcsán ajánlattételre három ajánlattevĘ került
meghívásra, melyek közül a Trend ÉpítĘ Zrt.
érvénytelen, a Geoszolg Kft. és a Sycons Kft.
érvényes ajánlatot tett. A közbeszerzési eljárás
nyertese – figyelemmel a rendelkezésre álló fedezet
mértékére
–
a
legalacsonyabb
összegĦ
ellenszolgáltatás (37.975.000 Ft + áfa összesen
48.228.250 Ft) bírálati szempont alapján a Geoszolg
Kft. lett.
A 2013. évi tavaszi esĘzések során az Apátkúti-patak
1+185,1 km szelvényében lévĘ gázló és felette lévĘ
mederoldal helyreállítására, figyelemmel a mĦszaki
szakértĘi nyilatkozatban foglaltakra az önkormányzat
három kivitelezĘ cégtĘl kért be ajánlatot. Az ajánlatok 2014. augusztus 1-jén beérkeztek, a pályázatok
bontása 2014. augusztus 4-én megtörtént. A helyreállításokra benyújtott vis maior pályázaton 6.628.000 Ft
bruttó támogatást nyert az önkormányzat, melyhez
10% önrészt bruttó 737.238 Ft-ot kell biztosítani. Így
a rendelkezésre álló keret bruttó 7.365.238 Ft. Megállapítást nyert, hogy a három kivitelezĘ közül ár-érték
arány, illetve a referenciák tekintetében a Geoszolg
Kft. ajánlata a legkedvezĘbb, így a képviselĘ-testület
úgy döntött, hogy a helyreállítási munkálatokkal a
Geoszolg Kft.-t bízza meg.
Tulajdonosi hozzájárulást adott az önkormányzat tulajdonában lévĘ Visegrád, 120 hrsz-ú ingatlant érintĘen, az árvízvédelmi beruházás kapcsán egy 1 kV-os
földkábel hálózat kiváltása érdekében.
A Schulek utca II. ütemének kivitelezésével összefüggésben döntött arról a testület, hogy a Visegrád, 154/1
hrsz-ú, kivett lakóház és udvar megnevezésĦ 2274 m2
nagyságú belterületi ingatlan terhére 200.000 Ft térítési díj ellenében vízelvezetési célú telki szolgalmat
jegyeztet be az önkormányzat tulajdonát képezĘ Visegrád, 155/2 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésĦ,
1765 m2 nagyságú belterületi ingatlan javára.
20%-os közterület használatidíj-kedvezményt adott a
képviselĘ-testület az Auto News Kiadó számára a
2014. augusztus 23-án megrendezett III. Retro Mobil
Hegyi Felfutó közösségi rendezvény kapcsán a nagy
parkolóra vonatkozóan. Így a kft. által megfizetendĘ
díj 40.000 Ft/nap/terület.
Helyt adott a képviselĘ-testület Visnyovszky András
vállalkozó részére a közterület-használati díj megfize-
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tésétĘl való eltekintés iránti kérelmének, mely alapján
az önkormányzat ingyenesen biztosítja részére a Visegrád 064 hrsz-ú (GondĦzĘ) 80 m2-es közterületet,
vendéglátó-ipari elĘkert céljára. A közterülethasználat ingyenességének feltétele a vállalkozó által
a terület, valamint a vendéglátó egység elĘtti buszmegállók folyamatos karbantartása (fĦnyírás, tisztántartás, hó- és jégmentesítés).
– Döntött a képviselĘ-testület arról, hogy az
árvízvédelmi beruházás kapcsán megvalósuló
árvízvédelmi mĦ mobil elemeinek tároló épületét az
eredetileg tervezett 38 hrsz-ú, Visegrád, FĘ u. 57.
szám alatti ingatlan helyett – mivel ott aránytalanul
nagy anyagi és szellemi ráfordítással járna
megvalósítása – a Visegrád, 166 hrsz-ú ingatlanon
(sportpályán)
szándékozik
megvalósítani.
A
képviselĘ-testület felhatalmazást adott Félegyházi
András polgármesternek, hogy a megvalósítás
érdekében a szükséges egyeztetéseket az illetékes
hatóságokkal folytassa le, és az egyeztetések
eredményérĘl a képviselĘ-testületet tájékoztassa.
– Jóváhagyólag elfogadta a testület Bártfai István
képviselĘ kilenc havi tiszteletdíjának megfelelĘ
összeg, azaz 485.955 Ft a Visegrádi Ifjúsági Sziget
Egyesület javára történĘ felajánlását.
– Szintén jóváhagyta a testület Mikesy Tamás képviselĘ
nyolc havi tiszteletdíjának megfelelĘ összeg, azaz
431.960 Ft felajánlását az alábbiak szerint: egy havi
díj igazságügyi közlekedésügyi szakértĘ díjazására,
egy havi díj a kemping területének kĘmentesítésére,
öt havi díj a Szent György Lovagrend támogatására,
egy havi díj a hivatal épületének szellĘztetésére és a
templom
hangosításához
szükséges
kábelek
beszerzésére.
– Döntés született arról, hogy az árvízvédelmi beruházás
kapcsán a kivitelezést végzĘ Magyar VízépítĘ Zrt.
részére ideiglenes tároló helyet jelöl ki az
önkormányzat, a tulajdonában lévĘ Visegrád, 78 hrszú területen (CsekĘ ház mögötti terület) 440 Ft/m²
áron. A képviselĘ-testület meghatározta, hogy a
területen a munkavégzés hétköznaponként reggel 8
órától délután 16 óráig történhet, és a vállalkozó
köteles a területet a munkálatok végeztével az eredeti
állapotának megfelelĘen visszaadni.

Visegrád Város Önkormányzata

HELYESBÍTÉS
Az augusztusi Városházi Hírek rovatban beszámoltunk
arról, hogy a Városi Konyha részére egy közétkeztetési
szoftver beszerzésérĘl döntött a testület, mely többek
között lehetĘvé teszi az interneten történĘ ügyintézést a
gyermekek étkezésével kapcsolatosan, valamint a bankkártyával történĘ befizetést is.
Ezúton tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bankkártyával történĘ befizetés nem lesz lehetséges, helyette banki
átutalással és természetesen az eddig megszokott módon
készpénzben lehet majd kiegyenlíteni az étkezési térítési
díjakat.
Megértésüket köszönjük!

VVÖ

4

VISEGRÁDI HÍREK

2014. szeptember

SZÁMADÁS – 2012. május 9. – 2014. augusztus 15.




 

 



A 2012. május 6-án megtartott idĘközi önkormányzati választás alkalmával a négyéves rendes választási
ciklus második felére Visegrád új vezetést bízott meg.
Alig két hónappal a 2014. október 12-én megtartandó önkormányzati választás – az idĘközi választáson
megkapott mandátum lejárta – elĘtt visszatekintve az eltelt idĘre az alábbiakban röviden összefoglaljuk az
elmúlt szĦk két és fél esztendĘ legfontosabb eseményeit.
A képviselĘ-testület 2012. május 14-én tartotta alakuló ülését; az elmúlt 27 hónapban 30 rendes, 63
rendkívüli (ezen belül: 75 nyílt és 18 zárt) testületi ülésen 631 határozatot hozott, 47 rendeletet
alkotott.
A szinte végig folyamatos, feszített munkatempót indokolta:
– az átvett ügyek mennyisége és fĘként állapota (pl.: fejlesztési pályázatok);
– a jogszerĦ mĦködés feltételeinek korábban hiányos volta (mĦködési szabályzatok, belsĘ szabályozások
hiánya, minĘsége);
– a nagy számban bekövetkezĘ vis maior események (a 2012. júliusi felhĘszakadástól a 2013. júniusi
árvízig);
– továbbá a 2010–2014-es kormányzati ciklusra jellemzĘ, különösen annak második felére kiteljesedĘ
jogszabályi és szervezeti változások sokasága (közigazgatási, önkormányzati, közoktatási).
A munkában számíthattunk a polgármesteri hivatal munkatársainak közremĦködésére, 2012 júniusától
pedig különösen Dr. Szabó Attila aljegyzĘnek folyamatosan magas színvonalú és körültekintĘ munkájára;
köszönettel tartozunk érte. Ugyanígy köszönet illeti az önkormányzati dolgozókat, különösen a VKG csoport
munkatársait.
Az események teljes és a legapróbb részletekbe menĘ ismertetését jelen helyen és alkalommal nem tesszük
meg, hiszen a testületi ülések nyilvános jegyzĘkönyveinek, illetve a Visegrádi Hírekben megjelent mintegy
70 cikknek áttekintésével ezt bárki megteheti; jelen felsorolásban csupán a legfontosabb eseményeket
vesszük számba, lehetĘség szerint a hozzájuk tartozó határozatok idĘrendjében.

A 2012. május 14-tĘl év végéig meghozott 212 határozat közül az alábbiakat emeljük
ki:
150/2012. (05. 21.) RendĘrségi épület ingyenes tulajdonba vételének kezdeményezése
Ezen kezdeményezésünk eredményeképpen nyílt meg a Fellegvár Óvoda felújításának és bĘvítésének
valós, ütemezhetĘ és mind a helynek, mind a helyzetnek megfelelĘ lehetĘsége; az engedélyezési tervek
elkészítése folyamatban van, 2014 októberében elkészülnek.
158/2012. (05. 21.) Solarsys határozati javaslat elfogadása
187/2012. (06. 13.) Tényfeltáró bizottság tagjainak megválasztása
Az önkormányzatnak a bizottság felállításával az volt a szándéka, hogy az segítse a tisztánlátást, továbbá,
hogy a problémás ügyekben való megoldást elmozdítsa; továbbá a sok vitát kiváltó, a közösséget régóta
foglalkoztató ügyekben hiteles képet kívánt kapni. A bizottság a munkáját 2013 decemberéig teljes körĦen
nem tudta elvégezni, mára azonban befejezte azt. Összefoglaló jelentését még ennek a testületnek leadja,
így mandátuma megszĦnik. A dokumentum közzététele, valamint ezzel összefüggésben az intézkedések
meghozatala már az Ęszi választás után felálló új képviselĘ-testület feladata lesz.
203/2012. (06. 25.) Hulladékgazdálkodásra vonatkozó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása és a
közszolgáltatói szerzĘdés tervezetének elfogadása
209/2012. (07. 04.) Innovatív iskolák fejlesztése címĦ pályázaton való részvétel
210/2012. (07. 04.) Óvodafejlesztési pályázaton való részvétel
Sajnos ezen két pályázatunk – bár mindkettĘ mind szakmai, tartalmi, mind formai értelemben magas
színvonalú – nem nyert támogatást.
229/2012. (08. 30.) Módosításokkal a vis maior pályázaton való részvétel elfogadása
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A 2012 júliusában történt felhĘszakadás káreseményeinek helyreállítására beadott pályázat; a kivitelezési
munkák a szükséges (és hosszadalmas) engedélyezési eljárások lefolytatása után idén Ęsszel indulnak.
230/2012. (08. 30.) Pro Urbe Visegrád kitüntetés adományozása id. Szebeni Imrének
231/2012. (08. 30.) Visegrád Tiszteletbeli Polgára cím adományozása Zoller Józsefnének
240/2012. (09. 13.) Duna–Vértes Köze Társulás hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetésére létrejövĘ
gazdasági társaságban tagként részt vesz
A Visegrád részvételével is létre hozott önkormányzati társulás rendszer üzemeltetésében történĘ
részvételünkkel biztosítottuk a település kommunális hulladékának hosszú távon is megnyugtató kezelését,
elhelyezését.
243/2012. (09. 20.) A 198/2012. (06. 25.) Ökt. határozat módosítása (Solarsys Rendszerház Kft. ügye)
A határozat nyomán aláírt megállapodással lezárhattunk egy évtizede húzódó, a korábbi ügykezelés miatt az
önkormányzat részére kedvezĘtlen végkifejlettel fenyegetĘ, hatósági, illetve bírósági szakaszba lépĘ ügyet.
A megállapodás eredményeként az önkormányzat tulajdonába került egy olyan ingatlan,
melyet az óvoda bĘvítéséhez szükséges volt rendĘrségi üdülĘépület megszerzésének eljárásában
cserealapként tudtunk hasznosítani.
246/2012. (09. 20.) A közös hulladékszállításra kiírt közbeszerzési eljárás lezárása, az eljárás nyertese az
AVE Tatabánya
A jól elĘkészített közbeszerzés lezárásaként meghozott határozattal lezárult egy, a település
hulladékkezelésével kapcsolatos hosszú és bizonytalan korszak; az új szolgáltató – illetve azóta
a jogszabályi környezet változása miatt jogutódja – a kommunális hulladékkal kapcsolatos feladatokat
megbízhatóan ellátja.
248/2012. (09. 20.) Visegrád városközpont építési engedélyezési eljárás megindítása
Az ellehetetlenült pályázatot rövid idĘ alatt újraterveztük, az új tervek engedélyezési eljárásának
elindításáról döntött a testület.
268/2012. (10. 08.) Járási hivatal kialakításáról szóló megállapodás jóváhagyása
Magyarországon a 2013. évtĘl mélyreható és átfogó közigazgatási reform kezdĘdött;
ezen változássorozat máig tart. Ezzel kapcsolatban számos határozatot kellett hoznunk, illetve számos egyéb
át-, illetve újraszervezési feladatot kellett elvégeznünk.
282/2012. (11. 15.) Polgármesteri felhatalmazás a Thermál Hotel Zrt.-vel és a Szent Damján és Kozma
Szakkórházzal történĘ tárgyalásra a termálvíz értékesítésre vonatkozóan
Ezen felhatalmazás által megkezdett tárgyalássorozat, valamint a K-7 termálvízkút használati jogának
visszaszerzése eredményeként ma elmondhatjuk, hogy a két intézmény az önkormányzattól
vásárolja a termálvizet.
287/2012. (11. 15.) DPÖTKT jogutód nélküli megszĦnésének elfogadása
A járási rendszer létrehozásával a sok tekintetben ellentmondásos kistérségi társulás megszĦnt.
288/2012. (11. 15.) CsaládsegítĘ és Gyermekjóléti Szolgálat fenntartására létrehozandó intézményfenntartó
társulásban való részvétel elfogadása
302/2012. (11. 28.) Homlokzat-felújítási pályázat kiírása
Pályázati úton kívántuk támogatni azon munkálatokat, melyek a mĦemléki környezetben óhatatlanul
magasabb költséggel végezhetĘk csak el; erre átlátható és szakmailag is korrekt feltételrendszert
dolgoztunk ki, melynek köszönhetĘen számos épület utcára nyíló arca újulhatott meg.
A pályázatot 2013-ban és 2014-ben is kiírtuk; 2013-ban három homlokzat,
2014-ben várhatóan további 4–5 homlokzat újul meg.
303/2012. (11. 28.) Apátkúti-patak medre engedélyes tervének jóváhagyása és a vízjogi létesítési engedély
iránti kérelem benyújtása
A meder rendezésének terve korábbi vis maior esemény helyreállítási munkáihoz kapcsolódó, hatóság által
elĘírt kötelezettség volt; ennek kapcsán kezdtük meg a Patak sétány koncepciójának tervezését is.
307/2012. (12. 06.) Dr. Szabó Attila aljegyzĘi kinevezése
308/2012. (12. 06.) HPV elleni védĘoltás program indítása, finanszírozása
323/2012. (12. 13.) Az iskola átadás-átvételével kapcsolatos megállapodás elfogadása
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Az iskola fenntartója és mĦködtetĘje – a megváltozott jogszabályi elĘírásnak megfelelĘen –
a Klebelsberg Iskolafenntartó Központ.
324/2012. (12. 13.) Közép-magyarországi Régió szétválására vonatkozó Gomba Község kezdeményezésének
támogatása
A Pest megye számos települése által támogatott kezdeményezés – melynek értelmében Pest megye
BudapesttĘl külön kezelve képezne fejlesztési régiót, ezáltal sokkal több pályázati úton elnyerhetĘ fejlesztési
forráshoz jutna – eddig nem talált meghallgatásra.
325/2012. (12. 13.) Önkormányzati adósságkonszolidációban való részvétel elfogadása
Magyarország Kormánya a közismert program keretében Visegrád korábban fölhalmozott, mintegy
218.321.447,– Ft adósságállományát átvállalta; ezzel az önkormányzat költségvetése évi mintegy 24–25 M
Ft teher alól szabadult föl, segítve ezzel a felelĘs pénzügyi gazdálkodás, egyensúly kialakítását.
330/2012. (12. 14.) Bio- és megújuló energiafelhasználási startmunka mintaprogram kapcsán elnyert támogatás hatósági szerzĘdésének jóváhagyása
Az önkormányzat sikeresen vett részt a BM biokazán pályázati programján, melynek eredményeként 2 db
faapríték üzemĦ kazán mĦködik a moziban és az egészségházban; utóbbi épületben ezzel teljesen ki tudtuk
váltani a földgázhálózathoz való csatlakozást. A pályázat finanszírozásában – Dunabogdánnyal közösen –
faaprítékoló berendezést is vásároltunk, üzemeltetünk.

2013-ban összesen 248 határozatot hozott a képviselĘ-testület; ezek közül a legfontosabbak:
28/2013. Civil szervezetek pályázati elbírálása a népjóléti bizottság hatáskörébe delegálása
Mind a Civil Alap, mind késĘbb az Ifjúsági Alap elbírási hatáskörének átadása a szubszidiaritás elvének
alkalmazásával, a bizottsági munka javaslattételi feladatkörén túli kiterjesztéseként,
továbbá a civil részvétel erĘsítésének jegyében történt.
61/2013. VSE támogatása a TAO pályázat önrészével 800.000,– Ft értékben
74/2013. Városközpont-beruházás kapcsán a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírása
77/2013. A Pázmány P. utca 3. szám alatti ingatlanra vonatkozó vis maior pályázat benyújtása
95/2013. Láng István eladási ajánlatának elfogadása a Pázmány P. utca 3. szám alatti ingatlanra vonatkozóan
101/2013. Apátkúti-patak medre károsodása miatti helyreállítási munkálatokra vis maior pályázat benyújtása
102/2013. A VSE és az önkormányzat között kötendĘ együttmĦködési megállapodás jóváhagyása
103/2013. Bártfai István és az önkormányzat között kötendĘ üzemeltetési szerzĘdés elfogadása a sportpálya
üzemeltetésére
104/2013. A Pro Visegrád Kft. egyszeri 5.000.000,– Ft összegĦ támogatása, a sportpálya üzemeltetĘjével
történĘ elszámolás érdekében
Ezzel a három határozattal lezárult az a hónapokon át tartó egyeztetéssorozat, melynek célja a sportpálya
használata, ill. üzemeltetése körül az elmúlt évek során felgyülemlett elszámolatlanságok rendezése,
valamint a tapasztalatok alapján a további mĦködés szerzĘdéses kereteinek megteremtése volt.
105/2013 VSE TAO pályázaton való részvételének támogatása 678.000,– Ft önrész biztosításával
106/2013. Fellegvár Óvoda fejlesztésére pályázat benyújtása a 8/2013. BM rendelet alapján
109/2013. Salamon-torony utca és a FĘ utca 17. szám elĘtti támfal helyreállításra vis maior pályázat benyújtása
113/2013. Volt rendĘrségi üdülĘ ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele kapcsán a Visegrád 741/1
hrsz-ú ingatlancsere felajánlása
Dr. Kucsera Tamás alpolgármester találmány-helyiértékĦ javaslata alapján – jogalkalmazási
újdonságként, késĘbb jogszabályi változást is elĘsegítve – vált lehetĘvé a volt rendĘrségi üdülĘépület
lényegében területcsere útján történĘ önkormányzati tulajdonba kerülése.
120/2013. ErdĘalja utca útépítés, csapadékvíz elvezetés felújítása, kiépítése kapcsán építési engedélyezési és
kiviteli tervek készítésével a Geodexpress Kft. megbízása
135/2013. A Valumed Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel 2010. február 1-jén kötött feladat ellátási szerzĘdésmódosítás tárgyában per kezdeményezése a szerzĘdés érvényességének vagy érvénytelenségének megállapítására
A háziorvosi ellátás körül örökölt bizonytalan, feszültségekkel és ellentmondásokkal terhes szerzĘdéses és
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egyéb körülmények tárgyalásos tisztázására tett próbálkozásaink nem hoztak eredményt (DoktornĘ sem
a testületi üléseken, sem a kezdeményezett egyeztetĘ tárgyalásokon nem jelent meg), ezért ezen kérdések –
különösen a szerzĘdés érvényességének vagy érvénytelenségének – tisztázása érdekében kénytelenek voltunk
a bírósághoz fordulni. Ítélet jelen sorok megjelenéséig nincs, a következĘ tárgyalási forduló
szeptember közepén várható.
138/2013. Az Áprily-völgy utcában bekövetkezett partfalomlás miatt keletkezett károk megtérítése, helyreállítása vis maior pályázat benyújtása
145/2013. A dunai árvíz kapcsán keletkezett károk helyreállítására és védekezésre vis maior pályázat benyújtása
146/2013. Kompok, révek felújítására kiírt pályázaton való részvétel
157/2013. A Szent Damján és Kozma Rehabilitációs Szakkórházzal termálvíz-szolgáltatási szerzĘdés kötése
165/2013. Ezeréves Visegrád városközpont-beruházás közbeszerzési eljárás lezárása
166/2013. Díszpolgári cím adományozása Héjj Miklósnak (posztumusz)
167/2013. Tiszteletbeli Polgári cím adományozása Polgár Erzsébetnek
168/2013. Tiszteletbeli Polgári cím adományozása Németh Tamásnak
169/2013. Pro Urbe Díj adományozása Gróf Péternek
174/2013. A Visegrádi VárosfejlesztĘ Kft.-nek 68/2013 (03. 21.) Ökt. határozat alapján átutalt 7.800.000,–
Ft kamatmentes kölcsönnel, illetve a 173/2013 (09. 05.) Ökt. határozat alapján utalandó 2.600.000,– Ft-tal a
kft. tĘkehelyzet-emelésének jóváhagyása
A döntésekkel rendeztük a VVF Kft. pénzügyi helyzetét, biztosítottuk mĦködésének feltételeit
az általa vitt feladatok tervezett lezárásáig.
175/2013. Városközpont-beruházás kapcsán az egészségház felújítására kiírt közbeszerzési eljárás lezárása –
nyertes: Jánosik és Társa Build Kft.
181/2013. Városközpont közbeszerzési eljárás kapcsán hozott 165/2013. (08. 30.) Ökt. határozat módosítása
(Nyertes pályázó FĘv2 ÉpítĘipari és Beruházó Zrt.)
Ezen döntés után vált lehetĘvé kivitelezésre vonatkozó vállalkozói szerzĘdések megkötése mindhárom
kivitelezĘvel. A háromból kettĘ sikeresen befejezĘdött; a harmadik kivitelezĘvel kapcsolatban (városháza)
sajnos a késĘbbiekben újabb határozatot kellett a testületnek hoznia (lásd alább).
184/2013. Schulek utca I. ütem kivitelezésére a Kvarc Kft. megbízása
185/2013. Duna-parti területek rendezése- geodéziai munkák elvégzésére a Tahiméter Kft. megbízása
Ezen munkák elvégeztetése ugyan alapvetĘen nem az önkormányzat feladata, viszont jól felfogott érdeke:
ahhoz, hogy a jövĘben érdemi elĘrelépés történhessen egyes területek jogilag rendezett körülmények
között történĘ vagyonkezelésbe, esetleg tulajdonba vételéhez, szükséges az évtizedek óta
rendezetlen ügyek lezárása.
209/2013. Magyar László Tornacsarnok építészeti és mĦszaki állapotának felmérésére a Sáros és Társa
Építésziroda Bt. megbízása
Az épület az elmúlt évtizedek alatt erĘsen leromlott állapotba került. Vitathatatlan hibái ellenére,
vitathatatlan értékeit szem elĘtt tartva az önkormányzat felelĘs állapotáért, annak ellenére, hogy jelenleg
saját forrásból egy szükséges teljes felújítást és bĘvítés nem valósítható meg; a források elĘteremtéséhez,
a további tervezési munkálatokhoz szükséges alapvetĘ dokumentáció készült el.
215/2013. Homlokzat-felújítás 2014. pályázati felhívás kiírása
224/2013. A FĘ utca elektromos és telekommunikációs vezetékei védĘcsöveinek lefektetésére vonatkozó
árajánlat elfogadása
Az ELMĥ-vel és a Magyar Telekommal több körben folytatott tárgyalássorozat eredményeként ugyan
összeállt a FĘ utca katolikus templomtól a Mátyá-szoborig tartó szakaszán lévĘ légvezetékek
földkábelesítésére vonatkozó projekt tervezete, ám az ehhez szükséges mintegy 100 M Ft jelenleg csak
részben áll rendelkezésre. Ugyanakkor nem szerettük volna, hogy a – remélhetĘen a nem túl távoli jövĘben
történĘ – megvalósulás esetén a teljes, új FĘ utcai kockakĘ járdaburkolatot föl kelljen szedni,
ezért a szükséges alépítményi munkákat (védĘcsövek elhelyezése) elvégeztettük.
237/2013. Mercedes Benz Unimog megvásárlása az Utilis Kft.-tĘl
Az Utilis Kft. kedvezĘ vételi eladási ajánlatot tett, mellyel hosszú távra megbízható és sokoldalúan
használható (locsolás, kaszálás, aprítékolás, szállítás) munkagéppel egészült ki a Visegrád közterületeinek
fenntartását segítĘ géppark; a vásárlásnak köszönhetĘen több elavult,
magas mĦködési költséggel üzemeltethetĘ gép eladása vált lehetĘvé.
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245/2013. Visegrádi PolgárĘr Egyesület egyszeri támogatása 250.000,– Ft-tal
248/2013. Tulajdonosi hozzájárulás a Magyar László Tornacsarnok felújításának kezdeményezéséhez

A 2013-ban megalkotott vagy módosított 28 rendelet közül az alábbiakat emeljük ki:
4/2013. (III. 22.) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet
5/2013. (III. 22.) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról, valamint a fizetendĘ
térítési díjakról
12/2013. (V. 24.) A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a közterület rendjérĘl
13/2013. (VI. 19.) A településképi véleményezési eljárásról
14/2013. (VI. 19.) A településképi bejelentési eljárásról

Válogatás a 2014. augusztus 13. napjáig meghozott 171 határozatból:
4/2014. A Visegrádi VárosfejlesztĘ Kft. ügyvezetĘjének lemondása, új ügyvezetĘ megválasztása 2014. szeptember 30-ig
10/2014. Visegrád város vízkárelhárítási tervének elfogadása
17/2014. Castrum Visegrád „fa” Kft.-vel kötött termálvíz hasznosítására vonatkozó szerzĘdéses jogviszony lezárása, a jogviszonyból következĘ kölcsönös követeléseik miatt indult peres eljárások megszüntetése érdekében – kötendĘ peren kívüli megállapodás elfogadása
A megállapodás elĘzménye az az elsĘ fokon megnyert per, melyben a bíróság eltiltja a felszámolás alatt
álló céget a víz használatával kapcsolatos tevékenységétĘl. A jó pertaktika, a perben történĘ hatékony
képviselet, továbbá a cég felszámolójával történt többszöri tárgyalás eredményeként ma elmondhatjuk:
visszaszereztük a korábban 99 évre használatba adott kúthasználati jogot.
19/2014. Fellegvár Óvoda fejlesztésére, felújítására pályázat benyújtása (BM pályázat)
31/2014. VSE támogatása a 2014/2015-ös TAO pályázaton való részvételre vonatkozóan
48/2014. Az 1. és 2. számú szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása
49/2014. Nemzetiségi szavazókör szavazatszámláló bizottsági tagjainak megválasztása
51/2014. Mozi köz útépítés kivitelezésére a KĘmĦvészet Kft. megbízása
58/2014. TOP-STAND mobil lelátó hasznosítására, karbantartására, felújítására a Lelátó Kft.-vel együttmĦködési megállapodás kötése
Az önkormányzat tulajdonában lévĘ, korábban erĘsen hányatott sorsú lelátó rendszer esedékes nagy értékĦ
felújítására, valamint hosszú távú hasznosítására kötöttünk megállapodást, melynek kapcsán a felújítás
az önkormányzatnak pénzébe nem került, ugyanakkor további hosszú távra biztosított a rendszer
palotajátékokon történĘ biztos és biztonságos rendelkezésre állása.
62/2014. Pázmány P. utcai pince és partfal helyreállítására meghirdetett közbeszerzési eljárás lezárása
63/2014. Árvízvédelmi beruházás eredményes lezárása, nyertes: Magyar VízépítĘ Zrt.
Három sikertelen forduló után (ezen eljárásokhoz kapcsolódó számos határozat jelen felsorolásban
nem szerepel) a negyedik, a korábbi forduló résztvevĘinek meghívásával lefolytatott hirdetmény nélküli
eljárás eredményes volt; ennek következtében a régen várt árvízvédelmi beruházás kivitelezése végre
lehetĘvé vált; a tavasz és a nyár folyamán elvégzett, már a kivitelezĘ feladatát képezĘ szükséges további
engedélyezési feladatok elvégzése, valamint a kiviteli tervek készítése után augusztusban a helyszíni
munkálatok is megkezdĘdhettek. Hátráltatta a fizikai munkakezdést – azaz: bonyolította az elĘkészítési
munkákat – az a nyilvánosságra került tény, mely szerint a védmĦ méretezésében alapvetĘ adatként
figyelembe veendĘ Legmagasabb Vízszint (LMV) a tavalyi árvíz nyomán, új módszerekkel történĘ
újraszámítása megtörtént, s hogy ennek eredményeként az LMV szint jelentĘsen emelkedni fog
(a vonatkozó BM rendelet idĘközben meg is jelent). Elmondhatjuk, hogy a megváltozott LMV szintet
figyelembe vevĘ, számos elĘre nem látható feladatot is tartalmazó intenzív elĘkészítĘ munka
eredményeként olyan árvízvédelmi mĦ épül, mely ugyan a régi LMV-nek megfelelĘ magasságú lesz
– ez egyébiránt a tavalyi árvíz idején elegendĘ magasságú lett volna –, ugyanakkor komolyabb veszteséget
okozó bontási munkák nélkül is lehetĘvé válik a mĦ továbbfejlesztése.
77/2014. Fellegvár Óvoda óvodavezetĘi álláshely betöltésére pályázat kiírása
79/2014. Schulek utca II. ütem kivitelezési munkálataira közbeszerzési eljárás kiírása
80/2014. Pázmány P. utca 3. szám alatti ingatlan és mögötte lévĘ pincepartfal helyreállítási munkálataira
kiírt közbeszerzési eljárás lezárása
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81/2014. TérkĘ megrendelése a FĘ utca járdaburkolására a Millenniumi-kápolnáig
82/2014. A Strabag Kft. megbízása a 2013. évi dunai árvíz kapcsán megrongálódott utak helyreállítására
A 2013. évi árvíz védekezési munkáinak következtében, vis maior támogatásból finanszírozva került sor
a sérült FĘ utcai útburkolat javítására, a Delta, valamint a nagy parkoló burkolatának felújítására.
83/2014. Danubia TV támogatása 2.000.000,– Ft-tal
99/2014. VSE TAO pályázat 2013/2014-es fordulójához elnyert támogatás önrészének biztosítása
1.621.990,– Ft értékben
110/2014. Nemzeti Sportközpontokkal (NSK) négy új általános iskolai tanterem beruházása tárgyában
együttmĦködési megállapodás kötése
Magyarország Kormánya elkötelezte magát az arra leginkább rászorult települések iskoláinak fejlesztésével
kapcsolatos feladatok elvégzésére; ezzel a feladattal az NSK-t bízta meg. A visegrádi iskola épületeinek
állapotával, fejlesztésével kapcsolatosan az önkormányzat évtizedes elmaradásban van; ennek a munkának
megindítására, megalapozására még 2013 októberében kidolgoztuk az iskola épületegyüttesének fejlesztési
koncepcióját, mely komolyan megalapozta és segítette az NSK-val történĘ együttmĦködési megállapodást
megelĘzĘ egyeztetéseket. Az elĘkészítĘ és tervezési munkákat (folyamatban van), majd késĘbb a kivitelezési
munkákat is – az önkormányzattal szoros együttmĦködésben – az NSK végzi.
114/2014. Szelektív hulladékgyĦjtésre és szállításra vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása
117/2014. Salamon-torony utca és FĘ utca 17 szám elĘtti támfalkárosodás helyreállítási munkálataira a
Geoszolg Kft. megbízása
132/2014. CsekĘ-ház felújítására Norvég Alap pályázaton való részvétel
134/2014. Városháza-bĘvítés projekthez jogi segítségnyújtás céljából megbízás a Francsics és Társa Ügyvédi Iroda részére
A városháza építésének kivitelezĘje 2014. április 29-én bejelentette fizetésképtelenségét és megszüntette
a munkavégzést. Tekintettel arra, hogy a megegyezéses szerzĘdésbontás és elszámolás
– minden erre irányuló erĘfeszítésünk ellenére – nem jött létre, kénytelenek voltunk költségesebb
és hosszadalmas jogi útra terelni a kérdés rendezését. A szükséges jogi természetĦ lépések
– egyoldalú felmondás, a követeléskezelés megindítása – megtörténtek, illetve folyamatban vannak.
135/2014. Városháza bĘvítése és átalakítása projekthez szükséges újabb közbeszerzési eljárás kiviteli tervdokumentációjának elkészítésre Bártfai Tamás megbízása
136/2014. ÓvodavezetĘi álláshely betöltésére kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánítása
137/2014. Gyurián Mária megbízása óvodavezetĘ feladtok helyettesítéssel történĘ ellátására
140/2014. Városháza bĘvítésére, átalakítására a FĘv2 Zrt.-vel kötött vállalkozási szerzĘdés felbontása
145/2014. A városközpont-beruházás kapcsán ismételten kiírandó közbeszerzési eljárás lebonyolítására tanácsadó megbízása
147/2014. Fellegvár Óvoda fejlesztésének engedélyezési tervek kidolgozására a TEN Építész MĦterem
Bt. megbízása
A megbízást meghívásos tervverseny elĘzte meg, melynek eredményeként az elkészült öt értékes tervbĘl
az építész bíráló bizottság kettĘt ajánlott a képviselĘ-testületnek figyelmébe; ezek közül a mind
építési-logisztikai, mind a késĘbbiekben fenntarthatósági szempontokat mérlegelve hoztunk döntést.
148/2014. TEN Építész MĦterem Bt. megbízása a Településfejlesztési Stratégia elkészítésére
153/2014. Schulek utca II. ütem kivitelezési munkálataira Ádám Tamás megbízása
159/2014. Thermál Hotel Zrt.-vel a termálvíz értékesítésére szerzĘdés megkötése
161/2014. Plotpoint Reklámügynökség megbízása a palotajátékok és a városmarketing kommunikációs feladatainak ellátásával
162/2014. Városmarketing feladatokra 1,5 M Ft elkülönítése
167/2014. Csuka-, Diós- és Bánya-patak helyreállítására közbeszerzési eljárás megindítása

*
Eddig a rövidnek nem nevezhetĘ, de reményeink szerint az elvégzett munka összefoglaló ismertetésére alkalmas, felsorolásszerĦ összefoglaló. Mindezek hátterében számolhatatlan munkaóra, rengeteg vita, egyeztetés, tárgyalás; feszültség, elkeseredettség és öröm.
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Minden fontos eseményt, eredményt azonban nem tükröznek a határozatok, rendeletek.
Nehezen olvasható ki az ezekbĘl, hogy jelenleg Visegrád pénzügyileg egyensúlyi állapotban van; megnyugtató pénzügyi tartalékokkal rendelkezik ahhoz, hogy intézményeit, szolgáltatásait mĦködtesse, megkezdett beruházásait befejezze. Természetesen komoly segítséget jelentett ezen állapot eléréséhez az önkormányzati hitelek, valamint az iskolafenntartás és mĦködtetés pénzügyi terheinek állami átvállalása, de ez a
jelenlegi állapot eléréséhez kevésnek bizonyulna; szükséges hozzá az a pénzügyi fegyelem, mely szigorú
és következetes mind a bevételek behajtása, mind a kiadások ellenĘrzése során, továbbá az a gondos,
felelĘs és szakértĘ tervezĘ munka, mellyel az elmúlt két év költségvetését megterveztük.
Nem írható le a határozatok sorolásával az a hatalmas küzdelem, mellyel Visegrád példamutató egységben
és szervezettségben nézett szembe a Duna valaha mért legmagasabb jég nélküli áradásával 2013 júniusában;
és nem írható le az a méltó és szép öröm sem, amellyel ezt ünnepeli tudtuk. De nem érezhetĘ ki a sorolásból
az a feszült várakozás sem, ami a – három sikertelen eljárás után végre – sikeres közbeszerzési eljárás lezárásával az árvízvédelmi rendszer megindult kivitelezési munkáit körülveszi.
Nem tĦnik ki a felsorolásból az új rendezvénytér programjainak hangulata, a teret használók öröme;
de nem érzékelhetĘ az a mindennapi, mai napig is tartó szakadatlan munka sem, mellyel a beruházás befejezésén dolgoztunk, dolgozunk.
Nem látható az a munka, amellyel a 30. a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok megrendezését, és az a
pénzügyi támogatás sem, mellyel a palotajátékok jövĘjét segítettük.
Nem olvasható ki az, hogy a hivatali ügyintézés talán az ügyfelek által is érzékelhetĘ módon felgyorsult,
hogy szakmailag megerĘsödött; hogy a polgármesteri hivatal mĦködése nyitottá, ügyfélbaráttá vált. Nem
láthatóak azok a megújult közterületek, melyeket saját erĘbĘl, a VKG csoport munkatársainak munkájával,
és/vagy a képviselĘk tiszteletdíjainak felajánlásával, illetve saját munkájukkal valósítottunk meg.
Nem látható azon sport, kulturális, gyermekeknek vagy idĘseknek szóló események, élmények összessége sem, melyek létrejöttéhez mintegy 31 és fél millió forintot tudtunk tervezni a Civil Alapon, az Ifjúsági
Alap vagy más pályázati formán keresztül – köszönet minden magánszemélynek, civil szervezetnek, akik
ebben a munkában részt vettek! Nem érzékelhetĘ a felsorolásból az a közel 19 millió forint sem, amit szociális ellátásra, támogatásokra tudunk fordítani.
S végül nem következtethetĘ ki belĘle az a rengeteg jövĘbe nézĘ, Visegrád egészének és részeinek jövĘjével foglalkozó gondolat, melyet – mindazokkal együtt, akik készek voltak idejüket, energiájukat, tudásukat a
közösség érdekben áldozni – egyeztettünk, megvitattunk, leírtunk. Így születtek meg a városközpont, az iskola, az óvoda, a patak sétány, vagy a CBA fejlesztésére megalkotott tervek; de ezen alapul Visegrád készülĘ
új zöldfelületi koncepciója és hosszú távú fejlesztési elképzeléseit összefoglaló stratégiai terve is, melynek
elkészülése után, azokat megvitatva rögzíthetĘek azok az irányok, melyek városunk jövĘjét hosszú távon
meghatározhatják.

Köszönjük minden visegrádi polgárnak segítségét, türelmét, megértését, bírálatát, jókívánságát, mosolyát, biztatását és imáját. Egy ezeréves település életében
két és fél esztendĘ csupán múló pillanat; ennek ellenére bízunk abban, hogy az
elmúlt két és fél esztendĘben maradandót is alkothattunk.
Visegrád Város Önkormányzatának
KépviselĘ-testülete
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Tájékoztatás házszámtáblákról:
Korábbi felhívásunkra 44 db házszámtábla igénylése
érkezett a Visegrádi Polgármesteri Hivatalba. Új, tartós
tĦzzománcozott fémtáblákat rendeltünk, melyek várhatóan ez év októberében készülnek el az eredetileg meghirdetett és a kivitelezĘvel történt egyeztetés alapján véglegesített 3000 Ft + áfa (bruttó 3810 Ft) áron. A táblák
megérkezésérĘl és azok átvételérĘl a Visegrádi Hírek
hasábjain tájékoztatjuk majd Önöket. Az új táblák megrendelésének elsĘ köre lezárult, de továbbra is nyitva áll a
Visegrádon ingatlantulajdonnal rendelkezĘk számára a
lehetĘség, hogy jelezze megrendelési szándékát a
foepitesz@visegrad.hu címen, vagy telefonon a +36 (20)
236-8291-es számon, illetve személyesen a Visegrádi
Polgármesteri Hivatalban.
Vadkárelhárítás:
Értesítjük Önöket, hogy a polgármesteri hivatal szervezésében, a Pilisi ParkerdĘ Zrt. Visegrádi Erdészetének
segítségével, a lakott területen egyre inkább tapasztalható
vadkárok megakadályozása érdekében, rendĘrségi engedély alapján 2014. augusztus 1. és 2015. január 31.
között Visegrádon, az alábbi helyeken vadkárelhárító
fegyveres vadászat lesz:
Visegrád belterület: A Mátyás Király utca Rigó utcától
az Apátkúti völgyig esĘ szakasza, Újkert utca: 1. sz.–709
hrsz. között, Nap utca
Visegrád-Szentgyörgypuszta: Mogyoróhegy utca: 1.
sz.–13- sz. között, Somfa utca: 1. sz.–10. sz. között, Kökény utca: 2. sz.–26. sz. között, Áprily L. völgy
Visegrád-Doboshegy: Csalogány utca: 1. sz.–11. sz.
között, Cinke utca: 2. sz.–20. sz. között, Holló utca: 2.
sz.–22. sz. között, Harkály u.–Doboshegy u.–Lepence u.
A vadászatok ideje elĘre láthatólag este 21 és reggel 6
óra között lesznek. Kérjük, hogy ebben az idĘpontban, a
megadott idĘszakban, fenti területeken lehetĘség szerint
fokozott figyelemmel tartózkodjanak! (A tájékoztató a
www.visegrad.hu oldalról is letölthetĘ.)
Locsoló berendezés:
Tájékoztatjuk az érdeklĘdĘket, hogy befejezĘdött a
sportcentrumban a futballpálya automata öntözĘberendezésének kivitelezése. A beruházás megvalósítását a Visegrádi Sportegyesület vállalta magára. A fejlesztés anyagi hátterét TAO pályázaton elnyert pénz biztosította, mely
pályázat önrészét – ez 1.055.370 Ft volt – Visegrád Város
Önkormányzata vállalta magára. A berendezés még nem
üzemel, ennek legfĘbb oka, hogy még nem történt meg a
mĦszaki átadás, de felmerült az a probléma is, hogy jelen
pillanatban a Duna-vízzel való öntözésre a szerkezet alkalmatlan. Ezt a tervezési hibát még orvosolni kell.
Választási közlemény:
Tisztelt Választópolgárok! A 2014. október 12-re kitĦzött helyi önkormányzati képviselĘk és polgármester,
valamint nemzetiségi önkormányzati választással kapcsolatban Visegrád város hivatalos honlapján, a
www.visegrad.hu internetes felületen a fĘoldalon megnyitottuk a „Választás 2014” menüpontot, ahol fontos tudnivalókat, hasznos információkat, közleményeket (a Helyi
Választási Bizottság ülés jegyzĘkönyveit, határozatait)
találhatnak a választással kapcsolatban.
Dr. Szabó Attila aljegyzĘ, HVI vezetĘ
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(Tájékoztatás
a „Duna menti árvízvédelmi beruházás
Visegrádon” címĦ
KEOP-2.1.2/2F/09/-11-2011-0004 számú projekt
állásáról)
A mértékadó árvízszint emelése egyrészt a mobilgátas
szakaszon az alépítmény megerĘsítését, másrészt a tárolóépület bĘvíthetĘségének biztosítását és emiatt új helyszínen való megépítését jelenti a visegrádi árvízvédelmi
beruházás számára. A kivitelezĘk megkezdték a gát
nyomvonalának szabaddá tételét, megtörtént a fakivágás
(ütemezés szerint) és a sétány burkolóköveinek felszedése.
Augusztus végén, szeptember elején megkezdĘdik az
úgynevezett lavírsík kialakítása, melynek során mintegy
40 000 köbméter töltést építenek a védmĦ mobilgátas
szakaszának nyomvonalán. A generálkivitelezĘ keresi
annak lehetĘségét, hogy a töltésépítéshez szükséges
anyag szállítása vízi úton történhessen.

A mértékadó árvízszint (MÁSZ) megemelésébĘl adódó
változtatások a Visegrádon épülĘ árvízvédelmi létesítményben:
Visegrád Város Önkormányzata – számítva a MÁSZ
változására – a kivitelezĘi szerzĘdés aláírása után megkezdte a tárgyalásokat a pályázat kiírójával és a kivitelezĘvel annak érdekében, hogy az épülĘ mobilgát rendszer
– bontások nélkül – bĘvíthetĘ legyen az 1,00 m-rel magasabb árvízszintre. Mivel a rendelkezésre álló pályázati
forrást sajnos nem lehetett kibĘvíteni, így a kiíráskor
érvényes, azaz a 2010-es kormányrendelet szerinti mértékadó árvízszint szerinti magasságra kerül kiépítésre a
védmĦ. Az alépítmény azonban úgy épül ki, hogy egy
újabb beruházásban 1,00 m-rel meg lehessen magasítani a mobilgátat.
A MÁSZ megemelése kihatást gyakorolt a tárolóépületre is. A tervezés során nyilvánvalóvá vált, hogy az okmányiroda udvarára 2010-ben tervezett tárolóépület –
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mely sem logisztikailag, sem biztonság-technológiailag
nem volt megfelelĘ – kapacitása nem lesz elégséges a
végleges kiépítésben. Az ingatlan szĦkössége miatt
ugyanis az épület nem bĘvíthetĘ oly mértékben, hogy
késĘbb a nagyobb mennyiségĦ mobilgát-elem elférjen
benne. A tárolóépületet ezért új helyszínre, a sportpálya
melletti területre javasolta az Önkormányzat áthelyezni,
ahol – amellett, hogy van hely a késĘbbi bĘvítésre – a
jobb megközelítés és a tágasabb rakodási terület is megkönnyíti majd a gyors és hatékony védekezési munkát
árvízi helyzet esetén.

2014. szeptember

Az elmúlt két hónapban végzett kiviteli munkák:
A generáltervezĘ elkészítette és átadta a földmĦ, valamint a szádfal kiviteli terveit. A kivitelezĘ megkezdte az
ütemterv szerinti fakivágásokat.
A mobilgátas szakaszon a kivitelezĘ felszedte a Dunaparti sétány tér- és szegélyköveit. A révnél lévĘ buszmegállóhoz vezetĘ járda térköveit csak az ott végzendĘ munka
megkezdése elĘtt szedik fel, hogy minél kevesebb kellemetlenséget okozzanak a gyalogosan arra közlekedĘknek.
Az átmeneti idĘszakban murvával borítják majd az ideiglenes gyalogutat a buszmegálló és az aluljáró között –
tájékoztatott a kivitelezĘ.
Jelenleg folyó és a következĘ hetekben
várható munkák:
Augusztus végén, szeptember elején kezdik meg az
úgynevezett lavírsík kialakítását a mobilfalas gátszakaszon. A Duna-parton mintegy 40 000 köbméter új töltésanyag kerül beépítésre, kialakítva a sétány valamint a
meder rézsĦjének tervezett szintjét. A kivitelezĘ vizsgálja
annak lehetĘségét, hogy közúti helyett a Dunáról történjen
a töltésanyag szállítása. A lavírsík kialakítását követĘen
október közepén kezdĘdhet el a mobilfal alapját képezĘ
szádfalak leverése.
A várható munkavégzésekre vonatkozó aktuális információkat Visegrád Város honlapján, az ,,Árvízvédelmi
beruházás” menüpontban találják meg az érdeklĘdĘk.
VVÖ

„ Az ezerév es Visegrá d
vá ro s kö zpo nti fejles ztése”
– KMOP 5.2.1/B-09-2f-2010-0009
Amint az ismeretes, a teljes beruházás legtöbb elemét
sikerült határidĘben, megfelelĘ módon megvalósítani:
megújult az egészségház homlokzata és udvara, az intézmény bĘvült egy mozgáskorlátozottak számára kialakított
mosdóval; a városháza elĘtti szakaszon új burkolatot
kapott a FĘ utca; megújult a Mozi köz, valamint szebb lett
a tornacsarnok környéki füves terület. Megépült az új
rendezvénypavilon és rendezvénytér, ahol a visegrádi
civil szervezetek tavasz óta számos, a pályázat keretében
megvalósuló programmal várják a helyieket és az ide
látogatókat.
Augusztus 19-én az önkormányzat helyszínbejárást tart
annak érdekében, hogy ezen helyszínek vonatkozásában
felderítésre kerüljenek azok a hibák, melyek a garanciális
idĘszakon belül léptek fel. A bejáráson részt vesznek az
egyes létesítmények tervezĘi, kivitelezĘi és a mĦszaki
ellenĘr is. A bejáráson lista készül a feltárt hibákról, a
hibák okairól, és azon esetekben, melyekben egyértelmĦsíthetĘ, hogy azok a kivitelezés mulasztásaira vezethetĘek
vissza, a kivitelezĘ költségén megtörténik a javítás.
Sajnos a teljes projekt „Városháza felújítása” c. projektelemének kivitelezési munkálatai a kivitelezést végzĘ
vállalkozó hibájából nem készültek el az eredetileg tervezett március 22-ei határidĘre, de még a teljes projekt
végét eredendĘen kijelölĘ június 30-i dátumra sem. Az
önkormányzat az elmúlt hónapokban folyamatosan tárgyalt a KözremĦködĘ Szervezettel (Pro Régió Ügynökség) és a kivitelezĘ vállalkozás (FėV-2 Zrt.) vezérigazga-

tójával, aki sokáig biztosította az önkormányzatot abbeli
szándékáról, hogy a munkálatokat be kívánja fejezni. A
tárgyalások eredményeképpen az önkormányzat mint
megrendelĘ, új határidĘt állapított meg a vállalkozó számára a projektelem hiba- és hiánymentes átadására, azonban ennek letelte elĘtt vállalkozó fizetésképtelenséget
jelentett be.
Ezzel egy rendkívül hosszadalmas és bonyolult eljárásfolyam vette kezdetét, hiszen az uniós támogatásokat
folyósító intézményrendszer elsĘ körben a vállalkozón,
második körben viszont az önkormányzaton fogja érvényesíteni pénzügyi igényeit, amely igény leginkább a
FėV-2 vállalkozás által jogszerĦen felvett, ám késĘbb fel
nem használt – így már nem jogszerĦen nála lévĘ – elĘlegbĘl áll.
Amennyiben tehát ezen igény teljesítĘje végül az önkormányzat lenne, úgy ezt az összeget – további kártérítési igényünkkel együtt – jogi úton érvényesítjük. A gyakorlatban ez egy követeléskezelési, illetve behajtási eljárást jelent, amely könnyen perré alakulhat.
Pozitív fejlemény ugyanakkor, hogy a munkálatok folytatásához szükséges új közbeszerzési eljárás hamarosan
meg tud indulni, melyhez már csak a Közbeszerzési Felügyeleti FĘosztály jóváhagyására van szükség.
Bozzay Péter
Visegrádi VárosfejlesztĘ
Kft.
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A CBA üzletrĞl
Visegrád – ha Magyarország egyik legkisebbje is, de –
város, mely városi rang elsĘsorban történelmi múltjából,
valamint történelmi és természeti örökségéhez kötĘdĘ,
tudatos és felelĘs viszonyából fakad; ennek a felelĘs viszonynak megfelelĘen kell eljárnia a szükségszerĦ kereskedelmi infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatosan is.
Visegrád egyik ebbĘl a szempontból (is) régóta fájó
pontja az annak idején „ideiglenes megoldásként” megépített ABC áruház, ami jelenleg a CBA üzletlánc tulajdonában és üzemeltetésében mĦködik. Számos korábbi
elképzelés, fejlesztési terv, átépítési, elhelyezési gondolat
után a szomszédos területek megújításával, a térhasználat
rögzítésével együtt lehetĘség nyílt arra, hogy az áruház
átépítését régóta szorgalmazó tulajdonosoknak olyan
feltételeket kínáljon a város, amelyek lehetĘvé teszik a
jelentĘs költségĦ építkezés megvalósítását.
Az egyeztetések közel két éve zajlanak annak érdekében, hogy pontosan rögzítsük a város és a tulajdonosok
érdekeit, feltételeit és elképzeléseit. Sikerült megállapodni
az áruház új helyszínérĘl is: a CBA épületének elsĘdlegesen fenntartott terület a tornacsarnoktól és a Kovács-kert
étterem telkétĘl a CBA jelenlegi telkéig, valamint a CBA
jelenlegi telkébĘl a szükséges út kiszabályozása után
megmaradó terület. Ezen kívül elsĘ sorban parkoló építé-

sére szánt terület a városrehabilitációs környezetrendezési
munkákkal nem érintett rész, továbbá a most is parkolóként mĦködĘ telek a Cseke-panzió térségében, ahol a
beruházó nem csak az áruház, de az iskola és a Rév utca
parkolási gondjait is megoldó mennyiségĦ parkolóhelyet
létesít.
A CBA részérĘl Halmschláger Antal rögzítette, hogy az
áruházlánc „CBA PRÍMA” kategóriás üzletet képzel el. A
város jelezte, hogy történeti, régészeti, tájképi és városképi szempontból egyaránt kiemelt jelentĘségĦ környezetben csak úgy tud a tulajdonosok elvárásainak is megfelelĘ
területet biztosítani, ha annak értékeit a tervezés során
rangjának megfelelĘen kezelik.
A tárgyalások eredményeképp 2014 augusztusától októberéig tervversenyt bonyolítunk le, hogy megtaláljuk azt
az építészt, aki az új CBA PRÍMA áruház engedélyezési,
késĘbb kiviteli terveit elkészíti; aki ráérezve a helyszín
bonyolultsága ellenére bĘvelkedĘ elĘnyeire, a településszövethez legjobban kapcsolódó, leggazdaságosabban
üzemeltethetĘ megoldást fogalmazza meg.
Amennyiben a tervverseny sikeresen zárul és minden
feltétel rendelkezésre áll, akkor a szükséges elĘkészítés
után reményeink szerint 2015-ben megindulhat az áruház
új épületének építése. Rüll Tamás – Félegyházi András

Helyi építési szabályok II.
– Településképi és tájképi viszonyulás és illeszkedés
Ebben a rövid írásban arra teszek kísérletet, hogy közérthetĘen bemutassam azokat a fĘbb építészetitájépítészeti szempontokat, amelyeknek meg kell felelnie
egy épület-felújításnak, átalakításnak, új épületnek, illetve
azok kapcsolódó részleteinek, szerkezeteinek valamint
utcabútorainak és reklámhordozóinak. Ilyen szóban nehezen megfogalmazható alapvetĘ szempont a településképi
vagy tájképi viszonyulás, és azon belül az illeszkedés.
(Azért kell a nem illeszkedĘ jellegĦ településképi viszonyulás fogalmát is használnunk, mert rosszul kialakított
környezethez nem illeszkedni kell, hanem helyesen viszonyulni hozzá, megmutatva a javulás lehetĘségét.)
MindenekelĘtt szeretném tisztázni, hogy nem ízlésvitát
kívánok provokálni, hanem építészeti szakmai szempontok és gyakorlati példák alapján akarom bemutatni a jó
illeszkedés és viszonyulás követelményeit. Nem kizárólagos kánont akarok létrehozni – annak máshol van helye –
hanem a településképi viselkedés minĘségi kritériumait
mutatom be, amelyek – nézetem szerint – kánon nélkül is
egységes településképet hoznak létre hosszú távon. Fontosnak tartom hozzáfĦzni, hogy annak eldöntéséhez, hogy
mi a helyes viszonyulás és a jó illeszkedés, a megfelelĘ
ráérzĘ képességen kívül építészeti és tájépítészeti (információhordozó esetében grafikai) elĘképzettségre is szükség van. Ezért jelöltük meg a településképi bejelentésrĘl
szóló 13/2013. (VI.19.) önkormányzati rendeletben, hogy
melyik környezetalakítási tevékenységhez milyen tervezĘ
(építész/táj-és kertépítész/grafikus) közremĦködését javasoljuk a megfelelĘ megoldás idĘ- és költségtakarékos
megtalálása érdekében.
Térjünk azonban vissza azokhoz a településképinek nevezhetĘ követelményekhez, amelyek a jó mĦködĘképes-

ség, biztonságos használhatóság és mindennemĦ mĦszaki
megfelelĘség magától értetĘdĘ, alapvetĘ kritériumain túl
meg kell, hogy feleljen minden környezetalakítási tevékenység, legyen az akár épület, kert, kerítés, reklám- és
információhordozó vagy gépészeti berendezés, illetve
annak közterületrĘl látszó tartozéka.
– Jó összhatás, kompozíciós hatás a környezettel összefüggésben
– Rendeltetési hierarchiához és településképi rendhez
megfelelĘen viszonyuló:
tömegformálás,
tetĘforma-választás,
homlokzati arányok,
homlokzati részletek,
felületminĘségek,
színek, anyagok.
Minden mĦvészeti ágban – így természetesen az építészet háza táján is – meghatározó a kompozíció, amely az
építészeti alkotás esetében ráadásul csak a tágabb és szĦkebb táji és épített környezettel összhangban értelmezhetĘ. (Miért érdekes a tágabb környezet is? Azért, mert
lehet, hogy például Visegrádnak egy mĦemléki vagy helyi
védelemmel ellátott területén kívül lakunk, de például a
FĘ utca esetében, ahol ez a kétféleség valóságban is jelen
van, összhangot kell teremteni a védett épített környezettel – jól kell viszonyulni hozzá – akkor is, ha az több
háznyi távolságban van tĘlünk.)
Az összhatást, amelynek döntĘ szerepe van egy épület
vagy más környezetet formáló alkotás megítélésében, és
amely nem független a részletektĘl sem, legerĘteljesebben
a kompozíciós rend befolyásolja. Nézzünk egy példát. A
FĘ utcán sétálva látjuk, hogy a KeresztelĘ Szent János-
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templomtól a református templom felé haladva eleinte
fĘként zárt sorban vagy kapubejárókkal megszakított zárt
sorban állnak a házak. Az Apátkúti-patak hídját elhagyva
egyre több utcára merĘleges tetĘgerincĦ házat látunk utcai
oromzattal. Kisvárosiasból hagyományos falusias beépítési rendre vált a településszerkezet. (FejlĘdési sorrendjét
tekintve ez éppen fordítva van hagyományos falusias
beépítésbĘl alakul át a településszerkezet kisvárosias
zártsorúvá.) Ez a váltás azonban nem feltĦnĘ, a településszövet összefüggĘségében nem jelent szakadást vagy
ritmusváltást. Ha a részletek alapos nézegetése nélkül,
szinte csak hunyorítva folytatjuk utunkat az utca további
szakaszán két, átmenet nélküli markáns váltással találkozunk.
Az egyik a Széchenyi tér, ahol a Szent Sebestyénkápolna áll, a másik pedig az ELTE-vendégház és a hozzá
kapcsolódó, 20. század második felében készült épületek.
Az elĘbbi kiemelt középület, a településkép rendjébe
illeszkedik, összhangban van a FĘ utca és a Széchenyi
utca képével. Az utóbbi egy komolyabb kompozíciós
döccenés, amely az összhang elvesztését eredményezi.
Fontos kiemelni, hogy nem modernsége miatt válik idegen elemmé, hanem elsĘ sorban az aránytalansága és
téves léptéke valamint a telekstruktúrát szétfeszítĘ elhelyezkedése miatt.

2014. szeptember

Az összhatás több más (a fentiekben felsorolt) részletmegoldástól is függ. Ilyen a tömegformálás (elég csak a
Szent Sebestyén-kápolna és az ELTE-vendégház közötti
emeletes lakóház monumentálisan túlzó tömegét összehasonlítani a Széchenyi utca képét hosszú ideje meghatározó jó léptékĦ lakóházakkal), a tetĘforma-választás (képzeljük el, mi lenne, ha a Széchenyi utca lakóházaira a
jelenleginél alacsonyabb hajlású tetĘket tennénk; belátható, hogy idegenül állnának Visegrád településmagjában),
a homlokzati arányok kialakítása (szintén belátható,
hogy például az ablakok mérete nem csak bevilágítás
mértéke szempontjából tervezendĘ, és nem csak a csapadék elleni védelem szempontjából érdekes, hogy milyen
lábazatot kap a ház.), a homlokzati részletek, felületek,
színek, anyagok, szerkezetek kialakítása (nem egyszerĦen csak kedv, ízlés vagy pénztárca dolga, hogy milyen
színĦ legyen a fal, milyen anyagból és elembĘl legyen a
tetĘfedés, az ajtó vagy az ereszcsatorna).
Mindezek ismeretében talán jobban érthetĘ, miért kérünk még a kivitelezés megkezdése elĘtt építészetimĦszaki dokumentációt a Tisztelt ÉpíttetĘktĘl. Utólag
mindig nehezebb orvosolni az elrontott részleteket. Elfogy a pénz, elmegy a kedv, ezért inkább jobb elĘre tisztázni mindent a jó megoldás érdekében.
Rüll Tamás

TermelĞi piac Visegrádon
Visegrádon 2014. szeptember 7-i nyitással helyi termelĘi piacot szervezünk. Várunk minden kedves régi és új
vásárlót, termelĘt, kézmĦves alkotót.
A piac helyszíne: Visegrád, rendezvénytér.
Nyitva tartás: minden vasárnap 7–13 óráig.
A piac lehetĘséget ad azoknak, akik erĘt éreznek a helyi
termékek elĘállítására, színhelyet biztosít ahhoz, hogy a
helyi értékek gazdára találjanak. Fontosnak tartjuk, hogy
a helyi és a környezĘ településekrĘl idelátogató lakosság
és a turisták is megtalálják a piac felkeresése során a
számukra érdekes terméket – kiemelt célunk az, hogy
Visegrád lakói háztartásuk alapanyag szükségleteit mind
nagyobb mértékben a helyi és a környezĘ települések
gazdáinak kínálatából szerezzék be.
Miért érdemes a piacot felkeresni, a piacon vásárolni?
Azért, mert a helyi termelĘi piac
– a lakosság keresletét összekapcsolja a helyi és környékbeli termelĘk kínálatával,
– így a családok napi kiadásait a helyben dolgozó és
megélhetést keresĘ termelĘk bevételévé alakítja,
– a vásárló megismerhetĘ, idĘrĘl-idĘre visszatérĘ termelĘtĘl vásárolhatja meg háztartása szükségleteit – megbízható forrásból vásárolhat,
– a termelĘ helyben, vagy termelĘhelyéhez közel, kiszámítható keresletet biztosító vevĘkör számára tudja
értékesíteni termékeit,
– a rövidebb szállítás kisebb környezetterhelést, alacsonyabb termékárat eredményez - feléled elĘdeink tudása: a termĘföldrĘl a legrövidebb úton jusson az élelmiszer a konyhába,
– ízletesebb és egészségesebb élelmiszert szerezhetünk
be egyenesen a termelĘtĘl,
– hagyományĘrzĘ szerepe van a vidéki élet értékmegĘrzésében,

– a friss helyi termék környezetkímélĘ, hagyományos
módon, nagyobb élĘmunkával, odafigyeléssel elĘállított termék – így különleges ízvilágú és egyedi – vásárlásakor támogatjuk a kiskerti, háztáji termesztést,
ezáltal a faj és fajtagazdagságot, a táj és Ęshonos fajták fennmaradását és a hagyományos, házi elkészítési
módokat is.
Minden vásárlót arra biztatok tehát, hogy ismerje meg
térségünk termelĘit honlapunkon keresztül és a piacon
személyesen, kóstolja meg portékáit, vásároljon a piacon,
ismerjen meg elfeledett ízeket, keresse a helyi kézmĦvesek által készített használati tárgyakat!
Minden termelĘt, föld- és kiskerttulajdonost, kézmĦvest
arra biztatok, hozza el idényjellegĦ, vagy folyamatosan
termĘ portékáját a piacra – ha erĘt érez magában, jövĘre
több palántát ültessen kertjében, metssze termĘre gyümölcsfáit, ismertesse meg a piaclátogatókkal is konyhája
különlegességeit, hozza el keze munkájának gyümölcseit.
Piacunkon árusítható mezĘgazdasági termék, élelmiszer,
kézmĦves termék, árusíthatja ĘstermelĘ, kistermelĘ, vállalkozó, alkotó – Visegrád 40 km-es körzetében, vagy a
megyében termelt, alkotott terméket.
Honlapunkon, a www.visegrad.hu/termeloipiac címen
megtalálja híreinket, megismerheti a piacnapokon árusító
termelĘket és termékeiket, olvashat az elĘre rendelhetĘ
szezontermékek koordinálására létrejövĘ beszerzési társaságunkról, és az árusítás részletes feltételeirĘl.
Várunk minden kedves vásárlót, portékáját kínáló árust
és érdeklĘdĘt! Ízekben gazdag felfedezést kívánunk!
További információ és elérhetĘségek:
telefonszám: +36 (20) 258-4195
e-mail: termeloipiac@visegrad.hu
honlap: www.visegrad.hu/termeloipiac
Szabados Ákos
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Felelısséggel egymásért
Bizonyára sokan tudják, hogy 2014. július 13-án, a palotajátékok vasárnapjának estéjén lezúduló nagy mennyiségű
csapadék komoly károkat okozott egyes ingatlanokban.
A Fő utcai csatornarendszerben dugulás keletkezett (nem aznap, vélhetően korábban), ami önmagában még nem okozott volna komoly gondot, azonban – miután nagyon nagy mennyiségű csapadékvíz került a csatornarendszerbe – két
Schulek utcai ingatlanon is szennyvíz visszafolyás történt; az egyik lakóház földszintjét gyakorlatilag teljesen elöntötte a
csatornából visszafolyó szennyvíz. Ifj. Schüszterl Károllyal a vízművek munkatársainak kiérkezése előtt megkezdtük a
szennyvíz átemelését a tiszta csatorna-szakaszba. A munka hétfő hajnali 2 óráig tartott. Külön köszönöm Zeller Balázsnak a mentésben nyújtott segítséget!
A vízmű munkatársai megállapították, hogy a problémát nem egyedül a dugulás, hanem különösen az okozta, hogy –
vélhetően magáningatlanok csapadékvíz-elvezető rendszeréből – nagy mennyiségű víz került a szennyvízcsatornarendszerbe.
Tekintettel arra, hogy hasonló csapadék-helyzetben az eset megismétlődhet, és így – ha nem is akarattal, de gondatlanságból – komoly károkat okozhat másoknak az, aki a csapadékvizét a szennyvíz-csatorna rendszerbe vezeti, nyomatékosan kérjük a Tisztelt Polgárokat, hogy az esetlegesen meglévő, ilyen természetű bekötéseiket szüntessék meg!
Az alábbiakban a DMRV Zrt. ez irányú felhívását olvashatják.
Félegyházi András

ÜZEMELTETÉSI PROBLÉMÁK
MEGELŐZÉSE
A szennyvízelvezető és tisztító rendszerek üzemeltetése
során számos külső behatás éri a rendszer különböző elemeit, melyek hibák kialakulásához, üzemzavarhoz, és esetenként szennyvíz kilépéshez vezetnek. Ezen hibák közül
jó néhány tudatos felhasználói magatartás esetén megelőzhető lenne. Az alábbiakban két fő problémáról szeretnénk tájékoztatást nyújtani, és a problémák kialakulásának
megelőzése, elkerülésük érdekében a felhasználók segítségét kérni.

CSAPADÉKVÍZ-BEVEZETÉS
A társaságunk által üzemeltetett csatornahálózatot kizárólag szennyvizek elvezetésére létesítették. Amennyiben
nagyobb mennyiségű csapadékvíz kerül a csatornába,
gondot és többletköltséget okoz a szennyvízzel történő
együttes elszállítása (szennyvízátemelők túlterhelése),
amely időnként szennyvízkiömléshez, ez által fertőzésveszély kialakulásához
is vezethet. A csapadékvíz miatt hirtelen megnövekedő
mennyiségű - ezért
hígabb –szennyvíz,
a szennyvíztisztító
telepeken költséges
technológiai
beavatkozásokat igényel, melyek környezettudatos felhasználói magatartással megelőzhetőek lennének.
Az ingatlanok tetőfelületein, valamint szilárd burkolatú udvartéri felületein keletkező csapadékvíz bevezetése a szennyvízcsatorna hálózatba jogszabály ellenes [58/2013. (II. 27.) Kormányrendelet 85. §
(5); (6) bekezdés].

Amennyiben az Ön ingatlanán a csapadékvíz bevezetésre
került a szennyvízcsatorna hálózatba, úgy kérjük, ezt az
állapotot mielőbb megszüntetni szíveskedjen! A jogszabályok betartása növeli a szolgáltatás biztonságát, színvonalát, elősegíti a szennyvizek nagyobb hatásfokú tisztítását, ezáltal környezetünk védelmét.
A hatályos jogszabályok felhatalmazzák a szolgáltatót,
hogy a közművek igénybevételének szabályszerűségét az
ingatlanon belül is ellenőrizzék. Társaságunk a közeljövőben ütemezetten fogja ellenőrizni a felhasználási helyeken a bekötések szabályosságát.

SZÁLASANYAG TERHELÉS
A szennyvízátemelő- és egyes tisztítótelepi berendezések
rendszeres üzemzavarához vezetnek a közcsatornába juttatott csatornaidegen, illetve szálas anyagok. Ezek elsősorban a bekerülő textíliákból (ruhaneműk, felmosó és
egyéb takarító rongyok, nedves törlőkendők stb.) származnak, melyek a csatornába jutva nem bomlanak le, öszszegyűlve pedig feltekerednek a szivattyú járókerekére,
melyek azok meghibásodását okozzák.

Az átemelő szivattyú meghibásodása
szálas anyag miatt
Fentiek miatt tisztelettel kérjük felhasználóinkat, hogy
csatornadugulást okozó (rongy, szálas anyag, műanyag
zacskó, szilárd hulladék) és a csatornahálózatra veszélyes
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(olaj, zsír, benzin, állatoktól származó szerves hulladék)
anyagokat ne juttassanak a csatornába!
DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

CSATORNA HASZNÁLATI KISOKOS
A csatorna használati kisokosban található hasznos
információkkal szeretnénk felhasználóinkat tájékoztatni
arról, mit is jelent a szennyvízelvezető rendszer
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATA.
Az ember hajlamos arra gondolni, hogy ami eltűnt a
lefolyón, amit levitt a víz, bármi is volt, attól egyszer és
mindenkorra megszabadult.
Ez sajnos nem igaz. A házi beemelő, a szennyvíz
elvezető hálózat sérülékeny.

1. A csatornahálózat nem alkalmas szilárd
hulladékok „eltüntetésére”
Ezek az anyagok elzárják a víz áramlását, tönkreteszik
az átemelőben lévő szivattyúkat.
Ilyen anyagok:
– bármilyen eredetű fa, kő, csont, műanyag háztartási
eszköz, fém kupak, műanyag palack,
– macskaalom, építési törmelék, homok, kavics,
– vízben nem oldható egészségügyi anyagok (vatta,
tampon, nedves popsi törlő, pelenka, stb.),
– egyéb háztartási hulladék, textil, fültisztító,
gyufaszál, növény, gyümölcsmag, szárnyasok
tollazata.

2. A csatornahálózat nem alkalmas olaj- és
olajszármazékok „eltüntetésére”

2014. szeptember

A zsírok, olajok az aknában kihűlnek, kemény
szappan-szerű
lerakodást
képeznek,
amely
üzemeltetési zavart okoz az úszókapcsolónál.
Ilyen anyagok:
– sütésnél használt növényi olaj, vagy állati eredetű
zsír,
– hígító, benzin, festékek,
– fáradt gépolaj.

3. A csatornahálózat nem alkalmas a talajvíz,
illetve csapadékvíz „eltüntetésére”
Az átemelők – így a háztartási szennyvíz beemelő is –
egy meghatározott szennyvízmennyiség szállítására
kerültek kialakításra. Amennyiben hirtelen, nagy
mennyiségű csapadékvíz kerül a rendszerbe, az
túlterhelődik es előre nem meghatározható helyen
kilép a szennyvízelvezető rendszerből. Ez nem csak
bűzhatással, hanem szennyezéssel is jár.

4. A szennyvízcsatorna
szigorúan tilos:

hálózatba

juttatni

– mérgek, mérgező anyagok,
– tűzveszélyes anyagok,
– gyógyszerek, növényvédő szerek,
– nehézfém tartalmú folyadékok.
Kérjük, amikor igénybe veszik szennyvízcsatornaszolgáltatásunkat és ezzel egyidejűleg a szennyvíz tisztítását, gondoljanak arra, hogy ezzel KÖZÖS JÖVŐNK-et
is óvják!
DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
www.dmrvzrt.hu

Tisztelt Visegrádiak!
Megköszönve a 2012. május 6-án megtartott időközi választáson számunkra megszavazott
bizalmukat ezúton bejelentjük, hogy mi, a jelenleg hivatalban lévő képviselő-testület és polgármester együtt, egy csapatban indulunk a 2014. évi önkormányzati választásokon.
Hitünk, legjobb tudásunk és szándékunk szerint, Önökkel együtt gondolkodva és a továbbiakban is együttműködve kívánjuk folytatni a 2012-ben megkezdett munkát.
Visegrád jövőjével kapcsolatos elképzeléseinket a Visegrádi Hírek októberi számában ismertetjük Önökkel.
Félegyházi András
Dr. Kucsera Tamás Gergely
Bálint Zsolt
Bártfai István
Hintenberger András
Mikesy Tamás
Schüszterl Károly

XXX. évfolyam 9. szám
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Ha már város vagyunk…
és egyáltalán…
Van három olyan épülete városunknak, amelyek akár díszére is válhatnának településünknek, ha legalább külsőleg (s ha
lehet belsőleg is) szépen, esztétikusan néznének ki.
De csúnyán néznek ki. A vakolat sok helyen leomlott, csak
a csupasz falak látszanak, a színek már régen nem észlelhetők sem a festett, sem a mázolt részen.
Az három épületből kettő részben a városunké (az önkormányzaté): az úgynevezett patikaépület és a hentes–fodrász
épület. Nekünk tehát nem csak érdekünk, hanem kötelességünk is a javításukkal, a restaurálásukkal foglalkozni. Érdekünk már azért is, mert az egyik legforgalmasabb részen
találhatóak, ahol nem csak a visegrádiak fordulnak meg nap,
mint nap, de az idelátogató turista vendégek is – sokan gyalogosan és sokan a várba utazván buszról, vagy gépkocsiból
látják ezeket az épületeket. A sorok írója 2011-ben már öszszegyűjtötte a tulajdonosi címeket, elérhetőségeket, de akkor
még oly nagy volt az önkormányzati adósság, hogy annak
megfizetése, akadályozta a saját erőből történő ilyen felújítási kezdeményezéseket.
Kétségtelen, hogy a két épület közül a patikaépület jobban
néz ki. Azért is mert itt a tulajdonosok közül hozzáfogtak a
külső javításhoz szépítéshez. Ez nem feltétlenül szerencsés,
hiszen az épület arculata csak egységesen szép és ezt csak
tulajdonosi (korábban még hat volt) közös megegyezéssel
lehet megvalósítani – kell megvalósítani. Ez megoldható,
hiszen ez esetben meg vannak a tulajdonosok, de el kell indítani az egyeztető megbeszéléseket. A Hentes – Fodrász épületben nehezebb az egyeztetés, hiszen az itt érintett tulajdonosok (örökösök) javarészt külföldön élnek, de megoldani
azért mindent meglehet.
Szerencsére az önkormányzat anyagi helyzete is most már
sokkal jobb, mint két és fél éve, hiszen az adósságokat átvállalta a kormány, ráadásul az új iskolaszerkezet következtében
is jól jártunk (most ne vitassuk, hogy ez országosan milyen
és mit ér), hiszen régebben a saját bevételekből (különféle
önkormányzati adókból és befizetésekből) sokkal többel
kellett hozzájárulni a saját iskolánk fenntartásához, mint
most, így itt is van másra fordítható megtakarítás. (A 2012-es
helyi rendkívüli választásoknál azt lehetett gondolni, hogy
ennek a két az épületeknek a rendbehozatala biztosan megtörténik, hiszen választási szóróanyagon is megjelentek
ezeknek a fotói is.)
A harmadik épület sincs távol az előző kettőtől. Ez az Országos Műemléki Felügyelőség, helyi építésvezetőségének
épülete. Ez talán még rosszabbul néz ki, mint az előzőek. Itt
kívülről nézve nem csak a külső, de a belső elhanyagoltság is
egyértelműen látszik az ablakokon keresztül.
A műemlék-felügyelőségi épület az állam tulajdonát képezte. 2011-ben kereste meg az állam közvetítője az önkormányzatot, hogy miként tudnánk a közösség, város számára
hasznosítani ezt az épületet. Többszörös levélváltás után
felajánlották az önkormányzati tulajdonba-adást, melyet az
önkormányzat 2012. januári és februári határozatával meg is
igényeltünk. Anélkül, hogy részletezném, néhány elképzelésünket el kell mondani.
Mindenek előtt a civil szervezetek, egyesületeknek lehetne
itt egy olyan nagy termet kialakítani, ahol tevékenységük
jelentős részét végezhetnék, így a taggyűlési összejövetelüket, az egyesületi mulatságaikat, esetleg kiállításaikat, stb.
végezhetnék. Még nagyobb rendezvényekre is itt kerülhetne

sor – beleértve városi disznótoros nagyrendezvényt és mást is
–, hiszen itt egy nagy csarnok és egy kisebb is rendelkezésre
áll és egyéb infrastruktúra is, amely jobban védene az időjárás viszontagságától a programokat és a résztvevőket. (Akár
a civilek házának is lehetne nevezni, vagy közösségi háznak.)
Van egy olyan udvarrésze az épületegyüttesnek, amely a Fő
utca felől magas fakerítéssel van lezárva (?). Ezt a területet
teljes egészében parkolónak lehetne kialakítani. Mindenekelőtt az e környéken lakók, vagy itt dolgozók részére. Ezzel
több dolgot is megoldanánk egyszerre. Egyrészt egy szép
rendezett és hasznosított területet lehetne kialakítani, s persze folyamatosan rendben tartani. Másrészt mentesíteni tudnánk a Fő utca ezen részét az itt parkoló kocsiktól, kivéve
még egy-két utcán alakítható parkolót. Így a kétirányú forgalom biztosítható lenne.
Természetesen a német kissebségiek is beköltözhetnének
ebbe az épületbe.
Ami biztosan mondható – én hiszek az emberek pozitív
hozzáállásában –, azt a részt, amely akár hatvan fő befogadására is alkalmas terem lenne, illetve az ehhez kapcsolódó
kiszolgáló részt (a régi könyvelői iroda), akár még egy kis
színpadszerű emelvényt is az egyesületek közös összefogással társadalmi munkával rendbe tudnák tenni – csupán az
anyag-eszköz stb. dologiakat kellene az önkormányzatnak
biztosítania. Ez szervezés kérdése.
A külső renoválást pedig (az eredeti állapotra tikintettel)
viszonylag olcsón lehetne elvégeztetni. Mindenesetre lényegesen olcsóbban, mint a fentebb említett másik két épületnél.
Ami jó hír – és erre szeretném külön is felhívni a figyelmet.
2014-től újra indul a EU-s pályázati lehetőség. Lehet, hogy
már ősztől nagyon kell figyelni és megkeresni azokat a lehetőségeket, amelybe a városunk beléphet. Igaz városközpontra
már nem adnak, de vannak új lehetőségek. Persze elsősorban
az ipar fejlesztése és az ezekhez kapcsolódó infrastruktúra a
pályázati főirány. Viszont a szolgáltatás, ezáltal az emberek
jobb ellátása is pályázati lehetőség.
Biztosan található olyan terület, amely pályázati pénzhez
juttathatja városunkat a fentebb említett két épületnél. Célt
mindig találunk, pl.: a szolgáltatási színvonal további javítása. Eredményes pályázat persze ez esetben is csak akkor jöhet létre, ha a tulajdonosok vállalják az ebben való részvételt,
illetve a külön pályázati kikötéseket. (Ennek anyagi vonatkozásait megfelelő jogi alapon előre tisztázni lehet és kell is.)
Lehet, hogy a műemléki épületegyüttes vonatkozásában is
volna a pályázatra lehetőség. Ilyen lehet az ott kialakítandó
parkoló (mint pl.: a turizmust szolgáló fejlesztés). De nyilvánvaló, hogy minden pályázati esetben számolni kell az
önrésszel, sőt azzal a plusz összeggel is, amely ahhoz kell,
hogy a szükséges fejlesztések megvalósuljanak akkor is, ha
arra pályázati pénz nem áll rendelkezésre.
Tudom, hogy nehéz a vállalás, mert miközben ezen épületek rendbetételében bízom, azt is tudom, hogy az óvoda bővítése is régi-régi törekvés. Bizony csodálatos, hogy ilyen
gyermeklétszám mellet és ilyen kevésbé szeparált, családias
körülmények között tapasztalt kiváló nevelőmunka folyik az
intézetben. Csak egy jellemződolog (szerintem a járásban
nincs ilyen): egy WC-együttes van a max. 75 gyerek részére
– egy helyen három ülőke a lányoknak és három a fiúknak.
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De azt is tudom, hogy ha szép várost akarunk, ahová szíve- is van. Ez éves szinten (az állami hozzájárulással) meghaladsen járnak el az országunkból is és külföldről is a turisták, ja a százmillió forintot.
akkor ezzel a kérdéssel foglalkozni kell. Erre adóbevételünk
Kiss Károly
Kiegészítés: Miután a szerző fent leközölt cikkét kifejezetten közérdekű írásnak szánta, a pontosabb tájékoztatás kedvéért
fontosnak tartjuk az alábbi kiegészítés megjelentetését:
1. A patikaépület jogi helyzetének rendezése befejeződött, ennek eredményeként 2014. augusztus 13-án a társasház megtartotta alakuló ülését, melyen elfogadta a működéshez szükséges dokumentumokat és szabályokat. Így minden akadály elhárult az elől, hogy a ház fizikai értelemben is elinduljon a megújulás felé.
2. Az ún. Zöld-ház (hentes- és fodrászüzlet) esetében az önkormányzat elkészíttette a ház ingatlanforgalmi értékbecslését. A
továbblépés a tulajdonostárssal történő megegyezés függvénye, a kapcsolatfelvétel már megtörtént.
3. A volt Országos Műemléki Felügyelőség épületének átadására kiadott hozzájárulását a Forster Központ (Forster Gyula
Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ, a korábbi engedélyt kiállító Kulturális Örökségvédelmi Hivatal jogutódja) mint az ingatlan vagyonkezelője (a tulajdonos a Magyar Állam) 2012-ben visszavonta. Az indoklás szerint
az épülettel más irányú terveik vannak.
4. A volt rendőrségi üdülő telkén (az átadásról a kormány már meghozta a döntést) építendő új óvodaépület, valamint a
megmaradó részek teljes felújítására vonatkozó tervek elkészítésével az önkormányzat 2014. július 2-án megbízta a Ten
Építész Műterem Bt.-t. (A tervek május 17-én a rendezvénytéren megrendezett óvodai nap alkalmából megtekinthetőek
voltak.) Ezzel egy időben a megmaradó utcai homlokzat felújítására elkülönítette a forrást, így vélhetően még az idén elkészülhet.
Szerkesztőség

Barátok közt
Néhány napja olvastam egy idézetet, amely valahogy így
szólt: „Az igazi barát olyan, mint egy esőkabát. Ha szép az
idő, csendesen megbújik az előszobában a fogason, szinte
nem is tudni róla. De amikor elkezd esni az eső, és szükség
van rá, akkor mindig ott van kéznél.” Persze a mindennapi
barátságok legtöbbje ennél sokkal közvetlenebb.
Sokunknak a család után a barátok jelentik azt a közeget,
ahol az ember megtalálhatja azt az érzést, amely életre szólóan nyomot hagyhat a lelkében. Igen jó érzés számomra, hogy
sokan megtisztelnek barátságukkal Visegrádon. Ettől érzi
igazán otthon magát
az ember. Szinte mindenki ismerős az utcán, a postán, a boltban. Persze nem csak
én vagyok így ezzel,
hiszen hála Istennek
olyan kis helyen lakunk, hogy szinte
mindenki ismer mindenkit. A barátság
biztonságot ad, hiszen
elég csak gondolni,
nem is kell kimondani:
„A barátom vagy,
számíthatsz rám.” A barátság bizonyosságot ad és önbecsülést, hiszen van mellettünk egy barát, egy ember, akinek fontosak vagyunk. Aki olyannak fogad el, olyannak kedvel, amilyenek vagyunk. A barátság, és testvérei az empátia, a szerelem és a szeretet alkotta meg, tartja össze és viszi előre a
világot. Nagyban is, kicsiben is.
Ahol ezekből hiány van, ott megromlanak az emberi kapcsolatok, rosszindulat, irigység, bosszúvágy terjed és tönkremegy előbb-utóbb minden. Nekünk, magyaroknak máig
nem sikerült elkerülni ezeket a negatív tendenciákat. Több
mint elszomorító, amikor a médiumokban hallja, látja, olvassa az ember, hogy országunk vezető rétege, az értelmiség
elitje milyen arrogánsan, milyen lejáratóan, milyen kirekesztően nyilatkozik egymásról és más magyar embertársairól.
És az igazán nagy baj, hogy az ország nagy része lassan
megszokja és természetesnek veszi ezt az alpári stílust. Sőt,

jó néhányan még élvezik is! Ez szinte felfoghatatlan! Nem
értik meg, hogy amikor valaki egy másik emberre pusztán a
különbözősége miatt kígyót, békát kiabál, az ugyanaz, mintha saját magát átkozná meg! Hát hogyan lehet így normálisan
élni? Állítom, hogy a kivándorolt százezrek, az országnak
oly értékes fiatalok képzett generációi nagy részben ezért a
stílusért ezért a közhangulatért, ezért az önpusztító tempóért
nem foglalkozik még csak a gondolatával sem annak, hogy
bármikor is hazajöjjön, visszatérjen.
Rá kellene jönni már „odafönn” hogy egymás ócsárolása és
lejáratása csak rövidtávú „sikert” hozhat, nem vezet el soha a
győzelemig, csak azt az árkot mélyíti egyre jobban, amely
országunk és lakosságának szíve közepén húzódik és magyarokat választ el magyaroktól.
Elnézve és elhallgatva jelenlegi „országos elitünket” kevés
esélyt adok arra, hogy az elkövetkező évtizedben onnan indulva változzanak meg ezek a negatív tendenciák.
De nem veszíthetjük el hitünket! Bízva a normális, jóakaratú és a magyar nemzetnek valóban jót akaró többségben én
azt remélem, hogy legalább itt, mi, „vidéken”, végre befejezzük ezt a „jobboldal – baloldal – ellenség – legyőzöm –
megsemmisítem” kirekesztő, megosztó, rasszista, valójában
tényleg kártékonyan magyarellenes szöveget, és helyette az
összetartozás, az egymásért, városunkért és mindannyiunkért
cselekvés nyer teret és egyre többen a valódi helyi és országos fejlődés érdekében és irányába mozdítjuk előre dolgainkat.
Nehéz lesz, mert a kísértés nagy. Könnyű úgy híveket, katonákat toborozni, hogy hamis ellenségképpel riogatunk.
Erre könnyen összegyűlnek a katonák, de azután nincs megállás, harcolni kell. Hiába, feleslegesen, honfitársainkon is és
önmagunkon is több sebet ejtve. Nehezebb az útja annak, aki
nem alantas ösztönökre, de a békére, a megegyezésre, a barátságra apellál. Nehezebb, de biztosabb és jócskán megéri,
mert a hivatásos méregkeverőkön kívül nem lesz, aki kétségbe vonja előnyeit a mindenki számára nyugalmat, biztonságot és békés fejlődést hozó kornak. A tét óriási. Utódaink,
településünk, országunk jövője múlhat azon, hogy megtaláljuk egymásban a barátot, megtaláljuk a közös hangot, megtaláljuk a közös jövőt és kirekesszünk magunk közül minden
próbálkozást, amely ellenségképet vizionál, viszályt és gyűlöletet szít.
Abonyi Géza
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Óriási szenzáció
A két éve tartó bírósági per lezárultával kiderült:
A bíróság megértve a dokumentumokkal is alátámasztott amúgy 15 éves mondandómat, jogerősen elutasította
Dr. Kiss György, ellenem rágalmazásért (hamis tények állítása) és becsületsértésért (sértő kifejezések használata) indított keresetét. (Internetes kritikámban a strand-bundában, és a súlyos, törvénytelen károkozásban való részvételét említettem.)
2000-ben Visegrádon volt tehát törvénytelen strand-bunda, és volt súlyos károkozás!
A Mikesy Tamás elvezette jószándékú Tényfeltáró Bizottságnak, ugyan ezen dokumentumokból, hasonló végeredményre kellett volna jutnia! Az Önkormányzat pedig végre felmondhat a károkozó Dr Kiss Györgynek, és újra napirendre tűzheti a letisztult ügy tárgyalását!
Bognár Ferenc

Nyári gondolatok – szeptemberre
Májustól nagyon felpörögtek az Áprily Iskoláért Alapítvány eseményei, összefüggésben részben a város, részben
az iskola tanév végi történéseivel. A városközpont fejlesztéséhez kapcsolódó, ún. miniprojekt elnyerésével komoly
tervezési-szervezési feladatot vállaltunk fel, és ismét bebizonyosodott, hogy az iskola–szülői szervezet–alapítvány
szoros kötése jó hangulatú gyermekrendezvényeket képes
megvalósítani.
A TeSzeL-e? program három időpontban történő lebonyolítása elsősorban a gyerekek érdekében történt, mert
azonos hatásfokkal, érzelmi átadással és befogadással
egyszerűen nem lettek volna képesek egy monstre rendezvény keretében megélni az élményeket. Mindenképpen
köszönet illeti a LEHETŐSÉG megteremtését; a kitartó
munkával biztosított feltételrendszer; a RENDEZVÉNYTÉR elkészültét a városvezetésnek!
Az ÁIA kuratóriuma a hivatalos jelentések, beszámolók
és elszámolások után összegezni fogja a tapasztalatokat.
Mindenesetre jó érzés, hogy meg tudtunk felelni ennek a
kihívásnak, amiben oroszlánrészt vállalt és végzett Molnár
Erzsébet kuratóriumi tagunk, és ezt a munkát minden
szervező nevében most megköszönöm!
A tanév végének megszokott sűrűsége mellett az ÁIAnak kiemelt feladatot jelentett az általunk alapított Év diákja és az Év kisdiákja díjak odaítélése.
Úgy tűnik, hogy három tanév tapasztalatait ebben a kérdéskörben is értékelnünk kell, átgondolva azt, hogy minden érintett szempontja érvényesülhessen a döntésünkben.
Nagy segítséget jelentene az is, ha úgymond ,,kívülálló”,
,,laikus” vélemények is eljutnának hozzánk!
Mint civil szervezet, egyébként is fontosnak tartjuk,
hogy minél többen jelezzenek, ha ötletük, javaslatuk van a
profilunkhoz kapcsolódó tevékenységekkel kapcsolatban,
hiszen a nevelés talán a mindenkit érintő legfontosabb
közügy!
Az ÁIA kuratóriuma – elfogadva a nevelőtestület nevelésfilozófiai és neveléspszichológiai indokait – nem adta
ki az Év kisdiákja díjat a 2013/14-es tanévben. (Négy diák
kapott jutalomkönyvet: Alvincz Bernadett, Hegedűs Réka,
Müller Ágoston, Balázs Kende.)
2014. június 14-én, a nyolcadik osztály ballagásán a következő gondolatok keretében történt az Év diákja díj átadása:

Kedves Ballagó 8. Osztály!
Nagy öröm számomra, hogy az idei ballagáson ismét átadhatom az Áprily Iskoláért Alapítvány által meghirdetett
Év diákja címet. Mint tudjátok, 2011-ben alapítottuk és
2012-ben adtuk át első alkalommal Paulusz Balázsnak.
Az Év diákja díj szabályzatunk szerint nyolcadik év végén
adható át a nevelőtestület javaslata alapján.
Úgy tudjuk, hogy – ismerve a díj erkölcsi, művészi és
anyagi értékét – a tanévkezdéskor többen is álmodoztak
annak elnyeréséről és vannak, akik a tanév végéig kitartottak, nem térítette el őket semmilyen könnyedebb lehetőség, alkalmi siker csábítása. Mi, a kuratórium tagjai is
félszemmel odafigyeltünk a nyolcadik osztályra és már
februártól többször faggattuk osztályfőnökötöket: lesz-e
méltó esélyes az Év diákjára? Józsi bácsi mindig azt
mondta, többen is vannak, akik számba jöhetnek, de várjuk ki a végét, mert az ördög nem alszik, mert igazán a
tanév utolsó hónapjai mutatják meg az igazi próbatételek
helytállását, az emberi tartást, az egymás és felnőttek iránti tisztelet és – kimondom – a szeretet kimutatását.
Kedves Ballagók!
Már az is nagy dolog és büszkék lehettek, hogy az itt eltöltött éveket tiszta lelkiismerettel és szép élményekkel
raktározzátok el emlékeitekben. Azért tartottam fontosnak
ezt megemlíteni, mert ezzel Ti is hozzásegítettetek ahhoz,
hogy a kuratórium is nyugodt lelkiismerettel döntsön a
2013/14-es tanév Év diákjáról.
Mielőtt megnevezném a díjazottakat, fontosnak tartom,
hogy tájékoztassam a jelenlévőket, kiknek köszönhetjük a
talán példa nélküli értékes kitüntetést.
A legértékesebb, legmaradandóbb emlék a mai eseményről a Péterfy László szobrászművész által készített Áprilyplakett, az ugyancsak művészi értékkel bíró, Kacsán
György képzőművész által készített és Szabó Miklós váci
nyomdájában készült oklevél. A plakett méltó őrzésére
Szűcs Sándor papírmerítő mester készítette el az elegáns
dobozt.
Az önmagában is értékes díjhoz a Szent György Lovagrend magisztrátusa a díjazott megjutalmazásához 150.000
Ft értékben tárgyjutalommal segíti, és biztatja a továbbfejlődéshez a díjazottat. Köszönjük!
Kedves Gyerekek! Kedves Szülők! Tehát van tétje az Év
diákjának!
Kik hát az idei év kitüntetettjei? A többes számú megfo-
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galmazás jelzi, hogy a 2013/14-es tanévben két 8. osztályos tanuló veheti át az Év diákja díjat.
Szólítom Bene Júliát és Farkas Györgyit!
Kedves Júlia és Györgyi!
A kuratórium azért dönthetett mellettetek, mert az általános iskola nyolc éve alatt fej-fej mellett egyforma eredményekkel, lankadatlan szorgalommal mutattatok példát,
tettétek azt, ami a kötelességetek; hogy kibontakoztassátok a bennetek rejlő képességeket, tehetséget. Mindemellett az elvárható feladatokon túl arra is példát mutattatok,
hogy szerénységgel, belülről fakadó segítő lélekkel tegyetek a közösségért, társaitokért. Mindketten a művészetek
területén hoztatok dicsőséget, öregbítettétek iskolánk hírnevét, zenében, táncban, vers- és prózamondásban, rajzés képzőművészeti ágban.
Még abban sem voltatok különbözők, hogy az erkölcsi
tartásotok is megingathatatlan volt, az igazi értékek mellé
nyíltan kiáltatok. Ezt tartalmazza az oklevél tanúbizonysága is, mely mindkettőtöknek egyforma szöveggel íródott.
További életetekben, tanulásban, munkában adjon erőt
Áprily Lajos: Menj! című négysoros üzenete: ,,Megállok.
Menj! Csak menjen, akiben / magasságokba húzó láz lakik. / Állok s nézem, hogy lépsz a nagy iven / egyik csillagtól másik csillagig.” Bene Júlia és Farkas Györgyi
méltán vehette át a Szent György Lovagrend és az ÁIA
150-150 000 Ft értékű, személyre szóló ajándékát: egy
fényképezőgépet, illetve egy laptopot. Gratulálunk! Hiszszük, hogy mindketten méltók maradnak a díjra, hisszük,
hogy igazi példák maradnak az utánuk következő generációknak, és ahogy Paulusz Balázs útját is nyomon követjük, úgy a két nagylány helytállásáról is büszkén számot
adhatunk majd!
Az ÁIA Parajdra is eljuttatta az Áprily-plakettet, hogy
testvériskolánk arra érdemesült diákja, Czucza Orsolya
átvehesse a Visegrádi Almanach kíséretében.
,,Mikor felkértek
az iskolából, hogy
vegyem át a díjat,
nem
hittem
a
fülemnek, majd az
iskolában, a díj
átvételekor,
a
szememnek sem.
Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy e
díjat én kaptam, és
ahogy az igazgató
bácsi is kért rá,
soha nem felejtem
el, hogy honnan
indultam.”
Gratulálunk mind
a visegrádi, mind a parajdi díjazottaknak!
A 2014/15-ös tanév kezdetén erőt, egészséget, kitartást
és szép eredményeket kíván minden diáknak-nevelőnekszülőnek az Áprily Iskoláért Alapítvány alapítója és kuratóriuma nevében
Mezei Anna

2014. szeptember

Levél a Fellegvár Óvodából
Kedves Édesanyák és Édesapák!
Minden szülő életében eljön az a pillanat, amikor először
csukja be maga mögött az óvoda kapuját, és el kell válnia
gyermekétől. Nyugtalanító lehet a tudat, hogy idegenekre
kell bízni gyermeküket. A születéstől óvodáskorig hatalmas biztonságot jelentő, nyugodt családi légkörből kikerülve új ingerek sokasága, a környezet és a szokások újdonsága komoly megpróbáltatás lehet szülőnek és gyermeknek egyaránt. Bízunk benne, hogy mindezek ellenére
örömteli évek előtt állnak és ezeknek az éveknek a megalapozása már az első óvodai napon megkezdődik. Fontos, hogy együttműködjenek az óvodapedagógusokkal és
bízzanak bennük. Ez az alapja annak, hogy gyermekük
biztonságban érezze magát, és ennek az előkészítését már
hetekkel, hónapokkal a beszoktatás előtt meg kell kezdeni.
Türelemmel, okos szeretettel lehet ezt a csodálatos időszakot szebbé és felejthetetlenné tenni.

Az óvodáskor elérése és a gyermek óvodába kerülése
nagy változás mind a gyermek, mind a gyermek környezete szempontjából. A család szűk, de személyes törődést
biztosító légköréből bekerül az első igazi gyermekközösségbe, mely mind testi, mind lelki, mind szociális értelemben új feladatok elé állítja úgy a gyermeket, mint a
családot. Az óvodáskor mégis az egyik legboldogabb,
leggondtalanabb időszak szülőnek, gyermeknek egyaránt.
Segítsük egymást, hogy még inkább az lehessen!
Szeretettel várjuk a gyermekeket óvodánkban!
Gyurián Mária mb.óvodavezető

Gazdag Erzsi:

Vers az óvodáról
Olyan ez az óvoda,
mint egy mese-palota
csupa dal, csupa vers
csupa játék.
Énekel itt valahány
kicsi fiú, kicsi lány.
Ha lehetne még
én is ide járnék.
Óvó néni úgy szeretne:
anyám helyett anyám lenne.
Sose sírnék, sose rínék,
egész nap csak énekelnék.
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Gyerekkuckó
Bandi bácsi ,,üzenete”
Kedves Gyerekek! Kedves Olvasótáborozók!
Először is köszönjük Bandi bácsinak, hogy öt napig
együtt búvárkodtunk az állattörténetek segítségével a
természet kimeríthetetlen világában. Most összegzésképpen idézem Bandi bácsi ,,üzenetét”, melyet egyúttal a
tábor összegzésének is szánok. Fogadjátok meg tanácsait!
Időrendi sorrendben elsőként a Nagyvadak közelről című könyv 1970-es kiadásának előszavából idézek:
,,Engem a messzi égtájakról izgalmas, félelmes vagy
tanulságos történeteket közlő könyvek olvasására valami
kiegyenlítődésre való törekvés – a farkas-, medve-, hiúztörténetekben bővelkedő hegyek és erdők világában eltöltött gyermekkort követő nagyvárosi életben is a természet
szeretete – késztetett…
A történetek összeválogatásakor főleg azokat részesítettem előnyben, amelyekben lehetőleg nem az állatok elejtésén van a hangsúly, hanem amelyek segítenek megismerni az állatok csodálatos világát, összetartó magatartását, a kölykeikhez fűződő, sokszor önfeláldozás számba
menő ragaszkodását, továbbá az állatfajoknak, illetve
egyedeknek az élet fenntartásáért vagy védelméért az
emberrel és egymással vívott kilátástalan vagy reménytelen küzdelmét.”
A vizek óriásai 1977-es kiadásában így ír Dr. Jékely
Endre a bevezetőjében:
,,Nagy feladatra vállalkoztam, amit sokszor olyan súlyosnak éreztem, mintha tonnás tengeri halak fogására
törékeny kis kajakomban ülve, dunai horgászfelszereléssel – ujjnyi vékony pergető botommal és kis villantómmal
– indultam volna el. Valami azonban bátorított, serkentett:
a víz és élőlényei iránti szeretet. Csak ezt a ,,felszerelést”
vittem magammal horgásztarisznyámban…
Munkám során rám talán az hatott leginkább, hogy a
sokszor rideg valóságban, még a dermesztő Jeges-tenger
vizében élő állatok viselkedésében is sok melegséggel,
emberi kifejezéssel élve: szeretettel, önfeláldozással találkoztam. Tapasztalhattam, hogy a természet igazságát csak
ésszel nem lehet megérteni; szív is kell hozzá…”
Jékely Bandi bácsi Fogakkal és karmokkal című könyvének A ragadozókról írt előszavából idézem:
,,Az ősidőkben, az aránylag kevés számú ember, fegyvertelenül vagy primitív fegyverével még nem veszélyeztette az állatvilágban a természeti egyensúly fennmaradását. A későbbi korokban, főleg pedig az elmúlt száz év
alatt kifejlesztett, egyre messzebb hordó és hatékonyabb
fegyverek használatával a vadászok tizedelni kezdték a
szárazföldi és vízi állatokat, a ragadozókat. A mezőgazdasági területek növekedése, a gépek megjelenése, az erdők
ritkítása és a mocsarak lecsapolása az élőhelyeik elpusztításával veszélyezteti a ragadozók és más állatfajok létét.
A vizekben pedig az egyre növekvő szennyeződés nehezíti meg az életfeltételeket.
A legutóbbi 300 évben 100-nál jóval több állatfaj pusztult ki (az azt megelőző 6000 év alatt mindössze 12).
Amelyik állatfaj a mindinkább összeszoruló territóriumán
az új életfeltételekhez nem tud alkalmazkodni, végérvényesen eltűnik a Föld színéről…
Munkám során külön élményt jelentett, hogy a mellettünk levő erdőségben – talán több évszázados távollét
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után – újból megjelent a földrész legnagyobb macskaféle
ragadozója: a hiúz…”
A ,,kisebbeknek” szóló mesék, állattörténetek előtt nem
nagyon találunk bevezető gondolatokat Bandi bácsitól. Az
1995-ben megjelent A vízisikló kalandjai című könyv
előszavát a barát ornitológus Schmidt Egon írta. Teljes
terjedelemben ismertetem, mert gondolatai, ,,üzenete”
minden generációnak szólnak:
,,Ha a természet nagy egészét szeretnénk legalább valamennyire megismerni, mindig az apró részletekből kell
kiindulnunk. Egy-egy röpke élmény a kiskertben, az erdőszélen vagy a folyó partján, egy éppen nyíló virág, a bokrok közül kilépő őzbak látványa, vagy az eresz alatt fészkelő molnárfecskecsalád mindennapi életének megfigyelése kikapcsolódást, felüdülést jelenthet a ma emberének,
aki a betondzsungel könyörtelen ölelésében egyre jobban
sóvárog a természet, a fák, bokrok, lepkék, madarak után.
Jékely Endre új könyvében élménygyűjteményt tár
elénk. Saját és mások megfigyeléseit mondja el közvetlen,
beszélgető stílusban. Míg az egyes fejezeteket olvassuk,
szinte magunk előtt látjuk a fiókáit védő fekete rigót, a
tolvaj szarkát, halljuk a nagy fakopáncs dobolását és a
nyestcsalád önfeledt hancúrozásának zajait, amikor a
kölykök játszanak, birkóznak a padláson szerte heverő
sok lim-lom között.
A könyvet olvasva úgy tűnik, Jékely Endre otthonában,
a ,,Völgyben”, Visegrád és Dunabogdány környékén
szinte tálcán kínálják magukat az élmények, mindig akad
látni-, megfigyelnivaló. Pedig ha egy kicsit is odafigyelünk a körülöttünk élő, lüktető természetre, bármikor
hasonló apróbb-nagyobb örömök részesei lehetünk. Aki
végig olvassa a könyvet, biztosan más szemmel néz a
zsákmányféle lopakodó kandúrra, a napsütötte erdőszél
gyönyörű zöld gyíkjaira, az ágakon kúszó erdei siklóra, de
nem jön zavarba akkor sem, ha történetesen egy ciszternába hullott vakondról kell gondoskodnia…”
Bandi bácsi utolsó sorai a könyv végén:
,,Könyvem élményanyagát, történeteit mintegy negyven
év alatt, a nyolcvanas évek végéig gyűjtöttem össze. Azóta
a Völgyben sokminden megváltozott…
Jékely Endre”
Kedves Gyerekek!
Október 8-án lesz Jékely Endre 100. születésnapja. Erre
az alkalomra szeretném, ha a Gyerekkuckót Ti GYEREKEK szerkesztenétek írásaitokkal, rajzaitokkal! Szorítsatok
egy kis időt a tanévkezdés sűrű feladataiban egy rajz, egy
történet, egy élménybeszámoló vagy akár egy tárgy elkészítésére! Töltsétek meg ,,BANDI BÁCSI KINCSESLÁDÁJÁT”. Névvel és osztály megjelöléssel szeptember 15ig juttassátok el a Visegrádi Hírek szerkesztőségéhez (Mátyás Király Művelődési Ház) alkotásaitokat!
Erről jut eszembe! Egyik lelkes Gyerekkuckó-olvasónk
utánajárt a júniusi feladványnak és a család felnőtt tagjainak segítségével kinyomozták, hogy az AMPARIHILARAITÓ az eredeti mesében egy lagúnát jelent, tehát itt történt a
vaddisznó és a béka versenye. Kádár Lilla 2. oszt. leányka a
Fő utcából megérdemli a dicséretet és jutalmat!
Remélem, hogy Lilla példája ragadós és egyre többen
kapcsolódtok be a Gyerekkuckó játékaiba! Várlak Benneteket:
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A Mátyás Király Mővelıdési Ház hírei
FILMKLUB
Értesítünk mindenkit, hogy a korábbiakban meghirdetettek szerint szeptember hónapban folytatjuk a filmklub vetítéseit. Az első alkalomra 17-én, szerdán kerül sor, majd október 1-jén folytatjuk a sorozatot. A vetítések 18 órakor
kezdődnek majd.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt.
Részletesebb információval a művelődési házban, vagy a
398-128-as telefonszámon tudunk szolgálni.

2014. szeptember
Szeretettel hívjuk
Visegrád lakosságát
2014. szeptember 27-én
szombaton 17 órakor

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

„…csak különböző dolgok hasonlítanak
és csak hasonló dolgok különböznek.”
József Attila
A Mátyás Király Művelődési Ház
tisztelettel hívja Visegrád lakosságát

Móser Zoltán
egyvagykettő
KÖZÖK, TALÁLKOZÁSOK
című

k iá llítá s á r a ,
mely

a Magyar Fotóművészet Napja
alkalmából
2014. augusztus 30-án, szombaton
nyílt meg a művelődési házba
A kiállítás 2014. október 1-jéig tekinthető meg
a könyvtár nyitva tartása szerint
A Mátyás Király Művelődési Ház
szeretettel meghívja Visegrád lakosait
a hónap utolsó péntekén megrendezendő
előadás-sorozat következő alkalmára, mely
2014. szeptember 26-án, pénteken 18 órától
lesz a könyvtárban
Ebben a hónapban

Világháborús csataterek kutatása
– az egykori harcok
nyomai a terepen
címmel

Négyesi Lajos
hadtörténész
tart

vetített képes előadást
A belépés ingyenes!
Mindenkit szeretettel várunk!

Versmondó
ókat keresü
ünk!
A Visegrád Hangjai című darabot májusban
mutattuk be Visegrád rendezvényterén.
Az előadás után ígéretet tettem, hogy a mű
hanglemezen is meg fog jelenni.
A három tételes darab minden tétele előtt és
után Visegrádról szóló versek fognak
megszólalni. Elképzelésem szerint visegrádi
polgárok generációkon átívelve mondják a
kiválasztott verseket.
Terveim szerint lesz olyan vers, amit egy
óvodás kezd, majd átveszi egy kisiskolás,
középiskolás, fiatal felnőtt, középkorú és a
végén egy idős visegrádi polgár fejezi be a
verset. Ezzel szemléltetve a művészet
kortalanságát és a visegrádi polgárok
összetartozását.
Várom 18 éves kortól a jelentkezésüket.
Fontos, hogy minden korosztály képviseltesse
magát, így kérem Önöket, ezt a hírt adják
tovább a szülőknek, nagyszülőknek.
A gyermekek jelentkezését az iskolán, illetve
az óvodán keresztül bonyolítjuk le.
Jelentkezni lehet:

Bordás József
Telefon: +36 (30) 975-6843
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Meghívó – Einladung

Kedves Olvasók!

a németek betelepítésének
300 éves évfordulója alkalmából
Visegrád első telepesei kegyeleti sírkertjének
felavatására
Az ünnepségre 2014.szeptember 14-én délután
4 órakor a visegrádi katolikus temetőben kerül sor

2014. szeptember 1-jétől a könyvtár használati szabályzata
módosult.
Beiratkozási díj: 500 Ft/év (16 éven aluliak és 70 éven felüliek mentesülnek a beiratkozási díj megfizetése alól, ők csak
kártyahasználati díjat fizetnek, amelynek összege 100 Ft/év).
A kölcsönzött könyvek nyilvántartása számítógépes programmal történik. Egy alkalommal 8 db könyv kölcsönözhető 4
hétre (28 nap). A kölcsönzési határidő lejárata után az olvasónak lehetősége van hosszabbítást kérni két alkalommal,
személyesen, telefonon vagy interneten. Ha ez nem történik
meg, a könyvtár emlékeztetőt küld az Olvasónak, majd késedelmi díjat számol fel, 10 Ft/naptári nap/könyv. A tartozás
rendezéséig újabb dokumentum nem kölcsönözhető.
Vigyázzanak a könyvtári könyvek és folyóiratok épségére! A
könyvek elvesztése vagy megrongálódása esetén a könyvtár a
beszerzési árat + kezelési költséget számlázza le az Olvasónak.
Kérem azokat az Olvasókat, akik augusztus hónapban levelet kaptak régi elmaradásukról, ne feledkezzenek meg a
könyvek, DVD-k, hangoskönyvek visszahozataláról szeptember 30-ig!
Köszönöm!

Ünnepi beszédet mond Ritter Imre, az Észak-Magyarországi
Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület elnöke, parlamenti szószóló
17.20 Emléktábla-avatás az Áprily iskola régi épületének falán
Beszédet mond Félegyházi András, Visegrád polgármestere
18.00 Szentmise a Keresztelő Szent János katolikus templomban
A sírkert felavatását és a szentmisét Kalász István kanonok úr,
Visegrád plébánosa celebrálja
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
A rendezvény szervezői:
Visegrádi és Dunai Svábokért és Németekért Alapítvány
Plintenburg Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Támogatóink:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége
Egyesület
Mátyás Király Múzeum Visegrád
Polgármesteri Hivatal Visegrád

***

EINLADUNG
zur Einweihung der Gedenkstätte
in Friedhof Visegrád
Sehr geehrte Damen und Herren, anlässlich der 300.
Jahresfeier der Ansiedlung der Deutschen in Ungarn und zum
Andenken an die ersten Siedler, die in Plintenburg sesshaft
geworden sind, ist eine Gedenkstätte errichtet worden.

Wir möchten Sie herzlich einladen zur feierlichen
Einweihung der Gedenkstätte
am 14. September um 16.00 Uhr
Programm:
16.00 Uhr: Auf dem Friedhof von Visegrad: Ansprache von
Emmerich Ritter, Vorsitzender des Verbandes der Deutschen
Selbstverwaltungen der Region Nord und parlamentarischer
Fürsprecher der Ungarndeutschen
17.20 Uhr: In der Áprily Lajos Grundschule: Einweihung
einer Gedenktafel an dem Ort, wo sich ab 1712 die Kirche und
der Friedhof der ersten deutschen Siedler befanden, durch den
Visegráder Bürgermeister András Félegyházi
18.00 Uhr: In der Visegráder Pfarrkirche: heilige Messe
zelebriert durch Canonicus István Kalász
Die Veranstalter Stiftung
der Visegráder und Donauschwaben
Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung
Plintenburg/Visegrád

Sponsoren
Ministerium für Human Resoursen
Verband der Deutschen Selbstverwaltungen in Nordungarn
König Mathias Museum Visegrád
Bürgermeisteramt Visegrád

Újdonságok a könyvtárban
Felnőtteknek ajánlom:
Berry, Steve: A harmadik titok (kaland)
Coben, Harlan: Bűnösnek nyilvánítva (krimi)
Fejős Éva: Mert nekünk szeretnünk kell (szerelem)
Furnivall: A nap túloldalán (szerelem)
Munro, Alice: Drága élet (szépirodalom)
Sándor Anikó: El Camino – Az út, ami hazavisz (életvezetés)

Gyerekeknek ajánlom:
Cabot, Meg: A neveletlen hercegnő 1. (regény)
Disney: Az Oroszlánkirály (képes)
Grogan, John: Rossz kutya vagy, Marley (képes)
Paolini, Christopher: Elsőszülött (Eragon II. része) (regény)
Stilton, Geronimo: Rejtélyes tiramisu esete (regény)
Stilton, Tea: A titokzatos idegen (regény)
… és még sok más izgalmas könyv érkezett!

DVD:
Csinibaba
Holt költők társasága
Macskarisztokraták
Maradok!
Micimackó
Valentin-nap

Programok a könyvtárban
(Suli után rögtön kezdünk!)

Szeptember 5. (péntek) henger tolltartó festve, ragasztva
Szeptember 19. (péntek) pelyhes csipeszfigurákat készítünk könyvjelzőnek
Október 3. (péntek) hangszerek dobozból
Október 17. (péntek) a királyok, királylányok és várúrnők
kora elevenedik meg a könyvtárban (koronát, palástot, jogart készítünk)
Ha egy kis kikapcsolódásra vágysz a sok tanulás és különóra mellett, szívesen látlak minden hétköznap egy kis társasozásra is! – Sőt! – lehet, hogy még a háziban is tudok segíteni.
Mindenkit szeretettel várok!
Kovács Dóra
könyvtáros

24

VISEGRÁDI HÍREK

2014. szeptember

Ringató
Ámulatba ejt, egyszerűen magával ragad, ha kicsiny
gyermekek között lehetek. Ilyenkor még egy pillanatra az
idő is megáll, nem cammog tovább. Varázslatos a perc,
amit megtölthetünk olyan dallal, ami teljességében a
miénk. Egy éneklő közösségé, ahová mi tartozunk. Itt

felszabadultan átadhatjuk magunkat a közösségi éneklésnek és az önfeledt játéknak, melyet kisbabánkkal együtt
játszunk a szőnyegen. Kicsit mintha otthon lennénk. Ez a
Ringató.
Hangszeres, népdalokat éneklő, ölbéli játékokat játszó
zenei foglalkozás édesanyáknak, édesapáknak és kicsiny
gyermekeiknek.
A zene iránt elhivatott pedagógusként már hat éve tartok
Ringató zenei foglalkozásokat a Dunakanyarban. Elkötelezetten hiszek a magyar népzene közösségteremtő és
megújító erejében. A kisközösségi lét olyan forrás, ahonnan mindig lehet meríteni. Mert az együttlét idejében az
összetartozás felhőtlen élménye és egy hihetetlen belső
öröm tud bennünk felfakadni. A legkisebbek pedig egy
oldott, bensőséges és szeretetteljes légkörben lesznek
érzékeny hallgatói és befogadói az értékes magyar népzenének. Az arcsimogatók, ujjasdik, csiklandozók,
höcögtetők és lovagoltatók alkalmával az édesanya és
gyermeke megérinti, megöleli egymást. E kedves népi
játékokból mondhatatlan derű és huncutkodás fakad, mely
felejthetetlenné, örökké teszi a pillanatot.
Nagy örömmel várok minden kedves érdeklődő családot!
Balázs Marietta
A Ringató foglalkozások vezetője:
Balázs Marietta
Helyszín:
Visegrád, a Mátyás Király Művelődési Ház
Időpont:
szerdánként 10.30
Tel.: 06 (20) 347-9096
E-mail cím: mgencsi@gmail.com

English with Hands-friends by Marietta
Angol nyelvű bábos-zenés foglalkozás
óvodásoknak
Joy, the clown and Rolph the wolf a mi barátaink, akik
bábokként életre kelnek és csónakunk segítségével
átevezünk együtt arra a szigetre, ahol csak angolul beszélünk!

Ahol sötétben elemlámpával világítunk rá az angolul is
jól ismert testrészekre, ahol a buborékokat az orrunkkal és
a lábunkkal pukkasztjuk szét, ahol megkóstoljuk az angolul tanult új ételeket, ahol angolul játszunk, tornázunk,
bábozunk, dalolunk együtt a gitár hangjára és angolul
kézműveskedünk, hogy végül hazavihessünk magunkkal
egy nem mindennapi csodát!
Együttlétünkben az önfeledt játék öröme, a megszólalás szabadsága és a felszabadult, bátor éneklés mind
angol nyelvű közegben valósul meg!
A szülők a gyermekeikkel együtt részt vesznek az angol foglalkozásokon és bátorítják, segítik tudásuk
kibontakozását!
Bensőséges, családias hangulatban, 3–6 éves korú
gyermekekkel kis létszámú, 6–8 fős csoportban töltjük
el azt a 45 percet, ami minden alkalommal oly hirtelen
elrepül!
Az angol foglalkozásokon elhangzó tananyag, témakörök otthoni közegben is megerősítésre, gyakorlásra kerülnek a segédanyagok: e-mailben elküldött angol nyelvű
videók és hallgatható dalok formájában!

Az angol foglalkozásokkal kapcsolatos tudnivalók:
Az ingyenes bemutató foglalkozás 2014. szeptember
10-én, szerdán 17.00-kor várható!
Az angol foglalkozások helyszíne:
Visegrád, Mátyás Király Művelődési Ház
Az angol foglalkozások ára:
2000 Ft/45 perc
A foglalkozásokra minden alkalommal előre be kell jelentkezni, sms-ben telefonon vagy az alábbi e-mail címen.
Az angol foglalkozások vezetője:
Balázs Marietta (angolnyelv-tanító)
Tel: 06 (20) 347-9096
E-mail: mgencsi@gmail.com

Juhász Gyula:

Szeptember aranya
Pirkad a lomb, nyaram elmúlt,
Elmúlt epedve nyaram,
A hold bőség-szarujában
Szeptember aranya van.
Ez a nyár volt a legszebb,
Mert legszomorúbb nekem.
Elmúlt. Most eldalolom majd
Szeptember éjjeleken.
Mert ez az én sorom, üdvöm,
Tűnőben szép nyaram,
Mikor a holdon, a szőkén
Szeptember aranya van.
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A Pálffyak és Visegrád
1889-ben egy fiatalon megözvegyült hölgy házassága
mindössze néhány évig tartott, a férje halála után öt évvel
megvásárolta a Salamon-torony utca 3. alatti villát. A
vásárló az ifjabb erdődi gróf Pálffy–Daun Lipót teanói
herceg özvegye, született Lónyay Olga Klotild volt. Az
özvegy grófné élete végéig, még negyed századig nyaralóként megtartja az épületet.
A házaspárnak nem volt gyermeke; azt, hogy ki örökölte
a villát, egyelőre nem tudjuk megmondani. Eleinte, amíg
a grófné élt, a visegrádi útikönyv és a városról szóló ismertető özvegy Pálffy–Daun grófné villájaként említi. Az
1932-ben a Műemlékek Országos Bizottsága által kiadott
Visegrád vára c. füzetkében leírják, hogy a hajóállomástól a Salamon-torony utcába felvezető lépcsővel szemben
a „hajdani Pálffy–Daun-féle kastély” áll.
Ezek szerint már a világháború előtti években is az egyszerűség kedvéért azt az épületet Pálffy–Daun-villaként
emlegetik. Ez az elnevezés ma is használatos, mert a
város nevezetes épületeit bemutató leírásokban ebben a
formában szerepel.
Az 1950-es évektől a villa Duna üdülő néven a SZOT
egyik központi üdülőépülete volt, mert más épületek is
tartoztak hozzá. Az 1980-as évek derekán a főváros kezelésébe került a korábban is hozzá tartozó Salamon-torony
u. 2. alatti Görgey-villával együtt. A Fővárosi Tanács V.
B. határozata alapján ezt a két visegrádi üdülőépületet
szociális otthonná szerették volna átalakítani. Ez az elképzelés, elsősorban az akkori helyi vezetés ellenállása
miatt, nem valósult meg. Az 1990-es, illetve a 2000-es
évek elején mindkét épületet eladták, majd jelentősen
átépítették.
A volt Duna üdülő vagyis a Pálffy–Daun-villa főépületét
a jelenlegi tulajdonos hotellé, konferencia- és tréningközponttá alakította át. Az átépítés nem fejeződött be, mert a
déli oldalon az elbontott épületrészek helyén ma romhalmaz van.
A grófné magánéletéről semmit sem, közéleti szerepléséről is alig valamit tudunk. Ezért inkább a személyéhez
kötődő családok történetéből adnék rövid ismertetőt.
Személyéhez három nevezetes família története kapcsolódik: saját családjáé, azaz a Lónyay családé, férje révén
pedig eleve két, a Pálffy és a Daun családé.
A Daun család bemutatásával kezdem, mert ez a família
inkább a Lajtán túl ismert, mint hazánkban. A család
eredetileg egy előkelő Rajna-vidéki nemzetség volt,
amelynek főága már 1682-ben kihalt. A nemzetség osztrák mellékága a 19. sz. végéig fennmaradt. A család talán
egyetlen tagjának, Daun Henrik Józsefnek (1678–1751)
volt valami kapcsolata velünk, magyarokkal, mert 1722 és
1749 között Buda várának parancsnokaként élt nálunk. Ő
volt az, aki 1724-ben a budai Városmajor területén először kertészetet létesített, és majort épített. A területet
néhány évvel később Buda város tanácsa megvásárolta a
várparancsnoktól.
Bátyja, Ulrich Philipp Lorenz (1669–1741) Németalföld
helytartója, Milánó katonai kormányzója, majd nápolyi
alkirály volt. Ez utóbbi méltóságában ő volt az, aki 1711ben a teanói hercegi címet megkapta.

Teano, amelyet Daun Ulrich hűbérként a hercegi címmel együtt megkapott, Közép-Itáliában, a Campania régióban fekvő, ma is mindössze 12 000 lakosú városka.
A Daun család legismertebb tagja, akit az osztrák történelem és sírfelirata is „országaink megmentője”-ként
említ, Leopold Joseph (1705–1766) teanói herceg, császári tábornagy volt. Daun herceg volt a 18. sz.-ban a Habsburgok egyik sikeres hadvezére. A hétéves háború (1756–
1763) az osztrákok számára kedvező befejezése is neki
volt köszönhető. Ő kezdeményezte 1751-ben a bécsújhelyi Mária Terézia Katonai Akadémia megalapítását. Ez az
intézmény a mai napig az osztrák tisztképzés egyik központja. A hálás utókor a hercegről Bécsben egy utcát
(Daungasse) nevezett el.
A Pálffy család hazánk mai is élő történelmi nevű főúri
családjai közül az egyik legismertebb. Alig van más e
nevezetes családok közül, amely annyi hadvezért adott
volna a hazának, mint a Pálffyak. A hadi erények alkotják
ugyanis a család tagjainak egyik legfőbb jellemvonását.
Hazánk történelmében a család tagjainak az uralkodóházhoz való rendíthetetlen hűsége miatt a Pálffyak szerepét nem lehet mindig egyértelműen megítélni. Volt a
családnak olyan tagja, akinek fontos volt magyar származása. Az is előfordult, hogy a Pálffyakat osztrák családként tartották számon.
Az Árpád-kori eredetű család felemelkedése a 15. sz.ban, Mátyás király idejében kezdődött. Akkor nősült be a
család egyik tagja, Pál az erdődi Bakócz családba. Ettől
kezdve használják a Pálffyak sajátként ennek a családnak
a címerét, amelynek leírása a következő: kék mezőben
hármas zöld halmon nyugvó ötágú félkerékből kinövő
természetes színű szarvas.
A család máig is legkiemelkedőbb tagja Pálffy Miklós
báró az ún. hosszú vagy tizenöt éves (1591–1606) háború
során tett szert hírnévre. Ő volt a Pálffy család egyetlen
tagja, aki valaha járt Visegrádon, és ha névlegesen is, de
várunk parancsnoka is volt.
A Habsburg és az Oszmán Birodalom közt lefolytatott
hosszú háború igazi célja Magyarország teljes meghódítása volt. Ennek a háborúnak volt egyik, nem lényegtelen
epizódja, hogy 1595. szeptember 3-án a keresztény hadak,
amelyeknek névleges fővezére Mátyás főherceg, beveszik
Esztergom várát. Ezt követően a keresztény sereg
Gianfrancesco Aldobrandini vezetésével megindulnak a
törökök által megszállt Visegrád vára ellen.
A magyar előhad Pálffy Mikós (1552–1600) parancsnoksága alatt állt. Már Esztergom váránál ott voltak
Vincenzo Gonzaga mantovai fejedelem csapatai is. A
herceg kíséretéhez tartozott Monteverdi vezetésével egy
kisebb (5-6 fős) kamarazenekar is.
Visegrád várát rövid ostrommal 1595. szeptember közepén visszafoglalták a töröktől.
Pálffy Miklóst ez év októberében esztergomi főkapitánynak nevezték ki, ami egyúttal a visegrádi várparancsnoki megbízatását is jelentette.
Az új főkapitány előbb vegyes, német és magyar katonákból álló őrséget rendel a visegrádi vár őrzésére. Rövidesen a németeket visszavonja, és ettől kezdve 1605-ig,
amikor is a vár újra török kézre kerül, csak magyar őrség
teljesít szolgálatot. Pálffy 1598. március végén bravúros
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rajtaütéssel csapataival visszafoglalja Győr várát a töröktől.
Győr várának visszavétele és egyéb sikeres haditettei
miatt a császár 1599-ben Pálffyt grófi rangra emeli, mellé
megkapja Pozsony vármegye örökös főispáni címét, illetve kinevezik a pozsonyi vár örökös főkapitányának.
Pálffy Miklós gróf rövidesen, váratlanul meghalt. A család további leszármazottjainak tulajdonképpen ő volt az
őse, ugyanis a testvéreinek nem, csak neki voltak gyermekei.
A meglehetősen népes Pálffy családból a hercegi címet
először Pálffy Lipót (1739–1799), Csongrád megyei főispán szerezte meg, aki 1762-ben elvette feleségül Daun
Terézia grófnőt, Daun Lipót gróf, teanói herceg lányát. A
házasság révén utódai a Pálffy–Daun nevet és a teanói
hercegi címet örökölték. A Daun család 1851-ben kihalt,
ezért a család hitbizománya női ágon Pálffy–Daun Nándor Lipótra (1807–1900) szállt, akinek nagyanyja Daun
Terézia hercegnő volt. Ő volt az, aki a királytól engedélyt
kapott arra, hogy a feleségétől, Lobkovitz Szidónia hercegnőtől származó fiaival együtt 1879. január 23-tól a
teanói hercegi címet Magyarországon is viselhesse.
Az idősebb erdődi gróf Pálffy–Daun Lipót Nándor
teanói hercegnek 1834-ben Bécsben született elsőszülött
fiát szintén Lipót névre keresztelték.

2014. szeptember

1857-ben Bécsben elvégezte a felsőbb hadi iskolát is.
Ezekben az években történt, hogy megismerkedett Széchenyi Istvánnal is, akit Döblingben többször is meglátogatott.
1860 tavaszán az olasz–római (Egyházi Állam) háború
kitörésekor Itáliába utazik, és felajánlja szolgálatait a
pápai államnak. Az olaszországi hadjárat során szerzett
betegsége miatt kénytelen több mint egy évig a döblingi
gyógyintézetben kezeltetni magát. Egészségi állapota
miatt visszavonultan előbb szülei birtokán, Stomfán él,
majd néhány évig Grazban lakik.
Ezekben az években kezdett autodidaktaként rajzolással
és festéssel foglalkozni. Akkor is nagy hatással volt rá
Ipolyi Arnold, akinek az 1854-ben megjelent Magyar
Mythologia című munkája az 1850–60-as években alapművé vált, a festők mintegy kézikönyvként használták
témaválasztásukhoz.
Öccsével, Vilmossal 1868-ban nagyobb tanulmányutat
tett külföldön, amelynek során Párizsba is eljutottak.
Visszajövet hosszabb időt töltött Németországban is.
Hazatérvén egymás után készültek történeti témájú képei.
A Pálffy Lipót által készített képekből (akvarell, szépia,
toll- és ceruzarajz) jó néhány darabot a Magyar Nemzeti
Múzeum Történeti Képcsarnoka őriz.

Lónyay Olga
Ifj. Pálffy–Daun Lipót
teanói herceg
Az ifjabb Lipót gyermekkorát és ifjúságának legnagyobb
részét Stomfán (Stupava, Szlovákia) családi birtokán
töltötte. Első nevelője Ipolyi Arnold volt, aki 1849-ben
rövid ideig udvari káplánként tartózkodott a családnál.
Ipolyi Arnold (1823–1886), akiben a magyar kultúrtörténeti kutatás úttörő alakját tiszteljük, később zohori plébánosként szoros kapcsolatot tartott az ifjabb Lipót gróffal.
A papi pályán is nagy ívet befutott egykori plébános, aki
előbb besztercebányai, majd halála évében nagyváradi
püspök lett, 19. századi tudományos életünk egyik kiemelkedő alakja volt.
Ipolyi Arnold nevelői hatása az ifjú gróf nemzeti beállítottságán is megmutatkozott, mert a bécsújhelyi katonai
akadémián, amelynek növendéke volt 1848–1853 között,
tanulótársaival és tanáraival is összetűzésbe került hazafias érzelmei miatt. Az 1850-es évek végén gyorsan emelkedett a katonai ranglétrán. A katonai szolgálat mellett

Kicsit későn, 47 éves korában szánta rá magát a házasságra, 1881-ben nőül vette Lónyai Olgát, és 1882-ben
Budapestre költözött.
Betegsége 1883-ban súlyosbodott, de mivel a külföldi
gyógykezelés sem segített rajta, visszatért Berkeszre
(Szabolcs megye). Itt visszavonultan, betegeskedve élt, és
rövidesen, 1884-ben meghalt. A gróf fiatal, mindössze 39
éves özvegye, Olga a nagylónyai és vásárosnaményi Lónyay családból származott. Édesapja, Lónyay Gábor
(1805–1885), aki 40 évig volt országgyűlési képviselő, a
reformpárti politikai mozgalmaknak ismert alakja volt. Ő
volt az, aki az országgyűlésbe fiatalon bekerült Kossuth
Lajost pártfogolta, és szükség esetén családját is segítette.
Támogatta Kazinczy Gábor politikust is, akinek egyébként sógora is volt, mert nővérét, Kazinczy Ottiliát vette
feleségül.
Legkisebb lányuk, Olga (1845–1914), aki családja révén
a református felekezethez tartozott, mint visegrádi villatulajdonos, kötelességének érezte, hogy helyi misszió kialakulását támogassa. Vörös Ákos tiszteletes úr, református
lelkész, által összeállított, A Visegrádi Református Egy-
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házközség története című, 2009-ben kiadott füzetkében
olvashatjuk, hogy Visegrádon az első református istentiszteletet a grófné villájában tartották. Ez a református és
evangélikus hívek számára úrvacsorával egybekötött
istentisztelet 1910. december 24-én délelőtt 10 órakor
volt.
A következő évben, 1911-ben a grófné adómegváltásként száz koronás alapítványt tett minden megkötés nélkül, szabad felhasználásra. A „Pálffy Alapítvány” összegét a dunabogdányi parókiakertben kút ásására használták
fel. A 26 méter mély kút vizét egy ér táplálja.
1914 tavaszán meghalt a grófné. A dunabogdányi és visegrádi gyülekezet táviratilag fejezte ki részvétét a gyászoló családnak.
Visszatérek a villa 1868–1870 közötti megépítéséhez,
mert eddig nem említettem, hogy eredetileg egy érdekes
külső építmény is tartozott hozzá. Az építtető,
Lichtenstein F. Lajos kívánságára ugyanis a Várhegy
oldalán lévő sziklaperemen egy kör alakú, faoszlopok
által tartott, nyomott félgömb alakú, valószínűleg bádoggal fedett díszes gloriette-nek nevezett kilátó is készült.
Ezt a kilátót, amely fehérre vagy más világos színűre volt
festve, egy nem túl meredek sétaút kötötte össze a villával. Ez a gloriette látható valószínűleg Beszédes Sándor
esztergomi fényképész által 1872-ben a nagymarosi oldalról készült visegrádi látképen. Feltehetően ugyancsak
Beszédes-fotó az előbbinél egy évvel korábban, 1871-ben
készült felvétel is, amely a déli oldalról mutatja a vár
mindkét részét. Ezen a felvételen a Salamon-torony előtti
hegyoldalon látható a kilátó.
A gloriette-nek nevezett többnyire kör alakú, ritkábban
négyszög vagy sokszög alaprajzú nyitott építményeket
általában kilátónak használták. A 18. sz. végén a kastélyok körül tájképi (vagy angol) kerteket alakítottak ki,
amelynek egyik romantikus építészeti eleme a gloriette
volt. A hazai kastélykertekben is előfordultak, pl. az Eszterházy grófok csákvári kastélyának kertjében készült

MEGHÍVÓ
A SZENTENDREI
MÓRICZOS ÖREGDIÁKOK EGYESÜLETÉNEK
vendége

MAROSVÖLGYI LAJOS
volt tanár, tanácselnök,
Szentendre város díszpolgára
és beszélgető partnere,
az egykori tanítvány

DR. SZABÓ (TÓTH) MÁRTA
A rendezvény
2014. szeptember 19-én
pénteken, 17 órakor lesz
a Móricz Zsigmond Gimnázium aulájában.
Cím: Szentendre, Kálvária út 16.
A rendezvényre szeretettel hívunk, várunk
minden egykori visegrádi móriczos diákot.
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kínai gloriette 1794-ben. Hazánkban talán mindössze egy
maradt meg eredeti állapotában. Ez a gloriette ma Fertőboz községben van. A kőből készült kör alakú építmény a
tóhoz közel áll. Építtetője gróf Széchenyi Ferenc, aki
1802-ben emeltette annak emlékére, hogy az előző évben
József nádor erről a helyről gyönyörködött a Fertő tó
szépségében.
Nem tudom pontosan megmondani, hogy a visegrádi
gloriette-et mikor bontották le, az bizonyos, hogy az
1890-es években a visegrádi Várhegyről készült felvételeken már nem látható.
A történelem fintora, hogy ha nem is teljesen ugyanolyan formában, de néha megismétli önmagát. A 19. sz.ban elbontott gloriette helyett ma is van városunkban egy
hasonló célú, igaz, hogy kissé romos, lepusztult állapotú
kilátó. A helyiek közül talán sokan emlékeznek rá, hogy
az 1987–1989 közötti években, amikor Visegrádon a
vízlépcső építése folyt, és már a Dunát is elterelték, a
Hosszúvölgy-dűlő (a helyiek Langethalnak hívják)
Lepence felé eső részén a meredek hegyoldalban betonból, kőből és üvegből építettek egy kilátótornyot. A nem
kis összegbe, állítólag akkor 40 millió forintba került
kilátóra a hivatalos verzió szerint azért volt szükség, hogy
onnan irányítsák az elterelt mederben folyó Dunán a hajóforgalmat. A jólértesültek viszont tudni vélték, hogy a
kilátót a valamikori KISZ KB első titkáraként feltűnt, de
ezekben az években környezetvédelmi és vízgazdálkodási
miniszterként a vízlépcső építését irányító Maróthy László
igénye miatt építették. A miniszter állítólag ebből a kilátóból szerette volna követni, hogy a szocializmus újabb
vívmányaként hogyan épül a nagy „mű”.
A két kilátó-tulajdonos szemlélete között az a különbség, hogy az egyik az évezredes történelmi tájban szeretett gyönyörködni, az utóbbi viszont a tájat végleg megváltoztató vízlépcső betonkolosszusának megépülését
szerette volna látni.
Szőke Mátyás
c. múzeumigazgató

FELHÍVÁS
Kedves Visegrádiak!
A XXX. Visegrádi Nemzetközi Palotajátékokra készíttetett emlékpólók – fehér, kék és piros színben; S, M, L, XL,
XXL méretben – visegrádiak részére 1.500 Ft-os kedvezményes áron kaphatók a Visegrád INFO irodában.
Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület

Köszönet!
Ezúton is köszönetet mondunk Visegrád Város Önkormányzatának mindazért a sok segítségért és támogatásért,
amivel klubunk működését és programjaink megvalósítását
segítette!
A visegrádi nyugdíjas klub tagjai

KÖSZÖNET
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
BOLKA LAJOS
elhunyta alkalmával részvétüket kifejezték,
és utolsó útjára elkísérték.
Emlékét szívünkben őrizzük.
A gyászoló család
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ŐSZI KIRÁNDULÁS

CSALÁDSEGÍTİ
ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
2000 Szentendre, Szentlászlói út 89.
tel: 06 (26) 312-605, 06 (26) 400-172

Idén hatodik alkalommal került megrendezésre a
Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat egyik legjelentősebb eseménye a balatoni egyhetes táboroztatás, melynek helyszínéül a déli parton
található Balatonszárszót választottuk.
Az egyhetes táborunkban a tíz ellátott településeinkről, húsz általános iskolás fiú és lány jött – természetesen fele-fele arányban –, akik még nem látták
kis hazánk legnagyobb tavát.
Az anyagi hozzájárulást nem igénylő kikapcsolódás és élményekben teli feltöltődés part közeli kőépületben történő elhelyezés mellett teljes ellátást
tartalmazott.

Hajókázás a Balatonon

A jó hangulathoz mély beszélgetések, sok nevetés,
fagyizás és természetesen strandolás párosult. A
mosolygós arcú és kíváncsi tekintetű kicsinyeknek
és nagyobbacskáknak természetesen a kísérő munkatársak gondos felügyelete mellett lehetőségük nyílt
fürdésre, focizásra, társasjátékozásra, közösségi
játékokra, pl.: dartsra és nagy meglepetésre balatoni
hajózásra.
Sajnos az időjárás nem kedvezett minden nap, így a
felhőtlen napsütötte tópart csak korlátozottan állt
rendelkezésünkre.
A hazaút során a gyermekektől folyton azt a kérdést kaptuk: ugye jöhetünk jövőre is?
A válaszban sajnos ki kellett ábrándítani őket, ez
egy nagy lehetőség, mely csak egyszer adatik meg.
Szívünk szerint minden évben visszahoznánk az
összeszokott csapatokat, de sajnos nagyon sok olyan
gyermek él a térségünkben, aki még nem járt a magyar tengernél.
CSGYSZ

1. nap: Eszterháza: a kastély megtekintése
idegenvezetővel,
Nagycenk: Széchenyi István Emlékmúzeum, Sopron
műemlékeinek megtekintése idegenvezetéssel
és ismerkedés a helyi „borkultúrával”
2. nap: Kőszeg–Szombathely–Pápa megtekintése
idegenvezetéssel
Időpont: 2014. október 4–5., szombat, vasárnap

Kedves Visegrádiak!
A Visegrádi Szövetség ebben az évben őszi kirándulását a
fenti útvonalra szervezi. Az egyéjszakás, kétnapos programra
tagságunkon, pártoló tagjainkon kívül bárkinek a jelentkezését
elfogadjuk az egyesületünk által előzetesen megállapított létszámig. Bárkit szeretettel várunk!
Bekerülési költség: 14.000 Ft/fő, amelyben buszköltség, a
szállás (két személyes) reggelivel, borkóstoló a hegyen (hatféle
borral) és vacsora, valamint az idegenvezetések vannak benne.
A kastélymúzeumba és a nagycenki múzeumba, illetve a szabadidőben önállóan meglátogatott múzeumi helyek belépő
jegyeit mindenki maga fedezi. (Persze közösen élünk a csoportos kedvezménnyel.)
Programterv:
Szombat:
06.00–06.15 Utazási gyülekező – Szentgyörgypuszta, kápolna,
delta stb.
06.15–10.00 Utazás Győrön át (vagy Budapesten át) – Fertődre (közben rövid megálló)
10.00–11.00 Az Eszterházy Kastélymúzeum megtekintése –
vezetéssel
11.00–13.00 Utazás Nagycenkre – Széchenyi Emlékmúzeum
megtekintése
13.00–15.00 Utazás Sopronba – és közben szabadidő
15.00–17.00 Sopron nevezetességeinek megtekintése, idegenvezetéssel
17.00–17.30 A szállás elfoglalása (Diákhotel, Baross utca 4–6.)
17.30–18.00 Utazás a Fényes pince-présházhoz
18.00–20.00 Borkóstoló és vacsora (hatféle bor és pörkölt
nokedlivel)
20.00–
Utazás a szállásra és szabad foglalkozás
Vasárnap:
07.00–08.00 Ébresztő, reggeli, bepakolás a buszba
08.00–09.00 Utazás Kőszegre
09.00–10.00 Kőszeg nevezetességeinek megtekintése – idegenvezetéssel
10.00–11.00 Utazás Szombathelyre
11.00–13.00 A városközpont megtekintése – idegenvezetéssel
13.00–14.30 Szabadidő (pl.: étkezés stb.)
14.30–15.30 Utazás Pápára
15.30–17.00 A városközpont megtekintése – idegenvezetéssel
+ szabadidő
17.00–20.00 Hazautazás Visegrádra – közben rövid pihenő
Jelentkezések: 2014. augusztus 15-ig (az alábbi számokon)
(ha kell, meghirdetjük).
Jelentkezés és előleg: 2014. szeptember 3-ig. Az előleg 6.500
Ft/fő.
Befizetése: Berinszki Józsefnénál (Ica) 06 (30) 452-3709
vagy Kiss Károlynál 06 (20) 415-0020.
A hiányzó összeget legkésőbb szept. 30-ig kell befizetni.
A Visegrádi Szövetség elnöksége nevében:
Kiss Károly
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Visegrádon
BÚTOROZOTT CSALÁDI HÁZ
HOSSZÚ TÁVRA
KIADÓ
Csendes, nyugodt környezet!
Érdeklıdni lehet:
Stéger Tamás
06 (70) 317-0349, 06 (70) 315-8469
Visegrádi autóbuszsofőrt felveszek
Tel.: 06 (30) 921-8076
Budapest Kálvin téri
2 szoba + hallos nagypolgári lakásomat (73 m2)
eladom, vagy cserélem értékegyeztetéssel
Visegrád és környéki ingatlanra,
vagy hosszú távra kiadom
(bútorozva, gépesítve, teljes berendezéssel)
Irányár: 19,9 millió forint
Tel.: 06 (20) 962-0707

TŐZIFAELADÁS
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL!
Vágott tűzifa 2200,– Ft/q,
hasított tűzifa 2300,– Ft/q
EŐRY CSABA
Tel.: 06 (20) 599-9399

29

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

HERR AUTÓSZERVIZ
2023 Dunabogdány, Ág u. 7.
Tel.: 06 (20) 957-0098
H IRDESSEN
A VISEGRÁDI H ÍREKBEN!
KEDVEZ Ő T ARIFÁK!
H EL Y IEKNEK
ÉS T ÖBBSZ ÖRI H IRDET ŐKNEK
T OVÁBBI KEDVEZ M ÉNY EK!
ANY AGOK L EADÁSA
M INDEN H Ó 1 5 - IG!
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Cserépkályha építése, átrakása
új és régi csempéből
és téglakályha-építés
Honti László
06 (20) 356-6634

AJTÓ, ABLAK,
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
garanciával, korrekt áron
Herr Gábor
WEBOLDAL TERVEZÉSETERVEZÉSE -ÜZEMELTETÉSE
HARDVER SZAKTANCSADÁS
ADATADAT - ÉS EGYÉB
SZÁMÍTÓGÉPES FELDOLG
FELDOL GO ZÁS

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

MUCSI ATTILA
Telefon: 06 (30) 969 6197
Web: http://www.mucsia.hu

Ikerházban egy kétés egy háromszobás lakás

KIADÓ vagy ELADÓ!
Érdeklődni 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
Felelős szerkesztő:
Gróf Péter
A szerkesztőbizottság tagjai:
Borsody István, Gróf Péter, dr. Gróh Dániel, Kálazy László,
Mezei Anna, Mikesy Tamás, Scheiliné Herendi Ida
Kéziratleadás: minden hó 15-ig
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