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Meghívó
Az aradi vértanúk gyásznapján, 2014. október 6-án (hétfĘ) 17 órakor

MEGEMLÉKEZÉST
tartunk a 48-as emlékmĦnél
Idén a cserkészcsapat szervezésében a visegrádi fiatalok mĦsorát láthatják, hallhatják
Mindenkit szeretettel várunk, s kérjük, hozzanak egy szál virágot vagy mécsest!


Fohász Budapestért
Ki itt születtem, mégis ócsároltalak, ki szerettelek és mégsem
ismertelek, bocsáss meg tévelygĘ fiadnak, dicsĘ városom, Budapest!
Hogy is hihettem rólad, szülĘvárosomról, hogy olyan vagy, mint a
többi, egy város a városok között. Jártam köveiden és elhittem, hogy a
kövezet közlekedésre való. Ültem a villamoson és azt hittem, hogy a
villamos utazásra szolgál. Számos házadban megfordultam, és azt
hittem, hogy e falak közt élni, enni, inni, lakni lehet csak. Nem tudtam,
hogy ezek a falak lĘrések, e villamosokból barikádokat lehet rakni, s
ezeken az utcákon rohamra indulni, harcolni és gyĘzni lehet!
A kerek világon minden térképen és glóbuszon, ma átírják nevedet,
Budapest. Ez a szó már nem egy várost jelöl. Budapest ma annyit tesz,
hogy hĘsiesség. Budapest, minden nyelvén a világnak azt jelenti; hĦség, önfeláldozás, nemzeti becsület.
Minden ember, aki szereti szülĘvárosát, azt kívánja: légy te is olyan, mint Budapest.
Kívánom én is: légy mindörökké, olyan, amilyen ma vagy, Budapest. Büszke és bátor emberek tanyája, magyarok jó
útra vezérlĘje, az emberi fajta csillagfénye, Budapest. Légy vendéglátója a világ minden nemzetének, de ne tĦrj meg
többé megszálló hordákat, idegen zászlókat e megszentelt falak között. Légy mindig olyan, mint Budapest, Budapest; és
tedd, hogy mi, méltatlan fiaid, méltók lehessünk hozzád és egymáshoz. Élj örökké, munkában és dicsĘségben, Szabadság fĘvárosa, Budapest!
(Örkény István: Levelek egy percben. Budapest, 1996)


Tisztelettel hívjuk Visegrád város valamennyi polgárát
az 1956-os forradalom és szabadságharc 58. évfordulójára rendezendĞ

ÜNNEPSÉGRE,
melyet 2014. október 23-án, csütörtökön 17 órakor tartunk a moziban
Beszédet mond Visegrád város polgármestere,
majd az Áprily Lajos Általános Iskola diákjainak ünnepi mĬsorával tisztelgünk
a forradalom hĞsei és mártírjai emléke elĞtt
Mindenkit szeretettel várunk a városi ünnepségre!
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– Elfogadtuk a Fellegvár Óvoda 2013/2014. évi beszámolóját.
– A bányatelepi járda építési munkáinak kivitelezése
során derült ki, hogy az engedély és a
tervdokumentáció elĘírásainak megfelelĘen épített
járda 12 m2-es területrészben érinti a 188-as hrsz.-ú,
míg 46 m2-es területrészben a 187-es hrsz.-ú
ingatlanokat, melyekben Sovány József, Detrano
Klara
és
Vaik
Viktorné
tulajdonrésszel
rendelkeznek. A városüzemeltetési és városfejlesztési bizottság kezdeményezésére a hivatal
levélben
megkereste az érintett ingatlan
tulajdonosait, hogy hajlandóak-e eladni az
ingatlanok járdaépítéssel érintett részét, és ha igen,
milyen összegĦ m² áron. A tulajdonosok jelezték,
hogy 17.500 Ft/m2-es vételáron hajlandóak eladni a
területrészeket, viszont a képviselĘ-testület úgy
döntött, hogy a magas vételár miatt azokat nem
vásárolja meg. A testület egyúttal felkérte
Félegyházi András polgármestert, hogy a járda
nyomvonalának áthelyezése érdekében oly módon
járjon el, hogy az ne vegye igénybe a Visegrád 187es és a 188-as hrsz.-ú ingatlanokat, azaz
kezdeményezze az engedélyes tervdokumentáció,
illetve a hatósági engedély módosítását. A
képviselĘ-testület egyúttal felkérte a város- és
községgazdálkodási csoportot, hogy a módosított
engedélyek megérkezését követĘen a bányatelepi
járdát helyezze át úgy, hogy a Visegrád 187-es és a
188-as hrsz.-ú ingatlanokból területrészek ne
legyenek igénybe véve.
– Módosításra került a Visegrádi VárosfejlesztĘ Kft.
alapító
okirata,
figyelemmel
a
Polgári
TörvénykönyvrĘl szóló 2013. évi V. törvény
(továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseire, ennek
keretében különösen a gazdasági társaságok
vonatkozásában meghatározott rendelkezésekre.
Ennek megfelelĘen javításra kerültek a már nem
hatályos törvényhelyekre történĘ utalások. Az
okirat IV. fejezetében rögzítésre kerül, hogy a
társaság törzstĘkéjének 500.000 Ft-ról 3.000.000
Ft-ra történĘ emelése érdekében az önkormányzat
tagi befizetéssel, a társaság pénzforgalmi
számlájára átutalt 2.500.000 Ft-ot bocsátott a
társaság rendelkezésére. Továbbá a 2014. február 1jétĘl
2014.
szeptember
30-ig
megbízási
jogviszonyban lévĘ megválasztott ügyvezetĘnek,
Bozzay Péternek a megbízatását 2015. március 31ig meghosszabbította a testület, és egyúttal a
megválasztott ügyvezetĘ és a felügyelĘbizottság
tagjaira vonatkozó, a Ptk.-ban rögzített összeférhetetlenségi szabályaival az Alapító Okiratot kiegészítette.

– Döntés született arról, hogy megrendeli a 247-es és
1053-as hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanokon kialakítandó közút megvalósíthatóságát
tisztázó földmérést és elemzést, melyet a közút
kialakítását kérelmezĘ 263/3-as hrsz.-ú szomszédos
telek tulajdonossal közösen, 50-50%-os megosztásban finanszíroz. A geodéziai mérés és úttervezĘi szakvélemény elkészítéséhez az önkormányzat által vállalt összeg 155.000 Ft, melyet az
önkormányzat a 2014. évi költségvetésérĘl szóló
1/2014. (II. 14.) számú rendelet általános tartalék
sora terhére biztosít.
– A képviselĘ-testület még 2012 júniusában döntött
arról, hogy helyi termelĘi piacot hoz létre, melynek
helyét a tornacsarnok, a mozi köz és a 11-es fĘút
által határolt területen jelölte ki, az üzemeltetési
feladatokkal a Pro Visegrád Kulturális Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.-t bízta meg, melyre
megállapodást is kötöttek. A testület a 144/2014.
(06. 19.) határozatában döntött arról, hogy az
„Ezeréves Visegrád városközponti fejlesztés”
projekttel kapcsolatban elĘírt, piac mĦködtetésével
együtt járó feladatok ellátását egyelĘre 2014.
december 31-ig a Visegrádi VárosfejlesztĘ Kft.-ra
ruházza át. Az önkormányzatnak ezért a Pro
Visegrád Kft.-vel a visegrádi helyi termelĘi piac
üzemeltetésére 2012. augusztus 3-án kötött
együttmĦködési megállapodást fel kell mondania,
és a VVF Kft.-vel ezen feladatok ellátására
szerzĘdést kell kötnie. Szükségessé vált a piac
helyének pontosítása is, mivel a 2014. szeptember
7-én újra beinduló termelĘi piac nem a korábban
megjelölt „füves” területen, hanem a rendezvényépületben és -téren fog mĦködni a továbbiakban. Visegrád város helyi termelĘi piaca minden hét vasárnapján április 1-tĘl október 31-ig 7 és
13 óra között, november 1-jétĘl március 31-ig 9 óra
és 13 óra között tart nyitva.
– A kiesĘ szavazatszámláló bizottsági tagok helyére
kellĘ számú póttag hiányában szükségessé vált új
tagok megválasztása. Dr. Szabó Attila, a Helyi
Választási Iroda vezetĘjének indítványára a képviselĘ-testület az 1. számú szavazatszámláló bizottságba megválasztotta Bánóné Rédai Annát, póttagnak Szlovák Erzsébetet; továbbá a nemzetiségi
szavazókör szavazatszámláló bizottságába Csepreginé Borostyán Annát.
– Döntés született arról, hogy a 80.360 Ft-tal
támogatja az önkormányzat a Transzplantációs
Alapítvány a Megújított Életekért (1138 Budapest,
Váci út 184.) Visegrádon 2014. szeptember 5–7.
között tartandó családi napját, valamint 2014.
szeptember 3–6. között megrendezésre kerülĘ nem-
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zetközi konferenciáját. A támogatást az önkormányzat a 2014. évi költségvetésérĘl szóló
1/2014. (II. 14.) számú rendelet általános tartalék
sora terhére biztosítja.
–

Helyt adott a képviselĘ-testület az Akron
Reklámiroda Bt. részére közterület használati díj
megfizetésétĘl való eltekintés iránti kérelmének a
Rév u. 1. számú ingatlan elĘtt 0,15 m2-es közterületen történĘ cég és címtábla kihelyezésének
céljára.

– Úgy döntött a képviselĘ-testület, hogy „az egyes
közjegyzĘi nem peres eljárásokról” szóló 2008. évi
XLV törvény 21. § (1) bekezdése alapján a
Visegrád, FĘ u. 81. (650-es hrsz.) szám alatti
polgármesteri hivatal épület állapotának, készültségi fokának, a FėV-2 ÉpítĘipari és Beruházó Zrt.
által elvégzett munkáinak megállapítása érdekében
a területileg illetékes közjegyzĘtĘl igazságügyi
szakértĘ kirendelését kérelmezi. Ezt az indokolja,
hogy amennyiben az önkormányzat és a FĘv2 Zrt.
között polgári peres eljárás indul, akkor a jelenlegi
állapotról lesz az önkormányzatnak egy olyan
szakértĘi véleménye, amely ugyanolyan bizonyító
erĘvel rendelkezik, ugyanúgy felhasználható az
eljárás során, mintha a bizonyítást maga a bíróság
folytatta volna le, vagyis többet ér egy egyszerĦ
okirati-bizonyítéknál. A szakértĘt a területileg
illetékes közjegyzĘ elĘtt kell kérelmezni, az ehhez
szükséges 500.000 Ft becsült összeget az önkormányzat a 2014. évi költség-vetésérĘl szóló
1/2014. (II. 14.) számú rendelet általános tartalék
sora terhére biztosítja.
– Arról döntött a testület, hogy 2015. május 15-ig
bruttó 50.000 Ft/hó bérleti díj ellenében bérbe veszi
a Rhus Hirta Kft.-tĘl bérleményében lévĘ Visegrád,
Bányatelep alatt (VIFA telephely) található 209 m2
alapterületĦ, önálló bejárattal rendelkezĘ fedett,
zárt, tolóajtóval felszerelt épületet, valamint az
udvarból fagerendák és betonkörgyĦrĦk tárolására
60 m2 alapterületĦ részt tárolás, raktározás céljára.
– A Pázmány Péter utca 3. szám (610-es hrsz.) alatti
ingatlanon és a mögötte lévĘ pince- és partfalomlás
miatti károk helyreállítási építési munkák
megvalósítása tárgyában a megítélt 24.727.000 Ft
helyreállításhoz kapcsolódó támogatás elszámolása
során megállapításra került, hogy fennmaradt
41.137 Ft, melynek oka az volt, hogy a kivitelezĘ
(Geoszolg Kft.) árajánlata alacsonyabb volt, mint a
pályázat által elismert helyreállítási költség. Így
errĘl a fennmaradó összegrĘl az önkormányzatnak
le kellett mondania a Magyar Államkincstár felé.
– Módosította a testület a 187/2014. (08. 14.) Ökt.
határozatát, mely szerint az árvízvédelmi beruházás
kapcsán az önkormányzat tulajdonában lévĘ 73/1es, 78-as és a 81/2-es hrsz.-ú ingatlanokból 8150 m2
területet bérbe ad a Magyar VízépítĘ Zrt. részére
40.000 Ft/nap bérleti díj ellenében a védmĦ földmunkáinak végzéséhez szükséges humusz és be-
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építendĘ töltésanyag ideiglenes tárolása céljára. A
határozat
egyéb
rendelkezései
változatlan
tartalommal hatályban maradnak.
– Jóváhagyólag elfogadta a képviselĘ-testület Dr.
Kucsera Tamás Gergely alpolgármester 2014. évi
kilenc havi képviselĘi tiszteletdíjának megfelelĘ
összeg, azaz 485.955 Ft felajánlását az alábbiak
szerint:
– a szeptember 12–14. között megrendezendĘ
városnapok keretén belül megvalósuló,
„Térszínház – Pinkó és a szegényember” címĦ
gyermekelĘadás finanszírozására:190.500 Ft,
– az Áprily Iskoláért Alapítvány részére zeneiskolai programok megvalósítására, valamint
hangszerek és egyéb eszközök vásárlására:
200.000 Ft,
– a Visegrádi Nyugdíjas Klub mĦködésére:
95.455 Ft.
–

Módosítottuk a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a közterületek
rendjérĘl szóló 12/2013. (V. 24.) önkormányzati
rendeletet, melynek következtében bĘvítettük a
díjfizetés alól mentesülĘk körét, így nem kell
közterület-használati díjat fizetni – a korábbiak
mellett – az egészségügyi szolgáltatóknak, köznevelési intézményeknek, valamint a postának.

A rendelet teljes terjedelemében, egységes
szerkezetben
olvasható
a
www.visegrad.hu/önkormányzat/rendeletek,szabályzat
ok/hatályos rendeletek menüpont alatt.

2014. szeptember 4-én tartott
zárt képviselĘ-testületi ülésen az alábbi
döntések születtek:
– A képviselĘ-testület a „városi kitüntetésekrĘl szóló
8/2006 (IV. 28.) önk. rendelet 7. § (1) bekezdése
alapján
Pro
Urbe
Visegrád
kitüntetést
adományozott Cseke László részére
– A „városi kitüntetésekrĘl szóló 8/2006 (IV. 28.)
önk. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján Díszpolgári
címet adományozott Mezei Anna részére
A kitüntetĘ címek átadására a 2014. szeptember 13-án
megrendezett városnapi ünnepség keretében került
sor.
– Döntés született arról, hogy a csĘdeljárásról és a
felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX.
törvény 22. §. (1) bekezdés b) pontja alapján a
VIFA Kft.-vel szemben az illetékes törvényszéken
felszámolási eljárás megindítását kérelmezi az
önkormányzat, mivel az évek során felhalmozott
helyi adótartozás behajtására az önkormányzati
adóhatóság (jegyzĘ) által tett végrehajtási
intézkedések nem vezettek eredményre a kft.
fizetésképtelensége okán.
Visegrád Város
Önkormányzata
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Helyi építési szabályozásról III.
Környezetalakítást elĘsegítĘ szellemi és anyagi eszközök


A Visegrádi Hírek legutóbbi két számában
összegyĦjtöttem a helyi építési szabályalkotás és a
településképi illeszkedés fĘbb szempontjait. Célom
az volt – és továbbra is az – hogy könnyebbé tegyem
az eligazodást az elĘírások rengetegében, és
megnevezzem azokat a szakmai segítségnyújtókat,
akik a legjobb vagy legalább is az optimális – azaz a
lehetĘ legjobb – megoldás megtalálásában segítenek
mindenkit, aki a környezetét alakítani kívánja.
Ezeket a célokat most azzal egészítem ki, hogy
bemutatom azokat a szellemi és anyagi támogató
eszközöket, amelyek a Visegrádon lakók és
ingatlantulajdonosok rendelkezésére állnak házuk és
környezetük alakításához. Három, a fentieknek
megfelelĘ lehetĘséget mutatok be a továbbiakban.
Az utcai homlokzat- és kerítés-felújítási
pályázatot, a fĘépítészi szakmai tanácsadást és
szociális alapú kárelhárító felújítási támogatást.
A – rövidebb nevén – homlokzat-felújítási
pályázatot Visegrád Város Önkormányzata minden
évben november végén vagy december elején írja ki,
hogy a következĘ évben egy téli-tavaszi tervezési
idĘszak után tavasszal vagy nyáron el lehessen
végezni a támogatott felújítási munkákat, és még az
Ęsszel el lehessen számolni a támogatási
összegekkel. Azután kezdĘdhet a ciklus újra. Ezzel a
pályázat útján elérhetĘ támogatási rendszerrel a
település célja az, hogy egyrészt a védett, értékes
területeken a felújítások számának növekedését
elĘsegítse, másrészt a védett környezet (mĦemléki
jelentĘségĦ, önálló karakterĦ és természetvédelmi
területek – melyek a település döntĘ részét lefedik)
szigorú
szabályozási
rendjébĘl
keletkezĘ
többletköltségeket csökkentse. Ehhez a célhoz
tervezési és kivitelezési támogatást biztosítunk. A
tervezési támogatás mértéke adott esetben egy
kisebb homlokzat-felújítás esetén 100% is lehet. A
kivitelezésre fordítható pályázati összeg az építés
összköltségének 50%-a lehet. Ez azért van így, mert
a pályázat nem szociális alapú, hanem településképi
szempontok teljesülését segíti. A támogatási
rendszer utófinanszírozásos, tehát csak számlával
igazolt teljesítés után áll módunkban kifizetni a
megítélt összeget.
Fontos megjegyezni még az elmúl két év
tapasztalata alapján, hogy a pályázatnál elĘnyt
jelent, ha komplex felújításban gondolkodik a
Tisztelt ÉpíttetĘ. Ez például azt jelenti, hogy egy
elĘkert nélküli utcafronton álló ház esetében
érdemes a homlokzatot és az utcafronti kerítést
egyben kezelni, valamint ha szükséges, a
vízelvezetésrĘl és szigetelésrĘl is gondoskodni.

Önálló kerítéssel csak abban az esetben érdemes
pályázni, ha a telken álló ház utcai homlokzata jó
állapotban van. Ezen kívül célszerĦ reális
költségbecslésekkel pályázni, mivel a bíráló
bizottság szakemberekbĘl áll, és kiszĦri az
aránytalan pályázatokat. Nem érdemes tervezés
nélküli, házi kivitelezésben gondolkodni, mert azt a
pályázati célok alapján és a védett területek
érzékenysége miatt el kell, hogy utasítsuk.
A homlokzat-felújítási pályázat hatásterületét évrĘl
évre bĘvítettük. Idén azt szeretném elérni, hogy az
összes helyi területi védelmet élvezĘ (tehát önálló
karakterĦ) területre terjedjen ki.
Ilyen eszköz még – de kevesen veszik igénybe – a
fĘépítészi szakmai tanácsadás, mely természetesen
illetékmentes. Rögtön az elején le kell szögeznem,
hogy konkrét terv készítésére nem irányulhat ez a
tevékenység, csak javaslatok megfogalmazására,
meglévĘ tervek, megoldások vizsgálatára. Bár ezt az
eszközt elsĘ sorban a tervezĘ kollégáknak kellene
igénybe venni a helyi szabályozás megismerése
érdekében, minden Tisztelt ÉpíttetĘ élhet vele, akár
építési szándékának pontosítása érdekében is.
Abban az esetben, ha egy ingatlan állapota
személy- és vagyonbiztonságot veszélyeztet, és a
tulajdonosnak nem áll módjában vállalni a sürgĘsen
szükséges beavatkozás költségét, indokolt esetben
Visegrád Város JegyzĘjéhez fordulhat írásbeli
kérelemmel célzott szociális jellegĦ, kárelhárító
támogatásért. Az ilyen jellegĦ igényléshez a család
vagyoni helyzetét igazoló dokumentumokat is
mellékelni kell. A megfelelĘ igazolások benyújtása
esetén az önkormányzat illetékes szakbizottsága
bírálja el a kérelmet.
A fentieken kívül közvetett szellemi támogató a
Dunakanyar Tervtanács, mely építészeti szakmai
testület a 12/2008. (VII. 3.) önkormányzati
rendeletben meghatározott esetekben illetékmentesen állásfoglalást ad a hozzá benyújtott
tervekrĘl. A kedvezĘ tervtanácsi állásfoglalás –
jogállása szerint – az engedélyezhetĘség bizonyítékaként szolgál az építési engedélyezési eljárás
során, ezért a Tisztelt ÉpíttetĘ abban az esetben is
kérheti, hogy házának terveit vizsgálja meg a
Dunakanyar Tervtanács, ha erre külön jogszabály
nem kötelezi Ęt.
A fentiek alapján jól látható, hogy a megalkotott
szabályok nem csak kötelezettségeket rónak ránk,
hanem lehetĘségeket is biztosítanak, melyekkel a
megfelelĘ élethelyzetben élhetünk.
Rüll Tamás
városi fĘépítész
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CBA üzlet: Szeptember elején Halmschláger Antal, a
visegrádi CBA élelmiszer-áruház tulajdonosa Visegrád
Város Önkormányzatának kérésére és cselekvĘ részvételével meghívásos építészeti tervversenyt indított. A
verseny eredményhirdetése október végén lesz, mely
után az elkészült pályamunkákat a tulajdonos engedélyével meg lehet majd tekinteni. A kiállítás helyérĘl és
idĘtartamáról Visegrád város honlapján fogunk tájékoztatást adni.
Schulek utca: Augusztus 25-én elkezdĘdött a Schulek
utca építésének második üteme. A munkálatok kivitelezésére négy vállalkozótól kért be árajánlatot az önkormányzat. HatáridĘre három árajánlat érkezett be, melyeket a városfejlesztési bizottság is megtárgyalt. Javaslatuk alapján a képviselĘ-testület Ádám Tamás árajánlatát fogadta el. A saját forrásból megvalósuló beruházás
folyamán új, szilárd burkolatot kap a Schulek utca második szakasza is, megújulnak a kapubejárók, továbbá
egy szakaszon új járda is épül. A KÁOSZ üzletházzal
szemben murvás parkolót alakítanak ki. Az esĘs idĘ
miatti kisebb csúszásokat is figyelembe véve a beruházás várhatóan október közepére elkészül.
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Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
a háztartásokban keletkezett veszélyes
és elektronikai hulladék összegyĦjtését

2014. október 18-án, szombaton végezzük
Kérjük, hogy a hulladékot reggel 8.00
és délután 14.00 óra között szíveskedjenek
a városgazdálkodási csoport telephelyére
(GAMESZ-udvar, Visegrád, Nagy Lajos u. 5.)
szállítani, ahol munkatársaink átveszik
az összegyĦjtött hulladékot
Veszélyes hulladék:
festék, hígító, oldószerek és ezek tároló edényei,
motorolaj, fĦtĘolaj, sütĘolaj stb.
Elektronikai hulladék:
háztartási kis- és nagygépek, távközlési
berendezések, szórakoztató elektronikai cikkek,
elektromos barkácsgépek, világítótestek,
akkumulátorok, elemek stb.
Tájékoztatjuk Önöket,
hogy ugyanebben az idĘpontban,
2014. október 18-án 8.00–14.00 óra között
a fent megjelölt címen autógumit
és hullámpalát is átveszünk az alábbiak szerint:
autógumi: 100 Ft/darab egységáron,
hullámpala: 20.000 Ft + áfa/m3 áron
A gyĦjtéssel kapcsolatban további információ
ifj. Schüszterl Károlytól kérhetĘ
a 06 (20) 456-1841-es telefonszámon
Visegrád Város Önkormányzata
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Visegrád Város Önkormányzat
a ,,Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Mátyás Király MĦvelĘdési Ház
és Városi Könyvtár
könyvtáros
munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony idĘtartama:
határozatlan idejĦ közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidĘ
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2025 Visegrád, Széchenyi utca 11.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetĘi megbízással
járó lényeges feladatok:
teljes körĦ könyvtári feladat és szolgáltatás ellátása, számítógépes nyilvántartás folyamatos üzemeltetése
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a ,,Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók
Pályázati feltételek:
§ fĘiskola, informatikus-könyvtáros, könyvtáros,
§ könyvtárosi – legalább 1–3 év szakmai – tapasztalat,
§ gyakorlott szintĦ integrált könyvtári rendszerek,
§ magyar állampolgárság, büntetlen elĘélet
A pályázat elbírálásánál elĘnyt jelent:
§ egyetem,
§ angol nyelvbĘl középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
§ német nyelvbĘl középfokú C típusú általános nyelvvizsga
Elvárt kompetenciák:
§ jó szintĦ kommunikációs készség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§ szakmai önéletrajz, szakmai elképzeléseket tartalmazó
motivációs levél, végzettséget igazoló dokumentumok
másolata, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetĘségének idĘpontja:
A munkakör legkorábban 2014. november 1. napjától tölthetĘ be
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. október 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Mikesy Tamás nyújt, a 06 (30) 210-8580-as telefonszámon
A pályázatok benyújtásának módja:
§ postai úton, a pályázatnak a Mátyás Király MĦvelĘdési
Ház címére történĘ megküldésével (2025 Visegrád, Széchenyi utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplĘ azonosító számot: 145-1/2014,
valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros
§ személyesen: Mikesy Tamás, Pest megye, 2025 Visegrád,
Széchenyi utca 11.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. október 20.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
§ Visegrád Város honlapja – 2014. szeptember 24.
§ Visegrádi Hírek – 2014. október 1.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
www.visegrad.hu honlapon szerezhet
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MEZEI ANNA
,,Mióta éltem, forgószélben próbáltam állni helyemen” – ez a József Attila-i gondolat irányította életem
döntéseit, egyéni és közéleti ténykedéseimet – vallja magáról.
Igen, az itt eltöltött negyven egynéhány év – több évtizedes tanári és
iskolaigazgatói tevékenység, az oktatás, a kultúra és a szociális szféra
területén végzett szép hivatás és odaadó munka – határozta meg Mezei
Anna visegrádi tevékenységét.
Nagy érdemei vannak abban, hogy az akkori általános iskola a neves
költĘ, Áprily Lajos nevét felvehette. Nemzedékek kerültek ki abból az
iskolából, mely a környék egyik legszínvonalasabb intézete lett. Igazi
pedagógus: nemcsak tanított, oktatott, mert emellett más, szerteágazó
tevékenységet is folytatott Visegrádon, Visegrádért.
Még sokakban fel sem merült, de Ę a rendszerváltás kezdetén
fontosnak érezte, hogy a városnak testvériskolája legyen. A csillagok
szerencsés állásának köszönhetĘen immár 25. éve él és gyümölcsözik
az erdélyi Parajd ugyancsak Áprily nevét viselĘ iskolájával a
kapcsolat. Hogy az elmúlt évtizedek alatt hány visegrádi diák ismerhette meg a költĘ gyermekkori édenét, az nagy részben neki is köszönhetĘ.
Az iskola életében Áprily személye és költészete döntĘ változást hozott: a nyári VI–PA táborok, kirándulások, az Ęszi Áprily-hét, a néhány éve létrehozott Áprily Iskoláért Alapítvány mind-mind diákjaink
életét gazdagították, a szülĘk–nevelĘk–gyerekek kapcsolatát tették még élĘbbé.
Az iskolai élet fontos területe a zeneoktatás. E téren is elévülhetetlenek érdemei, és nagy szerepe volt
abban is, hogy a tehetséges zeneiskolások közül bĘ évtizede Zoller-díjban részesülhetnek a legjobbak.
Az Áprily Iskoláért Alapítvány hozta életre az Év diákja és az Év kisdiákja díjat, melyet Visegrádon és
Parajdon is csak a mindenben kitĦnĘ tanulók kaphatnak meg.
A város kulturális életében nincs olyan terület, ahol nevével ne találkozhatnánk: a hĘsök napi megemlékezés, a mĦvelĘdési ház rendezvényei, a költészet napi és templomi irodalmi mĦsorok aktív résztvevĘje, a Visegrádi Versbarátok Körének dramaturgja. Idén a nagy sikerĦ ,,Bandi bácsi olvasótábora”
ugyancsak az Ę ötleteként született, s aratott nagy sikert a résztvevĘk között.
Közéleti tevékenységérĘl sem szabad megfeledkeznünk, hiszen több cikluson át a humánpolitika területén önkormányzati képviselĘként tevékenykedett; az idĘskorúakért az idĘsek napja lebonyolításában
és a rászorulók segélyezésben, valamint a közmĦvelĘdési, oktatási, ifjúsági és népjóléti bizottság vezetĘjeként az ifjúságért végzett önzetlen és eredményes munkát.
A természeti katasztrófák alkalmával is aktív részt vállalt a kárpátaljai, lengyelországi, szikszói gyerekek segítésében, visegrádi fogadásában, programjaik összeállításában. Az erdélyi Kobátfalva árvíz sújtotta családjának sorsát is szívén viselte; koordinálva, hogy házuk ismét felépülhessen.
A nyugdíjazás sem tudta elszakítani egy életen át folytatott hivatásától, hiszen a Visegrádi Hírek Gyerekkuckó rovatát évek óta írja, így is kapcsolatot teremtve diák és irodalom, játék és érték közt. Több
mint húsz éve a város lapjának egyik szerkesztĘje, állandó szerzĘje; építĘ szándékú írásaival is a város,
a benne élĘk elĘrehaladását, fejlĘdését kívánja szolgálni.
Az elmondottak ízelítĘül csak kis szeletét adják mindannak a sokrétĦ és szerteágazó tevékenységsornak, ami Mezei Anna több évtizedes visegrádi munkáját bemutatni igyekezett. Mindezek alapján Visegrád Város KépviselĘ-testülete úgy ítéli meg, hogy a most átadott díszpolgári cím csak szerény elismerése – Mezei Anna / Panni néni – több évtizedes munkájának, és külön öröm, hogy Ę lehet az elsĘ, aki
nĘként e címet viselheti.
Amikor gratulálunk neki, kívánjuk is, hogy még sokáig lehessen Visegrád és a benne élĘk hasznos
polgára!

XXX. évfolyam 10. szám

VISEGRÁDI HÍREK

7

  
    



CSEKE LÁSZLÓ
Aki Cseke Lászlót középkori lovagi öltözetben látta-látja küzdeni
a Salamon-torony udvarán vagy a palotajátékok rendezvényein,
nem is sejtheti, hogy szinte az egész életét kitöltĘ történelmi
hagyományĘrzésnek keresztelt tevékenységbe még mennyi
minden belefér.
Gyermekkorától nemcsak a hely szelleme, hanem édesapja
tanári, a széles körĦ turisztikai és a Dunakanyar, fĘként Visegrád
múltjának kutatása és bemutatása érdekében végzett munkássága
is arra predesztinálta, hogy városunkban valósítsa meg életcéljait.
A pedagógusi tevékenység, az idegenforgalmi, a vendéglátói
munka mellett és után Visegrád történelmi hagyományainak
gyakorlati bemutatását tĦzte ki célul maga elé. Mivel tisztában
volt azzal, hogy ezt a tevékenységet csak Visegrád hiteles történelmi hagyatékára lehet alapozni,
édesapjával 1990-ben újjáélesztették a Károly Róbert által 1326-ban Visegrádon alapított Szent
György Lovagrendet. Ezt az immáron Európára kiterjedĘ szervezetet mint rendi kancellár édesapja
halála óta Ę irányítja. A Szent György Lovagrend és ezen belül Cseke László a határokon túli magyarságra is kiterjedĘ katonai hagyományĘrzĘ, tudományos, karitatív és a testvérvárosi kapcsolatok
erĘsítése érdekében kifejtett tevékenységének felsorolása önmagában túllépné a mostani laudáció
idĘbeli kereteit.
Még kimondani is félelmetes: Visegrád és szerényen tegyük hozzá: Közép-Európa legnagyobb
nyári szabadtéri rendezvénye, a palotajátékok idén volt harminc éves. Visegrád nem Visegrád a
palotajátékok nélkül, a palotajátékok nem palotajátékok Cseke László nélkül. SzervezĘje, irányítója,
motorja ennek a fesztiválnak… és ami nagyon fontos, a lovagrendet és a palotajátékokat továbbvivĘ
új nemzedék egyik kinevelĘje. Saját családján belül is.
A Visegrád életében meghatározó szerepet betöltĘ lovagrend mellett Ę a vezetĘje a város turisztikai szolgáltatásait szervezĘ, a látogatóknak programot, információt nyújtó szervezetnek, a TDMnek is, amely az egyik fontos résztvevĘje a városi kulturális rendezvényeinek. A TDM irodában
néha úgy láthatjuk, ahogy harminc év alatt alatt ritkán: mint turisztikai látványosság, hétköznapi
ruhában íróasztal fölé görnyedve hivatalos papírokat, számlákat tanulmányozva.
Kívánjuk, hogy Cseke László még minimum harminc évig szolgálja erĘben-egészségben mint sok
csatát látott Ęsz lovag városunkat úgy, mint eddig, s eddigi visegrádi életét, tevékenységét a Szent
György Lovagrend 1326-os jelmondatának csekély módosításával jellemezhetjük:
,,In Veritate Iustus Sum Huic Fraternali Societati”
„Valósággal igaz vagyok e testvéri szervezet iránt.”
Valósággal igaz vagyok e város szolgálata iránt.
A kitüntetĘ címek átadására és a díjazottak méltatására a városnapi ünnepségen került sor
szeptember 13-án, a Magyar László Tornacsarnokban. Itt köszönte meg Félegyházi András, Visegrád polgármestere a Fellegvár Óvoda vezetĘjének, Dobó Istvánné Juditnak is több évtizedes óvodavezetĘi tevékenységét, és adta át az oklevelet, az értékes tárgyjutalmat.
A városnapi ünnepség ünnepi hangulatát emelte az Áprily Lajos Általános Iskola diákjainak
szavalata, zenés és táncos produkciója.
A díjazottakat a jelenlévĘ közönség vastapssal köszöntötte, és koccintott egészségükre.
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Bemutatkoznak a polgármester- és képviselĘjelöltek

TISZTELT
VISEGRÁDI VÁLASZTÓPOLGÁR!
Abonyi Géza vagyok. Több mint harminc éve élek Visegrádon.
Az elmúlt években voltam már a városnak képviselĘ-testületi
tagja és polgármestere.
A jelen választáson polgármesterjelöltként és képviselĘjelöltként is indulok. Visegrád jövĘjére, fejlĘdésére vonatkozó elképzeléseimet levél formájában a város számos háztartásába eljuttattam, továbbá a programom bármikor megtekinthetĘ az interneten
is, az „Abonyi Géza polgármesterjelölt” facebook oldalon. A
program fĘbb elemei a következĘk:
A megkezdett fejlesztések terén szeretném folytatni, illetve befejezni az eddig megkezdett beruházásokat: árvízvédelmi gát,
óvodabĘvítés, városháza-újjáépítés.
A következĘ években szeretném a város utcáit és járdáit folyamatosan rendbe hozatni ahol szükséges, és
egyben elĘkészíteni a villamos légvezetékek föld alá vitelét. Szeretném, ha két éven belül egy új és korszerĦ
CBA üzlet nyílna Visegrádon, továbbá szeretnék egy szép nagy játszóteret és szabadidĘparkot kialakítani a
régi kemping területén.
A testületi és hivatali munka középpontjába a lakosság igényeinek kielégítését, problémáinak gyors megoldását állítanám, külön-külön is odafigyelve a lakosok gondjaira. Szeretném, ha újra ingyenes lenne a zöldhulladék elszállítása, és a normál háztartási szemétszállítás költségeit is differenciáltan fizetné a lakosság,
azaz akinél kevesebb szemét képzĘdik, annak ne kelljen teljes árat fizetni. Szeretném, ha a rászorult idĘseket,
sokgyerekeseket, önhibájukon kívül munka nélkül maradtakat segítené a város a maga eszközeivel.
Összességében azt szeretném, hogy Visegrád minden polgára a legfiatalabbtól a legidĘsebbig egészségben,
biztonságban és jókedvvel élje minden napját városunkban.
Mindezek mellett van egy olyan vágy, amely ott él minden visegrádiban, amióta a lepencei strandot eladták,
és ez a vágy arról szól, hogy:

LEGYEN
SAJÁT STRANDUNK!
Igazi szép cél, igazi szép kihívás
mindannyiunk számára egy saját
strand kialakítása és üzemeltetése a
gyerekek, a lakosság és az idelátogatók örömére. Nem gondolom, hogy
ördögtĘl való lenne az elképzelés.
Nézzük meg Leányfalut, ahol önkormányzati tulajdonban él és virágzik a
strand. Nézzük meg Dunabogdányt,
nézzük meg Nagymarost. Csak pont
nekünk, a híres lepencei strand régi
birtokosának nincs öt méter vizünk,
ahol fürdeni lehetne. Sajnos, a jelen
helyzetben Lepence felújítása szóba
sem jöhet.
A tulajdonos bank közel fél milliárd!!! forintot kér azért a lepusztult területért, ahol valamikor a strandunk virágzott, amelynek csak a rendbe
hozása újabb súlyos milliókba kerülhet. És akkor még hol van a terv, hol vannak a korszerĦ építés további
százmilliós nagyságrendĦ költségei.
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Ha nem ott, hát csináljuk meg máshol! Mondjuk a sporttelepünk közelében. Van hozzá saját hĘforrás vizünk, amelyet elvezethetnénk odáig. Hamarosan kijönnek az új európai uniós pályázatok. Pályázzunk rá!
Úgy gondolom, ha összefogna a város, a vállalkozók, az idegenforgalmi szakemberek, a befolyásos embereink, akkor nem lenne lehetetlen megvalósítani egy ilyen tervet. Nézzenek szét az országban, hány és hány
helyen mĦködik, és jól mĦködik ez a dolog. Én elkötelezett híve vagyok bármilyen megoldásnak strandügyben, és szívesen dolgoznék azért, hogy legyen újra saját strandja Visegrádnak!

LÁTOTT MÁR
TISZTA FEHÉR SZIVÁRVÁNYT?
Ugye nem, hiszen nem is létezik. A szivárványnak pont az a
lényege, a szépsége, hogy sokszínĦ.
Igen kevesen indultak a képviselĘ-testületi tagság elnyeréséért
Visegrádon. A hét helyre (polgármester + hat képviselĘ) mindössze kilencen jelentkeztek. ElĘzĘ alkalommal több mint húszan! A kilenc jelentkezĘbĘl hét fĘ a mostani testület teljes
tagsága, szinte mindig azonos véleménnyel és szavazással. Úgy
gondolom, hogy a város érdeke is azt kívánná, hogy a következĘ években az ügyek jobb elĘremozdítását segítendĘ kellene,
hogy egy vagy két új nézĘpont, új vélemény is elhangozzék,
amelyet meg lehet fontolni. A város csak nyerhet, a döntések
teljesebbek lehetnek új és változatos nézĘponttal, hozzászólással.
Kérem Önöket, támogassanak szavazatukkal, hogy a következĘ években egy szebb városban, egy színesebb
szivárvány látványával élhessünk.

Kiss Károly vagyok. Negyven éve élek Visegrádon: ide házasodtam. Feleségem, két
gyermekem, három unokám van.
Az életben számos tapasztalatot szereztem szakmunkásként, mĦvelĘdésiház- és fĘleg
iskolaigazgatóként. Ezekkel sikerült a közösségi munkám is gazdagítani, az egyszerĦ
emberek érdekeit és Visegrád város érdekeit is szolgálni.
Jelenleg a Visegrádi Szövetség elnökeként végzek közösségi munkát.
KépviselĘjelöltként szeretnék az ez év októberi választáson indulni.
Új helyzet alakult ki Visegrádon. Az eddigiektĘl teljesen eltérĘen összesen kilenc jelölt
van, és ebbĘl hét jelölt kerül megválasztásra. Miután heten (számomra úgy tĦnik) együtt
indulnak a választáson, a két további jelöltnek alig van lehetĘsége a bejutáshoz.
Pedig mindenkinek végig kellene gondolni, hogy mit jelentene, ha a két külsĘs induló
bekerülne a testületbe. AlapvetĘ döntéseket nem változtatna, hiszen a minĘsített többsége
így is meg van a jelenlegi testületnek, mert akkor is öten mindenképp bekerülnek. Viszont jobban sikerülne, szélesebb körben és szélesebb ráhatással Visegrád és lakosságának érdekeit képviselni.
Számomra szimpatikus, hogy a jelenlegi testület folytatta azokat a munkákat, elképzeléseket, amelyeket az elĘzĘ testületben elindítottunk, vagy már mi is átvettünk, pl.: a gátépítést, az óvoda bĘvítését, a Schulek utca építését. MeggyĘzĘdésem, hogy a testületi munkához hozzá tudnék járulni. Többek között az alábbiak szerint:
– Szeretném önálló intézményi költségvetési tapasztalataimat a pénzügyi bizottságban hasznosítani. Egyúttal (más településekhez hasonlóan) a lakosság rendszeres tájékoztatását felvállalni.
– A városfejlesztési bizottság munkájában is szívesen vennék részt, ahol (mindenekelĘtt) a járdaprogramokat szorgalmaznám mint visegrádi lakos. Szorgalmaznám az óvoda mielĘbbi modernizálását, bĘvítését. Támogatnám leromlott
középületeink restaurálását, felújítását.
– KépviselĘként jobban tudnám szorgalmazni és utánajárni, hogy Visegrádnak újra legyen strandja Lepencén.
– A kultúrára, a mĦvelĘdésre a következĘ idĘkben (bizonyára) nem áll rendelkezésünkre plusz tizenötmillió forint,
ezért jobban együtt kell dolgozni a helyi egyesületekkel, önképzĘ körökkel is.
– Külön odafigyeléssel segíteném a sport, az ifjúság, más részrĘl a szegényebbek helyzetét, illetve a körülményeik
(lehetĘség szerinti) javítását.
– A város testvérvárosi kapcsolatait – különösen a német kapcsolatot – jól tudnám támogatni, pl. a fiatalok nyári,
szakmai németországi gyakorlatainak megszervezésével, de kulturális értékeink cseréinek szorgalmazásával is.
Mindezek megvalósításához kérem szíves támogatásukat.
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Visegrád Város jelenlegi képviselĘ-testülete és polgármestere úgy határozott, hogy – a mintegy
két és fél éve megkezdett – munkájához együtt, egy csapatot alkotva kér választóitól egy következĘ, immár teljes önkormányzati ciklusra felhatalmazást.

>  &% %?
2012 februárjában a mĦködésképtelenné vált
visegrádi önkormányzati képviselĘ-testület feloszlatta önmagát. Nem volt képes testületként
mĦködni; az ülések, a döntés-elĘkészítĘ és döntés-végrehajtási folyamatok a város jó hírnevét
veszélyeztetĘ módon zajlottak, miközben a település semmilyen szempontból nem volt felkészülve a közeljövĘ várható közigazgatási, finanszírozási átalakításaira.
Mindezen tényezĘk együttesen pénzügyi, igazgatási, mĦködési, feladatellátási „csĘdhelyzettel” fenyegettek; a város 2010 elĘtt tervezett
fejlesztési pályázatai elakadtak vagy meg sem
indultak; a városnak nem volt elképzelése, merre lehetséges a kiutat keresni.
A 2012. május 6-án Visegrád választópolgárainak akaratából létrejött új testület – egyesítve a
tagjai mögött álló közösségek erejét – Visegrádért érdemben, hatékonyan és határozottan cselekedni képes, egymásban megbízó közösséggé
vált.
A hivatalba lépett polgármester és a részben
megújult képviselĘ-testület egy – megfelelĘ
irányítás hiányában – szinte mĦködésképtelen
önkormányzatot és hivatalt vett át, amely napi
feladatait éppen csak el tudta látni. A leköszönĘ
városvezetés – hasonlóan a „visegrádiakban”
már nem bízó külsĘ partnerekhez – nem adott
érdemi információkat a megfeneklett ügyekrĘl,
így az új városvezetésnek magának kellett megszerezni, rendszerezni és rendezni azokat.
Megválasztott polgármesterként, illetve képviselĘ-testületként sem ígértünk mást, mint amit a
választás elĘtt: a csĘdhelyzet elhárítását, közös
dolgaink rendbetételét, továbbá – amennyire az
aránylag rövid idĘ engedi – a kiút megalapozását és az azon való elindulást.

@   &%  ?
Megállapíthatjuk: 2014 szeptemberében Visegrád egyike a Szentendrei Járás legkiegyensúlyozottabb településeinek.

Fejlesztési pályázatai elindultak, részben megvalósultak, részben folyamatban vannak, és újak
indultak. Több kisebb-nagyobb városszépítĘ
felújítás valósult meg; a hivatal jól teljesít, az
aljegyzĘi munka példaszerĦ; költségvetése
egyensúlyban van. Városunk hangulata, külsĘ
megítélése érezhetĘen megváltozott, partnerei
immár komolyan veszik, adnak véleményére.
A jelenlegi városvezetés határozott tervekkel
rendelkezik a következĘ ciklusban megvalósítandó, elsĘsorban az oktatási-nevelési és kulturális intézményeket érintĘ fejlesztésekkel kapcsolatosan, ugyanakkor létezik egy általános
települési jövĘkép is, amely a kisvárosi jelleg
megĘrzésén alapszik, s melynek középpontjában
a szolgáltató, saját és sajátos adottságaiban rejlĘ
lehetĘségeit kibontó város képe rajzolódik ki;
amely egyre magasabb szintĦ kereskedelmi,
orvosi, oktatási, mĦvelĘdési és szabadidĘeltöltési lehetĘségeket kínál.


A# 
Mindenek elĘtt – ez magától értĘdĘ – be kell
fejeznünk megkezdett, a település mĦködését
alapvetĘen érintĘ fejlesztéseinket: a városközpontot, a városházát, valamint az árvízvédelmi
beruházást.
Oktatási intézményeink épületállománya mind
a bennük folyó alapvetĘen magas oktatási szakmai színvonalhoz, mind Visegrád településképéhez is méltatlan; hasonló megállapítást kell
tennünk közmĦvelĘdési intézményeinkkel kapcsolatosan is. Ezen épületek – óvoda, iskola,
Kokas-villa, mozi – körültekintĘ, érzékeny felújítási, bĘvítési terveivel kapcsolatos elĘkészítĘ
és tervezési munkákat megkezdtük; alapvetĘ
célunk ezek végig vitele, a kivitelezési munkák
elvégzése.
Hosszú egyeztetéssorozat nyomán megteremtettük annak lehetĘségét, hogy a magán- és a
közszféra kölcsönösen elĘnyös együttmĦködésével a visegrádi CBA üzlet végre ne szégyenfoltja, hanem büszkesége lehessen városunknak.

XXX. évfolyam 10. szám
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A tervezés munkája folyik; az elkészülĘ tervek
megépítésében továbbra is számítanunk kell
egymásra.
A jelenkori Visegrád központja számos kibontakozásra váró értéket hordoz; hosszú távú célunk a városközpont-beruházással megkezdett
folyamatot a Mátyás-szobortól a római katolikus
templomig kiteljesíteni.
A Duna áradásainak kártételeitĘl az épülĘ árvízvédelmi beruházás megvédi majd a települést; ugyanakkor komoly károkat okoz a bel- és
külterületi, felszíni és felszín alatti vízfolyások
helyzetének megoldatlansága. Ezen kérdéskör
kezelése hosszadalmas és igen költséges, egy
önkormányzati ciklus alatt biztosan megoldhatatlan, de el kell kezdeni; ennek a munkának
részeként rendezni kell a jelenleg kaotikus ingatlan-nyilvántartási rendszert, továbbá ennek a
folyamatnak részeként kezelhetĘek a számos
esetben komoly vitákat gerjesztĘ úthálózati kérdések is.
Csak egy átfogó, települési szinten és részleteiben is érzékeny tervezési munka, majd ennek
ütemezett megvalósítása oldhatja meg az egyes
településrészek egymással is összefüggĘ, nap
mint nap jelentkezĘ problémáit.
Visegrádnak páratlan adottságai vannak, melyek kibontakoztatásával Visegrádot mint a Dunakanyar egyik legfontosabb helységét történel

mi hírének és adottságainak megfelelĘen újra
kell helyezni Magyarország és Közép-Európa
mĦvelĘdési és sporttérképén. Ezen alapokon
kell törekednünk jelenleg szunnyadó települési
értékeink életre keltésére, értékteremtĘ használatára (Patak sétány, strand, Duna-part, volt mĦemléképület, erdei iskola).
Ebben a munkában – legyen szó akár tervezésrĘl, megvalósításról, kommunikációról – elengedhetetlen a legmagasabb szintĦ professzionizmus, mely a helyben lakók akaratával, a helyi intézményekkel és vállalkozásokkal együttmĦködésben tud hiteles, korszerĦ és idĘtlen,
valódi helyi értéket teremteni.
A 2014. évi önkormányzati választások eredményeként – a modern magyar önkormányzati
rendszer történetében elĘször – ötéves mandátumot nyer a megválasztott polgármester és a
testület; ez egyrészrĘl nagyobb felelĘsséget jelent, ugyanakkor komolyabb lehetĘséget is biztosít cselekvési programjának kiteljesítésére.
A következĘ öt esztendĘ cselekvési lehetĘségeinek alapjait az elmúlt két és fél évben leraktuk;
a jelenleg mĦködĘ városvezetésben megvan
mind az erĘ, mind a tudás, mind az akarat ahhoz, hogy ezt a munkát Visegrád közösségének
javára folytassa; bebizonyította, hogy vitáit
normális mederben tartva képes az egymásba
vetett bizalomra épített együttmĦködésre.
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Szerkeszti a Német Nemzetiségi Önkormányzat


            
           !
Tisztelt ÜnneplĘ Közönség,
tisztelt Visegrádi Polgárok!
MindenekelĘtt köszönetemet fejezem ki a Visegrádi Német
Nemzetiségi Önkormányzatnak a megtisztelĘ meghívásért;
úgy is, mint a jelenkor Visegrádjának felelĘs vezetĘje, de
személyesen is fölemelĘ érzés jelen lenni ezredéves településünk 10-12 emberöltĘjét átívelĘ, a múló idĘt értelmezĘ,
személyes ünnepén.
A több ezer év történelmi örökségét ĘrzĘ Visegrád újkori
története jó háromszáz évvel ezelĘtt, a 18. század elején
kezdĘdött. Sok szempontból korszakhatár ez az idĘszak a
város életében. A római birodalom egykori megerĘsített
határvidékeként, majd a középkori Magyarország központjaként, utóbb pedig török végvárként létezĘ, a történelem
folyamán sokszorosan elpusztult Visegrád telepes faluként és
mezĘvárosként éledt újjá.

hanem az otthonosság érzését is. Egy város azonosul
iskolájával és templomával, gondoskodik róla, építi, fejleszti.
Az iskola és a templom kis és nagy települések életében
szimbolikusan és valóságosan is a fennmaradást, a megtartó
erĘt jelenti. EbbĘl a szempontból az egykor KeresztelĘ Szent
Jánosnak szentelt templom különös jelentĘséggel bír. Jelképezi az Ęsökkel és eltávozottakkal való találkozást a szó
szoros értelmében is, hiszen ezen az udvaron került elĘ –
lévén templomkert – a visegrádi telepesek elsĘ és második
nemzedékének temetĘje. De jelképezi az elkötelezettséget,
amellyel a 300 éve érkezĘk gyökeret vertek ezen a vidéken.
Végül pedig jelképezi az összetartozást a régvolt Ęsök és a
jelenkorban itt élĘ közösség között.
A múltat, a jelent és a jövĘt egyként kell érezni; így lehet
esélyünk arra, hogy mai létünk saját korunk mindenkori
kisszerĦségein túl, az idĘtlenség örök horizontján elhelyezkedve örök érvényĦvé váljék; teljes emberi élet hitem szerint
csak így élhetĘ. Nekünk ma, itthon, Visegrádon, dolgunk van
ezzel a hagyománnyal; hogy ez a múlt és ez a hagyomány,
mely saját korában az örökkévaló idĘtlenségben volt jelen,
hasonlóképp legyen jelen az utánunk következĘk örök jelenében is.
Köszönöm megtisztelĘ figyelmüket!
Félegyházi András

Tisztelt Vendégeink!

Kalász István felavatja a sírkertet
Több mint 300 év telt el azóta, hogy az elsĘ német ajkú
családok megjelentek itt a Duna-tájon. Új otthonra leltek
ezen a vidéken, és az újabb nemzedékek már ezt a helyet
tekintették hazájuknak. Az összetartozásnak és a múlt és
jövĘ közti kapcsolatnak kézzel fogható jelképe Visegrád
Áprily Lajos nevét viselĘ iskolája, amely Pest megye legrégebbi oktatási intézménye; építésérĘl az elsĘ adat 1787-bĘl
tudósít. Múltja azonban ennél lényegesen régebbi idĘkre
tekint vissza; mai ismereteink szerint a településen ez az
egyetlen olyan épület, amely a 14. századtól napjainkig
szinte folyamatos használatban van. Az 1300-as években
lakóháznak emelt épületet a 17-18. század fordulóján templommá alakították. EbbĘl jött létre a visegrádi iskola, amelyben több mint 200 éves fennállása alatt nemzedékek egész
sorát oktatták tanítók és tanárok generációi. Sorsában, folyamatos használatában csak a 16. században bekövetkezett
oszmán hódítás jelentett törést: 1544-ben a Visegrádot is
elfoglalták a törökök, és ekkortól közel 150 esztendĘn át az
épület – Visegrád többi középkori lakóhelyével, templomával, mĦhelyével együtt – romokban, elhagyatva állt. Csak a
17. század utolsó évtizedében vették újra használatba az új
hazát keresĘ német és magyar telepesek.
Egy város életében a templom és az iskola nemcsak a tudást, a hitet, a fiatalság és a közösség boldogulását jelenti,

Régi tervünk sikerült a mai nappal, elsĘ telepes Ęseinknek
állítunk emlékkertet.
Hazánkat a 150 éves török uralom kivéreztette, így az elnéptelenedett területekre új lakosokat kellett telepíteni. Az
elsĘ telepesek már 1687-tĘl érkeztek több hullámban, egészen az 1700-as évek végéig, de érkeztek még az 1800-as
évek elején is a német birodalom különbözĘ tartományaiból.
Mondhatjuk tehát, hogy városunk mai arculatának gerincét
német Ęseink alakították ki és a napjainkig fennmaradt jó
néhány családnév bizonyítja az elsĘk közt érkezettek megtelepedését.
Országszerte megemlékezünk a háromszáz évvel ezelĘtt
indult betelepítésekrĘl, így mi is emléket szeretnénk állítani
bátor Ęseinknek, kik nagy elhatározással érkeztek új hazájukba és tették ismét élhetĘvé ezt a gyönyörĦ vidéket.
Szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki segített
önkormányzatunknak, a Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak és a Visegrádi Dunai Svábok és Németek
Alapítványnak, hogy lehetĘvé vált német Ęseink kegyeleti
sírkertjének a létrehozása.
Külön köszönet illeti az Emberi ErĘforrás Minisztériuma
támogatáskezelĘ jelentĘs anyagi segítségét, amely nélkül
nem jöhetett volna létre ez az emlékhely. Köszönettel tartozunk az Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok
Szövetsége Egyesületnek anyagi és szakmai segítségéért, a
Visegrádi Mátyás Király Múzeum régészeinek és Visegrád
város vezetésének az emlékhely létrehozásához nyújtott
nagyvonalú segítségéért.
Szeretnénk megköszönni még az építĘmestereknek kik ezt
a szép kertet megtervezték és megépítették, a kĘfaragóknak
mĦvészi munkáikat és minden mesternek és közremĦködĘnek ki a sírkert létrehozásában közremĦködött.
ifj. Zeller Márton

XXX. évfolyam 10. szám
,,Ez itt a völgy. Itt szíved csendesül,
frissülsz, ha szĞlĞtĞidet kapálod…”
(Káprázatok, I – Endre fiamnak)

Dr. Jékely Endre születésének
100. évfordulóján

tisztelgĞ
megemlékezésttartunk
2014. október 11-én, szombaton 11 órakor
a visegrádi temetĞben
,,Bandi bácsi” sírjánál,
melyre szeretettel várjuk
Jékely Endre családtagjait,
barátait, tisztelĞit!
Az Áprily Iskoláért Alapítvány
kuratóriuma
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Az Áprily Iskoláért Alapítvány is új tanévet kezdett szeptember 1jén, de nem új feladatokkal.
Célunk továbbra is az, hogy a tanév rendjéhez, kiemelt feladataihoz
igazodva saját eszközeinkkel segítsük azok színvonalas megvalósítását.
Kétségtelen, hogy ehhez elsĘsorban az alapítvány biztonságos pénzügyi hátterét kell biztosítanunk, ezért változatlanul kérjük és várjuk az
önzetlen segítĘk támogatását bármilyen formában! Segítséget jelent az
is, ha ötletekkel, pályázati lehetĘségek ajánlásával, más alapítványok
hasznos gyakorlatával hívják fel a figyelmünket, ösztönöznek új utak
kipróbálására! Ugyanakkor nagyon fontos, hogy a már hagyománnyá
vált rendezvényeink se fakuljanak csak rutinos eseménnyé, a kezdeményezĘk mellé sorakozzanak föl az újak, s ha lehet, minél több szülĘ, nevelĘ, szimpatizáns kóstolja meg a közösségteremtés eme módját.
Erre az elkövetkezĘ hónapokban több alkalmat kínálunk az iskola
nevelĘtestületével és szülĘi szervezetével együttmĦködve.
Október 11-én az Áprily-hagyomány keretében rövid megemlékezést
tartunk Dr. Jékely Endre sírjánál, születése 100. évfordulója tiszteletére.
Az Áprily-hét nyitónapját követĘen november 15-én rendezzük meg
az Áprily-estélyt a Magyar László Tornacsarnokban.
Mindkét eseményre szeretettel várunk minden érdeklĘdĘt!
Az ÁIA kuratóriuma nevében megköszönöm Dr. Kucsera Tamás
Gergely alpolgármester a tiszteletdíjából átutalt 200.000 Ft-os támogatását, melyet az intézmény ,,… zeneiskolai programjainak a megvalósításához, valamint hangszerek és egyéb eszközök vásárlásához”
ajánlott fel.
A ,,Bandi bácsi olvasótábora” megvalósításához nyújtott felajánlások
eredményeként az önkormányzati és a szülĘi befizetésekbĘl 15.350 Ft
maradványt ugyancsak az alapítvány számlájára fizettük be. Köszönet
az érintetteknek!
Legyen sok örömteli, vidám percük a 2014/15-ös tanévben is!
Mezei Anna kuratóriumi elnök

Hírek
a Fellegvár Óvodából
Augusztus utolsó hetében újra megnyitotta kapuját a Fellegvár Óvoda. A nyár folyamán több változás történt: elbúcsúztunk Judit nénitĘl, és helyette a nagycsoportosok megismerkedhettek Éva nénivel, aki nagy szeretettel és lelkesedéssel kezdett óvodánkban dolgozni. Pedagógiai asszisztensünk, Watzek Borbála elköltözött a Balaton mellé, így már Ę
sem fogadhatta a gyermekeket szeptembertĘl. Helyette
Dubniczky Beáta segít az óvó néniknek, és a kisgyermekeknek az óvodás élet rejtelmeibe való beszoktatásban.
A 2014–15-ös tanévre 22 kisgyermeket írattak be szüleik a
kiscsoportba, így az elĘzĘ évrĘl csoportot ismétlĘ gyermekekkel várhatóan 27-en lesznek tavaszra. Beszoktatásuk
folyamatos.
Óvó nénik: KĘhalmi Ágnes és Gyurián Mária
Dajka néni: Szabó Szilvia
A középsĘ csoportosokat két megszokott óvó nénijük várta
szeptemberben:
Szalai Dóra és Imre Gáborné Viki néni, valamint Tóth Józsefné Erika néni a dajkájuk. A csoportba 22 kisgyermek jár.
A nagycsoportos óvó nénik: Schandlné Herr Margit és
Lendvai Éva, dajka: Niegreisné Zeller Márta. ėk, a legnagyobbak 27-en kezdték utolsó óvodás évüket.

A forróság elĘl a gyerekek
az árnyékban találtak menedéket
A gyerekek élményekkel telve érkeztek elsĘ nap óvodába,
örültek egymásnak boldogan játszottak a rég nem látott
társakkal, játékokkal.
Köszönjük a városüzemeltetési csoportnak, hogy az évet
tisztára kimeszelt csoportszobákban, megjavított kerti játékokkal kezdhettük.
Gyurián Mária mb. intézményvezetĘ

14



VISEGRÁDI HÍREK

2014. október

 

Kedves Gyerekek!
Lassan-lassan töltitek ,,Bandi bácsi kincsesládáját”!
Most két rajzot és Kádár Lilla szép kézírásával írt megoldását
adom közre! Ha összehasonlítjátok a két fordítást, azt is észrevehetitek, hogy egy adott szöveg kis eltéréssel, de a hangulatát
visszatükrözve tudja gazdag anyanyelvünk tolmácsolni. Lillának természetesen segítettek felnĘtt családtagjai is.

A liba és a róka
Hábel Zsófia 6. oszt.
meseillusztrációja

Kádár Lilla mesefordítása

Bandi bácsi
állattörténetei IX.

A sikló, a kutya és a macska

Az oroszlán és a nyúl
Ispán Boglárka 8. oszt.
meseillusztrációja
Kedves Gyerekek!
Még van hely ,,Bandi bácsi kincsesládájában”!
Október végéig várjuk munkáitokat!

A kígyóra Csajkó kutyánk vadászott elĘszeretettel, elkapta és ádáz dühvel szétszaggatta Ęket. A
kutya hörgött, morgott, a fejét jobbra-balra rángatta és a pofájában lévĘ kígyót ostorként úgy
csapkodta, hogy az képtelen volt védekezni.
De vajon miként zajlik a macska–kígyó találkozó?A Völgyben jöttem hazafelé és ott láttam
Mózsi macskánkat, amint egy kb. 80 cm-es kígyót közelített meg. Vártam és felkészültem arra,
hogy ha elvadulna az ismerkedés, szétválasszam
Ęket. A kígyó abbahagyta a kúszást, lassan viszszahúzta a fejét és testének a felsĘ részét. Amikor
a macska már mellé ért, a rugószerĦen elĘrepattanó kemény orrával a kígyó olyan erĘs csapást
mért Mózsira, hogy az magasra szökellve, fél métert ugrott hátrafelé. Mózsit kiütötte és újabb ütésre felkészülve hátrahajtotta a felsĘ testét. A macska nem mert újból a kígyó felé közeledni, az pedig méltóságteljesen továbbkúszott.
Másként fejezĘdött be a harc kimenetele, amikor
az átmenetileg lakatlanná vált egyik közeli ház
kĘalapjának réseibe költözött kígyókra egy kandúr vadászott. A macska a résen bekúszó kígyók
fejét agyonharapta, aztán kicibálta Ęket onnan és
testüket megette. A kígyók könnyĦ prédákká válhattak, mert agyvelejük összeroppantása után,
koncentrált testgyĦrĦkkel nem tudnak védekezni.
Egyébként a nagy erdei sikló még a hiúzzal is
szembeszáll.

XXX. évfolyam 10. szám
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FILMKLUB
Értesítünk mindenkit, hogy a korábbiakban meghirdetettek szerint folytatjuk a filmklubot. Október
hónapban 1-jén, 15-én és 29-én lesznek a vetítések
18 órai kezdettel.
Szeretettel várunk minden érdeklĘdĘt.
Részletesebb információval a mĦvelĘdési házban,
vagy a 398-128-as telefonszámon tudunk szolgálni.

A Mátyás Király MĦvelĘdési Ház
tisztelettel hívja Visegrád lakosságát az

1&$ 
  
címĦ

  "  3
mely

2014. október 18-án szombaton
16 órakor lesz
a mĦvelĘdési házban
A kiállítás 2014. november 10-ig tekinthetĘ meg
a könyvtár nyitva tartása szerint

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

Hírek a könyvtárból
Újdonságok a könyvtárban
FelnĘtteknek:
Barreau, Nicolas: A nĘ mosolya (szerelem)
Berry, Steve: A templomosok öröksége (krimi)
Ciatto, Beth: Bajban a szerelemmel (szerelem)
Coelho, Paulo: Házasságtörés (szépirodalom)
CsászáĦr Éva: Enneagram kézikönyv (életvezetés)
Follett, Ken: Az örökkévalóság küszöbén (Évszázadtrilógiájának 3. része) (kaland)
Fluke, Joanne: Egzotikus csók és gyilkosság (krimi)
King, Stephen: Ragyogás (krimi)
Martin, Greorge: Trónok harca (fantazi)
Popper Péter: RészemrĘl mondjunk mancsot (szépirodalom)
Gyerekeknek:
Bartos Erika: Bogyó és Babóca jelmezbálban (mese)
Beck Andrea: Titoktündér (mese)
Brezina, Thomas: Boszorkánytitok (regény)
Clare Cassandra: Hamuváros - A végzet ereklyéi 2. (regény)
A dinoszauruszok nagy képeskönyve (ismeretterjesztĘ)
Madonna: Angol rózsák (mese tiniknek)
Mechler Anna: Pedró, a tĦzoltóautó (mese)
Nöstlinger, Christine: Szép kis család (regény)
Stilton, Tea: Colette titkos naplója (regény)
Wilson, Jacqueline: Micsoda anya! (regény)
… és még sok más érdekes könyv is érkezett!
Kovács Dóra
könyvtáros

Visegrád, szabad egy táncra?

2014. október 31-én, pénteken
18 órától
lesz a könyvtárban
Ebben a hónapban

  
  
címĦ kötetét

a szerkesztĘ,

Horváth István
mutatja be
A belépés ingyenes!
Mindenkit szeretettel várunk!

2014. október 18-án, szombaton
20.30 órai kezdettel
rock buli
lesz a Bar-bárban!
Mindenkit szeretettel várunk!
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Magyar László:

DÉLELĝTT
A sarkítottan beesĘ fény a szavak polaritását mintázza,
mintha ez lenne az eleve elrendelt végítélet.
Az érem egyik oldalán.
Az érem másik oldalán Kháron ladikját, aki tolja,
azért ejtĘs evezést is enged.
Mi hát a cél…?
A táguló térben a mindenhatónak vágyódó ember,
vagy emberré degradálni a Mindenhatót?
Így rágódunk bölcsĘbĘl ágyra, házból hazába,
kórházból kárhozatba, elszenderedésbe,
közben szép lassan elsikkad a lényeg:
minek az elĘfeltételezettje a lélek?
Szinapszisok áramában lüktet az agyunk.
Azok vagyunk, akik vagyunk?
Orfeuszok és Euridikék?
Odüsszeuszok és Pénelopék?
A két világ pereme nem a tudás
meg a nem tudás határa!
Megmondó emberei a sorsnak,
olykor ferde-félre festik maguk.
,,Vagyok, aki vagyok!”
– Vagyunk, akik vagyunk? –
Saját képére másodikak?
A délelĘtt bemér minden lehetĘséget.
Fényeket, alakokat, embereket, sorsokat.

2014. október


 
Nem fér el
a sok feleslegessé vált holmitól?
Szereti a kincsvadászatot,
de nincs hol hódolnia
szenvedélyének?
Kellene egy kellemes
vasárnapi program?
Jó hírünk van azok számára, akik szeretik a hamisítatlan hangulatú bolhapiacokat! 2014. október 5-én
és 19-én 8–13 óráig zsibvásárunk ingyenesen fogadja a kilátogató érdeklĘdĘket, nézelĘdni vágyókat,
kincskeresĘket és portékájukat kínáló árusokat a
rendezvénytéren.
Használt könyvek, régiségek, ruhák, játékok, ritkaságok, érdekességek, egyszóval minden, amit csak a
rögtönzött árusok épp kínálnak!
A szervezĘk a bolhapiac mellett programokkal és
tematikus börzékkel is tervezik szórakoztatni az ide
látogató közönséget. A zsibvásár tehát vasárnapi
programnak sem lesz utolsó.
Kérjük az árusokat, hogy a piacnap elĘtti péntekig
jelentkezzenek a (20) 258-4195-ös telefonszámon,
vagy a termeloipiac@visegrad.hu e-mail címen Szabados Ákosnál!

Visegrád, 2014. IX. 1.

Ünnepi mise a Mária-kápolnában
Magyarország égi királynĘjének, SzĦz Máriának születésnapját amint minden esztendĘben, idén is a Máriakápolnánál ünnepeltük.
Kalász István plébános úr kérésére idén dr. Gaál Endre
kanonok úr nagyprépost, az Esztergomi Hittudományi
Egyetem tanára celebrálta a szentmisét. LegfĘképp SzĦz
Mária jelentĘségét és szeretetét emelte ki prédikációjában,
de kifejezte örömét afelett is, hogy a misét szülĘhelye,
Nagymaros közelségében mondhatta. Nagyon kedves volt
tĘle, hogy Visegrád német nemzetiségi kórusa által elĘadott egyházi dalai közül egykori himnuszunkat, a Boldogasszony Anyánkat németül is együtt énekelte a kórussal. Megható volt, hogy a mise végét követĘen a szépszámú kisgyerek homlokára ezúttal Ę vethetett keresztet
is.
Az áldást követĘen Herendi Ida, a város német nemzetiségi kisebbség vezetĘje szóban is meghívta a jelenlévĘket
a kis, általuk rendezett helyi ünnepségre.
Az égieknek köszönhetĘen esĘtĘl nem kellett félnünk. A
nemzetiségi zenekar muzsikáját hallgatva, jó volt egy
kicsit elbeszélgetni barátokkal, kedves régi ismerĘsökkel
pohárka bor, sütemény elfogyasztása mellett.
Minden érintettnek köszönöm a szép ünnepet, tisztelettel
Scheili Béla (Budapest)
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„Virágos Visegrádért” díj –
2014. augusztus–szeptember
Sajnos ez alkalommal is két hónap díjazottjai egyszerre
jelennek meg az újságban. Ennek mi vagyunk az okai, hiszen
(szabadságolások miatt) lekéstük a határidĘt az újságcikk
leadásával és ezért szeretnénk elnézést kérni. Reméljük, és
igyekszünk, hogy a jövĘben ilyen hiba már ne csússzon be a
munkánkba. EbbĘl tanulni szeretnénk.
Augusztus–szeptember hónapokban három porta részesül a
„Virágos Visegrádért” díjban:

Scheili Lászlóné Julika: FĘ utca 89. szám alatti virágos
kert-udvara
Julika
FĘ
utcai
házablakainak muskátli virágaival és a
járda melletti fabokrok
színes
virágaival csodaszép
varázslatot alkotott
az utcára. Számosan
csodálták, csodálják
az itt lakó visegrádiak közül, hiszen
ezen az utcán járnak
el a város különbözĘ
helyeire.
De megcsodálják
ezt az idelátogató
magyar és külföldi
idegenek, turisták is.
Julika – amióta ebbe
a házba költöztek – mindig szerette a virágokat. Amikor még
dolgozott erre ugyan kevesebb idĘjutott, de késĘbb annál
inkább több. Az udvarra nem lehet belátni, de aki bemegy,
tapasztalhatja, hogy az is tele van csodaszép virágokkal,
virágos bokrokkal. Rendezett, tervezett a virágok helye: akár
az ágyásokról, akár a cserepes virágokról, vagy bokrokról
van szó. A muskátli mellet, szellĘrózsa, trombita folyondár,
leander, hajnalka és sok más virág díszíti az udvar-kertet.
Természetesen az örökmozgó és dolgozó férje – Laci bácsi –
segítsége is benne van a csodálatos eredményben.
Gerstmayer Lipótné Kriszti: Mátyás király út 60. szám
alatti kert-udvara-balkonja
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var-kert nagyon rendezett, de a balkon, az ablakok is tele
vannak virággal. Kriszti óriási munkát végez, de Lipót munkájára is szükség van a virágos udvar karbantartásakor.
Rendkívül sokféle virág van itt. Néhánynak a pontos nevét
meg sem tudjuk, csak a szépségét tapasztaljuk. Természetesen muskátli, futómuskátli itt is van, de van itt fukszia, begónia, dália, ligetszépe, liliom és még sok más is.
Mindez tehát az útról is jól látható, így aztán, hiszen – talán
– a legnagyobb számú gyalogos turista itt jár el: az idelátogató idegenek jelentĘs része is megcsodálhatja a virágos udvarkertet. Kifelé jövet, a patak utca felĘli oldalán van egy csodaszép mogyorófa is, amely ledugott vesszĘbĘl nĘtt ilyen
szépre Lipót gondos kezeinek ápolásával.

Szalai Istvánné Marika: Török utca 1. szám alatti udvarkertje

Nagyon szép, régi hagyományos visegrádi ház a Török utca
1. Marika az udvarát teljesen kertté alakította. Vigyázni kell,
mert ha a bejárati útról lelépsz, máris virágra léphetsz. A
tornác is tele van virágokkal. Persze a kialakítás munkába
került, de sok munkába kerül az is, hogy az udvar-kert ilyen
szép maradjon. Ezt elsĘ sorban a helyi lakosok, az utcában,
vagy a Málé platzon lakók tapasztalhatják. Idegenek, turisták
erre nem igen járnak, de a munka, a szép udvar-kert megérdemli a díjazást.
Marika is szereti a muskátlikat, futómuskátlikat, de van itt
porcsinrózsa, legényvirág, rózsa és még sok másféle virág is.
A régebbi idĘkben az ilyen házaknál nehezen volt virágoskert kialakítható, hiszen az udvart másra használták. Mára
ilyen széppé változtak ezek az udvarok, ha gondosan virágosították.
Gratulálunk a díjazottaknak, és a további szépítĘ munkájukhoz és személyes életükhöz erĘt és jó egészséget kívánunk!
Egyben köszönjük a javaslattevĘknek a javaslatokat.

Felhívás
virágos udvarokra, kertekre, balkonokra
és virágos közterületekre

Azt is lehetne mondani, hogy aki a Mátyás király utcában
jár, az mindenki látta már Kriszti virágos udvarát, kertjét. A
járdától, sĘt a pataktól is beljebb esik, de a virágegyüttes
olyan hatalmas, hogy messzirĘl is jól látszik. Az egész ud-

Kérjük továbbra is, hogy Ön is vegyen részt a kiválasztásban!
Tegyen javaslatot!
Ez évben – áprilisától októberig – tart a „Virágos Visegrád”
díj oda-ítélése.
Észrevételeiket, javaslataikat minden hónap 10-ig várjuk a
06 (20) 415-0020-as vagy a 06 (70) 708-4836-os telefonszámokra.
VSZ Virágos Visegrádért munkacsoport
Fotók: VSZ archívum
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Franz Jaschke
– egy sziléziai tájképfestĘ Visegrádon
Városunk 19. sz.-i története iránt érdeklĘdĘk talán még
emlékeznek arra, hogy a Visegrádi Hírek ez évi márciusi
számában megjelent egy rövid cikkem Hol ebédelt 1810.
július 3-án Rainer fĘherceg? címmel. Ebben a cikkben
leírtam, hogy 1810. július elején a Schönbrunnból magyarországi utazásra induló fĘherceg társaságában az
érdekesebb tájak és népviseletek megörökítése végett egy
ügyes rajzoló is volt.
Rainer fĘherceg az elĘbb rajzolónak titulált, valójában
remek tájképfestĘként ismert Franz Jaschkét azért vette
maga mellé, hogy tervezett Magyarországi utazás c. mĦvének tájképi és népviseleti illusztrációit elkészítse.
A 19. sz. elején Franz Jaschke Csaplovics János és
Mednyánszky Alajos mellett egyik legjellegzetesebb képviselĘje volt annak a mĦfajnak, amely egy-egy vidék
földrajzát, történetét és néprajzát igyekezett megírni,
lehetĘleg olvasmányos, könnyed stílusban és rendszerint
képekkel illusztrálva. Ez inkább topográfiai irodalom volt,
mint útleírás.
Franz Jaschke, akit osztrák tájképfestĘként vagy Lajos
és Rainer Habsburg fĘhercegek udvari festĘjeként tart
számon a mĦvészettörténeti szakirodalom, 1775-ben a
sziléziai Rosenthalban (ma RóĪanka, Lengyelország)
született, és Bécsben halt meg 1842-ben. MĦvészeti iskoláit 1794-tĘl a bécsi KépzĘmĦvészeti Akadémián végezte.
ElĘbb a technikai és természettudományos érdeklĘdésĦ
Lajos fĘherceg (1784–1864) kíséretében 1807–1808-ban
beutazta a határĘrvidéket. A botanikus Rainer fĘherceg
(1783–1853) kíséretében 1810-ben utazást tett Magyarországon, Erdélyben, Galícia egy részén és Bukovinában.
1816-ban Észak-Itáliában utazgatott, de megfordult Salzkammergutban is.
ElĘször 1810-ben járt Pest-Budán, de egy évtizeddel
késĘbb, az 1820-as években készült mĦveivel igazolható,
hogy ismét visszatért ebbe a városba. 1840-ben az akkor
létrejött pesti MĦegylet elsĘ kiállításán Jaschke két mĦvével szerepelt.
Második, 1810-ben tett magyarországi utazásán ismerkedett meg Jaschke Kazinczy Ferenccel. A kor topográfiai
irodalmát jól ismerĘ és maga is mĦvelĘ Kazinczyra igen
jó benyomást tett Jaschke. Kazinczy szavaival „benne egy
szeretetreméltó embert találtam, és tĘle nem keveset tanultam”.
Azon a meleg nyári napon, 1810. július 3-án, amikor
Jaschke Esztergomból Visegrádra érkezett, minden bizonnyal csak egy vázlatot készített az eléje táruló látképrĘl. A vázlat alapján valamivel késĘbb ún. gouache technikával (egy vízfestési technika) egy közepes méretĦ,
44,7×64,2 cm nagyságú festmény készült. Ezt a festményt
jelenleg Bécsben, az Osztrák Nemzeti Könyvtár Ansichten aus Österreich-Ungarn c. gyĦjteményében húsz
másik magyar várról (pl. Csesznek, DiósgyĘr, Sárospatak,
Huszt, Esztergom stb.) készült látképpel együtt Ęrzik.
A visegrádi látképen, amelyen a jelzetben „Jaschke fecit
(készítette) 1811” olvasható, a hátteret a Várhegy tömbje
tölti ki, rajta a jól megfigyelt és elég pontosan lerajzolt
alsó- és felsĘvár romjaival. A városból csak a Mária-

kápolna és az alsóvár közti szakasz néhány jellegzetes
épületét örökítette meg, így például a barokk kori magtárépületet (FĘ u. 25.), amely egykor a királyi palota ÉNy-i
szárnya volt. A festmény elĘterében az erĘsen hullámzó
folyón komp megy át Nagymarosra. Mellette még egy
lefelé úszó tutajt is megrajzolt. A lovas szekérrel és egy
könnyebb kocsival megrakott komp orrában három hoszszú lapáttal heten eveznek, a nyolcadik hajós a komp
másik végén egy ugyancsak hosszú lapáttal kormányoz.

Visegrád látképe, akvatinta 1821.

Rainer fĘherceg végül is nem írta meg a magyarországi
utazásairól beszámoló útleírást.
Jaschke az utazások során festett viselet- és tájképek egy
részérĘl akvatintákat (maratással készített rézkarc) készített, és ezek 1821-ben nem Rainer fĘherceg, hanem
Csaplovics János szövegével jelentek meg. Ez a kötet
Magyarországon, Horvátországban, Szlavóniában, Bánátban, Erdélyben és Bukovinában készült látképeken kívül a
mĦvész számos színezett rézkarcát is tartalmazza, amelyek különbözĘ népviseleteket ábrázolnak.
A kötetben szereplĘ tájképek általában magasabb felvételi pontról készültek, a viseletek viszont – a mĦfajnak ez
volt leginkább a megfelelĘ – békaperspektívából. A visegrádi látkép is megjelent nyomtatásban 1821-ben. A mĦvész majdnem felére (29,2×33,3 cm) lekicsinyítette az
eredeti képet. A másolat, amelyen csak a kompon lévĘ
rakomány és az ott lévĘ személyek száma változott, akvatinta technikával készült.
Jaschke különbözĘ viseletekrĘl készült rézkarcai pótolhatatlan részét képezik a 19. sz.-i magyar paraszti viseletkutatásnak. A néprajz iránt érdeklĘdĘk számára is – azt
hiszem – ezek a rajzok a legismertebbek. Közülük talán a
legtöbbet publikáltat mutatnám be. A mellékelt képen
torockói lány vasárnapi ruhában látható.
Végül visszatérnék a látképen látható komphoz. Ki akartam deríteni, hogy honnan indult komp Visegrádon. Feltételeztem, hogy a mai helyérĘl, vagyis a Rév utca elejétĘl.
Ezt igazolja egy néhány évtizeddel késĘbbi leírás. 1865ban megjelent Darmstadtban Hunfalvy János által írt, és
Rohbock Lajos képeivel illusztrált Magyarország és Er-
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Torockói lány vasárnapi ruhában, színezett rézkarc 1821.
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dély eredeti képekben c. mĦben olvashatjuk: „Nem messze
a kápolnától van azon hely, honnan a túlsó partra épült
Nagy-marosra lehet átkelni.” Ebben a kötetben több
oldalon keresztül a kor tudományos színvonalának megfelelĘen megírt történeti leírást olvashatunk Visegrád középkori múltjáról.
A dicsĘ múlt után az akkori jelen, vagyis az 1850 körüli
Visegrád leírása rövid és kissé lesújtó. „Kúphegy s várromok nyugati alján a helység fekszik, mely kamarai jószág s mezĘváros... Most jelentéktelen helység, s mindöszsze csak 1100 lakosa van, kik katholikusok s részint németek, részint magyarok.”
Ez az állapot az elmúlt másfél évszázad alatt – azt hiszem – alaposan megváltozott. Példaként elég, ha csak
arra utalok, hogy Visegrád 1991-ben a Visegrádi EgyüttmĦködés aláírásakor visszanyerte a középkorban is megvolt nemzetközi ismertségét.
SzĘke Mátyás
c. múzeumigazgató
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A Visegrádi Hírek augusztusi számában hírül adtuk,
hogy újra Visegrádra hozzuk azt a gondolatot, amely itt
nálunk a Szent István-bánya területén öltött testet modern világunkban. A közösségépítés közös építéssel,
avagy az építve tanulás ma már oktatási módszertan,
melyet egyre több építészképzés mĦködtet sikeresen.
Örömmel mondhatom, hogy az idei Visegrádi Építésztábor eredményességérĘl egyrészt a helyszínen,
Lepencén, másrészt az összesen harmincnál is több
résztvevĘtĘl – akik között visegrádiak is voltak – lehet
a legtöbbet megtudni. Az egyetemistákból és szakmájukat gyakorló fiatal építészekbĘl álló csapat az egykor
jobb napokat megélt és máig is fogalomként létezĘ
lepencei fürdĘ elĘterében emblematikus tájelemként
megjelenĘ buszváró építményt hozott létre, amely kiindulópontja lesz a pusztulásnak indult hely újraélesztésének. Az építmény jól érzékelhetĘen nagyobb, mint
ideiglenesnek szánt elĘdje, mivel a lepencei fürdĘ utasforgalmát is el kell látnia a reményteli jövĘben.
A tervezés a Budapesti MĦszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Karán a Szerves építészet
címĦ kurzus keretében kezdĘdött meg 2014. év tavaszán egy hallgatói ötletpályázattal, melynek eredményeként kiválasztásra került az a három terv, amelybĘl
a megépült mĦ származik. Júliusban egy mĦhelynap
keretében az ötletpályázat tanulságainak figyelembevételével folytatódott a tervezés. A nap végén kiviteli
tervi részletekig konkretizálták a buszváró tervét az
ekkorra alkotócsoporttá alakult hallgatók és a munkában részt vevĘ, gyakorló építészek, akik között a Szent
István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karáról
érkezett résztvevĘket is üdvözölhettünk. A késĘbbi
táborhoz csatlakozott Farkas László felvidéki magyar
diák is, aki a Prágai MĦszaki Egyetemen tanul, és sokakat megtanított a szerszámforgatásra.
A tábor augusztusban kezdĘdött 33 évvel az elsĘ Visegrádi Építésztábor után, mely jubileumot az újra-

hasznosított árvízi gerendákból álló boronafal szellemesen összeforgatott gerendáinak eredeti számozása
jelzi. A fal tetején szelemenek ülnek, amelyek a gerinctĘl lefelé az építmény végén lévĘ – szĘlĘnek helyet
adó, látszó beton – növénytartó irányában rövidülnek,
miközben tetĘszerkezeti elemekbĘl a szĘlĘlugas faelemeivé alakulnak. Az építés idĘnként a vártnál nehezebb körülmények között zajlott, de az építĘk – szó
szerint – állták a sarat, és megbirkóztak a vörös tölgy
gerendák formájában jelentkezĘ nehézségekkel és a
kies-kietlen külterületi helyszín meghódításával. Fáklyafényben Félegyházi András polgármester köszönĘ
beszédével és pezsgĘvel avatták fel a buszvárót a jelenlévĘk, melyet már azon a napon birtokba is vett az
utazóközönség.
A tábor két sĦrĦ hetében az építve tanuláshoz kapcsolódva a régi visegrádi táborok szellemi forrásvidékére
is kirándulásokat tettünk. Ebben a következĘ illusztris
társaság nélkülözhetetlen segítségére támaszkodtunk.
Dr. Kucsera Tamás Gergely, Visegrád város alpolgármestere, a Magyar MĦvészeti Akadémia fĘtitkára az
akadémia múltjáról, jelenérĘl és jövĘjérĘl beszélt, rámutatva szerepére és jelentĘségére. Péterfy Lászlót, a
Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjével
kitüntetett szobrászmĦvészt szentgyörgypusztai mĦtermében látogattuk meg, ahol Makovecz Imre emlékére készülĘ szobrának alkotófolyamatába engedett bepillantást és szülĘföldje vidékének értékeit mutatta be a
hallgatóságnak. Ferencz István Kossuth-díjas építész a
Visegrádi Építésztáborokat megelĘzĘ impulzusokat és
a diósgyĘri királynĘi vár megújulását mutatta be.
Salamin Ferenc Ybl-díjas építész a visegrádi táborok
velünk élĘ szellemiségére mutatott rá. Turi Attila Ybldíjas építész, a Szerves építészet egyetemi kurzus vezetĘje az elsĘ táborokat helyezte a hallgatóság számára
világos kontextusba, és hangulati képeket idézett fel a
(Folytatás a 20. oldalon)
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jelenlévĘknek. Herczeg Ágnes Pro Natura és Kós Károly-díjas tájépítész a tájhasználattól elindulva az
antropozófia, mint szellemi forráson keresztül a Székelyföldi FürdĘ- és KözösségépítĘ Kalákák világába
kalauzolta a résztvevĘket. Buzás Gergely régészmúzeumigazgató, Gróf Péter régész-fĘmuzeológus és
Kováts István régész-helytörténész a korábbi kutatásoktól elindulva a jelenleg is folyó ásatásokon keresztül bemutatták azt a páratlanul gazdag világot, amelyre
a ma élĘ település, Visegrád épült. Hintenberger András helyi képviselĘ vezetésével bejártuk a Visegrád
városmagja fölötti hegyeket, megismerve a múlt és a
jelenbeli tájhasználat mikéntjét. Zajti Ferenc, Zajti
Gábor és Zajti Balázs – akik több díjnyertes dokumentumfilm készítĘi – kamerával és fényképezĘgéppel
örökítették meg a táborban folyó szellemi és fizikai
munkát.
A 2014. évi Visegrádi Építésztábor fĘ támogatója a
Magyar MĦvészeti Akadémia ÉpítĘmĦvészeti Tagozata
volt. A Magyar ÉpítĘmĦvészek Szövetsége és a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat is biztosított forrást az
esemény létrejöttéhez. A maradék költséghez Visegrád
Város Önkormányzata járult hozzá abból a költségvetési elĘirányzatból, amelyet eredetileg a teljes buszváró
megépítésére különített el. Felsorolni is nehéz azokat a
helyi képviselĘket, közéleti személyiségeket, visegrádi
vállalkozókat és magánszemélyeket, akik fontosnak
tartották, hogy cselekvĘen, szellemi táplálékkal, adományokkal, helyszín vagy eszközök biztosításával részt
vállaljanak a visegrádi tábor újrateremtésében. Bártfai
István és Bártfai Ildikó a szálláshoz helyszínt biztosított a városi sportpálya területén, valamint élelemmel
látta el a táborozókat. Bánó László és Bártfai István
remek borokat ajánlottak fel a vendégeknek. Bálint
Zsolt és Bálint Nóra a buszváró végére épített vasbeton
ültetĘ hely felvirágozását ajánlotta fel. Bergmann Balázs a Madas László Erdei MĦvelĘdés Házának meglátogatását tette lehetĘvé. Buzás Gergely betekintést
engedett a Sibrik-dombon zajló ásatási munkákba.
Dudásné Ani szalagokat adott az átadó ünnepséghez.
EĘry Dénes a Visegrádi Ásványvíz Kft. nevében építéshelyi védĘitallal, hĦtött ásványvízzel látta el az építĘket, valamint a betonszerkezetek utókezeléséhez
juttatott egy hordónyi vizet. Félegyházi András a személy- és anyagszállításhoz szükséges mikrobuszt és
utánfutót, valamint nélkülözhetetlen szerszámokat
biztosított a tábor számára. Ferbert Ádám bádogos
mester a fedés véglegesítésének munkáit végezte el.



2014. október

Ferbert Mihály mutatta meg, hogy hol találjuk a Mogyoró-hegyen azt a kápolnát, amelyet még Makovecz
Imre emelt, és amelynek madonnáját Péterfy László
faragta, és amely elpusztult, de megújítását a közeli
jövĘben tervezzük. Gróf Péter elĘadása után vetítĘgépét adta kölcsön a további elĘadások megtartásához.
Hajós Zoltán a láncfĦrészek karbantartásában nyújtott
szakszerĦ segítséget. Hintenberger András a remek
túravezetésen kívül pálinkával örvendeztette meg a
jelenlévĘket. Kováts István elĘadásával együtt a királyi
palota nagytermének megtekintését tette lehetĘvé az
önkéntes fiatalok számára. Mikesy Tamás a városi
könyvtárban adott lehetĘséget az esti elĘadások többségének megtartására. Ördög István, a Visegrádi Faipari Kft. ügyvezetĘje lehetĘséget biztosított a táborozók
számára, hogy a VIFA üzemi területén elĘregyártó
helyet hozzanak létre. A barkácsboltban Szabó Julianna és családja kedvezĘ részletfizetési feltételekkel,
valamint kedvezménnyel biztosította a szerszámok,
munkavédelmi eszközök és kötĘelemek utánpótlását.
Ralf Sickerling a bokrétaünneppel felérĘ szombat estén
gondoskodott a jó hangulatról. Id. Schüszterl Károly a
szállításban és az építés utáni rendrakásban segédkezett. Szalai János szalagfĦrészhez szalagot adott kölcsön. Visnyovszky András és a lepencei Go-kart pálya
dolgozói építéshelyi szociális blokkot biztosítottak az
építĘknek, valamint a kézi szerszámokhoz nélkülözhetetlen akkumulátorok töltését tették lehetĘvé. Zöld
GyĘzĘ és munkatársai – Jánosik József és Stempel
Sándor – a Visegrádi Faipari Kft. dolgozói a legbonyolultabb vágási munkákat végezték el a vörös tölgy
gerendákon. Zeller Tibor, a Sirály étterem és szálloda
Kft. vezetĘje rendezvénysátrat adott kölcsön, amely
védte az építési helyszínen és az elĘre gyártó területen
az építĘket. Végül, de nem utolsó sorban a VKG dolgozói – Bergmann Péter, Budai Antal, Galszter János,
ifj. Schüszterl Károly és Szalai Gábor – biztosították az
építĘanyag fuvarozását és a munkaeszközöknek jó
részét. (A lista törekvésem ellenére sem teljes, de akik
névvel nem szerepelnek, azokkal is számoltunk.)
Mindnyájuknak, de különösen az építĘknek – akiknek
álljon itt büszke névsora – hálás köszönet a felemelĘ
pillanatokért és a gyümölcsözĘ munkáért, melyet Isten
kegyelmébĘl elvégeztek: Bedrossian Ádám Krisztián,
Csehák Fanni Viktória, Farkas László, Fekete Attila,
Gyetvay EnikĘ, Harmat Gabriella Nóra, Heli Judit,
Horváth Kristóf, Juhász Balázs, Kiefer János, Kis Domonkos László, LĘrincz Anna, Markolt Péter Tamás,
Miklós Bernadett, Sándor Tímea Gizella, Szabó KincsĘ
Margit, Szabó Réka, Szincsák Péter, Tóth Zoltán, Turi
GergĘ
Rüll Tamás, fĘépítész

   

Az idei városnapi programsorozat nyitó eseménye volt a 11-es út lepencei parkolója mellett immár 8. alkalommal a Soproni
Sándor Egyesület által megrendezett, római kort megidézĘ hasznos, ugyanakkor szórakoztató történelmi játék.
Számos érdeklĘdĘ figyelte a harcosok bevonulását, a fegyverforgatók ügyességet, bátorságát idézĘ párviadalalokat, a katonák felszerelését ismertetĘ elĘadást. Az erĘdben tréfás történelmi játék idézte fel a római kort, majd a kort megidézĘ ételek,
finomságok közt válogathattak a produkció résztvevĘi, nézĘi. Akinek kedve támadt, pénz verhetett, kézmĦves foglalkozáson
próbálhatta ki ügyességét. Bár a fáklyás felvonulás elmaradt, az idei bemutató is nagy közönségsikert aratott.
Borsody István
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Az ,,Óriási szenzáció”
egyelĞre elmaradt
Bognár Ferenc a lap XXX. évfolyam 9. számának 19.
oldalán Önöket szándékosan vagy ,,súlyos tudatlanságból” Önöket megtévesztette.
Közzétett ,,szenzációs” híre megalapozatlan! A már több
mint két éve tartó alaptalan rágalmazás és becsületsértés
megállapítása tárgyában általam indított büntetĘ és személyiségi jog megsértése miatt folyó polgári perek nem
fejezĘdtek be: a büntetĘ eljárás a Budapest Környéki
Törvényszék elĘtt másodfokon, a jogerĘsen lezárt polgári
eljárás pedig törvényességi felügyeleti eljárásban a Kúria
elĘtt folytatódik, mert a bíróságok a személyemet lényegében a véleménynyilvánítást tĦrni köteles közszereplĘnek minĘsítették, megalapozatlanul.
Bognár úr 2012. júniusi internetes ,,kritikájában” közzétette, hogy személyesen ,,közremĦködtem” a több mint tíz
évvel ezelĘtt ,,egy zsákmányszerzĘ cápacsapat Visegrádba
harapásában”, tehát a strand ,,súlyos, törvénytelen”
károkozással megtörtént 2000. évi eladási-bundájában,
jogi tanácsaimmal rossz irányba befolyásoltam a képviselĘket, és kifogásolta, hogy egy ilyen ,,tehetségtelen” embert fizetnek régóta, kezdeményezte a ,,károkozó” megbízásának felmondását.
Bognár úr az ,,Óriási szenzáció” címen megjelenĘ és
a bírósági perek lezárást bejelentĘ ,,közleményében”
félretájékoztatja az Olvasókat:
Mindkét peres eljárásban az eddig ítéletbe foglalt bírósági döntések nem azt tartalmazzák (és a jövĘben hozott
döntések sem tartalmazhatják), hogy az eljáró bíróságok
szerint – megértve a dokumentumokkal alátámasztott
mondandóját – a fenti tényállásai megfelelnek a valóságnak.
– Tehát a magánszemélyek között folyó perekben született egyik – jogerĘs vagy még nem jogerĘs – ítélet sem
emelkedhet jogerĘre azzal a tartalommal, hogy ,,2000-ben
Visegrádon volt törvénytelen strand-bunda és volt súlyos
(általam okozott) károkozás”.

Az álláspontom változatlan: Nincs óriási szenzáció!
Mint az önkormányzat jogi képviseletét megbízási szerzĘdés keretei között ellátó ügyvéd, a Visegrád-Lepencei
strand – más gazdasági és jogi szakértĘk (ügyvédek) által
elĘkészített és lebonyolított – adásvételi eljárásban mint
jogi szakértĘ érdemben nem vettem részt, tehát döntést
hozó képviselĘket nem is befolyásolhattam, sem az önkormányzatnak, sem pedig a városnak kárt nem okozhattam.
– A magánvádas feljelentésem alapján indult büntetĘ
eljárásban elsĘ fokon eljáró a Szentendrei Járásbíróság
szerint Bognár úr véleménynyilvánítása azért ,,nem indokolatlanul bántó, sértĘ és lekicsinylĘ kifejezéseket tartalmazó”, tehát azért nem becsületsértĘ, mert Alkotmányban
biztosított szabad véleménynyilvánítási jogait gyakorolta.
– A keresetem alapján indult polgári peres eljárásban a Székesfehérvári Törvényszék Bognár úr jogsértĘ
magatartását megállapító elsĘ fokú ítéletét a FĘvárosi
ÍtélĘtábla lényegében ugyanezen alkotmányos indoklásra
hivatkozással helyezte jogerĘsen hatályon kívül, mert
egyrészt szerinte is a bírálat keretein belüli, nem bántó
céllal megfogalmazott kijelentés nem alkalmas becsületsértés megvalósítására, másrészt ,,ha valaki csupán jogi
tevékenységet végez, még nem mentesíti az esetleges
téves tájékoztatás következményei alól”.
Abban nem kívánok véleményt nyilvánítani, hogy az
önkormányzat által létrehozott, Bognár úr szóhasználatával élve ,,Mikesy Tamás elvezette jószándékú” Tényfeltáró Bizottság mikor és milyen megállapításra jutott, de az
egész – vitathatatlan közérdekĦ – ügyben szerintem is
valóban megalapozottan kifogásolható, hogy a ,,címzett,
megszólított” volt és jelenlegi vezetĘk, érintettek álláspontjukat – függetlenül akár a két magánszemély között
folyamatban lévĘ peres jogvitától – a mai napig nem
osztották meg a nyilvánossággal.
Dr. Kiss György

Gondoljuk meg.
Hogyan tovább Visegrád.
A lepencei termál közfürdĘnk leépítésében ugyanazon
személy(ek) volt meghatározó, aki(k) a szentendrei V8
uszoda megvalósításában is fĘszerepet vállalt(ak). A
strandunk közönségét részben Leányfalu és Szentendre
örökölte. Az erdei iskolánk fokozatos leállása kapcsolatban lehetett a Szentendrén 11 évvel ezelĘtt szervezett
Waldorf óvodát követĘ pilisszentlászlói Waldorf iskola
felfutásának. Ebben az évben a pilisszentlászlói iskola
nemcsak nyolc osztályt taníthat, hanem már második
középiskolai szintĦ évfolyamot is indíthatott.
A fent említettekbĘl is úgy tĦnik, hogy a Szentendrén
élĘ, a városunk fejlĘdését is nagyban befolyásoló térségvezetĘk nem feltétlen Visegrád fejlesztési lehetĘségeit
szorgalmazzák.
A szentendrei kistérségben (járásban) csak Visegrádnak
van Nagy-Duna-ága. Visegrád több ezer éves létében,

fejlĘdésében, királyi funkciójában meghatározó volt a
Nagy-Duna melletti fekvése.
Gondoljuk át. Hogyan tovább Visegrád, és lépjünk.
Szövetségeseket kell keresnünk. Érdekelteket kistérségi
szinten a Nagy-Duna-ág melletti településekben találhatnánk Esztergomig. (A Komárom-Esztergom megye Tatabányai központja az energiaipar egyik meghatározó települése is.) A félbehagyott dunakanyari vízi erĘmĦ folytatása esetén Visegrádnak a munkahelyek mellett egy új
idegenforgalmi látványossága is lenne, és pl.: a Nagymaroson áthaladó nemzetközi vasútvonallal való közvetlen
összeköttetése is megvalósulhatna az erĘmĦ felett futó
közúti hídon.
Gondoljuk át, és ha úgy látjuk, városunk fejlĘdése is
megkívánja, váltsunk megyét.
Mátay György Tibor
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A harmadik választás


2014-ben a harmadik választás elé nézünk; bizonyos
szempontból ez szól leginkább arról a kis közösségrĘl,
amelyikben élünk.
Úgy gondolom, ha valaki figyelemmel kísérte az elmúlt két év visegrádi történéseit, könnyen eldöntheti,
kire érdemes a város jövĘjét bíznia. De ha kétségei lennének, vegye a fáradságot és olvassa, el vagy fussa végig a Visegrádi Hírek szeptemberi számában megjelent
Számadás c. több oldalas irományt.
A fentiek alapján, véleményem szerint különbséget lehet tenni, ki az, aki felelĘsségteljesen, kemény munkával
végezte dolgát és ki az, aki mosolyogva, mindenkit kedves szavakkal köszöntve szépeket mond és ír arról a
jövĘrĘl, amiért tenni is kell valamit a szép szavakon
kívül.
Senki jó szándékát nem vonom kétségbe, de egy ilyen
kis településen, mint Visegrád, a város ügyei iránt ér-

deklĘdĘ polgár tisztán láthatja 2010 óta, ki mit tett a köz
érdekében.
Lehet, hogy rosszul látom, de a tény, hogy „csak” két
„ellenzéki” jelölt indul abból a felismerésbĘl is, gyökeredzik, hogy a dolgok jól mennek, a jelenlegi „csapat”
alkalmas arra, hogy tovább irányítsa a város sorsát.
Összességében az irány jó, a csapat készen áll, a többi
csak rajtunk múlik.
Döntsünk jól, Visegrád, mindannyiunk érdekében.
Tisztelettel:
Gróf Péter
visegrádi polgár

XXX. évfolyam 10. szám

VISEGRÁDI HÍREK

Visegrádon
BÚTOROZOTT CSALÁDI HÁZ
HOSSZÚ TÁVRA
KIADÓ
Csendes, nyugodt környezet!
Érdeklędni lehet:
Stéger Tamás
06 (70) 317-0349, 06 (70) 315-8469
Visegrádi autóbuszsofĘrt 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

23

Kisteher-fuvarozás 0–2 t-ig,
gépi földmunka
Fieszl Csaba
Tel.: 06 (30) 226-3089
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H IRDESSEN
A VISEGRÁDI H ÍREKBEN!

TīZIFAELADÁS

KEDVEZ ė T ARIFÁK!

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL!

H EL Y IEKNEK
ÉS T ÖBBSZ ÖRI H IRDET ėKNEK
T OVÁBBI KEDVEZ M ÉNY EK!

Vágott tĦzifa 2200,– Ft/q,
hasított tĦzifa 2300,– Ft/q
EėRY CSABA
Tel.: 06 (20) 599-9399

ANY AGOK L EADÁSA
MINDEN HÓ 15-IG!
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Cserépkályha építése, átrakása
új és régi csempébĘl
és téglakályha-építés
Honti László
06 (20) 356-6634

AJTÓ, ABLAK,
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
garanciával, korrekt áron
Herr Gábor
   
    
     
   
   

 

 

06 (20) 399-7027, 06 (20) 599-9337
www.herrsta.eu
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Ikerházban egy kétés egy háromszobás lakás

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

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

Az árvízvédelmi beruházás keretében az elmúlt félévben elvégzett feladatok

(Tájékoztatás a „Duna menti árvízvédelmi beruházás Visegrádon” című KEOP-2.1.2/2F/09/-11-2011-0004 számú
projekt állásáról)

A kivitelezői szerződés aláírása és a munkaterület átadása
A kivitelezést végző vállalkozó kiválasztására irányuló negyedik,
eredményesen zárult közbeszerzési eljárást követően 2014. március 10én a vállalkozási szerződést Visegrád Város Önkormányzata, valamint
a nyertes ajánlatot tevő MVZ Visegrád Konzorcium megkötötte.
Március 11-én a kivitelező a munkaterületet átvette. A terepi, fizikai
munkák megkezdése a szükséges engedélyek, hatósági hozzájárulások
és kiviteli tervek elkészítését követően lehetséges; ezen tevékenységek
a szerződéskötést követően haladéktalanul megkezdődtek.
Fakivágás
2014 áprilisában a kivitelező megkezdte a munkaterület biztosításához
a kivágandó fák felmérését. Ezen felmérés alapján készült el a
fakivágási engedélyezési terv, melyet engedélyezésre benyújtottunk a
Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi Felügyelőség, mint engedélyező hatóság felé, illetve a Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság részére tájékoztatásul. A fakivágási terv engedélyeztetése
kapcsán a 2014. április 28-i bejáráson a Nemzeti Park Igazgatóságának
munkatársaival áttekintettük a kivágandó fák sorát. Ezt követően május
7-én sor került egy második helyszíni bejárásra, melyen részt vett a
Vidékfejlesztési Minisztérium környezetügyért felelős államtitkára,
Illés Zoltán, valamint a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi,
Természetvédelmi Felügyelőség igazgatója, Dolla Eszter is. Ezen
bejárás során megegyezés született a felek között a fakivágási tervnek
mind a hatóság, mind pedig a projektgazda részére elfogadható
módosításáról. Az átdolgozás a kivitelező részéről megtörtént, majd a
hatóság ezen módosított engedélyezési terv alapján a fakivágási
engedélyt kiadta azzal a kikötéssel, hogy a kijelölt fák kivágására csak
június 20-a után kerülhet sor. A fakivágási munkálatok július közepén
megkezdődtek.
Aluljárók megszüntetése
A tervekben szerepel két, a 11 sz. főúti gyalogos aluljáró
eltömedékelése, melyhez a bontási engedélyt a Pest Megyei
Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségétől szükséges megkérni. Az
engedélyezési tervet július végén benyújtottuk az engedélyező hatóság
és a közútkezelő részére, azonban a bontási engedély még nem került
kiadásra.
Tárolóépület
A védmű városközponti szakaszára tervezett mobilfalas védelem
kiegészítéseként, a mobilfal-elemek tárolására készül egy tárolóépület.
A kiviteli tervek készítése során felmerült ezen épület új helyen - a
sportpálya parkolója melletti területre – történő újratervezésének
szükségessége a szállítási, tárolási és biztonsági szempontokra való
tekintettel. A folyamatban lévő építésügyi hatósági eljárást, mely az
épületre vonatkozó magasépítési engedély meghosszabbítására
irányult, visszavontuk; az átdolgozott tervek alapján egy új
engedélyezési eljárást kell lefolytatni. Az új engedélyezési eljárás
sikeres lebonyolítása érdekében felgyorsítottuk a sportpálya területének
tulajdonjogi rendezését.

További tervezési munkák
A védmű többi része (földtöltés) és az egyéb kapcsolódó feladatok
tekintetében a tervezési munka folyamatos, a tervszállítás a tervező
által kiadott ütemterv szerint történik. Az egyes, jól elkülöníthető
munkarészekre vonatkozó tervek szakaszosan készülnek és kerülnek
jóváhagyásra így biztosítva a folyamatos munkavégzés lehetőségét.
Mobilfal
A város tervezett árvízi védelmének sarkalatos pontja a városközponti
szakaszra tervezett mobilfal. A megfelelő gyártmány kiválasztásához a
kivitelező és az önkormányzat részéről több körben folytak
egyeztetések a lehetséges beszállítókkal, melyek eredményeként a
kivitelező az IBS GmBH nevű német gyártó céggel kötött szerződést. A
helyszíni egyeztetést és a tervezett mobilfal paramétereinek tisztázását
követően augusztus végén megkezdődtek a mobilfal elemeinek gyártási
munkálatai.
Kivitelezési munkák
Augusztusban megkezdődtek a Duna-parti sétány bontási munkálatai,
amelyek a parapetfal alapját képező szádfal leveréséhez szükséges
úgynevezett lavírsík kialakításához elengedhetetlenek. A vállalkozó a
munkavégzés során a munkaterületén kívüli szakaszon is felbontotta a
járdát, melynek szakszerű visszaépítéséről azóta gondoskodott. A
betonfelületek bontását követően elkezdődött a talaj felső, termékeny
rétegének, a humusztakarónak az eltávolítása, ez előreláthatóan október
elején befejeződik.
A mértékadó árvízszint megemelése
Az árvízvédelmi műtárgyat a projekt első, tervezési fázisában olyan
módon tervezték, hogy teljesíteni tudja mind a jogszabályokban mind
pedig a pályázati felhívásban foglalt célkitűzéseket, azaz olyan védmű
létesüljön, mely az árvízvédelmi biztonságot az előírt mértékben
biztosítja. Ez kiépítési magasság tekintetében a 11/2010. (IV. 28.)
KvVM rendeletben meghatározott mértékadó árvízszint (továbbiakban:
MÁSZ) + 1,00 méter. Tekintettel a tavalyi évben a Dunán levonult
rekordméretű árhullámra – melynek adatai alapján újra kellett gondolni
a MÁSZ értékét – 2014. augusztus 5-én, a 41/2014. (VIII. 5.) BM
rendelet ezt az értéket a nagymarosi vízmércénél 94 cm-rel megemelte.
Sajnos a projekt lezárásáig rendelkezésre álló szűk határidő és a kötött
pénzügyi keret miatt a védműnek az új rendelet szerinti teljes
áttervezésére ebben a projektben – tekintettel az engedélyeztetési és
közbeszerzési eljárások nagy időigényére – már nem nyílik lehetőség.
A Támogató Szervezettel folytatott egyeztetések eredményeként azonban a városközponti szakaszon a
védmű alapzata olyan módon épül meg, mely a
későbbiekben lehetővé teszi a továbbfejlesztést anélkül,
hogy a jelen projekt keretében épített műtárgyat vissza
kellene bontani. Ezen jogszabályváltozásból kifolyólag az
elmúlt időszakban az eddig elkészült vonatkozó terveket,
illetve megrendeléseket át kellett gondolni; egy áttervezési
folyamat indult meg, melynek célja a továbbfejleszthetőség
biztosítása.

