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Áprily-hét 2014.
Tisztelettel ajánljuk figyelmükbe rendezvényünket.
Reméljük, hogy felhívásainkkal, amelyeket partnerintézményeinknek is elküldtünk és www.aprily-visegrad.hu
honlapunkon is olvasható, felkelthetjük a kollégák, a
szülĘk és a gyermekek érdeklĘdését.
Hogy az idei versenykiírásra való felkészüléshez utat
nyissunk, honlapunkon irodalmi ajánlást is olvashatnak az
érdeklĘdĘk.
Szeretettel várjuk az olvasókat valamennyi rendezvényünkre!
Bozóki Marianna
intézményvezetĘ

Idén ünnepeljük dr. Jékely Endre (1914–1999) születésének 100. évfordulóját. Jékely Endre (névadó költĘnk, Áprily Lajos fia, Jékely Zoltán öccse) természetés állatszeretetérĘl, valamint természetrĘl szóló leírásai, fordítói munkássága révén ismert.
Aki Áprily Lajos és Jékely Zoltán mĦvészetének ismerĘje, jól tudja, hogy esetükben is fontos szerepet kapott a
világirodalom alkotásainak magyar nyelven való hiteles
tolmácsolása, s mĦvészetüket meghatározza a természet
vágya és szeretete. Az idei versenyen éppen ezért a népmeséket, állattörténeteket, valamint a mĦfordításokat
helyezzük elĘtérbe.
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NOVEMBER 14. PÉNTEK



8 órától Az Áprily-hét megnyitása iskolánk tanulói
számára
A magyar nyelv napja (nov. 13.) alkalmából új tanulóinkat köszöntjük Áprily Lajos – Bardon Alfréd Visegrádi
képek címĦ könyvével, amely a Pro Typographia 2013.
versenyen kiváló minĘsítést kapott
9 órától Bandi bácsi állattörténetei – rendkívüli tanítási
nap az alsó tagozaton.
A Jékelyek-családfaelemzés és vetélkedĘ a felsĘ tagozaton
Közben látogatás az Áprily-völgyben és a temetĘben
9.30-tól A „Fantasztikus állattörténetek” címmel meghirdetett képzĘmĦvészeti pályázatra érkezett mĦvekbĘl
szerkesztett kiállítás megnyitója és díjátadás
EmlékmĦsor dr. Jékely Endre és Áprily Lajos tiszteletére
10.30 órától „Más nyelv zsenijébĘl született” címmel
vers- és prózamondó verseny
13.30 órától A vers- és prózamondó verseny eredményhirdetése
NOVEMBER 15. SZOMBAT

9.00 órától Gyalogtúra a Mogyoró-hegyen át az Áprily-völgybe
19.00 órától 


NOVEMBER 16. VASÁRNAP

9.00 órától Református istentisztelet Áprily Lajos és
költĘtársai emlékére
NOVEMBER 17. HÉTFė

13.30 órától Áprily-kupa – Versenyek alsósoknak
Az Áprily-kupa meghívottai:
Dunabogdányi Általános Iskola és AMI
Pilismaróti Bozóky Mihály Általános Iskola
Nagymarosi Kittenberger Kálmán Általános Iskola és
AMI
NOVEMBER 18. KEDD

13.30 órától Áprily-kupa – Floorball
NOVEMBER 19. SZERDA

13.30 órától Áprily-kupa – Labdarúgás
NOVEMBER 20. CSÜTÖRTÖK

8.00 órától Nyílt nap a felsĘ tagozaton (délelĘtt és délután is)
16.30 órától Fogadóórák
17.3 órától Pályaválasztási szülĘi értekezlet
NOVEMBER 21. PÉNTEK

15 órától Generációk találkozása – „Nekünk Bandi
bácsi volt a minden…”
Beszélgetés Jékely EndrérĘl a kortársak visszaemlékezései alapján
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Az önkormányzati választások eredménye Visegrádon

Tisztelt Választópolgárok!
A köztársasági elnök által 2014. október 12-ére kiírt önkormányzati választás és nemzetiségi önkormányzati választás
a Helyi Választási Bizottság (HVB) jogerĘs 24/2014. (X. 13.), 25/2014. (X. 13.) és 26/2014. (X. 13.) számú határozatai
értelmében érvényes és eredményes volt.
A megválasztott polgármester:
További polgármesterjelölt:

Félegyházi András (525 szavazat)
Abonyi Géza (258 szavazat)

A megválasztott képviselĘk:

Hintenberger András (549 szavazat)
Schüszterl Károly (540 szavazat)
Dr. Kucsera Tamás Gergely (535 szavazat)
Bártfai István (518 szavazat)
Mikesy Tamás (492 szavazat)
Bálint Zsolt (484 szavazat)
Abonyi Géza (301 szavazat)
Kiss Károly (210 szavazat)

További képviselĘjelöltek:

A névjegyzékben szereplĘ választópolgárok száma:
Szavazóként megjelent választópolgárok száma:

1498
793

52,9%

A Német Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselĘi:
Scheiliné Herendi Mária Ida (51 szavazat)
Szigeti János Zoltán (50 szavazat)
Schandl Jánosné (45 szavazat)
További képviselĘjelölt:
Zeller Márton (25 szavazat)
A névjegyzékben szereplĘ választópolgárok száma:
Szavazóként megjelent választópolgárok száma:

106
75

70,8%

A Helyi Választási Bizottság és a Helyi Választási Iroda eredményes munkát kíván
a megválasztott képviselĘ-testületnek!
Helyi Választási Bizottság és Helyi Választási Iroda

Köszönöm a támogatást
Ezúton is szeretnék minden visegrádi polgárnak köszönetet mondani, akik szavazatukkal
támogattak az önkormányzati választás alkalmával. Nagy öröm számomra, hogy ilyen nagy
számban bizalommal voltak irányomban.
Köszönöm bizalmukat és segítségüket!
Abonyi Géza

Köszönet
A 2014. október 12-én lezajlott önkormányzati választáson megjelent polgárok túlnyomó többsége a 2012 májusában megkezdett munka folytatása mellett tette le szavazatát. Köszönjük támogatásukat.
Az országos vagy megyei részvételi adatokat messze
meghaladó részvétel melletti szavazatarányok nem csak
az elmúlt idĘszak munkájának elismerését jelenti, de az
elĘttünk álló öt évhez is komoly megerĘsítést nyújt nem
csak jogi, de erkölcsi, lélektani értelemben is.
Amint azt választási programunkban is leírtuk, az öt évre szóló mandátum a nagyobb felelĘsség mellett több
lehetĘséget is biztosít elképzeléseink megvalósítására,
melyhez továbbra is várjuk ötleteiket, javaslataikat, kérjük
együttmĦködésüket.
A szó szoros értelmében vett választási ígéreteket az
idei választási idĘszakban sem tettünk; hiú ábrándokat,
népszerĦnek tĦnĘ szólamokat nem fogalmaztunk. Jóma-

gam egyetlen ígéretet tettem: amennyiben Visegrád polgárai megerĘsítik az eddigi, eredményesen együttmĦködĘ
testületet hivatalában, úgy én a következĘ öt esztendĘben
alapvetĘ kötelességemnek fogom tekinteni a csapat együtt
tartását mindannyiunk, Visegrád egész közössége érdekében.
2014-ben három alkalommal járultunk a szavazóurnákhoz. Visegrádon – a választási törvény jelentĘs változásai
mellett is – zökkenĘmentesen lezajlott mindhárom választás úgy, hogy mindeközben a polgármesteri hivatal ezek
mellett folyamatosan meglévĘ feladatait is ellátta.
Köszönet illeti a választásokat lebonyolító apparátus – a
Helyi Választási Iroda, a Helyi Választási Bizottság, a
szavazatszámláló bizottság, a városgazdálkodási csoport –
minden tagját!
Félegyházi András
polgármester
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VÁROSHÁZI HÍREK
Tájékoztató a testületi üléseken történtekrĘl
2014. szeptember 18.
– Elfogadta a képviselĘ-testület az önkormányzat 2014.
évi I. félévi pénzügyi beszámolóját. Összességében
elmondható, hogy igen mozgalmas félévet zárt az önkormányzat. Átadásra került a rendezvény tér, a Mozi
köz, az egészségház felújítása is befejezĘdött, elindult
az árvízvédelmi beruházás. Emellett 2014-tĘl új államháztartási számvitellel kell könyvelni, ami rendkívüli nehézségeket okoz, de ezzel együtt is eredményes
félévet zárt az önkormányzat. A mĦködési bevételek
jól alakultak, melyek az elĘirányzatokon felül teljesültek, a beszedett helyi adók idĘarányosan alakultak. A
kiadási oldalon minden intézmény tartotta a költségvetését. Továbbra is vannak kintlévĘségek (adókintlévĘség, vevĘtartozás), melyek ugyanazon okokkal indokolhatóak, mint eddig, de nagyságrendjük nem nĘtt.
Az önkormányzat az I. félévben 249.608 eFt bevételt
és 284.471 eFt kiadást teljesített. A bevétel nem tartalmazza az elĘzĘ évi pénzmaradvány felhasználását
és az év elsĘ felében befizetett helyi adók teljes összegét sem. Az önkormányzat pénzkészlete a tárgyidĘszak végén 157.020 eFt volt.
– Módosítottuk az önkormányzat 2014. évi költségvetésérĘl szóló 1/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletét,
melyre több okból is szükség volt. Egyrészt a költségvetés tervezésekor az átláthatóság miatt sok olyan tétel
volt, ami egy helyre lett tervezve, ilyen tétel volt például a városközpont-beruházás vagy a képviselĘi tiszteletdíjak, ugyanakkor az államháztartási számvitel
miatt ezek a kiadások egyrészt dologi kiadások, másrészt támogatásként realizálódtak, ezért szerkezetileg
kellett módosítani a költségvetést, ami sem a tartalékot, sem a költségvetés fĘ összegét nem érinti. Sok
testületi döntés született viszont a fél év folyamán,
amely a tartalék terhére valósított meg különbözĘ beruházásokat, illetve adott támogatásokat. Jogszabály
szerint a többletbevételeket is költségvetés módosítással szükséges realizálni, ami már érinti a költségvetés
fĘösszegét. A módosított költségvetés fĘösszege
2.479.248 eFt, bevétel és 2.479.248 eFt kiadás, a tartalék pedig 165.828 eFt lett.
– Jóváhagyólag elfogadta a testület Dr. Kucsera Tamás
Gergely alpolgármester 2014. október 12-ig, a helyhatósági választások napjáig járó, eddig még fel nem
ajánlott október havi képviselĘi tiszteletdíjának megfelelĘ összeg, azaz 20.900 Ft felajánlását a Visegrádi
Sport Egyesület kerékpáros szakosztálya részére.
– Szintén jóváhagyta a testület Schüszterl Károly képviselĘ 2014. évre, a helyhatósági választások napjáig járó tiszteletdíjából még fel nem ajánlott 225.390 Ft felajánlását, az alábbiak szerint:
• Az
Áprily
Iskoláért
Alapítvány
részére
intézményvezetĘi javaslat alapján történĘ felhasználással, különösen hangszerek és egyéb eszközök vásárlására: 100.000 Ft,
• A Visegrádi Sportegyesület Migreen Team kerékpáros szakosztály mĦködésére: 125.390 Ft.

– Módosítottuk az önkormányzat 10/2014. (IX. 19.) önkormányzati rendeletét a Helyi Építési Szabályzatról.
A módosítást az indokolta, hogy a képviselĘ-testület
augusztusi ülésén arról döntött, hogy az árvízvédelmi
beruházás mobil elemeinek tároló épületét az eredetileg tervezett FĘ utca 57. sz. alatti ingatlan helyett inkább a sportpályán szándékozik megépíteni. A sportpálya területe a Helyi Építési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet szerint beépítésre szánt különleges területbe tartozik, a szabályozási terv különleges
sportolási célú építési övezetként jelöli meg, amin jelenleg nem helyezhetĘ el az árvízvédelmi mĦ mobil
elemeinek tárolóépülete. EbbĘl kifolyólag szükséges a
HÉSZ módosítása a kötelezĘ szabályozási elemek változatlanul hagyása mellett, és ezáltal lehetĘvé válik az
árvízvédelmi célú raktározási funkciót biztosító épület
elhelyezése.
– Az Emberi ErĘforrások Minisztériuma ismételten lehetĘséget teremtett a vonatkozó jogszabály alapján a
2015. évi Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz történĘ önkormányzati csatlakozásra. Az elmúlt évekhez
hasonlóan lesz A és B típusú pályázat, vagyis a már a
felsĘoktatásban nappali tagozaton tanulók és az utolsó
éves középiskolások vehetnek részt a pályázaton. A
képviselĘ-testület most is, mint minden évben döntött
a csatlakozási szándékáról, a havi támogatás összegét
a támogatásban résztvevĘk szociális körülményeit figyelembe véve havi maximum 6.000. Ft/fĘ összegben
határozta meg. A támogatás keretösszegét 730.000 Ftot az önkormányzat 2014. évi költségvetésérĘl szóló
1/2014. (II. 13.) számú rendelet 15. melléklet 4. sora
terhére biztosítja. A beérkezett pályázatok elbírálását a
közmĦvelĘdési, oktatási, ifjúsági és népjóléti bizottság
hatáskörébe utalta.
– Döntés született arról, hogy az idén már másod- és
harmadízben szeptember 19-én és szeptember 26-án
Balogh Zoltánné védĘnĘ által megszervezett
méhnyakrákszĦrés költségeit, az önkormányzat bruttó
170.000 Ft összegben finanszírozza.
– Szeptember 7-én megnyílt a helyi termelĘi piac a képviselĘ-testület ez irányú döntése értelmében a Visegrád VárosfejlesztĘ Kft. üzemeltetésében. A termelĘi
piacon résztvevĘ árusok, illetve a lakosok között felmerült annak az igénye, hogy a helyi termelĘi piacot
össze kellene kötni egy használtcikk piaccal, így még
több érdeklĘdĘt lehetne kivonzani a piactérre vasárnap
délelĘttönként. Mivel erre a jogszabály lehetĘséget ad,
ezért a képviselĘ-testület úgy döntött, hogy a
használtcikkpiac üzemeltetési feladatainak ellátásával
is a Visegrádi VárosfejlesztĘ Kft.-t bízza meg. A piacon bárki árusíthatja megunt, használt holmijait; számlaadási kötelezettsége nincs, évi 600.000 Ft-os bevételig, a fölött már adóköteles a tevékenység. A használtcikk piac minden hónap elsĘ és harmadik hét vasárnapján 7 és 13 óra között tart nyitva a termelĘi piac
mellett az egészségház udvarán.
(Folytatás a 4. oldalon)
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Tájékoztató
a testületi üléseken történtekrĘl
(Folytatás a 3. oldalról)
– A képviselĘ-testület úgy döntött, hogy egyszeri
600.000 Ft összegĦ támogatást nyújt a Visegrádi
Település PolgárĘr Egyesületnek a 2014. évi
mĦködési és eszközfejlesztési költségeihez Visegrád
város közigazgatási területén kifejtett munkája
elismeréseként.
A
támogatási
összeget
az
önkormányzat 2014. évi költségvetésérĘl szóló
1/2014. (II. 14.) számú rendelet 16. számú melléklet
11. sora terhére biztosítja.
– Tulajdonosi és közútkezelĘi hozzájárulásokat adott ki
a testület egy ingatlan gázellátásához, továbbá a
Visegrád-Lepence
csatornarekonstrukció
vízjogi
létesítési
engedély
kiadásához,
valamint
a
városközpont-beruházás kapcsán megvalósult FĘ utcai
forgalomcsillapítás és járdafelújítás forgalomba
helyezési eljárásához.

2014. szeptember 25.
– Módosítottuk a 148/2014. (06. 19.) Ökt. határozat 2.
pontját és a 165/2014. (07. 08.) Ökt. határozat 1.
pontját, mely szerint a képviselĘ-testület úgy döntött,
hogy „a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökrĘl, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekrĘl” szóló 314/2012 (XI. 8.) Korm.
rendeletben elĘírt integrált településfejlesztési
stratégia elĘkészítĘ, Visegrád jövĘbeli fejlesztésére
vonatkozó elképzeléseit tartalmazó alapdokumentum
elkészíttetésének feladatát a Visegrádi VárosfejlesztĘ
Kft.-ra ruházza át. A határozat egyéb rendelkezései
változatlan tartalommal hatályban maradnak.
– Döntés született arról, hogy a FĘ utcai járda KeresztelĘ
Szent János-templomtól a Szent Sebestyén-kápolnáig
terjedĘ szakaszának felújítási munkáira Ádám Tamás
egyéni vállalkozót bízza meg a testület az
árajánlatában szereplĘ tartalommal 10.446.800 Ft +
27% áfa, összesen: 13.267.436 Ft vállalkozási díj
ellenében. A kivitelezés költségét az önkormányzat a
2014. évi költségvetés általános tartalék sora terhére
biztosítja.
– Szintén döntés született a Fellegvár Óvoda utcai
homlokzatfelújítására, utcai nyílászárók cseréjére, az
ahhoz kapcsolódó kiegészítĘ munkák kivitelezése
tekintetében. A munkálatok elvégzésével Gerstmayer
János egyéni vállalkozót bízta meg a testület az
árajánlatában szereplĘ tartalommal 4.153.517 Ft +
27% áfa, összesen: 5.274.967 Ft vállalkozási díj
ellenében. A kivitelezés költsége közül 5.000.000 Ftot a 2014. évi költségvetés 14. számú melléklet 16.
sora, míg 274.967 Ft-ot az általános tartalék sora
terhére biztosított.
– A rendĘrségrĘl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. §
(2) bekezdésében biztosított véleményezési jog
alapján a képviselĘ-testület úgy döntött, hogy Mokrai
Gabriella rendĘr Ęrnagy, Visegrádi RendĘrĘrs
Ęrsparancsnokává történĘ kinevezését támogatja,
ahhoz hozzájárul.

–

2014. november

Módosította a testület Ádám Tamás egyéni
vállalkozóval, a Schulek utca II. ütem útépítési
munkáinak elvégzésére 2014. július 18-án kötött
vállalkozási szerzĘdést a kivitelezés során megépítésre
nem kerülĘ tételek miatt. A vállalkozói díj nettó
487.400 Ft + áfa összeggel 9.067.000 Ft + áfára
csökkent. A kivitelezése során viszont felmerültek
többletmunkák, melynek elvégzésére megbízta a
testület a kivitelezĘ vállalkozót 1.309.100 Ft + áfa
vállalkozói díj ellenében.

2014. október 10.
– A 2012. május 6-i visegrádi idĘközi választásokat
követĘen az újonnan alakult testület mindenre
kiterjedĘen tisztázni szerette volna, hogy milyen
örökséget vett át elĘdeitĘl. Ezen folyamat részeként
állította fel többek között a tényfeltáró bizottságot,
hogy az megvizsgáljon egyes, a korábbi idĘben vitákat
kiváltott eseményeket, intézkedéseket. A képviselĘtestület átvette a bizottság által készített összefoglaló
jelentést, és ezzel a bizottság munkáját befejezettnek
tekinti. Ezért a testület úgy döntött, hogy a tényfeltáró
bizottság mandátumát visszavonja.
– Jóváhagyólag elfogadta a testület Hintenberger
András képviselĘ 2014. évre a helyhatósági
választások napjáig járó tiszteletdíjából még fel nem
ajánlott 50.000 Ft összeg felajánlását a Visegrád
Sport- és Kulturális Létesítményeiért Alapítvány
javára.
– Tulajdonosi-kezelĘi hozzájárulást adott a testület a
2012 évi esĘzések során a Diós-patakban keletkezett
károk helyreállítására a Geoteszt Kft. által elkészített
tervdokumentációra a Visegrád 1308 és 046 hrsz.
alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanok tekintetében
a vízjogi létesítési engedélyezési eljáráshoz.
VVÖ
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Schulek utca:
A Visegrádi Hírek elĘzĘ számában megjelent
beszámolónak megfelelĘen a Schulek utca építése
októberre befejezĘdött. Köszönjük a Tisztelt Lakosság –
különösen az ott élĘk és dolgozók – türelmét! Íme,
néhány fotó Visegrád új utcájáról:
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valamint a mikrobiológiai laboratóriumok egészségügyi
dolgozói. A kötelezĘ egészségbiztosítás ellátásáról szóló
1997. évi LXXXIII. Törvény 10§ d, db pontjai és a fenti
szabályok figyelembe vételével 40 éves életkor alatt
térítésmentesen tüdĘszĦrĘ vizsgálat nem végezhetĘ, a
vizsgálat térítési díja – a 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján – 1700 Ft. Az ingyenes mellkas rtg. szĦrésre minden 40 év feletti lakos jogosult,
akinek 1 éven belül nem volt TBC szempontjából negatív
mellkas röntgen felvétele.
Visegrádon az orvosi rendelĘben 2014. november 18–
25-ig lesz tüdĘszĦrés. HétfĘn és szerdán 12.00–18.00
óráig, kedden, csütörtökön és pénteken pedig 8.00–14.00
óráig. Visegrád Város Önkormányzata az állandó visegrádi lakcímmel rendelkezĘ 18–40 év közötti polgárok
tüdĘszĦrĘ-vizsgálatának térítési díját átvállalja.
Házszámtáblák:
Tisztelt Visegrádi Ingatlantulajdonosok! Sajnálattal kell
tájékoztatnom Önöket, hogy a megrendelt házszámtáblákat minĘségi okokból nem vettük át a kivitelezĘtĘl. További szíves türelmüket kérem, mert új vállalkozót kell
találnunk. A további fejleményekrĘl tájékoztatást adunk a
Visegrádi Hírek hasábjain.
Rüll Tamás fĘépítész

TüdĘszĦrés:
2014. januárjától megváltoztak a tüdĘszĦrésre vonatkozó szabályok. Az idei év elejétĘl csak a következĘkben
felsorolt állampolgárok számára kötelezĘ a tüdĘszĦrés:
hajléktalanok, hajléktalanok nappali melegedĘjének és
éjjeli menedékhelyének dolgozói, az utcai szociális munkát végzĘk, a népkonyha formájában nyújtott étkeztetésben foglalkoztatottak, azok az önkéntesek, akik hetente
legalább összesen 16 órát hajléktalanokkal foglalkoznak,
a büntetés-végrehajtási intézetek fogva tartottakkal közvetlenül foglalkozó dolgozói, a befogadó állomások és a
közösségi szállások dolgozói, a rendĘrségi fogdák és
Ęrzött szállások dolgozói, az egészségügyi szolgáltatók
patológiai és sürgĘsségi osztályainak dolgozói, a tüdĘgyógyászati szakellátást végzĘ egészségügyi dolgozók,

Ivóvízbázis védĘterület:
Nyáron több visegrádi ingatlantulajdonos kapott kézhez
határozatot a Szentendrei Járási Hivatal Járási Földhivatalától, mely szerint az adott ingatlanra a „hidrogeológiai
védĘövezet „A” védĘzóna jogi jelleget a Közép-Dunavölgyi Környezetvédelmi és Vízügyi FelügyelĘség kérelme alapján feljegyezték. Az érintett ingatlantulajdonosok
érdeklĘdésére tájékoztatjuk Önöket, hogy a hidrogeológiai védĘövezet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint
az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelmérĘl
szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet alapján kerül
kijelölésre. Az „A” védĘzóna besorolású övezetben – a
Kormányrendelethez tartozó 5. sz. melléklet szerint – nem
mĦködhet szennyvíztelep, hulladéklerakó, tilos mérgezĘ
anyagok elĘállítása és feldolgozása, tilos veszélyes hulladék tárolása, szennyvíz szikkasztása, hígtrágya és trágyalé
tárolása, valamint kijuttatása a termĘföldre, tilos a
szennyvízöntözés, valamint tilos növényvédĘ szer kijuttatása légi úton, növényvédĘ szer tárolás és növényvédĘ
szeres eszközök mosása. BĘvebb felvilágosításért keressék Rüll Tamás fĘépítészt a polgármesteri hivatal (26)
398-255-ös telefonszámán.

Értesítés Ęszi „lombtalanításról”
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a zöld anyag Ęszi, díjmentes elszállítását
2014. november 18-án, kedden végezzük.
Ezen a napon a fás szárú zöld anyagot legfeljebb 25 kilós kötegenként, spárgával átkötve,
matrica nélkül, a nem fás szárú anyagot pedig
bármilyen zsákban, bekötve ki lehet helyezni az ingatlanok elé.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a zöld anyagot a jelzett napon legkésĘbb reggel 7.00 óráig helyezzék ki
ingatlanaik elé.
Az összegyĦjtött zöld anyagot a jelzett napon elszállítjuk.
Város- és községgazdálkodási csoport
VVÖ
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Oktoberfest – nemzetiségi hét
az óvodában
Évek óta októberben megünnepeljük kertünk almafáit,
megköszönve csodálatos, zamatos gyümölcseiket. Az
Apfeltagra keresztelt napon óvodánk apraja-nagyja együtt
szüretel és ünnepel. Almás német daloktól, mondókáktól
visszhangzik a kertünk, almás süteményt készítünk és a
barkácsolás témája is e finom gyümölcs. Igazán szerencsések
vagyunk, hogy hónapokig saját fáinkról szüretelhetünk! De
sajnos néhány fa elöregedett, nem terem olyan bĘven már.
Szerettünk volna gondoskodni pótlásukról, így új csemetéket
ültettünk.

Ezt az eseményt összekötöttük egy nemzetiségi hét programjaival. E napokon a gyerekek újabb ismereteket szerezhettek a svábság tárgyi és szellemi kultúrájából. Az óvó
néniktĘl sok érdekes történetet hallhattak nagyszüleikdédszüleik mindennapjairól, az Ęszi betakarítási munkákról.
Nemzetiségi ablakunkba a szüret kellékei – lopó, demizson,
szĘlĘprés, korabeli szüretek fényképei – kerültek. A gyerekek megismerhették a tárgyak sváb neveit, kipróbálhatták
Ęket (lopót, prést).

Természetesen a sütés ez alkalommal sem maradhatott el.
Minden csoport készített az Ęsz kincseibĘl – almából, répából, sütĘtökbĘl – egy-egy finomságot, melyet az Ęszi szüreti
munkákról szóló színházi elĘadás után kóstoltunk meg. Majd
az eszem-iszomot követĘen a kertben mozgásos népi játékok
vártak a gyerekekre: „krumpliszedés” – kislabdák kosárba
gyĦjtése, farönkgurítás, alma hordás –, no nem kosárban,
hanem merĘkanállal, kistányéron, termények talicskába
gyĦjtése, ügyességi feladatok.

Az óvodán kívül is kellemes élményekben volt részünk.
Nagy örömünkre ellátogathattunk a helytörténeti kiállításra
is, ahol Marci bácsi sok szeretettel beszélt az ott látható
tárgyakról. Johann bácsitól pedig meghívást kaptunk a pincéjébe, ahol megcsodálhattuk hatalmas hordóit és a borkészítés
eszközeit. 15-én második alkalommal hívtuk a középsĘ és
nagycsoportos ovisokat és szüleiket sváb táncmulatságba. A
Sziget utcai ifjúsági házban egy órán keresztül roptuk a
Margit néni által bemutatott táncokat. Ezúttal a szülĘk leptek
meg mindenkit egy kis süteménnyel. Szeretnénk, ha a
„Tanzkränzchen” is óvodás életünk hagyományai közé
kerülne, akárcsak a Sommerfest nevĦ nyári programunk.

A hetet a pénteki almafaültetés koronázta meg. A kicsik
lelkesen hordták vissza a földet vödreikkel a fácskák köré.
Ennél jobban csak a beiszapolást élvezték. Megfogadták,
nagyon vigyáznak majd kertünk új „lakóira”, együtt gondozzuk, ápoljuk Ęket. Az ünnepi hét lezárásaként körbetáncoltuk
fáinkat, nem feledkeztünk meg nagy „öregjeinkrĘl” sem.
Megköszöntük az idei bĘ termést, s ebédig sváb zenére roptuk a táncot. Vidám, tartalmas hetet tudhatunk magunk mögött.
Ende gut, alles gut!
Imre Gáborné, óvodapedagógus
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Az Áprily Lajos Ált. Iskola hírei
A gyerekek fantázia birodalmában,
avagy
meseíró és meseillusztráló verseny
az iskolában
Benedek Elek, a „nagy mesemondó” születésének évfordulója, a magyar népmese napja alkalmából pályázatot
hirdettünk a gyerekeknek. A versenyre tetszĘlegesen
választott mese illusztrálásával (bármilyen technikával
alkotva), illetve önálló meseírással lehetett nevezni.
Mindkét feladatban szárnyalhatott a fantázia, azonban a
meseírásnál, alsó és felsĘ osztályokban külön, volt egy
megkötés. Mégpedig az, hogy a mesében szerepelnie kell
a megadott szavaknak.
Alsósoknak: kĘleves, madártoll, szerencse, vándorbot,
óriás, asztal, szamár, esĘ, varázserĘ.
FelsĘsöknek: vadkörte, székláb, szentjánosbogár, szerencse, közlekedĘedény, felhĘ, Ęskövület, illatosító, liszt.
A gyerekeknek két hetük volt elkészíteni és leadni rajzaikat, meséiket.
Nagy örömünkre szép számmal érkeztek a pályamĦvek.
Sokan írtak is és rajzoltak is, többen két rajzzal is neveztek.
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sor, ahol minden tanuló megjelent. Mivel a 3. és 4. osztályból kiemelkedĘen sok kisdiák nevezett, ezen évfolyamokat nem összevontan, ahogy a pályázati kiírásban
szerepelt, hanem külön-külön díjaztuk.

Sziva Hanna (4. oszt.):
Köcsögkirály
Gratuláltunk a gyereknek, a kategóriák elsĘ három helyezettjének okleveleket, a gyĘzteseknek külön könyvajándékot adtunk át. Az elsĘ helyezettek további jutalmaként alkotásaik megjelennek a Visegrádi Hírekben. Minden, versenyen részt vett emléklapot és egy pici csokit
kapott ajándékba.
Büszkék vagyunk lelkes, ötletdús diákjainkra, akik nem
csupán népmesei hagyományainkat hordozzák, viszik
tovább, hanem új, színes mesevilágot is teremtenek!
Horváth Krisztina
magyar tanár – könyvtáros

Tóth Anna (4. osztályos diák):

A szegény legény

Draxler Alexia (3. oszt.):
Tündérek és titkok
Háromtagú, tanárokból álló zsĦri értékelte az elkészült
alkotásokat. Élmény volt olvasni a meséket, amelyeken
érzĘdött a gyermeki lélek sokszínĦsége, gazdagsága,
félelme, öröme, vágyakozása, átélt élményei. A gondos
rajzokban szín-, forma- és gondolatvarázslatok születtek.
Az értékelés után az iskola faliújságjaira is kitettük az
elkészült képeket. A gyerekek nagy örömmel látták viszont rajzaikat, és mutatták büszkén társaiknak is.
A gyerekek napról napra izgatottan várták az eredményhirdetést, amelyre október 1-jén, az iskola udvarán került

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény
legény, aki olyan szegény volt, mint a templom egere. Ez
a legény szerelmes volt a falu leggazdagabb emberének a
lányába, akit nem vehetett feleségül, amíg vagyont nem
szerzett. Ezért elindult szerencsét próbálni a legény. Fogta
a vándorbotját és útra kelt.
Ment, mendegélt, míg nem találkozott egy öreg anyóval.
Köszönt neki:
– Adjon Isten öreganyám!
– Szerencséd, hogy öreganyámnak szólítottál! – mondta
az öreganyó. Mi járatban vagy erre, amerre a madár is
csak néha jár?
– Szolgálatot keresek – mondta a legény.
– Ha akarod, én felfogadlak – mondta az öreganyó. Na,
akkor mondom is, mit kell csinálnod: meg kell ölnöd egy
óriást, és el kell csempészned az egyik szamarat a
ligetbĘl. Nesze, itt van egy varázstoll, erre még szükséged
lesz.
Elindult a legény és ment, mendegélt, mígnem eleredt az
esĘ. A legény talált egy barlangot, ahová behúzódott.
ElĘvette a varázstollat és varázsolt egy asztalt, amin volt
egy tál babkása és egy pohár bor. Evett, ivott a legény.
Amikor ezt befejezte, akkor látta, hogy a barlang belsejébĘl füst jön ki. Bement a legény. Meglátta az óriást és
azt mondta neki:
– Én tudok kĘlevest csinálni!
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– Na, akkor csinálj nekem kĘlevest vagy megeszlek! –
felelte az óriás. Keress nekem egy madártollat is te fiú,
mert összetöröm a csontodat!
– ElĘször is kell a fĘzéshez kolbász, káposzta, só, meleg
víz, borsó. Megkaphatom ezeket a dolgokat? – kérdezte a
fiú.
– Persze! – mondta az óriás.
Egy fél óra alatt elkészült a leves, amibe titokban belerakott a legény egy kevéske követ. Megkóstolta az óriás a
levest és rögtön meghalt.
A legény kiment a barlangból és elindult a ligetbe. Meglátott egy szamarat, ami ott maradt, mert a többi elment a
szomszéd erdĘbe. Mindjárt elkapta a legény a szamarat és
visszament az öreganyóhoz. Megmutatta neki a szamarat.
Az anyó annyi pénzt adott a legénynek, hogy egy kastélyt
tudott venni és el tudta venni a szerelmét feleségül.
Még most is boldogan élnek, ha meg nem haltak.

2014. november





Az Áprily Iskoláért Alapítvány, az Áprily Lajos Általános Iskola és az iskola szülĘi szervezete az idén negyedik alkalommal rendezi meg a lassan fogalommá
váló Áprily-estélyt, amely hagyományĘrzĘ és szórakoztató esemény, de egyúttal az iskola fejlesztését, a
gyermekek nevelését segítĘ jótékonysági rendezvény.
Az elmúlt évek tapasztalatait leszĦrve és a Magyar
László Tornacsarnok romló állapota miatt az idei estélyre új helyszínen, a Palotaházba várjuk vendégeinket! Bízunk abban, hogy a színvonalas étterem kellemes körülményt biztosít ahhoz, hogy mindenki jól
érezze magát egy olyan közösségben, ahol az összekötĘ kapocs a gyermek, az iskola.
Várunk tehát mindenkit szeretettel, aki szívesen lazítana barátaival terített asztal mellett, jó zenét hallgatva
és arra táncolva, egy szombat estét úgy eltöltve, hogy
emellett egy jó ügyet is támogathat!



 !"# $%&' !(#  %&' ) !* 
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Az estély védnökei:

Mezei Anna Visegrád Díszpolgára
Cseke László Visegrád Pro Urbe díjasa
Lénárd Máté (1. oszt.):
Lúdas Matyi

Hábel Zsófia (6. osztályos diák):

Nekem sosincs szerencsém!
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy Pali nevĦ
fiú, aki nagyon szerencsétlen volt és ezért mindenki kinevette.
Pali egy napon jókedvĦen billegett a székén és kibámult
az ablakon. Ahogy dĘlöngélt, hirtelen, reccs! Kitört a
széknek a lába. Pali feltápászkodott. „Hát most mit csináljak? Mit mondok anyukámnak?” Hirtelen eszébe jutott,
amit a tanárnĘ mondott: Ha problémád van, egyél mindig
gyümölcsöt, így jobban tudsz gondolkodni.
Pali a gyümölcsös tálhoz sietett. Kivett belĘle egy vadkörtét. Éppen bele akart harapni, amikor kiugrott a kezébĘl.
– Maradj nyugton! Hadd egyelek meg! – szólt rá.
– Ne egyél meg! – sírt a körte. Csak segíteni szeretnék
neked.
– Hát akkor – sürgette Pali – segíts!
– Igazából csak egy ötletem van, hogy ki segíthet. Vedd
ki abból a közlekedĘedénybĘl az illatosítót, amely a szekrény tetején van!
Pali odatolt egy széket a szekrényhez. Ahogy kereste a
szekrény tetején a közlekedĘedényt, magára rántotta a
lisztes zsákot. Mindent beterített a liszt. Az edény éppen
elkapta, mert a széke megbillent és leesett róla. A közlekedĘedény darabokra tört. Még szerencse, hogy az illatosító egyben maradt!
A vadkörte így szólt:
– Most fújj rá!
(Folytatás a 17. oldalon)

Az estély kezdetén az általános iskola diákjai rövid
mĦsorral lépnek fel, majd a továbbiakban a
dunabogdányi Judy in the Sky Band biztosítja a jó
hangulatot és talpalávalót.
A vacsorát hagyományosan az étterem tulajdonosa,
Zeller Tibor úr ajánlotta fel nagyvonalúan, és elmaradhatatlan lesz a süteményes büfé is, melyre mindig szülĘk, nagyszülĘk sütnek remek édes, sós süteményeket.
A tombolán a helyi és környékbeli vállalkozók, intézmények, magányszemélyek felajánlásának köszönhetĘen idén is értékes jutalmakat sorsolunk ki, valamint a jótékonysági célú képárverés sem maradhat el.
Támogatói bankó, valamint az Áprily-estélyre szóló
Suli-bankó az iskola titkárságán, Mezei Annánál és
Muckstadtné A. EnikĘnél váltható elĘvételben, valamint az estély kezdetekor a helyszínen.
ElĘvételre november 3-14 között van lehetĘség az
alább megadott helyszíneken. Az elĘvételben megváltott jegyek mellé tombolajegyet adunk ajándékba!
Suli-bankó vacsorával: 2.000 Ft
Suli-bankó vacsorával a jelenleg még tanuló volt
áprilys diákok számára: 1.200 Ft
Támogatói bankó: 500 Ft
A Suli-bankókat az alábbi helyeken a szervezĘknél lehet kiváltani elĘzetesen:
Iskola titkársága (26) 398-312
Mezei Anna (20) 965-1534, (26) 397-129
Muckstadtné András EnikĘ (20) 534-2321, (26) 398100
Mindenkit szeretettel várunk!
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Ismét elindult a tanév és a rövid nyár után szép lassan
kezdünk hozzászokni mi, tanárok és a gyerekek is a mindennapi munkához.
A zeneiskolásoknak is beindultak a délutáni foglalkozások. A hangszeres és a szolfézsórák mellett az énekelni
szeretĘ növendékek közül jó páran a kórusórákat is látogatják.
Sokat gondolkodtam azon, miként tudnék egy kis örömet szerezni azoknak a gyermekeknek, akik a sok-sok
délutáni elfoglaltságuk mellett vállalták, hogy hétfĘ délutánonként eljönnek hozzám, hogy együtt énekeljünk az
iskolai kórusban.
Így jutottam arra az elhatározásra, hogy meglepem a
gyerekeket egy zenei programmal. Annyit árultam el
nekik, hogy egyik délután el fogunk látogatni valakihez,
aki meg fog mutatni nekünk egy nagyon érdekes hangszert.

Az orgona belseje
Amikor megkérdeztem, hogy kik szeretnének eljönni
velem, szinte mindegyikük keze a magasba lendült. Záporozni kezdtek a kérdések, hogy áruljam el, hová megyünk,

) *+,
Bandi bácsi állattörténetei X.

A nagypofájú Samu
A szálkásszĘrĦ tacskó Visegrádon a második szomszédunk
kutyája volt. Akkor Ę volt az egyedüli kutya a Völgyben.
Egész nap mániákusan loholt a nálánál kétszer magasabb
fĦben kitaposott csapásain. Talán elképzelt borzot üldözött és
ugatott órák hosszat? Kis testével átbújt a kerítés alatt és
,,mozgáskörletét” a kertünkre is kiterjesztette. Levitték a
Duna-partra is, ott a repkedĘ fecskéket ugatta, de a kertek
környékén a macskának volt a nagyhangú, ádáz ellensége…
Hatalmas kandúrok is éltek a környéken. Samu ezeket az
éhségükben vagy szerelmi vágyuktól hajtott kóborló macskákat üldözte a legjobban. Némelyikük nagyobb volt nála. A
konyha ablakából gyakran láttuk, amint apró lábaival a talajt
alig érintve száguld a kerítésen túli meredek lépcsĘn lefelé,
az elĘtte iramodó kandúr után. A macskák ilyenkor rendszerint a közelben lévĘ kerekes kútra menekültek fel, ahol Samu
órákon át ,,fogva tartotta” Ęket.

milyen hangszert fogunk megnézni? Válaszképpen titokzatosan mosolyogtam.
Nagyon örültem, hogy ilyen érdeklĘdĘek, és felvettem a
kapcsolatot Kalász István kanonok úrral, hogy megszervezzem a látogatást városunk templomába, ahol a hangszerek királynĘjét, az orgonát terveztem bemutatni a diákoknak. Kalász atya nagyon segítĘkész volt, azonnal
egyeztetett a templom kántorával, Németh Tamással, hogy
megtaláljuk a legmegfelelĘbb idĘpontot.
Eljött a nagy nap és elindultunk a templom irányába. A
gyerekek folyamatosan kérdezgettek, hogy hová megyünk? Csak mosolyogtam, és megnyugtattam Ęket, hogy
mindjárt ott leszünk.
A templom oldalbejáratánál, a szĦk, tekergĘ lépcsĘsoron
felfelé menve már örömmel mondták szinte mindannyian:
– Tudjuk, hová megyünk, az orgonához! Néhányan elárulták, hogy már látták az orgonát, mert voltak fent a
karzaton.
Tamás bácsi mosolygó arccal várt bennünket. Megmutatta nekünk a hangszer mĦködését, kívülrĘl, belülrĘl
megnézhettük az orgonát. Még egy sípot is kivett nekünk,
hogy közelebbrĘl láthassuk. Megengedte azt is, hogy
kipróbáljuk a hangszert!
Ez volt ám az igazi öröm! Odaülhettünk ahhoz az orgonához, amelyet „csak” hallgatni szoktunk a hétvégi
szentmise alatt, és most mi is játszhattunk rajta! SĘt! Azt
is kipróbálhattuk, hogy milyen volt megszólaltatni az
orgonát akkor, amikor még nem volt elektromos áram. A
bátrabbak taposhatták a fújtatót is. Jól elfáradtak a gyerekek a nagy munkában.
A látogatás végén mi is megörvendeztettük Tamás bácsit. Elénekeltük neki egyik kedvenc dalunkat, az If You
Are Happyt, amit Ę orgonával le is kísért. Így közös muzsikálással zárhattuk ezt az örömteli programot.
Köszönjük szépen ezt a csodálatos élményt Kalász István kanonok úrnak és Németh Tamás kántor úrnak!
Bosnyák Endréné intézményegység-vezetĘ
Talán a hangjától ijedtek meg, hiszen a nagyobb kutyák
gyakran megtépázva kerültek ki a macskával vívott küzdelmekbĘl. Hányszor láttam Budapesten az Állatorvosi Egyetem rendelĘjét megjárt nagy ebeket, amelyeknek fülük vagy
orruk be volt kötve. A gazdájukhoz intézett érdeklĘdésemre
rendszerint az volt a válasz: ,,Macska”.
Kolozsvári emlékem jutott eszembe. A Szamos-parti kertünk kerítésétĘl alig két méterre álló almafára pár méternyire
felkapaszkodott macskánk utolérte, hátulról gerincen kapta a
szomszédunk Lupule nevĦ németjuhász kutyája. Aztán –
akár a foxi a patkányból – kirázta belĘle a lelket. A macska
elszámította a távolságot. Ha szembefordul, Lupule talán
nem gyĘzte volna le…
Samu sem gyĘzött mindig. Egyszer a szomszédunkhoz is
átkalandozott, ahol észrevette a háziak vézna, nyeszlett
macskáját. De mégis, amikor rátámadt, az bátran szembeszállt vele. Fejének ugrott és úgy megkarmolta, hogy behúzott farokkal, vérzĘ orral, vonyítva vonult vissza. Ez a macska ugyanis anya volt. A néhány hetes, menekülni még nem
tudó kölykeit védĘ anyát a támadó nagy hangú fellépése sem
hátráltatta meg.
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Szerkeszti a Német Nemzetiségi Önkormányzat

Elköszönünk…

Beköszönünk…

2010 októberében választóink bizalmat szavaztak négy
képviselĘnek, hogy az elkövetkezĘ négy évben lehetĘségeiknek, tehetségüknek, elképzelésüknek, együttes akaratuknak és a visegrádi német közösség elvárásainak megfelelĘen végezzék munkájukat, lehetĘleg vigyék elĘbbre a nemzetiség ügyét.
– Minden kezdet nehéz – szól a közmondás. Visszatekintve nekünk sem volt könnyĦ a kezdés.
A testület felének nem volt képviselĘi tapasztalata, ráadásul pár hónap után új törvény jelent meg a nemzetiségek
jogairól, mely szinte alapjaiban változtatta meg az addigi
ismereteket. Sokszor úgy éreztük, hogy közigazgatási
szakemberré képeznek bennünket. Az elsĘ erĘpróbán meg
is buktunk: jegyzĘi segítség nélkül már az új Szervezeti és
MĦködési Szabályzatunkat sem tudtuk megírni. Eleinte
még a jegyzĘkönyvek megírása is nehézkesen döcögött, de
szerencsénkre ismét segítséget kaptunk a szakapparátus
megfelelĘ személyeitĘl. (Ezúton is köszönjük!)
Minden nemzetiségi önkormányzat feladata elsĘsorban a
nemzetiségi identitás ébren tartása, a népi hagyományok
ápolása, a nemzetiségi nyelv megĘrzése és továbbadása a
felnövekvĘ generációknak. Igyekeztünk ennek az elvárásnak megfelelni, de ki kell emelnünk, hogy ebben a munkában sok segítséget kaptunk a nemzetiség ügyét pártoló
visegrádiaktól, a nemzetiségi énekkartól, zenekartól, az
Áprily iskolától, a Fellegvár Óvodától, de meg kell említenünk a plébániát, a mĦvelĘdési házat, a múzeumot, a polgármesteri hivatalt és még sok-sok civilt, aki segített hagyományĘrzĘ rendezvényeink elĘkészítésében és lebonyolításában.
Milyen terveink voltak induláskor, s azokból mit tudtunk
megvalósítani? Hosszadalmas lenne mindet felsorolni, és
nem is lenne értelme, hisz minden tevékenységünk a nyilvánosság elĘtt zajlott, mindenrĘl beszámoltunk a Visegrádi
Hírek hasábjain és a Danubia Televízió hírmĦsoraiban.
Lehet, hogy nem mĦködtünk tökéletesen, de igyekeztünk
jól dolgozni.
Megtartottuk elĘdeinktĘl öröklött hagyományĘrzĘ ünnepeinket, rendszeressé tettük a régi hagyományos szüreti
felvonulást, nemzetiségi találkozókat, fesztiválokat indítottunk, német testvérvárosunkkal, Obergünzburggal évente
közös programokat készítettünk.
Kihelyeztük városunk német elnevezésĦ helységnévtábláját Plintenburg felirattal.
Örömmel és sok munkával hoztuk létre elsĘ telepes német Ęseink kegyeleti sírkertjét, melynek avató ünnepségén
sok érdeklĘdĘ visegrádi tette tiszteletét. Eljöttek a dunakanyari német társönkormányzatok küldöttségei is, de itt volt,
és szép emlékezĘ mĦsort készített az országosan fogható
Unser Bildschirm nemzetiségi mĦsorkészítĘ televízió is, és
a Dunakanyarban sugárzó Danubia Televízió is remek
összeállítást készített.
A sírkert avatásának napját, szeptember 14-ét határozati
javaslattal német Ęseink emléknapjává tettük; minden
évben kis ünnepséggel és szentmisével megemlékezést
tartunk majd a mindenkori német önkormányzat szervezésében.
Köszönjük minden támogatónk bizalmát és sok éves segítségét; meleg szívvel búcsúzunk:
EĘry Dénes, Marozsán Laura, Scheiliné Herendi Ida,
Zeller Márton képviselĘk

A legfrissebb önkormányzati választások eredményeként –
egy személy kivételével – új összetételĦ csapat állt fel a helyi
nemzetiségi ügyek képviseletére.
Az elmúlt húsz évre visszatekintve (de tekinthetünk akár az
1980-as évek közepéig is vissza!) sok-sok visegrádi asszony,
lány, fiatal és idĘsebb férfi gondolta úgy, hogy sváb (német)
Ęsei kultúrájából megmentene és átmentene a felnövekvĘ
generációknak még sok mindent, ami az identitás megmaradásához feltétlenül szükséges.
Az elmúlt hosszú évek hozadéka az lett, hogy az együttes
akarat, a szívós és kitartó munka, melyet ezek az elkötelezett
emberek végeztek, létrehozta azt, amire méltán büszkék lehetünk: az általános iskolánkban nemzetiségi nyelvként oktatott
német nyelvet és népismeretet, sĘt ennek az elĘkészítéseként
már a helyi óvodában is nemzetiségi óvodapedagógusok tanítják a kicsiknek a német nyelvet, valamint a visegrádi és több
tájegységünk sváb-német népismeretét, kultúráját.
De nemcsak a gyermekoktatásban voltak sikeresek, hiszen
létrehozták a Visegrádi Nemzetiségi Fúvószenekart és a Nemzetiségi Énekkart is; jövĘ évben ünneplik a negyedszázados
jubileumukat!
KiemelkedĘ eseményként ünnepeljük majd szintén jövĘ évben a bajorországi Obergünzburggal kötött testvérvárosi megállapodást, mely 20. születésnapját érte el.
Szívvel-lélekkel elevenítették fel a népi hagyományokat, és
mutatták meg a fiataloknak, milyen is volt az élet, a vidámság
órái, a dolog ideje. Igen gazdag anyagot gyĦjtöttek, amibĘl és
amire építkezhetünk (versek, vidám történetek, énekek, mulatságok) és nagy örömünkre Zeller Marci bácsi magán helytörténeti gyĦjteménye is megszületett.
Az elĘzĘ ciklusok önkormányzati képviselĘi munkásságuk
eredményeivel igencsak feladták nekünk a leckét!
Ars poétikánk ezek után nem is lehet más, mint az az elkötelezettség, amit képviselĘi eskünk szövegében elmondtunk:
Én … mint a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti német nemzetiségi közösség tagja, esküszöm, hogy képviselĘi
tisztségem ellátása során nemzetiségi közösségemhez hĦ leszek, az Alaptörvényt és a jogszabályokat megtartom, a tudomásomra jutott titkot megĘrzöm, munkámat választóim akaratához híven, lelkiismeretesen végzem, minden igyekezetemmel
a német nemzetiség érdekeit képviselem, ennek során anyanyelvünk, hagyományaink, kultúránk megĘrzésén és fejlesztésén fogok fáradozni.
Isten engem úgy segéljen!
Scheiliné Herendi Ida, Schandl Jánosné, dr. Szigeti János
képviselĘk

FELHÍVÁS
MEGEMLÉKEZÉSRE
A VISEGRÁDI
KATOLIKUS
TEMETĘBEN
ElsĘ telepes német Ęseink
szeptember 14-én felavatott
kegyeleti sírkertjében kérjük,
gyújtsanak gyertyát, és helyezzenek el virágokat a
november 2-i halottak napja
tiszteletére. Köszönjük.
VNNÖ képviselĘi
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A MÁTYÁS KIRÁLY MĥVELėDÉSI HÁZ
NOVEMBERI KÍNÁLATA
FILMKLUB
Értesítünk mindenkit, hogy a korábbiakban
meghirdetettek szerint folytatjuk a filmklubot.
November hónapban 12-én és 26-án – szerdai napokon – lesznek a vetítések 18 órai kezdettel.
Szeretettel várunk minden érdeklĘdĘt.
Részletesebb információval a mĦvelĘdési
házban, vagy a 398-128-as telefonszámon tudunk szolgálni.
Mikesy Tamás

A Mátyás Király MĦvelĘdési Ház
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját az



A Szent György Lovagrend
és a Mátyás Király MĦvelĘdési Ház
szeretettel hívja Visegrád lakosait










  

   
   



címĦ

Gál Mihály
gyergyóalfalui elĘadó

Kiáltó szó
címĦ

pódiummĦsorára

  



 ! "# 


2014. november 22-én, szombaton
16 órára
a visegrádi mĦvelĘdési házba


A kiállítást megnyitja:

Gaul Géza
egyetemi adjunktus

2014. november 7-én, pénteken
18 órára
a könyvtárba
Az est folyamán
az alábbi mĦvek
hangzanak el:
Márton Áron intelmei;
Tamási Áron: Jussomat ne vitassátok,
Tiszta beszéd;
Dsida JenĘ: Psalmus Hungaricus;
Reményik Sándor: Ahogy lehet;
Kós Károly: Kiáltó szó;
Wass Albert: A bujdosó imája,
Üzenet haza;
Nagy László: Adjon az Isten
A belépés ingyenes!
Mindenkit szeretettel várunk!

A kiállítás 2015. január 5-ig tekinthetĘ meg
a könyvtár nyitva tartása szerint
Visegrád, Széchenyi u. 11., tel.: (26) 398-128

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

2014. november 28-án, pénteken
18 órától lesz a könyvtárban
Ebben a hónapban

Jékely Endre munkásságához
kapcsolódóan
az állatok világa és magatartása lesz
az elęadás témája,
melynek megtartására
etológus szakembert kérünk fel
A belépés ingyenes!
Mindenkit szeretettel várunk!
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Héttorony Fesztivál
2014. november 4–22.
A Héttorony legenda szimbolikája számos alkalommal
feltĦnt a magyar kultúrtörténetben. Számunkra a Kárpátmedence népi mĦveltsége, kollektív emlékezete és kreativitása, valamint Makovecz Imre épületei és szellemi hagyatéka jelentik azt a kincset, amit a Héttorony magában
rejt Bécs, Kassa, Munkács, Brassó, Újvidék, Zágráb és
Maribor tornyai között.

Szvorák Katalin
Kossuth-díjas énekmĦvész
Hét torony, tíz kiállítás, húsz helyszín, huszonöt koncert,
ötven elĘadó, száz mĦvész!
Program
November 4., kedd
Visegrád – Erdei MĦvelĘdés Háza, Mogyoró-hegy

Kiss Ferenc népzenész
1992-ben épült fel Makovecz Imre világraszóló Magyar
Pavilonja a Sevillai Expón, mely szinte azonnal nemzeti
jelképpé vált. Tíz évvel késĘbb ennek az épületnek az
üzenete inspirálta a szervezĘket arra, hogy megrendezzék
az elsĘ Héttorony Fesztivált. Idén Visegrádról indul és
Erdélyt, Kárpátalját, Szlovéniát bejárva Szlovákiában, Révkomáromnál „hajózik be” a Kiss Ferenc népzenész, mĦvészeti vezetĘ által megálmodott fesztivál,
amelynek gálája idén is Makovecz Imre születésnapján,
november 20-án lesz Budapesten, az újbudai Szent Imretemplomban.
A szervezĘk fontosnak tartják, hogy a hazai népzene és
világzene kiemelkedĘ mĦvészei a szomszédos országok
magyarságához is eljussanak, valamint a zene és építészet
szerves kapcsolatára ráirányítsák a figyelmet. A remek
koncerteken kívül Makovecz szellemiségét idézĘ, életmĦvét és annak hatásait bemutató kiállítások, szakmai
beszélgetések és gyerekprogramok várják a közönséget.
A fellépĘk között olyan mĦvészek szerepelnek, mint
Szvorák Katalin, Palya Bea, Lajkó Félix és Mohammad
Reza Mortazavi, Berecz András és Berecz István, az
Etnofon, a SöndörgĘ, a Góbé, a Csík zenekar, Ferenczi
György és a Rackajam, hogy csak párat említsünk a rangos névsorból.

Az Erdei MĦvelĘdés Háza
18.00 A Héttorony Fesztivál ünnepélyes megnyitója.
Beszédet mond Félegyházi András polgármester, Kiss
Ferenc, a fesztivál mĦvészeti vezetĘje, valamint Csernyus
LĘrinc Ybl-díjas építész. KözremĦködik a Fanfara
Complexa.
Kiállítás: Visegrádi táborok régen és ma – Megnyitja Turi
Attila Ybl-díjas építész és Turi GergĘ építész.
19:00 A capella – Szvorák Katalin, Orbán Johanna, Paár
Julianna és Tímár Sára mĦsora
Naszály György, Kovács Szilvia
Tisztelettel hívjuk
a 2014. november 13-án 18 órakor kezdĘdĘ

ELėADÁSRA,
melyet
N. Rózsa Erzsébet
arabszakértĘ
tart az Iszlám Államról
a Fekete Holló étteremben
Együtt Kulturális Egyesület
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Olvasói levél
Tisztelt KépviselĘ-testület!
Polgármester Úr!
Kedves Visegrádiak!
Talán többen átérzik, hogy bennem most
mély hála és köszönet érzése kavarog.
Hála a Jóisten felé, mert utamat úgy vezette,
hogy képes legyek másik hasznára válni, s
hogy ezt itt tehessem meg, Visegrádon. 25
évesen, 1969. január 1-jén – átlépve Visegrád
kapuját – egész biztos, hogy nem fordult meg
a fejemben ennek a mai eseménynek az elĘképe: hogy én, az eldugott határszéli kis baranyai faluból induló kislány, majd 2014.
szeptember 13-án a valamikori fĘváros, egy
királyi város díszpolgára lehetek.
Köszönöm a bizalmat Visegrád lakosságának, tisztségviselĘinek, azoknak az embereknek, akik lehetĘséget adtak, hogy hivatásomat, az embernevelést 45 évig támogatásukkal és segítségükkel gyakorolhattam. Tudom,
és érzem, hogy ezzel a megtisztelĘ elismeréssel elĘdeim áldozatos elhivatottsága elĘtt is
tiszteleg a döntéshozó testület, mint ahogy én
is mindig kitüntetĘ érdeklĘdéssel kutattam a
régi kántortanítók, Niedermüller József vagy
Szabady Béla, Cseke László, Vincze Eszter
küzdelmeit; igyekeztem példát venni a kiemelkedĘ tanáregyéniségek maradandó, értékálló hagyatékából, hogy csak néhányat
említsek közülük: Mojzes Gyula, Magyar
Lászlóné, Borsos Sándorné, Szigeti Antal
vagy Dr. Brenner József munkásságából, s e
kitüntetés átvételekor köszönet illeti valamikori munkatársaim helytállását is.
Azt is köszönöm a sorsnak, hogy munkám
során mindig segítĘ társakra találtam; intézmények, termelĘ egységek, tudományoskulturális szervezetek, mĦvészek és tekintélyes családok baráti támogatásában.
A sors kegyeltjének tartom magam abban is,
hogy Visegrád egyik nagy múltú, tisztelettel
övezett családjában találtam új otthonra,
szeretĘ családtagokra.
S így már ez az elmúlt 45 év nem is volt
olyan nehéz; munkában és a felém irányuló
szeretet sok örömteli percet adott, mert a
nehéz helyzetekben is együttérzĘ segítséget
kaptam kicsitĘl-nagytól egyaránt.
A köszönet mellé most, amikor átvettem a
Visegrád Díszpolgára kitüntetĘ oklevelet és a
gyönyörĦ plakettet, híven szellemi mesteremhez, Áprily Lajoshoz, ajánlom a költĘ
üzenetét a Királyasszony kertje címĦ vers
utolsó soraival:
,,Figyeld a Dunán elfutó hajókat / és valld:
az óra gyorsan illan el. / De amíg élsz, a
múlt, a dal s az erdĘ / és az örök vágy emberré emel.”
Mezei Anna

RendĘrségi

felhívás

Csalás sértettjeinek jelentkezését várja a rendĘrség!
A Szentendrei RendĘrkapitányság Visegrádi RendĘrĘrs eljárást
folytat 13090-1908/14. bü számon csalás bĦntett elkövetésének
gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen.
A rendelkezésre álló adatok szerint ismeretlen személy 2014. szeptember 19-én egy optikával foglalkozó cég nevében – szemészeti vizsgálat céljából – termet bérelt egy visegrádi közintézményben. A vizsgálatok elvégzése során a kft. nevében eljáró személy elĘleget vett fel
a sértettektĘl szemüvegkészítés jogcímén. A cég az általa megjelölt
idĘpontig a szemüvegeket nem szállította le, illetve az elĘlegek visszafizetése nem történt meg.
A Visegrádi RendĘrĘrs kéri, hogy akiket a fent leírt módszerrel tévedésbe ejtettek és ezzel részükre kárt okoztak, jelentkezzenek személyesen a Visegrádi RendĘrĘrsön (2025 Visegrád, FĘ utca 57.) vagy
tegyenek bejelentést telefonon a Szentendrei RendĘrkapitányságon a
06 (26) 502-400-as telefonszámon, illetve az ingyenesen hívható 06
(80) 555-111 „Telefontanú” zöld számán (h–cs: 8–16, p: 8–13), vagy
a 107, 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.
Bátka Szabolcs r.ftörm, Visegrád körzeti megbízott

 

   

 

Az idén is sor került a lassan hagyományos olaszországi látogatásunkra szeptember 2–8. között Lancianóban. 54-en keltünk útra, a
Primavera táncegyüttes tagjai, a visegrádi dobos csapat, kisújszállási
és börzsönyi páncélosok, valamint a Szent György Lovagrend hagyományĘrzĘ tagozatának tagjai. Az éjszakai utazás után már szerdán
megkezdĘdtek a bemutatók, és egy saját standunk is volt, ahol a turisztikai kiadványok mellett finom magyar pörkölttel, borokkal és
pálinkával kínáltuk az érdeklĘdĘket Lanciano fĘterén. Pénteken egész
napos kiránduláson voltunk Rómában, de természetesen este már
ismét részt vettünk a programokban. A vasárnapi Mastrogiuratoválasztáson több tízezer helybeli és környékbeli polgár vett részt, és
bemutatónk igen nagy sikert aratott. Vasárnap éjszaka indultunk haza
fájó szívvel, hogy ismét egy évet kell várni a következĘ találkozásig.
Szeptember 21-én lengyelországi partnervárosunkban, Debnóban
vettünk részt a debnói történelmi játékokon. A település polgármestere
és a tarnówi múzeum ny. igazgatója, Adam Bartos professzor nagy
szeretettel fogadott bennünket, és az ünnepélyes megnyitó után két
bemutatót is tartottunk. Itt is megjelentünk turisztikai kiadványainkkal, amit a lengyelek szinte percek alatt elkapkodtak. A lengyel lovasság a vár elĘtti bemutatóteret alaposan megtaposta, úgyhogy igen
nehéz dolgunk volt, hogy meg tudjunk állni a csúszós talajon. Egészében véve nagyon jól sikerült a rendezvény, lengyel barátainkat természetesen meghívtuk jövĘre a palotajátékokra.
Szeptember 27–28-án erdélyi testvérvárosunkban, Parajdon vendégeskedtünk. Parajd legnagyobb rendezvénye a káposztafesztivál, melyen idén is rengetegen vettek részt. Visegrád történetét képekben
bemutató kiállítással kedveskedtünk házigazdáinknak, valamint a
Primavera táncegyüttes és a Szent György Lovagrend bemutatójával.
Fantasztikusan ízletes töltött káposztát kóstolhattunk; házigazdánk,
Cseresnyés Attila, a parajdi iskola igazgatója mindent elkövetett, hogy
otthon érezzük magunkat. Magyarország több városából érkeztek
fellépĘk, és óriási élmény volt, hogy a határtól 400 km-re egy kultúráját, nyelvét és identitását ĘrzĘ magyar közösség vendégszeretetét
élvezhettük.
Külön köszönetet szeretnénk mondani Visegrád Város Önkormányzatának, hogy a parajdi út üzemanyagköltségét fedezték.
Cseke László
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Magyar László

Graduale és Requiem 1956. október 23.–november 4. emlékére
A lépcsĘének és a gyászmise szövegét írta, az idézeteket válogatta
és az elhangzó zenemĦvekkel egybe szerkesztette: Magyar László
KözremĦködnek:
SzerzĘi szöveg: Gróf Péter, Németh Tamás
Kar: Berkesi Gabriella, Gerstmayer Bea, Gróf Boglárka, Muckstadt Szabina, Székely Luca
Irodalmi szöveg: Kálazyné Ormos Ilona, Mezei Anna
Szólóének: Balázs Marietta
Az összekötĘ zenét elkövették és elköveti a Szimbola zenekar Fagyas Róbert vezetésével
A VIII. Missa Angelis gregorián mise részleteit a plébániatemplom kórusa énekli
Németh Tamás kántorkarnagy vezényletével.
Az emlékmĦsor a római katolikus Szent János-plébániatemplomban hangzik el
2014. november 4-én, kedden délután 4 órakor.
Utána az Együtt Kulturális Egyesület szervezésében a Scheili-ház falánál koszorúzás és mécsesgyújtás lesz.
Szeretettel várunk mindenkit!

ZászlótervezĞ pályázat
2009-ben a veresegyházi Forrás Egyesület indított el egy,
ma már az Emberi ErĘforrás Minisztérium támogatásával
országossá nĘtt pályázatot.
Kedves Fiatalok!
Az Áprily Lajos Ált. Iskola nevelĘtestülete kezdeményezésére az Áprily Iskoláért Alapítvány és a Szent György Lovagrend Visegrádon is meghirdeti a

,,Lobogjon!” zászlótervezési pályázatot,
rajzversenyt
,,Tervezzünk zászlót Visegrád történelmi
korszakai és természeti értékei!” címmel.
Tudnotok kell, hogy városunkban a következĘ, hivatalosan
elfogadott zászlók engedélyezettek: városi zászló, a 2000.
évi millenniumi zászló, a német nemzetiségi önkormányzat
helyi zászlója, 2009-tĘl a város millenniumára Kacsán
György által tervezett Visegrád-zászló.
A zászlótervezési rajzpályázat feltételei
Korosztály: 6–20 évesek
Három kategóriában értékeljük a beérkezett zászlóterveket:
alsó tagozat (6–10 évesek)
felsĘ tagozat (10–14 évesek)
16–20 évesek
Mindhárom kategóriában lehet egyéni vagy csoportos alkotással nevezni. A pályamunkákat A4-es papíron, név, életkor,
lakcím feltüntetésével kérjük eljuttatni az Áprily iskolába
Lengyel Rita rajztanárnak vagy a városi könyvtárba Molnár
Erzsébetnek.
A pályamĦvek leadásának határideje: 2015. január 7-e,
szerda.

Kiállítás és díjazás a magyar kultúra napján, 2015. január
22-én.
A zászlótervek értékelését szakértĘ zsĦri végzi. A díjazott
alkotásokat továbbítjuk a pályázatot kiíró szervezetnek, ahol
újabb megméretés alapján a díjazottak legértékesebb jutalma
a zászlóterv realizálása, vagyis 2 db példányban mĦvészi
kivitelben elkészített zászló.
A zászlók használatával, történelmi kialakulásával, szerepével, a zászlók szimbolikájával, mĦvészi kritériumaival
minden segítséget megadunk a pályázóknak: elĘadás (november utolsó hetében Dr. Gróh Dániel), konzultáció (könyvtár, múzeum, iskola) és egyéb formában (pl. múzeumlátogatás).
Kedves Gyerekek! Kedves Fiatalok!
Íme, egy újabb lehetĘség, hogy Visegrád nagyhírĦ történelmével, páratlan természeti értékeinkkel behatóbban foglalkozzatok, s egy kézzelfogható, megmutatható formában
nyilvánítsátok ki kötĘdéseteket városunk iránt!
,,Lobogjon!” a zászló Visegrád utcáin, terein hivatalos
zászlóink mellett az általatok megálmodott ,,Visegrádi zászló” is!
Áprily Iskoláért Alapítvány

Szent György Lovagrend

Áprily Lajos Általános Iskola

XXX. évfolyam 11. szám
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Bandi bácsira emlékezve
1991-et írtunk. Egy éve már, hogy megerĘsödött bennünk az elhatározás, hogy Visegrád után iskolánk is felvegye Áprily Lajos nevét. Még Ęsszel nyélbe is ütöttük, és
a visegrádi iskolával testvériskolai szerzĘdést kötöttünk.
Aztán 1991 tavaszán egy lelkes csapat ellátogatott Visegrádra, kíváncsian keresve névadónk szellemét. Sok izgalom, kíváncsiság, nehezen elhihetĘ történések (aki nem
élte át az akkori társadalmi viszonyokat, annak nehéz
errĘl mesélni) sorozata után végre az Áprily Lajos életének leszálló ágát meghatározó dombok között s a Duna
partján bandukolhattunk. Ekkor kísért el Panni néni (az
akkori igazgató nĘ) elĘször Bandi bácsihoz. Az élmény
leírhatatlan. SzemtĘl szembe valakivel, aki közvetlenül
ahhoz tartozik, akinek szellemével jegyeztük el iskolánkat. Az együttlét családias hangulata mintha régi ismerĘsként, barátként való újratalálkozásra utalt volna. S ezt
megerĘsítette a másnapi iskolazászló-avatás a sportcsarnokban, amikor az a megtisztelĘ és egyben megható felkérés hangzott el, hogy a zászlót a két település ,,öregje”,
Áprily Lajos fia, Bandi bácsi Visegrádról és édesapám,

Cseresnyés Ferenc, Feri bácsi, ny. ref. lelkész, Áprilyrajongó Parajdról, árbocozza fel. Sokunknak az élménytĘl, a meghatódástól zsebkendĘhöz kellett nyúlni. Akkor
még azt hittük, hogy végre véget ért a költĘ életét is megszomorító, országok közötti szembenállás.
Aztán minden második évben volt szerencsénk találkozni Bandi bácsival, egy alkalommal közel volt ahhoz, hogy
látogatását tegye minálunk, amirĘl egészségi állapota
lemondatta, így csupán elbeszéléseink és fényképeink
alapján rakhatta mozaikszerĦen össze annak a falunak a
képét, amely egykor az ,,éden” nevet viselte.
Minden alkalommal sugárzott belĘle az elfogadás, ami
talán nem is nekünk szólt, hanem azoknak, akik az édent
hozták el otthonába. És büszkék voltunk, hogy ezek mi
lehettünk. Beszélgetéseink közben sok mindenrĘl esett
szó, életútról, szemléletrĘl, magunkról, alkotásokról, még
politizáltunk is kicsit, azonban a legkedvesebb emléket az
elsĘ találkozással írta be lelkünkbe.
Cseresnyés Attila,
a parajdi Áprily Lajos Iskola igazgatója

1844. november 13: csak magyarul!
170 évvel ezelĘtt törvény született, hogy a történelmi
Magyarország iskoláiban egységes magyar nyelven kötelezĘ a tananyagok oktatása. Ez a törvény természetesen
Visegrádra is érvényes lett, csakhogy a törvény végrehajtása nem volt egyszerĦ, mivel a lakosság döntĘ többsége
nem magyar, hanem német – köznyelven sváb – anyanyelvĦ volt.
(A török idĘk elmúltával az elnéptelenedett helységek
életre keltését Mária Terézia osztrák császárnĘ, magyar
királynĘ betelepítésekkel oldotta meg. Alig két hónapja
állított Visegrád a telepesek elsĘ hullámban érkezésének
300. évfordulójára a temetĘben emlékmĦvet tiszteletükre.)
A nyelvtörvény érvényesítésének legfĘbb akadálya az
volt, hogy a gyerekek otthon szüleikkel, nagyszüleikkel
kiváltképp csak németül tudtak beszélni. (Édesanyámtól
örökül rám hagyott gót betĦs imakönyv pedig azt igazolja,
hogy nagyanyám, dédmamám a templomban még németül imádkoztak Istenhez.)
Anyai vonalon egyik rokonunknak, Niedermüller József
(Visegrád, 1824–1894) kántortanítónak több mint 50 év
állt rendelkezésére – 1842-tĘl 1894-ig tanította Visegrád

generációit – diákjait magyar nyelven magyar nyelvre
tanítani. Nem lehetett könnyĦ dolga! Ezt viszont igazolni
tudná Visegrád egyik, egykori plébánosa, Joseph Viktorin
is, aki nem csak Visegrád idegenforgalmának elindítója
volt, hanem szó szerint szigorúan szívügyének tekintette a
magyar nyelvĦ oktatás ügyét is. Tiszteletre méltónak
tartom Viktorin plébános úrnak a magyar nyelv iránti
szeretetét, de különösen magyarságtudatát annak ellenére,
hogy édesapja morva vagy morva származású, édesanyja
pedig – az Ernst családneve erre utal – feltételezésem
szerint német nemzetiségĦ vagy német származású cseh
asszonyka volt. (Ernst németül komolyságot, kisbetĦvel
írva pedig = komoly-t jelenti.)
A lényegen nem változtat: ha a nyelvtanilag nehéz magyar nyelv elsajátítása számukra nem is ment könnyen
máról holnapra, az országunkba települtek nagyszerĦ, az
új hazájukat szeretĘ – érte élĘ s ha kellett, meghaló –
magyar állampolgárokká váltak.
Tisztelegve elĘttük s az Ęket méltató emlékmĦvük elĘtt
meghajolva halottak napján:
Scheili Béla
(Budapest)

A Keresztelę Szent János Visegrád Alapítvány felhívása
A KeresztelĘ Szent János Visegrád Alapítvány november 29-én délután 15.00. órától este 18.00. óráig karácsonyi jótékonysági vásárt rendez a piactéren az alapítvány javára. A vásár bevételével az alapítvány az orgona hangolását támogatja.
Tudjuk, hogy sok kiváló hobby és profi kézmĦves, alkotó van Visegrádon, ezért várjuk azok jelentkezését, akik valamilyen saját készítésĦ terméket, kézmĦves tárgyat felajánlanának árusításra az alapítványnak a jótékonysági vásáron.
Szívesen fogadunk mézeskalácsot, hímzett, kötött, horgolt vagy varrott apróságokat, terítĘt, illatpárnát, saját készítésĦ
ékszert, gyertyát, batikolt kendĘt, karácsonyfadíszt, faragást, házi lekvárt vagy szörpöt, bármilyen kisebb ajándéknak
való tárgyat.
A felajánlásokkal a kuratórium bármely tagját – Schandlné Herr Margit, Szabóné Mayer Katalin, Szatmári Nóra,
Szlovák Erzsébet, Vaik Dóra – meg lehet keresni, vagy jelentkezni lehet a kereszteloszentjanosvisegrad@gmail.com
email címen.
KözremĦködésüket elĘre is köszönjük, és mindenkit szeretettel várunk a karácsonyi vásáron.
A KeresztelĘ Szent János Visegrád Alapítvány kuratóriuma
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Kirándulás a Garam mentén
Október 4-én, szombaton, idei második kirándulásunk útiránya a Felvidéken fekvĘ néhány kistelepülés, illetve kisváros nevezetességeinek megtekintése és a táj történelmikultúrtörténeti megismerése volt. Bánhidi László tanár úr
volt úti kalauzunk, aki széles látókörĦ tudásával, szimpatikus
egyéniségével belopta magát szívünkbe.

Az Esztergom és Párkány között átívelĘ Mária Valéria hídon áthaladva a valamikori Bars és Hont vármegye sík területén haladva rövid idĘ után Bénybe érkeztünk, ahol módunk
volt megtekinteni a premontreiek által épített kéttornyú impozáns apátsági templomot. BĘséges, alapos ismertetést
kaptunk a Garam meredekén épült templom történetérĘl,
majd az Árpád-kori rotundát tekintettük meg, mely jelenleg
felújítás alatt áll, ám a Boldogasszony Anyánk eléneklése így
is szépen zengett. A hármas sáncrendszer közé épített település szélén megtekintettük az impozáns terjedelmĦ földvár
részletét. A kis falu egyébként kurtaszoknyás népviseletérĘl
is híres.

zeledtek a hegyek, úgy szĦkült a völgy, s nemsoká
Garamszentbenedekre értünk. Az impozáns, kéttornyú apátsági templom büszkém emelkedett a folyó és a város fölé,
kisebb kaptató után a csodálatos szépségĦ bejárat elĘtt álltunk. A templom félhomályában mise folyt, így csak röviden
ismerkedhettünk a templom remek belsejével. KívülrĘl a
megmaradt kerengĘ is lenyĦgözĘ látvány volt. A tanár úr
ismertetése kárpótolta a templommal kapcsolatos ismereteket, majd ismét déli irányban folytattuk az utat.

Negyedórai utazás után Lévára értünk, ahol a modern városközpontból kiemelkedĘ megmaradt várrom megragadó
látványa fogadott. A vár köré épült Dobó István egri hĘs
kastélya és a városi múzeum, melynek tartalmas állandó
kiállítását tekintettük végig. A gazdag anyag a legrégibb
idĘktĘl napjainkig széles palettát adott a város és a környék
történetérĘl, kultúrájáról.

A szép Ęszi napsütésben csakhamar Zselízbe értünk, ahol
szintén remek idegenvezetĘt kaptunk Polka Pál személyében, aki szinte megállás nélkül zúdította ránk a kisvárosban
tanító Franz Schubert zeneszerzĘ életének ide vonatkozó
részleteit, egybeszĘve az Esterházy család jelentĘs szerepével és az itt megfordult Sacherekkel való kapcsolatáról. A
Bagoly-ház maga volt a történelem, hisz minden helyiségébĘl a tömény történelem szelleme áradt, a fĘúri család és a
nagy zeneszerzĘ életét illusztráló számos tárgyi emlékkel.
Innen nem messze, a városka fĘterén álló Szent Jakabtemplomot néztük meg, és ismerkedtünk a sok veszteséget
átélt, de szép freskókkal bíró templom történetével, melynek
számos magyar, még visegrádi vonatkozású szála is volt a
Záchok révén. Külön érdekesség volt a római szarkofágból
készült oltár. A bĘséges ismeretanyag meghallgatása után jól
esett a közösen elfogyasztott, igen ízletes és bĘséges ebéd.
Itteni programunkat a temetĘben zártuk, ahol az Esterházyak
kriptáját tekintettük meg.
Buszunk tovább haladt észak felé, követve a Garam völgyét. A nagysallói sík mellett elhaladva az 1849-es dicsĘséges tavaszi hadjáratának csatájára is emlékeztünk. Ahogy kö-

Hazafelé haladva az Ipoly völgyét keresztezve a Börzsöny
vonulata kísért, s csakhamar Párkányba értünk. Itt még
maradt egy erĘs félóránk, hogy a helyi múzeum igazgatója,
Juhász Gyula ismertetĘjét meghallgassuk a város történetérĘl. A több teremben kiállított szemléletes anyag idĘsíkon
mutatta be, amit tudni kell a város régészeti, történelmi és
kultúrtörténeti múltjáról, jelenérĘl. Igen érdekes látvány volt
a lengyelországi tájak népviseletét illusztráló babák idĘszaki
kiállítása is.
A gazdag program végén ismét elégedetten szólhattunk a
SzĘke házaspár alapos szervezĘ munkájáról, a két idegenvezetĘ rendkívül széles körĦ tudásáról, amit nagyon élvezetes
stílusban nekünk közvetítettek. És persze, köszönet a rendkívül kellemes szép Ęszi idĘért, a simogató napsugárért.
(Fotók: Csepreginé Borostyán Anikó)
Borsody István
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Az Áprily Lajos Ált. Iskola hírei
(Folytatás a 8. oldalról)
Pali ráfújt az illatosítóra, majd zsebre tette. A nyitott ablakon hirtelen berepült egy szentjánosbogár.
– Te tudsz segíteni? – kérdezte Pali. Meg kellene a széklábat javítani.
– Én sajnos nem, de ismerek egy Ęskövületet Csapadékországban, Ę talán segíthet – javasolta a bogár.
Elindultak hát hármasban: Pali, a vadkörte és a szentjánosbogár. Mentek, mendegéltek, majd nemsokára oda is
értek. Egyszer csak a felhĘkbĘl elkezdett mindenféle
csapadék hullani. Esett hó, esĘ, jég. EbbĘl tudták, hogy
megérkeztek. Hamarosan megtalálták az Ęskövületet.
– És most mit csináljak? – kérdezte Pali.
– Fújd meg kétszer az illatosítót! – mondta a bogár.
Pali így is tett. Az ĘskövületbĘl kimászott egy Ęsember!
– Három kívánságodat teljesítem!
– Gyere velünk, kérlek, és javítsd meg a széklábat meg a
közlekedĘedényt! – mondta Pali.
Az Ęsember visszament velük Paliékhoz, és megjavított
mindent. Majd a szentjánosbogár visszasöpörte szárnyával a lisztet a zsákba. Ekkor az Ęsember azt mondta, hogy
még egy kívánságát teljesíti Palinak. Pali azt kívánta, ne
legyen többé szerencsétlen. Így is lett.
Felborult a szék és Pali felébredt…
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A visegrádi
pincesoron pincét
vennék vagy bérelnék!
06 (30) 487-7367
Köszönet
A gyászoló család nevében
köszönetet szeretnék mondani mindazoknak,
akik Édesanyámat,
Honti Józsefnét
elkísérték utolsó útjára.
Honti József

  !
A Visegrád INFO irodában korlátozott számban jegyek
kaphatók Ivancsics Ilona és Színtársai a szentendrei
PMK-ban megrendezésre kerülĘ elĘadásaira:
2014. november 6. csütörtök 13.00 óra
Tom Sawyer kalandjai (az Apolló Stúdió vendégjátéka); jegyár: 1800 Ft
2014. november 8. szombat 18.00 óra
Jókai Anna: Fejünk felöl a tetĘt; jegyár: 2650 Ft
2014. november 16. vasárnap 15.00 óra
Barbara (rock musical); jegyár: 2650 Ft
2014. december 3. szerda 13.00 óra
Bánk bán (dráma és opera ötvözet); jegyár: 1500 Ft
ÉrdeklĘdni a (26) 397-188-as telefonszámon lehet.
VKTM Egyesület

A boldog díjazottak

EĘry Bíborka (2. oszt.):
Tündérszép Ilona és Árgyélus

Meggyesi Simon (5. oszt.):
Tündérszép Ilona és Árgyélus (állatkirály)
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RAJZPÁLYÁZAT
Milyen lesz a repülés 20 év múlva?
2014. november 29-tĘl az esztergomi repülĘtér id. Rubik ErnĘ nevét veszi fel. Az immár hagyományos Rubik-naphoz
kapcsolódóan a GRANTE Zrt., a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara Gépészeti Szakcsoport, a Gépipari Tudományos Egyesület és az Ister-Granum EGTC rajzpályázatot hirdet Milyen lesz a repülés 20 év múlva? címmel. A pályázatra olyan alkotásokat várunk, amelyben a pályázók bemutatják, hogyan képzelik el a repülést két évtized múlva. Milyen repülĘvel fognak repülni, és milyen eszközöket használnak majd akkor a légi közlekedésben és a szállításban.

Fontosabb tudnivalók:
Beküldési határidĘ:

2014. november 17.

Pályázati résztvevĘk:

6–14 éves korig (a pályázat értékelése 6–8, 9– 11, 12–14 éves korosztályos bontásban történik)

Technikai feltételek:

Vegyes technika A mĦvek beadási formátuma: A/4-es vagy A3-as méretĦ alkotás.
Paszpartu, keret nem szükséges.
Az alkotások jobb alsó sarkában kérjük az alkotó aláírását.
A pályamunkák hátoldalán jól olvashatóan szerepeljen az alkotó diák neve, életkora, iskolája, osztálya, valamint a mĦ címe.
Az alkotás mellett vagy a hátlapon kérjük, hogy adják meg a felkészítĘ tanár nevét, telefonszámát és e-mail címét.
Egy pályázótól csak egy pályamĦvet fogadunk el!
A pályamĦveket postai úton a GRANTE ZRT. Esztergom, 2501, Pf.:84 címre
RUBIK RAJZPÁLYÁZAT megjelöléssel kérjük elküldeni. A képek másolata (digitalizált
formában) aj rubik.rajzpalyazat@gmail.com e-mail címre is elküldhetĘ.

Értékelés

A beérkezett alkotásokat háromtagú zsĦri bírálja. A legötletesebb és egyúttal a legszebben,
legigényesebben elkészített mĦveket díjazzuk.
Díjat kap korosztályonként az elsĘ három pályamĦ alkotója illetve a felkészítĘ tanáraik.
A zsĦri tagjai:
Merényi György (Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete)
Prof. Dr. Makkay Imre tanszékvezetĘ egyetemi tanár
Balla Gergely grafikusmĦvész

Eredményhirdetés

A beérkezett alkotások közül november 23-ig választjuk ki a díjazottakat, errĘl e-mailben
értesítést küldünk. A nyertesek névsorát és a pályamunkákat a www.istergranum.eu oldalon
tekinthetik meg.

Jogi feltételek

A pályázat benyújtásával a pályázó, illetve törvényes képviselĘje hozzájárulását adja ahhoz,
hogy a pályamĦvét az Ister-Granum EGTC az általa kezelt honlapon (www.istergranum.eu)
és Facebook oldalakon közzétegye. Hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a kiválasztott mĦvek a
GRANTE Zrt. tulajdonába kerüljenek, valamint ahhoz is, hogy az Ister-Granum EGTC – a
pályázaton történĘ részvétel, illetve ha a pályázaton sikeresen szerepel, a mĦ felhasználása
céljából – a pályázó személyes adatait – a célhoz szükséges mértékben – kezelje. A pályázaton történĘ részvétellel a pályázó, illetve törvényes képviselĘje tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja a pályázati kiírás feltételeit.

További információ

Ister-Granum EGTC
2500 Esztergom, Széchenyi t. 1.
Tel: 06 (33) 509-355
Mobile: 06 (30) 860-7308
E-mail: egtc@istergranum.eu

Támogatók

GRANTE Zrt.
Budapesti és Pest Megyei
Mérnöki Kamara Gépészeti Szakcsoport
Gépipari Tudományos Egyesület
Magyar RepülĘ Szövetség
Aeroclub Esztergom

Ister-Granum EGTC
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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

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

Budapest Kálvin téri
2 szoba + hallos nagypolgári lakásomat (73 m2)
eladom, vagy cserélem értékegyeztetéssel
Visegrád és környéki ingatlanra,
vagy hosszú távra kiadom
(bútorozva, gépesítve, teljes berendezéssel)
Irányár: 19,9 millió forint
Tel.: 06 (20) 962-0707
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Kisteher-fuvarozás 0–2 t-ig,
gépi földmunka
Fieszl Csaba
Tel.: 06 (30) 226-3089
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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

