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A földre szállt szeretet ünnepére


Sík Sándor:

A NAPKELETI
BÖLCSEK
Ama csillag után.
A holdsugaras hideg
éjszakában,
Mint egy fehérlĘ, csendes
álom,
Úgy vonult el a komoly
karaván.
És elĘl ment a három.

Betlehemi jászol
(G. Nagy Nóra festménye)
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A sziklás föld mogorván
és kopáron
Feküdt el lábaik alatt.
Méltóságos sora a száz tevének
A harmaton halkan haladt.
És mintha fehér árnyak
lengenének,
Úgy vonult végig a fehér sereg
A völgyön, akol nem nĘttek
virágok,
S a városon, ahol az emberek
Nem virrasztottak és nem
énekeltek.
S ahol nem látta Ęket
senkisem.
És így suhant el csendesen
Életre éledt vágya Napkeletnek
Az ezredéves éjszakán.
Ama csillag után.
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VÁROSHÁZI HÍRCSOKOR
Tájékoztató a testületi üléseken történtekrĘl
2014. október 21.: alakuló ülés
A képviselĘ-testület 2014. október 21-én tartotta alakuló
ülését.
– ElsĘként a Helyi Választási Bizottság elnöke, Kárpát
Ildikó tartotta meg tájékoztatóját a választások lebonyolításáról és eredményérĘl.
– Ezt követĘen elĘbb a képviselĘk, majd Félegyházi
András polgármester is letette esküjét.
– Az alakuló ülés egyik kötelezĘ napirendi pontja a polgármester illetményének meghatározása a képviselĘtestület – mint a polgármester munkáltatója – által.
Ennek tükrében a képviselĘ-testület a polgármester illetményét 2014. október 12-tĘl kezdĘdĘen megbízatása megszĦnéséig Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 71§ (4) bekezdés c) pontja értelmében havi bruttó 448.700 Ft öszszegben állapította meg.
– Ugyancsak kötelezĘ eleme az alakuló ülésnek az alpolgármester megválasztása. A képviselĘ-testület a
polgármester javaslatára, titkos szavazással, minĘsített
többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy, vagy több alpolgármestert választhat. A képviselĘ-testület társadalmi megbízatású alpolgármesternek Dr. Kucsera Tamás Gergely képviselĘt választotta meg, aki megválasztását követĘen letette esküjét. Tiszteletdíját 2014. október 21-tĘl kezdĘdĘen megbízatása megszĦnéséig a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény
80. § (2) bekezdésében, illetve a 71. § (5) bekezdésében foglaltakra figyelemmel havi bruttó 157.045 Ft
összegben állapította meg.
– A jogszabályi elĘírásoknak eleget téve módosította a
képviselĘ-testület a 11/2014. (10. 21.) önkormányzati
rendeletét a képviselĘ-testület és szervei szervezeti és
mĦködési szabályzatáról, mert a rendelet felülvizsgálata megállapítást nyert, hogy az több ponton módosításra szorul. Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet
a
város
honlapján
a
www.visegrad.hu/önkormányzat/rendeletek, szabályzatok/hatályos rendeletek menüpont alatt megtekinthetĘ.
– Megalakultak a képviselĘ-testület bizottságai az alábbi
összetételekkel:
Ügyrendi, valamint vagyonnyilatkozatot és összeférhetetlenséget vizsgáló bizottság (3 fĘ)
Hintenberger András elnök
Mikesy Tamás tag
Bártfai István tag
Városfejlesztési bizottság (3 fĘ)
Hintenberger András elnök
Mikesy Tamás tag
Ábrahám Péter külsĘs tag
Városüzemeltetési bizottság (4 fĘ)
Bártfai István elnök
Bálint Zsolt tag
Schüszterl Károly tag
Meszárek György külsĘs tag

Gazdasági és pénzügyi ellenĘrzĘ bizottság (4 fĘ)
Bálint Zsolt elnök
Schüszterl Károly tag
Hintenberger András tag
Bene Balázs külsĘs tag
KözmĦvelĘdési, oktatási, nevelési, ifjúsági és sport
bizottság (5 fĘ)
Mikesy Tamás elnök
Dr. Kucsera Tamás Gergely tag
Bártfai István tag
Gróf Péter külsĘs tag
Grósz Gábor külsĘs tag
Népjóléti bizottság (3 fĘ)
Schüszterl Károly elnök
Bálint Zsolt tag
Vaik Viktorné külsĘ tag
A bizottságok nem képviselĘ tagjai letették esküjüket a
polgármester elĘtt.
– Az alakuló ülés kötelezĘ napirendjei után néhány halasztást nem tĦrĘ témában hozott még döntéseket a
képviselĘ-testület az alábbiak szerint:
– A Visegrád Sportjáért Közalapítványt még 1994-ben
hozta létre Visegrád Város KépviselĘ-testülete Visegrád sportjának elĘmozdítása érdekében. A Cégbíróság az önkormányzatot, mint alapítót felszólította arra,
hogy az új Ptk. hatályba lépésével módosítsa a közalapítvány alapító okiratát. Ezt indokolja az is, hogy sajnálatos módon az alapítvány a jogszabályi feltételeknek nem felelt meg mert a kuratórium, illetve a felügyelĘbizottság nem mĦködött, így a jogszabályi feltételeket sem tudta teljesíteni. A régi kuratóriumi és felügyelĘbizottsági tagok nagyrészt lemondtak, így az új
tagok megválasztása a képviselĘ-testület, mint alapító
hatásköre. Ennek megfelelĘen a képviselĘ-testület elfogadta az alapító okirat módosítását.
– Hasonló okok miatt kellett módosítani a testületnek az
1998-ban létrehozott Visegrád Sport- és Kulturális Létesítményeiért Közhasznú Közalapítvány alapító okiratát is.
– Utolsó napirendi pont keretében arról döntött a
testület, hogy a 2014. november 18–25. között
Visegrádon megszervezésre kerülĘ tüdĘszĦrésen a
Visegrádi lakcímmel rendelkezĘ 18–40 éves
korosztály számára a tüdĘszĦrés költségét átvállalja. A
mintegy 471 fĘ számára fizetendĘ 800.700 Ft (1700
Ft/fĘ) térítési díjat az önkormányzat 2014. évi
költségvetésérĘl szóló 1/2014. (II. 14.) számú rendelet
általános tartalék sora terhére biztosítja.
2014. november 5-én rendkívüli ülést tartott a képviselĘ-testület
– Eredménytelennek nyilvánította a képviselĘ-testület
„Az ezeréves Visegrád Városközponti fejlesztése” címĦ projekt megvalósítása keretében a polgármesteri
hivatal befejezĘ építési munkái kiírt közbeszerzési eljárást, mivel egyik ajánlattevĘ sem tett – az ajánlatkérĘ rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel – megfelelĘ ajánlatot.
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– Ezt követĘen arról döntött a testület, hogy a
Polgármesteri Hivatal befejezĘ építési munkáira
kiírandó következĘ közbeszerzési eljárás teljes körĦ
lebonyolításával megbízza a TIVIAN Kft.-t 1.500.000
Ft + 27% áfa, összesen 1.905.000 Ft díj ellenében,
melynek fedezetét a költségvetés általános tartalék
sora terhére biztosítja.
– A „közbeszerzésekrĘl” szóló 2011. évi CVIII. törvény
122/A§ (1) bekezdése szerint nemzeti értékhatárt elérĘ, tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás megindításáról döntött a testület az Áprily-völgy (1638 és 1639
hrsz.) alatti ingatlanokon történt partmozgás miatti
károk helyreállítási építési munkák megvalósítása tárgyában. Ajánlattételre az alábbi 3 ajánlattevĘt hívta
fel: Geoszolg Kft.-t, a Sycons Kft.-t, valamint a Pilisi
ParkerdĘ Zrt.-t.
– További kisebb pontosítás miatt ismét módosításra
került a korábbi ülésen elfogadott két alapítvány (Visegrád Sportjáért Közalapítvány és a Visegrád Sportés Kulturális Létesítményeiért Közhasznú Közalapítvány) alapító okirata.
– 2013. július 24-én az önkormányzat szerzĘdést kötött a
Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórházzal
az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezĘ
Visegrád-Lepence-völgyi K7-es jelĦ termálkútból kitermelt termálvíz értékesítésére, hasznosítására és
felhasználására. A képviselĘ-testület most úgy döntött,
hogy a szerzĘdést az idĘtartam tekintetében módosítja,
azt 2014. december 31-éig meghosszabbítja. A
szerzĘdés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal
fennmaradnak.
– Javítási, szervizelési munkák váltak szükségessé az
önkormányzat tulajdonában lévĘ Multicar típusú tehergépkocsin. A javítási munkálatok megrendeléséhez
azért volt szükséges képviselĘ-testületi jóváhagyás,
mert a 2014. évi költségvetésbe ilyen összegĦ javítási
költség nem lett betervezve. A testület úgy döntött,
hogy megrendeli a javítási munkálatokat az árajánlatot
adott Siex Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-tĘl
846.945 Ft + áfa, összesen bruttó 1.075.620 Ft-ért. A
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javítási munkák költségét a 2014. évi költségvetésérĘl
szóló 1/2014. (II. 14.) számú rendelet általános tartalék sora terhére biztosítja.
2014. november 13-án ismét rendkívüli ülésre került
sor, melyen „Az ezeréves Visegrád Városközponti fejlesztése” címĦ projekt kapcsán a Pro Regio Nonprofit
Közhasznú Kft.-tĘl érkezett jogosulatlanul igénybe vett
szállítói elĘleg visszafizetésére kötelezĘ felhívás megvitatása volt a téma. A Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.
2014. augusztus 14-én kelt döntésében Visegrád Város
Önkormányzatát jogosulatlanul igénybe vett szállítói
elĘleg és a befizetés napja között eltelt idĘszak napjainak
száma alapján számított ügyleti kamat, összesen:
16.843.681 Ft megfizetésére kötelezte. Az önkormányzat
2014. augusztus 28-án határidĘn belül a közremĦködĘ
szervezet döntésével kapcsolatban kifogást nyújtott be. A
kifogást az elbírálásra jogosult Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért felelĘs helyettes államtitkára 2014. október 8-án kelt döntésében elutasította. Tehát visszafizetendĘ követelés a támogatás vonatkozásában jelenleg 12.549.775 Ft tĘkeösszeg, valamint
2014. augusztus 14. napján fennálló állomány szerint
196.689 Ft ügyleti kamat, az önerĘ támogatás vonatkozásában pedig 4.056.673 Ft tĘkeösszeg, valamint 2014.
augusztus 14. napján fennálló állomány szerint 40.544 Ft
ügyleti kamat. Mindösszesen: 16.843.681 Ft. Így a képviselĘ-testület úgy döntött, hogy a Pro Regio Nonprofit
Közhasznú Kft. 2014. augusztus 14. napján kelt kötelezĘ
döntésében foglaltakat teljesíti, azaz jogosulatlanul igénybe vett szállítói elĘleg címén követelt és a befizetés napja
között eltelt idĘszak napjainak száma alapján számított
ügyleti kamatot, összesen: 16.843.681 Ft-ot, valamint a
kifogást elbíráló döntés közlése és a befizetés napja között
eltelt idĘszak napjainak száma alapján számított ügyleti
kamatot egy összegben megfizeti, ezáltal megszüntetve a
projekt keretében benyújtandó kifizetési kérelmek felfüggesztését. Az önkormányzat 2014. évi költségvetésérĘl
szóló 1/2014. (II. 14.) számú rendelet általános tartalék
sora terhére biztosítja.
VVÖ

MEGHÍVÓ KÖZMEGHALLGATÁSRA
Visegrád Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. tv. 54. §-a alapján

KÖZMEGHALLGATÁST
tart.
Az ülés helye: mozi épülete (2025 Visegrád, FĘ u. 34.)
Az ülés idĘpontja: 2014. december 17. (szerda) 17.00 óra
Napirendi javaslat
1. Beszámoló a képviselĘ-testület éves munkájáról
2. Tájékoztató a városközpont-beruházás és az árvízvédelmi gát beruházási pályázat állásáról
3. Településfejlesztési elképzelések megvitatása
4. Egyebek
Szeretettel várunk mindenkit!
Félegyházi András s. k.
polgármester
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Pályázati felhívás
utcai homlokzat és kerítés
felújítására

Pályázati kiírás
az ifjúsági alapból történĘ támogatás
elnyerésére – 2014. II. kör

Visegrád Város Önkormányzata idén kiterjeszti a sikerrel
mĦködĘ felújítási pályázatot, mely így nem csak egyedi
védettség alatt álló épületek, hanem valamennyi, a
közterületekrĘl látható, az utcaképet jelentĘsen meghatározó homlokzattal rendelkezĘ ház megújítását segíti
elĘ.
2015-ben a Város Településrendezési Terve szerinti
önálló karakterĦ (ÖK) területek és a mĦemléki jelentĘségĦ
(MJ) területek háztulajdonosai és használói nyújthatnak be
pályázatot.
A pályázó lehet magánszemély, vállalkozás (amennyiben
székhelyeként, telephelyeként szolgál az épület, illetve
vállalja, hogy öt évig nem helyezi át onnan székhelyét,
telephelyét), illetve közhasznú feladatokat ellátó szervezet,
intézmény, civil szervezet, valamint egyház is.
A pályázat keretösszege 2.500.000 Ft. A támogatás 1.
része komplex felújítás esetén épületenként legfeljebb
100.000 Ft; egyéb egyszerĦ esetben legfeljebb 50.000 Ft
tervezési támogatás, 2. része épületenként legfeljebb
450.000 Ft, de legfeljebb a beruházás kivitelezési
költségeinek 50%-áig terjedĘ kivitelezési támogatás. A
pályázatokat a keretösszeg erejéig támogatja a kiíró.
ElĘnyt jelent, ha a pályázó komplex felújítás (lábazati
vízszigetelés, házgyári ablakok kiváltása hagyományos,
osztott fa nyílászárókra, elektromos vezeték homlokzati
bekötésének kiváltása jobb megoldással, Visegrádra
jellemzĘ hagyományos homlokzatkép kialakítása stb.)
megvalósítását vállalja.
A pályázatokat mĦemléki környezetben végzett
munkában jártas építészmérnökök bírálják el, a döntést a
bírálat alapján a képviselĘ-testület hozza meg.
A 2014-ben kiírt pályázaton támogatott felújítások
megvalósítására és elszámolására 2015. december 31-ig
kell, hogy sor kerüljön.
A pályázatot a városházán, vagy Visegrád város
honlapján elérhetĘ pályázati adatlapon folyamatosan lehet
benyújtani 2015. január 16-án délig. Hiánypótlásra nincs
lehetĘség. A benyújtás történhet elektronikus úton a
foepitesz@visegrad.hu címre illetve az önkormányzathoz.
A borítékra ez utóbbi esetben rá kell írni: Utcai homlokzatés kerítésfelújítási pályázat 2015.
A döntéshez és a pályázat elbírálásához szükséges
legszĦkebb információkat (tulajdoni lap, munkanemekre
bontott költségbecslés, a tervezett felújítás rövid
leírása) kell a pályázati adatlappal benyújtani. Az
elbírálására 30 napon belül kerül sor, mely után támogatási
szerzĘdést kell kötni az önkormányzattal. A szerzĘdés
tartalmazza a további részleteket pl. tervkészítési
kötelezettség, folyamatos mĦszaki ellenĘrzés, szakszerĦ
kivitelezés, az elszámolás részletei stb.
A pályázó által jelzett tervezési és kivitelezési költségek
alapján elĘleg fizetésére nincs lehetĘség. A támogatási
összeg tervezéshez kapcsolódó része a szükséges hatósági
engedélyek vagy településképi bejelentési igazolás
bemutatása, valamint a tervezési díjról szóló számla
bemutatása után 15 nappal kerül kifizetésre átutalással. A
támogatási összeg kivitelezéshez kapcsolódó részének
kifizetése a szakszerĦ kivitelezés befejezését és az
elszámolást követĘen 15 napon belül történik, szintén
átutalással.

Visegrád Város Önkormányzata pályázatot hirdet helyi
ifjúsági programok, csoportok, tevékenységének és
mĦködésének támogatására.
A II. kört a 2015. január 1. és 2015. május 15. között
megvalósítandó
programok,
események
stb.
megszervezésének támogatására hirdetjük meg.
A pályázati felhívásban meghatározott kivételekkel nem
nyújthat be pályázatot az a szervezet, jogi személy stb., amely
Visegrád Város költségvetésébĘl címzetten támogatást kap
vagy a Civil Alap pályázat benyújtására egyébként jogosult.
Pályázhatnak jogi megkötés nélkül mindazon szervezĘdések,
közösségek és magánszemélyek, akik programjukkal a
visegrádi gyermek és ifjúsági korosztály, valamint fiatal
felnĘttek számára kulturális, szabadidĘ- és sportprogramok,
különféle célú táborok szervezésére vállalkoznak, ideértve a
Fellegvár Óvoda és az Áprily Lajos Általános Iskola oktatói,
nevelĘi, szülĘi közösségei stb. által szervezett táborokat.
A pályázókat arra kérjük, hogy röviden mutassák be a
pályázót és tevékenységét, röviden fejtsék ki programjuk
lényegét (a program tartalmi célja, várható eredménye,
költségvetése, közremĦködĘk, korosztály stb.), valamint azt a
konkrét feladatot, amelynek anyagi fedezetét az ifjúsági
alaptól várják, s ezt konkrét (becsült) összeg meghatározásával tegyék.
Kérjük, hogy a program megvalósításának kezdeti és
befejezĘ idĘpontját tartalmazza a pályázat, valamint azt, hogy
máshová is pályáztak-e ezzel a tervvel, illetve kaptak-e
máshonnan támogatást.
Az ifjúsági programokra elnyert összeg nem fordítható
30.000 Ft feletti tárgyi eszköz vásárlására, illetve ha ennél
nagyobb költség technikai eszköz beszerzésére kerül sor,
akkor az ehhez nyújtott támogatás nem haladhatja meg a
30.000 Ft-ot.
A támogatásban részesült pályázókkal Visegrád Város
támogatási szerzĘdést köt.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázati összeg
felhasználásáról rövid tartalmi beszámolót és a pályázó nevére
kiállított számlát kér a közmĦvelĘdési, oktatási, ifjúsági és
népjóléti bizottság. Az elszámolásra a költség keletkezését
(bizonylat kiállítását) követĘ 60 napon belül, de legkésĘbb
2015. május 31-ig kerül sor. Csak olyan bizonylat fogadható
el, amelyet a pályázat benyújtását követĘen állítottak ki.
Beszámoló hiányában a bizottság az elkövetkezendĘ évben
kizárja a pályázót a további pályázatokból, valamint a
folyósított támogatást jegybanki alapkamattal növelten kell
visszafizetni.
A pályázat elĘfinanszírozású; ez azt jelenti, hogy a döntés
után a támogatási szerzĘdés aláírását követĘen a pályázó
hozzájuthat az elnyert összeghez.
Keretösszeg: ifjúsági programok szervezése: 600.000 Ft.
Benyújtási határidĘ: 2014. december 15-ig beérkezĘen.
A határidĘt követĘen beérkezĘ pályázatokat nem áll
módunkban elbírálni.
A pályázatokat postai úton Visegrád Város Önkormányzata
Visegrád Város Önkormányzat kulturális, oktatási, nevelési,
ifjúsági és sport bizottsága 2025 Visegrád, FĘ u. 81. címre
kérjük beküldeni vagy beadni a polgármesteri hivatalba 2025
Visegrád FĘ u. 81.
A borítékra kérjük ráírni: IFJÚSÁGI ALAP PÁLYÁZAT
Visegrád Város Önkormányzata
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A visegrádi CBA épületének versenytervei:
2014. október 29-én lezárult a visegrádi CBA épületének megtervezésére kiírt meghívásos építészeti tervversenye. A
hat beérkezett tervbĘl november 9-én vasárnap kiállítást rögtönöztünk az új rendezvénypavilonban. 2015. januárban a
Mátyás Király MĦvelĘdési Ház emeleti termében ismét megtekinthetĘk lesznek a tablók. Ha a tervekkel kapcsolatban
kérdés merül fel, kérem, keressenek a 06 (20) 236-8291-es telefonszámon vagy a foepitesz@visegrad.hu címen.
Rüll Tamás fĘépítész
A Magyar Kémény Kft értesítése a kötelezĘ kéményseprĘipari feladatok ellátásáról, illetve hosszabbításról:
A Magyar Kémény Kft. értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2012. évi XC törvény és a 347/2012. (XII. 11.) Korm.
rendelete, valamint a 25/2014. (III. 21.) BM rendelete értelmében elĘírt kötelezĘ kéményseprĘipari közszolgáltatás
körébe tartozó feladatokat – a települési Önkormányzat közigazgatási határain belül – a Magyar Kémény Kft. alkalmazottai látják el. Visegrádot a szakemberek 2014. május 1. és december 31. között keresik fel. A társaság alkalmazásában álló dolgozók névre szóló megbízólevéllel rendelkeznek. Cím: Magyar Kémény Kft. 7400 Kaposvár, PetĘfi tér 1.
Telephely: 1126 Budapest, Böszörményi út 24/b. Telefon: 06 (1) 766-5851, e-mail: titkarsag@magyarkemeny.hu
Sitt és hamu átvétele:
2014. december 6-tól lehetĘséget biztosítunk KIZÁRÓLAG a lakosság részére kis mennyiségĦ, egyszerre legfeljebb 1
m3 építési törmelék, a VKG csoport telephelyén történĘ leadására. Az átvétel ideje: minden szombaton, 8.00–9.00 óra
között. Az átvétel díja: 650 Ft/0,1 m3 (azaz kb. 1 db meszes zsáknyi mennyiség). Ugyanezen idĘpontban lehetĘség van
fatüzelésĦ kályhákból származó hamu leadására is, ugyancsak KIZÁRÓLAG a lakosság részére. Kb. 100 l mennyiségĦ
behozott hamuért egy darab zöld anyag gyĦjtésére szolgáló zsákot adunk cserébe.
Városgazdálkodási csoport
Zöld anyag elszállításának szüneteltetése:
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a zöld anyag elszállítása a téli hónapokban szünetel. Utolsó elszállítási idĘpont: 2014. december 8., hétfĘ. A szolgáltatás tavaszi újra indításáról a Visegrádi Hírek hasábjain, valamint a honlapon tájékoztatjuk Önöket.
Városgazdálkodási csoport

AZ ÁRVÍZVÉDELMI BERUHÁZÁS MUNKÁLATAI FĘKÉNT
A ,,KÜLSĘSÉGI’’, HAGYOMÁNYOS FÖLDTÖLTÉSES SZAKASZON FOLYNAK
(Tájékoztatás a ,,Duna menti árvízvédelmi beruházás Visegrádon" címĦ,
KEOP-2.1.2/2f/09/-11-2011-0004 számú projekt aktuális állásáról)

Az elmúlt hetekben a kivitelezĘ MVZ Visegrád Konzorcium munkatársai fĘként a külsĘségi szakaszon végeztek
munkálatokat. ElĘzĘleg bejelentették a hatóságoknál az
építési munkák megkezdését. Elvégezték a közmĦvek
feltárását és kitĦzését, a geodéziai méréseket és a bozótirtást. A biztonságos munkavégzés érdekében lĘszermentesítésre is sor került. A tĦzszerészek megvizsgálták
az épülĘ gát teljes nyomvonalát, sem a városközponti,
sem pedig a külsĘségi szakaszon nem találtak lĘszervagy robbanóanyag-maradványokat. A kivitelezĘk az
építési munkák megkezdésérĘl értesítették a régészeket is,
akikkel folyamatos a kapcsolattartás.
A gátépítéshez Esztergom-BúbánatvölgybĘl közúton
szállítják a bevizsgált töltésanyagot. A sovány és közepes

agyag deponálásához két átrakóhelyet hoznak létre. A
deponáló helyeket a munkaterületen alakítják ki oly módon, hogy a humuszt félretolják, és az így kapott felületen
helyezik el az építési anyagot. A munkálatok elvégzését
követĘen a terepet visszarendezik, a humuszt eredeti
helyére terítik.
A töltésanyagot szállító jármĦvek kerekeit tisztítani fogják, hogy ne hordják fel a közútra a sarat, de emellett egy
úttakarító gépet is a helyszínre szállítottak, hogy az esetleges szennyezĘdést azonnal el tudják távolítani.
A városközponti szakaszon megtörtént a középnyomású
gázvezeték feltárása, melyet a TIGÁZ szakembereivel
közösen végeztek el a kivitelezĘk. Annak érdekében,
hogy a mobilfal alapozása megfelelĘ legyen, további
geotechnikai vizsgálatok és szakvélemény elkészítése van
folyamatban. Ennek elkészültéig a kivitelezĘ szünetelteti
az építési munkát ezen a szakaszon.
A következĘ hetekben is a külsĘségi szakaszra, a töltésépítésre koncentrálja kapacitásait a kivitelezĘ. A meglévĘ
töltés külsĘ részén lévĘ anyagot a város felĘli oldalra
helyezik át, a víz felĘli oldalra pedig vízzáró ,,agyagpaplant” terítenek. A munkálatok során 20.000 m3-nyi
anyagot építenek be. A földtöltés átépítését várhatóan
január végéig befejezi a kivitelezĘ.
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FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ
A 2015. ÉVBEN INDULÓ RENDėR SZAKKÉPZÉSRėL
A RendĘrség rendészeti szakközépiskolai, érettségire épülĘ, nappali tagozatos szakképzést indít az országos képzési jegyzékben szereplĘ rendĘr szakképesítés megszerzésére. Az iskolai végzettség a rendĘrségnél tiszthelyettesi,
zászlósi beosztás betöltésére jogosít.
Jelentkezni a következĘ szakközépiskolákba lehet:
Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola
2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi út 3.
Telefon: 06 (1) 391-3545
Honlap: www.arszki.hu
Körmendi Rendészeti Szakközépiskola
9900 Körmend, Alkotmány út 5.
Telefon: 06 (94) 592-650, 06 (94) 592-657
Honlap: www.rendeszkepzo-kormend.hu
Miskolci Rendészeti Szakközépiskola
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 78.
Telefon: 06 (46) 412-060/50-12 mellék
Honlap: www.mrszki.hu
Szegedi Rendészeti Szakközépiskola
6728 Szeged, Bajai út 14.
Telefon: 06 (62) 559-577
Honlap: www.szrszki.hu
A 2015. szeptember 1-jén induló képzés jelentkezési határideje: 2015. február 13.
A jelentkezés feltételei között szerepel többek között a jelentkezés évében betöltött 18. életév, a magyar állampolgárság, az állandó belföldi lakóhely, a büntetlen elĘélet és a hivatásos szolgálat vállalása. A felvételi döntésre az iskolai
szakmai mĦveltségi teszt és a pályaalkalmassági vizsgálatok eredménye alapján kerül sor.
A részletes felvételi tájékoztatót és a jelentkezési lapot (jelentkezési egységcsomagot) az Országos RendĘrfĘkapitányság (www.police.hu), a rendészeti szakközépiskolák, valamint a megyei (fĘvárosi) rendĘr-fĘkapitányságok
honlapjáról lehet letölteni. A felvételi eljárásról és a követelményekrĘl a rendészeti szakközépiskolák tanulmányi osztályai adnak felvilágosítást.
A rendĘri hivatást választó érdeklĘdĘk jelentkezését várják a rendészeti szakközépiskolák!
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Köszönöm!

Kedves Visegrádi Lakosok!

Mindazoknak a visegrádiaknak köszönöm a támogatását, akik a helyközi választáson reám szavaztak. A szavazatok
száma (ha jól emlékszem) pontosan annyi
volt, mint az elĘzĘ, idĘközi (rendkívüli)
választás alkalmával.
Sajnálom, hogy a visegrádi választásra
(és ebben is közelít az országos választáshoz) ez alkalommal mintegy kétszázötven
fĘvel kevesebben mentek el, mint a korábbi évek átlaga. Azt pedig különösen is
sajnálom, hogy városunk 30–40%-át nem
érdekli a helyi közélet és választás sem.
A megválasztottaknak ezúton is gratulálok. Nem volt nehéz dolguk… És továbbra is az a véleményem, hogy az eredménnyel együtt is lenne lehetĘség arra,
hogy szélesedjen a döntéshozások társadalmi bázisa – mondhatnánk a demokrácia. Erre a bizottságok felállításánál, illetve az azokba beválasztott külsĘsök, külsĘs személyek beválasztásánál is lehetett
volna lépéseket tenni, de erre ez esetben
sem került sor.
Természetesen választóimnak tett elképzeléseimet így nehezebben (vagy alig)
lehet teljesíteni, de ígérem, hogy a programomban leírtakért minden lehetségest
megteszek, beleértve a strandot, a járdákat, a rondán kinézĘ középületeink rendbetételét, a városközpont-városháza objektumot és annak anyagi vetületeit, a
Nap utca helyzetének tisztázását és rendezését, a civil szervezetek közös objektuma
létrehozásának kezdeményezését és más
(az idĘ hozta) aktualitásokat.
Ha a jövĘben közérdekĦ témával, problémával engem is megkeresnek – megtisztelnek.
Kiss Károly

Elnézésüket kell kérnem mindazért a sok kellemetlenségért, amit az
elkövetkezendĘ hat hónapban, sajnos el kell viselniük az orvosi ellátás
helyettesítéssel történĘ ellátása miatt.
Gondolom, sokan tudják azt, hogy Visegrád Város Önkormányzata
bírósághoz fordult, mert a hivatal szerint a háziorvosi szerzĘdésem
érvénytelen.
A hivatal tett is javaslatot az új szerzĘdés megkötésére, olyan korrektnek semmiféleképpen nem nevezhetĘ tartalommal, irreális elvárásokkal, amire nincs precedens, hogy aláírásra került volna magyarországi önkormányzat és háziorvos között ilyen, orvosra nézve hátrányos szerzĘdés.
Felperesként irreálisan magas rezsi költségeket (évente 600-700 000
Ft) követelnek tĘlem úgy, hogy pontos mérĘórák nincsenek felszerelve a rendelĘbe. Teszik ezt annak ellenére, hogy az üzemorvosi szolgáltatásért az önkormányzatnak már három éve nem kell fizetniük,
ami éves szinten kb. 300 000 Ft-ot jelent.
Az önkormányzatnak 1997 óta jogi képviselĘje ugyanaz a személy.
A hivatal ügyvédje minden szerzĘdését átvizsgál és véleményez, gondolom, tette ezt azzal a szerzĘdéssel is, amirĘl most azt állítják, érvénytelen.
Ez év szeptemberében a pénteki rendelés után már második tárgyalásra mentem a szentendrei járásbíróságra alperesként az önkormányzattal szemben, ahol a polgármesteri hivatal részérĘl jelen volt a hivatal ügyvédje és Visegrád polgármestere.
A tárgyalás során sajnos újra éreznem kellett a hivatalt képviselĘk
részérĘl, nincs meg a munkám folytatásához szükséges támogatás,
kellĘ bizalom, sĘt…
A szükséges lépést nem könnyĦ szívvel, de meghoztam, meg kellett
hoznom, így hát már távolodom…

A VÁR GYÓGYSZERTÁR
ÜNNEPI BEOSZTÁSA
December 24–28.
(szerda–vasárnap): ünnepek miatt
ZÁRVA
december 29.
(hétfĘ): 8.30–13 óráig
NYITVA
december 30–31.
(kedd–szerda): leltár miatt
ZÁRVA
2015. január 1–2.
(csütörtök–péntek): ünnepek miatt
ZÁRVA
2015. január 5-tĘl
(hétfĘ)
a megszokott módon üzemelünk
Dr. Robicsek Katalin

Kedves Visegrádiak!
Szeretném megköszönni Önöknek a bizalmukat, a szeretetüket, a figyelmességüket, amit az Önök között eltöltött 16 év során tapasztalhattam.
Felejthetetlen számomra az a sok mosoly, kedvesség, odafigyelés,
amivel elhalmoztak. Szerettem Önök között lenni, Önök között élni.
Rengeteg kedves élményt és hasznos tapasztalatot viszek magammal.
Nagyon hálás vagyok a barátságukért, ami nagyon értékes nekem
most és akkor is, mikor a magánéletemben voltak könnyĦnek nem
nevezhetĘ évek. Nagyon sok támogatást kaptam ÖnöktĘl. Hálás vagyok mindenért.
Szeretnék minden visegrádinak jó egészséget kívánni.
Kérem, vigyázzanak magukra!
Legyenek örömteljesek a mindennapjaik, mert akkor lesznek a legtovább egészségesek.
Az égiek áldását kívánom minden visegrádinak. Az Isten áldása, szeretete legyen Önökkel mindenkor!
Nagyon boldog és békés ünnepeket kívánok!
Dr. Balázs Mária

TISZTELT ÜGYFELEINK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Visegrádi Polgármesteri Hivatal

2014. december 23-tól 2015. január 4-ig zárva tart.
Nyitás: 2015. január 5.. hétfĘ
Halálozási anyakönyvezés esetén hívható telefonszám: 06 (20) 251-9672
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Tájékoztatás az orvosi ellátás hátterérĘl
Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal már hosszú
ideje aggódva figyeli a visegrádi háziorvosi alapellátás körüli
fejleményeket. Nem tartjuk megnyugtatónak, hogy hol rendes rendeléssel, hol helyettesítéssel, néha teljes idĘt kitöltve,
néha pedig még a kiírt idĘpontban sincs rendelés, nem beszélve a rendelési idĘn túli készenléti idĘben történĘ orvosi
jelenlétrĘl. LehetĘségeinkhez képest próbáltunk és próbálunk
információt szerezni és tenni azért, hogy az ellátás megfelelĘ
legyen, sajnos a jelenlegi törvényi szabályozás nagyon szĦk
teret enged az önkormányzat számára. A folyamatosan beérkezĘ sok panasz ellenére, megpróbáltunk tapintattal és körültekintĘen eljárni, hiszen egy településen az orvoskérdés
meglehetĘsen kényes és bizalmi kérdés.
Most azonban arra kényszerülünk, hogy Dr. Balázs Mária
háziorvos Visegrád lakósainak címzett, az egészségházban
kifüggesztett levelében foglalt, jelentĘs részben megalapozatlan tényállításokra utalva röviden, de az objektív tájékoztatás jegyében az önkormányzat álláspontjáról is tájékoztassuk Önöket:
Az önkormányzatot tevékenységérĘl és az egészségügyi
ellátásról alkotott törvények rendelkezése értelmében a város
háziorvosi ellátásának biztosításáért az önkormányzati jogokat gyakorló képviselĘ-testület tartozik felelĘsséggel. Ezért
kötött határozatlan idĘre szóló, s másra át nem ruházható
feladatellátási szerzĘdést 1997. november 26-án a Balázs Dr.
Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel. Ezt követĘen több alkalommal végrehajtott szerzĘdésmódosítások után 2008. május
28-án a Sanatio Pro Vita Kft. nevében egy új szerzĘdést
kötött Dr. Balázs Mária az önkormányzattal, mely kiterjedt
az egészségügyi alapellátásokra, valamint ebben a gazdasági
társaság az orvosi rendelĘ rezsiköltségeinek megfizetésére is
kötelezettséget vállalt.
2010 elején Dr. Balázs Mária jelezte, hogy a Sanatio Pro
Vita Kft.-nél névváltozás történt. A képviselĘ-testület
23/2010 (I. 28.) számú határozatával hozzájárult a névváltozáshoz, így a szerzĘdésmódosítást, mely pusztán a névváltozásra terjedt ki – és ezért a jogi képviselĘnek azt nem is
kellett véleményeznie – 2010. február 1-jén aláírta Hadházy
Sándor polgármester.
A háziorvosi ellátás helyzetének áttekintése során kiderült,
hogy az ügyvezetĘ háziorvos – véleményünk szerint – megtévesztette a képviselĘ-testületet, ugyanis az írásbeli elĘterjesztésben csak névváltozás szerepelt, ennek ellenére a
Valumed Kft. egy teljes új cég (más névvel, más adószámmal, más cégjegyzékszámmal), ezért a Valumed Kft. nem
jogutódja a korábbiakban szerzĘdéses partnerként szereplĘ
Sanatio Pro Vita Kft.-nek. (A Sanatio Pro Vita Kft. felszámolással, jogutód nélkül szĦnt meg, így véleményünk szerint
megalapozottan feltételezi az önkormányzat, hogy a 2008.
május 28-án kötött szerzĘdés is megszĦnt, a felek között
nincs érvényes szerzĘdés.)
2012-ben az új városvezetés abban a helyzetben találta magát, hogy Dr. Balázs Mária kijelentette, hogy az önkormányzat egyetlen képviselĘjével sem hajlandó szóba állni, kizárólag írásban hajlandó egyeztetni. Hiába tĦzte napirendre a
képviselĘ-testület a háziorvos 2012–2013. évi beszámolóit,
érdemben megtárgyalni és elfogadni nem tudta azokat, mert
a háziorvos a testületi üléseken nem jelent meg, és a doktornĘ a további írásos megkereséseket is mindannyiszor válasz
nélkül hagyta.
IdĘközben az önálló háziorvosi tevékenységrĘl szóló törvény az önkormányzatokat 2013. január 1-jéig kötelezte,
hogy a hatályos szerzĘdéseket vizsgálják felül, és módosítsák
a szerzĘdéses jogviszonyt a hatályba lépett jogi szabályozás-
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nak megfelelĘen. Az önkormányzat több ízben megkísérelte
(eredménytelenül) azt, hogy a törvényi határidĘig – a kötelezettségre is utalva – hozzanak létre új szerzĘdést, hiszen a
jelenlegi szerzĘdés érvénytelen, vagy legalábbis érvénytelensége vitatott, de egyéb tartalmában is az idĘközben bekövetkezett jogszabályi változások miatt mindenképpen indokolt
új szerzĘdéses jogviszony létrehozása.
Megítélésünk szerint az általunk elkészített új szerzĘdéstervezet (amelyek érdemi áttekintésére doktornĘ elutasító magatartása miatt nem került sor a mai napig) a hatályos joggal
ellentétes javaslatokat nem tartalmaztak, viszont rögzítették a
feladatellátásra vonatkozó önkormányzati elvárásokat, a
felek kapcsolattartásának lehetĘségeit, illetve a rendelési és
készültségi idĘk pontos betartását hangsúlyozták a korábbinál erĘteljesebben, konkrétabban.
Miután kezdeményezéseink mind válasz nélkül maradtak,
az önkormányzat más lehetĘséget nem látott, mint a bíróságtól kérni annak megállapítását, hogy a jelenlegi szerzĘdés
érvényes-e vagy érvénytelen.
Mindezek után leszögezzük, hogy az önkormányzati jogokat gyakorló képviselĘ-testület az elfogultságra utaló kijelentéseket visszautasítja; csak a törvényes kötelezettségét teljesíti, amikor az arra hatáskörrel rendelkezĘ bíróságtól kéri a
vitatott szerzĘdés érvényességével kapcsolatos és a háziorvosi feladatokat ellátó gazdasági társaság rezsiköltséghátralékának megfizetésére vonatkozó döntés meghozatalát.
A helyzet furcsaságát, a doktornĘ elutasító magatartását mi
sem tükrözi jobban, mint az a tény, hogy 2013-ban a tényfeltáró bizottság megállapítását követĘen az önkormányzat a
feladatellátási szerzĘdés módosítását kezdeményezte oly
módon, hogy a doktornĘ által fizetendĘ rezsiköltség csökkenjen – ám erre a megkeresésünkre sem érkezett válasz.
Egyéb iránt a szerzĘdésekben vállalt rezsiköltség-hátralékot
(1.186.473 Ft, víz-, gáz- és villanyköltség) a doktornĘ által
ügyvezetett Valumed Kft. nem fizette be. Levelében e követelést úgy próbálja jellemezni, hogy az önkormányzat irreális
költséget követel tĘle.
Ezzel szemben a valóság a következĘképpen foglalható
össze: a kft. vállalta az általa érvényesnek tartott szerzĘdésben a rezsi megfizetését, amelyet a fenti összegben elmulasztott teljesíteni. Az irreális jelzĘ hangulatkeltésre alkalmas
lehet, csak jogilag megalapozatlan.
Az üzemorvosi szerzĘdés és szolgáltatás tekintetében az
alábbi tájékoztatást tudjuk adni: A 2011 és a 2012-es évre
vonatkozó számlát rendezték még abban az idĘben, amikor
az önkormányzatot Abonyi Géza polgármester úr képviselte.
2013-ban az önkormányzat valóban nem fizetett az üzemorvosi ellátásért, de a doktornĘ sem végezte el a vizsgálatokat,
illetve az ilyen célú tevékenységérĘl az önkormányzatnak
nincs hiteles információja. A 2014-es számlát pedig az önkormányzat 2014. június 2-án kapta meg a doktornĘtĘl (ebben az üzemorvosi ellátásért 410.000 Ft szerepel), bár idén
sem került sor a vizsgálatokra.
ėszintén sajnáljuk, hogy elĘzĘ néhány év Visegrádon a
háziorvosi alapellátás tekintetében nem a sikerekrĘl és a
fejlĘdésrĘl szól. Az önkormányzatnak legfĘbb kötelessége
továbbra is ezen ellátás biztosítása a hatályos jogi szabályozás megtartásával, de a mindenkori háziorvosnak is – akár
maga vagy az általa létrehozott gazdasági társaság útján és
szerzĘdés alapján végzi munkáját – be kell tartania a vonatkozó jogszabályi elĘírásokat és szerzĘdésben vállalt kötelezettségét, s ennek során köteles együttmĦködni a település
ellátásáért felelĘs önkormányzattal.
Reméljük, hogy a jövĘ alakuljon bárhogy is, szebb lesz a
múltnál.
Visegrád Város Önkormányzata
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Márton-nap az óvodában
„Száz liba egy sorba,
Mennek a nagy tóra.
Elöl megy a gúnár,
Jaj de begyesen jár!
Száz liba egy sorba!”
November elejétĘl szinte folyamatosan ettĘl a kedves kis
gyermekdaltól volt hangos az óvoda. Ez a hét a libákról és
Márton napjáról szólt. Beszélgettünk gyermeknyelven a
Márton-legendáról, megismerkedtek a gyerekek Szent
Márton püspök élettörténetével, a személyét övezĘ különbözĘ mesés történetekkel, a nevéhez kötĘdĘ népszokásokkal, hiedelmekkel.
A legenda úgy tartja, Szent Márton alázatból ki akart
térni püspökké választása elĘl, ezért a ludak óljába rejtĘzött, de azok gágogásukkal elárulták, amiért késĘbb büntetésül valamennyit levágatta. Innen ered a ,,Márton lúdja” elnevezés. Valójában ilyenkor vágták le a tömött
libákat, és úgy tartották: ,,aki Márton napján libát nem
eszik, egész éven át éhezik”. A köztudatban ezzel a nappal
kapcsolatban a Márton-napi lakomák a legismertebbek.
ErrĘl szól a másik kis mondókánk:
„Novemberben, Márton napján
Liba gágog, ég a kályhán,
Aki libát nem eszik
Egész évben éhezik.”
,,A bornak Márton a bírója” – tartja a hiedelem, azaz
ezen a napon a bort mindenképpen meg kell kóstolni.
A must ilyenkor változott borrá, az egész évi fáradozás
gyümölcse ekkor mutatkozott meg, az eredménnyel pedig
szívesen el is dicsekedtek a boros gazdák. Természetesen
mindezt az óvodában csak elmesélték az óvó nénik, és a
középsĘsök össze is kapcsolták a néhány hete látottakkal,
amikor Johann bácsi pincéjében ismerkedtek a borkészítés eszközeivel.
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tottuk szét, hogy mindegyik csapatban vegyesen volt a
három korosztály. Három különbözĘ helyszínen más-más
tevékenységet lehetett folytatni.
Az egyik teremben kézmĦves tevékenység folyt, természetesen libát készítettünk. A második helyszínen libás
ügyességi játékokat játszottunk, a harmadikon libás körjátékokban lehetett részt venni. Minden gyermeknek lehetĘsége volt mindhárom tevékenységet kipróbálni.

Ügyes kezek munkájának egyik eredménye
A gyermekek számára a legkedvesebb,
a legjobban várt esemény november 11én, Márton napján a hagyományos
lámpás felvonulás volt. A német
nyelvterületekrĘl ismert lámpás felvonulás, Martinsumzug, szintén Szent
Márton emlékét hivatott Ęrizni, és a jó
cselekedeteket jelképezĘ fényt kívánja
eljuttatni mindenkihez.
Sötétedés kezdetekor az óvodások a maguk készítette
lámpásokkal indultak – ebben az évben elsĘ alkalommal a
rendezvénytérre. Útközben Márton-napi dalokat énekeltünk és a kis lámpásokkal világítottunk. A szülĘk, nagyszülĘk, családtagok ott vártak bennünket, és a libás dalok,
körjátékok eljátszása után a nagycsoportos szülĘk készítette sütik és libazsíros kenyér kóstolásával és meleg
italok fogyasztásával zárult a felvonulás.
Gyurián Mária
mb. intézetvezetĘ

Szorgos apró kezek
kézmĦves foglalkozáson készítik a kislibákat
HétfĘn hagyományaink szerint egy olyan délelĘtti programot szerveztünk, amikor a három csoportot úgy válasz-

Liba úr és libáné asszony
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NEMZETISÉGI OLDAL –
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Szerkeszti a Német Nemzetiségi Önkormányzat

Karácsony – Jézus születésének
idĞpontja
(Vallástörténeti érdekességek)
A karácsony keresztény ünnep, amelyen Jézus Krisztus születésére emlékezünk. Assisi Szent Ferenc például
az ünnepek ünnepének nevezte. De honnan is ered ez az
elnevezés, ennek megfejtéséhez nézzünk utána a karácsony szó etimológiájának.
Karácsony szavunk eredete megosztja a tudósokat, és
egy-két példán bemutatva láthatjuk az elnevezés megfejtésének bonyolultságát.
Egyes kutatói vélemények szerint a keleti keresztény
egyház szláv nyelvébĘl, bolgár közvetítéssel kerülthetett
a magyarba. A bolgár nyelvjárások egyikében a kracsun
szó a téli napfordulót jelenti; a macedon nyelvben a
kracsun kifejezetten a karácsonyt jelenti.
Egy másik elmélet szerint a szláv óegyház az albán
karcun szót vette át, amely rönköt jelent, utalva a téli
napfordulókor tartott máglyarakás pogány népszokására.
Az 1267-es Kassai Kódex szerint karácsony a magyar
kerecseny szóból származik, amely a régmúlt karácsonyainak hagyományos sólyomröptetésére utal.
Az elméletek ütköztetése jelenünkben is folyamatos,
mindenki tetszése szerint választhat.

Jézus születésének idĘpontja
A kutatók többsége egyetért abban, hogy december 25-e
nem Jézus születésének idĘpontja.
A korai keresztények nem ünnepelték Jézus születését.
Legkorábbi ünneplése
Egyiptomból
való, ahol Jézus
születését tavaszra,
április-májusra tették.
I. Constantinus római
császár
uralkodása
alatt vált a kereszténység
államvallássá. A 325. évben
az elsĘ nikaiai zsinat
döntése alapján tették
Jézus
születését
hivatalos
ünneppé.
Tehát a 4. századtól
elĘbb január 6., majd december 25. vált elterjedtté. (Az
örmény egyház még napjainkban is január 6-át tartja
Jézus születése napjának /nem a Gergely-naptárt használják). A december 25. idĘpont eredetérĘl számos
teória van, de egyikük sem általánosan elfogadott.
– A téli napforduló környéke a legtöbb vallásban és
kultúrában fontos idĘpont volt. Kezdetben a Nap
vagy a természet újjászületésének ünnepe volt. KésĘbb erre az idĘpontra esett Ozirisz, Jupiter, Yule
(germán) és a római Saturnalia, a földmĦvesség istenének ünnepe.
– A keresztény ünnep tehát magába olvasztotta a pogány ünnepeket. Különösen feltĦnĘ a római császárkor Mithrasz ünnepének megtartása, mely december

25-re esett. A keresztények számára azonban ez az ünnepnap a kiutat jelentette és így Mithrasz helyett Jézus
születését ünnepelhették.
– A korai keresztények Jézus születését nagypéntek idĘpontjából próbálták kiszámítani, ezt Jézus fogantatásával azonosították és kilenc hónapot hozzáadva, december 25-ét vagy január 6-át kaptak.
– Az evangéliumok szerint az angyal három hónappal János születése elĘtt jelent meg SzĦz Máriának (március
25-én), innen kilenc hónapot számolva december 25-e
adódik.
A zsidó hagyomány szerint Jézus a Hanuka idején született, ami a héber naptár szerint kiszlév 25.–tévét 2-ig tart,
amely november 25-e körüli idĘpontra esik.
Dave Reneke ausztrál csillagász és kollégái egy számítógépes programmal arra jutottak, hogy olyan objektum, ami
megfelelne a Bibliában említett csillagnak, ami a napkeleti
bölcseket elvezette Jézushoz, valójában nem karácsonykor,
hanem nyáron volt megfigyelhetĘ Betlehem éjszakai égboltján: a Vénusz és a Jupiter került látszólag olyan közel
egymáshoz, hogy a fényük összeolvadt, és egy látványos,
nagyméretĦ csillagnak tĦnhetett a FöldrĘl. Jézus születésének idĘpontját ennek nyomán június 17-re teszik.
Herendi Ida

HÍREINK
AZ ÉSZAKI RÉGIÓ XV. NÉMET NEMZETISÉGI
GÁLÁJÁN (TÖRÖKBÁLINT, 2014. NOVEMBER 16.)
ÜNNEPÉLYES KERETEK KÖZÖTT ÁTADTÁK
AZ „ÉSZAKI RÉGIÓ NÉMETSÉGÉÉRT” DÍJAT,
MELYET IDÉN VISEGRÁD SZÜLÖTTE, ID. ZELLER MÁRTON KAPOTT MEG.
MUNKÁSSÁGÁNAK ELISMERÉSÉHEZ SZÍVBėL
GRATULÁLUNK!
A VNNÖ KÉPVISELėI

Meghívó – Einladung
A Plintenburg Német Nemzetiségi Önkormányzat szeretettel vár minden kedves érdeklĘdĘt 2014. december
18-án (csütörtökön) 16 órára a moziba, a magyarországi NEMZETISÉGEK NAPJA alkalmából szervezett
Visegrádi német nemzetiségi folklórcsoportok bemutatóira, ahol is fellépnek óvodásaink, iskolásaink, nemzetiségi énekkarunk és fúvósaink.
Jubileumi emlékérmek átadására kerül sor a nemzetiségi énekkar megalakulásának 20. évfordulója
alkalmából.
A kultúrprogram elĘtt 15 órakor a moziban nemzetiségi közmeghallgatást tartunk.
A mĦsorok után a hagyományos karácsonyi megvendégeléssel várjuk kedves vendégeinket.
A VNNÖ képviselĘi

Besinnliche und frohe Weihnachtstage
und ein glückliches Neues Jahr
wünschen wir liebe Leser Euch alle!
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A Mátyás Király MĦvelĘdési Ház
szeretettel hívja Visegrád lakosait

2014. december 9-én (kedden)
18 órára a könyvtárba

Deák Antal András
Kopernikusz leányához az emberrĘl,
valamint

Kopernikusz leányához az IstenrĘl
címĦ

könyveinek
bemutatójára
A belépés ingyenes!

FILMKLUB
Értesítünk mindenkit, hogy a korábbiakban meghirdetettek szerint folytatjuk a filmklubot.
December hónapban 10-én lesz az egyetlen vetítés 18
órai kezdettel.
Szeretettel várunk minden érdeklĘdĘt.
Részletesebb információval a mĦvelĘdési házban,
vagy a 398-128-as telefonszámon tudunk szolgálni.
Mikesy Tamás

Visegrád Város Önkormányzata
szeretettel hív mindenkit

Mindenkit szeretettel várunk!

a 2014. december 30-án, kedden
rendezendĘ

Visegrádi falinaptár 2015!
Örömmel adjuk hírül, hogy a hagyományoknak megfelelĘen december 1-én idén is megjelenik a Visegrádi
falinaptár a mĦvelĘdési ház gondozásában. Az alapelgondolás természetesen az idén sem változott, tizenhárom olyan képpel állítottuk össze a naptárat, melyeken
Visegrádra jellemzĘ részletek találhatóak.
Az értékesítést a korábbi évek gyakorlatának megfelelĘen kívánjuk megoldani. A naptár ára továbbra is
1.500 Ft.
Reméljük, hogy a korábbi évekhez hasonlóan örömet
tudunk szerezni, és boldogságban, egészségben fogják
nézegetni a lapokat hónapról hónapra.
Mikesy Tamás

Újra indul
a gyöngyfĬzĞ
szakkör
A Mátyás Király MĦvelĘdési Ház azt tervezi, hogy
január hónaptól újra indítja a gyöngyfĦzĘ szakkörét.
Az elsĘ szakköri alkalom 2015. január 8-án, csütörtökön 17 órakor lesz.
A szakkör vezetésére újra Adamikné SzendrĘ Katalint
kértük fel. Ezen alkalommal kapnak a megjelentek
részletes tájékoztatást a szakkör kapcsolatos tudnivalókról.
Az már biztos, hogy a korábbiaktól eltérĘen a résztvevĘknek csak a felhasznált anyag árát kell kifizetniük.
Terveink szerint a szakkört heti rendszerességgel csütörtöki napon tartanánk, melyre szeretettel várjuk a
kezdĘket és haladókat egyaránt.
Részletesebb információval addig is a 06 (30) 2108580-as telefonszámon tudunk szolgálni.

Mindenkit szeretettel várunk!

visegrádi évbúcsúztató
disznóvágásra
és disznótorra
a rendezvény térre
Jöjjenek el és kóstolják meg
a helyben készített
hagyományos visegrádi sváb ételeket,
hurkákat,
kolbászokat és sült húsokat!
7.00 órától
disznóvágás
9.00 órától
disznótoros kóstoló
13.00 órától
zene
A befolyó adományokat
közösségi célra fordítjuk!
A disznókat feldolgozzák:
a Szent György Lovagrend,
a Visegrádi Fiatalok Klubja Egyesület,
Visegrádi Ifjúsági Sziget Egyesület
és a Visegrádi Yetik
A rendezvény megvalósítását
a visegrádi civil szervezetek segítik.
Mindenkit szeretettel várunk!
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Meghívó

KRESZ-TANFOLYAM

Az Eucharist együttes, Gável András és Gável Gellért (az Áprily iskola gitártanára) szerzeményeivel
meglátogatta a Kárpát-medencei, határon túli közösségeket. Jerikó újra megvalósuló csodájáért imádkoztak és dicsĘítettek, hogy Magyarországon omoljanak
le mindazok a falak, amelyek elválasztanak IstentĘl.
Ennek a turnénak lesz a koronája a Pesti Vigadóban, 2014. december 13-án, 19 órától. Fellépnek és
szolgálnak: Csiszér Laci, az Eucharist, a Cantate és
Sapszon Ferenc, Zsolnay Orsolya és a Szigeti Népzenei Társulás.
A belépés a szponzorok támogatása révén (BGA,
MMA, VIGADÓ) díjtalan, de adományaitokkal hozzájárulhattok a nagyméretĦ esemény fennmaradó
költségeihez.
ElĘzetes regisztrációval biztosítanotok kell részvételeteket awww.eucharist.hu oldalon!

Hosszú idĘ után – több éreklĘdĘ megkeresés hatására –
a mĦvelĘdási ház ismét megpróbálkozik KRESZtanfolyam szervezésével.
KellĘ számú jelentkezĘ esetén A, B, C, Sm
kategóriákban tudjuk elindítani a képzést, olyan
feltétellel, hogy az elméleti képzés itt Visegrádon van, a
vizsgákat és a vezetést Szentendrén kell letenni. Az
oktatás általában heti két nap két órát vesz igénybe, a
kora esti órákban.
A tanfolyam díját részletekben is lehet fizetni. A
csoport indításához legalább tíz fĘ jelentkezése
szükséges.
Jelentkezési határidĘ: 2015. január 15.
Jelentkezni és információt kérni a mĦvelĘdési házban
lehet, vagy a 06 (30) 210-8580-as telefonszámon.


Hírek a könyvtárból

   
    
 
Ę   
Szeretettel köszöntöm mindannyiukat a Mátyás Király MĦvelĘdési Ház és Könyvtár könyvtári részlegében.
Kotz Eszter vagyok, 2014. november 1-jétĘl én vagyok az intézmény könyvtárosa. 2005-ben szereztem
az Eötvös József FĘiskola Pedagógiai FĘiskolán
könyvtárosi diplomát, illetve ezt a diplomámat informatikus könyvtárosi oklevéllel egészítettem ki,
amelyet 2007-ben szereztem meg a Pécsi Tudományegyetem FelnĘttképzési és Emberi ErĘforrás Fejlesztési Karán. 2005-tĘl 2014 augusztusáig az esztergomi
FĘszékesegyházi Könyvtár könyvtárosa voltam.
Hobbijaim az olvasás, zenehallgatás, idegennyelvtanulás, múzeum-, kiállítás-, színházlátogatás.
Tájékoztatom Önöket, hogy a Könyvtárhasználati
Szabályzat az eddigiekhez képest a nyitva tartáson
kívül nem módosul. Akinek esetleges elmaradása
van, kérem, szíveskedjen a kikölcsönzött dokumentumot mielĘbb visszahozni!
Nyitva tartás:HétfĘtĘl péntekig: 9.45–17.45
Munkám során törekedni fogok a maximális segítĘkészségre, a gyors és pontos kiszolgálásra, az olvasói
és felhasználói igények teljes körĦ kielégítésére. Ha
olvasott mostanában olyan könyvet, nézett olyan filmet, illetve hallgatott olyan zenét, amely a könyvtár
állományában nem található, de mást is érdekelne,
bátran jelezze! Minden jó ötletet szívesen fogadok!
Köszönjük a 2014. évi könyvadományokat is!
Várok mindenkit szeretettel:
Kotz Eszter
könyvtáros

   

November 28-án mutattuk be a könyvtárban Illyés Gyula Ostromnapló, 1945 címĦ kötetét, melyet a szerkesztĘ,
Horváth István mutatott be.
A kötet 3.500 Ft-ért január elejéig megvásárolható a
könyvtárban.

Köszönet a képviselĘknek!
A mĦvelĘdési házat látogató fiatalok nevében is
köszönöm Bálint Zsoltnak, Hintenberger Andrásnak és
Schüszterl Károlynak pénzbeli felajánlásaikat és
segítségüket melyet a mĦvelĘdési ház javára tettek.
Ennek köszönhetĘen újultak meg a kert egyes játékai
és berendezései, valamint felújításra kerül az a pincében
találhtaó ifjúsági klub több igen csak elavult része.
Mikesy Tamás

+ $+ $+ $
Tisztelt Visegrádiak!
ValószínĦleg mindannyian hallottak már a rendezvénytérrĘl és a rendezvényházról is.
A VH szerkesztĘsége úgy gondolta, hogy mindkét elnevezés helyett lehetne valami szebben hangzót is kitalálni. Ezért pályázatot hirdetünk Visegrádhoz méltó és
illĘ elnevezésükre.
A pályázat jeligés: javaslataikat a Mátyás Király MĦvelĘdési Házban adhatják le; a borítékra írják rá, hogy pályázat és a jeligét. Mivel két jelige esetleg egyezhet,
kérjük, írjanak hozzá egy számot is.
Beküldési határidĘ: december 15.
Eredményhirdetés a Visegrádi Hírek következĘ számában.
Várjuk javaslataikat, sok sikert!
A Visegrádi Híre szerkesztĘbizottsága
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,,Testvérek, ébredezzünk...”

Kedves Asszonyom!
Tisztelt Uram!

A Visegrádi Aranykapu
Énekegyüttes

adventi
énekes-verses
elmélkedésére

Az eddigi évekhez hasonlóan,
az idén is szeretnénk meghívni Önt
és Családját

 
 

2014. december 13-án, szombaton,
18.45-tĘl kerül sor,
a szentmisét követĘen,
a visegrádi plébániatemplomban

melyet

MĦsor:
Szent-Gály Kata:

2014. december 17-én, szerdán
17–20 óra között,
a Millenniumi-kápolna

Mihályhegyi remeték könyve

környezetében rendezünk meg.

(FĘ utca–Széchenyi utca sarok)

KözremĦködik:
Durzák Anna tanárnĘ (vers)
Farkas Boriska (ének)
(tanára: Szabó EnikĘ)

KöszöntĘ énekek és karácsonyi zene mellett,
ünnepi ízek és illatok kíséretében kívánhatunk
békés ünnepeket egymásnak.
A rendezvényen forralt borral, forró teával,
zsíros kenyérrel, sós és édes süteményekkel
várunk minden látogatót.

Az énekegyüttes tagjai:
Bártfai Ildikó, Bene Éva, Balázs Marietta,
Gerstmayerné Tóth Franciska,
Szabó Csenge, Szabóné Mayer Katalin

Visegrád Turisztikai és VárosszépítĘ Egyesülete
Visegrádi Szövetség Egyesület
Visegrádi Vállalkozók Egyesülete
Advent, te szépen csengĘ, kedves szó,
Advent, te halkan, lágyan bíztató.
Advent, te mindent elĘkészítĘ,
Istent és embert összebékítĘ,-
Napjaid arra emlékeztetnek, hogy Isten
csupa-csupa szeretet.”


Töltsük együtt advent utolsó szombat délutánját!


Szeretettel várunk mindenkit
december 20-án a templomkertbe,
ahol adventi vendégségünk 16.30-kor kezdĘdik.



17:00 Adventi koncert a római katolikus templomban
18:00 Szentmise
18:45 Betlehemes játék a templomkertben


Közben karácsonyi ízekkel, illatokkal,
valamint mézeskalács kiállítással szeretnénk
bensĘségessé tenni az együttlétet!
Forralt bor, krampampuli,
sült gesztenye, zsíros kenyér, házi sütemény, tea
és habos forró csokoládé!




A vendéglátók:
Visegrádi Ifjúsági Sziget Egyesület,
Visegrádi Fiatalok Klubja Egyesület, „Zónás Lányok”,
MiGreen Team, Mátyás Király MĦvelĘdési Ház
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Az idei karácsonyvárásból sem maradhat ki a gyömbér,
fahéj, szegfĦszeg illatú mézeskalács.

Hagyományunknak megfelelĘen várjuk azon ügyes kezĦ
kicsik és nagyok süteményeit, karácsonyfadíszeit, házikóit, akik szívesen megmutatnák alkotásaikat mindenkinek.
Az elĘzĘ évhez hasonlóan a templom elĘterében szeretnénk kiállítást tartani december 20-án szombat délután,
karácsonyi vendégségünk ideje alatt. Természetesen este
mindenki hazaviheti mézeskalácsait.
Szeretettel várunk minden jelentkezĘt!
ÉrdeklĘdni lehet:
Bártfai lldikó 06 (30) 931-5580

Magyar László:

VÁRAKOZÁS
Jeges sugár húz pásztát az égen,
fény suhan,
fény üzen a ködön át.
A messzeségek mámorát, mint egy sóhajt,
a szél fuvolája fütyöli tovább.
Méla pásztor,
– ballag a Hold.
Lassan araszolva a sötét legelĘn.
Szétterülve már mind a csillagnyáj
a végtelenbe tágult égi mezĘn.
Embermilliók között az egy, a parány,
nézem a megismerhetetlent,
a megfoghatatlant.
S egyszer csak valami szikra pattan,
megnyugtató, meleg láng nĘ ki a szivembĘl:
gyermek maradtam.
FelnĘtt fejjel gyermek,
apró, csodát váró, gondolkodó kicsi lény.
S már minden ugyanúgy van újra,
mint a legelején.
Meggyúlnak a gyertyák,
fehér csillagszóró-fény hidege cikáz.
Az asztal megterítve,
– angyalok zenéje – karácsonyi csengĘ szól,
szava száll…
s a tömény fenyĘ és langyos, meleg párák
illatában egy test, – egy lélek, –
egyesül a nagy család.
Majd csöndvarázs borul fölénk,
ébresztgetĘ, tiszta szándék.
Szivünkbe költözik a szeretet,
a legnagyobb ajándék.
Kaposvár, 1967. december

   


2014. december

 

   


   

2014-ben világszerte megemlékeztek a „nagy háború”
kitörésének 100. évfordulójáról. Visegrádon két kiváló
hadtörténész, Töll László és Négyesi Lajos elĘadásai, a
május utolsó vasárnapján a hĘsök napján tartott ünnepség
segített felidézni az I. világháború tragikus éveit. Az Osztrák–Magyar Monarchia népei között a magyarok hozták a
legnagyobb áldozatot több mint félmillió halott, másfél
millió sebesült és több mint 800 000 hadifogoly a háború
mérlege.
Az I. világháborúról szóló nagyszámú visszaemlékezéseket böngészve a 20. századi magyar történelem egyik
rendkívüli személyiségérĘl, Márton Áron gyulafehérvári
püspökrĘl szóló írásra bukkantam (BedĘ Zoltán: Márton
Áron, a fĘpap és katona Székely Hírmondó, 2010. október
1.)
Márton Áron 1896-ban született székely földmĦves családból, fiatalon 1938-ban lett gyulafehérvári püspök. Igazi
pásztorként, keresztény erkölcs alapján emelte fel szavát
1944-ben a kolozsvári Szent Mihály-templomban tartott
beszédében a zsidók deportálása ellen. Még nagyobb
bátorsággal szállt szembe a kommunista diktatúrával,
amiért a román vezetés börtönbe zárta, majd házi Ęrizetben tartotta, 1949-tĘl 1967-ig. 1980. szeptember 29-én
hunyt el.
1915 júniusában, az
érettségit követĘen behívót
kapott
a
82.
székelyudvarhelyi
gyalogezred kötelékébe.
Harcolt Doberdónál, az
Ojtozi-szorosban, majd a
1919-ben a Tiszánál a
románok ellen. Négyszer
sebesült
meg,
és
hadnagyként fejezte be
katonai pályafutását.
1967
után,
amikor
visszanyerte szabadságát, a Kovászna megyei Miklósvár
Szent Anna-búcsúján vett részt. A szentmise elĘtt a több
ezer hívĘ mellett különbözĘ rendĦ és rangú egyházi és
világi személyek tisztelegtek a püspök elĘtt. Egyszer csak
elébe pattant palástosan a szomszéd falu, Ürmös unitárius
lelkésze, s katonásan összecsapva bokáját, a következĘket
mondta: „Mélyen tisztelt hadnagy úr! Egykor, az Ojtoziszorosban önt szolgáló közlegényként sokszor kellett jelentést tennem a század állapotáról és a hadi helyzetrĘl.
Most, kihasználva a találkozás kínálta lehetĘséget, ürmösi
lelkészként ezt újból megteszem. Tisztelettel jelentem,
hogy híveink megtizedelve, meghurcolva, s javaikból
kiforgatva ugyan, de élnek és helyükön vannak.”
E szavak hallatán könnyek szöktek a Márton püspök
szemébe, s megrendülve mondta a következĘket: „Köszönöm, fiam, a régi és új jelentéseidet. Megnyugodva veszem tudomásul, hogy népünknek olyan lelkipásztorai
vannak, akik hĘsiesen állnak híveik mellett és híveik védelmében. Megnyugodva, mert tudom, hogy míg akadnak
hozzád hasonló elhivatott és bátor papok, van és lesz
magyar jövĘ Erdélyben”.
Gróf Péter
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A Görgey, Návay és Latinovits családok Visegrádon
Fiatalon, mindössze 33 évesen, 1864-ben Földeákon
(Csongrád megye) elhunyt Návay Sándor (1831–1864)
honvédhadnagy, gróf Leiningen-Westerburg Károly segédtisztje. Felesége, dedinai és hodochini Dedinszky Aurélia (1836–1920) 28 évesen maradt özvegyen négy apró
gyermekkel, akik közül a legidĘsebb 8, a legfiatalabb 4
éves volt. A gyermekek közül a fiú, Emil (1856–1925)
volt a legidĘsebb. ėt három lány követte, Lenke (1857–
1918), Erzsébet (1859–1928) és végül a legfiatalabb lány,
Borbála Jolán (1860–1928).

Návay Sándorné Dedinszky Aurélia

A Návay testvérek
Az özvegy hamarosan férjhez megy Görgey István
(1825–1912) pesti ügyvédhez (Görgey Artúr tábornok
öccse), aki 1869-ben Visegrádon, a Salamon-torony u. 2.
alatti telken Pelka Lajos Antal porosz építésszel villát
építettet a családja számára. Görgey István, akit 1871-ben
visegrádi földbirtokosként említenek, vásárol egy telket a
Kisvillám alatti Duna-parton is. Ez a beépítetlen telek
Visegrád nagyközség 1885-ben készült térképén a 32.
szelvényben, 2671. hrsz. alatt található.
A lányok közül elsĘként a legfiatalabb, Návay Borbála
Jolán 20 évesen, 1880-ban megy feleségül bácsborsódi
Latinovits Frigyes (1848–1921) Bács megyei földbirtokoshoz.
Görgey István, aki korábban ügyvédként dolgozott,
1874-ben a pesti belvárosban királyi közjegyzĘi irodát
nyitott. Bátyja, Görgey Artúr tábornok (1818–1916) a
következĘ évben, 1875-ben ebben az irodában volt alkalmazott elĘbb havi 30 Ft, majd 100 Ft fizetésért.
A bácsborsódi és katymári Latinovits Frigyes és Návay
Jolán házasságából három gyermek, két fiú és egy lány
származott. ElĘbb Endre nevĦ fiúk (1883–1933) született,
majd Ęt az egyetlen lány, Flóra (1886–1956) követte, a
legfiatalabb Tibor (1890–1934) volt.
A Návay lányok közül a legidĘsebb, Lenke, nem ment
férjhez. Móricz Zsigmond szavaival Ę volt az, aki mint
„fogadott unokahúg”, az agg Görgey tábornokot hĦen
gondozta, és egyúttal lelki társa is volt. Alig két évvel élte
túl a tábornok halálát, mindössze 61 évesen, 1918-ben
hunyt el.

Az a feltételezésem, hogy a Latinovits Frigyes és Návay
Jolán házasságából született gyermekekkel is megnövekedett család számára a Salamon-torony u.-i villa az
1880-as években bizonyára szĦknek bizonyult, ezért Görgey István lent a Duna-parton, a hajóállomással szembeni
telken (FĘ u. 9., ma Vár Hotel) egy új, nagyon méretĦ
villát építettet. Ebbe a valószínĦleg 1890 körül elkészült
új villába költözött Görgey István felesége, Aurélia aszszony, a lánya, Lenke, és ha nem tévedek, az öreg tábornok is. A Salamon-torony u.-i villát ettĘl kezdve Latinovits Frigyes és családja használja.
Ekkoriban történhetett, hogy a villa telkével a Duna felĘli oldalon szomszédos telket is megszerzik. Az itt lévĘ
régi parasztház helyén egy új épület készült, amelyet a
család Vadászlaknak, majd késĘbb FelsĘháznak nevezett.
Ehhez az épülethez még egy kétszobás kertészház is tartozott. Latinovits lánya, Flóra (1886–1956), aki férjével,
Radnótfáy Györggyel 1944-ben nyugatra menekült, örökölte a FelsĘházat, amelyet a háború után államosítottak,
és átalakítva a Pest Megyei Idegenforgalmi Hivatal használt.
Azt, hogy a 19. sz. végén külön villája van Görgey Istvánnak és a bácsborsódi Latinovits családnak, az 1898ban megjelent útikönyvecske is megemlíti (Wágner István: Visegrád /MagaskĘ/ története; Balassagyarmat,
1898).
A harmadik Návay lány, Erzsébet (1859–1928) férjhez
ment egy tiszakóródi földbirtokoshoz, csíkkozmási és
tusnádi Sántha Kálmánhoz (1841–1914). Ez a házaspár is
megpróbál Visegrádon megtelepedni. A Várkertben kezdenek telkeket, többek közt szĘlĘket is felvásárolni.
Czobor Béla, a kiváló régész és mĦvészettörténész a
MĦemlékek Országos Bizottságának megbízásából 1890ben Sántha Kálmán Várkertben lévĘ telkén megkezdte az
I. András királyunk (1046–1060) által alapított Szent
András-monostor feltárását. Az 1895-ig tartó kutatómunkák során tisztázódott az elĘbb görög rítusú, majd bencés
és pálos szerzetesek részére épült monostor 15. sz. végére
kialakult épülettömbjének alaprajza. Sajnos a tragikus
sorsú, 1390-ben a monostor templomában eltemetett II.
(Kis) Károly király sírja nem került elĘ a feltárások során.
Második alkalommal – több mint – száz évvel késĘbb
Buzás Gergely régész vezetésével 2001–2003 között folyt
a monostor területén hitelesítĘ ásatás. Ekkor igazolódott
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be az, hogy a Czobor-féle feltárást követĘen, az 1900-as
évek elején, a monostortemplom északi mellékhajójának
területén egy alápincézett présház épült. ValószínĦleg ezt
az épületet bĘvítik tovább egy kisebb kúriává, mert 1919ben a kommün alatt a számba vett, de végül nem államosított visegrádi villák felsorolt tulajdonosai között a Sántha család is szerepelt.
A Czobor Béla vezette ásatást úgy tĦnik, hogy Návay
Lenke, akinek valószínĦleg a régészet iránt különös érdeklĘdése volt, gyakran látogatta. Az ásatáson az általa öszszegyĦjtött, különbözĘ korú tárgyakat és érméket, köztük
római és középkori magyar és osztrák (bécsi fillér) érméket Lenke halála után az örökösök, özv. Latinovits Tiborné és Latinovits Flóra (Radnótfáy Györgyné) az 1930-as
évek közepén az akkoriban a Salamon-toronyban Schulek
János által létrehozott gyĦjtemény részére odaajándékozták.
Schulek János az egyik rövid, A visegrádi Dunazug és
Nagyvillámhegy (1937) c. történeti összefoglalóként megírt ismertetĘjében megemlíti, hogy a várkerti Czobor-féle
ásatáson elĘkerült leletanyag egy része a Nemzeti Múzeumba került, az itt kiásott kĘanyag nagyobb részét a Salamon-torony földszintjén kialakított lapidáriumban (kĘtárban) helyezték el. A kĘanyag legértékesebb darabjai, a
három 11. sz.-i palmettás díszítésĦ vállkĘ viszont a helyszínen maradt, és a villa parkjának díszítésére használták
fel.

Návay Emilné Korossy Zsófia
Eddig nem tettem említést a legidĘsebb Návay gyermekrĘl, az egyetlen fiúról a testvérek közül, vagyis EmilrĘl,
aki elĘbb a mérnöki pályára kívánkozott, de végül gazdaként végzett a magyaróvári Magyar Királyi Gazdasági
Akadémián, Temes megyében, Ligeten és Petrományban
szerzett földbirtokot. A bátaszéki Teréziánum alapítványi
uradalom fĘfelügyelĘje (1910), majd igazgatója lett, és
innen ment nyugdíjba. Az 1888-ban Korossy Zsófiával
(1863–1951) kötött házasságából két gyermek született:
Katalin (1890–1980), aki férjhez ment Gulner Elemérhez
(1882–1958) és Pál (1891–1967), aki babocsai Babochay
Szerénát (1896–1981) vette feleségül 1918-ban Kaposváron.
A FĘ u. 9. alatti villa (a mai Vár Hotel) építtetĘje, Görgey István már 1912-ben meghalt, felesége, Dedinszky
Aurélia is elhunyt 1920-ban. A villát a család legidĘsebb
tagja, Emil és felesége, Korossy Zsófia örökölte. A férj
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1925-ben bekövetkezett halála után az épület Zsófia aszszony tulajdonában maradt a család emlékezete szerint
1942-ig. Ekkor vette meg a neves elme-ideggyógyász
professzor, Benedek László felesége, Zilahy Irén, híres
színésznĘ számára a visegrádi nyaralót. A villát ekkor
átépítették, amely során még a Návay család hagyatékából
megmaradt és a padláson talált középkori kályhaszemeket
a Schulek-féle gyĦjteménynek ajándékozták.
A Benedek házaspárnak Budán, a Körtér közelében, a
Himfy u. 5. alatt is volt egy villája. A háború alatt, 1944.
április 3-án a Budapestet ért elsĘ amerikai légitámadás
során a Benedek-villát eltalálta egy bomba. Zilahy Irén
elsĘ polgári áldozatként maradt a romok alatt. Úgy látszik, a férj ezt a tragédiát nem tudta feldolgozni, mert a
következĘ év tavaszán Ausztriában öngyilkos lett.
Návay Emil fia, Pál mint unokaöcs örökölte az elhunyt
(1928) özv. Sántha Kálmánné Návay Erzsébet, akinek
Sándor fia 1918-ban meghalt, Szatmár megyében, Tiszakóródon lévĘ 200 holdas birtokát. A nagynéni már a halála elĘtt 1926-ban végrendeletileg Pálra hagyta a birtokot.
A végrendelet az örökös számára nehéz, alig teljesíthetĘ
feltételeket tartalmazott. Az 1930-as évek gazdasági válsága és a végrendeleti kötelezettségek miatt a gazdálkodás
csĘdbe ment, és ezért Pál 1934-ben eladta a birtokot, és
családjával felköltözött Budapestre.
Amint azt korábban említettem, Návay Emil Katalin nevĦ lánya nemes Gulner Elemérhez ment feleségül. EbbĘl
a házasságból négy fiú (Gyula, Pál, Elemér, László) és
egy lány (Sarolta) származott. Gulner Elemér (1915–
1973), akinek az elsĘ, Székely Edittel kötött házasságából
két gyermeke, Gyula és Erika született.
Visegrádon a Malomhegy u.-ban lakó Gulner Gyula
(1944) mesterszakácsot sokan ismerik városunkban, aki
1970–2004 között majdnem három és fél évtizedig a
Duna Intercontinental Szálló chefje volt, a gyermekkori
élményeken túl a Návay családhoz fĦzĘdĘ rokonság is
köti Visegrádhoz.
A Gulner család rokonságban volt a Visegrádon ugyancsak megtelepült Neusiedler családdal is. Ez a család
akkor vált ismertté, amikor a pesti belvárosban a ferences
kolostor helyén 1876-77-ben a Ferenciek Bazárát felépítették. Ebben az épületben a földszinten kapott helyet a
késĘbb Kárpátiának nevezett étterem, amelynek bérlĘje
Neusiedler Géza volt. A müncheni sörérĘl híres villásreggelizĘ hely az 1900-as évek elején Pest egyik legfelkapottabb vendéglĘje lett. A Neusiedler család Visegrádon a FĘ
u. 35. alatt a királyi palota területén két házat is bírt. Az
idĘsebbek talán emlékeznek rá: az egyik házban az 1960–
70-es években a Faipari KTSZ irodái voltak. A másik
házban, már magyarosított névvel Négyesi Géza lakott,
aki emlékezetem szerint a fĘvárosban a Városházán tisztviselĘként dolgozott. Négyesi Géza benĘsült egy pesti
ügyvéd családjába. Ennek a házasságnak az ötletét a család nem szívesen vette a menyasszony zsidó származása
miatt. A leendĘ férj viszont nem törĘdött a családi nemtetszéssel, és a házasságot megkötötték.
Az apósnak, dr. Bischitznek a Széchenyi u.-ban volt egy
villája (a mai mĦvelĘdési ház), amelyet az 1930-as években panzióként mĦködtettek.
Azt, hogy Sántha Kálmánné Návay Erzsébet halála
(1928) után a visegrádi Várkertben fekvĘ birtokot és
kúriát ki örökölte, egyelĘre nem tudom pontosan meg-
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mondani. Gyanítom, hogy egy másik unokaöcs, Latinovits
Frigyes kisebbik fia, Tibor lett az örökös. Latinovits Tibor
(1890–1934) Havas Jolánnal kötött házasságából két
leánygyermek származott, Éva (1916–1994) és Veronika
(1923–1989). A villa és a hozzátartozó birtok bizonyára
az 1920-as évek végén kitört gazdasági válság következtében beállt súlyos anyagi helyzet miatt sem maradt sokáig a család tulajdonában.
A Magyar Újságírók Egyesülete és társintézményei a két
világháború között c. tanulmányból tudjuk meg, hogy
Horthy Miklós, akit 60. születésnapján (1928) és kormányzói 10 éves jubileumán (1930) az újságírók „mély
hódolattal” köszöntenek, a visegrádi Latinovits-villát a
Magyar Hírlapírók Országos Nyugdíjintézetének ajándékozta.
Ahhoz, hogy az elĘbbieket megértsük, két magyarázatot
is fĦznék. Az a valószínĦ, hogy a kormányzó a villát nem
mint saját tulajdonát ajándékozta az újságíróknak. A kúriát és a hozzátartozó birtokot elĘbb a Magyar Általános
Hitelbank megvásárolta az állam részére. A kormányzó
tehát az ajándékozással állami támogatást nyújtott az elsĘ
világháború alatt tönkrement Nyugdíjintézetnek.
Horthy egyébként rokonságban volt a Latinovits családdal, mert a bátyja, Horthy István lovassági tábornok Latinovits Frigyes unokatestvérét, Latinovits Margitot vette
feleségül.
A Visegrád vára c. 1932-ben megjelent, Lux Kálmán és
Lux Géza által írt és illusztrált kiadványban a volt Latinovits-villát az Újságírók Országos Nyugdíjintézetének
Rákosi JenĘrĘl elnevezett üdülĘházaként említik.
Irodalomtörténeti emlék is fĦzĘdik ehhez a villához,
mert 1935-ben itt találkozik az akkor már halálos beteg
költĘ, Kosztolányi DezsĘ egy férjes asszonnyal,
Radákovich Máriával, aki iránt szerelemre gyullad. A
beteg Kosztolányi utolsó szerelemi fellobbanásának emlékét Máriához írt levelek és néhány szép vers Ęrzi.
Visszatérve a Latinovits család történetéhez, a Salamontorony u. 2. alatti villa további sorsát eddig nem említettem, csak arra utaltam, hogy nyugatról a villa telkéhez
kapcsolódó, de már a Duna-parton álló Vadászlakot Latinovits Frigyes lánya, Flóra örökölte. Flóra Radnótfáy
Györgyhöz (1896–1945) ment feleségül. Házasságukból
egyetlen gyermek született, Katica (1925–?). A férj, mivel
a kormányzói kabinetirodán dolgozott, kénytelen volt
1944 végén a családjával nyugatra menekülni. A menekülés közben a férj 1945. március 4-én Szombathelyen
meghalt; felesége, Flóra asszony és lánya, Katica kijutottak az Egyesült Államokba.
A nagyobbik villát, vagyis a Salamon-torony u.-ban állót, valószínĦleg a legidĘsebb fiú, Endre örökölte, aki
Tisza István miniszterelnök titkára volt. Endre lett az
örököse a legrégibb, még 1767-ben Latinovits József által
Bácsborsódon épített barokk kori Latinovits-kastélynak is.
Az új örökös ennek a kastélynak a 19. sz. közepén épült
szárnyát 1930-ban ismeretlen okból lebontatta. A megmaradt régi épület 1934-ben a római katolikus egyház tulajdonába került.
A mindössze 50 évet élt Endre örököse feltételezésem
szerint a vele azonos keresztnevĦ fia lehetett. A visegrádi
villa valószínĦleg az államosításig dr. Latinovits Endre
(1907–1969) tulajdonában volt.

17

Az alábbiakban leírom a Visegrádon a katolikus egyház
tulajdonában lévĘ temetĘben kialakított Latinovitssírkertben eltemetett, ill. a másutt elhantolt családtagok
emléktábláin lévĘ neveket. A sírkert a temetĘ felsĘ szélében, a TemetĘsor u. felĘli támfal mellett van. A díszes
vasráccsal lekerített sírkert közepén egyszerĦ fekete vaskereszt áll. A kereszttĘl balra esĘen hat, attól jobbra hét
fehér márványtáblát erĘsítettek a támfalra.
Az ide eltemetettek névsora a baloldalon:
Dr. Radnótfáy Sándor (1896–1972), Latinovits Olga
(1886–1974), Návay Lenke (1857–1918), Dedinszky Aurélia (1836–1920);
a jobb oldalon: dr. Latinovits Endre (1907–1969), Návay
Jolán (1860–1928), Latinovits Frigyes (1849–1921),
Latinovits Endre (1883–1933), Latinovits Tibor (1890–
1934).
Emléktáblát kaptak a következĘ családtagok a bal oldalon:
Latinovits Éva (1918–1994, Melbourne, Ausztrália), Latinovits Veronika (1923–1989, Melbourne, Ausztrália),
a jobb oldalon: Radnótfáy György (1896–1945, Sorokpolány, Vas m.), Latinovits Flóra (1886–1956, Tenafly
N.J. USA).

A Latinovits család sírkertje
a visegrádi temetĘben
Visegrádon temették el Latinovits Mihály fĘmérnök és
felesége, Markos Anna Nagyenyeden született lányát,
Olgát (1886–1974) is. Róla mindössze egyetlen információm van, nevezetesen az, hogy 1972-ben a Magyar Nemzeti Galériának ajándékozta Kisfaludy Károly Osszián
keservei c. festményét.
Befejezésül szeretném megemlíteni, hogy a fentiekben
leírt családtörténeti kapcsolatok közt lehetnek tévesek is,
mert én nem végeztem minden részletre kiterjedĘ kutatást.
A levéltári és egyéb forráskutatás nem a szakterületem,
ezt egy felkészült történész kollégának kellene elvégezni.
Visegrád 19.–20. sz.-i történetének hiteles és szakszerĦ
feldolgozására, amint azt már többször javasoltam, feltétlenül szükség lenne, mert ez az idĘszak is fontos része
városunk kétezer éves történetének. Remélem, elĘbbutóbb akad egy jó képességĦ kolléga, aki ezt a feladatot
magas színvonalon megoldja.
SzĘke Mátyás
c. múzeumigazgató
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2014. december

Tíz éve van Visegrádon emléktáblája Dr. Zsitvay Tibornak
A Visegrádi Szövetség minden évben a születésnapján –
november 10-én (esetenként ennek közelében) – emlékezik meg Zsitvay Tiborról. Így volt ez most is. A szokásos
létszámban (ez általában 35-40 fĘ) jöttek el emlékezni és
koszorúzni.
Tíz évvel ezelĘtt a VSZ megalakulása után rögtön ez
volt az elsĘ jelentĘs szervezés, amelynek keretében emléktáblát avattunk tiszteletére.

Az emléktábla avatása 2004. november 13-án
Dr Zsitvay Tibor emberi magatartása, Visegrádért
folytatott munkája, a természet megismerésére irányuló helyi és országos tevékenysége, konzervatív demokrata politikai felfogása alapján méltó példaképe lehetett alakuló egyesületünk minden tagjának. Ezért határoztuk el: tiszteletére emléktáblát avatunk, és emlékét ápoljuk.
Helyi szinten – hiába kértük külön is – nem kaptunk
semmilyen társadalmi vagy anyagi támogatást, de szerencsére megyei és országos szinten, illetve a visegrádi lakosoktól annál inkább. Az avatáson számos intézmény és
szervezet, illetve családtag és visegrádi lakos helyezte el
koszorúit, virágait. A rendezvényen 150-160-an jelentek
meg.
Az alkalomra emlékfüzetet is kiadtunk, amely az életút
mellett számos (és jellemzĘ) fotót is tartalmazott – fĘleg
amelyek Visegrádhoz köthetĘek.
Zsitvay nem volt Visegrád állandó lakosa, de nagyon
sokszor és szívesen töltötte itt az idejét családjával együtt
– és nagyon sokat tett is Visegrádért. ė állíttatta a katolikus templom melletti Szent Margit-szobrot, a Mátyás
király-emlékszobrot is és még sok mást is kezdeményezett, támogatott, de legjelentĘsebb tette a Nagyvillámon
emeltetett kilátó volt, mely a turizmus mellett Visegrád
érdekeit is nagymértékben szolgálta. Igazán megérdemelte a „Visegrád díszpolgára” címet. Röviden ezekrĘl beszéltem az ez évi megemlékezés bevezetĘ részében.
Nagy örömünkre szolgált, hogy a család több tagja is
megjelent az eseményen és az külön is, hogy a Visegrádon élĘ unoka – Schandl Jánosné Tubi – vállalta a megemlékezést. Íme.
,,Kedves EmlékezĘk!
Dr. Zsitvay Tibor pont ezen a napon, 130 évvel ezelĘtt
született Pozsonyban.

Tíz évvel ezelĘtt, 2004. november 13-án itt, az egykori
Zsitvay-villa kĘkapuján emléktáblát avattunk a Visegrádi
Szövetség Egyesület, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, az Igazságügyi Minisztérium és a Pest Megyei Önkormányzat támogatásával. Hasonlóképp, mint
Kecskeméten, ahol az önkormányzat Zsitvay Tibor nevét
közös emléktáblán örökítette meg Andrássy Gyulával,
Eötvös Józseffel, Deák Ferenccel, Jókai Mórral és Kodály
Zoltánnal.
Ez volt az elsĘ olyan esemény a városban, amely drága
Nagyapámról mint Visegrád elsĘ díszpolgáráról, volt
igazságügy-miniszterrĘl, képviselĘházi elnökrĘl, aki Visegrádért sokat tett, méltóképpen megemlékezett. Ez akkor
nagyon jól esĘ érzés volt az egész család számára is, és
hálás köszönet a megvalósításért, hiszen hosszú évtizedekig még beszélni is csak félve lehetett róla.
Nem szeretném most érdemeit emlegetni, hiszen ezt már
sokszor hallották. Inkább egy kis családi, magánemberi,
talán még nem ismert esetet, történetet szeretnék elmondani.
Mint tudjuk, 1945-ben 2,5 évi – a legkeményebb intézményben letöltendĘ – fegyházbüntetésre ítélték, 1946.
június 1-jén szabadlábra helyezték, súlyos gyomorfekélyére tekintettel. Ezután eleinte itt Visegrádon bujkált, a
visegrádiak segítségével, majd külföldre menekült, és
Svájcban telepedett le. Döntése helyességét igazolta, hogy
1948-ban, távollétében büntetését 8 évi fegyházbüntetésre
súlyosbították. 1992. november 9-én az új rendszer LegfelsĘbb Bírósága felmentette a vádak alól. Ezt azonban
már sajnos nem érhette meg, mert 1969. július 9-én
Svájcban a sarneni kórházban elhunyt.
A szabad természettel való kapcsolata kora fiatalságáig
nyúlik vissza, mert alig tízéves korában már a Tátrában
járt. KésĘbb itt ismerte meg feleségét, akivel haláláig
boldog házasságban élt, bár a háború és az emigráció
néhány évre elszakította Ęket. Itt a visegrádi villához
tartozó hegyre vezetĘ szerpentin utat saját maga késztette.
Több kanyarban kisebb pihenĘhelyeket alakított ki, kedves
emlékek megjelenítésével. Például az egyik kanyarban,
szülĘvárosának emlékére, a pozsonyi vár kicsinyített változata volt megtalálható.
Svájcban sok évig egyedül élt, közben több szemmĦtéten
esett át, látása nagyon megromlott, egyik szemére szinte
nem is látott. 1957-ben itthon élĘ felesége útlevelet kapott
és ki tudott költözni hozzá. A családja, a 13 unoka mindig
nagyon hiányzott neki, hiszen nagyon családszeretĘ ember volt. A helyi kis falu gyermekeire úgy tekintett, mintha
a saját unokái lennének. A gyermekek mindig nagy szeretettel szaladtak felé, amikor az utcán találkoztak. Mindig
volt nála a zsebében apró cukorka, így amikor a kicsik
odaszaladtak hozzá, tartották a tenyerüket, mindegyik
kapott a cukorkából. Ahol lakott, a háziaknál több gyermek volt. A legkisebb kislányt Márlíznak hívták, akit megtanított arra, hogy amikor hozta neki naponta az újságot,
úgy adta át, hogy: ’Itt az újság, tessék’.
Igen szerényen éltek. A 60-as évek második felében megélhettük, hogy meghívó útlevelet kapott családunk, így ki
tudtunk utazni hozzájuk. Ennek feltétele akkor annak
igazolása volt, hogy teljes ellátást kapunk kint. Ahhoz
viszont, hogy ezt nekünk biztosítani tudják, nagyon kel-
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lett spórolniuk. Például Nagyapám egy almát négyszeri
alkalommal evett meg, esetenként mindig csak egy negyedet. A borotválkozó habját többször felhasználta; a lágy
tojást azért szerette, mert azt sok kenyérrel lehetett kimártogatni stb. Még sorolhatnám az elképesztĘen szigorú
lemondásokat. A helyiek nagy szeretetét, tiszteletét és
segítségét is kiérdemelte. Így tudták csak a napi meleg
ebédjüket – sĘt, ha mi kint voltunk, a mienket is – biztosítani, ugyanis az egyik helyi étterem olcsón, jelképesen
csupán napi 1 frankért számította az ebédet.
Hálával tartozom a jó Istennek, hogy megélhettem, hogy
személyesen is megismerhettem, hozzábújhattam, érezhettem szeretĘ karja szorítását. Utolsó svájci látogatásom
alkalmával hunyt el, így az ottani temetésén is részt vehettem. ė, a nagyformátumú tudós ember nagy magyar és
hazafi volt a megpróbáltatások alatt is. Óriási fegyelemmel vette tudomásul, hogy szeretett hazájában az akkori
regnálók ellenségnek tekintették. Hamvai – végrendeleté-



nek megfelelĘen – a visegrádi családi kriptában vannak
örök nyugalomra helyezve.
Befejezésül köszönetet szeretnék mondani a magam és
családom nevében a VSZE-nek, hogy évente megemlékezik errĘl a napról, folyamatosan életben tartva Nagyapám
emlékét, nemcsak ezzel a meghitt ünnepséggel, hanem a
minden évben megrendezett Zsitvay-túrával is, mellyel
Neki, a nagy turistának fejezi ki tiszteletét és megbecsülését.
Visegrád, 2014. november 10.”
A Zsitvay-emléktábla koszorúzása után a megjelentek
átvonultak az I. és II. világháborús emlékhelyhez, a Mátyás-szobor hátsó oldalára, ahol szöveges és énekes mĦsorral emlékeztünk a háborúk áldozataira és helyeztük el
koszorúinkat, virágainkat, gyertyáinkat az emlékmĦ talapzatára.
Kiss Károly
VSZ elnök




Október hónapban két porta részesült a „Virágos Visegrádért” díjban:
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RIGOLETTO CUKRÁSZDA
Rév utca 9. alatti utcai bejárata

SCHÜSZTERL KÁROLYNÉ RÓZSIKA
Széchenyi utca 24. alatti virágos utcafrontja,
balkonja

A Rigoletto cukrászda utca frontja

Rózsika virágos balkonú háza elĘtt
Rózsika utcai házablakai csodálatosak. Egész nyáron át
muskátli virágai díszítik. Nagy bĘséggel és életdúsan
omlanak le az ablakokból, és mindig frissek, ápoltak. A
ház elĘtt virágos körvályúkban pedig csodaszép, sárga
margaréták vannak. Ezek is naprakészen ápoltak. Ugyan
így gondozottak a virágok a bejárati balkonon is.
Akik erre járnak, azok mindezt megtapasztalhatják, és
bizony a Széchenyi utcán sokan járnak visegrádi lakosok
is, akik a felsĘ utcákban laknak. De sokan járnak erre az
itt lakó üdülĘ tulajdonosok és turisták is – az Új-hegy
irányába, a Telgárthy-rét felé –, akik szintén kellemesen
érezhetik magukat a látottaktól. Itt kell kiemelnünk azt is,
hogy a Széchenyi utca mindig is és már régrĘl virágos
utcának számított. Most is sok porta elĘtti utcarészlet tele
van virágokkal. Az utca – szinte teljes mértékben – hozzájárul városunk széppé tételéhez és ebbĘl is kiemelkedik
Rózsika virágos utcafrontja.

Nagy virágos cserepekben vannak a virágok a bejárati
utcarészen, illetve felfüggesztve. A nyíló virágoknál itt is
a muskátli dominál, de van pistike virág és kis gerbera,
valamint margaréták is. A nyíló virágok mellett örök
zöldellĘ növényeket is telepítettek a tulajdonosok és –
persze – a dolgozó alkalmazottak, akik folyamatos ápolással, gondoskodással egész nyáron át frissen tartották a
virágokat, növényeket.
A közellátó intézményeknél különösen fontos, hogy
környezetük is olyan legyen, hogy az idelátogató vendégek már e miatt is jól érezzék magukat. És ide nagyon
sokan járnak. Sokan járnak visegrádiak, de még többen az
– egy- és több napos – turisták. Az üzletet a kellemes
környezet is jól szolgálja, mint ez esetben is.
Gratulálunk a díjazottaknak – a további szépítĘ
munkájukhoz és személyes életükhöz erĘt és jó egészséget kívánunk, s egyben köszönjük a javaslatokat,
melyeket a 2014-es év folyamán rendszeresen kaptunk.
Bízunk benne, hogy a jövĘben is számíthatunk segítségükre!
VSZ Virágos Visegrádért munkacsoport
(Fotók: VSZ archívum)
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Olvasói levél

Pro Visegrád
Két olyan témában szeretném kifejteni a véleményem,
amelyeket különösen fontosnak tartok Visegrád jövĘje
szempontjából. Az egyik a városközpont, a másik a városi
strand ügye.
Visegrád városközpontjának ügyében mélyen nem értek egyet azzal az állásponttal, amelyet Félegyházi András polgármester korábban
leszögezett,
nevezetesen
hogy Visegrád városközpontjának a katolikus templom és környezete tekinthetĘ.
Nem értek egyet sem gyakorlati, sem elvi szinten.
Véleményem szerint egy forgalmas útkeresztezĘdés –
ahol a templom áll – legfeljebb forgalmi központnak nevezhetĘ és nem egy város központi területének. Egy városnak a központja a hivatali épületet, üzleteket, szolgáltatásokat, szórakozóhelyeket, információs lehetĘségeket,
esetleg látványosságokat magába foglaló, általában egy
tágas teret alkotó magja a városnak. Tessék megnézni, így
van ez a világon mindenhol.
Hangsúlyozom, hogy városról beszélünk. Visegrád esetében még külön kiemelném, hogy volt „királyi” városról.
Még azt is hozzáteszem, hogy jelentĘs idegenforgalmú
városról. Annak idején, a Hadházy Sándor korábbi polgármester által képviselt városközponti fejlesztés alapgondolatában megfelelt a mai kor igényeinek. Volt benne
túlzás, mint például a mélygarázs kialakítása, de alapjában véve a városközpontnak szánt terület nagysága, az üzletek, szórakozóhelyek, a városháza, a szolgáltatások biztosítása valódi korszerĦ és megfelelĘ központot biztosított
volna Visegrád városának és lakosságának.
Ami a jelenlegi szemléletet és az annak következtében
eddig megvalósultakat illeti, véleményem szerint azok
nem központi városi környezetbe illĘ objektumok; Visegrád központi részére meg fĘképpen nem valók. Vonatkozik ez a központi helyre elhelyezett ablaktalan
raktárépületre, továbbá a mindennek, csak városi háznak
nem tekinthetĘ orvosi rendelĘ épületének kiemelésére.
Vonatkozik még arra a nagyméretĦ központi füvesített
terület kialakítására, amelyre még rálépni se lehet.
Azt gondolom, hogy ha ebben a szellemben mennek tovább városunk központi területének „fejlesztései”, akkor
nem városi, hanem falusi szinthez közelítünk a jövĘt illetĘen. És ez nem jó. Mi nem egy faluban szeretnénk élni,
nem „jobbágyok” szeretnénk lenni a királyi gyümölcsösök között, hanem egy igazi kisvárosban szeretnénk a mai
kornak megfelelĘ színvonalon élvezni az üzleteket, a szórakozóhelyeket, a szolgáltatásokat, a pihenĘparkokat, a
szökĘkutakat.
Kérem mindazokat, akik annak idején a Hadházy Sándor-féle városközponti elképzelést támogatták, és jelenleg
is döntési pozícióban vannak, illetve van befolyásuk a
dolgok menetére, hogy tartsanak ki akkori véleményük
mellett, és hassanak oda, hogy érvényesüljön jobban az
eredeti, Visegrád nevéhez és királyi címéhez méltóbb fel-
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fogás a városközpont kialakításánál, és ezt a semmitmondó és mutató tendenciát ne folytassuk tovább.
A másik jelentĘs dolog, amelyrĘl szót ejtenék, az egy
tartozás. Nevezetesen a mindenkori városvezetés tartozik
Visegrád lakosságának egy városi stranddal. Mint emlékezetes, annak idején az 1970-es években Visegrádon egy
hévízi kutat fúrtak, amelyre alapozva létesítettek egy csodálatos környezetĦ strandfürdĘt, amelyek a rendszerváltás
során a város tulajdonába kerültek. 2000-ben a város akkori vezetése a lakossági tiltakozások ellenére, áron alul
eladta a strandot egy magáncégnek.
A lakosság eredményes népszavazással kötelezte a városvezetést, hogy tegyen meg mindent a strand visszaszerzése ügyében. A városvezetés ezzel sikertelenül próbálkozott. Azóta sincs strandja Visegrádnak.
Elmondtam
már
néhányszor, most nem
akarom részletezni,
hogy
mennyi minden
jót
jelentene
egy
városi
strand
Visegrádnak.
A
gyerekeinknek, a lakosságnak, a szobát-apartmant kiadóknak, a turizmusnak, az egészségünknek, az adóbevételeknek és még sorolhatnám az elĘnyöket. De elég csak
Leányfalut említenem mint egykor szinte azonos stranddal
induló települést, ahova most visegrádiak járnak úszni,
fürdeni és télen korcsolyázni.
Azt gondolom, hogy tekintettel az akkori népszavazásra
és a jelenleg is meglévĘ akaratra, Visegrád város mindenkori vezetésének egyik elsĘszámú kötelessége, hogy létesítsen egy strandot, hogy visszaadja a városi lakosságnak
azt, amit elvettek tĘle. A megszĦnt kötelezĘ költségvetési
kiadások, valamint az idegenforgalmi adókból befolyó
százmilliós nagyságrend lehetĘséget teremthet arra, hogy
akár a bankkal tárgyalva a régi helyen, akár új beruházásként más helyszínen, de elkezdĘdjön egy olyan munka,
amelynek célja az, hogy kitáruljon a strandkapu, és újra
helyben tanulhassanak úszni, járhassanak sportolni, kikapcsolódni, szórakozni a visegrádiak.
Remélem, hogy a képviselĘ-testület azon tagjai, akik
annak idején élvezték a lepencei strand vizét, pontosan
tudják és érzik, hogy mire gondolok és megtesznek mindent annak érdekében, hogy a város visszakapja ezt a korábban elherdált lehetĘséget.
Abonyi Géza

Köszönet
Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

BURGERMEISTER JÓZSEFET
elkísérték utolsó útjára.
A gyászoló család
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2014: csillagok hullása a magyar labdarúgás dicsĘ égboltjáról
Már ez év áprilisában felkavartak ifjúkori emlékeim, amikor az egyik napilap április 8-án hírül adta, hogy Henni
Géza, az egykor 16-szoros magyar válogatott labdarúgókapus 88. évében elhunyt az USA-ban.
Henni Géza 1945-tĘl 1950 tavaszáig kedvenc csapatom, az
FTC (Fradi) hálóĘre volt. Látványos védéseit élvezet volt
nézni. A nemzeti tizenegy kapuját 1948 és 1953 között védte. Kérdés: Hogy kerül a csizma az asztalra, azaz miért szeretnék ennek kapcsán a Visegrádi Hírekben szót ejteni?
Elárulom: 1948 nyarán Visegrád korombeli srácaival együtt
nagy izgalommal hallottuk a hírt, hogy a Fradi barátságos
meccset fog játszani a helyi zöld-fehérekkel. A fĘvárosi
csapat sajnos tartalékcsapatával jött. Hiába vártuk Deák
,,Bambát”, az ,,életveszélyes” középcsatárt. (Karikatúrán bal
lábát földbe gyökerezĘ tuskóként, de jobb lábát ágyúként
ábrázolták, az 1948/49-es szezonban rúgott 59 góljával a mai
napig Ę a magyar labdarúgás gólkirálya.) Valamint hiába
vártuk a Budai–Kocsis csatárpárost, vagy a ,,rongylábú”
jelzĘt viselĘ, kiismerhetetlen mozgású, fantasztikus balszélsĘt, Czibor Zolit és persze, Henni Gézát is. A barátságos
meccs így is nagy sikert aratott, ,,telt ház” elĘtt zajlott le, az
Apátkúti-patak alatt elterülĘ egykori focipálya teljesen körbe
volt véve nézĘkkel.

kísérletéért mint belügyest halálra ítélték, és kivégezték. (A
nemrég elhunyt Kovács Erzsi énekesnĘ szerelme volt.)
Az év másik ex-labdarúgócsillagát június 13-án igazolta át
a sors a mennyei válogatottba. ė nem más, mint a 86-szoros
válogatott kapus, az 1952-es helsinki olimpiai bajnokcsapat,
az 1953. november 25-én, Londonban az angolokat 6-3-ra
verĘ, majd az 1954. évi svájci labdarúgó VB ezüstérmes
csapat tagja, a Nemzet Sportolója, a Fekete Párduc, vagyis
Grosics Gyula volt. Az Ę életét is megkeserítette az ötvenes
évek politikája: az 1954. évi labdarúgó VB után (a döntĘben
3-2-re kikaptunk az NSZK-tól) hazaárulással vádolták, közel
két évig nem védhetett a válogatottban, és Tatabányára
számĦzték.
A harmadik csillag pedig ,,Csikar”, azaz Sándor Károly,
akit az égi csapatkapitány szeptember 10-én hívott le a ,,földi
játéktérrĘl”. Az internetes adatok arról árulkodnak, hogy
fénykorában, 1949 és 1964 között 75 válogatottságot ért el a
neves jobbszélsĘ. A válogatottban 27 gólt, klubjában, az
MTK-ban pedig 1947 és 1964 között 379 mérkĘzésen 182
gólt ért el. Rafinált, erĘszakos, gólra törĘ, gólerĘs, egyszóval
profi játékos volt. A fénykorát élĘ FTC elleni mérkĘzéseken
– örömömre – nem sok babér termett Csikar számára, ugyanis a Fradi ,,csontkemény” balhátvédje, Dalnoki JenĘ nem
engedte villogni. Párharcuk a mérkĘzéseken külön élményt
jelentett a szurkolóknak.
Köszönöm a sorsnak, hogy mindhárom csillagot – sok másikkal együtt – sok-sok évvel ezelĘtt volt szerencsém látni
játékukat. Míg élek, emlékezni fogok rájuk. Adja Isten, hogy
a mai fiataloknak is megadassék egyszer visszaemlékezni
hasonló élményekre, játékosokra.
Tisztelettel:
Scheili Béla (Budapest)

HARMÓNIA STÚDIÓ
ERIKA KOZMETIKA VISEGRÁD
A visegrádi csapat 1952-ben
Henni Géza révén sajnos más is eszembe jut. Az 1949-ben
már teljes erĘvel dúló diktatúra a sportot is elérte: a Fradinak
ÉDOSZ-ra (Élelmezési Dolgozók Országos Szövetsége)
változtatták a nevét, a sportkör színét zöld-fehérrĘl átfestették narancssárga-fehérre, s a csapatra és szurkolóira ráragasztották a reakciós jelzĘt. (Arra a csapatra, amely kiállt a
háború elĘtt az MTK játékjogának felfüggesztése, majd a
klub megszüntetése ellen. A Fradi ilyetén kiállását olyan
újságíró is méltatta – Barcs Sándorra gondolok –, akit véletlenül sem lehetett reakciósnak címkézni már csak azért sem,
mert a Rajkot halálra ítélĘ koncepciós perben ülnökként vett
részt.)
A Fradira mért csapás mással is párosult, darabokra szedték
szét a csapatot: Deákot és Hennit a Belügyminisztérium alá
rendelt Újpesti Dózsához, a Budai–Kocsis jobbszárnyat a
Budapesti Honvédhoz (az addigi Kispesthez), a szintén válogatott Czibor Zolit a Csepeli Vasashoz ,,igazolták át”. Nem
csoda, hogy az egykor híres, többszörös bajnok Fradi ezt
követĘen hosszú évekre ,,labdába se tudott rúgni” jobb hely
eléréséért az NB I-ben.

Sajnos egy kis kiegészítéssel még adós vagyok a Dózsával kapcsolatban. Mint már említettem, az UTE-bĘl Újpesti Dózsára formált egyesület tagjai papíron BMdolgozókká váltak, hiszen onnan kapták fizetésüket. Ez az
,,átsorolás” késĘbb SzĦcs Sándornak, a Dózsa jobbszélsĘjének életébe került. Történt pedig az, hogy szegény SzĦcs
nyugatra akart távozni, a határon elfogták, tiltott határátlépés

06 (20) 368-8933
Nagy kedvezményekkel várom szeretettel
a kedves ÉrdeklĘdĘket, Vendégeket!
(ajándékutalványok válthatók szülinapra,
névnapra, karácsonyra stb.)
– Masszázsok:
Thai tradicionális, thai aromaterápiás masszázs
Aromaolajos, relaxáló
Meleg lávaköves, meleg guriga wellness masszázsok
Talp-relaxáló
-reflexzóna
Svéd, frissítĘ
Wellness masszázsok:
– csokoládé, tibeti méz
– Kleopátra (joghurtos + mézes)
– Himalája só masszázs
– iszapmasszázs
Áraink: 2.000–4.000 Ft között + rendkívüli kedvezmények
FOLYAMATOS AKCIÓ!!!
– Kozmetika:
– Dermaroller kezelés, hialuronsavas UH-os ráncfeltöltés
– arany kezelés, csokoládé masszázs
– 3D szempillák
– szoláriumok
– flabelos alakformáló gép
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A visegrádi vár téli ködben
(Greguss Tamás felvétele)

,! -  

Péterfy László 2014 nyarán
visszaemlékezésbĘl készített rajza
a kápolnáról

Az elmúlt évben beszélgetések alkalmával többször
szóba került a Makovecz Imre által épített, késĘbb
elpusztult kápolna, mely a Mogyoró-hegy volt. Komoly
érdeklĘdést mutatott a Makovecz Imre hagyatékát gondozó alapítvány (akik nem is tudtak a kápolna létezésérĘl), az önkormányzat és a fiatal építészeket magába
foglaló visegrádi építész tábor is a kápolna sorsát illetĘen.
A beszélgetéseknek, visszaemlékezéseknek az lett az
eredménye, hogy végül is elindult egy anyaggyĦjtés,
mely mára a kápolna építésének ötletét, megvalósítását
és tragikus sorsát többé-kevésbé dokumentálni tudta. A
munka azonban még koránt sem fejezĘdött be, éppen
ezért arra kérünk mindenkit, ha van birtokában bármilyen dokumentum, vagy kép a kápolnáról, másolás
okán adja át nekünk, hogy azt a dokumentumtárban
elhelyezhessük. De ha csak emlékei vannak, melyeket
szívesen megosztana mindenkivel azt is szívesen várjuk.
A még fellelhetĘ anyagok összegyĦjtése fontos a dokumentálás miatt, de egy esetleges késĘbbi rekonstrukció szempontjából is elengedhetetlenek.
Cikkünkhöz kapcsolódóan közzé tesszük Péterfy
László rajzát, melyet az anyaggyĦjtéshez kapcsolódóan
készített számunkra. Bízunk benne, hogy ezen felhívás
kapcsán is gazdagodni fog dokumentumtárunk.
Kérünk tehát mindenkit, hogy ha van a birtokában
bármilyen anyag, azt a mĦvelĘdési házba hozza be,
vagy jelentkezzen a 06 (30) 210-8580-as telefonszámon.
Segítségüket elĘre is köszönjük.
Mikesy Tamás
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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

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

Kisteher-fuvarozás 0–2 t-ig;
gépi földmunka
Fieszl Csaba
Tel.: 06 (30) 226-3089
Cserépkályha építése, átrakása
új és régi csempébĘl
és téglakályha-építés
Honti László
06 (20) 356-6634

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

Ikerházban egy kétés egy háromszobás lakás

KIADÓ vagy ELADÓ!
ÉrdeklĘdni lehet:
a (30) 966-9288-as
és a (26) 398-287-es telefonszámon
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A DíjbeszedĘ Holding Zrt.
Leolvasási FĘosztálya







munkatársakat keres,
elsĘsorban a környezĘ településeken található
fogyasztásmérĘk leolvasására.
LeendĘ munkatárs fĘ feladatai:
– meghatározott ütemezés szerint, a közüzemi szolgáltatók fogyasztásmérĘinek leolvasása, a fogyasztási
adatok rögzítése, fotók készítése
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Elvárások:
– minimum 8 általános,
– fizikai alkalmasság, terhelhetĘség,
– pontosság, precíz munkavégzés

A pályázat elbírálásánál elĘnyt jelent:
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

– saját tulajdonú segédmotor/motorkerékpár/gépkocsi

Amit kínálunk:
– hosszú távú munkalehetĘség,
– alapfizetés + teljesítményarányos jövedelem

Jelentkezés módja:
Magyar nyelvĦ, fényképes szakmai önéletrajzát a
gyorgy-sandor@dbrt.hu e-mail címre kérjük megküldeni, vagy hívja a 06 (30) 977-7679-es számot

