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Búcsú egy baráttól

  
 
Áprily Lajos
VALAKI JÖN
Jön, jön. Kalapján tarka lomb,
esĘ a lombokon.
A néma kĘbányák felett
jön már a nagy rokon.
FüttyétĘl megrezdül a bükk,
koppanva hull a makk.
Ködben sirató asszonyok:
vércsék sikoltanak.
Finom, ezüstös drótjait
feszíti már a pók.
Cincognak cinkével vegyest
a karcsú Ęszapók.
Recsegve ég a kerti tĦz,
cihert emészt a láng,
pityegve sír a tengelic,
hintázza kék katáng.
Két lankadó vállad köré
ma bú-köpenyt keríts,
a rétre menj, rumlánggal ég
az Ęszi kikerics.
Ne félj, ha holtjaid szava
füledbe tévedez,
ösvényen ballag a halál
és este, este lesz.

A Mátyás Király MĦvelĘdési Ház és a Visegrádi Hírek nevében búcsúzunk
Kálazy Lászlótól. Nemcsak mĦvelĘdési ház vezetĘtĘl, könyvtárostól és szerkesztĘségi tagtól, hanem közös, áldott emlékĦ barátunktól.
Manapság sokan hajlamosak a politikailag nehéz idĘszakban élt honfitársaikat könnyedén, mai fejjel, mostani körülmények alapján megítélni, s utólag
bölcsen megmondani, mit és hogyan kellett volna akkor tenni. Kálazy László
mint a visegrádi mĦvelĘdési ház igazgatója tudta, hogy a kádári kézi vezérlésĦ kultúrpolitikai világában a szükséges és ésszerĦ kompromisszumok megkötése mellett a legfontosabb Visegrád hírnevéhez méltó minĘség megteremtése, és ezért, ha kellett, konfliktusokat is vállalt. Eredményei Ęt igazolták. A
hatvanas évek végén, hetvenes évek elején mai szemmel is irigylésre méltó,
kiváló programokat szervezett. Ma is csodálhatjuk és tisztelhetjük azt, ahogy
az akkori fiatalokat be tudta vonni irodalmi mĦsoraiba. Korosztályához tartozó házaspárok ma is együtt emlékeznek vissza a korabeli Visegrád színvonalas irodalmi életére és a saját fiatalságukra. Mi lehet ennél idĘt állóbb megbecsülése a közmĦvelĘdés és kultúra „napszámosának”. Visegrádra visszatérve
– hiszen soha nem szakadt el – könyvtárosként újra a visegrádi emberek
épülését és mĦvelĘdését szolgálta. A Visegrádi Hírek szerkesztĘjeként hihetetlen precíz volt, így barátai szívesen kérték meg irományaik nyelvistilisztikai lektorálására, mert tudták, ez a feladat a legjobb kezekbe kerül. De
nemcsak irodalmi mĦveltsége, igényessége miatt jó és fájdalmas Lacira viszszaemlékezni, hanem kedves, megnyerĘ egyénisége, finom ironikus humora
miatt is. Milyen nagy érték ez az elmúlt évtizedek zivataros közéletében. A
szerkesztĘségi ülések néhol szilaj vitáiban, vagy egymást ugrató tréfálkozásai
közepette otthonos megnyugvást teremtett Laci kicsit kedves mosolya, halk
és mindig lényegre tapintó megjegyzése.
Egy emberre és barátra emlékezünk, aki hihetetlen mértékben szerette és
tisztelte az Ęt körülvevĘket. Olyan ritka emberi tulajdonságokkal rendelkezett, melyeket méltán irigyelhettünk tĘle: soha sem szidta embertársait, roszszat nem lehetett hallani tĘle másokra. Határozott véleménye volt, de ezzel
soha sem kívánt más megbántani. A tĘle telhetĘ módon mindig tettre kész és
a dolgok jobbulását elĘsegítĘ ember volt. Ám ha valami nem sikerült, akkor
sem panaszkodott, sem sorsára, sem a betegségére. Tiszta lelkiismerettel és
megnyugvással tĦrte hosszú évek szenvedését, szinte az utolsó idĘkig kedvesen fogadva a régi ismerĘsöket, barátokat. Egy-egy látogatás után lelkiismeret-furdalásunk volt, hiszen Laci egyre fáradtabban és gyengébben is erĘsebbnek tĦnt nálunk.
Kedves Laci tudásoddal, bölcsességeddel, humoroddal hiányozni fogsz Visegrádnak, fĘleg nekünk, akik ismerhettünk és szerethettünk.
Isten veled!
A Mátyás Király MĦvelĘdési Ház, a Visegrádi Hírek szerkesztĘsége
és barátaid nevében
Mikesy Tamás, Gróf Péter
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Tájékoztató a testületi üléseken történtekrĘl

2014. december 17-én 17 órai kezdettel a képviselĘtestület közmeghallgatást tartott a városi moziban, ahol
Félegyházi András polgármester beszámolt a testület 2014.
évi munkájáról, majd Dr. Szabó Attila aljegyzĘ is röviden
összefoglalta a polgármesteri hivatal elmúlt évi tevékenységét. Ezt követĘen részletes tájékoztatót hallhatott a lakosság
a városközpont-beruházás és az árvízvédelmi beruházás
állásáról. A negyedik napirendi pont keretében a településfejlesztési elképzelések megvitatására került sor, végül pedig.–
az Egyebek napirendi pontban – a lakossági kérdések, hozzászólások következtek.
Ugyanezen a napon, a közmeghallgatás után tartotta meg a
testület a tavalyi év utolsó rendes, munkaterv szerinti ülését,
melyen
– újraalkotta a lakások és helyiségek bérletérĘl, valamint a
lakbérek mértékérĘl szóló önkormányzati rendeletét, mivel
korábban két rendelet is volt ugyanezen tárgykörben, azonban ezek sok kérdéskört nem szabályoztak;
– kiírásra került a Sziget utca 11/1, valamint 11/7 sz. lakások bérleti jogviszonyára vonatkozó pályázat, melynek benyújtási határideje 2015. január 12. volt, a pályázatok elbírálására a 2015. január 21-én tartandó ülésén kerül sor;
– nem fogadta el a testület a Visegrádi Német Nemzetiségi
Önkormányzat kérelmét arra vonatkozóan, hogy a közmĦvelĘdési, oktatási, nevelési, ifjúsági és sport bizottságba szavazati jogot kapjanak, mert a Német Nemzetiségi Önkormányzat a bizottság tanácskozási joggal rendelkezĘ tagjaként is
tudja ápolni, ill. fenntartani a német kultúrát és hagyományt;
– földhasználati jogot engedett a képviselĘ-testület – a föld
fenntartásával járó terhek viselése mellett – az önkormányzat
tulajdonát képezĘ Rákóczi utca 241/2, 241/3, 241/4, 241/5,
241/6 és a 241/7 hrsz.-ú ingatlanokra, az azokon lévĘ gépjármĦtároló (garázs) tulajdonosainak;
– kijavította és kiegészítette a képviselĘ-testület a
169/2009.. (09. 09.) számú határozatát, mely szerint eladta
Balázs Lajos és Soltész Barbara részére, 3.000 Ft/m2 áron az
önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévĘ 450 hrsz.-ú
„kivett vízfolyás” mĦvelési ágú ingatlanból a tulajdonukban
lévĘ 453 hrsz.-ú ingatlanuk felĘli 50 m2-es területrészt;
– megállapodást kötött a képviselĘ-testület az ELMĥ Hálózati Kft.-vel az önkormányzat tulajdonában lévĘ 120 hrsz.-ú
ingatlant érintĘ, az árvízvédelmi beruházás kapcsán az Apátkúti-patak torkolatában kiváltandó 1 kV-os földkábelhálózatberuházással létrejövĘ közcélú villamos nyomvonalára és
annak biztonsági övezetére;
– tulajdonosi hozzájárulást adott a testület az ELMĥ Hálózati Kft. részére az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévĘ 1515 hrsz.-ú és 1509 hrsz.-ú ingatlanokat érintĘ,
egy Szentgyörgypusztán létesítendĘ távközlési szekrény
villamosenergia-ellátásához;
– döntött a testület arról, hogy az iskolabusz mĦszaki vizsgára való felkészítésére és vizsgáztatására vonatkozó
450.703 Ft + áfa, mindösszesen 563.833 Ft-ról szóló számlát
kiegyenlíti a munkálatokat végzĘ Eurotechnik Center Kft.
részére;
– egy Seat Inca 1.4 típusú tehergépkocsi megvásárlásáról
döntött a képviselĘ-testület a Duna Menti Regionális VízmĦ
Zrt.-tĘl bruttó 120.000 Ft összegben, melynek vételárát az
önkormányzat 2014. évi költségvetésérĘl szóló 1/2014. (II.
14.) sz. rendelet általános tartalék sora terhére biztosítja;
– elfogadtuk az önkormányzat 2015. évi ülés- és munkatervét;
– a képviselĘ-testület hozzájárult ahhoz, hogy a polgármesteri hivatal szerzĘdést kössön a R-ing Ingatlanhasznosító

Kft.-vel 2015. január 1-jétĘl 2015. szeptember 30-ig terjedĘ
idĘszakra, a FĘ u. 92. alatt lévĘ ingatlan vonatkozásában a
hivatal ideiglenes helyen történĘ mĦködéséhez. Az ingatlan
bérleti díja havi 100.000 Ft + áfa, a Royal Club Hotelben
található mintegy 90 m2 alapterületĦ, házasságkötések idejére
biztosított terem bérleti díja pedig 20.000 Ft + áfa alkalmanként;
– elfogadta a képviselĘ-testület Dr. Szabó Attila aljegyzĘ
beszámolóját a helyi adóhatóság, valamint a polgármesteri
hivatal 2014. évi tevékenységérĘl, ill. mĦködésérĘl;
– jóváhagyta a testület a 2015. évi belsĘ ellenĘrzési tervet,
valamint a beérkezett ajánlatok alapján úgy döntött, hogy
2015-ben is a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és
Tanácsadó Kft.-t bízza meg a feladat ellátásával 600.000 Ft +
áfa, összesen 762.000 Ft ellenében;
– elfogadta a képviselĘ-testület a Duna–Vértes Köze
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosítását azon vonatkozásban, hogy
Felcsút Község Önkormányzata is csatlakozzon a Duna–
Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz;
– a képviselĘ-testület megerĘsítette azon szándékát, mely
szerint Félegyházi András polgármestert delegálta a
Dunakanyar TĦzvédelemre és Kihelyezett MentĘszolgálati
Feladatok Ellátására Létrejött Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsába, valamint hozzájárult a Társulási Megállapodás módosításához. A társulás felügyelĘbizottságába
pedig Bálint Zsolt képviselĘt delegálta;
– módosítottuk a Dunakanyar CsaládsegítĘ és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás
módosítását is;
– jóváhagyólag elfogadta a testület Dr. Kucsera Tamás
Gergely 2014. október 13-tól 2014. december 31-ig tartó
idĘszakra járó 473.319 Ft összegĦ alpolgármesteri tiszteletdíjának alábbiak szerinti felajánlását:
- 100.000 Ft-ot a KeresztelĘ Szent János Plébániának az
orgona felújítására;
- 100.000 Ft-ot a nyugdíjas klubnak programjaik megvalósítására;
- 100.000 Ft-ot a Fellegvár Óvodának társasjátékok, udvari
játszó eszközök beszerzésére, javítására;
- 100.000 Ft-ot az Áprily Lajos Általános Iskolának zeneiskolai eszközök, hangszerek beszerzésére, javítására;
- 73.319 Ft-ot a VSE kerékpár szakosztálya mĦködésére.
– Schüszterl Károly képviselĘ is felajánlotta 2014. október
13-tól 2014. december 31-ig tartó idĘszakra járó 141.084 Ft
összegĦ képviselĘi tiszteletdíját a KeresztelĘ Szent János
Plébániahivatal részére az orgona felújítására, melyet a képviselĘ-testület jóváhagyólag elfogadott;
– Mikesy Tamás képviselĘ szintén ezen idĘszakra járó
141.084 Ft összegĦ képviselĘi tiszteletdíját fele-fele arányban a Szent Mihály Alapítvány, valamint az Áprily Iskoláért
Alapítvány javára tanulmányi ösztöndíj és nyári táborozásra
ajánlotta föl, melyet a képviselĘ-testület szintén jóváhagyott
2014. december 29-én rendkívüli ülésre került sor, tekintettel arra, hogy a Miniszterelnökség Fejlesztéspolitikáért
FelelĘs Helyettes Államtitkárság Közbeszerzési Felügyeleti
FĘosztálya 2014. december 23-án megküldte minĘségellenĘrzési jelentését a polgármesteri hivatal befejezĘ építési
munkái kapcsán kiírandó közbeszerzési eljárás vonatkozásában. Az abban javasolt módosításokat átvezettük az ajánlattételi felhívásban, így a testület döntést hozott a hivatal épületének befejezĘ munkálataira vonatkozó közbeszerzési eljárás
kiírásáról.
VVÖ

XXXI. évfolyam 2. szám

VISEGRÁDI HÍREK

Pereskedünk
Gondolom, minden visegrádi tudja, hogy az önkormányzat a mĦködési jogosultságomat kétségbe vonta, szerzĘdésemet érvénytelennek
próbálta tekinteni.
Tette ezt az önkormányzat annak ellenére, hogy érvényes ANTSZ és
OEP szerzĘdése van a vállalkozásomnak.
Azért, hogy mĦködésemet ellehetetlenítse a hivatal, irreálisan magas
mĦködési költségeket számlázott. VisszamenĘleg, 2010-tĘl bérleti
díjat követelt tĘlem, illetve a vállalkozásomtól.
Az önkormányzat bírósághoz fordult, szerzĘdésem érvényességét
támadva, illetve az irreálisan eltúlzott rezsiköltségek behajtása végett.
Kifejezett kérése volt az önkormányzatnak mint felperesnek, hogy
részítélet szülessék a szerzĘdés érvényességének tekintetében.
Az önkormányzat jogi képviselĘje dr. Kiss György ügyvéd volt, aki
1997 óta ügyvédje a hivatalnak, amióta én Visegrádon éltem és dolgoztam. A szerzĘdésem módosításakor 2010-ben, semmi kifogással,
észrevétellel nem élt a vállalkozásom szerzĘdéseit tekintve.
Magyarázatként megjegyezném, hogy a tárgyaláson önmagamat
képviseltem, ügyvédi segítségem nem volt.
A bíróság a felperes önkormányzat szerzĘdés érvénytelenségének
megállapítására irányuló kérelmét elutasította, azt nem tartotta
meglapozottnak.
A döntés az önkormányzat által becsatolt szerzĘdések, okiratok
alapján állapította meg.
A bíróság osztotta azon alperesi (tehát az álláspontomat), hogy praxisjog-átruházás nem történt meg, és mindig is én láttam el a háziorvosi, mind az iskola-egészségügyi, mind a gyermekorvosi, mind pedig a foglalkozás-egészségügyi teendĘket.
A bíróság álláspontja szerint – a vitatott 2010-es szerzĘdésmódosításról van szó – a felek akarata arra irányult, hogy 2010. február 1.
napjától kezdĘdĘen a háziorvosi teendĘket továbbra is dr. Balázs
Mária lássa el, ami lehetséges a VALUMED Egészségügyi Szolgáltató Kft. gazdasági társaság keretében.
A felperes önkormányzat ezen kereseti kérelem vonatkozásában
pervesztes lett.
ElsĘ fokon a bíróság szerint a szerzĘdésem érvényesnek tekinthetĘ.
Az önkormányzat ezen ítélet ellen a fellebbezését már be is nyújtotta.
Alperesként én továbbra is azt állítom, hogy az önkormányzat által
kiszámlázott mĦködési költségek jelentĘsen túlzóak, igazságtalanok,
számomra elfogadhatatlanok.
Alperesként, a személyemet ért támadás és sérelmek miatt, erkölcsi
és anyagi veszteségeim lettek.
A méltatlan és felesleges pereskedés miatt, kártérítés okán, viszont
keresetet terjesztettem elĘ.
Ennek az elkülönített tárgyalását rendelte el továbbra is a bíróság.
Nem jut eszembe a mondandóm végére egy frappáns befejezés.
Akkor inkább ezt írom, amit szívbĘl kívánok minden visegrádinak:
elégedett, szép, hatalmaskodás, pereskedés nélküli, jóhiszemĦ életet.
Kívánok persze ehhez, olyan hivatali vezetĘket, képviselĘket, Visegrád városának, akiknek kellĘ jóindulata, józansága, bölcsessége is
megvan a hatalma mellett.
Dr. Balázs Mária
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Az érem
másik oldala
A tisztánlátás érdekében Dr. Balázs
Mária írásához kapcsolódva alábbiakban
megosztjuk Önökkel az önkormányzat
álláspontját is.
Az önkormányzat Dr. Balázs Mária
mĦködési jogosultságát soha nem
vonta kétségbe. Nem is a szerzĘdés
érvénytelenségének megállapítása érdekében indított pert: álláspontunk szerint a felek között nem is jött létre
szerzĘdés. A Valumed Kft.-nek másokkal (ANTSZ, OEP) természetesen lehet
érvényes szerzĘdése (ezt egyébként az
önkormányzat szintén nem vitatja), de
mivel az önkormányzatnak ellátási kötelezettsége van, jelen esetben lennie kell
olyan érvényes szerzĘdésnek is, mely a
háziorvosi feladatok ellátására vonatkozik.
A legfontosabb kérdés tehát: van-e
szerzĘdés? Emellett valóban – amenynyiben a bíróság megállapítja, hogy
érvényes a szerzĘdés – követeltük a
perben az el nem számolt rezsiköltséget
is, az alapján a szerzĘdés alapján, melyet
a doktornĘ érvényesnek tekint.
Az elsĘfokú bíróság valóban kimondta,
hogy a felek között a szerzĘdés nem
tekinthetĘ érvénytelennek; ennek oka az,
hogy felek képviselĘi olyan értelemben
tevékenykedtek (vagy nem tevékenykedtek), mintha lenne szerzĘdés („ráutaló
magatartás”).
A bírói indoklás kifejti, hogy Dr. Balázs Mária megtévesztette az önkormányzatot (névváltozásként bemutatva
egy cégváltozást), melynek következtében az önkormányzat akkori vezetĘje
aláírta a szerzĘdés módosítását – de
ennek valódi tartalmára az akkori képviselĘ-testület nem adott felhatalmazást.
(A bírósági tárgyaláson Dr. Balázs Mária elmondta, hogy azért „volt kénytelen” korábbi cégét – Sanatio Pro Vita –
felszámolni és újat – Valumed – alapítani, mert nem kívánt eleget tenni egy
korábbi munkaügyi perben a bíróság
által megállapított fizetési kötelezettségnek. Azt nem tudjuk, hogy 2010. január
28-án mi volt a testület szándéka az
orvosi ellátást végzĘ személlyel kapcsolatban: ez a határozatból, illetve a testületi anyagból nem derül ki. Az azonban
egyértelmĦ, hogy felhatalmazást csak a
(Folytatás a következĘ oldalon)
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(Folytatás az elĘzĘ oldalról)

Az érem
másik oldala
cég nevének megváltoztatására adott, nem
pedig arra, hogy egy másik céggel kössön az
önkormányzat szerzĘdést.)
A 2010. októberi választások után egyes
képviselĘk jelezték ezt a problémát, ám sem
EĘryné Dr. Mezei Orsolya jegyzĘ asszony,
sem Abonyi Géza polgármester nem lépett a
helyzet rendezése érdekében. A bírói vélemény szerint ezzel valósult meg a ráutaló
magatartás: a szerzĘdés aláírásától számított
egy éven belül kellett volna megindítania az
önkormányzatnak az eljárást, és akkor meg is
nyerte volna a pert. (Dr. Kiss György véleményét a szerzĘdés módosítása során – mivel
a megtévesztĘ kérelem szerint csupán névváltozásról volt szó – nem kérték. KésĘbb, amikor fölmerült a szerzĘdés érvénytelenségének
gyanúja, kérdésre jelezte, hogy a szerzĘdés
érvényessége vitatható, vizsgálandó.)
Mindennek vizsgálatára azért volt szükség,
mert a lakosság részérĘl egyre erĘteljesebb
jelzések érkeztek a 2012 májusában hivatalba
lépett városvezetéshez a háziorvosi ellátás
nem megfelelĘ színvonalával kapcsolatban.
Igen ám, de ha netán igaz a gyanú, és valóban
nincs szerzĘdésünk, akkor mi alapján kérjük
számon a megfelelĘ ellátást? Ha nincs szerzĘdésünk, akkor hogyan igazolható, hogy az
önkormányzat eleget tesz ellátási kötelezettségének? – Ezért fordultunk 2013 Ęszén bírósághoz annak megállapítására, hogy van,
vagy nincs szerzĘdésünk. (Amennyiben valóban pereskedni, hatalmaskodni, vagy „rosszhiszemĦen”, rossz indulattal kívántunk volna
eljárni, vajon miért vártunk volna 2012 májusától 2013. szeptemberéig?! Éppen azért
nem léptünk hamarabb, mert nem kívántunk
sem elhamarkodottan, sem megalapozatlanul
cselekedni; mindent megpróbáltunk megtenni az ügy békés, normális rendezése érdekében – sajnos sikertelenül.)
A bíróság elsĘfokú ítéletét akár el is fogadhattuk volna – hiszen a kérdésünk alapvetĘen az volt, érvényes-e a szerzĘdés, vagy
nem? Ebben azonban sajnos megakadályozott bennünket Dr. Balázs Mária komoly –
közel 12 millió forintra rúgó – követelése,
melyet ellenkeresetként fogalmazott meg, s
mely leghatározottabb álláspontunk szerint
nem megalapozott, nem fogadható el; ezért
voltunk kénytelenek fellebbezési jogunkkal
élni.
Visegrád Város
Önkormányzata

EUROVELO 6 –
VISEGRÁDI
SZÁNDÉKNYILATKOZAT
A visegrádi TDM elnökségi tagjának, Zeller Tibornak a
kezdeményezésére, Félegyházi András polgármester
meghívására 2015. január 14-én polgármesteri találkozóra került sor Visegrádon. A Duna jobb partján lévĘ
települések közül tizenhét polgármester képviseltette
magát a GyĘrtĘl Szentendréig terjedĘ térségbĘl. A tanácskozás kiemelt fontosságú volt abból a szempontból,
hogy a települések elsĘ emberei közös nyilatkozatban
kérjék a kormány döntéshozóit az EuroVelo 6 kerékpárút mielĘbbi megépítésére.
A Duna németországi szakaszán indul az a rendkívül
népszerĦ, természeti és turisztikai látványosságokkal
bĘségesen rendelkezĘ Duna menti kerékpárút, mely Bécsig, majd onnan az osztrák–magyar határig folyamatosan biztosítja a biztonságos kerékpározás lehetĘségét.
Az egyre népszerĦbb szabadidĘsport a legújabb osztrák
turisztikai statisztikák szerint évente kb. 400.000 fĘs kerékpáros forgalmat regisztrál a Bécset megelĘzĘ, ill. az
oda beérkezĘ szakaszon. A világ minden tájáról érkezĘ
kerékpáros turisták száma viszont a Bécset elhagyó szakaszon már drasztikusan csökken, mindössze ennek tized része, évi mintegy 40.000 fĘ. EgyértelmĦnek tĦnik,
hogy ennek oka elsĘsorban az infrastruktúra, a megfelelĘ minĘségĦ és folyamatos kerékpárút hiánya. Az út
rendkívüli népszerĦsége az ausztriai szakasz forgalma
alapján bizonyított; az EuroVelo 6 kerékpárút elkészültével az útvonal forgalma várhatóan ugrásszerĦen megnĘ, hiszen a Bécs–Budapest útvonal (különös tekintettel
a Szigetközre, a Dunakanyarra), valamint Budapest
maga, különleges turisztikai vonzerĘvel rendelkezik.
Azokon a településeken, ahol a tervezett kerékpárút áthalad, élénkíti a turisztikai vállalkozások forgalmát, valamint új kisvállalkozások létrejöttét segíti elĘ; e két tényezĘ által jelentĘs munkahelyteremtĘ vonzata is van.
A megbeszélésen jelen volt Hadházy Sándor országgyĦlési képviselĘnk is, aki Félegyházi András megnyitója
után elmondta, hogy jelenleg nincs e témakörben kormányzati szinten felelĘs személy. A képviselĘ úr javaslatára az itt megfogalmazott közös nyilatkozatban azt is
kérték a jelen lévĘ polgármesterek, hogy nevezzenek ki
ilyen személyt.
Mihályffy Krisztina projekt szakértĘ elmondta, hogy a
szükséges hatástanulmányok elkészültek, és a tervezett
nyomvonalat is kijelölték.
Ezután a polgármesterek aláírták azt a nyilatkozatot,
melyben kérik, hogy az EuroVelo 6 kiemelt kormányprogramként, európai uniós támogatásból a jelenlegi
ciklusban elsĘként épüljön meg.
Visegrádi Turisztikai és Desztinációs Menedzsment
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Áprily Lajos Ált. Iskola

A visegrádi zeneiskola Csodaországban
Intézményünk hangszerparkja az utóbbi két év alatt jelentĘs változáson ment keresztül. Több hangszerrel is
gyarapodott eszköztárunk, amelyekre igen nagy szükségünk volt. A hangszerállomány aggasztó helyzetét jól
mutatja az a tény, hogy a fa- és a rézfúvós tanszak már
nem rendelkezett a tanításra alkalmas szaxofonnal, klarinéttal és trombitával. Sok esetben a hangszerek megszólaltatása is nehézséget okozott a növendékeknek.

Zenés(z) pillanat
Ebben a válságos helyzetben érkezett a hír, hogy Dr.
Kucsera Tamás Gergely képviselĘ úr öt havi, Mikesy
Tamás képviselĘ úr pedig egy havi képviselĘi tiszteletdíjat ajánlottak fel arra, hogy hangszereket vásároljunk.
Nagy örömmel és lelkesedéssel vetettük bele magunkat
a munkába. Meg is találtuk a legmegfelelĘbb hangszereket – egy trombitát és egy klarinétot –, amelyek megvásárlásához az Áprily Iskoláért Alapítvány jelentĘs anyagi
hozzájárulásával jutottunk hozzá. De a munka ezzel még
nem ért véget; ha lehet mondani, még csak most következett a neheze, eldönteni azt, hogy kikhez kerüljenek az új
hangszerek. Lázas izgalommal várták a diákok a végered-

ményt, ugyanis munkájuk elismerését is jelentette az, ha
rájuk esett a szaktanár választása.
Támogatóink – a képviselĘk és az alapítvány – mellé
felsorakozott az önkormányzat is, amelynek jóvoltából a
billentyĦs és a fafúvós tanszak gyarapodhatott új hangszerekkel. A koncertzongora eladásából ugyanis két pianínó
és egy szaxofon megvásárlására kerülhetett sor.
Méltán állíthatjuk, hogy az elmúlt évekhez képest óriási
elĘrelépést tettünk hangszerparkunk megújításában,
amely nem valósulhatott volna meg Dr. Kucsera Tamás
Gergely és Mikesy Tamás képviselĘ urak, valamint az
Áprily Iskoláért Alapítvány és az önkormányzat nagymértékĦ támogatása nélkül.
Nemrég kaptuk a hírt, hogy ismét képviselĘi felajánlásban részesült iskolánk Dr. Kucsera Tamás Gergely jóvoltából. Az összeg egy részét már felhasználtuk. Minden
tanszak (fafúvós, rézfúvós, billentyĦs, akkordikus, vonós)
egyenlĘ arányban részesülhetett a felajánlásból, és megvásárolhatták mindazon kiegészítĘket (vonók, húrok,
fúvókák), amelyekre már égetĘ szükségük volt. Nagyon
hálásak vagyunk, mivel mindezek beszerzésére már sok
éve nem volt lehetĘségünk.
Kivételezett helyzetben vagyunk. Ezt már teljességgel
állíthatom. Nem tudok ugyanis olyan intézményrĘl a
környékben, amely ilyen mértékĦ támogatásban részesült
volna. Köszönjük azt az érzékenységet, azt az odafigyelést és azt a törĘdést, amellyel viseltetnek irántunk. Ilyenkor érezzük azt igazán, hogy megéri az a sok-sok munka
és energia, amelyet a mindennapok során abba fektetünk,
hogy valami olyat adjunk a gyerekeknek, amelynek köszönhetĘen többek lesznek, és boldogabbak. Köszönjük
szépen!
Kívánom Önnek, kedves Olvasó, hogy érezze át azt,
amiben nekünk is részünk volt az utóbbi években. Azt,
hogy fontos másoknak is az, amit tesz, hogy értékelik a
munkáját, és érdemes tovább folytatni mindazt, amelyben
hisz, és amivel örömet adhat környezetének.
Bosnyák Endréné intézményegység-vezetĘ




  

Kedves Gyerekek!
Keresgélve a februári hónap érdekes eseményei után,
egy 575 évvel ezelĘtti visegrádi történetre bukkantam.
Képzeljétek el, hogy 1440. február 20-ról 21-re virradó
éjjel a visegrádi fellegvárból – Ęrzési helyérĘl – ellopták a
Szent Koronát! FĘben járó bĦn volt ez, az életét kockáztatta, aki merészelte elkövetni!

Tegyétek próbára a fantáziátokat!
Vagy nézzetek utána a történelmi forrásoknak!
Ki is miért követte el ezt a cselekményt?
Hogyan készülhetett, ki segíthetett neki?
Mi lett a sorsa az ellopott koronának?
Mi történt a koronatolvajjal?
Képzeljétek el az izgalmas sztorit:
– bejutni az ötszögletĦ vastag várfalú toronyba,

– elterelni az Ęrök figyelmét,
– feltörni a zárakat,
– elrejteni a koronát,
– kijutni a várból,
– a hideg, fagyos februári éjszakában lejutni a Dunához,
– hova tovább? – milyen módon?
Segítségül elárulom Nektek, hogy a Visegrád Almanach
141. oldalán olvasható naplórészletbĘl választ kaptok a
kérdésekre.
Olvassátok el, ígérem, hogy nem fogtok unatkozni. S ha
az Áprily – Bardon: Visegrádi képekben is figyelmesen
elolvassátok a 18. oldal írását – még egy ,,hibát” is felfedezhettek Áprily Lajosnál.
Aki ezt felfedezi, jutalmat kap!
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Áprily-hét 2014
Az idei Ęsszel is hagyományosan megrendezésre került a
visegrádi iskolában, így nálunk is az Áprily-hét. A téma
ezúttal az állatok ábrázolása volt.
A programsorozat november 14-én kezdĘdött. Az ünnepi megnyitón a kisoroszi gyermekek egy észak-amerikai
mivok indián mesét adtak elĘ: A prérifarkas az ember
teremtĘje címmel.
Ezen a napon került megrendezésre a vers- és prózamondó verseny is. Az 5–6. osztályosok zsĦrizésében idén
Székely B. Miklós mĦvész úr is részt vett. A legkisebbek
kategóriájában Hechtl Boglárka 3. és Péter Panka 4.
osztályos tanuló képviselte az oroszi iskolát. MindkettĘjüket megdicsérte a zsĦri, sĘt Panka elĘadását 2. hellyel
jutalmazta.

Az irisórai szarvas és az alkotók

Ekkor tekinthettük meg a rajzpályázatra beküldött és az
ítészek által kiválogatott képekbĘl összeállított kiállítást
is. Itt láthattuk viszont Hadházy Álmos 1., Kovács Kristóf
2., Máté Virág, Moys Koppány, Szabó Dávid, Újfalusi
Ádám 3. és Péter Panka 4. osztályos tanulónk munkáit.
15-én az Áprily Iskolásokért Alapítvány jótékonysági

2015. február

báljára került sor. Az idén a kisoroszi szülĘk is aktívan
részt vettek a szervezésben. A képzĘmĦvészeti alkotásokból megrendezett árverésen az oroszi iskolán keresztül
Ferencz J. Réka festménye, valamint Újfalusi Ádám 3.
oszt. tanulónk szülei által felajánlott 2 db csendélet talált
gazdára, ezzel is elĘsegítve a rendezvény sikerességét. A
tombolába Rácz Lajos négy személyre szóló vacsorautalványt, a Csillagfürt-5 EBT éves horgászbérleteket, a Magyar Golf club 4 fĘs golfoktatási lehetĘséget ajánlott fel.
17-én virágot helyeztünk el az Áprily-völgyben az emlékmĦnél, ahol az 1. osztályosok a költĘ Az irisórai szarvas címĦ versét mondták el. Ekkor látogathattunk el Péterfy László szobrászmĦvész mĦhelyébe, ahol a mĦvész
mutatta be különleges foglalkozását.
18-án a gyerekek természetes anyagokkal: termésekkel,
levelekkel, magokkal szarvas képet készítettek, ami iskolánk folyosóján elhelyezett paravánon került bemutatásra.
19-én a kicsik az általunk elĘadott mese szereplĘit készítették el agyagból.
21-én, a hét zárásaként Az irisórai szarvas címĦ versét
dolgozták fel és ábrázolták kiscsoportos munkában. Ez
azóta már szintén iskolánk folyosóját díszíti.
Ennek a tartalmas hétnek a szervezése és a lebonyolítása
nem volt egyszerĦ feladat. A pedagógusmunkánk mellé
sok segítséget kaptunk a szülĘktĘl is. Volt, aki agyagot,
más magokat adott, voltak, aki süteményt sütöttek a bálra,
vagy támogatói jegyet vásároltak, de most kaptuk a folyosón elhelyezett paravánt is. A színdarab sikeréhez az
ötletesen elkészített jelmezek és a fellépés elĘtti arcfestés
is hozzájárult, ami szintén az anyukák ügyességét dicséri.
Még egy birka szarvát is megkaptuk a színdarabhoz. Szalai Balázs pedig most is ingyenes révátkelést biztosított
programjainkhoz.
SegítĘinknek, támogatóinknak köszönjük, hogy ilyen
tartalmas, sikeres programokkal szervezhettük meg az
Áprily-hetet gyermekeink örömére és gyarapodására.
Szárazné Fehér Tímea

Február – BöjtelĘ hava – Télutó
Ha Szent Péter napját követĘ éj enyhe, / Utána már ne várj kemény hidegre.
Amely fákat e hónapba oltasz, / Azokon, s gyümölcsén nem lesz hernyó, csimasz.
2015 Ęszén lesz huszonöt éves a visegrádi és a parajdi iskola testvérkapcsolata. EbbĘl az alkalomból havonta egy-egy jellegzetes parajdi fotóval emlékezünk a jubileumra.

A parajdi ref. dalárda 1934-ben
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Az a fránya orrfújás!

Ebben az enyhe, változékony téli idĘben a gyerekek
könnyen megfáznak, benáthásodnak. „Lóg az orruk” –
nem kapnak levegĘt –, nem tudnak, vagy nem akarnak
orrot fújni –, fertĘzik társaikat. E betegségek és fertĘzések
elkerülése és a mihamarabbi gyógyulás szempontjából
különösen fontos a helyes orrfújás megtanítása. Mert ezt
is, mint sok mást, meg kell tanítani a gyerekeknek. A
legtöbben 2-3 éves koruktól fogva kezdik el önállóan
fújni az orrukat. Ez azonban gyerekenként változó lehet,
neurológiai érettség kérdése is.
A helyes technika a következĘ: orrfújás közben az orrnak csak az egyik nyílását szabad egyszerre
befogni, majd kifújatni a levegĘt, aztán a másik nyílást
befogni, s a szabad orrlyukon fújatni egyet. A mĦveletet
állva kell csinálni. (Ha mind a két nyílást befogjuk, az
orrban lévĘ váladék a nyomás miatt felpréselĘdik az arcüregbe, valamint a középfülbe, ami nagyon könnyen arcüreggyulladást vagy középfülgyulladást okozhat.) A szipogás is káros, mikor a lurkók nem használnak zsebkendĘt, hanem mindig visszaszívják a váladékot. Egyrészt a
szipogó csemete környezete számára nagyon irritáló tud
lenni, másrést a gyermek negatív nyomást hoz ezzel létre
az orrüregben, így a váladék feljutása az arcüregekbe, a
középfülbe gyulladáshoz vezet. Sok szülĘ szerint nehéz
megtanítani az orrfújást, ugyanakkor a helyes technika
elsajátításához sokszor elegendĘ néhány játékos alkalom.
Egyébként az a legjobb, ha a gyakorlást már a tünetmentes idĘszakban elkezdjük, de soha nem késĘ! Ehhez a
szülĘpróbáló feladathoz szeretnék néhány játékos módszert ajánlani:
– ElĘször is tapasztalják meg a gyerekek, hogy mind a
szájukon, mind az orrukon tudnak levegĘt venni, s azt
maguk szabályozni. Alapos szelĘztetés után vagy friss
levegĘn végezhetünk légzĘgyakorlatokat: orron beszívni,
szájon kifújni. Egyik, majd másik orrlyukat befogni, szájon kifújni. Szájon beszívni, orron át kifújni. Ugyanezt
egyik, majd másik orrlyukat befogva is megpróbálhatják.
Játékosabbá az oviban úgy tesszük e gyakorlatsort, hogy
hol hosszabban, hol rövidebben tartjuk benn a levegĘt. A
gyerekek a legjobban azt kedvelik, amikor a levegĘt vagy
lassan, hossza vagy gyorsan, hírtelen fújjuk ki.
– Intenzív mozgás végén feküdjenek a hátukra, és tegyék a kezüket a mellkasukra. Így érezhetik, ahogy emel-

kedik, és süllyed. Zárják be az ajtót (szájukat) és az ablakot (orrukat) néhány másodpercre, figyeljék meg, emelkedik-e a mellkasuk. Mély levegĘvétel után fogják be a
fülüket. Mit tapasztalnak? Hasra fekve is könnyĦ levegĘt
venni? Az orrfújás technikájáról még nem is volt szó,
mégis mennyi ismeretet szereztek, amelyek segítik majd
annak elsajátítását!
– A gyerekek szájukat összeszorítva szimatoljanak, mint
egy kisegér, mint aki illatos sajtot talál. Gyors rövideket,
majd egy hosszú lassút. Ha nem finom az illat, hosszan
(szájukat még mindig összeszorítva) fújják ki a levegĘt.
Utánzó módon, sok más állat bĘrébe bújva tehetjük változatossá a játékot.
– Lehetnek akár elefántok is, akik nem tudnak beszélni,
de csodálatosan trombitálnak az orrukkal. Kedvelt dalaikat eltrombitálhatják az orrukon kifújva a levegĘt. Garantáltan vicces játék kerekedhet az összes családtag részvételével! Akár még hangversenyt, dalversenyt is rendezhetünk!
– Megmutathatjuk azt is a kicsiknek, hogyan lehet az
asztalon lévĘ tollpihét vagy a két kéz között tartott papír
zsebkendĘt megmozdítani csupán az orrunkból kifújt
levegĘvel. ElĘbb-utóbb biztosan utánozni fogja!

Tornaóra az oviban

Mint minden új dolgot, ezt is hosszas gyakorlás útján
képesek a gyerekek megtanulni. Ám idĘvel kialakul
igényük arra, hogy önállóan, jól alkalmazzák ezt a kezdeti
idĘben oly nehéznek látszó egészségügyi szokást is. Sok
kitartást, jó játékot kívánok hozzá minden szülĘnek!
Imre Gáborné óvodapedagógus

Tájékoztató a Fellegvár Óvoda Alapítványról
A 2011-ben EĘryné Dr. Mezei Orsolya és Abonyi Géza által alapított, de adminisztrációs hiba miatt csak 2012-tĘl mĦködĘ
alapítvány közhasznú szervezet céljainak megvalósításához a következĘ konkrét tevékenységeket végzi:
– a visegrádi Fellegvár Óvodába járó gyermekek testi és szellemi fejlĘdésének elĘsegítése,
– tárgyi feltételek javítása, természetes anyagú eszközök, berendezési tárgyak, játékok, gyermekek fokozott mozgásigénye
kielégítésének segítése programokkal, eszközökkel,
– kézmĦves tevékenységekhez szükséges alapanyagok biztosítása, kézmĦves programok megvalósításának segítése,
– az intézményhez kapcsolódó pályázatok lebonyolításának segítése, a programok támogatása,
– a német nemzetiségi hagyományok ápolásának elĘsegítése, az intézményben zajló német nemzetiségi oktatás támogatása.
Az alapítvány kuratóriumának és felügyelĘbizottságának tagjai az óvoda szülĘi közösségébĘl és pedagógusaiból kerültek
megválasztásra.
Az alapítvány vagyona jelenleg: 201.529 Ft, mely sikeres pályázatokból és a jövedelemadó 1%-nak felajánlásából tevĘdik
össze, valamint a KÁOSZ üzletház által létrehozott adományokból, mely a visegrádiak által felajánlott ruhanemĦkbĘl áll.
Ezeket a feleslegessé vált gyermek- és felnĘttruhákat db-onként 100 Ft-ért lehet megvásárolni az alapítvány javára. A június
óta tartó akcióból 162.500 Ft gyĦlt össze. Köszönjük az üzletház dolgozóinak és a ruhanemĦt felajánló visegrádiaknak is!
Kérjük továbbra is támogassák alapítványunkat jövedelemadójuk 1%-val!
Fellegvár Óvoda Alapítvány adószáma: 18282852-1-13
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NEMZETISÉGI OLDAL –

2015. február

Szerkeszti a Német Nemzetiségi Önkormányzat

A visegrádi fúvószenekar
év végi szereplései
Immár hagyomány, hogy fúvószenekarunk a karácsonyi
idĘben egy szentmisén zenéjével közremĦködik. 2014ben sem volt ez másképp. Szent Család vasárnapján az
este hat órai szentmisén ismert karácsonyi egyházi énekekkel gazdagította a liturgiát. Köszönjük a zenekarnak,
és vezetĘjének, Ott RezsĘnek a felkészülést és a játékot.

országot a kitelepítetteket szállító elsĘ vonat). Idén az
állami megemlékezést Dunabogdányban tartották január
18-án. A tíz órai szentmisét követĘen a templomkertben
álló elĦzöttek emlékmĦvénél beszédet mondott Balog
Zoltán miniszter, Hartmut Koschyk, a német szövetségi
kormány áttelepülĘkért és nemzeti kisebbségekért felelĘs
kormánybiztosa és Heinek Ottó, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke. Az emlékünnepséget levélben köszöntette Áder János köztársasági elnök
úr.
* Föglein Gizella: NEMZETISÉG vagy KISEBBSÉG? A magyarországi horvátok, németek, románok, szerbek, szlovákok és
szlovének státusáról 1945–1993, 2000 ISTER Kiadó és Kulturális Szolgáltató Iroda

Meghívó borversenyre
Az ÉMNOSZ, AldebrĘ Német Nemzetiségi Önkormányzata és Egyesülete szervezésében rendezik meg az

észak-magyarországi németek
II. regionális borversenyét.
Szintén hagyomány, hogy a zenekar szerepel a december 30-i disznótoron: sváb polkákból és keringĘkbĘl álló
kis mĦsorral szórakoztatja az egybegyĦlteket. A mostani
disznótoron történt szereplést a szokatlanul hideg idĘjárás
tette emlékezetessé. Köztudott, hogy a hangszerek az
alacsony hĘmérséklet hatására elhangolódnak (az eredeti
hangolásnál magasabban szólnak). A fúvós hangszerek
még inkább érzékenyek a hidegre, hiszen a zenész nem
száraz levegĘt fúj a hangszerbe, és ha a lehelet párája
megfagy a hangszerben, a billentyĦk csak nehezen vagy
egyáltalán nem mozognak. Ilyenkor a billentyĦk mĦködését csakis fagyálló kenĘanyaggal lehet biztosítani. Ez a
magyarázata annak, hogy a zenekar tagjai miért kortyolgattak pálinkát a nóták közti szünetben.

Tagfelvétel
A Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat fúvószenekara szeretettel várja tagjai sorába a lelkes és kitartó,
muzsikálni vágyó jelentkezĘket bármely korosztályból.
Több hangszer is gazdára vár. Sajnos jelenleg dobosa
sincs a csapatnak, és emiatt az indulók nem szólnak úgy,
ahogy illene. Tudjuk, hogy vannak olyan visegrádiak,
akik bár szívesen játszanának zenekarunkban, mégis viszont attól tartanak, hogy tüdĘvel, szájjal nem bírnák a
fújást. ėket szeretettel várjuk dobosnak.

Megemlékezés a kitelepítésekrĘl
A II. világháború lezárását követĘen nem kellett sokáig
várni a megtorlásokra. A béke jegyében Csehszlovákia
területén már 1945 májusában megkezdĘdött a német
lakosság elĦzése (wilde Vertreibung). Magyarországon a
szövetséges nagyhatalmak többszöri felszólítására 1945.
december 29-én jelent meg, és lépett életbe a magyarországi német nemzetiségĦ lakosság Németországba való
áttelepítésérĘl szóló rendelet*.
Az OrszággyĦlés 2013. december 17-én a magyarországi németek elhurcolásának és elĦzetésének emléknapjává
nyilvánította január 19-ét (1946. január 19-én hagyta el az

A regionális borversenyen minden kis- és nagytermelĘt
tisztelettel várunk.
Díjazás: oklevelek; Seszták ErnĘné egyedi kézmĦves
munkái; Palisca Mária kerámiája: a legjobb fehér-, vörösés desszertbornak.
Borminták leadási határideje:
2015. február 10. (kedd), 16 óra.
Teleház: 3353 AldebrĘ, Arany János út 1.
Nyitvatartási idĘ: hétfĘ–csütörtök: 8.00–16.00, péntek:
8.00–12.00 óra.
Egy termelĘ több mintával is részt vehet a versenyen,
melynek nevezési díja: 500 Ft/tétel.
Leadás tételenként: két üveg palack.
Ünnepélyes eredményhirdetés:
2015. február 14. (szombat), 17 óra, Népház.
Az eredményhirdetés után ingyenes vacsora (kérem, elĘre
jelezni az étkezési szándékot a 06 (36) 480-001/17-es
telefonszámon, mert csak így tudjuk biztosítani).
A rendezvénnyel kapcsolatban érdeklĘdni lehet:
Wingendorf János 06 (20) 4616-947.
Borbírálat:
2015. február 14. (szombat), 9 óra, IdĘsek klubja,
Vörösmarty út 2.
Program:
9.00 Borbírálat
15.00 Szent Donát-szobornál szĘlĘtĘke megáldása: Galó
József plébános
16.00 KultúrmĦsor (szervezés alatt)
17.00 Eredményhirdetés
18.00 Vacsora
19.00 Bál
Eredményes felkészülést és versenyzést kíván:
Ritter Imre ÉMNÖSZ elnök,
Juhász Józsefné AldebrĘ NNÖ elnöke,
Wingendorf János AldebrĘ polgármestere
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FILMKLUB
Értesítünk mindenkit, hogy a korábbiakban meghirdetettek szerint folytatjuk a filmklubot. Terveink szerint
azonban februártól visszatérnénk a csütörtöki elĘadásokra, így február 5-én és 19-én tartanánk a vetítést, 18
órai kezdettel.
Szeretettel várunk minden érdeklĘdĘt!
Részletesebb információval a mĦvelĘdési házban
vagy a 398-128-as telefonszámon tudunk szolgálni.

A Mátyás Király MĦvelĘdési Ház
tisztelettel hívja Visegrád lakosságát

2015. február 28-án, szombaton 17 órára
a mĦvelĘdési házba

A visegrádi óvoda és új CBA áruház
tervezésére kiírt pályázatra
beérkezett mĦveket bemutató

kiállítás megnyitójára
A pályázati kiírást
és a beérkezett pályamĦveket
Rüll Tamás,
Visegrád fĘépítésze ismerteti
A kiállítás 2015. március 31-ig tekinthetĘ meg
a könyvtár nyitva tartása szerint

A Mátyás Király MĦvelĘdési Ház
szeretettel hívja Visegrád lakosait
a hónap utolsó péntekén megrendezendĘ
elĘadás-sorozat következĘ alkalmára,
mely rendhagyóan nem pénteken,
hanem szombaton lesz

2015. február 28-án, szombaton 18 órától
a könyvtárban:

Disznóvágás – immár hatodszor
Visegrádon elĘször a millennium évében, 2009-ben rendeztünk városi disznóvágást. Az elsĘ ilyen alkalom még
szilveszter napján volt, ezzel fejeztük be a jubileumi év
rendezvényeinek sorát.
A következĘ évben már december 30-án volt az esemény, melyet azóta is ezen a napon tartunk. Két csapat
van, mely a kezdetektĘl részt vesz, segíti a rendezvényt: a
Visegrádi Fiatalok Klubja Egyesület és a Visegrádi Sziget
EgyesületbĘl összeállt társaság, illetve a Szent György
Lovagrend. Immár harmadszorra csatlakozott hozzájuk a
Visegrádi Yetik csapata, akik minden alkalommal a helyszínen dolgozzák fel teljes egészében disznójukat, mely
egyben az esemény egyik fĘ látnivalója is.
A mára már valóban hagyományosnak mondható rendezvény jellegénél fogva nem sokat változott az elsĘ
évhez képest, azonban a rendezvénytér megépülésével
megtalálta végleges helyszínét.
Ami az elmúlt években többletként jelent meg a kezdetekhez képest, az az, hogy a december 29-én levágott
disznókból a Szent György Lovagrend segítségével csomagokat állítunk össze, melyeket a lovagrend tagjai juttatnak el az idĘsekhez és a rászorulókhoz, akik nem tudnak eljönni a rendezvényre. Hozzájuk társult Kiss Petra,
aki nem elĘször ajánlott fel tisztálkodó szereket, játékokat
és kozmetikumokat, melyeket az élelmiszerekkel együtt
szintén szét tudtunk osztani. Köszönet érte!
Ezúton is köszönetet mondunk mindenkinek, aki segítĘként, szervezĘként vagy bármilyen hozzájárulással támogatta rendezvényünket.
Mikesy Tamás
A Soproni Sándor Egyesület
szeretettel vár minden kedves érdeklĘdĘt

„JÁTÉKOS ÓKOR”
címĦ

családi rendezvényére
2015. február 7. szombat, 16.00–18.30 óra
Helyszín:
Visegrád, Mátyás Király MĦvelĘdési Ház
16.00 Vetített képes elĘadások

Boruzs Katalin régész:

SebĘ Ferenc

„Játékok a római korból”

Kossuth-díjas elĘadómĦvész,
zeneszerzĘ, népzenekutató

Gróhné Illés Ildikó múzeumpedagógus:

elĘadása
vetített képekkel és zenével

a Kárpát-medencei népek
zenéjérĘl
és a táncházmozgalomról
A belépés ingyenes!
Mindenkit szeretettel várunk!

„Hogyha a kárhozatos kockán vidul apja,
gyerekként még játszik fia…”
– érdekességek az ókori játékok történetébĘl
Játsszunk együtt!
Az elĘadások után ókori játékok, mai, de római korral
kapcsolatos társasjátékok kipróbálására lesz mód.

Játékmesterek:
Horváth Zoltán (Társasjáték klub),
Tóthné Raincsák Réka (pedagógus)
és a Soproni Sándor Egyesület tagjai
A programra a belépés ingyenes!
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Könyvtári & hírek

Tisztelt
Könyvtárlátogatók!
Mint arról a Visegrádi Hírek hasábjain is többször olvashattak, könyvtárunkban az elmúlt
években egy folyamatos és tervszerĦ megújítást
végeztünk el, mely lassan a végéhez érkezik. A
könyvállományt számítógépre vittük, így a keresés, a kölcsönzés és sok egyéb folyamat pontosabb és gyorsabb lehet. A katalógust is elektronikus keresĘ váltotta fel. A digitalizálást egy leltár
követte, és most van folyamatban a könyvállomány tisztítása.
Az állomány-ellenĘrzés folyamán azonban azzal kellett szembesülnünk, hogy igen nagy számban voltak olyan könyvek, melyeket a kölcsönzĘk elvittek, és tĘlük csak nagy nehézségek árán
tudtuk visszaszerezni, vagy sok esetben soha.
Ennek nyilván az egyik oka az volt, hogy a kölcsönzés óta jelentĘs idĘ telt el. Éppen ezért a
könyvtárost arra kértem, hogy a könyvtári szabályzatot vegye sokkal komolyabban: amennyiben lejárt a kölcsönzési idĘ, szólítsa fel a könyvkölcsönzĘt a határidĘ leteltére, és ha kell, ezt
ismételje meg többször.
Kérem, ezt ne vegyék tĘle zaklatásnak. Nem
lenne jó, ha újra elĘállna az a rendezetlen helyzet, ami bizonyos fokig jellemezte korábban
könyvtárunkat. A mostani állapot megtartása
végsĘ soron mindenki érdeke, hiszen a kölcsönzĘk a könyvekhez így jobban hozzáférnek, a
dolgozóknak pedig sokkal egyszerĦbb lesz a
munkája.
Ehhez mindössze csak a könyvtári szabályzatot
kell mindenkinek betartania.
Kérem, legyenek partnereink ebben a folyamatban!
Köszönettel:
Mikesy Tamás
mĦvelĘdésiház-vezetĘ

Kedves
Könyvtárhasználók!
Felhívom szíves figyelmüket, hogy elkészült a
Könyvtárhasználati Szabályzat módosítása, mely
2015. február 1-jétĘl érvényes. Az eddigiekhez
képest lényeges változás csak a nyitva tartás
idĘpontjában, illetve a periodikák kölcsönzési
idejében van. A szabályzatot lentebb közöljük.
Egyúttal kérem a kedves Olvasókat, hogy akinek tartozása van, legyen szíves azt mielĘbb
rendezni. Amennyiben a kölcsönzött dokumentumokat nem tudja visszaszolgáltatni, a kárt
anyagilag meg kell térítenie, vagy az eredeti
dokumentummal adataiban megegyezĘ dokumentumot beszerezni.
Köszönettel:
Kotz Eszter
könyvtáros

2015. február

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI
SZABÁLYZAT
Érvényes 2015. február 1-jétĘl
NYITVA TARTÁS:
hétfĘtĘl péntekig 9.45–17.45 óráig
Várjuk mindazokat, akik kölcsönözni, napilapokat, folyóiratokat
olvasni vagy számítógépet használni szeretnének.
A könyvtár címe: 2025 Visegrád, Széchenyi utca 11. [telefon: 06
(26) 398-128, e-mail: vkonyvtar@gmail.com].

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
A Mátyás Király MĦvelĘdési Ház és Városi Könyvtár nyilvános
könyvtár. Szolgáltatásait bárki igénybe veheti, aki használatának
szabályait betartja.
A könyvtár közönségforgalmi tereiben tilos az alkohol- és a drogfogyasztás. Étkezés kizárólag a kijelölt helyen lehetséges. A
könyvtár használója a közösségi magatartás normáit köteles betartani.

KÖLCSÖNZÉSI FELTÉTELEK
A beiratkozási díj egy naptári évre:
– felnĘtteknek 500 Ft,
– tizenhat éven aluliak és hetven éven felüliek mentesülnek a beiratkozási díj megfizetése alól.
Olvasókártya elvesztése esetén az olvasó kötelessége az új kártya
díját (100 Ft) megfizetni.
A kölcsönzött könyvek nyilvántartása számítógépes programmal
történik. Egy alkalommal nyolc darab könyv kölcsönözhetĘ, négy
hétre (28 nap). A kölcsönzési határidĘ lejárta után az olvasónak
lehetĘsége van hosszabbítást kérni személyesen, e-mailben vagy
telefonon. Ha ez nem történik meg, a rendszer késedelmi díjat
számol fel (10 Ft/könyv/naptári nap). A tartozás rendezéséig
újabb könyv nem kölcsönözhetĘ.
A könyvtárban továbbá kölcsönözhetĘ CD, DVD és
Hangoskönyv (mindegyik esetében hét nap a kölcsönzési idĘ) is.
Késedelmes visszahozatal esetén 100 Ft/naptári napot számol fel a
rendszer. A folyóiratok kölcsönzési ideje a CD-khez és DVD-khez
hasonlóan hét nap. A nem könyv kategóriába tartozó dokumentumokra is vonatkozik a kétszeres meghosszabbítás. A meghosszabbítás ideje megegyezik az elsĘ kölcsönzés idejével.
Az állományba tartozó könyvekre elĘjegyzést felveszünk telefonon, személyesen vagy e-mailben (vkonyvtar@gmail.com).
Könyvtárunk e-mailben értesíti az olvasót, ha beérkezik az általa
elĘjegyzett dokumentum.
LehetĘség van a könyvtár állományában nem található dokumentumok könyvtárközi kölcsönzés útján történĘ beszerzésére is. Az
erre vonatkozó igényt e-mailben (vkonyvtar@gmail.com) is jelezheti az olvasó. A szolgáltatás postai költségét az olvasónak kell
megtérítenie, ez 500 Ft feladásonként.
Vigyázzunk a könyvtári könyvek és dokumentumok épségére!
A dokumentumok elvesztése vagy megrongálódása esetén a
könyvtár a beszerzési árat számlázza le az olvasónak, illetve lehetĘség van az intézménybe eljuttatni egy, az elvesztett, megrongált
dokumentummal azonos megjelenési adatokkal rendelkezĘ dokumentumot.
Kotz Eszter
könyvtáros
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,,Nomen est omen”:
GRACE ÉS GLORIA
Vannak, akik bevallják, vannak, akik nem – de a legtöbb
ember kíváncsi a nem maga választotta neve eredetére,
jelentésére. A latin mondást sokan akár sorsirányító erĘvel is felruházzák: – a név végzet – a név maga az ember
– a név kötelez – a név intĘ jel.
Tom Ziegler amerikai író sem véletlenül adta kétszereplĘs drámájának a címet: Grace jelentése: kegyelem, áldás,
báj, kecsesség, kellem, megbocsátás, megkegyelmezés.
Gloria szó a katolikus misébĘl már ismert, értelmezése:
dicsĘség, dicsfény.
Grace és Gloria. Nevük alapján két pozitív személyiség,
és találkozásuk is az együttmĦködés lehetĘségét kínálja,
de az ok, ami ezt a találkozást létrehozta – a halál közelsége –, a dráma elején inkább eltávolítja Ęket egymástól.
Grace (a kórházból hazabocsátott, végnapjait élĘ idĘs
parasztasszony) és Gloria (a pályája csúcsán álló sikeres
értelmiségi nĘ), a halálos beteg és az önkéntes ápoló életfelfogásuk és helyzetük miatt sok konfliktus, vita és civakodás után jutnak el egymás értékeinek felismerésére,
tiszteletére olykor fájdalmas, könnyet fakasztó, olykor
harsány humorral átszĘtt helyzetekben.
2015. január 9-én a Duna moziban nézhettük meg Sólyom Katalin és Füsti Molnár Éva pécsi színésznĘk remek
elĘadásában ezt a 20–21. századi aktuális témát feldobó
drámát.
S hogy azokkal is megosszuk az átélt élményeket, akik
nem tudtak eljönni az elĘadásra, csokorba szedtem azokat
a véleményeket, melyek a majdnem teltházas mozi nézĘitĘl érkeztek.
,,Szívbemarkoló, de mégis megnevettetett.”
,,Miközben nagyot nevetgélhettünk a humoros oldaláról
ábrázolt mondanivalón, párbeszédeken, mélyen elgondolkodtatott az idĘs kor fizikai és lelki gyötrelmeirĘl, a szeretet mindent felülmúló erejérĘl.”
,,Felejthetetlen élmény volt Sólyom Katalin és Füsti
Molnár Éva színészi játéka. A darab megtanít élni és az
életünkben bekövetkezĘ halált méltósággal elfogadni. A
darab szereplĘinek a neve is erre utal: GRACE –
GLORIA!”
,,Úgy érzem, ez az elĘadás arra tanít, hogy hogyan éljük
örömmel az életünket. Az öreg és beteg farmerasszony,
Grace, tudja. Gloria és Ę két különbözĘ világból valók, és
mégis jó barátok lesznek, és megtanulják egymástól, hogy
minden nehézség ellenére, ha segítjük egymást, vannak az
életnek szép pillanatai.”
,,Én még nem láttam olyan elĘadást, ahol ilyen természetes átéléssel játszottak a színészek, ahol mi, nézĘk
ennyire benne legyünk a darabban, átéljük a könnyeiket.
Hihetetlen elhivatottságra vall, hogy ekkora távolságot
megtesznek télen, amikor az útviszonyok nem a legjobbak.
Olyan sokat kaptunk, szinte szégyellem, hogy semmit
tudtunk mi adni a tapsunkon kívül.”
,,A darab remek volt, az elĘadás szintén. Nagy érzelmi
hullámvasúton éreztem magam, egy-egy ,,poén”, melyen a
háttértartalomtól függetlenül Ęszintén lehetett nevetni,
majd két perc múlva szaggatja a lelked, amit látsz, hallasz. Amikor nevetés közben gombóc lesz a torkodban és
hullik a könnyed.

Véleményem szerint ezt minden embernek látnia kellene
még fiatalon. Az a fajta érzés, amikor megnézed, és utána
nincsenek szavak, csak hallgatni jó egy ideig – az ember
rendezgeti magában az érzelmeket, míg beszélni tud róla.
Köszönöm az élményt!”
,,Azt hiszem, ritka szép és elgondolkodtató darabot láthattunk a két remek színésznĘ jóvoltából. Ahogy közeleg a
vég, az ember egyre bölcsebbé válik, és más lesz a fontos
számára. Ritka, ha az elmúláshoz is ilyen szellemes, ironikus humorral tudunk közelíteni! Irigylésre méltó az az
emberi tartás, ami a halál árnyékában is nemes gesztusokat tud kiváltani. Azt hiszem, a látottakra-hallottakra is
igaz: ,,Sok minden csodálatos, de az embernél nincs csodálatosabb.” (Szophoklész: Antigoné)”

Jelenet az elĘadásból
S valóban: az EMBERNÉL nincs csodálatosabb. Ahhoz,
hogy ennek tudatára ébredjünk, szükségünk van a mĦvészetek által nyújtott katarzisra, arra az érzelmi, erkölcsi
megtisztulásra, ami egy megrendítĘ esemény, tragédia
hatására a nézĘ, olvasó, fĘhĘs lelkében végbemegy.
Jó dolog, hogy itt helyben, Visegrádon is van lehetĘségünk ilyen feltöltĘdésre azzal, hogy intézményeink, civil
szervezeteink sokszínĦ kulturális alkalmat kínálnak, s már
csak rajtunk múlik, hogy élünk-e a lehetĘséggel.
,,Hamisítatlan színház élmény a visegrádi moziteremben. Köszönet érte a darabválasztásnak, a kitĦnĘ mĦvészeknek, minden közremĦködĘnek, s a létrehozó Együtt
Kulturális Egyesületnek. S még sok ilyen elragadó varázslatot Grace-nek és Gloriának.”
Hoffmann István egyesületi tagunk köszönĘ sorait megtoldom az Együtt Kulturális Egyesület vezetĘinek, a Zoltán Erika – SzĘke Mátyás házaspárnak az évrĘl évre
megvalósító gazdag egyesületi programok szervezését,
kivitelezését.
Köszönjük Mikesy Tamásnak, hogy a színházi elĘadások
alkalmával biztosítja a fĦtött mozit, az elĘadások technikai hátterét, az elĘadók igény szerinti próbalehetĘségét és
esetleges díszlet vagy más kellékét.
2015 felemelĘ nyitó eseménye volt a Grace és Gloria
bemutatója. Adjon erĘt és példát mindannyiunknak!
Mezei Anna
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Nem tudom, hányan emlékeznek a Visegrádi Hírek olvasói közül a fenti címre? 2009. júliusi számában mutattuk be Greguss Tamást, aki azóta kiállításon, naptárban, könyvben és az újság hasábjain bizonyította fotóival,
hogy sikeresen jutott túl a ,,szárnypróbálgatás”-on. De ugyanilyen biztató másik szárnypróbálgatónk, Farkas
EnikĘ útkeresése is. Különleges hangját megmérette már tehetségkutató versenyen, fellépések közönsége elĘtt,
hanglemez-felvételen, ünnepi mĦsorok közremĦködĘjeként. A szintén helyinek mondható Szimbola zenekar
énekese, s együttesével egyre ismertebbek, sikeresek szakmai körökben, lassan országossá kiterjedĘ rajongóik
körében.
– ,,Hát igen! Ilyen az élet!” – mondatja velem a tapasztalat bölcsessége. De milyen jó, hogy fiataljaink szárnypróbálgatása a mi szurkolásunk csendes és hangos drukkolásával történik!
És ezek után – most csak szerényen jegyzem meg – újabb szárnypróbálgató fiatal mutatkozik be az újságban:
Berkesi Gabriella már megmutatta iskolai kísérleteit, most a személyes bemutatkozás után egy novella elolvasásával, véleményezésével segítsük mi is írói ambícióit! Hiszem, hogy újabb szárnypróbálgatónk is sikeres lesz!
Mezei Anna

Bemutatkozás
Nevem Berkesi Gabriella. Meg kell, hogy valljam, nem a kötelezĘ olvasmányok vonzottak
be az irodalom világába. Kálazy Laci bácsi ajánlotta nekem Leslie L. Lawrence könyvét (A
gonosz és a fekete hercegnĘ) még mikor középiskolás voltam. A krimi hamar magával
ragadott, és pillanatok alatt bevonzott. Lavinaként omlottak rám a történetek, az újabbnál
újabb világok. Nem tartott sokáig, hogy megpróbáljak én is írni valamit.
Az elsĘ novellámat a középiskolában írtam. A címe a Titokzatos férfi volt, és nem mertem
megmutatni senkinek. Azóta folyamatosan próbálom fejleszteni magam.
Az elsĘ novellaíró versenyre egy internetes oldalon jelentkeztem. A feladat szerint mindenki egyéni zenét kapott, és annak hangulatára kellett egy rövid novellát írni. Negyedik
helyezett lettem ott.
A második versenyre tavaly karácsonykor jelentkeztem. Saját világban kellett alkotnunk,
és tíz kötelezĘ szót beleírni. Ennek még várom az eredményét (jövĘ héten lesz eredményhirdetés).
(Fogalmazóképességemet szerepjátékokkal szoktam fejleszteni. Általában ketten játszunk, és mindketten a saját karakterünk szemszögébĘl írjuk meg a történéseket amolyan „Te hogy folytatnád?”-szerĦen. Négy-öt oldalnál sosem írunk
kevesebbet. KülönbözĘ világokban, teljesen eltérĘ karakterekkel játszunk, hogy minél szélesebb körben fejlĘdhessen a
látásmódunk és szókincsünk.)





Egy faforgács a szemembe röppen. Szitkokat szórva kapok oda, és próbálom kidörzsölni az átkozott szilánkot.
Egyre jobban szúr, de én csak dörgölöm és dörgölöm.
„Ne most! Nem teheted ezt velem! Mindjárt készen vagyok!”
Könnyeim végre kimossák a szemembĘl a megátalkodott fadarabkát. A lap szépen formálódik a zsalu áldásos
munkája által. Persze a gyalu nem tudna dolgozni, ha nem
tartanám a kezemben. Az én két erĘs kezem pedig biztosan tartja a szerszámot. Ezen a napon nem teketóriázhatok.
A tölgy édes illatot áraszt minden alkalommal, amikor
belevágok. Mintha csak azt próbálná elérni, hogy ne bántsam. Nem tehetek róla, ez nem személyes ügy. Én nagyon
szerettem ezt a fát, de muszáj volt a cél érdekében kivágnom.
Az idĘ közeledik, tenyerem izzad, kezemben megmegcsúszik a gyalu fanyele. BĘröm már rég nem hólyagosodik fel az efféle megerĘltetéstĘl. A jó asztalos mester
egy évben megszámlálhatatlanul sok széket, asztalt és
szekrényt készít. Én pedig a legjobbtól tanultam.

Apám a falu legügyesebb asztalosa volt. Olyan rózsát
faragott a legkeményebb tölgyfába, hogy az majdnem
bimbót bontott. Anyám gyönyörĦen festette meg Ęket.
Öcsém folyton körülöttük sertepertélt. Elcsente a szerszámokat, a farforgáccsal játszott. Azt mondogatta, hogy
Ę tetĘkön fog mászkálni, és cserepeket fog cserélni.
Aztán egy nap az öcsémre rámutatott egy görbeujjú, bibircsókos öregasszony. A szegény kisfiú leesett a tetĘnkrĘl. Azon nyomban nyakát szegte. Sikoltozó, síró édesanyám karjaiba vette, szólongatta, simogatta, ígérte,
semmi baja nem lesz. A csöppnyi fiú szĘke fejével, tótiszta szemeivel még egyszer utoljára felnézett az anyjára,
majd örökre kihunyt a fény a szemébĘl. Anyánk napokig
virrasztott kihĦlt teste felett. Apánk próbált lelket önteni
belé, de Ę is ugyanúgy szenvedett.
Nemsokára mindketten megbetegedtek, ágynak estek.
Testüket rázta a láz, álmaik gyötrelmesek, lidércesek
voltak. Hallgattam, ahogy sikoltoztak, nyöszörögtek.
Mellükön trónoló szörnyĦséges démonokról habogtak.
Nehezen kapkodták a levegĘt, szájuk elkékült, a szemük
vizenyĘssé vált.
Egyik reggel úgy találtam rájuk, hogy egymás kezét szorongatták, szemük a semmibe meredt. Ajkukra ráfagyott a
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rémült, néma sikoly, arcukat meggyĦrte a rettegés. Már
egyikük sem látta a halálukat okozó rémképeket.
***
Azóta vártam ezt a napot. Az utolsó simításokat végzem.
A babona szigorúan kiköti, hogy minden nap csak egy
mĦveletet szabad elvégezni a széken. Luca napján kezdtem egyetlen facsap elkészítésével. Tegnap már kifaragtam az utolsó lábat, és hozzáillesztettem a többihez.
Amint az ülĘlapot is befejezem, ez is a helyére kerül.
Ezúttal nem vések bele semmilyen mintát, még csak a
simaságára sem fordítok akkora gondot. Csak szálka ne
álljon a kezembe, míg elviszem a templomig.
A vésĘ könnyen szalad, óvatosan kell használnom. Hamar megvan a három kis lyuk, amibe a szék lábai illeszkednek majd. Egy kis rábeszélés a kalapáccsal, és már
készen is vagyunk. Megvizsgálom, hogy elég erĘs-e, hogy
megtartson. Megrángatom a lábakat, ráülök, majd ráállok.
Nem túl magas, de arra éppen elég, hogy átlássak az emberek feje felett.
Igen. Az éjféli misén eljön az igazság pillanata.
A levegĘ dermesztĘen hideg, a csillagok félve bújnak
meg egy felhĘ mögött. Még a fenséges Hold is csak sápadtan, reszketĘn mutatja orcáját. A falusiak a misére
hívó harang szavára a templom felé gyülekeznek. Hatalmas szoknyák, kikeményített nadrágok, kalapok, kikefélt
csizmák mindenfelé.
Kabátom alatt a szék, zsebemben mák lapul. Úgy érzem
minden tekintet engem vizslat. Szorongásom tovább fokozódik, és úgy vélem minden bejglitĘl mákos bajusz
rajtam kuncog.
De én ma elkapom a boszorkányt.
A lég szinte mozdulatlan, fullasztó a kicsiny templomban. Az egész falu összegyĦlt, hogy a plébános áhítatos
szavait hallják ezen a szent napon. A jászol az oltár mellett, igazi bárány bámulja az egybegyĦlt nyájat, miközben
a kócból készített Jézuskát melengeti.
Annyian vagyunk, hogy a legtöbben le sem tudunk ülni.
A padok között, a két oldalukon, mögöttük, mindenhol
emberek. Egyik vasárnapi misén sincs ennyi ember. Mindenki attól retteg, hogy ha nem jön el, és nem kér áldást a
tisztelendĘtĘl, akkor ártás száll a fejére, vagy elkárhozik.
A hívek hirtelen talpra szökkennek – a padokban ücsörgĘk is. A pap díszes stólában, peckesen jelenik meg ministránsai körében. A fiúk is emelt fĘvel, büszkén lépkednek. Egyik a kendĘt, a másik a bort, a harmadik az ostyát,
a negyedik a csengĘt viszi.
A nép elcsendesül, ahogy az atya befejezi az éneket.
Szívem oly hevesen ver, hogy nem látom rendesen az
oltárt. Szédülök, tenyerem izzad, fejemben pedig milliónyi kérdés száguld. Megszorítom a széket a hónom alatt,
az pedig cserébe megszúrja a tenyerem egy szálkájával.
Azonnal észhez térek. Bár a szívem még mindig a fülemben dobol, de látásom kitisztul. Elkezdem óvatosan kihúzni a székecskét a rejtekébĘl. Nagyon ügyelek rá, hogy
senki ne láthassa, különben még idĘ elĘtt rájönne a boszi,
hogy mire készülök.
Ekkora tömegben ki venné észre, ha széttépne...?
A plébános beszélni kezd, a nyájas nép leül – aki tud –,
én pedig azzal küzdök, hogy a széket minél kisebb feltĦ-
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nés mellett elĘ tudjam venni, és le tudjam tenni. A mellettem ácsorgó péket majdnem oldalba bököm a könyökömmel. Helyezkedek kicsit, de így meg a cipész van
útban. Homlokomról izzadtságcsepp csurog a szemembe.
Gyorsan pislogok párat, és közben körbe kémlelek. Senki
nem figyel rám, mindenki a pátert figyeli.
Újból megszorítom a szék lábát. ErĘt merítek a szálka
szúrásából: elĘrántom a széket, és a földre koppintom.
Azon nyomban ráállok, már majdnem ugrok. Gyorsan
körbefuttatom a tekintetem a falu népén, és akkor meglátom.
A szarvai miatt könnyen felismerem! A pék anyósa!
Ocsmány orrán förtelmes bibircsók trónol, amibĘl hatalmas szĘrszál meredezik. Sárgás-feketés fogaival rám
vicsorog, hórihorgas karmaival felém kap.
Na, nem eszik olyan forrón a kását!
Kapom a széket, és kiinalok a templomból. Hallom,
ahogy rikácsolva, fogait csikorgatva fut utánam a vasorrú.
Úgy szaladok, hogy tüdĘm majd beleszakad, lábaim reszketnek a félelemtĘl. Megpróbálok benyúlni a zsebembe,
de mellé nyúlok, és csak az üres levegĘt markolom. A
banya vészesen közeledik hozzám. Már élezi a karmait,
amelyek szikrát vetnek, ahogy a kĘhöz érnek.
Ismét megpróbálok a zsebembe nyúlni. Sikerül, ujjaim
elmerülnek a mákban, de nem tudom kihúzni a kezem.
Megakad a szĦk zsebszájban. Hiába rángatom, cibálom,
nem akar jönni. A boszorkány a nevemet kiáltja, szitkokat
szór felém. Hát még akkor, mikor zsebem varrása megadja magát, a mák pedig mind az útra ömlik.
Nem állok meg megnézni, hogyan halad a szipirtyó a
mák szedegetéssel. Teljes erĘmbĘl futok, ahogy csak a
lábam bírja. Berohanok a nyitva hagyott ajtón, és azonnal
a kandallóban égĘ tĦzre vetem munkám gyümölcsét.
Azonnal sivító, sikoltó hang tör fel belĘle. Fogaimat öszszeszorítva, a hangokat eltĦrve rohanok a nagykésért, és a
seprĦért. Az ajtót bezárom, a bal ajtófélfába vágom a kést,
a seprĦt keresztbe állítom elĘtte. Végül pedig az ajtó
mellé rakott fokhagymát beletömöm a kulcslyukba.
Hátamat a falnak vetve hallgatom, ahogy az istenverte
satrafa az ajtón dörömböl és szitkokat, átkokat dobál rám.
Lábaim majd összecsuklanak, tenyeremet a fülemre tapasztom. Biztos vagyok benne, hogy a sok potyolínó
mind a templomban maradt reszketve.
Rám hagyják, hogy elbánjak a banyával, pedig Ęk is
ugyanúgy meg akarnak tĘle szabadulni, mint én. Gyáva
alakok, akik még csak el sem merték kezdeni építeni a
Luca székét. De én megtettem. Megtaláltam a boszorkányt, és hiába szedte fel a mákot, a többi minden megóv
tĘle.
***
A ház reszket a rázúdított szörnyĦ varázslatok alatt, de
nem adja meg magát. Mindent elolvastam és megtudtam
róla, hogyan kell védekezni a szörnyĦséges csoroszlya
ellen. Az ördög ágyasa rajtam nem fog ki! Elveszem a
kezem a fülemrĘl, és most már élvezettel hallgatom,
ahogy a fa sír, nyöszörög a tĦzben. Mert ez azt jelenti,
hogy a büdös banyának befellegzett.
Berkesi Gabriella
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Strand állott, most földhalom
Van egy mondat, amely kétséget kizáróan minden visegrádi lakos szájából egyformán hangzana el, és amely így
szól: Kérjük vissza a strandunkat!
A strandeladás régi szereplĘihez már hiába fordulnánk
ezzel a kéréssel. Maradnak számunkra azok az emberek,
akiknek most hatalmában áll, hogy a város erĘforrásainak
egy részét a strand visszaszerzése, vagy egy új strand
létesítésének szolgálatába állítsa. A jelenlegi képviselĘtestület tagjait szeretném megszólítani, hogy tegyenek
lépéseket ebbe az irányba. A költségvetés tartalmazzon a
megindulásra vonatkozó keretet és a polgármester legyen
megbízva és felhatalmazva a jelenlegi tulajdonossal, vagy
egy új beruházást lebonyolító céggel történĘ tárgyalásokra. Az idĘ múlik és ebben a helyzetben, amikor a város
más beruházásai egyébként is állnak, lehetne energiát és
idĘt szánni a strand ügyére is. Nem lehet eléggé hangsúlyozni ennek az ügynek a fontosságát úgy a város lakossága, mint az idegenforgalom szempontjából, és ami a
jövĘt illeti, újra és újra rá kell irányítani a figyelmet erre a
kérdésre.
Ha nem lenne elszomorító, akkor mosolyogni lehetne
rajta, hogy a wellness szállodák helyi elterjedésével Visegrádon már mindenki addig ülhet és lubickolhat naphoszszat a meleg vízben, ameddig csak akar, kivéve a visegrádi lakosságot. FĘleg elszomorító, ha hozzátesszük,
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Intézményi hagyományainkhoz híven a 2014-es
esztendĘt is a családok részére rendezett karácsonyi ünnepséggel zártuk, melyet idén Szentendrén a
Járási Kormányhivatal épületében rendeztünk meg.
A meghívottaknak ajándékokkal és bĘséges vacsorával kedveskedtünk.
Az ünnepi mĦsor és kézmĦves foglalkozás után a
legizgalmasabb pillanatot a karácsonyfa alatti ajándékok átadása jelentette. A gondosan elkészített
csomagokban a lányoknak és fiúknak személyre
szóló meglepetéseket és élelmiszercsomagokat
helyeztek el szolgálatunk munkatársai. A szülĘk
eközben gyermekeik önfeledt örömében gyönyörködhettek.
Természetesen karácsonyi ünnepségünk nem jöhetett volna létre támogatóink és a településeken
élĘk adományai nélkül, akiknek ezúton is köszönjük nagylelkĦ felajánlásaikat:
Pikszis Kreatív Hobby, Vegye-vigye vegyeskereskedés, Szilágyi pékség, Maros Márk zöldséges,
Zöld Patak gyógyászati segédeszközök boltja, Karnevál József vállalkozó, Kékvölgy Waldorf Iskola
és Gimnázium, Lakatos Elena, La Fiesta Party
Service, Drogerie Markt, Fellegvár Óvoda Visegrád, Áprily Lajos Ált. Iskola Visegrád, Városi
gyógyszertár Szentendre, Ringató közösség Szentendre és Visegrád, Berdo Gyümölcs Kft. Budakalász.
Dunakanyari CsaládsegítĘ
és Gyermekjóléti Szolgálat
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hogy a városnak, azaz nekünk, helyi lakóknak több tízezer
köbméter meleg vizünk áll rendelkezésre a város termálkútjából.

Az idén lesz tizenöt éve, hogy a lepencei strandot az akkori képviselĘ-testület eladta, azóta tizenöt évfolyam
gyermekei nézegetik kívülrĘl, és hallgathatják arról a
szüleik meséit, milyen szép és igazi jó strand volt itt a
földkupacok helyén.
Kérem, hogy cselekedjünk minél elĘbb és minél hatékonyabban egy új, vagy felújított strand létesítése, megnyitása érdekében.
Abonyi Géza elnök (VTVE)

 





A KeresztelĘ Szent János Alapítvány Visegrád szeretne köszönetet mondani mindazoknak, akik kézmĦves, bolhapiaci, pénzvagy büféadományukkal, önzetlen segítségükkel és vásárlásukkal hozzájárultak a november 29-én tartott karácsonyi jótékonysági vásár sikeréhez.
Több mint 40 helyi vagy visegrádi kötĘdésĦ kézmĦves termékeit kínáltuk az érdeklĘdĘknek. A kuratórium és a felügyelĘbizottság tagjai mellett 10–15 lelkes önkéntes segítette a munkánkat. A rendezvény sikeréhez nagymértékben hozzájárult az az
összefogás és önzetlenség, amellyel közösségünk tagjai a kezdeményezés mellé álltak.
Köszönjük az adományozóknak, köszönjük a segítĘknek, és
nagyon köszönjük a sok lelkes vásárlónak. Külön köszönjük
Schüszterl Károly és dr. Kucsera Tamás Gergely képviselĘk
támogatását is, akik tiszteletdíjuk egy részét ajánlották fel erre a
célra.
A vásár szép eredménnyel zárult, az Önök adományainak köszönhetĘen még karácsony elĘtt sor került az orgona apróbb
hibáinak kijavítására és a hangolásra, így az ünnepi szentmiséket
már szépen zengĘ orgona kísérte.
A KeresztelĘ Szent János Alapítvány kuratóriuma
és felügyelĘbizottsága

KÖSZÖNET!
Tisztelt Polgármester Úr! Megköszönjük mindenkinek: legelsĘsorban az adományozóknak, szervezĘnek, lebonyolítónak, a
kis apróságoknak, vendéglátónak, hogy az idĘsek napját – karácsony tájt – széppé, kedves ünneppé varázsolták. Köszönet!
A hetven éven felüliek nevében egy régi tanácsi dolgozó
(nyugdíjas):
Onódy Aladárné

XXXI. évfolyam 2. szám
A hónap mĦtárgya

Februárius –
a megtisztulás hava
Az év második,
egyben
legrövidebb
hónapja
február. A népi
kalendáriumban ez
a böjt elĘhava;
erre az idĘszakra
esett a farsang, a
legtöbb bál. A
római korban az
„eseménytelen” téli idĘszakot befejezĘ
megtisztulási és bĦnbánó
ünnepek
idĘszaka volt.
Ma
használt
nevét Februusról, a megtisztulás istenérĘl kapta,
illetve a hozzá kapcsolódó Februa vagy Februalia
ünneprĘl, amely Ęsi, szabin és etruszk hagyományokból táplálkozott. A szertartás fontos része volt,
hogy a febrummal – egy kecskebĘrbĘl készült korbáccsal – jelképesen megcsapkodták a fiatal lányokat, így téve Ęket tisztává és termékennyé. Egyébként a februári római ünnepek többsége a családhoz
és az Ęsök tiszteletéhez kapcsolódik.
A hónap elsĘ napja a családi életet védĘ Juno istennĘ (Iuno Sospita, vagyis „SegítĘ Juno”) ünnepe
volt. Ezt követték a megtisztulást célzó, a szerencsétlenségeket elhárító, egyúttal jó termést és a
tevékenységek sikerét biztosító szertartások, majd
kilenc napos ünnepségsorozattal tisztelegtek a
család felmenĘi elĘtt, amit a halottak szellemének
ünnepe zárt. Ezt követte az élĘk kiengesztelése és a
márciusi, aktív idĘszakra való készülĘdés.
A Mátyás Király Múzeum gyĦjteményében található egy 10 cm-es, fátylas vagy köpenyes nĘi alakot mintázó agyagszobrocska töredéke, ami a 2008as lepencei ásatáson került napvilágra. Feje és bal
karja hiányzik, a jobbjában áldozati csészét tart.
Figyelembe véve, hogy római szokás szerint az
isteneket mindig ugyanúgy, jelképeikkel vagy
fegyvereikkel ábrázolták, a ,,lepencei istennĘ” a
házasságot és a szülĘ nĘket istápoló Juno vagy a
házi tĦzhelyt és az otthont óvó Vesta lehetett.
Mindkét istennĘt hosszú ruhában, fátyollal ábrázolták, egyik kezükben áldozati csészét tartva. A másik kezükben jogar vagy fáklya is lehetett. Junót
gyakran ábrázolták virággal vagy szent madarával,
a pávával.
Az istenfélĘ rómaiak a fontos események elĘtt
mindig kikérték az égi hatalmak véleményét, gyakran fordultak hozzájuk védelemért, támogatásért,
útmutatásért. Minden római ház(tartás)ban volt kis
szentély, ún. Lararium, ahol az adott családot védĘ
szellemeknek a szobrocskáit helyezték el. Mellettük
más, a családot védĘ isten vagy istennĘ szobra is
állhatott, ahogyan a 3. században az egyik Lepencén élĘ családnál Junóé vagy Vestáé.
Boruzs Katalin
régész
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Lapzárta után érkezett az örömteli hír:

   
 
Egy év eltelt, és ismét az országos döntĘn voltunk. Tavaly a 7. helyet
sikerült megszerezni, aminek nagyon tudtunk örülni. Hisz ne felejtsük
el, hogy egy 180 fĘs iskola (1600 fĘs városka) vette fel itt a versenyt a
nálánál akár tízszer nagyobb iskolákkal vagy éppen több tízezer fĘs
városokkal. Ez idén (Pakson) sem volt másképp. Az ország legjobb
nyolc csapata került ide a majdnem 600 jelentkezĘ csapatból. Mi
pedig újra kijutottunk – méghozzá csoportelsĘként!
Nem találok rá szavakat, milyen fantasztikus játékot produkáltak a
fiúk. A csoportkörben Szigetszentmiklóst 4:1-re, Székesfehérvárt 3:0ra, majd Komáromot 7:0-ra vertük meg. A harmadik meccsre már híre
ment, hogy micsoda játékot játszanak a visegrádiak és bizony sok-sok
máshonnan való diák, felnĘtt, edzĘ jött a mi meccsünket, meccseinket
nézni. Megnyertük a csoportot – következett az elĘdöntĘ Eger ellen.
Mint ahogy az eddigi meccseinken – most is jól ment a játék, és igen –
vezetünk 1:0-ra.
Aztán történt valami.. egy porszem.. egy kis kihagyás, az ellenfél
kihasználta ezt a pillanatnyi koncentráció-hiányt, és átvette a vezetést.
Van még idĘ… de már nem mennek simán a passzok, görcsösek a
mozdulatok, dadognak a labdakezelések. Az ellenfél pedig okosan
tördeli a játékot – így már nem tudtunk változtatni az eredményen.
Talán a legfontosabb meccsen kikaptunk 2:1-re.
Nehéz lenne leírni, mit érezhettek a fiúk. ėk is tudták, hogy a döntĘben a helyünk – de a floorballt is gólra játsszák. Van tíz perc a következĘ meccsig – na, most nem szabad elhagyni magunkat, nem elcsüggedni! És gyerünk, kell az a harmadik hely!!! Bár kicsit döcögĘsen, de
nekilendülünk és góóóóóóóóóóóóóól! 1:0! Gyerünk fiúk!
Nem nyertük meg, a 4. helyen végeztünk. De nem szomorkodunk: ez
csodás eredmény egy kis iskolától, egy kisvárostól. Országos döntĘn
voltunk, és csodás eredményt értünk el. Sickerling Maximiliánt pedig
beválasztották a torna All Star csapatába is! A tornát végül az a Komárom nyerte meg, amelyiket mi a csoportkörben 7:0-ra megvertünk.
Az eredményhirdetésnél az ellenfelek edzĘi, a játékvezetĘk, a csapatkísérĘk sorba jöttek oda hozzánk, és mind-mind azt mondták: ezt a
tornát nekünk kellett volna megnyerni.

Csapatunk az oklevéllel

A csapat tagjai: Farkas Gábor, Ispán Bende, Láng Bence, Marosi
Tamás, Scheili Péter, Sickerling Maximilián.
Köszönet az Áprily Iskoláért Alapítványnak a támogatásért!
Köszönet a szülĘknek és ismerĘsöknek, akik eljöttek buzdítani a csapatot!
És külön – nagy-nagy – köszönet Szendrey Lajosnak a pályán és a
pályán kívül nyújtott önzetlen segítségéért. Neki köszönhetjük, hogy
egységes pólóban jelenhettünk meg, amelyen ott díszelgett iskolánk
címere, és nem csak pólóval lepett meg minket: egy garnitúra mezt is
kaptunk, amin ott szerepelt a városunk és az iskolánk neve. Köszönjük!
Paulusz József
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Beszámoló 2014 labdarúgásáról
A Visegrádi Sportegyesület labdarúgó szakosztálya a 2013–
2014-es szezonban kiemelkedĘen teljesített. A TAO-s pályázat adta lehetĘségeket és az egyéb támogatási összegeket
sikerült jól kamatoztatni.
Fejlesztésben több mint 3,4 millió Ft-ot tudtunk felhasználni locsolórendszer-kiépítésre, technikai fejlesztésre, mĦtrágyára és fĦmagra.
Utánpótlás-nevelésben a négymilliós pályázati keret lehetĘséget adott rengeteg modern sportfelszerelés beszerzésére,
sporttáborok és kirándulások szervezésére, tornák rendezésére és részvételére, személyszállítási kiadásokra, valamint
terembérlet és felmerülĘ költségek pályázat szerinti kiadására. Bátran versenyeztettük a meglévĘ korosztályainkat: U7,
Edzés
Ovis
40
U7
80
U9
88
U11
88
U13
132
U15
132
U18
88
FelnĘtt U21
44
Öregfiú
44
Összesen:
Az elmúlt tíz évben megtöbbszörözĘdött a sportolói létszám és az alkalmak száma, ez szakosztályunkat meghatározó központi szerephez juttatta.
Ezúton köszönetet szeretnék mondani azoknak a kiemelt
támogatóknak, akik ezt lehetĘvé tették: Sirály Étterem és
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U9, U11, U13, U14, U18, U21, felnĘtt és öregfiú csapataink
45 tornán vettek részt, 25 kupát és több egyéni díjat nyertek.
Természetesen végigjátszották a 24 mérkĘzésbĘl álló bajnoki
sorozatokat, itt a középmezĘnyben végeztek. Teljesítették a 2
x 4 (ill. 6) helyszínbĘl álló Bozsik-programot. Rendeztünk
hat alkalommal labdarúgó tornát U7, U9, U11, U13, U15 és
egy nyílt amatĘr emléktornát. Szerveztünk nyári tábort és
erdei edzĘtábort (Királyréten), részt vettünk egy egri nemzetközi tornán és táborban. Elutaztunk több mint 12.000
kilométert, segítettük az iskola sportprogramját, ovis korú
gyerekeknek lehetĘséget biztosítottunk a rendszeres heti
játékos ovifoci-tornához.
Sporteszközöket, ügyességi játékokat vásároltunk iskolai és
óvodai jobb minĘségĦ sportprogramjaink kivitelezéséhez.
Sportolói létszámunk tovább nĘtt, megközelíti a 180 fĘt.
Edzések és sportolással eltöltött alkalmak száma:
Torna
Bajnoki
Összesen
2
42
13
93
15
103
15
103
17
149
5
22
159
2
28
118
2
28
74
7
28
79
920 alkalom
Szálloda Kft., Visegrádi Bobpálya, Hotel Silvanus, Wixter
Line Kft., RézmĦhely Kft., Héda Tours, Menax Kft., Visegrád
Város Önkormányzata.
Szendrey Lajos
utánpótlás-vezetĘ

Angol nyelv oktatása
Óvodásoknak és iskolásoknak (magánórák)
Angol nyelvtanítói diplomával, saját magam által kidolgozott, a gyakorlatban is hatékonyan mĦködĘ tanmenetem
szerint vállalom óvodás és iskolás gyermekek angol nyelvĦ
oktatását, korrepetálását, fejlesztését saját otthonukban
és külsĘ helyszíneken is! Saját koncepcióm lényege az
élményközpontú, szóbeliséget hangsúlyozó, szituációkhoz
kötött hatékony nyelvtanulás, mindannyiunk nagy örömére!
A magánórák ára: 2500 Ft/60 perc.
Nagy örömmel várok minden kedves érdeklĘdĘ családot!
Balázs Marietta
Telefonszámom: 06 (20) 347-9096

English Outside szakköröm leírása
(felsĘ tagozatos diákok számára)
English Outside szakköröm mĦködése nagyon eltér a
megszokott napi tanítási gyakorlattól, mivel valós élethelyzethez, szituációhoz, megoldandó problémához kötött! Így a gyerekek sokkalta motiváltabban, nagyobb
örömmel és rendkívüli hatékonysággal teljesítenek ebben
az új és életszerĦ helyzetben! A múltban a 10–12 és 13–14
éves korosztály számára általam vezetett English Outside
szakkör lényege az volt, hogy egy adott témában elmélyülvén, annak szókincsét megragadván, elĘzetes felkészülésünk után elmentünk egy külsĘ helyszínre: piacra, áruházba, kiállításra, postára, kávézóba, papír-írószerbe, ruhaboltba
és körülnéztünk, válogattunk, majd vásároltunk. Utazásunk
közben és a küldetésünk végrehajtásakor is szüntelenül angol
nyelven beszélgettünk, tervezgettünk, vicceltünk és megol-

dottuk a ránk váró feladatot. Egyetlen szabály volt: Kizárólag angol nyelven lehetett kommunikálni! Aki ezt megszegte, nem jöhetett el a következĘ alkalommal! Pár hét
múlva azt vettem észre, hogy a legnehezebben kezelhetĘ
gyerekek is betartották a szabályt, és egy hónap elteltével
elkezdték még a vicceket, egymás ugratását is egymás felé
angolul kommunikálni! Óriási eredmény, mit kívánhat egy
nyelvtanár ennél többet?
Ebben az English Outside csapatba hívlak be Benneteket,
egy olyan közösségbe, ahol élménnyé válik a közösen eltöltött foglalkozás, és már alig várjuk csapatunk újbóli találkozását!
Az English Outside szakkör hetente egy alkalommal
másfél–két óráig tart, elĘre megbeszélt idĘpontban, helyszínen és általam kidolgozott programmal mĦködik!
ErrĘl a programtervrĘl az érdeklĘdĘ szülĘk elĘre kapnak
részletes tájékoztatást e-mailben!
A foglalkozás ára: 2500 Ft/alkalom (úti céltól függĘen másfél–két óra idĘtartammal).
A foglalkozás vezetĘje: Balázs Marietta (angolnyelv- tanító)
ElérhetĘségek: 06 (20) 347-9096
E-mail: mgencsi@gmail.com
Nagy izgalommal és örömmel várok minden kedves érdeklĘdĘ családot!
Üdvözlettel:
Balázs Marietta

XXXI. évfolyam 2. szám
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TīZIFAELADÁS
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL!
Vágott tĦzifa 2200,– Ft/q,
hasított tĦzifa 2300,– Ft/q

EėRY CSABA
Tel.: 06 (20) 599-9399



Cserépkályha építése, átrakása
új és régi csempébĘl
és téglakályha-építés
Honti László
06 (20) 356-6634

FATELEP
2022 Tahitótfalu, Béke út 87.
(a falu végén, Pócsmegyer irányába)

Faáru kedvezményes áron!!!
Gerenda, padló, deszka, tetĘléc,
OSB, tetĘfóliák, lambéria
Házhoz szállítás,
gyalulás és méretre vágás
megoldható
Nyitva tartás:
hétfĘtĘl péntekig 7–16 óráig
szombaton 7–12 óráig
Telefon: 06 (30) 834-2299,
06 (30) 462-4192
E-mail: tahifa87@gmail.com

Közös képviselĘt keresünk!
Visegrád, FĘ utca 56. alatti társasház
közös képviselĘt keres
az alábbi szempontok szerint:
– számítógépes, internetes ismeretek
– kapcsolattartás a közüzemi szolgáltatókkal
– társasházi pályázatokhoz nyitottság
Jelentkezni lehet telefonon:

AJTÓ, ABLAK,
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
garanciával, korrekt áron

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

06 (30) 975-6843

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

HUNGARO – REISEN
Visegrád, FĘ u. 68.
Tel.: 06 (20) 326-9682

2015. február

Ikerházban
egy két- és egy háromszobás lakás
KIADÓ vagy ELADÓ!
Érdeklędni lehet a (30) 966-9288-as
és a (26) 398-287-es telefonszámon
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