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MAMA

PÜNKÖSDI VÁRAKOZÁS

Már egy hete csak a mamára
gondolok mindig, meg-megállva.
Nyikorgó kosárral ölében,
ment a padlásra, ment serényen.

Kész a világ,
Feszült ünnepi várás
Tereng felette.
Halotti csend. Csak néha néha
Sóhajt az Isten Lelke.

Én még Ęszinte ember voltam,
ordítottam, toporzékoltam.
Hagyja a dagadt ruhát másra.
Engem vigyen föl a padlásra.

Kimérve minden pálya
Megtöltve minden lélek-lámpa,
Ahol csak úr a lét...
De jaj, sötét van,
Mélységes iszonyú sötét!

Csak ment és teregetett némán,
nem szidott, nem is nézett énrám
s a ruhák fényesen, suhogva,
keringtek, szálltak a magosba.
Nem nyafognék, de most már késĘ,
most látom, milyen óriás Ę –
szürke haja lebben az égen,
kékítĘt old az ég vizében.

SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK
AZ ÉDESANYÁKAT,
GYERMEKEINKET,
PEDAGÓGUSAINKAT;
EMLÉKEZÜNK HėSEINKRE

Osvát Erzsébet:

Mentovics Éva:

GYERMEKNAPRA
Napsugár,
napsugár,
ragyogj, süss ma szebben!
simogasd a gyerekeket
lágyan melegebben!
Madarak,
madarak,
cinkék, csalogányok,
köszöntĘ dalotok
vígan csattogjátok!
Virágok,
virágok,
szegfĦk, tulipánok,
a lánykákat, a fiúkat
virulva várjátok!
Hadd legyen
ez a nap
egy nagy örömének!
Ezt kívánom én a világ
minden gyermekének.

PEDAGÓGUSNAPRA

A zordon tömeg-árnyék
Némán zokogva kering utjain,
S csak egyet tud és egyet érez...
…Most váratlanul vágyón
megvonaglik
És felzug Istenéhez:
Betelt az idĘ!
Sugarat, fényt, szint adj nekünk,
Mert epedünk!

A-tól ZS-ig megismertünk
minden betĦt mára.
Számokat is tudunk írni
füzetbe, táblára.

Fényesség nélkül oly sivár az élet!
Nagy Alkotónk, oh mondd ki szent
igédet
Legyen világosság!...

KépeskönyvbĘl már egyedül
olvassuk a verset.
Azt is tudjuk, ez nem minden
ez még csak a kezdet.

És ismétlik mindig erĘsebben
A felviharzott étheren keresztül
És felharsan az egek harsonája
S a végtelennek zsolozsmája zendül
Zsibongva, zsongva...

Vágyunk mindig új tudásra,
jönnek a miértek.
Tanítasz és szeretsz minket,
tudjuk, hogy megérted.
Fáradoztál sokat értünk,
volt öröm, és bánat.
Hálás szívvel nyújtjuk Neked
most e virágszálat.
Elsuttogja e kis virág
hajladozva Néked,
Köszönjük a sok új tudást,
ezt a vidám évet.

És nagy szavát az Ur – kimondja!
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VISEGRÁDI HÍREK

2015. május

VÁROSHÁZI HÍREK
Tájékoztató a testületi üléseken történtekrĘl
2015. március 23-án rendkívüli ülést tartott a testület,
melyen arról döntött, hogy a nemzetgazdasági miniszter
által óvodai kapacitásbĘvítést célzó beruházások támogatására kiírt pályázaton a mĦködĘ óvodaépület bĘvítése
alcélra, a Fellegvár Óvoda épületének a bĘvítésére az
önkormányzat támogatás iránti kérelmet nyújt be. A teljes
projektköltség összesen 149. 624.000 Ft, a támogatás
mértéke: 97.500.000 Ft, a saját forrás igény: 52.124.000
Ft, melynek fedezetét a 2015. évi költségvetés általános
tartalék sora terhére biztosítja az önkormányzat.
A munkaterv szerinti ülését március 25-én tartotta a
testület.
Napirend elĘtt Félegyházi András polgármester tájékoztatást adott arról, hogy a képviselĘ-testület tagjai határidĘre eleget tettek a köztartozásmentes adatbázisba történĘ
felvételi kötelezettségüknek
Cseke László, mint a Pro Visegrád Nonprofit Kft. ügyvezetĘje tájékoztatást adott a 2015. évi Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok elĘkészületeirĘl. Elmondta, hogy a
rendezvény szervezése a terveknek megfelelĘen halad.
Igyekeznek a rendelkezésre álló pályázati lehetĘségeket
kiaknázni és a lehetĘ legtöbb helyen promotálják a rendezvényt, melynek internetes portálja is megújul és a
rendezvényre egy internetes jegyportálon keresztül is
lehetĘség van jegyet venni.
Ezt követĘen több egyéni kérelmet tárgyalt meg a testület a Rendezési Tervvel kapcsolatosan, melyeket – a városfejlesztési bizottság javaslatát figyelembe véve – egy
kivételével elfogadott, illetve támogatott, így azokat a
településrendezési eszközök következĘ módosításánál
figyelembe veszi.
Mint ismeretes, városunk jelentĘs állami támogatást fordíthat iskolafejlesztésre a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében, és a forrásfelhasználás véghatárideje 2016. július 30., ami azonnali
cselekvést igényel minden elĘkészítĘ jellegĦ munka esetében, így a szabálymódosítás tekintetében is. Ezért szükség van az iskola szabályozási paramétereinek sürgĘs – a
teljes szabályozási terv felülvizsgálatát megelĘzĘ – változtatására. Ennek érdekében a testület döntést hozott
arról, hogy az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú
MĦvészeti Iskola telkének beépítési paramétereire vonatkozó szabályozási tervrészt az iskola tervezett bĘvítése
miatt módosítja. A módosítással kapcsolatos tervezési
munkát – a szerzĘi jogi védelem okán – a VárosTeampannon Kft. végzi 750.000 + áfa = 952.500 Ft tervezési díj ellenében, mely összeg a 2015. évi költségvetésben rendelkezésre áll.
Törvényi által elĘírt felülvizsgálati kötelezettségének
eleget téve elfogadta a testület a Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttmĦködési megállapodás módosítását.
Hatályon kívül helyezte a képviselĘ-testület az alapfokú
mĦvészetoktatás intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló 11/2003. (XII. 11.) önkormányzati rendeletét,
mivel 2012. szeptember 1-jétĘl a nemzeti köznevelésrĘl
szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.)
Korm. rendelet 33–36. §-ai szabályozzák a térítési, illetve
tandíj ellenében, valamint a térítési díj nélkül igénybe

vehetĘ köznevelési feladatokat, közte az alapfokú mĦvészeti oktatási feladatokat.
Módosításra került a képviselĘ-testület és szervei Szervezeti és MĦködési Szabályzatáról szóló 4/2011 (III. 24.)
önkormányzati rendelete, melynek következtében bevezetésre került a városüzemeltetési ügyek tanácsnoka. A
tanácsnokot a polgármester vagy bármely önkormányzati
képviselĘ javaslatára a képviselĘ-testület határozatlan
idĘre választja meg, a településüzemeltetési feladatok és
az ehhez kapcsolódó kisebb értékĦ fejlesztések, valamint
a közfoglalkoztatottak napi ügymenetének kezelésére az
önkormányzati intézményekkel való kapcsolattartás keretében és ezen feladatok felügyeletére. Félegyházi András
polgármester javaslatára a képviselĘ-testület Schüszterl
Károly önkormányzati képviselĘt választotta meg a városüzemeltetési ügyek tanácsnokává.
Változott a közmĦvelĘdési, oktatási, nevelési, ifjúsági és
sport bizottság személyi összetétele, mivel a Pest Megyei
Kormányhivatal szóbeli állásfoglalása alapján az alpolgármester nem lehet tagja bizottságnak. Ennek következtében Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester helyett
Schüszterl Károly lett a bizottság tagja.
Az egészségügyi alapellátás, valamint a betöltetlen visegrádi vegyes háziorvosi körzet mĦködtetése kapcsán a
képviselĘ-testület az alábbi kérdésekben döntött:
• Mivel Dr. Balázs Mária 2014. november 1-jétĘl más
településen dolgozik háziorvosként, ott szerzett praxisjogot, ezért Visegrád Város Önkormányzata a
Valumed Kft.-vel fennálló feladat ellátási szerzĘdést
figyelemmel az önálló orvosi tevékenységrĘl szóló
2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.
(XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésében foglaltakra 2015. április 30-val megszĦntnek tekinti, így
a feladat ellátási szerzĘdés megszĦnik.
• Amennyiben Dr. Balázs Mária a visegrádi vegyes
háziorvosi körzet ellátására vonatkozó praxisjogát
2015. április 30-ig nem idegeníti el, akkor Visegrád
Város Önkormányzata 2015. május 1-jétĘl betöltetlen
visegrádi vegyes háziorvosi körzetet heti 20 órában
helyettesítéssel látja el.
• Addig az idĘpontig, amíg nem sikerül a betöltetlen
visegrádi vegyes háziorvosi körzetbe háziorvost találni, az önkormányzat megbízásos jogviszony keretében bruttó 300.000 Ft-ért alkalmazza Dr. Rozsályi
Károly dunabogdányi háziorvost az önkormányzat által mĦködtetett háziorvosi szolgálat keretében a háziorvosi/házi gyermekorvosi feladatok ellátására a Visegrád, FĘ u. 38. szám alatti orvosi rendelĘben.
• Szintén megbízásos jogviszony keretében alkalmazza
bruttó 200.000 Ft-ért Pappné Pintér Klára körzeti
nĘvért az ápolói feladatok ellátására.
• Dr. Rozsályi Károly háziorvos távolléte esetén napi
bruttó 25.000 Ft-ért Dr. Portik György dunabogdányi
háziorvos fogja ellátni a rendelést helyettesítés keretében.
• Amennyiben Dr. Balázs Mária visegrádi vegyes háziorvosi körzet ellátására vonatkozó praxisjogát
2015.
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április 30-ig nem idegeníti el, akkor Visegrád Város
Önkormányzata a visegrádi vegyes háziorvosi körzet
betöltésére pályázatot ír ki.
SzerzĘdést kötött az önkormányzat a Szent Kozma és
Damján Rehabilitációs Szakkórházzal 2015. január 1-jétĘl
határozott idĘtartamra, 2017. december 31-ig az
önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezĘ VisegrádLepence-völgyi K7-es jelĦ termálkútból kitermelt
termálvíz
értékesítésére,
hasznosítására
és
felhasználására. A képviselĘ-testület emellett arról is
döntött, hogy a visegrádi állandó lakcímmel rendelkezĘ
polgárok számára a kórház által elvégzett, egészségügyi
természetĦ szĦrĘvizsgálatok finanszírozására évi 875.000
Ft összegĦ támogatást nyújt. A támogatási összeget az
önkormányzat a 2015. évi költségvetési rendelet
intézményi mĦködési bevétel soron belül a termálkútból
kitermelt termálvíz értékesítésére betervezett összegen
felül befolyó tényleges bevétel terhére biztosítja.
Elfogadtuk a 2015. évi közbeszerzési tervet, mely a
város honlapján megtekinthetĘ
Kiírtuk a Fellegvár Óvoda óvodavezetĘi álláshelyének
betöltésére vonatkozó pályázatot, melynek benyújtási
határideje 2015. június 30. A pályázati felhívás a
Visegrádi Hírek e számában olvasható.
Elfogadta a testület a módosított vízkárelhárítási tervet,
valamint az árvízvédelmi beruházás kapcsán a kivitelezési
munkák idejére vonatkozó árvízvédelmi intézkedési tervet.
Tulajdonosi hozzájárulást adott a testület Budenszkiné
Toldi Renáta részére az önkormányzat tulajdonában és
kezelésében lévĘ 64/14 hrsz.-ú ingatlant érintĘ, az azon
ideiglenes jelleggel fennálló ajándékbolt épület közmĦvesítését szolgáló vezetékek kiépítéséhez
Engedélyt adott az önkormányzat a város címerének
használatához a Visegrád és Környéke Turisztikai és
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Marketing Egyesület részére a WestEnd City Centerben
2015-ben megrendezésre kerülĘ „Címer kiállításon”.
Jóváhagyólag elfogadta a testület Bártfai István képviselĘ 2014. október 13-tól 2015. április 30-ig járó képviselĘi
tiszteletdíjának, 357.064 Ft-nak a felajánlását az alábbiak
szerint:
2014. október 13-tól 2014. december 31-ig járó összeget, 141.084 Ft-ot a Sziget Egyesület sporteszközfejlesztésére,
2015. január havi összeget, 53.995 Ft-ot a Sziget Egyesület a Baba-Mama Klubnak,
2015. február havi összeget, 53.995 Ft-ot a Sziget Egyesület karbantartási munkáira,
2015. március havi összeget, 53.995 Ft-ot a Sziget
Egyesület szép korúak tornájára,
2015. április havi összeget, 53.995 Ft-ot a Sziget Egyesület programszervezésére.
Megbízást adott a képviselĘ-testület a Tér-Team Mérnök
Kft. részére az árvízvédelmi gát mobil elemei tároló épületének tervezési feladataira. A tervezési díj 1.290.000 Ft
+ áfa, összesen bruttó 1.638.300 Ft, melyet az önkormányzat a 2015. évi költségvetés általános tartalék sora
terhére biztosít.
A testület úgy döntött, hogy az „Ezeréves Visegrád városközponti fejlesztés” projekttel kapcsolatban elĘírt piac
mĦködtetésével, illetve fenntartásával együtt járó feladatok ellátását 2015. december 31-ig a Visegrádi VárosfejlesztĘ Kft.-re ruházza át. A helyi termelĘi piacon történĘ
árusítás esetén az árusok alkalmanként és árusítóhelyenként 2015. április 1-jétĘl díjat fizetnek. A díjat a piacfelügyelĘ részére nyugta, vagy áfás számla ellenében a jelenléti ív aláírásával egyidejĦleg készpénzben kell megfizetni. A díjat a piacfelügyelĘ szedi be és a Visegrádi VárosfejlesztĘ Kft. bevételét képezi. A díjtétel 400 Ft +
áfa/árusítóhely/piacnap.
VVÖ

V   R s h Á < ŝ M o  a i 
Lomtalanítás
Tisztelt Visegrádiak!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a szokásos

TAVASZI LOMTALANÍTÁST
2015. MÁJUS 15-ÉN ÉS 16-ÁN TARTJUK.
Az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan idén is
HÁZHOZ MEGYÜNK, EZÉRT KÉRJÜK, HOGY
NE HELYEZZÉK KI LOMJAIKAT
INGATLANAIK ELÉ!
IdĘpont-egyeztetés céljából hívják ifj. Schüszterl Károlyt
a 06 (20) 456-1841-es telefonszámon
hétköznap 7.00 és 15.00 óra között,
legkésĘbb 2015. május 13-ig!
Az ezután érkezett jelzéseket nem áll módunkban fogadni!
Egyúttal tájékoztatjuk Önöket, hogy a lomtalanítás keretében veszélyes anyagot, sittet, autógumit, illetve elektronikai hulladékot nem
szállítunk el. A veszélyes anyag gyĦjtését várhatóan Ęsszel végezzük,
errĘl ugyancsak a Visegrádi Hírek hasábjain és a honlapon adunk
majd tájékoztatást.

MEGALAKULT
AZ ÉRTÉKTÁR
BIZOTTSÁG
Visegrád Város Önkormányzat
KépviselĘ-testülete a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok
gondozásáról szóló 114/2013. (IV.
16.) Korm. rendelet 2. §-ban kapott
felhatalmazás alapján 128/2013.
(05. 23.) sz. határozatával települési értéktárat hozott létre.
A visegrádi egyházak, intézmények és civil szervezetek delegáltjaiból álló testület tagjai:
Bolyki Lajos, Bozóki Marianna,
Gróf Péter, Fagyas Róbert, Kutasi
Gábor, Rüll Tamás, id. Zeller
Márton. A 2015. április 9-én megtartott alakuló ülésen a tagok megválasztották a bizottság elnökét
Gróf Péter személyében.
VVÖ
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V   R s h Á < ŝ M o  a i (folytatás)
A Magyar Kémény Kft. értesítĘje
a kötelezĘ kéményseprĘipari feladatok ellátásáról:
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 2015. június 1. és szeptember
30. 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

Hamuátvétel szünetelése:
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a VKG
csoport telephelyén végzett hamuátvétel határozatlan ideig
szünetel! Az akció újraindításáról a Visegrádi Hírek hasábjain és a honlapon tájékoztatjuk majd Önöket.

2015-ös matricák
hulladékgyĦjtĘ edényekre:
Tisztelt Lakosság! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2015. május
1. után a szolgáltató kizárólag azokat a hulladékgyĦjtĘ edényeket szállítja el, melyeken 2015-ös matrica van. A matricákat kollégáink minden háztartásba eljuttatták, ahol a kommunális adó befizetésre került. Aki az adófizetést késĘbb
rendezte, kérjük, hogy a befizetést igazoló csekkszelvényt
mutassa be a polgármesteri hivatalban, ahol átveheti az érvényes matricát.
Visegrád Város Önkormányzata

Visegrád Város Önkormányzata [2025 Visegrád, FĘ utca 81. Tel.: 06 (26) 398-255]
PÁLYÁZATOT HIRDET
a Fellegvár Óvoda óvodavezetĘ (magasabb vezetĘ) munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony idĘtartama: Határozatlan
idejĦ közalkalmazott jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidĘ.
A vezetĘ megbízás idĘtartama: A vezetĘi megbízás határozott idĘre (60 hónap), 2015. augusztus 1-jétĘl 2020.
július 31-ig szól.
A munkavégzés helye: 2025 Visegrád, FĘ u. 18.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetĘi megbízással járó
lényeges feladatok: A pedagógus alapvetĘ feladata a
rábízott gyermekek óvodai nevelés országos alapprogramja szerinti nevelése. Ezzel összefüggésben kötelessége,
hogy nevelĘ és oktató munkája során gondoskodjék a
gyermek személyiségének fejlĘdésérĘl, tehetségének
kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden
tĘle elvárhatót, figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, adottságait, fejlĘdésének ütemét, szociokulturális
helyzetét. A köznevelési intézmény vezetĘje felel az intézmény szakszerĦ és törvényes mĦködéséért, gazdálkodásért, a fenntartó által rendelkezésére bocsátott eszközök
tĘle elvárható gondossággal való kezeléséért, gyakorolja a
munkáltatói jogokat, képviseli az intézményt. Feladata
továbbá a pedagógiai munka szakmai irányítása, a pedagógiai program megvalósulásának biztosítása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a ,,Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Nemzeti KöznevelésrĘl szóló 2011. évi CXC törvény rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– felsĘfokú óvodapedagógus szakképesítés, továbbá
– pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetĘi szakképzettség,
– pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 év
szakmai tapasztalat,
– vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség,
– büntetlen elĘélet,
– cselekvĘképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
– a pályázó szakmai önéletrajza,
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely
tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre és gazdálkodásra épülĘ fejlesztési elképzelést,
– a képesítést igazoló okiratok, illetve azok másolata,
valamint az elĘírt szakmai gyakorlatot igazoló okmányok másolata,
– 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely
tartalmazza azt, hogy a betöltendĘ munkakör ellátásához szükséges tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll,
– a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati
anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
– a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a közmĦvelĘdési, oktatási, nevelési, ifjúsági és sport
bizottság, valamint a képviselĘ-testületi ülés
nyilvánosságához hozzájárul-e.
Az álláshely betölthetĘ: 2015. augusztus 1.
A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történĘ közzététel napja: 2015. április 13.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 30.
A pályázat benyújtásának formája és helye:
A pályázatot írásban, a csatolt mellékletekkel együtt Visegrád Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
címezve kell benyújtani (2025 Visegrád, FĘ utca 81.).
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 24.
Megjegyzés:
Az a pályázat érvényes, amely formailag és tartalmilag –
a pályázati határidĘ lejártakor – megfelel a jogszabályi
elĘírásoknak. A pályázat kiírója fenntartja magának a
jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek minĘsítse és
szükség esetén új pályázatot írjon ki.
Visegrád Város Önkormányzata
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Tisztelt Visegrádiak!
A híradásokból már bizonyára sokan értesültek a hosszú ideje tartó ukrajnai válságról, ezen belül a Kárpátalján kialakult nehéz helyzetrĘl. Háború sújtotta szomszédunk magyarok lakta vidékein a mindennapi megélhetés is egyre
nagyobb gondot okoz. (Az átlag nyugdíj értéke nem éri el a 9.000 Ft-ot, a minimálbér pedig az alig több mint 10.000
Ft-ot ér, azonban a kialakuló államcsĘd elĘszeleként a nyugdíjasok, állami alkalmazottak sok esetben még ezt a járandóságot sem kapják meg, miközben az élelmiszerárak – melyek napról-napra emelkednek – a magyar árszinthez
képest jelenleg 80-90% körül mozognak.)
Mi Visegrádon az árvizek idején számos alkalommal kaptunk jelentĘs külsĘ segítséget. Most lehetĘségünk van
arra, hogy viszonozzuk a segítséget; nem annak, akitĘl kaptuk, hanem annak, akinek most van szüksége rá.
A Kárpátalján kialakult helyzetben a legnagyobb segítséget most pénzadományok formájában tudjuk nyújtani. Visegrád Város Önkormányzata ezért – egyeztetve Majnek Antal munkácsi megyéspüspökkel, valamint a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságával – pénzadománygyĦjtést szervez, melynek eredményét KĘrösmezĘ
magyar óvodájának, iskolájának juttatja el.

Várjuk minden olyan visegrádi magánszemély, vállalkozó, civil szervezet
segítségét, aki szívesen részt venne a KĘrösmezĘn élĘk támogatásában!
Az adományokat 2015. május 15-ig gyĦjtjük az alábbi helyeken:
Polgármesteri hivatal – a hivatal munkaidejében
Mátyás Király MĦvelĘdési Ház – hétköznap 10 és 17 óra között
Fellegvár Óvoda – hétköznap 7 és 17 óra között
TDM iroda – nyitvatartási idĘben
KÁOSZ üzlet – nyitvatartási idĘben
Hentesüzlet – nyitvatartási idĘben
Amennyiben valaki átutalással szeretné adományát eljuttatni, úgy kérjük, hogy azt Visegrád Város Önkormányzatának számlaszámára utalja (számlaszám: 11742087-15393788-00000000). A megjegyzés rovatba írandó szöveg:
KėRÖSMEZė. Aki csekken szeretné ugyan erre a számlára befizetni fölajánlását, a polgármesteri hivatalban tudunk csekket biztosítani.
3

Mindezeken túl május 1-jén,
a rendezvénytér évadnyitó programján is lesz lehetĘség adományok átadására.
Az összegyĦjtött pénzadományok eljuttatásáról Visegrád Város Önkormányzata gondoskodik.
Visegrád Város Önkormányzata



        

2014 októberében Visegrádon rendezte meg a Történelmi Játékok Nemzetközi Szövetsége (C.E.F.M.H.) tisztújító kongresszusát, melyen Félegyházi András polgármester
úrral közösen képviseltük városunkat. A küldöttek nagy
elismeréssel nyilatkoztak Visegrádról, a palotajátékok
szakmai munkájáról.
November végéig befejezĘdött az idei program véglegesítése, minden kül- és belföldi szereplĘvel megállapodtunk. 2015-ben ismét bekerült a programba a kopjatörés,
továbbá az évek óta visszajáró szereplĘk mellett újakat is
meghívtunk. Kacsán György visegrádi grafikusmĦvész
társadalmi munkában idén is elkészítette a plakát- és
prospektusterveket, ezekbĘl a nyomda február elején
legyártotta az elsĘ mennyiséget. A tavasz folyamán az
ország különbözĘ pontjain szervezett kiállításokon már
ezekkel jelentünk meg.
A TDM szervezet tagjaként eddig a mohácsi busójáráson, a budapesti Bálnában megrendezett idegenvezetĘk
világnapján, illetve a budapesti, debreceni és miskolci
Utazás kiállításokon vettünk részt. Április elejére elkészült a palotajátékok új honlapja (www.palotajatekok.hu),
mely tartalmazza a rendezvénnyel kapcsolatos legfonto-



sabb információkat, és folyamatosan frissítjük a képgalériáját.
A weboldal elkészítéséért köszönet illeti a Devsome Kft.
munkatársait, Csathó Pál grafikusmĦvészt, illetve Cseke
Lászlót, Burgermeister Ágnest és Grósz Gábort.
Félegyházi András polgármester úr a palotajátékok fĘvédnökének kérte fel Balog Zoltán miniszter urat, valamint védnöknek dr. Simicskó István államtitkár urat.
Államtitkár úr már válaszolt is, és elfogadta a védnöki
tisztséget. Molnár Zsóka segítségével pályázatot adtunk
be az NKA-hoz és a Visegrádi Alaphoz, Burgermeister
Ágnes pedig elkészítette az EU által létrehozott fesztiválminĘsítĘ pályázatot (EFFE).
A tavasz folyamán még hat országos helyszínen készülünk megjelenni a palotajátékok kínálatával. A SODA
reklámügynökséggel megállapodtunk a rendezvény
szponzorációs ajánlatának elkészítésérĘl és a szponzorkeresésrĘl. Az elĘkészületi munkálatok folyamatosak, bízunk benne, hogy az idĘjárás a tavalyihoz hasonló lesz.
Cseke László ügyvezetĘ,
Pro Visegrád Közhasznú Nonprofit Kft.
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Tisztelt Visegrádiak!
Az alul írott cikkem az elĘzĘ Visegrádi Hírekben nem jelenhetett meg, mert – gondolom – az újság szerkesztĘbizottsága errĘl így döntött. Az elĘzĘ számban némi magyarázkodás is megjelent ezzel kapcsolatban,
de azt inkább hagyjuk is…
Én, a cikk írója a meg nem jelentetésrĘl semmiféle visszajelzést sem kaptam, s így errĘl én is csak az újságból értesültem. Ez erkölcstelen és tisztességtelen!
Szeretném azt is leszögezni, hogy az alulírott cikk csak mint kapcsolódó esemény szól Dr. Balázs Mária
Anna doktornĘ bírósági ügyérĘl és sokkal inkább arról a közlésrĘl, hogy a 2010 ĘszétĘl 2012 tavaszáig regnáló városvezetés – személy szerint EĘryné Dr. Mezei Orsolya jegyzĘ, Abonyi Géza polgármester, s jó magam alpolgármesterként – mindent megtett annak érdekében, hogy jogilag és szakmailag is a legmegfelelĘbb döntést hozza meg a doktornĘ szerzĘdésének érvényessége tekintetében. Ezért történtek az önkormányzat ügyvédjével is az egyeztetések és ezért szereztük be a területi és országos szakmai szervektĘl is a
véleményeket.
Ezek pedig elegendĘek voltak döntésünkhöz, melyet az elsĘ fokú bíróság is igazolt.

KényszerĦ tájékoztatás – a valóság megismerésére
Alulírott vállalom, hogy azt állítottam a 2014. évi decemberi közmeghallgatáson, hogy az önkormányzat ügyvédje 2010 februárjában azt fejtette ki szóban, hogy Dr.
Balázs Mária, akkori háziorvos szerzĘdésével és státuszával kapcsolatosan egy bírósági eljárás esetén biztosan
a doktornĘnek adnának igazat, ezért ezzel nem kellene
foglalkozni.
(Az önkormányzat ügyvédjének én azt a személyt nevezem, aki megbízásos alapon, havi 150-180.000 forintért
jogi tanácsokat, javaslatokat ad – szóban, vagy írásban –
a város szak- és társadalmi vezetésének, végsĘ soron a
képviselĘ-testületnek döntéseik meghozatalához. Ez azzal
együtt is így van, hogy adott ügyvéd több más önkormányzatnak, intézménynek (stb. stb.) is végez hasonló szolgáltatást akár nagyobb összegekért.)
A közmeghallgatáson Félegyházi András polgármester
úr, hogy ez személyiségi kérdés, melyet nekem kell az
ügyvéd úrral tisztázni – amit nem értettem és jeleztem is.
2010 utolsó három hónapjában és azt követĘen is folyamatosan, szinte nem múlt el képviselĘ-testületi ülés, hogy
a „doktornĘ-ügy” ne került volna elĘ.
Nyilvánvaló, hogy az akkori városvezetésnek ezzel a
kérdéssel foglalkozni kellett.
Ennek megfelelĘen a városvezetés, személy szerint
Eöryné Dr. Mezei Orsolya jegyzĘ asszony 2011 januárjában Dr. Kiss György ügyvédnek átadta a Dr. Balázs Mária és az önkormányzat közötti szerzĘdésmódosításokat
tartalmazó iratokat.
2011 februárjában ennek megfelelĘen a városvezetés
összeült az akkori polgármester, Abonyi Géza irodájában.
Ezen a megbeszélésen a polgármesteren kívül jelen volt
Dr. Kiss György ügyvéd, Eöryné Dr. Mezei Orsolya városi jegyzĘ és alulírott mint alpolgármester.
A fenti ügyvédi tájékoztatás ott hangzott el.
(MegjegyzendĘ, hogy az ügyvéd úr ezt követĘen is tartotta véleményét, de 2011 nyarától már az volt tapasztalható, hogy mintha változna a véleménye… Végül az év
szeptemberében jutott el odáig, hogy írásban fejtse ki
véleményét, amely már szinte az ellenkezĘje volt a fentebb

jelzett, korábbi – a megbeszélésen elhangzott – véleményének.)
A szóbeli tájékoztatás viszont tényleg helytálló volt, hiszen a bíróságon (az elsĘ fokún) nem a felperesnek (önkormányzat), hanem a doktornĘnek adtak igazat.
Az ügyvéd úr az utolsó Visegrádi Hírekben kifejti, hogy
a „doktornĘ-ügy” az újságban történĘ megjelenítése „valakik” részérĘl hangulatkeltésnek tekinthetĘk.
Ez szerintem is így lehet, melyre az alábbiakból következtetek.
A decemberi közmeghallgatást követĘen, 2015. január
12-én egy teljes oldalas levelet kaptam Dr. Kiss György
ügyvéd úrtól, amelyhez még 2 db több oldalas mellékletet
is csatolt.
Röviden – ebben felszólított, hogy a Visegrádi Hírekben
vonjam vissza a kijelentésemet.
Közölte ezen túl, illetve, ha ez nem történne meg: még
személyiségi jogai megsértésének bíróság elé vitelét is
megfontolja. (Utóbbit – az ügyben vállalt szerepe miatt is
– nem értem.)
Természetesen az érintetteknek is elmondtam a levél
tartalmát (itt nem csak rólam volt szó). Nem tettem viszszavonást sem, és nem is kívántam foglalkozni az üggyel.
Ezzel szemben a februári visegrádi újságban egy vélemény jelent meg Dr. Balázs Máriától, mely az önkormányzatnak szólt és ugyanebben a számban rögtön válasz
is érkezett erre, amely választ nem tudom, ki írt, de mindenesetre a képviselĘ-testület szerepelt az „aláírás helyén”. Ez a testületi válasz kitért arra is, hogy az (önkormányzat által megbízott) ügyvéd úr nem mondta azt, amit
én e cikkem elején leírtam – vagyis én nem mondtam
igazat. (Nem szó szerinti idézet.)
Ez külön is bosszantott, de úgy döntöttem, hogy erre
sem reagálok.
A következĘ, vagyis az utolsó Visegrádi Hírekben Dr.
Kiss György ügyvéd úr megjelentette cikkét. Miközben
hónapokon keresztül nem foglalkoztam az üggyel kapcsolatos megjegyzésekkel, most kénytelen voltam ezt a tájékoztatást leírni és a lakosság tudomására hozni. Bízom,
hogy ezt követĘen az ügyet lezártnak tekinthetjük – bár
nyilvánvaló, hogy a bírósági szakasz még folytatódik.
Kiss Károly
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HÁZIORVOS-KÉRDÉS
– még mindig...
Visegrád Város Önkormányzata a Visegrádi Hírek
2015. februári számában tájékoztatta a város lakóit a
doktornĘvel folytatott perrel kapcsolatos önkormányzati álláspontról.
Akkor azt gondoltuk, hogy a per lezárultáig már nem
kell hasonló nyilatkozatot tennünk, azonban Kiss Károly írásait olvasva úgy látjuk, hogy sem a valóság,
sem az igazság megismerését nem segítik, ezért – tekintettel arra, hogy fontosnak tartjuk, hogy Visegrád
közvéleménye tájékozott legyen ebben a fontos, összetett és kényes kérdésben is – felülvizsgálva korábbi
szándékunkat –, közzétesszük Kiss Károly cikkében
megfogalmazott, véleményünk szerint megtévesztĘ állításokkal kapcsolatos álláspontunkat.
1. Dr. Kiss György a jelenlegi felállásban mĦködĘ
városvezetés mĦködésének kezdete óta (2012. május
14.) minden esetben, szóban és írásban egyaránt annak
a véleményének adott hangot, hogy a szerzĘdés
érvényessége vitatható, kérdéses. E tekintetben – mint
minden más esetben is – az önkormányzat csak az
írásban rendelkezésre álló dokumentumok alapján tud
eljárni, márpedig ellenkezĘ tartalmú dokumentum Dr.
Kiss György ügyvéd úrtól nem található az önkormányzat irattárában.
Az önkormányzat jelenlegi vezetĘi olyan szóbeli
tanácsok tekintetében nem tudnak állást foglalni,
melyek elhangzásakor nem voltak jelen, így a Kiss
Károly által említett, 2011 februárjában történt
megbeszélésrĘl sem. Ezen okok miatt bármilyen
nézeteltérést az érintetteknek egymás között kell
tisztázniuk. (Az írásban szereplĘ állítással ellentétben
2011 februárjában Kiss Károly nem volt
alpolgármester, ezért csak mint képviselĘ vehetett
részt az egyeztetésen; vele ellentétben azonban a többi
képviselĘ sem értesítést, sem tájékoztatást nem kapott
errĘl a megbeszélésrĘl.)
2. A jegyzĘkönyvek tanúsága szerint a 2010. január
28-i szavazást megelĘzĘen a képviselĘ-testület 2009.
május 27-én és 2009. június 25-én kívánta
meghallgatni Dr. Balázs Máriát, de Ę nem tudott jelen
lenni az üléseken. Végül 2009. október 29-én fogadta
el a képviselĘ-testület a beszámolót, ahol a bizottsági
elnök nehezményezte, hogy a 2008. évi beszámoló
ilyen sokáig csúszott. A képviselĘ-testületi ülések
jegyzĘkönyvébĘl nem derül ki, hogy a bizottság ezt
követĘen
foglalkozott-e
még
a
doktornĘ
tevékenységével kapcsolatos beszámolóval. De az
tény, hogy a háziorvosi ellátásról szóló beszámoló
2009. október 29-ét követĘen már soha többé nem
került a képviselĘ-testület elé. Azaz megállapítható,
hogy Kiss Károly többször megemlített és a 2015.
januári írásában is megerĘsített állítása, mely
szerint „a 2010. februári névváltoztatást, melyet a
testület fogadott el (egyöntetĦen) megelĘzte a döntést
elkészítĘ szociális-egészségügyi bizottsági döntés is,
ahol az éves beszámolót is elfogadtuk” nem helytálló.

3. Sem területi, sem országos szervektĘl nem
találtunk olyan hivatalos írásos állásfoglalást a
hivatalban (sem az iktatókönyvben, sem az
irattárban), melyet Kiss Károly cikkében említ.
4. Kiss Károly a következĘket állítja: „a 2010 ĘszétĘl
2012 tavaszáig regnáló városvezetés (...) mindent
megtett annak érdekében, hogy jogilag és szakmailag
is a legmegfelelĘbb döntést hozza meg a doktornĘ
szerzĘdésének érvényessége tekintetében.” Semmilyen
írásbeli nyomát nem találtuk annak sem, hogy az
önkormányzat 2010 Ęsze és 2012 tavasza között
bármiféle döntést hozott volna a háziorvosi
szerzĘdéssel kapcsolatban, hacsak az nem minĘsül
döntésnek, hogy nem döntöttek róla... Történt mindez
annak ellenére, hogy (ismét Kiss Károly idézve):
„2010 utolsó három hónapjában és azt követĘen is
folyamatosan, szinte nem múlt el képviselĘ-testületi
ülés, hogy a „doktornĘ-ügy” ne került volna elĘ.” Ez
igaz, de döntés nem volt!
5. A szerzĘdés érvényességének megállapítása
ügyében indított perben elsĘfokú bírósági ítélet még
nem született, a bíróság részítéletet hozott, mely
megállapítja, hogy azért nem tekinthetĘ érvénytelennek
a szerzĘdés, mert a város akkori vezetĘi (Abonyi Géza
polgármester és EĘryné Dr. Mezei Orsolya jegyzĘ) bár
annak megkötését követĘ egy éven belül tudomást
szereztek a törvénysértĘ helyzetrĘl (lásd az elĘzĘ
pontot), nem tettek annak megváltoztatása érdekében
(ráutaló magatartás).
6. Nem kívánjuk korábbi írásunkat ismételni, azt
azonban hangsúlyozzuk, hogy bírósághoz azért
fordultunk, mert nem sikerült tárgyalásos módon
rendezni a kérdést a doktornĘvel. A bíróság
részítéletét is tudomásul vehettük volna, ha a doktornĘ
idĘközben nem fordul ellenkeresettel a bírósághoz.
Mindezeken túl a VH 2015. februári számában megjelent tájékoztatásunkat változatlan formában érvényesnek tekintjük, az abban foglaltakat ezúton is megerĘsítjük.
Visegrád Város Önkormányzata

SzerkesztĘségi állásfoglalás
Ahogy azt áprilisi számunkban közöltük, az újság szerkesztĘsége úgy döntött, hogy míg kiegyensúlyozottan,
több irányú tájékoztatást nem tud adni a doktornĘvel folytatott perrĘl, addig nem kíván semmilyen csatározásnak
helyet adni. Álláspontunk szerint egy önkormányzati tulajdonú lap esetén is megilleti az a jog a tulajdonos önkormányzatot és jogi képviselĘjét is az, hogy véleményét
kikérjük azon esetekben, amikor Ęket érintĘ – ráadásul
kényes témákban – állításokat fogalmaznak meg a hozzánk elküldött cikkek írói. Már csak a kiegyensúlyozott
tájékoztatás miatt is fontosnak érezzük ezt.
Ami Kiss Károly megjegyzéseit illeti a szerkesztĘség
munkáját érintve, arra az alábbi álláspontot fogalmazzuk
meg:
(Folytatás a következĘ oldalon)
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Utoljára, de nem utolsó sorban határozottan és egyértelmĦen visszautasítjuk Kiss Károly azon megjegyzését,
melyben a szerkesztĘbizottságot erkölcstelennek és tisztességtelennek bélyegzi. Miután a szerzĘtĘl nem elĘször
fogalmazódik meg ilyen jellegĦ és hangvételĦ támadás,
Ha a szerkesztĘség közleményt ad ki, az nem magya- komolyan vizsgáljuk annak a lehetĘségét, hogy milyen
rázkodás, hanem azt a tájékoztatás jegyében teszi. módon tudunk erkölcsi elégtételt venni.
Amúgy erre semmi sem kötelezi, de erre ebben az
Befejezésként tájékoztatjuk a Tisztelt Olvasókat, hogy
esetben azért került sor, mert mindnyájunkat érintĘ
jelen pillanatban sem ez az egyetlen vitás pont Kiss Káközügyben érkezett az írás, és ezért jónak láttuk ezt.
roly és a szerkesztĘség között. Kiss Károly a Visegrádi
A cikkek megjelenésérĘl nem kötelességünk értesíteni Hírek 2014. márciusi számában politikai hirdetést adott
vagy tájékoztatni a cikk íróját. Ez más esetekben is fel. A hirdetés feltételeit és minden részletét elĘre tisztázígy volt, tehát ebben az esetben sem tértünk el a gya- tuk vele, melyrĘl saját beszámolója szerint a Visegrádi
korlattól. Hasonlóan ahhoz, hogy a kéziratokat sem Szövetség elnöksége is határozott. A hirdetésrĘl az újságküldjük    
       ban megjelent feltételek szerint számlát bocsátottunk ki –
    
      sĘt miután magánemberként adta fel a hirdetést, a legnagyobb kedvezmény elvét is alkalmaztuk (így lett a hirde 
A bevezetĘben és a cikkben megfogalmazott – az ön- tés ára bruttó 9.525 Ft), mely politikai hirdetések esetén
kormányzatot érintĘ – állításokra a szerkesztĘség nem nem megszokott –, melynek fizetési határideje 2014. április 12-e volt. Kiss Károly annak ellenére, hogy már fizetési
kíván reagálni, az az önkormányzat hatásköre.
felszólítást is kapott, a mai napig nem rendezte tartozását.
Álláspontunk szerint ebben a témában a bírósági eljáVisegrádi Hírek szerkesztĘbizottsága
rás befejezéséig további cikkeket nem közlünk.

SzerkesztĘségi állásfoglalás
(Folytatás az elĘzĘ oldalról)
– Arról, hogy az újságban milyen írás és milyen szerkesztéssel jelenik meg, arról a szerkesztĘség dönt.
–

–

–

–
–

Az elmúlt idĘszak önkormányzati fejlesztései
FĘ utca

Április elején
fejezĘdtek be
azok
a
munkálatok
Visegrádon,
melyek a város
egyes részein a
járdák
felújítását és a
járófelület teljes
cseréjét
jelentették.
Mind közül a
legnagyobb
volumenĦ
beruházás a FĘ
utca
mintegy
280
méteres
szakaszát
érintette,
a
fodrászüzlettĘl
egészen
a
Millenniumi-kápolnánál található keresztezĘdésig. Az új
járda tervezése 2014 Ęszén kezdĘdött, a szükséges munkákat pedig az elmúlt néhány hétben végezte el a megbízott kivitelezĘ, Ádám Tamás és csapata.
A FĘ utcában nem csak a járófelület cseréje történt meg,
hanem egyfajta környezeti rendezés is, a házfalaktól az
útszegélyig. Megújultak a kapubejárók, és a jövĘben az
utca egyes szakaszain zöldfelület kialakítására nyílik
lehetĘség. A vállalkozó arra is gondot fordított, hogy a
szigeteletlen házak falánál a burkolatot átrendezze. Ezzel
biztosítottá vált az épületek megfelelĘ kiszellĘzése. Az új
burkolat szürke színĦ, sajtolt beton térkĘbĘl készült, az út
felé esĘ oldalon faragott szegélykövekkel. A fodrász- és a

hentesüzlet közötti szakaszon az ott meglévĘ szintkülönbség miatt egyelĘre megmaradt a korábbi járda, a végeleges megoldás a késĘbbiekben kerül kialakításra. E mellett
a városvezetés a négyirányú keresztezĘdés – képi és használati szempontból – történĘ egységesítését is tervezi. A
beruházás bruttó összköltsége 6,8 millió volt, amit az
önkormányzat saját költségvetésébĘl finanszírozott teljes
egészében.

Bányatelep
Hosszú
szakhatósági
egyeztetés után
az elmúlt év
Ęszén
kezdĘdött
el
Visegrád
bányatelepi
részén egy új,
mintegy
100
méter hosszú
járda építése. A
kivitelezés
közben derült
ki, hogy az
úgynevezett
jogi
telekhatárok
nem úgy szerepeltek a tervben, ahogyan a valóságban
vannak. Emiatt a munka néhány hónapra megrekedt, de az
új engedélyeztetés után minden, a kivitelezést hátráltató
akadály elhárult. Idén tavasszal az áttervezésnek megfelelĘen indult a járda építése, ami a város külterületi részén
élĘknek teszi majd kényelmesebbé és biztonságosabbá a
közlekedést. Eddig ugyanis közvetlenül a jelentĘs forgalmat lebonyolító 11-es fĘút mellett, jó néhány méteres,
járda nélküli szakaszon tudtak
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csak eljutni a tömegközlekedést igénybe vevĘk a buszmegállóba. Az idén márciusra átcsúszott munkákkal
együtt a teljes kivitelezést a városgazdálkodási csoport
munkatársai végezték el.

Áprily park - járda
Az elmúlt évtizedek során
igencsak elhasználódott az, az
Áprily parkban található
járda, amit most teljes
hosszában újított fel az
önkormányzat.
A
városgazdálkodási
csoport
munkatársai a korábbi, fĦvel
benĘtt
járdalapokat
felszedték, helyükre a FĘ
utcából felszedett viacolor
térkĘ burkolatot helyezték el. A kivitelezés nemcsak esztétikai változást jelent, hiszen az új felület könnyebben
takarítható és kényelmesebb a rajta való közlekedés. A
járdafelújítás miatt megbolygatott területen megtörtént a
tereprendezés – fákat és gyepet telepítettek.

Nagy
szegélyezése

 
Kedves Gyerekek Képzeljétek, kezd fellendülni a Gyerekkuckó olvasottsága! Beától és Gábortól kaptam levelet
az áprilisi számban megjelent szókeresĘ játékra. Így hát
most az Ę megoldásukat adom közre. A feladat nyolc állat
megnevezését kérte, ezek nyúl, hörcsög, kutya, uhu,
papagáj, macska, hal, szamár – DE - Bea és Gábor talált
még egy elrejtett állatot, ez pedig a géb! S ha már kitalálták, nézzük meg, milyen állat is a géb? Amikor utánanéztem, olyan sok tudnivalót találtam, hogy inkább rátok
bízom a nyomozást, kutakodjatok! Érdemes, mert lehet,
hogy szükség lesz a tudásotokra egy Ęszi horgászhétvégén!

parkoló

Az önkormányzat legkisebb
volumenĦ, de ugyancsak
fontos fejlesztése volt a nagy
parkoló és a KRESZ-park
találkozásánál a szegélyezés
elvégzése. Az elmúlt évben
az árvíz utáni vis maior
pályázat keretében készült el
a teljes terület egyharmada
(ahol eredetileg is volt
szegély), a fennmaradó részt az önkormányzatnak
önerĘbĘl kellett megoldania. A mostani beruházás egy
nagyjából 40 méteres szakaszt érintett, és ezzel végre
teljesen lezárultak a területen végzett munkálatok. A FĘ
utca e szakasza és a nagyparkoló találkozásánál a vízelvezetést egy a korábbitól eltérĘ megoldással kivitelezték,
gondolva a nagyobb mennyiségben lehulló csapadékra is.

Néhány mondat a
jövĘbeni fejlesztési
tervekrĘl
Már
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csak
a
közútkezelĘi
hozzájárulás
hiányzik
ahhoz,
hogy
megújulhasson a Nagy
Lajos utca mentén a
Széchenyi utcától a
Gulyás csárdáig tartó
járdaszakasz. Ezen a
területen már évek óta
nehézkes a közlekedés,
akár gyalogos, akár
kerékpáros forgalomról legyen szó. A mostani tervek
szerint a burkolat macskakĘ méretĦ, sajtolt beton térkĘbĘl
készül majd.
Visegrád Város Önkormányzata
(Összeállította: Grósz Gábor kommunikációs referens;
e-mail: kronikas@visegrad.hu)

Bea régi betlehemezéskor

A kis Gábor

Még adós vagyok a beküldĘ pár bemutatásával. Bea és
Gábor két ügyes, kreatív iskolás VOLT valamikor. Azt
hiszem, megszántak engem, hogy hiába noszogatlak benneteket, hogy írjatok a gyerekkuckóba! Úgyhogy köszönöm Nektek Bea és Gábor! A kilencedik állat megtalálásáért jár a jutalom! És hozzá most egy iskolás kép!
Kedves Gyerekek! Május azért is egy kedves hónap,
mert a legszebb ünnepeket is itt találjuk: anyák napja –
pünkösd – gyereknap. Úgy illik, hogy én a gyereknap
kapcsán benneteket köszöntselek egy 19. századi elfeledett költĘ versével.
Pósa Lajos:

GYERMEKEINKRėL
Hadd fusson a gyermek álmok fuvallatán
Csapongva illanó arany lepkék után!
Legyen, mint a tavasz, vidám tekintetĦ,
Kis ajka zendüljön, mint égi csöngettyĦ!
Harmatos bokrétát hadd tépjen a mezĘn
Hajolj le, csókold meg, öleld szívedre hĘn!
BecézĘ szeretet övezze fürtjeit –
Töröld le gyöngéden a gyermek könnyeit!

Ha teheti, támogassa adója 1%-ával
az Áprily Iskoláért Alapítványon keresztül
a visegrádi iskolát!
Köszönjük mindazoknak, akik ezt 2014-ben megtették,
és ezzel 188.000 Ft-tal járultak hozzá
céljaink eléréséhez!
Felajánlásaikat elĘre is köszönjük!
Áprily Iskoláért Alapítvány kuratóriuma
Adószámunk: 1 8 2 2 4 7 6 4 - 1 - 1 3
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A Fellegvár Óvodában történt
Az elĘzĘ hónapban hírt adtunk arról, hogy csatlakoztunk a „Madárbarát kert” mozgalomhoz. Azóta elkészült a kétféle madárfürdĘnk, az egyik homokkal, a másik vízzel. A kert különbözĘ részein
állítottuk fel a fatuskókra helyezett tálakat, melyeket remélhetĘleg
hamarosan felkeresnek a madarak. EbbĘl nem csak inni tudnak, és
fürdeni benne, hanem majd a forró napokon le is hĦthetik magukat.
A madarak nagyon szeretnek fürdeni, és ez számukra napi rituálé.
Kedvesek, aranyosak, amikor tollaikat rendezik fürdés után.
Ebben a látványban szeretnénk mi is gyönyörködni, és reméljük,
ezekhez a madárfürdetĘkhöz nem csak a madarak szoknak hozzá,
hanem a pillangók is, így az óvodánkba járó gyermekeknek még
több élményt tudunk nyújtani. Éppen úgy, mint a téli etetés során,
folyamatosan ügyelni kell a víz utánpótlására, mert a madarak
megszokják, és nem keresnek maguknak más fürdési lehetĘséget.
Mindezekkel szokás kialakítására, gondoskodásra is neveljük a
gyermekeket. A madarak kertünkbe való odacsalogatására elkészültek az odúk is, melyek szögelésében mindhárom csoport részt
vett.

Gatya-fogó a kertben

2015. május
 



2015. március 15-én elindult a visegrádi kis csapat az
Alsó-Ausztriában fekvĘ Hochkarra. Hajnali 5-kor
elhagyta a konvoj Visegrádot Félegyházi András vezetésével. 11 óra körül érkeztünk meg a sípályához. Kellemes meleg idĘjárás kísérte utunkat, de érkezéskor, a
sípálya parkolójában dermesztĘen hideg, erĘs szél
köszöntött minket. Hó borított tájra érkeztünk egy igen
kacifántos szerpentin tetején. 532 m magasról 12 km
alatt felkanyarogtunk kb. 1400 m magasra. A gyerekek
nagyon jól bírták az utat, vidáman csevegtek, a hányó
zacskók üresen maradtak. Átöltöztünk, elĘkerültek a
sícipĘk, maszkok, nadrágok, kesztyĦk és bukósisakok.
Gutbrod RezsĘ és Mikó Zsolt már várt minket a csoportbeosztással és a síbérletekkel. ėk nélkülünk kipróbálták a terepet, így a gyerekek sítudását ismervén,
biztonságosan kezdĘdhetett az elsĘ nap a sípályán.
Matkovics Marianna vezetésével indult a közép-haladó
csapat. A haladó társaság RezsĘ csoportja volt. Mikó
Zsolti irányítása alatt a szuper technikával síelĘ, tapasztaltabb gyerekek vetették bele magukat a síelés és
edzés örömeibe. Ide tömörültek a harcias vagány tyúkok, a türelmes kakasok a sor végére maradtak, ám a
csapatbeosztás változott a napok folyamán.

Készül a madárodú

Az óvodában a tervezett tevékenységekhez kapcsolható a környezet szeretetére nevelés. Mindezt a gyermekek legfontosabb tevékenységébĘl, a játékból kiindulva könnyen meg lehet valósítani egy
jól kialakított óvodai veteményes kertben is. A mi óvodánkban a
középsĘ csoportosok feladata minden évben a veteményes kiskert
gondozása. A munkákhoz gyermekek kezébe való új szerszámokat
szereztünk be, és ha az idĘjárás is megengedi, kezdĘdhet a munka.
ÉvrĘl évre nagy öröm felfedezni az elsĘként kibújó palántákat,
hagymácskákat és megfigyelni napról napra a növények változását
az elsĘ hajtásoktól a betakarításig. Amikor a kisgyermek saját maga
ülteti el a salátapalántát, a dughagymát, a retket, a paradicsomot és
neveli, gondozza a kertben, majd a termését betakarítva közösen
salátát készítenek, vagy a tízóraihoz, uzsonnához fogyasztják el,
akkor ebbĘl a sok új ismeretbĘl gazdagodnak. Az ültetés, locsolás
közben a száraz vagy a nedves talajt megtapintja, tapasztalatokat
szerez, a kertészkedéssel jól formálható a figyelem, mivel megfigyelheti a növények növekedését, gyomot irt, figyeli a virágzást, a
termést, ezáltal talán megsejt valamit a természet nagy körforgásából.
Az óvoda kertje kiapadhatatlan lehetĘségeket ad a környezetet
védĘ, természetbarát szokások kialakítására és gyakorlására. Terveinkben szerepel még a közelgĘ Föld napja (április 22.) alkalmából
egy komposztáló kialakítása is.
A madáritató megvalósításához, valamint a kerti játékok bĘvítéséhez szülĘi segítséget is kaptunk, melyet ezúton is megköszönünk.
Egy kedves család fészekhintával lepte meg a gyerekeket, melyet
ezúton is megköszönünk. A telepítéséhez gumi téglával borított
talajra volt szükség. Köszönjük szépen a városüzemeltetési csoportnak a nagyon szép és gyors munkát, valamint két önkormányzati képviselĘnknek a felajánlott tiszteletdíját az alapanyagok beszerzéséhez.
Gyurián Mária
mb. intézményvezetĘ

A síterep jól átlátható, de változatos pályákkal rendelkezik. Vannak kék (5,5 km), piros (10 km) és fekete
(3,5 km) pályák, amiket fĘleg ülĘs liftekkel lehet megközelíteni. Többféle Hütte nyújt lehetĘséget pihenésre
és ebédelésre a hosszú és kitartó edzés után. GĘzgombóc, császármorzsa és sült krumpli volt a kedvenc.
A hosszú utazás és kitartó síelés után bizony fáradtan
érkeztünk késĘ délután a szállásra. Nagyon jól esett a
finom leves és a meleg vacsora. A szállás egy 350 éves
régi paplakban volt, az ódon falak hangulatát egy nagy
modern étkezĘ-, ill. közös helyiség egészítette ki. ÉtkezĘ-, ill. tálalóasztalok mellett pingpongasztal, fotelok és
kanapék szolgálták a közösségi hangulatot. A „fáradt”
gyerekek birtokba vették a házat. Vacsora után jött a
póker parti, activity és pingpongmeccs.
Napjaink vidáman, sportosan teltek. Az utolsó délután
síversenyen mérhették össze a táborozók tudásukat.
Gyerekek és felnĘttek is részt vehettek, a ragyogó
napsütésben bátran álltak sokan a rajthoz. Az esti
eredményhirdetés bizony jócskán okozott meglepetéseket, többen térhettek éremmel a nyakukban elégedetten
nyugovóra.
Köszönjük a szervezĘknek, edzĘknek és az igazgatónĘnek a csodálatos élményeket! Reméljük, 2016 márciusában még többen csatlakoznak a sítáborhoz!
Gersonde Olivér, Gersonde-Fináczy Zsófia
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N E M Z E T I S É G I O L D A L – Szerkeszti a Német Nemzetiségi Önkormányzat






  


 

Vendégeinket zsíros kenyerek várták

Ütés után szikrák repkednek a palánkról

A legények a tĦzben izzítják a korongokat

Közben az étel-ital is fogyott


 
A Visegrádi Német Nemzetiségi
Önkormányzat
szeretettel meghív
minden visegrádi lakost a

 

mely idén május 30-án, szombaton lesz.
Az ünnepség délelĘtt 10 órakor
szentmisével kezdĘdik, majd a megszokott
megvendégeléssel folytatódik.
A szentmisén közremĦködik
nemzetiségi énekkarunk;
a megvendégelés ideje alatt fúvószenekarunk
szórakoztatja az egybegyĦlteket.
Sei d u n se re Gä ste !

MÁJUS – PÜNKÖSD HAVA

Május hónap elnevezése a rómaiaktól származik, az általuk használt
naptárból maradt ránk. A szó jelentésére többféle magyarázat van,
vannak, akik szerint a meglett korúak (maiores) tiszteletére nevezték
el a hónapot, de valószínĦbbnek tartják, hogy Maia istennĘ férfi párjáról, Maiusról nevezték el.
Sokak szerint legszebb hónapunk, egyes vidékeken használatos a
„tavaszutó” és az „ígéret hava” is, mely a gazdag termés reményét
fejezi ki. Májust pünkösd havának nem mindig indokolt nevezni, mert
húsvéthoz kötĘdĘ, mozgó ünneprĘl van szó, tudniillik a húsvét utáni
ötvenedik napon van, mely nap néha átnyúlik június elejére.
Pünkösd a középkortól (ca.1264-tĘl) kötelezĘ ünnep, nagy körmenettel, virágszórással hordozzák körül az oltáriszentséget, az útvonal
mentén oltárokat állítanak lombsátorból.
Május havához kötĘdĘ népszokás a májusfa állítás, mely ma is élĘ
hagyomány. A májusfát napjainkban szerelmi ajándékként adják, de
eleink a természet megújhodásának szimbólumát látták benne. A
pünkösdi ünnep a keresztény misztérium beteljesedése: a Szentlélek
eljövetele.
Május havi kiemelkedĘ világnapok: 1. A munka ünnepe; 3. Anyák
napja; 4. TĦzoltók napja; 9. Az Európai Unió születésnapja – A gyĘzelem napja; 10. Madarak és fák napja; 18. Az internet világnapja;
24–25. Pünkösd; 31. Gyermeknap.
Végül néhány gondolat Avilai Szent Teréz gondolataiból: Nichts
soll dich beunruhigen; nichts ängstige dich. Alles erreicht der
Geduldige. Und wer Gott hat, dem fehlt nichts. Gott allein genügt.
Herendi Ida
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FILMKLUB
Értesítünk mindenkit, hogy májusban a
filmklub vetítései május 7-én és 21-án szerdán lesznek a könyvtárban. Fontos információ, hogy a vetítések 19 órakor kezdĘdnek.
Júniustól szeptemberig nyári szünetet tartunk, majd a megszokott rendben folytatjuk a filmklubot.
Szeretettel várunk minden érdeklĘdĘt.
Részletesebb információval a mĦvelĘdési
házban, vagy a 398-128-as telefonszámon
tudunk szolgálni.

Görgey Artúr honvédtábornok

emléktáblájának megkoszorúzását
2015. május 21-én, csütörtökön
17 órakor tartjuk
a Görgey-lépcsĘnél!

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

2015. május 29-án, pénteken 18 órától
lesz a könyvtárban
Ebben a hónapban

A barguzini PetĞfi
26 éve napra készen
címmel

Dr. Kovács László
régész, az MTA doktora
tart

vetítettképes elĘadást
A belépés ingyenes!
Mindenkit szeretettel várunk!

ė

  
2015. május 31-én, vasárnap 19 órakor


tartunk a Mátyás-szobor mögött lévĘ,
az I. és II. világháború áldozatainak
emléket állító márványtáblánál

Kedves Visegrádi és Környékbeli Lakosság!
Május 4–15. között megbocsátás hetei lesznek a könyvtárban! Kérem, aki nem kíván késedelmi díjat fizetni, esetlegesen fennálló
könyvtartozását ebben az idĘszakban legyen szíves rendezni! IlletĘleg, akinek az idei évre még nincs érvényes tagságija, de az elmúlt
években beiratkozott könyvtártag volt, annak ebben az idĘszakban
elengedjük az idei beiratkozási díjat is!
AJÁNLAT ÚJ KÖNYVEINKBėL:

Gyerekeknek:
Berg Judit: Doktor Maszat – a népszerĦ gyerek- és ifjúsági író
„Maszat”- sorozatát jó szívvel ajánlom az óvódás korú kisgyermekeknek és szüleiknek! Teljesen hétköznapi történet, amelyet bizonyára te is átéltél már, ahogy a könyvben szereplĘ kisfiú! Maszat
csúnyán megfázott, köhög, az orvosságot viszont nem szereti. Miközben kis állatkáit gyógyítja, Ę maga is lenyeli a gyógyuláshoz
szükséges orvosságot! A második történet arról szól, milyen jó
móka az esĘben sétálni és nem kell hozzá más, csak egy esĘkabát és
egy pár gumicsizma…
Hupikék törpikék – A nagy törpkaland: Ez a mese nekem
gyermekkoromban egyik legkedvesebb mesém volt. „Hallottál már
a gonoszról, a csúf, kopasz Hókuszpókról?” Ha még nem, vagy
esetlegesen csak a rajzfilmet ismered, ideje megismerkedned a
könyvvel is! Hókuszpóknak, mint mindig, ebben a mesében is az a
célja, hogy kézre kerítse Ęsi ellenségeit, a gombaházakban lakó,
mindig vidám, icike-picike Hupikék törpikéket! De vajon sikerül-e
neki?
Hupikék törpikék – A törpmobilok versenye: Ha már Hupikék
törpikék, itt van egy másik nagyszerĦ, kis apró barátainkról szóló
mese! Mi történik Aprajafalvával, ha beköszönt a modern technika?
FĘleg a jármĦvek világa iránt érdeklĘdĘ kisfiúknak ajánlom figyelmébe!
Bartos Erika: Százlábú – Kedves SzülĘk és Gyerekek! Mostantól
Bartos Erikától a könyvtárban sem csak „Anna, Peti, GergĘ”, illetve
„Bogyó és Babóca” könyveket olvashattok, hanem megismerkedhettek a háromgyermekes anyuka pompás gyerekverseivel is!
FelnĘtteknek:
Fábián Janka: A német lány – A regény egy hármas identitású
(magyar-német-francia) lány, Rose boldogságkeresésérĘl szól, aki
18 éves korában, a hatvanas évek elején diákként kerül Párizsba.
Képes lesz megtalálni helyét egy családban, amelyet már a felbukkanása elĘtt is meglehetĘsen kusza viszonyok, elhallgatott titkok és
fel nem dolgozott tragédiák jellemeztek? Végül pedig, de nem utolsósorban, arról is szó esik majd, vajon megtalálja-e az igaz szerelmet?
Fábián Janka: A francia nĘ – Rose boldogságkeresése ebben a
regényben folytatódik! Fábián Janka két történelmi, család- és romantikus regényét együtt ajánlom elolvasni!
Kádár Annamária: Mesepszichológia – A mese az érzelmi intelligencia fejlesztésének legfontosabb eszköze, olyan lelki táplálék,
amely életre szóló nyomokat hagy a gyermekekben. Egyrészt a
mesélés bensĘséges hangulata adja az érzelmi biztonságot, amikor a
gyermek akár egy mozgalmas, eseménydús nap után el tud lazítani
édesanyja, édesapja, vagy más, hozzá szorosan kötĘdĘ felnĘtt mellett! A kisgyerek azonban mesehallgatás során nemcsak a meseolvasó felnĘttre figyel, hanem saját, belsĘ hangjára is, ezáltal a mese
segíti Ęt a mindennapokban feszültségei, negatív érzelmei, félelmei
feldolgozásában, leküzdésében! Annak a gyermeknek, aki mesét
hallgatva nĘ fel, fantáziája, képzeletvilága segíti majd a késĘbbiekben is a megpróbáltatások közepette!
Érdemes a további újdonságokat is megnézni, megtekinteni, illetve
kölcsönözni! Várok mindenki sok szeretettel!
Kotz Eszter
könyvtáros
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MEGHÍVÓ
Az Együtt Kulturális Egyesület
tisztelettel meghív minden érdeklĘdĘt
a 2015. május 5-én (kedden) 18 órakor kezdĘdĘ

ELĝADÁSRA, amelyet
Hernády Zsolt
történész (Duna Tv)

NĞk a reformkorban
és a szabadságharcban
címmel tart a moziban


'Magyarország magára ismer'
OrszágkerülĘ zarándoklat indul májusban a PilisbĘl a
Kárpát-medence Ęsi helyeire: mĦvészek és lovasok: hónapokon át tartó útra indulunk a Boldogasszony-tisztelet jegyében.
Ezért zenés, képes tájékoztató estre várjuk szere-

tettel a visegrádiakat 2015. május 6-án 17.30-ra a

Mátyás Király MĦvelĘdési Házba.





Az elsĘ részben a Natália nĘvérrĘl készült egyetlen felvételt láthatják, majd az országkerülés hagyományáról és az
okairól indítunk beszélgetést. Egy különleges ereklye is
velünk lesz... Várjuk Önöket:
Huszár Andrea Magdolna szobrászmĦvész, népmesekutató
és Mile Zsigmond költĘ, zenész
Web: tunderilona.webnode.hu


A Dunakanyari CsaládsegítĘ és Gyermekjóléti Szolgálat

BABA- ÉS GYERMEKRUHA BÖRZÉT
rendez
május 12-én (kedden),13–15 óráig a mozi épületében
(A ruhák nem pénzért cserélnek gazdát!)


Május 1-jén újra megnyílik a visegrádi teniszpálya, melyet
a korábbi évek hagyományának megfelelĘen kívánjuk üzemeltetni! BĘvebb információt a Palotaházban lévĘ étkek házában
lehet kérni, ahol a kulcs is átvehetĘ.
A visegrádi diákok továbbra is ingyenesen használhatják a
pályát! A következĘ lapszámban részletesen írunk a nyárra
tervezett diák tenisztáborról. Jó sportolást kívánunk mindenkinek!







Pongrác-napkor, ha csordogál az esĘ,
A mezĘnek hasznos, de megbánja a szĘlĘ.
De ha Orbán napja fagytól ment s meleg,
Jó és sok borral töltheted pincéd meg.
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Görgey Artúr 1818. január 30-án született Toporcon, az
Ęsi családi birtokon.
A családi hagyomány és a véletlen is úgy hozta, hogy
már tizennégy évesen katonai pályára került, ugyanis
1832–36 között a tullni utászakadémia hallgatója volt. A
hadapródként végzett Görgey ifjúkori katonai pályafutása
a Nádor-huszároknál, ahol 1842-tĘl fĘhadnagyként szolgált, 1845-ben fejezĘdött be. A katonai életpálya iránt
különösebb elhívatást nem érzett, ezért kilépett a hadseregbĘl.
A következĘ két évben, 1845-47-ben Prágában, a Károly
Egyetemen vegyészetet tanult. Váratlan családi öröksége
miatt egyetemi tanulmányait megszakította, és 1847–48ban Toporcon gazdálkodott.
Az 1848-as márciusi forradalmat követĘen létrejött magyar kormány felhívására – a volt katonatisztek jelentkeztek az újonnan megszervezĘdĘ hadseregbe – Görgey az év
májusában Pestre utazott.
Igazi katonai karrierje 1848. június 13-án kezdĘdött,
ugyanis ekkor nevezték ki GyĘrben az 5. honvédzászlóaljhoz századosnak. Ezt követĘen a világosi fegyverletételig tartó rövid, mindössze 14 hónapos szabadságharc alatt,
az akkor 30-31 éves fiatalember a magyar hadtörténelemben páratlan karriert futott be. Tehetsége, zsenialitása és
kiemelkedĘ szervezĘképessége révén megkapta a tábornoki (vezérĘrnagyi) rangot, több alkalommal a honvédsereg fĘvezére volt, de kinevezték hadügyminiszternek is.
A többszörös orosz-osztrák túlerĘ miatt, hogy a további
felesleges vérontást elkerülje, Görgey 1849. augusztus 13án a Világos melletti szöllĘsi mezĘn Rüdiger orosz tábornok csapatai elĘtt letette a fegyvert. A feltétel nélküli
fegyverletétel és életének megkímélése miatt Görgey
Artúrt mintegy másfél évszázadig árulónak tartotta a
magyar közvélemény.
Az osztrákok Görgeyt Karintiába számĦzték, ahol elĘbb
Klagenfurtban élt francia feleségével, Adéle Aubouinnal.
Itt születtek gyermekei, Berta (1850) és Kornél (1855).
1858-ban Viktringbe költözött, ahol egy kisebb házat
vásárolt családja részére. Karintiai számĦzetése a kiegyezést követĘen 1867. november 3-án ért véget.
Visszatérve Magyarországra megpróbált állandó munkát
szerezni, hogy a családja számára a megélhetést biztosítsa, de ez a törekvése nem járt sikerrel. Állást hiába keresett, mindenütt elutasították, mivel még túlságosan elevenen élt a köztudatban Kossuth híres vidini levelének vádja, amelyben Ęt alaptalanul árulónak nevezte. A gyakori
inzultusok és gyalázkodások miatt, azért, hogy ezek elĘl
kitérjen, kénytelen önként vállalt „számĦzetésbe” vonulni.
Erre az öccse, István nyújtott lehetĘséget, aki 1875 körül
rábírta bátyját, Artúrt, hogy az év nagyobb részében költözzön ki Visegrádra, ahol vállalja az ottani nyaraló és a
Szentgyörgypusztán vásárolt telek gondozását.
Pesti (V., Apáczai Csere J. u. 17.) bérlakását fenntartja
ugyan, de igyekszik minél több idĘt tölteni Visegrádon. A
lassan idĘs korba lépĘ Görgey számára a Visegrádon
eltöltött évek a megnyugvás és megbékélés idĘszakát
jelentették.
Visegrádon az öregedĘ, egyedül maradt tábornok számára a családi hátteret öccse második, 1869-ben kötött házassága teremtette meg. István ugyanis felségül vette a

néhai földeáki Návay Sándor fiatal özvegyét, Dedinszky
Auréliát, aki négy gyermeket, egy fiút és három lányt
hozott a házasságba. KésĘbb a Návay lányok házasságai
révén a bácsborsodi Latinovits és a tiszakóródi Sántha
családok kerültek kapcsolatba a Görgey testvérekkel.
Görgey Artúr megélhetését az öccse vendégszeretetén
kívül az 1880-as évek elejétĘl Tisza Kálmán miniszterelnöksége alatt megítélt, a kormány által mint honvéd tábornoknak járó évi, elĘbb 2400 Ft, majd késĘbb 3000 Ft
segély jelentette.
A kiegyezést követĘ évtizedekben a társadalmi köztudatban kialakuló, a forradalmi múltat megszépítĘ emlékezetben a jóságos, atyai, minden alattvalójával külön törĘdĘ császár és király ideálképe mellé megformálódott egy
hamis Görgey-kép. Ferenc József ugyanis soha nem bocsátotta meg Görgeynek, hogy nem osztrák, hanem orosz
csapatok elĘtt tette le a fegyvert.
Az év jó részét Visegrádon töltĘ Görgeyt a közélettĘl
elvonult, a kiegyezésbe belenyugvó, csak kertészkedéssel
és gazdálkodással foglalkozó öregúrként igyekezett beállítani az akkori média a közvélemény számára. Erre példaként szolgált az a hír, amely a FĘvárosi Lapok 265.
számában (1892. szeptember) jelent meg, hogy Görgey
„egy tálca pompás gyümölcsöt” küldött az akkor Visegrádon az erdészlakban (FĘ u. 41.) tartózkodó Ęfelsége számára. Görgey hiába írt rögtön cáfolatot a lap fĘszerkesztĘjének, Vadnay Károlynak, ez a kitalált hír a késĘbbiekben mint megtörtént esemény bekerült történetírásunkba
is.

Görgey kertészruhában.
A fotográfia feltehetĘen Koller Károly tanár
pesti mĦtermében készült
Az utóbbi évtizedekben gyakran közöltek egy fotográfiát „a kertészkedĘ Görgey” képaláírással, amely az öregedĘ tábornok egész alakos képmása. A fényképen Görgeyt
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szalmakalappal a fején, vászonkabátban és kertésznadrágba
öltözötten látjuk. Egyik kezében kapát, a másikban kerti
szerszámokkal megpakolt vesszĘkosarat tart. Ha a fotográfiát
kissé alaposabban megnézzük, látjuk, hogy az mĦtermi felvétel. A tábornok festett díszlet elĘtt áll kertészjelmezben.
Ezt a fényképet az 1950-es években Wünsche Emil mĦvész
hagyatékából fényképtára számára vásárolta meg a Magyar
Nemzeti Múzeum.
Wünsche Emil (1846–1899), német származású mĦvész,
akadémiai festĘként került Magyarországra. Mint arcképfestĘ 1876-tól Pesten Koller Károly tanár fotómĦtermében
dolgozott. Eleinte nyaralni járt Visegrádra, késĘbb, mivel
megtetszett neki a helység, 1885-ben egy Duna-parti telket
vett. A következĘ évben, 1886-ban házat vásárolt, és ettĘl
kezdve családjával együtt Visegrádon élt. Itt is halt meg
1899-ben, és a felségével közös sírja megtalálható a helyi
temetĘben.
Koller Károly (1838–1889) halála után utódai mĦködtették
a mĦtermet, és Wünsche Emil a továbbiakban is a cég alkalmazottja maradt. ValószínĦ, hogy a kertészjelmezes felvétel
GörgeyrĘl Koller tanár mĦtermében készült. Azt, hogy milyen célra, csak találgatni lehet, esetleg a fotó alapján egy
festményt szándékoztak készíteni.
Az elszenvedett gyakori megaláztatások mellett Görgey
számára némi elégtételt jelentett, hogy Klapka György és
több száz honvédtiszt aláírásával 1884-ben egy memorandumot állítottak össze, amelyben kijelentették, hogy a tábornok nem volt áruló.
Görgey 1916. május 21-én 98 éves korában Budapesten
halt meg. A Nemzeti Múzeumban ravatalozták fel, temetése
a Kerepesi temetĘ árkádsorában történt.
A köztudatban kialakított áruló-kép mellett volt egy tisztelet övezte Görgey-kultusz is, amely a Visegrádon visszavonultan élĘ, hĘsnek tartott tábornok személyét vette körül. A
kor jeles mĦvészei még Görgey életében készítettek festményeket, szobrokat. László Fülöp (1901), Paczka Ferenc
(1887, 1916) olajfestményei, Stróbl Alajos (1881), Holló
Barnabás (1898), Telcs Ede (1907), Zsákodi Csiszér János
(1911), Kisfaludi Strobl Zsigmond (1891, 1913) plakettjei
vagy szobrai, amelyek valószínĦleg különösebb megrendelés
nélkül készültek; jelezték, hogy mennyire jelentĘs személyiségnek tartották Görgeyt.
A millennium, majd az elsĘ világháború elĘtti években lassan kialakuló Görgey-kultusz újabb lendületet az 1930-as
években kapott. Az országban elsĘként 1934-ben Miskolcon
állítottak köztéren GörgeyrĘl készült mellszobrot, amelyet
Sidló Ferenc (1882–1953) mintázott. A szobor felavatásával
egyidejĦleg a városban utcát és teret is nevezetek el a tábornokról.
Itt kell megemlíteni, hogy Miskolcon kívül jelenleg Baján,
Szombathelyen, Budapesten, Debrecenben és még néhány
településen van GörgeyrĘl elnevezett utca.
Szentendrén az 1930-ban épült laktanya viselte Görgey Artúr nevét, azonban a háború utáni években az átszervezések
miatt új elnevezést kapott. Régi nevét 2012-ben kapta vissza,
azóta ismét Görgey Artúr laktanyának nevezik. A laktanya
udvarán áll Görgey mellszobra, amelyet Domonkos László
(1956), a Magyar KépzĘmĦvészeti Egyetem tanára alkotott.
(Ez a szobor eredetileg 2008-ban a Bolyai János Honvéd
Alapítvány támogatásával készült.)
A miskolci mellszobrot az 1950-es években a helyi múzeum raktárában Ęrizték. Újbóli felállítására és leplezésére
1997-ben került sor.
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Ezt a szobrot a visegrádi Görgey-bércen 1933-ban felállított, Zsákodi Csiszér János (1883–1953) szobrászmĦvész
által mintázott emlékmĦ elĘzte meg. A rajta elhelyezett
dombormĦ sajnos gyorsan és nyomtalanul eltĦnt. Az emlékmĦvet a Pilisi ParkerdĘ Visegrádi Erdészetének kezdeményezésére 1998-ban felújították.
Visegrádon Görgey emlékét az elĘbbi, a Nagyvillám-hegy
alatti emlékmĦvön kívül mindössze egy emléktábla Ęrzi.
Görgey Artúr születésének 175. évfordulóján, 1993-ban, az
akkori önkormányzat és a Szent György Lovagrend táblát
helyezett el a FĘ utcát és a Salamon-torony utcát összekötĘ
lépcsĘsort északi oldalról lezáró kĘkerítésfalon.
Az egyetlen igazán jelentĘs Görgeyt ábrázoló köztéri alkotást az ifj. Vastag György (1868–1946) által készített és a
budai Bástya sétányra elhelyezett bronz lovas szobor jelentette. Az 1935-ben felavatott szobor az ostrom alatt megsérült, de nem javították ki, hanem az anyagát a Sztálin-szobor
készítéséhez használták fel. A Marton László által 1998-ban
rekonstruált és újra öntött Görgey-szobor a budai várban új
helyen, a Fehérvári bástyán látható.
Az újra öntött vagy felújított szobrokon és emlékmĦvön
kívül az elmúlt negyedszázad alatt a szentendrei mellett még
két helyen állítottak fel GörgeyrĘl készült újabb alkotást. A
Honvédelmi Minisztérium elĘcsarnokában 1990-ben helyezték el a vörösrézlemezbĘl készült, másfélszeres nagyságú
Görgeyt ábrázoló mellszobrot, amely ifj. Szlávics László
alkotása.
Annak emlékére, hogy Görgey Artúr 1849 júliusában sikeresen visszaverte Onga és Gesztely között az orosz intervenciós csapatokat, Onga városában (BAZ megye) külön tisztelete van a tábornoknak. A szabadságharc 150. évfordulóján,
1998-ban a város 48-as emlékmĦvének elülsĘ oldalát Görgey-dombormĦvel egészítették ki. Az Ongai Kulturális
Egyesület ajándéka révén 2001-ben a helyi általános iskolába
is került Görgey-dombormĦ.
Az elĘbbieken kívül még egy Görgey-mellszoborról van
tudomásunk, amely 1998-ban Budapesten készült. Alkotója
Gömbös László (1926–2010) szobrászmĦvész volt. Ezt a
mĦvet nem állították fel köztéren.
A hosszú életet megélt Görgey életének negyven évébĘl
nagyon sok idĘt töltött Visegrádon. Ennek a négy évtizedeknek Görgeyvel kapcsolatos eseményeit röviden és tömören
PethĘ Sándor: Görgey Artúr (Genius kiadó, 1930) címĦ
mĦvében írta meg népszerĦsítĘ formában. Hasonlóan röviden és sajnos nem eléggé alapos forráskutatással íródott meg
a Görgey Artúr életét feldolgozó katalógus a kiegyezés utáni
évtized történetét feldolgozó fejezete is. (Görgey Artúr élete
és mĦködése Magyarországon, Katalógus, Budapest, 1990,
szerk. Simon V. Péter)
Bennünket, helyieket elsĘsorban Görgey Visegrádon töltött
napjainak hiteles története érdekelne. Ahhoz, hogy a tábornok emlékét méltó módon ápolni tudjuk, erre feltétlenül
szükség lenne.
Végezetül szeretnék köszönetet mondani Tóth Majának,
kedves ismerĘsömnek, aki segítségével hozzájutottam a
Wünsche Emilre vonatkozó szükséges adatokhoz.

SzĘke Mátyás
c. múzeumigazgató
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Adalékok Görgei Artúr visegrádi utóéletéhez
Görgei Artúr életének és tetteinek értékelését majd’ 150
éven át a vesztett szabadságharc felett érzett nemzeti fájdalomban gyökeredzĘ bĦnbakkeresés és a politikai megrendelésre gyártott „áruló szerepet” különbözĘ mértékben
és színvonalon sulykoló történelmi, szépirodalmi és publicisztikai irományok jellemezték. Az 1930-as évekre elsĘsorban Julier Ferenc, Kosáry Domokos, PethĘ Tibor,
Bánlaky József, Aggházy Kamill és más historikusok
munkásságának köszönhetĘen a történészi tisztánlátás
méltó elégtételt szolgáltatott a tábornoknak.
1945 után Andics Erzsébet történész, a Moszkvai Állami
Egyetem, a krasznogorszki antifasiszta fĘiskola, a Magyar
Dolgozók Pártja PártfĘiskolája és az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanára Görgeit újra „törvényen kívül”
helyezte mint a forradalmár Kossuth ellen ármánykodó
Békepárthoz tartozó személyt. Kosáry Domokos idézte fel,
hogy 60-as, 70-es évek történelemtankönyveiben Perczel
Mór tábornok képének aláírása szerint Ę nevezte elĘször
árulónak Görgeit.
Nézzük, hogy Visegrádon miként viszonyultak a tábornok személyéhez!
Cseke László már a 60-as, 70-es években Visegrádról
szóló útikönyveiben a tábornokhoz kötĘdĘ emlékhelyekre
hívta fel a figyelmet.
1986 május 25-én a II. világháború után Magyarországon elsĘször, Visegrádon a Mátyás Király Múzeumban
rendeztek „Görgey Artúr Visegrádon” címmel kiállítást és
konferenciát a tábornok emlékére. A szerény tárlaton a
Magyar Nemzeti Múzeum, a Mátyás Király Múzeum,
Hadtörténeti Múzeum és a Munkásmozgalmi Múzeum,
valamint a Görgey család segítségével, részvételével a
tábornok személyes tárgyait, fényképeket, dokumentumokat, fegyvereket, a budavári – akkor még vissza nem állított – Görgei lovas szobor makettjét és sok más tárgyat
állítottuk ki.
A tudományos ülésszakon a téma akkori legkiválóbb
kutatói, Kosáry Domokos, Katona Tamás és Pusztaszeri
László tartottak elĘadást, de a közönség soraiban is számos, Görgei életével, pályafutásával foglakozó történész,
kutató helyet foglalt, pl. Antall József, a Semmelweis
Orvostörténeti Múzeum fĘigazgatója, a késĘbbi miniszterelnök, akinek a tábornokról írt tanulmánya Kosáry Domokos támogató lektori véleménye ellenére sem jelenhetett
meg.
A kiállítás létrejöttét is némi szakmai-politikai huzavona
elĘzte meg, mert meg kellett várnunk, hogy megjelenhet-e
a História c. történelmi folyóirat 1985/1. ún. „áruló” száma. Ebben Görgei mellett a kuruc generális Károlyi Sándor méltó és reális történeti értékelését elolvashattuk.
Bármilyen furcsának is tĦnt, Görgei Artúr személye 1986ban politikailag még mindig kényes téma volt. Ezt bizonyította a rendezvényre reflektáló, a hazug és tarthatatlan
„áruló vádat” ideológiai indíttatásból szajkózó néhány
neves bértollnok írása, valamint az a komikus helyzet,
amikor a kiállítás rendezése közben telefonon a szentendrei pártbizottságról telefonon hívták fel a múzeumot, és
legnagyobb elképedésemre érdeklĘdtek voltaképpen milyen kiállítást is rendezünk.
1986 decemberében megalakult a Görgey Múzeumi Bizottság Antall József, Katona Tamás, Kosáry Domokos,
Görgey Gábor, Pusztaszeri László és mások közremĦkö-

désével a Visegrádot Cseke László, a múzeumot Jékely
Endre és Gróf Péter képviselte. A testület fĘ célja, hogy
Visegrádon a Salamon-torony utcai Görgey–Latinovitsházat múzeumi kiállítóhely céljára megszerezze és berendezze. A hivatalok útvesztĘje és a pénzhiány mellett sajátságos módon egy pozitív politikai változás, a rendszerváltás is befolyásolta, mivel 1990-tĘl Antall József miniszterelnöki, Katona Tamás pedig államtitkári szerepet vállalt.
EttĘl függetlenül Visegrádon az önkormányzat, a Pilis
ParkerdĘ – ErdĘs Péter érdemeit kell kiemelnünk – és a
múzeum összefogásával a lehetĘségekhez mérten igyekeztünk a tábornok emlékezetét és emlékhelyeit ápolni. A
Görgey-bércen levĘ emlékmĦ felújítása mellett a tábornok
egyik lakhelye, a mai Vár Szálló melletti lépcsĘt róla lett
elnevezve, s a kerítés falán visegrádi tartózkodását is
megörökítĘ emléktábla lett felállítva.
A 90-es évektĘl a múzeum, a mĦvelĘdési ház és más intézmények, magánszemélyek közös szervezésében minden
év május 21-én, az 1849-i budai diadal és a Görgei halálának napján megemlékezést tartanak a Görgey-bércen, ill. a
Görgey-lépcsĘnél.
2009-ben újabb kiállítás nyílt Görgei visegrádi korszakáról a mĦvelĘdési ház és a múzeum együttmĦködésében. A
május 21-i megemlékezés napján megnyíló tárlatot Hermann Róbert hadtörténész, a téma legkiválóbb szakértĘjének beszédével nyitottuk meg. A koszorúzáson a Magyar
Honvédség Központi KiképzĘ Bázisának (Szentendre)
díszegysége tisztelgett, az egység parancsnoka, Dr. Isaszegi János mk. vezérĘrnagy részvételével.
A 2013-as ünnepségen az Utilis Kft. támogatásának köszönhetĘen a dunabogdányi fúvosok elĘadásában a Görgey-induló visegrádi Ęsbemutatója hangzott el.
A megemlékezések mellett számos cikk jelent meg a tábornokról (Élet és Tudomány, Szép Magyarország, Visegrádi Hirek stb.).
Legutóbb 2014 májusában rendeztünk irodalmi szemelvényekkel, korabeli képekkel, elĘadással mĦsort a tábornok emlékezetére.
Görgei Artúr életének, visegrádi tartózkodásának levéltári és könyvtári forrásait Iván László, a múzeum korábbi
történésze kezdte el kutatni. Nem feltétlenül rajta múlott,
hogy ezt a munkát nem tudta folytatni.
A 2010-ben megjelent Visegrád Almanach c. könyvében
Cseke László összefoglalta a Görgeire vonatkozó korábbi
kutatásait és az e témában 2009-ig történteket.
Görgei Artúr visegrádi korszakával kapcsolatos publikációk közzététele folyamatban van, a további megemlékezések, újabb kiállítás tervezése úgyszintén.
Ha valakinek valamilyen oknál fogva nem állt módjában
részt venni az eddigi rendezvényeken, nem kísérte figyelemmel az mostanáig történteket, gondolom, a fentiek,
talán meggyĘzhetik arról, hogy városunkban e témában
történt egy s más, és a Görgei-kérdést nem most kell a
helyére tenni.
A fentieket azért véltem hasznosnak közzétenni, hogy a
további számos feladat mellett azt is lássuk, idáig mi történt Visegrádon Görgei-ügyben, és felhívjam a figyelmet
arra, hogy a visegrádi intézmények összefogására a továbbiakban is szükség van Görgei Artúr tábornok, a magyar
szabadságharc fĘvezére visegrádi emlékezetének megĘrzése érdekében.
Gróf Péter

XXXI. évfolyam 5. szám
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Már megszoktuk...

     

Már megszoktuk, hogy Paulusz József az Áprily iskola
tanára érdekes, elgondolkodtató, olykor vidám vagy meghökkentĘ elĘadással lepi meg visegrádi közönségét. Az
viszont korántsem megszokott dolog, hogy egy testnevelĘ,
informatikus (s még néhány szakképesítéssel rendelkezĘ)
általános iskolai tanár hol Babits Mihály, hol Faludy
György verseit, vagy kamaszok élethelyzeteit feldolgozó
improvizációs játékot állít színpadra, vagy épp formabontó módon gondolkodtat el bennünket nemzeti ünnepeinken.
Március 28-án mutatta be a Duna moziban Edgar Allan
Poe írásaiból szerkesztett ,,Az áruló szív” címĦ pódiumjátékát. A közel telt házas nézĘtér csak felnĘttekbĘl álló
közönsége feszült figyelemmel nézte-hallgatta az ismert
és kevésbé ismert verseket és a címadó novella monodrámáját. Ismeretterjesztés – színházi varázslat – önismereti
tréning – igazi katarzis ,,Az áruló szív”.
Ismeretterjesztés volt ez az elĘadás – mint egy rendhagyó irodalom órán – a narráció (Gróf Boglárka és Paulusz
Anna) E. A. Poe életútját. írói pályafutását mutatta be.

Húsvét utáni számvetés: Magyarország legkisebb városi
rangú településén, ahol kevesebb, mint kétezer fĘ él, de tele a
nagy templom. Gyerekekkel is. Visegrád nevét messze földön, s más kontinenseken is ismerik.
Szokás szerint húsvét ünnepét Visegrádon töltöm. Egykor
oda sodort minket a sors, életem sok évtizede oda kötĘdik.
Ott él nĘvérem is, ki ilyenkor – és máskor – otthont ad nekünk. Húsvét szombatján felkerekedtünk vele együtt hárman,
hogy elmenjünk a település pár kilométerre lévĘ templomához esti misére, feltámadásra.
A misét szokás szerint Pisti atya tartotta. Bár ma már kanonok és elmúlt hetven éves, közszájon csak ez a neve forog, s
nem véletlenül. Még emlékszem, egykor általános iskolából
jövet hányszor láttam káplánként focizni a templom melletti
kis tér füvén. Mellesleg ebben is profi volt. Az esztergomi,
akkor másodosztályú, de igen jó foci csapat szélsĘje, 11 alatt
futotta a százat, ami akkor sprinternek sem volt akármi.
Aztán esti mise elĘtt szólt a gyerekeknek, hogy neki most
misézni kell. S azok rászoktak a ministrálásra. Ez még a
kemény diktatúra ideje volt. Aztán teltek az évtizedek, a
diktatúra enyhült. Pisti atya maradt Pisti atya, bár késĘbb már
plébánosként, több települést is ellátva. Prédikációi mindig
igen rövidek és igen kerekek. Olyanok, melyre a hívĘk odafigyelnek. De hallottam tĘle olyan filozofikus elmélkedést is –
az sem volt tíz perc –, melynek csak csodáltam a logikáját.
Áldoztatás után mindig megszólal: kicsik, gyertek áldásra!
S a kicsik szaladnak. ė meg valami olyan emberséggel és
papi elhivatottsággal áldja meg Ęket, hogy a templomban
mindenkit megérint az emberi szeretet.
Lassan vonul ki elĘttem a templomból a múlt. Köszöntöm a
nagy öregeket. S rengeteg gyerek. A templom most teljesen
tele volt, még az állóhelyek is beteltek, s az elĘtér is. Sok
percen keresztül tartott az áldoztatás, kettĘs hosszú sorban.
Aztán húsvéti körmenet, röviden a templom körül.
Utána a pápai, majd a magyar himnusz. A megérintett hívĘk
a közös akolban. S persze a templom elĘtt mise után ilyenkor
megállunk. Találkoznak régi ismerĘsök. Volt, akit évek óta
nem láttam. Jó barátok és egykori szép leányok. Megcsodáltam Nórát, a régi szép leányt. Arcára a sors ugyan néhány
apró barázdát rótt, de olyan szép rendben, s közelrĘl is alig
látni, így máig csillog a régi szépség, hatvanon felül. A másik
Nóri alig fiatalabb, tiszta Ęsz haj alatt máig is kölkösen fiatal
arc. Születése óta ismerem. Vajon hány száz kisiskolás került
ki keze alól, boldogan megélve azokat a tanéveket?
Lassan vonul ki elĘttem a templomból a múlt. Köszöntöm a
nagy öregeket. S rengeteg gyerek. NĘvérem sorolja: kinek
három, kiknek négy, a polgármester felesége éppen a nyolcadikat tartotta a karján a mise alatt.
Az Áprily-völgynek az elsĘ lakója maga a híres és míves
költĘ, Áprily Lajos volt. Fia, Jékely Zoltán egykor jó barátunk, régi horgásztársam itt alkotta versei egy részét. Veje
Péterfy Laci, a neves szobrász, unokája, Bori kedvelt énekesnĘ. Laciéknak is hét unokájuk van. A völgy lassan megtelik
az itt Ęshonos lakók unokájával. Ismét van élet, van jövĘ! A
nagy öregek lassan elfogynak, de nĘ már a következĘ ifjú
generáció. S ez így van rendjén.
Húsvét utáni számvetés: Magyarország legkisebb városi
rangú településén, ahol él kevesebb, mint kétezer fĘ, de tele a
nagy templom. Gyerekekkel is. Visegrád nevét messze földön, s más kontinenseken is ismerik. És e település már nemcsak a híres múlt, de egyben az éledĘ jövĘ.
Most feltámadási körmenet volt, s talán egy kis magyar feltámadás.
Zichy László

Az elĘadók köszönik a tapsot

Színházi varázslat részesei voltunk; egyszerĦ, de igényes
színpadkép, fény- és hangeffektusok, megkomponált jelenetek, összehangolt elĘadói teljesítmény, amibĘl Paulusz
Józsi színészi tehetsége kimagaslott. Örömmel fogadtuk
ismét Szilágyi Gábort és Baltringer Marcit a visegrádi
pódiumon, de a nyolcfĘs csapatból két nevet külön is
megemlítek: Vereckei Attilát, aki az általa megzenésített
verseket adta elĘ és Pfeiffer Biankát, aki Lee Annácska
balladáját érzékeltette a vetítĘvásznon megjelenĘ táncával.
A színház képes úgy hatni ránk, hogy önmagunk megismerésére is rásegít. Azonosulásunk vagy elutasításunk
egyúttal jellemfejlĘdés is, de legalábbis útmutatás lehet
botorkálásunkban.
,,Az áruló szív” nem a könnyed szórakoztatás erejével
hatott, hanem katarzis élményével önmagunk és embertársaink megismerésére, elfogadására ösztönöz.
Kedves Paulusz Tanár Úr! Kedves Józsi! Igen, már megszoktuk, hogy ha valamilyen ,,nyersanyaghoz” hozzájutsz,
akkor a csiszolatlan gyémántból szívvel és tudással csillogót tudsz varázsolni!
És ez nem feltétlenül csak a színpadra értendĘ, hiszen
floorbal csapatod országos csillogó érmére is büszke lehetsz és mi is Rátok!
Köszönjük, és kérjük, hogy ne hagyd el ezt a szép, alkotó szokásodat!
Mezei
Anna
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A hónap mĦtárgya


 

  

Ötödik hónapunk nevének eredetére több elmélet is van.
Az egyik szerint a maior (nagyobb) szóból származik és
így az idĘsek vagy az Ęsök ti+szteletére utal. A másik lehetĘség szerint Maia Maiestas, római termékenység- és
tavaszistennĘ nevébĘl ered, akinek a hónap közepén tartották ünnepét, Mercuriusszal, a fiával egy napon (aki a
kereskedĘk, tolvajok, utazók istene és az istenek hírnöke
volt). Maia és Mercurius együtt a bĘséget, a profitot, a jólétet jelképezték.
A tavaszi hónapokra, így májusra is jellemzĘ, hogy az
akkori élet két meghatározó tényezĘje: a mezĘgazdaság és
a harcászat köré csoportosultak az ünnepek. Május a termés szempontjából különösen sorsdöntĘ idĘszak, mert
ekkor dĘl el, hogy hatásosak voltak-e a korábbi hónapok
termékenységrítusai. Éppen ezért az egykori pásztorok és
földmívesek a hónapot a család és a ház védĘszellemeinek
ünnepével (Lares Familiares) kezdték, akik a házban élĘk
jólétéért feleltek. Ezt követte a holtak rosszindulatú szellemeinek (lemures) kiĦzése, amely egy három napig tartó
szertartássorozat volt. (Úgy tartották, ebben az idĘszakban
házasságot sem volt ajánlatos kötni.) Egy másik tisztító
szertartáson, az Ambarvalia ünnepén, egy disznót, egy
kost és egy bikát vezettek körül a birtokon. ėket ünnepi
ruhában, olajággal kezükben követték az emberek és
imádkoztak az istenekhez, hogy áldja meg a termést, a
gazdát, az ifjú rabszolgákat és az állatokat. Ezt követĘen
feláldozták

2015. május

a három körbevezetett állatot Mars istennek. A szertartás
elnevezése (az állatok latin nevébĘl) suovetaurilia volt.
A hónap második felére a katonasághoz kapcsolódó istenségek napjai estek: a Mars tiszteletére rendezett versenyek (ludi Martis), a márciusihoz hasonló rituális kürtök
tisztítása (Tubilustrium), valamint Fortuna (Szerencse),
Virtus (Vitézség) és Honos (Tisztelet) ünnepe.

A hónap mĦtárgyának a Dunakanyarban szolgálatot teljesítĘ római kori katonaság egyik jelképét, a lovat választottuk, pontosabban a ló egyik mĦvészi ábrázolását. Ezek
a „lepencei lovak” 4 cm körüli fibulák (ruhakapcsoló tĦk)
voltak, amelyek a katonai ruházathoz tartoztak, a köpeny
rögzítésére használták. A temetĘ és a település területérĘl
számos fibula került napvilágra, de ez a kettĘ utal leginkább az itteni katonákra: az Esztergom és Szentendre közötti szakaszon állomásozó lovas csapatokra.
Boruzs Katalin régész

A KeresztelĘ Szent János Visegrád Alapítvány 2014. évi beszámolója
2014. év tényadatai:

Nyitó pénzállomány:
– banki lekötés
– bankszámla
– pénztár

418.132,–
54.311,–
1.900,–
összesen:

474.343.–

Bevételek:
– pénzintézeti kamat
– támogatások
magánszemélyek
Visegrád Város
Önkormányzata
– jótékonysági vásár

6.188,–
14.000,–
241.084,–
235.000,–
összesen:

– kölcsön

Mindösszesen:
Kiadások:
– nyomtatványok
– jótékonysági vásár
– postaköltség
– közjegyzĘ
– banköltség
– orgonajavítás, hangolás
(KeresztelĘ Szent Jánosplébániatemplom, Visegrád)

Mindösszesen:
Záró pénzkészlet:

496.272,–
1000,–

971.615,–
3.880,–
24.283,–
5.025,–
12.200,–
21.953,–
összesen:

Az alapítvány 2014. elsĘ félévében folytatta a tavaly elkezdett szerkezeti átalakulás, valamint a jogszabályváltozások következtében felmerült adminisztratív kötelezettségek teljesítését. Emellett részt vett a helyi egyházi közösségi eseményeken. A második félévben elkezdte az
advent elsĘ szombatján tartott jótékonysági kézmĦves vásár szervezését helyi, ill. helyi kötĘdésĦ hobby és profi
kézmĦvesek bevonásával. A vásár igazi közösségi esemény volt és szép eredménnyel zárult. Bevétele, valamint
a Schüszterl Károly és dr. Kucsera Tamás Gergely képviselĘk tiszteletdíjából tett önkormányzati felajánlás összege lehetĘvé tette még december folyamán a Visegrádi KeresztelĘ Szent János-plébániatemplom orgonájának megjavíttatását és felhangoltatását. Ez úton is még egyszer
köszönjük minden kedves támogatónknak és segítĘnknek!
A KeresztelĘ Szent János Visegrád Alapítvány
kuratóriuma és felügyelĘbizottsága
VISEGRÁDI HÍREK

67.341,–
292.100,–

359.441,–
612.174,–

Kiadja Visegrád Város Önkormányzata
Megjelenik havonta, 850 példányban
FelelĘs szerkesztĘ: Gróf Péter
A szerkesztĘbizottság tagjai:
Borsody István, Gróf Péter, dr. Gróh Dániel,
Mezei Anna, Mikesy Tamás, Szigeti János
Kéziratleadás: minden hó 15-ig
ISSN 1587-7477 (nyomtatott)
ISSN 2416-0350 (online)
Írásaik tartalmáért a szerzĘk vállalják a felelĘsséget!
SzerkesztĘség: Visegrád, Széchenyi u. 11.
Tipográfia, tördelés: Borsody István
Nyomdai munkák: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác

XXXI. évfolyam 5. szám

VISEGRÁDI HÍREK

Cserépkályha építése,
átrakása,
új és régi csempébĘl
és téglakályha-építés
Honti László
06 (20) 356-6634
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AJTÓ, ABLAK,
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
garanciával, korrekt áron

Herr Gábor
06 (20) 399-7027,
06 (20) 599-9337
www.herrsta.eu
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2022 Tahitótfalu, Béke út 87.
(falu végén, Pócsmegyer irányába)

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

Faáru kedvezményes áron!
Májusban bruttó 68.500 Ft/m3
Zsaludeszka 51.500 Ft/m3
Gerenda, padló, deszka, tetĘléc, OSB,
tetĘfóliák, lambéria
Szlovák, minĘségi fenyĘ fĦrészáru
óriási választéka azonnal, raktárról
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
www.tahifaker.hu
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Kisteher-fuvarozás 0–2 t-ig;
gépi földmunka
Fieszl Csaba
Tel.: 06 (30) 226-3089
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HAVIÉTLAP

LEVES

A

B

május 4.

HétfĘ

Daragaluska leves

Resztelt máj, fĘtt burgonya, savanyúság

Baconos csirkemellcsíkok, sajtmártás, krokett

május 5.

Kedd

Húsleves

Cigánypecsenye sült burgonya, savanyúság

Paradicsomos káposzta, sült oldalas

május 6.

Szerda

Zellerkrémleves

Sajttal töltött sertésszelet, petrezselymes burgonya, saláta

Bolognai spagetti

május 7.

Csütörtök

Vegyes zöldségleves vajgaluskával

Töltött karalábé.

Rántott hal rizs, tartár

május 8.

Péntek

Virslis sárgaborsóleves

Sertés pörkölt, galuska, savanyúság

Rakott burgonya

május 11.

HétfĘ

Gombaleves

Sertés natúrszelet, hagymás tört burgonya, savanyúság

ZöldbabfĘzelék, natúr sertésszelet

május 12.

Kedd

Tojásleves

CsĘben sült sonkás karfiol sajtszórással

Csirkepaprikás, nokedli, savanyúság

május 13.

Szerda

Zöldborsóleves

Szezámos pulykamell, sültburgonya, saláta

Pulykacomb tokány, orsótészta, saláta

május 14.

Csütörtök

Húsleves

Sült hús almás párolt káposzta, burgonyapüré

Vargabéles

május 15.

Péntek

Tárkonyos sertésragu leves

Tojásos nokedli, fejes saláta

Tepsis húsos burgonya, savanyúság

május 18.

HétfĘ

Csirkeaprólék leves

Aranygaluska, vanília sodó

Brassói aprópecsenye, savanyúság

május 19.

Kedd

Magyaros burgonyaleves

Dubary szelet, rizs savanyúság

Rakott kelkáposzta, kompót

május 20.

Szerda

Karalábé leves

Rántott csirkecomb, majonézes burgonyasaláta

Tarhonyás hús, cékla

május 21.

Csütörtök

Zöldség krémleves

Stefánia vagdalt, hagymás tört burgonya, saláta

Sült csirkecomb, burgonyapüré, saláta

május 22.

Péntek

Tarhonyaleves

Tavaszi rizseshús, Ęszi befĘtt

Székelykáposzta

május 25.

HétfĘ

PÜNKÖSD

május 26.

Kedd

Májgaluska leves

Vasi pecsenye savanyúság

Krumplis tészta uborka

május 27.

Szerda

Paradicsomleves

Rántott csirkemell párolt zöld, rizs, saláta

Bakonyi sertés szelet galuska

május 28.

Csütörtök

Gyümölcsleves

Csülökpörkölt fĘtt burgonya savanyúság

Töltött gomba rizs tartár

május 29.

Péntek

Húsleves

Lecsós sertésszelet tarhonya

Zöldséges sertéspörkölt orsótészta savanyúság
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