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VÁROSHÁZI HÍREK
Tájékoztató a testületi üléseken történtekrĘl
Áprilisban munkaterv szerinti ülését 15-én tartotta a
képviselĘ-testület.
– Az elsĘ napirendi pont keretében meghallgatta és elfogadta a testület a Szentendrei RendĘrkapitányság értékelĘ jelentését a 2014. évben Visegrádon végzett rendĘri
tevékenységrĘl.
– Tulajdonosi hozzájárulást adott a testület Zeller Tibor,
a Visegrád Tours Kft. ügyvezetĘjének kérelmére, ideiglenes járda létesítésére a rendezvényterület Duna felĘli
kĘzúzalékos sétányától a Palotaházig tartó szakaszra.
Szárazon rakott betonlap burkolatú, 1,2 m széles járda
kerül kiépítésre ideiglenes jelleggel, az árvízvédelmi
beruházás munkálatainak befejezéséig. A kivitelezés
során a tükör elkészítését az önkormányzat, a járdalapok
fektetését, ill. a kb. 300 m-re szükséges járdalapokat pedig a Visegrád Tours Kft. vállalja.
– Módosítottuk az önkormányzat és intézményei 2014.
évi költségvetésérĘl szóló 1/2014. (II. 14.) önkormányzati
rendeletét, mely a zárszámadás benyújtásával egyidejĦleg
technikai jellegĦ módosítás.
– Elfogadta a testület a 6/2015. (IV. 16.) önkormányzati
rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetésének
végrehajtásáról. Az önkormányzat 2014-ben 1.321.178
eFt bevételt és ezzel szemben 1. 099.163 eFt kiadást teljesített. Bevételi oldalon kiemelendĘ a saját bevételek rendkívül kedvezĘ alakulása, ezen belül a helyi adóbevételbĘl
232 millió forint keletkezett, ami az elĘirányzatnál 45
millió forinttal több. A telekadó kivételével valamennyi
adónemben vagy a tervezett szinten vagy a fölött alakultak a bevételek. A mĦködési bevételek is a tervezett 35
millióval szemben 100 millió fölött realizálódtak, ami
leginkább a vízhasznosításból befolyt többletbevételbĘl
származik. A kiadások között valamennyi intézmény
teljesítette a költségvetési kereteit, az összes kiadás között
csak a dologi kiadás haladta meg az elĘirányzatot, de ez
sem jelent többletkiadást, mert eredeti elĘirányzatként a
beruházások között szerepeltek. A felhalmozási kiadások
teljesítése a megállt beruházások miatt maradt el az elĘirányzattól, de megvalósult többek között a rendezvénytér, az egészségház felújítása, a Mozi köz, a Schulek u. II.
üteme, valamint a vis maior pályázatokból a helyreállító
munkálatok. Összességében elmondható, hogy a leállt
beruházások miatt fellépĘ nehézségeket pénzügyileg tudta
kezelni az önkormányzat. Az évet 222 e Ft záró pénzkészlettel zárta, ami 53 millió forintos pénzkészletnövekmény
jelentett a 2014. évi nyitó pénzkészlet állományhoz képest.
– Újabb három egyéni kérelmet tárgyalt meg a testület a
településrendezési terv módosítása vonatkozásában.
– Horváth Erika és EssĘsy Ádám kérelmére közterületté
nyilvánította a testület a lakóterületi közút számára
fenntartott az önkormányzat kizárólagos tulajdonát
képezĘ 247 és 1053 hrsz.-ú „vízfolyás” mĦvelési ágú
ingatlanokat.
Az
ingatlanok
mĦvelési
ágának
megváltoztatásával
kap-csolatos
költségeket
az
önkormányzat a 2015. évi költ-ségvetésérĘl szóló 1/2015.
(II. 5.) számú önkormányzati rendelet általános tartalék
sora terhére biztosítja.
– Nem támogatta a képviselĘ-testület a Visegrádi Sport
Egyesület azon kérelmét, mely szerint a városi sportpálya
területén az edzĘpályák és a nagypálya közötti területen
egy könnyĦszerkezetes öltözĘépületet állítanának fel. A
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testület az elutasítást azzal indokolta, hogy a sportpálya
területén különálló vizesblokkokkal felszerelt öltözĘk
vannak, melyek a Visegrádi Sport Egyesület számára
mindenkor rendelkezésére állnak.
– Módosítottuk a képviselĘ-testület és szervei szervezeti
és mĦködési szabályzatáról szóló 4/2011 (III. 24.) önkormányzati rendeletet, mely egységes szerkezetben a város
honlapján a hatályos rendeletek között megtalálható.
– Jóváhagyólag elfogadta a testület a 2014. évi éves öszszefoglaló belsĘ ellenĘri jelentést. A tavalyi évben a Fellegvár Óvoda létszám- és bérgazdálkodásának, az iparĦzési adóbevallásoknak, a lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségekkel való gazdálkodásnak, valamint az
iktatás, iratkezelés rendjének ellenĘrizésére került sor. Az
ellenĘrzések során büntetĘ, szabálysértési, kártérítési, ill.
fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény,
mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel, a
feltárt hiányosságokat azóta teljes egészében kijavították,
ill. pótolták.
– Nem fogadta el a képviselĘ-testület Gergely Ferencné
dr. Cseres Judit eladási ajánlatát a Visegrád-Szentgyörgypuszta 1612/2 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan, mert az
ingatlan közúttá történĘ átminĘsítésével járó járulékos
költségekre (11-es számú fĘút felé szabályos kihajtó kiépítése, szabályos út létrehozása szélesítéssel, területcsere
vagy kisajátítás lebonyolítása, közvilágítás és egyéb közmĦvek, szilárd burkolat létesítése) a 2015. évi költségvetésben nem rendelkezik forrással. A város elvi szinten
nem zárkózik el az ingatlan megvásárlásától, de ehhez
még számos egyeztetést kell lefolytatni az érintett ingatlantulajdonosokkal, a hatóságokkal és a közmĦvek tulajdonosaival is.
– Törvényi kötelezettség okán módosítottuk a Vértes
Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött, a
lakossági szilárd kommunális hulladékszállítási és ártalmatlanítási közszolgáltatás folyamatos és teljes körĦ ellátására vonatkozó szerzĘdést.
– Tulajdonosi hozzájárulást adott a testület Hévizi Jánosné, Csete Andrásné és Stabarecz Jánosné kérelmére a
FĘ u. 139. sz. alatti ingatlan elĘtti területre szilárd burkolatú járda létesítésére. A járda ideiglenes jelleggel, szárazon rakott betonlapból 1,2 m szélességben az önkormányzat saját kivitelezésében a városgazdálkodási csoport
munkatársai által, Rüll Tamás fĘépítész szakmai javaslatának figyelembe vételével készül el. A Csuka-patakon
faszerkezetĦ mobil (bármikor szükség szerint kiemelhetĘ)
hídszerkezetet alakítanak ki.
– A Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing
Egyesület kérelmére maximum bruttó 350.000 Ft támogatást nyújt az önkormányzat az egyesület által a város
közigazgatási területén belül, a Magyar Közút Nonprofit
Kft. kezelésében lévĘ utak (11 sz. fk. út, Rév u., Mátyás
király u.) mentén elhelyezni kívánt útbaigazító táblák
kihelyezési költségéhez, ennek fedezete a 2015. évi költségvetés általános tartalék sora terhére biztosított.
Április 23-án rendkívüli testületi ülésen az alábbi döntések születtek.
– A 2015. évi Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok
kommunikációs tevékenységének ellátására az önkormányzat megbízta az Oditech Kft.-t (Soda Group). A
megbízás háromhavi (május, június, július) ún. PR munkára (ingyenes PR megjelenések generálása, interjúszervezés, sajtótájékoztató szervezése, irányított sajtófigyelés) vonatkozik
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– 350.000 Ft/hó összegben, valamint ún. social media
hirdetésmenedzsmentre 50.000 Ft/hó díjért és médiaköltésre a Facebookon 40–50.000 Ft/hó összegért. Az önkormányzat megítélése szerint a városnak és a palotajátékoknak egyaránt fontos, hogy a marketing tevékenységét
egy profi cég végezze, akik a reklámpiac azon szegmenseibe is el tudják juttatni az önkormányzat által közölni
kívánt fontos információkat, melyre önerĘbĘl az önkormányzat nem képes.
– A „Duna menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon” címĦ pályázati projekt megvalósítás II. szakaszában
felmerülĘ közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása
tárgyában nemzeti értékhatárt elérĘ, tárgyalás nélküli
közbeszerzési eljárás megindításáról döntött a testület.

Ajánlattételre a Lucky Team Consulting Kft.-t, a Metodus
Kft.-t, valamint a Tivian Kft.-t kérte fel az önkormányzat.
– Az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú MĦvészeti Iskola – Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében – tervezett bĘvítése miatt szükségessé vált az iskola telkének beépítési paramétereire vonatkozó szabályozási tervrész módosítása. Ennek érdekében a jogszabályi rendelkezések értelmében elfogadta a
testület a partnerségi egyeztetés szabályait, mely meghatározza a módosításba bevont partnerek körét, a módosítás
egyeztetési eljárását, a partnerek tájékoztatásának és a
vélemény benyújtásának módját, ill. a javaslatok, vélemények elfogadásának menetét.
Visegrád Város Önkormányzata
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jelezze azt a polgármesteri hivatal elérhetĘségein, az ügy
mielĘbbi felderítése érdekében!
Visegrád Város Önkormányzata
Visegrádi Építésztábor 2015
A múlt évi elhatározásunknak megfelelĘen folytatjuk a
Visegrádi Építésztáborok sorát Visegrád Város szolgálatával, a következĘ építésznemzedék épülésére. Idén az
Apátkúti-patak és a Széchenyi u. találkozásánál fekvĘ
kempingterület újraélesztésével foglalkozó visegrádiaknak nyújtanak baráti jobbot a résztvevĘk, és egy olyan
építményt terveznek és építenek meg, amely békeidĘben
játszóeszköz, viharban menedékház, és minden idĘben
példaértékĦ tájképi elem. Felhívjuk minden tisztelt Visegrádi Lakos figyelmét, hogy a tábor kitĦzött céljai között a
közösségi kötĘdések elĘsegítése is kiemelt helyen szerepel. Ez egyrészt a következĘ építészgeneráció összetartóképességének a növelésére másrészt a helyi közösség
saját erejének felfedezésére irányul. Várjuk szíves részvételüket, hogy együtt örülhessünk a közös munkának és a
megépülés után gyermekeink örömének is.
Rüll Tamás fĘépítész
Óvodahomlokzat felújítása

Hová teszi?
Visegrád Város közigazgatási területén az önkormányzat
a közszolgáltatóval együttmĦködve elkülönített hulladékgyĦjtési közszolgáltatást szervez és tart fenn a LAKOSSÁG (!) számára. A város három szelektív hulladékgyĦjtĘ
szigete a CBA mögötti területen, a Mátyás király u.-ban
(a temetĘvel szemben), valamint a FĘ u. és Sziget u. találkozásánál található. A hatályos rendelet (Visegrád Város
Önkormányzata KépviselĘ-testületének 2/2014. (II. 14.)
önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodás és a
köztisztaság helyi szabályairól) szerint a szelektív gyĦjtĘkonténerekbe kizárólag az azokon feltüntetett fajtájú
hulladék (papír, PET-palack, üveg) kerülhet. TILOS
bennük a rendeltetéstĘl eltérĘ, környezetre vagy emberi
egészségre ártalmas vagy a gyĦjtĘjármĦvet rongáló hulladékot elhelyezni! A közszolgáltató a szelektív hulladékgyĦjtĘ szigetek gyĦjtĘedényeit az önkormányzattal közösen kialakított járatterv szerint üríti.

Sajnos az elmúlt hónapokban visszatérĘ jelenséggé vált,
hogy valaki vagy valakik a hatályos rendeletet semmibe
véve „általános” szemétlerakó helyként használják a szelektív hulladékgyĦjtĘ szigeteket. A nyomokból ítélve az
elkövetĘk között magánszemélyek és vállalkozók egyaránt megtalálhatóak, akik tettükkel nemcsak a fent leírt
szabályokat szegik meg, de fittyet hánynak a közösségi
együttélés minimális normáira is. Önkormányzatunk az
ilyen jellegĦ cselekedetek ellen szabálysértési eljárás
keretében tud fellépni (amit a fotókon látható esetben meg
is tett).
Az elkövetĘk felelĘsségre vonását a lakossági jelzések
nagyban segíthetik, ezért arra kérünk minden visegrádi
polgárt, hogy aki illegális hulladéklerakást tapasztal,



Mint azt Önök is láthatták, megkezdĘdött a Fellegvár
Óvoda homlokzatának önkormányzati forrásból történĘ
felújítása. Mivel a vakolat leverése után a kivitelezĘ markánsabb repedéseket talált, mint az a vakolaton kívülrĘl
látható volt, szakértĘi vizsgálatot kértünk, melyet Besey
László szakértĘ végzett el. A mĦszaki ellenĘr, az önkormányzat és a kivitelezĘ közremĦködésével lezajlott vizsgálat eredményeképpen Besey László megállapította, hogy
mind a falszerkezet, mind pedig az alapozás megerĘsítésre szorul, ezért az önkormányzat árajánlatot kért be a
kivitelezĘtĘl a többletmunkák elvégzésére.
Visegrád Város Önkormányzata
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Lépjünk fel együtt a nyugalom érdekében!


A téli hónapok nyugalmas idĘszaka után több alkalommal
borzolta a kedélyeket városunkban, hogy egy néhány fĘs
társaság módszeresen végigjárta a település utcáit, és megrongálta a köztulajdont. Ámokfutásuk eredményeként több
szemétgyĦjtĘ edény, figyelmeztetĘ tábla és közparkban található pad vált használhatatlanná, vagy semmisült meg. A
visegrádi polgárok és az ide látogatók nyugalma szempontjából kívánatos, hogy ez a tendencia ne folytatódjon, továbbá
nem elhanyagolható szempont az okozott kár értéke sem.
Közös érdekünk, hogy elejét vegyük a további értelmetlen
rongálásnak!

Ezért tisztelettel kérjük a Lakosságot, hogy aki a fentiekhez
hasonló károkozást észlel, jelezze a 112-es segélyhívó számon a rongálók mielĘbbi kézre kerítése érdekében. Szemtanúk leírása alapján egy 3-4 fĘs, férfiakból álló – az esetek
többségében kapucnit, csuklyát viselĘ – társaság gyanúsítható a cselekmények elkövetésével. Kérjük, hogy aki bármilyen
információval rendelkezik a korábbi esetekkel kapcsolatban,
jelentkezzen a visegrádi rendĘrĘrsön személyesen, vagy az
alábbi elérhetĘségek valamelyikén:
Mokrai Gabriella Ęrsparancsnok, telefon: 06 (70) 492-0803
Bátka Szabolcs körzeti megbízott, telefon: 06 (70) 9429210
Az elkövetĘk tettei semmivel sem magyarázhatóak, és mindenképpen elítélendĘk.

LÉPJÜNK FEL EGYÜTT
A NYUGALOM ÉRDEKÉBEN!
Visegrád Város Önkormányzata
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A településKÉPÜNK védelmében
Visegrádra úgy jön minden vendég, hogy valami különlegeset fog látni. A királyi palotán és a fellegváron
kívül egy élhetĘ település kulturális és természeti értékekben gazdag világára is gondol kimondva vagy
kimondatlanul. Minden visegrádi lakos tulajdonosa
és formálója annak az összképnek, amit a település
mutat magáról. A tulajdonosnak pedig joga kibontani
és hasznára fordítani ezeket az értékeket, és kötelessége megvédeni és felelĘsen gazdálkodni velük, hogy az
utánuk jövĘknek is legyen mire büszkének lenni. Ez
így távolról szemlélve olyan egyértelmĦ, hogy talán le
sem kellett volna írni. Azonban közelebbrĘl szemlélve,
a hétköznapokra vonatkoztatva is feladatokat ró ránk,
odafigyelést igényel. Ebben szeretnék a segítségükre
lenni azzal, hogy építészként szaktudásom ajánlom fel,
melynek elĘzetes beszélgetés útján tudják a leghatékonyabban hasznát venni.
Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Kérek Mindenkit, aki építést, bĘvítést vagy felújítást
tervez (akár csak kerítés vagy kerti építmény léptékben), vagy reklám kihelyezésére készül, szíveskedjen
tájékozódni a jelenleg érvényes lehetĘségekrĘl és
szabályokról. Ebben lehetĘségeim és kötelezettségem
szerint segítségükre leszek.
Az elmúlt néhány hónapban megnĘtt azoknak az
építkezéseknek a száma, amelyek esetében elmaradt az
engedély kérése vagy a szabályszerĦ bejelentés. Ez
úton sokadszor, ismételten szeretném felhívni szíves
figyelmüket arra, hogy 2013. július 1-jéĘl (a 14/2013.
(VI. 19.) önkormányzati rendelet hatálybalépésével) a
bejelentés szabályai megváltoztak. A szóbeli bejelentés NEM elégséges, írásbeli kérelemmel kell az
önkormányzathoz fordulni. (Kérelemmintát a fĘépítészi irodán kaphatnak vagy Visegrád város honlapjáról tudnak letölteni a következĘ elérhetĘségrĘl:
http://www.visegrad.hu/content/rendeletek/tbi.pdf.) A
kérelemhez csatolni kell a 14/2013. önkormányzati
rendeletben meghatározott részekbĘl álló dokumentációt. (A rendelet szövege szintén megtalálható Visegrád város honlapján:
http://www.visegrad.hu/content/rendeletek/14-2013.pdf)

Ami még fontos, hogy a szabályszerĦ bejelentés
(írásbeli kérelem és hiánytalan vagy pótlással kiegészített dokumentáció) megtörténte után 8 napon belül
írásbeli igazolást állít ki az önkormányzat. A kivitelezést, szerelést, kihelyezést (stb.) csak a kiadott igazolás birtokában szabad elkezdeni. (Ennek az oka, hogy
a – teljes nevén – településképi bejelentési igazolás
kikötéseket és nemleges választ is tartalmazhat.)
Felhívom szíves figyelmüket arra, hogy a bejelentés
elmulasztása vagy az igazolásban foglaltak figyelmen
kívül hagyása esetén a bírsággal vagy a kötelezés
jogkövetkezményeivel is számolni kell. (Rövidesen
társadalmi egyeztetésre bocsátjuk a településképi kötelezésrĘl szóló önkormányzati rendeletet, mely a kötelezést és bírságolást szabályozza az eddiginél részletesebben.) Kérem, kerüljük el ezt a mindannyiunk
számára kellemetlen forgatókönyvet!
Köszönettel:
Rüll Tamás fĘépítész
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RendĘrségi felhívás
Tourist Police program indul Visegrádon
Szeretnél Te is a TOURIST POLICE csapat
tagja lenni? –
A lehetĘség adott ez alkalommal!
Visegrád város történelmi hagyományai és kivételes
környezeti adottságai révén az ország egyik leglátogatottabb települése, mely nagy tömegeket vonz a városba, és
egyre több külföldi turista tölti itt szabadidejét.
A Szentendrei RendĘrkapitányság az idei évben Visegrád Város Önkormányzatával összefogva, elsĘ alkalommal meghirdeti a Tourist Police programot, melynek fĘ
célja a turizmussal érintett területek közbiztonságának
megszilárdítása, a bĦnözés elleni hatékony fellépés, továbbá a hazai és külföldi vendégek személy- és vagyonbiztonságának megteremtése.
A Tourist Police program keretében ez évben lehetĘség
nyílik arra, hogy Visegrád és a környezĘ településeken
lakó, érettségi vizsga elĘtt álló diákok a 2011. évi CXC.
törvényben elĘírt 50 óra közösségi szolgálatot a Visegrádi
RendĘrĘrs járĘreivel, körzeti megbízottjaival teljesíthessék.
Ezek a szolgálatellátások a közterületen történnek 2015.
július 1. és 2015. augusztus 20. között.
Tourist Police program célja elsĘdlegesen a Visegrádra
látogató turistáknak nyújtott segítség, tájékoztatás, figyelemfelhívás, információadás, útbaigazítás szolgáltató
jelleggel, valamint a városban élĘk szubjektív biztonságérzetének a fenntartása, javítása.
A Szentendrei RendĘrkapitányság, a Visegrádi RendĘrĘrs és Visegrád Város Önkormányzata várja azoknak a
településen lakó, érettségi vizsga elĘtt álló diákoknak a
jelentkezését, akik a részükre elĘírt 50 óra közösségi
szolgálatot Visegrád városában, a Tourist Police program
keretein belül szeretnék végrehajtani.
Jelentkezési határidĘ:
2015. június 15.
További információ:
batkasz@pest.police.hu
06 (70) 942-9210
Bátka Szabolcs r.ftörm
Visegrád körzeti megbízottja

   
Ismét egy kedves adományozó szülĘ jóvoltából sikerült
„üzembe helyeznünk” a komposztálót, mely a madárbarát
kert kialakításának is része. Tollas barátaink bogarakat,
hernyókat találhatnak benne. Ezen kívül gyermekeinket
környezetük védelmére neveljük.
Mert aki komposztál, az:
– csökkenti a háztartási hulladék mennyiségét,
– kiváló minĘségĦ virágföldet készít,
– rendszeres testmozgást végez, egészséges életet él,
– saját környezetével – öntevékeny módon – harmóniára
törekszik.
Ebben az évben a mi óvodánk is szeretne részt venni a
„Komposztálás ünnepnapja!” mozgalomban, melyet minden évben október 10-én rendeznek meg, és számos óvoda csatlakozik minden évben a kezdeményezéshez. Ezen-
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Önkormányzatunk a Mátyás Király MĦvelĘdési Házzal
közösen, május 1-jén rendezte meg a rendezvénytér évadnyitó programját.

Route Eleven

Kiscsillag
Az elmúlt évben átadott helyszínen elsĘként a Route
Eleven lépett fel, majd az országosan ismert és népszerĦ
Kiscsillag adott koncertet.
(Összeállította: Grósz Gábor kommunikációs referens,
Visegrád Város Önkormányzata)

  
túl a gyümölcsök maradékából, a nyersen elfogyasztott
zöldségek héjából, a kiskertbĘl „kitermelt”gazból és a
kerti fĦnyírás végtermékébĘl a komposztáló használatával
néhány év alatt feljavíthatjuk kis veteményesünk talaját.

Most kaptuk a jó hírt legutóbbi pályázatunkról:
„Örömmel értesítjük, hogy a dm Nap gyermekei pályázaton jelentkezésük pozitív elbírálásra került, így Önök is
részesülhetnek a dm napvédĘ termékeibĘl, és oktató anya(Folytatás a következĘ oldalon)
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(Folytatás az elĘzĘ oldalról)
gaiból. Örömünkre szolgál, hogy számos nagyon kedves,
kreatív és értékes mesét küldtek be a jelentkezĘ óvodák.
Beküldött meséjük is ilyen volt.
A támogatás tartalma:
– 50 db naptej,
– 3 db „A Nap gyermekei” társasjáték,
– 70 db kifestĘ- és rejtvényfüzet”.
A pályázatra írt mesét, melyben szerepelnie kellett Kenguru Tóninak, ezúton közreadjuk:

Kenguru Tóni a Dunakanyarban
Csodálatos reggel köszöntötte Visegrádot, ezt a gyönyörĦ települést a Dunakanyarban. Az ébredezĘ nyári Nap
sugarai még csak éppen, hogy kibújtak a fellegvár és a
Fekete-hegy mögül.
– Úgy érzem, ma ismét gyönyörĦ napunk lesz – ébredezett csillogó tekintettel a Napocska, és a maradék álmot is
kidörzsölte a szemébĘl.
Körbepillantott a Duna csillogó kanyarulatán, majd elhessegette az ébredezĘ bárányfelhĘket. Ahogy elfogyasztotta reggeli harmatból gyĦjtögetett italát, észrevett az
óvoda kertjében egy ugribugri kis gyerkĘcöt.
– Hát te nálam is korábban ébredtél? – szólt a Napocska,
csak úgy a bajsza alatt. – Már az óvodában játszol hajnalban?
– Hiszen ilyenkor még nincs is senki az óvodában! –
eszmélt fel a Napocska. Ki sem nyitották a kapuját!
– Közelebb osonok, és jobban megnézem, hogy ki
lehet az, aki nálam is frissebb!
Ahogy égi útján elindult a Napocska, úgy még jobban
beterítette meleg fénnyel az óvoda udvarát, és jobban
körül is hordozta tekintetét a kerten. Akkor látta, hogy
nem óvodás gyermek játszik ott, hanem egy kis kenguru,
aki alig lehetett talán három éves.
– Vajon hogy kerülhetett ide? – tanakodott a Napocska.
– Még sosem láttam errefelé ilyen állatot. – Úgy látom, a
kicsike sírdogál.
– Rosszat sejtek! Szerintem valami baj történhetett vele!
– Az erdĘben és a Mogyoró-hegyen vaddisznók, Ęzek,
szarvasok, muflonok, rókák, mókusok élnek, na de kenguruk!? Meg kell tudnom, minél hamarabb mi történhetett!
– BárányfelhĘk! – kiáltott a Napocska a közelben rakoncátlankodó felhĘcskéknek.
– Nem tudjátok, miért van ilyen korán reggel egyedül
egy kenguru gyerek az óvoda kertjében? Hiszen Visegrádon nem is élnek kenguruk!
– Nem tudjuk! Biztosan nem látod jól, lehet, hogy mókus! – és hancúroztak tovább a felhĘcskék.
– Nem mókus, jól megnéztem. Biztosan kenguru! – És
sírdogál! – válaszolt a Napocska.
– Kérdezd meg a szellĘt, Ę sok felé jár! Hátha többet
tud, mint mi – és a szellĘ hátán forogtak, kergetĘztek
tovább a bárányfelhĘcskék.
– Minél elĘbb meg kell tudnom, mit keres erre egy síró
kenguru gyermek! – Megkérdezem a szelet.
– Szél úr! – kiáltott a Napocska.
Szél úr nehezen hallotta meg a felhĘgyerekek zajongásában a Napocska hangját.

2015. június

– Engem szólított? – kérdezte a Napocskát.
– Igen. Önt kedves Szél úr!
– ÉrdeklĘdni szeretnék, hallott-e arról, hogy kenguruk
élnek Visegrádon?
– Sokfelé jártam már, sokat láttam, és azt hiszem, eleget
tudok a nagyvilágról. No de ilyet nem hallottam! A kenguruk Ausztráliában élnek! Nekem elhiheti, mert az állatokat nagyon jól ismerem – felelte a szél.
– Tudja kedves Napocska, nagyon szeretek az állatkertek fölött is tekeregni, kavarogni. Kengurut nemrég láttam
a Budapesti Állatkertben is. A kis kenguru állandóan a
kerítésen akart átugrani, hogy megnézze, mi van azon túl.
Legutóbb is csak egy pergĘ-forgó lökéssel tudtam visszaparancsolni a helyére.
– SzellĘ úr! – Repüljön kérem vissza, és nézze meg, ott
van-e a kis kenguru! – aggodalmaskodott a Napocska.
SzellĘ úr néhány kanyarral, erĘs csavarral a hegyek fölött átrepült Budapestre, a Városligetbe, majd az Állatkert
fölé.
Éppen nyitásra készülĘdtek, amikor észrevették, hogy
hiányzik Kenguru Tóni, az izgĘ-mozgó kisgyermek a
kengurucsaládból.
Az Állatkert igazgatója azonnal bemondatta a rádióban:
„Elveszett Kenguru Tóni. Aki látta, értesítse az Állatkertet!”
SzellĘ úr visszatérve elmesélte a Napocskának, hogy mit
látott, hallott. Sajnos nem tudtak segíteni, de bíztak az
emberek jóságában.
Eközben a Nap már az Apátkúti-völgyben járt, és megkerülte a Mátyás-bércet is. Amikor újra megpillantotta az
óvoda kertjét, még nagyobb melegség járta át a szívét.
Nem látott már sírdogáló kengurut! A kellemes melegben
az óvodások is birtokba vették a játszókertet, ahol nagy
meglepetésre Kenguru Tóni várta Ęket. A rossz kedve
hamar elszállt, mivel a sok ovis vidáman futkározott vele.
IdĘközben az egyik óvodás gyermek édesapja meghallotta a rádióban, hogy a FĘvárosi ÁllatkertbĘl elszökött
egy kengurugyermek.
Aznap nagy meglepetésére az óvodában az óvó nénin
kívül egy kenguru is várta a gyerekeket a visegrádi oviban. Az apuka azonnal tudta, mit kell tennie!
Értesítették az igazgatót, aki hamarosan eljött a rakoncátlan kis kenguruért. Megdorgálta, és hazavitte a családjához, akik már nagyon várták.
– Hogy kerültél Visegrádra te kis szökevény!? – dorgálta édesanyja.
– Tudod mami, én csak ugráltam-ugráltam, és egyszer
csak már nem tudtam merre járok! Az erdĘbe vágytam,
aztán amikor kiértem az erdĘbĘl, akkor átugrottam egy
kerítést. Én azt hittem, otthon vagyok! – pityergett Tóni.
Kenguru Tóni megígérte, hogy soha többet nem ugrik át
a kerítésen, nem kóborol el.
A Napocska dél felé még büszkébben kúszott fel az ég
tetejére, meleg fénnyel árasztotta el a környéket. SzellĘ
úrnak megköszönve segítségét, este jólesĘ érzéssel tért
nyugovóra a nagymarosi Szent Mihály-hegy mögött.

Gyurián Mária mb. intézményvezetĘ
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Az Áprily iskolában történt…
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7
gyerekek és felnĘttek jutnak el június 9-én a MĦvészetek
Palotájába, akik az idei évben sokat tettek közösségük
Apr(op)ó
(osztály, iskola, település) jó hírnevéért.
Túl vagyunk a tanév jelentĘs részén; gyakorlatilag néUgyancsak a Testvérvárosi Alaphoz benyújtott pályázat
hány „utolsó esély” kivételével már az iskolai élet népsze- eredményeképpen juthat el Scheili Sára többhetes
rĦbb tevékenységei felé kacsingat a diáksereg.
obergünzburgi utazásra, s ugyanitt hatodikosaink is támoA közelmúlt eseményeit felidézve, s a beiratkozási listát gatást kaptak erdei iskolai programjuk megvalósításához.
végignézve örömmel mondhatom, hogy népes gyermekPapírgyĦjtést szervezünk június 4–9-ig (csütörtök–
csoportot köszönthetünk Ęsszel az elsĘ osztályban. 26 el- kedd). Az ez ideig beérkezĘ mĦanyag kupakok elszállításĘst vár Scheili Éva osztályfĘnök Visegrádon, hetet pedig sáról is gondoskodunk. Várjuk a lakosság jelzéseit – tanuSzárazné Fehér Tímea Kisorosziban.
lóink kérésre házhoz mennek.
A jövĘbeni ötödikeseinket – várhatóan 27 diákot – Veres
Június 11-én csütörtökön 6. és 8. osztályos tanulóink elJudit osztályfĘnök vezeti tovább a visegrádi iskolában.
sĘ idegen nyelvi mérésen vesznek részt, amelyet a kompeNyolcadikos diákjaink mindannyian középfokú iskolai tenciamérés mintája alapján vezetett be az OH. A mérés
felvételt nyertek, s ha az év vége jól alakul, van hol foly- az idei évben szervezĘdik elĘször. A részvétel kötelezĘ.
tatniuk útjukat.
Június 12-én (pénteken) 15 órától a Rendezvénytéren
Túl vagyunk az idei kompetenciamérésen, számos szép Térfoglaló(k) címmel tartunk kulturális bemutatót, ameés eredményes eseményen, rendezvényen.
lyen iskolánk valamennyi diákja szerephez jut. Az IfjúsáEzek közül kiemelem a pilismaróti Bozóky Mihály gi Alaphoz beadott nevelĘtestületi pályázatban nyert öszÉnekversenyt, amelyen minden résztvevĘnk kiemelkedĘ- szeg a technikai feltételeket (láthatóság, hallhatóság, élen (1.–2. hely) szerepelt, valamint a német nemzetiségi ményszerĦség) javítja majd várhatóan. Szeretettel várjuk
versenyt, amelynek országos döntĘjében Gersonde Olivér az érdeklĘdĘket. A nyolcadikosok bankettjére a rendezmásodik helyezett lett, az iskola eddigi legjobb teljesít- vényt követĘen kerül sor.
ményét érve el fegyelmezett, lelkes felkészüléssel. KöKiemelt érdeklĘdésre tarthat számot a ballagás és tanévszönöm a diákoknak, szüleiknek és felkészítĘiknek, hogy záró eseménye, amelyet összevont formában tartunk júa mindennapi tanulmányi munkán – kötelességeiken – túl nius 20-án (szombaton) 10 órától a Magyar László
versenyeken, fesztiválokon, ünnepeken is méltón képvise- Sportcsarnokban.
lik iskolánkat, a szép sikerekhez pedig gratulálok.
Június 22–26-ig tehetséggondozó kézmĦves- és néptánc
Júniusra az alsósok rövidebb, egynapos, felsĘseink 3-4 táborunk lesz Balatonfenyvesen, amelyen iskolánk pedanapos távollétekre szervezkednek. Az 5–6. osztályosok gógusai és meghívott oktatók is részt vesznek. A tábori
erdei iskolában lesznek, a 7. osztályosok a Határtalanul! költségvetés enyhítésére az Áprily Iskoláért Alapítványpályázat nyerteseként Szlovákiában kirándulnak, végzĘse- nyal együttmĦködve pályázatot adtunk be, s jelentĘs öszink pedig Miskolctapolcát és környékét fedezik fel utolsó szeget nyertünk.
emlékeiket gyĦjtve. Köszönöm kollégáimnak, hogy válJúlius 5–12-ig újra lesz VI–PA-tábor. Idén a parajdiak
lalják a sok szervezést, a fokozott stresszhelyzetet azért, jönnek látogatóba hozzánk. A fogadó családok már kéhogy tanítványaik az iskola falai közül kiszakadva, im- szülnek, hogy vendégül lássák a sóvidéki diákokat és kípulzusokban gazdag környezetben tehessenek szert újabb sérĘiket.
ismeretekre, élményekre. Egyes osztályok anyagi helyzeNos, a tanulás javán már túl vagyunk, azonban tevétén enyhítendĘ több szervezet, jogi személy adott anyagi kenységekben és élményekben gazdag másfél hónap áll
segítséget a programok megvalósulásához, amely támoga- még elĘttünk. Aztán itt a nyár, a felszabadult nevetések,
tás összértéke több mint 300.000 forint.
családi, baráti együttlétek ideje. Mindenkinek hasznos
A szülĘi szervezet pályázatot adott be az Ifjúsági Alap- idĘtöltést, jó pihenést, biztonságos, balesetmenetes nyarahoz, amelyben 50 fĘ részére kaptunk kulturális céljaink- lást kívánok!
hoz támogatást. A nyertes pályázatnak köszönhetĘen
Bozóki Marianna
azok
a
intézményvezetĘ


Bozóky Mihály korának nagyhatású tanítómestere és
kántortanítója volt Pilismaróton. Az Ę emlékére rendezték
a róla elnevezett énekversenyt a katolikus templomban az
általános iskola szervezésében immáron 19. alkalommal.
Sok gyermek gyĦlt össze idén április 24-én, hogy nemes versengésben összemérjék tudásukat. A verseny elĘtt
gyerekeinken érezhetĘ volt az egészséges lámpaláz, mely
elĘsegítette, hogy tudásuk legjavát adják produkciójukban.
A megmérettetésen a Visegrádi Áprily Lajos Általános
Iskola öt tanulója vett részt: Félegyházi Boglár,
Félegyházi Miklós, Fieszl Antal (Tóbi úr), Fieszl Cecília
és Szálinger Sára. KiemelkedĘ szereplésükkel méltó módon képviselték iskolánkat és egész Visegrádot. A magas
színvonalú versenyen az összes fellépĘ színpadképes pro-


dukciót adott elĘ. A mai világban ritkán hall ilyet az egyszerĦ halandó!
A több mint 25 versenyzĘ elĘadását értékelve a zsĦri a
következĘ döntést hozta:
Kamara kategória:
I. helyezés: Félegyházi Boglár és Félegyházi Miklós
FelkészítĘ tanár: Bosnyák Endréné
Alsó tagozatos kategória:
I. helyezés: Fieszl Antal (Tóbi úr)
FelkészítĘ tanár: Miloszerni László
FelsĘ tagozatos kategória:
I. helyezés: Szálinger Sára
II. helyezés: Fieszl Cecília
FelkészítĘ tanár: Miloszerni László
Gratulálunk a gyerekeknek!
Miloszerni László
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Zeneiskolánk ebben a tanévben is megrendezte az Ifjú MĦvészek Találkozóját. A Mátyás Király Múzeum jóvoltából most is
a királyi palota szolgált helyszínéül a rendezvénynek. Ezúton is
köszönjük a múzeum nagylelkĦ támogatását, amelynek köszönhetĘen ismét ebben az impozáns környezetben muzsikálhattunk!
Már régi ismerĘsként köszönthettük a környékbeli iskolákból
érkezĘ vendégeket. Ismét elfogadták meghívásunkat a Dunabogdányi Ált. Isk. és AMI, a Szobi Kodály Zoltán AMI, a
Nagymarosi Kittenberger Kálmán Ált. Isk. és AMI, a Tahitótfalui Pollack Mihály Ált. Isk. és AMI, a Dorogi Erkel Ferenc AMI
és a Budakalászi Ált. Isk. és AMI növendékei és tanárai.
Zeneiskolás
diákjaink
vállalták
magukra a rendezvény elĘkészítĘ
munkálatait, amelyeket már kora
reggel megkezdtek. Majd fogadták a
Visegrádra érkezĘ vendégeket. A
találkozó
végeztével
pedig
a
vendéglátásban
vállaltak
nagy
szerepet.
Odaadó
munkájuknak
köszönhetĘen
válhatott
olyan
színvonalassá
a
rendezvény,
amilyenné
megálmodtuk
azt.
Köszönjük lelkiismeretes munkájukat!
Igazán
szép
produkciókat
hallhattunk, amelyekben helyet kapott
a furulya mellett a gitár, a zongora és a gordonka is. Hallhattunk egyéni és kamaraprodukciókat egyaránt. Visegrádi diákjaink is igen szép teljesítményt nyújtottak. Máthé Kamilla és
Sintár Fanni, valamint Laposán Adrienn és Sintár Virág közös
produkcióval örvendeztette meg a közönséget. A fiatalabb
növendékek pedig tanárukkal, Rácz Tamással együtt léptek
színpadra. Többségük csupán egy-két éve tanul furulyázni –
Bordás Anna, Polgár Sára, EĘry Bíborka, Izsák Vendel, Érchegyi Hanna, EĘry Anna, EĘry Bence, Szabó Réka, Oláh Bence
–, így számukra nem kis kihívás volt egy ilyen színvonalú
rendezvényen való részvétel. Derekasan helytálltak, amelyet a
közönség nagy tapssal köszönt meg nekik.
Öröm volt látni és hallani azt az összhangot, amelyet megteremtettek a színpadon. Büszkén hallgattuk, ahogyan egymás
rezdüléseit figyelve, közösen muzsikáltak.
Az utolsó mĦsorszám elhangzása után átvonultunk a palota
teraszára, ahol sor került egy kis szakmai eszmecserére. NagylelkĦ támogatóinknak köszönhetĘen vendégül is láthattuk a
fellépĘ diákokat és tanáraikat.
Köszönet a Mátyás Király Múzeumnak az impozáns helyszín
biztosításáért, a Sirály étteremnek a finom tea és a kávé biztosításáért, a Visegrádi Ásványvíz Kft.-nek a sok ásványvizért, a
visegrádi Rigoletto cukrászdának és Haraphatlak büfének a
finom pogácsáért, a Herr cukrászdának az ízletes süteményekért, a Káosz77 Kft.-nek a vendéglátáshoz nélkülözhetetlen
eszközök biztosításáért, a Visegrádi Bobpálya Bt.-nek a fellépĘk számára biztosított ingyen bobozásért, az Ancsa virágboltnak a dekorációért, a városgazdálkodási csoportnak a szükséges eszközök helyszínre szállításáért.
Végezetül elmondhatom, hogy színvonalas rendezvényen lehettek jelen vendégeink, ahol öröm volt muzsikálni, ahol a
zenéé volt a fĘszerep.
Bízom abban, hogy jövĘre is ilyen elégedett lehetek majd,
amikor beszámolok Önöknek arról, hogyan is zajlott le a furulyatalálkozó.
Bosnyák Endréné intézményegység-vezetĘ

2015. június

  
A kisgyermekek elsĘ évei a legszebb idĘszak a családok életében. A kicsik pont erre nem emlékeznek,
s csak a felnĘttek elbeszéléseibĘl tudják meg, milyenek is voltak pici korukban. Kíváncsian hallgatják,
amit az anyukák a babakorukról mesélnek, s Ęk
mesélnek is szívesen, hiszen csemetéjük babakora az
Ę szépséges „mamakoruk” kezdete. Draxler Alexia,
iskolánk 3. osztályos diákja is errĘl írt a Szivárvány
újság pályázatára készített munkájában:

A babakorom
Amikor anyáék megtudták, hogy szeptemberben születek, nagyon örültek neki. De én ezt nem tudhatom, mert
már nem emlékszem rá.
Végre eljött a nap, megszülettem. A sírásból egybĘl
tudták, hogy lány született. A szülész néni kezébe kapaszkodtam, mint egy majom, és ekkor mondták ki a
nevem: Alexia. Mindenki nagyon örült, csak én nem,
mert máris éhes lettem. Utána elaludtam, nagy nehezen, és végre haza mehettünk. Otthon megismertem a
lakást. Úgy látszik, nem tetszett, mert már megint elkezdtem sírni. Aztán megnyugodtam, mert mehettünk
sétálni, s a babakocsiban elaludtam. Éjszaka apa úgy
altatott, hogy bekapcsolta a zenét, és táncoltunk. Másnap délben anyáék rájöttek, hogy nekem nem kell cumi… és késĘbb arra is, hogy ha sírok, akkor a porszívó
hangjára elalszom.
Nemsokára már tudtam négykézláb menni, bár néha
bevertem valamimet, és sírtam is, de aztán már kitĦnĘen másztam. KésĘbb azt mondtam az anya helyett, hogy
„Nünü”, és magamat úgy hívtam, hogy Assza. Aztán
már jártam, néha még álló helyzetben is elestem, és
sokszor lefényképeztek. De azt meg kell hagyni, hogy
rövidnadrágban nem mentem a fĦre. Még csak hozzá
sem nyúltam, és ha letettek rá, sírtam. Valahogy nekem
a fĦ nem tetszett. Ebédnél mindig belecsaptam az ennivalóba, és sokszor kiborítottam. De a kicsik már csak
ilyenek – mondják.
Az is jó volt, amikor szállodába mentünk, és az uszodában féltem a víztĘl. Viszont azt élveztem, hogy az
étteremben babaszékben ülhettem. Sajnos, mindig
hamar éhes lettem, és ezért három óránként ettem.
Amikor hazamentünk az üdülésbĘl, sírtam, de hamar
megnyugodtam. Ha jött a nagymamám, mindig téptem
a haját és a karkötĘit, mert tetszettek. Sokszor néztem
mesét, és sokat nevettem, jó volt a babakor. Hamarosan
azt a szót mondtam, hogy kettĘ, és innentĘl bármit
megkérdeztek, azt válaszoltam: kettĘ.Amikor két éves
lettem, megszületett a testvérem, Félix, én nagyon
örültem. Anyát még mindig Nününek hívtam. A keresztmamámat „Ka”-nak, a keresztpapámat „Pu”-nak,
Zoltánt „Zó”-nak, GergĘt „DĘ”-nek, és ezen mindenki
nevetett.
Egyik karácsonyra kaptam egy aranyos macit, nagyon
örültem neki, és máris megnyalogattam. InnentĘl minden éjszaka vele aludtam, nagyon szerettem. Amikor
három éves lettem, már külön ágyban aludtam, de még
sokszor átmentem anyáékhoz, mert nem mertem egyedül aludni. Egyszer nyaralni mentünk Horvátországba,
ahol persze én nem mertem a vízbe menni, bezzeg a
Félix igen. Volt ott egy játszóház, ahol táncórát tartottak, bárki táncolhatott. Én bementem a kör közepére és
ott táncoltam…
A horvátországi nyaralásra már emlékszem a babakorom utánról. Mondhatom, hogy babának lenni jó mulatság!
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Nyelvtan versenyen voltam
Kismaroson
Az idei tanév elején jelentkeztem a „SZÓLÁNC” helyesírási levelezĘs versenyre. A három, levélben küldött
feladatlap megoldása után tovább jutottam a megyei
döntĘbe.
Nagy izgalommal vártam a verseny napját, ami egy
szombaton került megrendezésre május 16-án. Reggel
indultunk komppal Nagymarosra, és onnan vonattal Kismarosra. A helyi Vilcsek Gyula Általános Iskolában
tartották a döntĘt.
Igazi terülj-terülj asztalkám fogadott minket, és a köszöntĘ beszéd után megkezdĘdött az ötven perces küzdelem – golyóstollakkal. A teremben a 3. és 4. osztályosok
szorgalmasan megkezdték a feladatlapok kitöltését. Számomra nehéznek tĦnt, de igyekeztem a legjobb tudásom
szerint megírni. Amikor letelt az idĘ, összeszedték a
lapokat, és elkezdték a javításukat, értékelésüket.
A várakozás idejét szép környezetben, a patak partján és
az iskola udvarán álló játszótéren töltöttük. Az eredményhirdetés is az udvaron volt. Mindenki kapott emléklapot, és korosztályonként a legjobbak könyvjutalmakat
is. Én közéjük már nem kerültem be, de így is nagyon
örültem, hogy részt vehettem egy ilyen versenyen. Jó volt
a hangulat, a szervezĘk barátságosak, jól éreztem magam.
Úgy gondolom, hogy ez egy kellemes és jó nap volt,
szerintem mindenki jól érezte volna magát itt.
Draxler Alexia (3. o.)

HATÁRTALANUL!
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Kedves Gyerekek!
Ugye, emlékeztek még arra, hogy 2014-ben hónapról hónapra Bandi bácsi állattörténeteibĘl olvashattatok itt, a Gyerekkuckóban. Most júniusban A vizek óriásai c. könyvébĘl a
bálnavadászatról tudhattok meg egyet s mást.
Ehhez pedig az adta az ötletet, hogy június 5-e környezetvédelmi világnap, 8-a pedig az óceánok világnapja.
Jékely Bandi bácsit idézem könyve borítójáról: ,,Az 510
millió km2-re becsült földfelületbĘl 310 millió km2-nyit víz
borít. Egy idegen bolygóról ide csöppenĘ Ħrhajós jogosan
kérdezhetné, miért nem ,,Víz”-nek nevezzük bolygónkat?”
Fogadjátok tehát érdeklĘdéssel a régi bálnavadászatról szóló írást! Ha van kedvetek, nézzetek utána, hogy mi a helyzet
napjainkban a vizek óriásaival kapcsolatban!

Hogyan is zajlott le a régi bálnavadászat?
Egy hajótiszt felmászott a legmagasabb árboc tetejére erĘsített hajókosárba, ahonnan látcsĘvel a horizonton végigtekintve bálna után kutatott. Amikor megpillantott egyet, csónakot
irányított oda. A bálnának jó a hallása, és már a legkisebb
gyanús zajra alábukik, ezért a csónak csendben közeledett.
Az öreg, tapasztalt szigonyozók többéves gyakorlat alapján
legtöbbször már elĘre sejtették, hogy az állat hol bukkan a
felszínre. Ilyenkor az evezĘsök kétszeres erĘvel dolgoztak,
hogy a csónakkal a lassan felszínre emelkedĘ bálna mellé
érkezzenek – sokszor ez olyan jól sikerült, hogy csaknem
súrolták a hatalmas testet.

2015. június 3–5. között az Áprily Lajos Általános Iskola
7. osztályos diákjai a HATÁRTALANUL! program keretében
tanulmányi

osztálykirándulásukon a Felvidékre utaznak. A kirándulásra az Emberi ErĘforrás TámogatáskezelĘ által kiírt
pályázaton elnyert összeg ad lehetĘséget, melybĘl az
utazási költséget, valamint a szállásdíjat tudjuk kifizetni.
A HATÁRTALANUL! program célja a magyar–
magyar kapcsolatok építése, személyes kapcsolatok kialakítása, elmélyítése. Keretében magyarországi iskolák
tanulói az állam támogatásával osztálykiránduláson vesznek részt a szomszédos országok magyarlakta területein,
így személyes tapasztalásokat szereznek a külhoni magyarságról.
Az osztály húsz diákja a kirándulás elsĘ napján ellátogat
a Monostori erĘdbe, a révkomáromi Európa Udvarba,
valamint a szórványterületen mĦködĘ alsóbodoki magyar
iskolába is, ahol betekinthetnek az ott folyó példaértékĦ
munkába. A második napon a csodálatos természeti környezetben fekvĘ Selmecbánya történelmi és bányászati
értékeivel ismerkednek meg tanulóink, az utolsó napon
pedig a garamszentbenedeki apátság, valamint a lévai vár
és a magyar iskola meglátogatása szerepel a sokszínĦ
programban.
A kirándulás elĘkészítése során a gyerekek elĘadást
hallgatnak meg a trianoni döntés hatásairól, a Felvidék
természeti és történelmi emlékeirĘl, valamint interjúkat
készítenek felvidéki származású visegrádiakkal. A program zárásaként a kirándulást követĘ héten iskolai témanap keretében számolunk majd be a kirándulás élményeirĘl és tapasztalatairól.
Molnár Erzsébet

A 17. században ilyennek vélték a cetet

A küzdelem rendszerint így kezdĘdött: a szigonyt egy erĘs
kéz a magasba emelte, és biztos célzással a bálnába vágta.
Erre – sok esetben – az álmából felébresztett állat fájdalmában hatalmasat lendült elĘre, és farkúszójával vadul csapkodott. Sokszor a benne ülĘkkel együtt vége volt annak a csónaknak, amelyet egy ilyen ütés eltalált: a csónak vagy szétzúzódott, vagy felrepült a levegĘbe, mint egy labda, és viszszaesve a matrózokat maga alá temette. Az állat azután a
mélybe bukott, és a szigonyt a kötéllel együtt magával vitte.
A bálna egyébként megszigonyozásakor 8–10 perc alatt 1300
méter hosszú kötelet is lepergethet. Ilyenkor egy matróz a
csónak szélén kifutó kötelet nedvesíti, nehogy az erĘs súrlódástól meggyulladjon, mint a tĦzcsiholó fa. Sokszor még a
szokásos 1300 méteres kötél sem volt elég hosszú, és meg
kellett toldani egy vagy két kilométernyivel. A matrózok a
kötél legombolyodásakor élték át a legizgalmasabb pillanatokat. Ha az simán ment, akkor sikert, gazdag nyereséget és
életet jelentett számukra, ha a kötél összegabalyodott vagy a
toldás elĘtt kifutott, akkor a fáradozás kárba veszett, szó
szerint elúszott a zsákmány. Amennyiben a megtoldott kötél
sem volt elegendĘ, s elkéstek a további hosszabbítással, az
állat az egész csónakot magával rántotta a mélybe. Ilyenkor
csak ritkán sikerült a vastag ruházatba és nehéz csizmába
öltözött matrózoknak a víz felszínére jönniük.
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2014-ben Izsák Eszter második osztályos tanulóként jutott el a német nemzetiségi iskolák legmagasabb szintĦ
országos versenyére ,,mundart” kategóriában. A visegrádi
Áprily iskola régen és most is megragad minden alkalmat,
hogy versenyek ösztönzĘ lehetĘségével biztosítsa a tehetséges tanulók sikerélményét. Az idén a helyi kiválasztás
után a járási majd a megyei versenyen vettek részt visegrádi diákok. A hatodik osztályos Gersonde Olivér az
elérhetĘ maximális 30 pontból 29,5 ponttal jutott el a
budapesti Német Nemzetiségi Gimnáziumban május 15én megrendezett országos döntĘre ,,hochdeutsch” kategóriában. A tavalyi helyszínen a verseny ugyanúgy zajlott,
mint ahogy azt tavaly Izsák Eszter ügyesen leírta.
Mint az esemény egyik krónikása – aki egyik felkészítĘje is voltam Olivérnek – az alábbiakban számolok be a
versenyrĘl.
ElĘször is; az eredmény, a
siker egyértelmĦ: Gersonde
Olivér második helyezést ért
el a zsĦri egyik tagjának
külön dicséretével a Valeria
Koch-vers tolmácsolásáért.
A siker a 6. osztályos tanuló
kitartó,
céltudatos
felkészülésének köszönhetĘ,
amiben
nagy
szerepet
játszott, hogy a versenyre
tavaly
és
idén
is
önszántából,
belsĘ
indíttatásra jelentkezett. A
versek kiválasztásában már segítettek tanárai, a szülĘk, s
én is mint felkészítĘ. Miután a megyei verseny zsĦrije az
egyik Goethe-vers lecserélését javasolta, mi Koch Valéria
német nemzetiségĦ pécsi költĘ Stiefkind der Sprache – A
nyelv mostohagyermeke c. versét választottuk. Így Olivér
Goethe Der Zauberlehrlin – A bĦvészinas c. versével két
fajsúlyos, de hangulatában teljesen eltérĘ alkotással mutatkozhatott be.
Az országos szintĦ megméretés résztvevĘi – a mi kategóriánk 23 résztvevĘje alapján – felkészülten álltak a
közönség és zsĦri elé. Legtöbbjük inkább mesét, vidám
történetet adtak elĘ, voltak rutinos – már elsĘs koruk óta
állandó résztvevĘk – és voltak most debütáló versmondók. A zsĦri – figyelembe véve az osztályterem zsúfoltságtól terhes levegĘtlenségét – tapintatosan többször
rendelt el szünetet, hogy a késĘbb sorra kerülĘ gyerekek
is
megfelelĘ
légkör-

2015. június

Szerkeszti a Német Nemzetiségi Önkormányzat
ben szerepeljenek. Egyetlen megjegyzésem a verseny
lebonyolításához, hogy bár szigorúan megkötötték a max.
ötperces idĘtartamot, voltak, akik bĘven túllépték azt.
Eredményhirdetésre ebéd után került sor és a hatalmas
tornacsarnok ismét megtelt – itt jegyzem meg, hogy 91
településrĘl 198 tanuló vett részt. Korcsoportonként és
kategóriaként hívták a díjazottakat, akiket lelkes ovációval köszöntötték nemcsak az ismerĘsök, rokonok, hanem
feltehetĘen az azonos megyebéliek is. A díjazottak értékes
jutalmat vehettek át; Olivér mint 2. helyezett 4000 Ft-os
könyvutalványt, egy értékes albumot, valamint a minden
résztvevĘnek járó édesség és taneszköz ajándékcsomagot.
Mondanom se kell, hogy boldogan és elégedetten, élményekkel gazdagon tértünk haza!
Gersonde Olivér a verseny rangjának megfelelĘ hozzáállással, komoly, több hónapos munkával készült fel erre
a feladatra elemzésekkel, tanulással, gyakorlással és
gyĘzni akaró elhívatással.
Kedves Olivér! Köszönjük, hogy méltóképpen képviselted az Áprily iskolát, öregbítetted Visegrád hírnevét ország-világ elĘtt!
Mezei Anna
ny. iskolaigazgató
Valeria Koch:

Stiefkind der Sprache
Sag mal wer kennt dich
für wen bist du wichtig
seit zweihundert Jahren
suchst du nach klaren
Spuren auf Erden
um nicht zu verderben
Wo bist nun zu Hause
in schriller Pause
verklungener Worte
hoffnungsverdorrte
Takte bringt dein Lied
du bist ein fremdes Glied
geworden und geblieben
hier kein Grund dich zu lieben
dort keiner zu achten
leer sind die Frachten
versinkender Schiffe
im Meer der Begriffe
Sag mal wer kennt dich
für wen bist du wichtig
aus irrer Rache
bist Stiefkind der Sprache
(1987)

Obergünzburgban járt zenekarunk
Német testvérvárosunk meghívására május 14. és 18.
között Obergünzburgban jártunk. Nemzetiségi fúvószenekarunk mellett városunkat az önkormányzat részérĘl
Félegyházi András és Mikesy Tamás, a Visegrádi Önkéntes TĦzoltóság részérĘl Meggyesi Balázs és Koller Péter
képviselte.* Kinnlétünk három teljes napja igen tartalmasan telt.

Péntek délelĘtt a zenekar iskolás tagjai a helyi általános
iskola tanóráin vettek részt, a nagyobbak a város értékeivel ismerkedtek meg. A helytörténeti múzeumban tett
látogatáson túl a templomtorony bejárása azoknak is újdonság volt, akik nem elĘször jártak testvérvárosunkban.
Délután a közeli Sellthüren sajtüzemét és tehenészetét
szemlélhettük meg belülrĘl. A sajtüzemben testközelbĘl
láthattuk, ho-

XXXI. évfolyam 6. szám

VISEGRÁDI HÍREK

11

 




Június 12-én (pénteken) 15 órától
a rendezvénytéren.
Fellép intézményünk valamennyi tanulója
dramatikus, zenés és táncos elĘadásokkal

Szeretettel várjuk az érdeklĘdĘket programunkra!
Áprily Iskoláért Alapítvány
Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola
és AMI tanulói,
nevelĘtestülete és szülĘi szervezete
gyan készül sajt tehén- és kecsketejbĘl. Érdekesség, hogy
a tehenészet nemcsak alapanyagot szállít a sajtüzemnek,
hanem energiát is, ugyanis az állati ürülékbĘl a helyi
biogázüzem hĘt és elektromos áramot állít elĘ.
Szombaton a gyermekek strandra, a felnĘttek Ulmba
mentek. A középkori hangulatot árasztó belvárosban tett
séta alkalmából híres templomukat a Münstert, majd a
Donauschwäbisches Zentralmuseumot látogattuk meg egy
kitĦnĘ magyar nyelvĦ idegenvezetĘnĘ vezetésével. Az
esti vacsorán a Schwanen Gasthausban az ottani helyi
hagyományĘrzĘ egyesület (Trachtenverein) és fúvószenekarunk felváltva szórakoztatta a közönséget.

Vasárnap délelĘtt részt vettünk a tĦzoltóságon tartott
szentmisén és az azt követĘ jármĦszentelésen. A jármĦszentelés köré egy egész napos rendezvény volt felépítve
játékkal, zenével, bemutatókkal egybekötve. A rendezvény során zenekarunk közel egyórás, nagy sikerĦ koncertet adott.
Köszönjük német barátainknak a vendéglátást, Ott RezsĘnek a zenekar felkészítését és vezetését, Sándorfi Péternek és Zeller Tibornak a biztonságos utaztatást.
*
Az oburgünzburgi és visegrádi városvezetés tárgyalásainak részleteirĘl és eredményeirĘl a Visegrádi Hírek júliusi számában olvashatnak majd.
Szigeti János

A rendezvény Visegrádi Város Önkormányzata
Ifjúsági Alapja támogatásával valósul meg.

Könyvtári & hírek
Kedves Olvasóink!
Mint tudják, minden hónapban érkeznek könyvtárunkba
újdonságok, amelyeket jó szívvel ajánlok mindenkinek! A
vásárlás minden hónapban anyagi lehetĘségeink mértékében történik, ezért szíves türelmüket kérem, ha egy említett, még meg nem lévĘ könyvre várni kell a következĘ
vagy az azt követĘ hónapig. Minden igényt igyekszem
kielégíteni, továbbra is lehet számítani az újdonságokra,
amelyekrĘl értesülhetnek a Visegrádi Hírek aktuális számából. Továbbra is szívesen veszem a javaslatokat!
ÚJDONSÁGAINK
TINÉDZSEREKNEK:
1. Tavi Kata: Nyitótánc (Sulijegyzetek 1. rész) – „Lilla
imád táncolni, épp ezért alig várja az új középiskolát
és a tánccsoportot, az új barátnĘket, no meg a helyes
fiúkat…” Ha kíváncsi vagy a továbbiakra… Ha olvastad Leiner Laura Szent Johanna Gimi címĦ sorozatát… Ha még nem, de szeretnél jó kis gimis történetet olvasni… Mindenképp tetszeni fog!
2. Tavi Kata: Ballépések (Sulijegyzetek 2. rész) Ha pedig elolvastad az 1. részt, rögtön itt a folytatás!
„Szeptember van, és tanévnyitó, Lilla szorongva várja Krisztiánt. Nyár elején elcsattant egy csók…”
3. Leiner Laura: Késtél (Bexi-sorozat 1. rész) Ha viszont
továbbra is Leiner Laurát szeretnéd választani, arra is
itt a lehetĘség! A történet arról szól, hogy egy tinédzser lányból hogyan lesz ismert tinisztár.
4. Leiner Laura: Hullócsillag (Bexi-sorozat 2. rész)
FELNėTTEKNEK:
1. Bán Mór: Hunyadi 7. könyv A félhold tündöklése
2. Philippa Gregory: A fehér királyné
Kotz Eszter
könyvtáros
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KOSZORÚZÁS

2015. június

Múzeumok Éjszakája
a visegrádi királyi palotában
A Mátyás Király Múzeum
szeretettel vár mindenkit
2015. június 20-án, szombaton,
20 órától:

A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS
NAPJ A

 
 
       
címĦ

alkalmából

vetített képes elĘadására

2015. június 4-én (csütörtökön)
17.30 órakor

a palota nagytermébe

rövid megemlékezést

21 órától:

tartunk

    

a Rév utcai Scheili-ház falán lévĘ

tárlatvezetés zseblámpával

Trianon-emléktáblánál,
melyre ezúton is szeretettel hívunk mindenkit.
Együtt Kulturális Egyesület
Szent György Lovagrend
Visegrádi Fiatalok Klubja Egyesület

A Visegrádi Fiatalok Klubja Egyesület
szeretettel vár mindenkit
hagyományos

MEGHÍVÓ

SZENT IVÁN-ÉJI
MULATSÁGÁRA

Mindenkit sok szeretettel várunk
az Érdi Kamarazenekar
és az érdi Lukin Vonós Gyermekzenekar

HANGVERSENYÉRE

Helyszín:
Visegrád,
a kempinggel szemben lévĘ
Duna-part

2015. június 6-án (szombat)
16.00 órára
a visegrádi református templomba

IdĘpont:
2014. június 24., szerda,
Szent Iván napja

MĥSORON:
J. S. Bach, Mathias Monn, J. Haydn,
W. A. Mozart, Hidas Frigyes és Kocsár Miklós
mĦvei

Máglyagyújtás:
kb. 21.00–21.30 órakor

KÖZREMĥKÖDNEK:
Bognár Domonkos (gordonka)
Korossy-Khayll Csongor (hegedĦ)
Vida Orsolya és Csávás Viktória (fuvola)
Koncertmester: Czidorné Kerecsányi Erika

Lesz zene, szalonna-,
kolbász- és almasütés,
majd a bátrabbak átugorhatják a tüzet,
a még bátrabbak pedig átsétálhatnak
akár a parázson is!

MĦvészeti vezetĘ: Rédai Erzsébet

Június – Szent Iván hava – NyárelĘ

A belépés díjtalan!

Medárd napjától félj, mert ha nedves lesz,
Aratás feléig ugyanily idĘ lesz.
Ha szentjánosbogárkák nagyon csillognak,
Tartós szép idĘt és meleget jósolnak.

A zenekar fĘ támogatója
az érdi Lukin László Alapfokú MĦvészeti Iskola
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1927. június 13-án született Zoller Attila, a világhírĦ jazzgitáros, Visegrád szülötte.
Rá emlékezünk
,,1972. június 3-án megtört a jég, 25 esztendĘ után ismét magyar színpadon léphetett fel Zoller Attila. A Magyar Rádió
meghívására a székesfehérvári Alba Regia Videoton Interjazz
Fesztiválon játszott a Zoller
quintett.”
Lovas Gyula a Film Színház
Muzsika részére készített interjújából idézünk.
,,L. Gy.: … A jazz hasonlóan a
többi mĦvészetekhez nemzetközi
jellegĦ, jelent-e mégis meghatározó jellegĦ tényezĘt a származás, befolyásolja-e a zenész
törekvését, felfogását – például
Zoller Attila esetében, hogy
Magyarországon született, itt
kezdett zenélni?
Z. A.: A magyaros melódiát
nem lehet elfelejteni. A jazz töltése szempontjából a népi ihletés mindig fontos, mondhatni döntĘ elem volt. A blues és a
kesergĘ közösségét gondolom, nem kell bizonygatnom. Szerintem a magyar zenének ugyanolyan jogosultsága van a jazzben,
mint a néger folklórnak vagy az indiai népzenének. Bartók
Béla nagyon populáris a jazz világában is. Talán azzal adta a
legnagyobb hozzájárulást a zene ügyéhez, hogy megváltoztatta
a konvencionális felfogást. Ami közvetlenül a játékomat illeti,
az utóbbi idĘben egyre gyakrabban érzem, hogy ami ,,kijön a
hangszerembĘl”, az magyarul szól. Azt hiszem, ez nem véletlen. Ha jazz-zenész túljutott bizonyos fejlĘdési fokon, muzsikájában egyre kevésbé érezhetĘ az utánzás, a kopírozás, képes
érzelmei tolmácsolására.
L. Gy.: Milyen nehézségekkel találja magát szembe egy magyar jazz-zenész a világban?
Z. A.: A probléma az, hogy mi Magyarországon csak hallás
alapján, ismert nagyságok stílusának utánzójaként játszottunk.
Igen hamar ráragasztják a muzsikusra a bélyeget, hogy kit
utánoz, kinek a stílusában zenél. Tovább lépni az egyéni hangsúly, felfogás irányában nagyon nehéz.
L. Gy.: Miként sikerült akkor mégis viszonylag hamar az európai élvonalba, majd Amerikában is az ismert jazz-zenészek
közé kerülnie?
Z. A.: Talán elsĘsorban azt említeném, hogy a gitár szinte valamennyi mĦvészére odafigyeltem, s így valójában egyiket sem
utánoztam. Volt, akitĘl a periódusokat vagy a harmóniákat,
mástól az improvizációs technikát próbáltam ellesni, kielemezni. Hiszek abban, hogy néhány kivételtĘl, olyan
,,csodagyerektĘl” eltekintve, mint például Granette Coleman,
valamennyi zenésznek végig kell mennie a fejlĘdési fokokon, a
stílusirányzatokon, mindazt el kell sajátítania, amit elĘtte már
mások jól csináltak.
L. Gy.: Mi a magyarázata annak, hogy Zoller Attila, akinek
pedig korábban nem volt hiánya a sikerben, eddig még nem
állapodott meg, s jelenleg is a legkorszerĦbb irányzat, a free
képviselĘje?
Z. A.: Valóban végigmentem szinte valamennyi stílusirányzaton. Valami azonban állandóan hajtott, hogy tovább lehet és
kell is lépni. FelnĘ a fiatal generáció, s érzem, hogy elsĘsorban
nekik kell játszanom, Ęk tudják leginkább befogadni a jazzt, s
ezért érdemes bevállalni az újjal járó kockázatot. Lehet persze,
hogy egyszer én is megállok, ha már nem tudok lépést tartani a
fejlĘdéssel…”
(Összeállította: Mezei Anna)

JAZZKONCERT
ZOLLER ATTILA
EMLÉKÉRE

In memoriam Klenjánszky Tamás
(1944–2015)
2015. június 14-én vasárnap, 19 órakor
a Don Vito pizzériában
(Zoller Attila szülĘháza)
Az Ars Danubiana Visegrád Alapítvány
és a Mátyás Király MĦvelĘdési Ház
közös programja

Mindenkit szeretettel várunk!

    


Idei tavaszi kirándulásunkra húsz nyugdíjas társunk
jött el, hogy megnézzük az újjáépített Várkert bazárt. A szép tavaszi idĘ kedvezett a kertben tett
sétához. Gyönyörködtünk a varázslatos freskók,
oszlopok, virágok látványában, no meg a pesti Duna-part épületeiben is.
A testĘrpalotában Csók István legszebb festményeibĘl nyílt két emeletnyi kiállítás. A portrék, csendéletek, táj- és életképek gazdag betekintést adtak a
csaknem száz évet élt mĦvész tevékenységérĘl.
A program befejezĘ része a Budavári Nagyboldogasszony- (Mátyás-) templom meglátogatása volt. A
jól felkészült idegenvezetĘ hölgy alapos ismertetése
során végigjártuk a kívül-belül újjá varázsolt templom minden zugát. Ámulatba ejtve gyönyörködtünk
a többi látogatóval együtt a színek, ablakok, oltár,
orgona, oszlopok, kápolnák, szobrok gazdag szépségében.
Dús élményekkel telítve szerencsésen hazatértünk.
Köszönjük Kucsera Tamás Gergely képviselĘ úr
anyagi támogatását!
Borsody István
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A hónap mĦtárgya

Junó hava – Mensis Iunonius
Bár a június szóalakból feltételezhetĘ, hogy elsĘ nyári hónapunk neve a iunior-iunius (fiatalabb) melléknévbĘl
ered, mégis valószínĦbb, hogy az elsĘ napon ünnepelt Iuno Moneta (FigyelmeztetĘ Junó) istennĘ tiszteletére nevezték el a hónapot. Junót – Juppiter fĘisten feleségét – a nĘk, a házasság és így a családi élet patrónusaként, valamint Róma védelmezĘjeként ismerjük.
Egy legenda szerint, amikor Kr. e. 391-ben a gallok megtámadták Rómát, a fellegvárba visszaszorult lakosságot
éheztetéssel próbálták megtörni. A támadók egy idĘ után elunták a várakozást, és az éj leple alatt osonva akartak
bejutni a várba. Az istenfélĘ rómaiak még az éhezés közepette is megkímélték a várban tartott ludakat (Junó szent
állatait), akik a zajra felriadtak és hangoskodásukkal figyelmeztették a város lakóit a belopakodó ellenségre. Hálából a Moneta, azaz „figyelmeztetĘ” jelzĘt kapta az istennĘ és templomot is emeltek neki. KésĘbb a templom mellett mĦködĘ pénzverĘ mĦhely átvette ezt a jelzĘt, majd magukat az érméket is így kezdték nevezni. Ez az elnevezés több nyelvben a mai napig megmaradt (money, moneta, moneda, monnaie stb.).
Visegrád római kori emlékei között is szép számmal akadnak monéták, melyeknek vizsgálata igen érdekes eredményt hozott. A Lepencén feltárt település és temetĘ területérĘl Antoninus Pius (138–161) és Trebonianus Gallus
(251–253) uralkodása között készült érmek kerültek elĘ, többségük kis értékĦ bronzpénz volt. Fele a római vagy
más, tartományi verdébĘl származott, de a másik fele hamisítvány: ezüstözött vagy öntött bronzpénz volt! Ez
utóbbiak, a limesfalsának nevezett érmek, különösen gyakoriak voltak a Duna-vidéken a 3. század elsĘ felében, az
ún. Severus-korban.
Az érméket úgy állították elĘ, hogy az eredeti pénzeket agyagba nyomva öntĘformát készítettek, s ezeket a formákat öntötték ki nagyon szennyezett, magas ólomtartalmú rézötvözettel. Az így készült pénzek jóval kisebb
súlyúak az eredetieknél, az éremkép és a felirat rendszerint nagyon „homályos”. Küllemük miatt ezek az érmek
nem igazán alkalmasak a megtévesztésre, talán inkább – modern szóhasználattal élve – szükségpénzeknek tekinthetĘek, amik a központi pénzellátás akadozásakor (pl. háborús idĘkben) készültek nagyobb mennyiségben a hadsereg igényeinek kielégítésére. Egymás mellé téve jól látható a különbség
az öntött és vert pénz között: a képen
Marcus Aurelius 179-ben Rómában
vert érmének öntött változata és egy
Elagabalus császár idején (218–222)
vert ezüst érem látható.
A Várost védĘ Junó napját követĘen
kisebb istenségek ünnepei következtek: elĘször Carna (az ajtózsanérok
megszemélyesítĘje) és Tempestas (a
hirtelen viharok istennĘje), majd Dius
Fidius (az eskük istene) elĘtt áldoztak.
A 7. napon Vulcanus, a tĦz és a kovácsok istenének tiszteletére horgászversenyt tartottak a Tiberisen, a kifogott
halakat az isten templomában a tĦzbe
vetették. Ezt követte a családi tĦzhely
védelmezĘjének, Vestának többnapos
rendezvénye, melynek során papnĘi
tortát sütöttek és kitakarították a templomát. Június 11-én Mater Matuta
istennĘt ünnepelték, aki Junó és Vesta
mellett a családi élet ĘrzĘje volt: a gyerekek felnövekedéséért felelt. Szertartásai alatt a hajadonok és a friss házasok nem a saját gyermekeikért, hanem unokaöccseikért és unokahúgaikért imádkozhattak. A hónap közepén
Juppiter, Minerva, majd Fortuna ünnepe következett. A nyári napforduló elĘtti napon egy Ęsi, szabin eredetĦ istenség, Summanus elĘtt mutattak be áldozatot, aki az éjszakai mennydörgés istene volt, így Juppiter „sötét” párjának tekinthetĘ. Ennek megfelelĘen fekete ökröt vagy kost áldoztak neki, de ugyanakkor – Nap szimbólumnak
tekinthetĘ – tejbĘl, lisztbĘl és mézbĘl készült kerék alakú süteményt is készítettek neki. A hagyomány szerint
tekintélye Juppiteréhez hasonló volt, ám késĘbb feledésbe merült. A hónapot a szabinok hadistenének,
Quirinusnak ünnepe zárta, aki Summanushoz hasonlóan, a császárság idejére már veszített jelentĘségébĘl, szerepét Juppiter, Mars és Janus isten vette át.
Boruzs Katalin archeológus

XXXI. évfolyam 6. szám

VISEGRÁDI HÍREK

15

Soproni Sándor visegrádi ásatásairól
Még kezdĘ régészként, az egyetem elvégzése után kezdte el a Sibrik-dombi római tábor feltárását, ami aztán hosszú
évekig állandó munkájává vált. Elmondhatjuk, hogy Visegrád már ekkor közel került a szívéhez. A castellum kutatása
során meghatározta annak alaprajzát, egy a hazai emlékanyagban addig ismeretlen, a tájhoz igazodó, szabálytalan háromszög formát. A terület teljes feltárását nem is tartotta feladatának – érdemes itt kitérni az ásatási gyakorlatára. Sok
római Ęrtorony esetében csak az alaprajz meghatározását, esetleg a bejárat helyének keresését tartotta szükségesnek, és
ezt elégséges tudományos tevékenységnek értékelte. Ez korábban általánosan elfogadott szabály volt: csak a legszükségesebb kutatásokat kell elvégezni, hogy késĘbb további hitelesítĘ ásatásokra legyen lehetĘség. Az elv ma is igaz, de
gyakorlatban nem mindig érvényesíthetĘ. Ez a feltárás Visegrád kora Árpád-kori történetének megismerésében is jelentĘs eredményeket hozott.
Soproni Sándor munkássága kiterjedt a Dunakanyar egészére, így a római limes (újabban ripa) késĘ antik eseménysorában és topográfiájában is bĘvítette ismereteinket. Kutatása eredményeit két nagyobb lélegzetĦ mĦben foglalta össze:
„Der spätrömische Limes zwischen Esztergom und Szentendre” (Bp 1978), illetve „Die letzte Jahrzehnte des
pannonischen Limes” (München, 1985).
A visegrádi lelĘhelyeken a következĘ idĘszakokban ásatott, vagy dokumentált:
Gizellamajor – erĘd: 1964, KĘbánya – Ęrtorony: 1955–1957, Rév utca – Ęrtorony (?): 1963
Sibrik-domb – castellum: 1951–1952, 1955, 1963, 1970–1971, Várkert – Ęrtorony: 1963, Kisvillám – Ęrtorony: 1962–
1963, Szentgyörgypuszta – I. Ęrtorony: 1955, Szentgyörgypuszta – II. Ęrtorony: 1970.
A visegrádi kutatásairól több fontos cikket közölt:
A visegrádi római tábor és középkori vár (Archaeológiai ÉrtesítĘ 81, 1954 49–54) Római Ęrtorony a visegrádi
Szentgyörgypusztán (Studia Comitatensia I. 1972, 39–45) Satyr-Silen Bronzekopf mit Meisternahme aus Visegrád
(Folia Archaeologica 41. 1990, 43–51) A visegrádi Mátyás Király Múzeum sírkĘgyĦjteménye. Római kor. (Altum
Castrum 2. Visegrád 1991, 3–5) A rómaiak Visegrádon. (Visegrád 1957, 1–21 és Visegrád 1961 1–12) Római erĘdrendszer a Dunakanyarban (Visegrád 1976, 1–4)
Ezenkívül a visegrádi ásatások tudományos következtetéseit további számos tanulmányban és közleményben használta fel.
Legközelebb Soproni Sándor további, más vidékeken folytatott kutatásairól lesz szó.
Gróh Dániel
régész
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IdĘpont:

Június 26. péntek 17.00 óra:

2015. június 22–26. 9.00–16.00 óra

A mese elĘadása

Helyszín:

Étkezés:

Mátyás Király MĦvelĘdési Ház kertje, Visegrád, Széchenyi utca 11.

Napi három alkalommal: tízórai, ebéd és uzsonna (az
ebéd elköltése a Fellegvár Óvoda ebédlĘjében)

A táborba jelentkezhetnek:

A tábor költsége:

1–6. osztályos diákok (az Áprily Lajos Iskola tanulói)

5000 Ft/diák (étkezési hozzájárulás)

A tábor programja:

Nagy örömmel és szeretettel várunk Benneteket:
A táborvezetĘk Balázs Marietta (tanító)
és Jókainé Gombosi Beatrix (népi iparmĦvész)

DélelĘttönként kötött foglalkozások, délutánonként szabad játék, éneklés, kézmĦveskedés
Zalán Tibor: Királylányok könyve – Rebeka címĦ meséjének dramatizálása önismereti, közösségépítĘ dramatikus
játékokkal és hangszeres zenével
KézmĦves foglalkozás, a meséhez illĘ kellékek készítése
a legkülönbözĘbb technikákkal:
körmöcskézés, gyertyamártás, bĘrözés, nemezelés, batikolás, babavarrás, gyöngyfĦzés, mézeskalács bábok készítése.

ÉrdeklĘdni és jelentkezni lehet:
Az osztályfĘnököknél leadott jelentkezési lap kitöltésével;
Balázs Mariettánál:
a 06 (20) 347-9096-os számon vagy az
mgencsi@gmail.com címen.

Jelentkezési határidĘ:
2015. június 15. (az utolsó iskolai tanítási nap)

Mesegombolyító táborunk létrejöttét a Visegrádi Önkormányzat támogatta!
Köszönjük, hogy hozzájárulásukkal segítették ötleteink és közösségteremtĘ céljaink megvalósulását!
A táborszervezĘk
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Segítünk magunkon és talán kiderül, hogy tudunk-e tisztán és
egyszerĦen válaszolni. Jó kérdésre érkezhet csak jó válasz.
Igaz út, keskeny ösvény, rögös út a neve a nép nyelvén az
életútnak, melyet végigjárni bölcsek, öregek segítenek. A mese
az öröklétbe vezetĘ tudás tiszta útja: a mese hĘse elindul világot
látni. Mi történik útközben vele? Kik segítenek, milyen próbákat
kell kiállnia, és fĘként: sikerül-e neki a világlátás? A világ szó
a magyarban világosságot, fényt is jelent… A népmese vezeti,
megnyitja az elmét, az ihletett, áhítatos állapotban ki-ki magamagával találkozhat. Ha akar.

LĘporszaru karcolt mintája pásztorkészségrĘl:
a forgórózsa a Tejútközpont jele
Vagyis a népmese a megvilágosodás egyik Ęsi útja?
Igen.
Milyen utak vannak?
Az életben sok út nyílik, de nem mindegyik igazi. Így tudjuk
az öregektĘl: a keskeny ösvényen, az igaz úton kell járni, bármilyen rögös. Ez a tanítás az Evangéliummal összecseng, nem
véletlen, hogy a régiek a néplélek mĦködését Jézus tanaival
egyezĘnek élik meg. Az igazság, bárhonnan szemléljük is, igaz
kell, hogy legyen.
Hova vezetnek az utak?
A tanításból kiderül, hogy hova. A népmesében például a mesehĘs a királyságba, a világosságba, a fényességbe jut. De nem
mindenkinek sikerül a világlátás, például a két idĘsebb testvérnek nemigen, de a legkisebbnek igen: végül Ę lett az országnak a
királya.
Hogy kezdĘdik?
Elindul a mesehĘs világot látni, országot próbálni. ErĘs szándékkal indul, hogy történjék bármi, Ę megy, és a próbákat kiállja. Mondhatni: döntés nélkül nem tud elindulni sem. Az iskolai
tornaórán átélhettük, hogy a dobbantóról nem tudunk elrugaszkodni, toporgunk, próbálkozunk ugyan, de nincs lendület, nincs
elég bátorság, nincs íve a dolognak. ElĘfordul az is, hogy a
mesehĘst maguk a szerettei igyekeznek lebeszélni, vagy visszatartani az indulástól, ilyen is van.
Ki lehet mesehĘs?
Mindenki. Aki szeretne hĘs lenni, és van benne hév. Hév, hívás, hĘség, indulat, belsĘ tĦz, lélekerĘ, elszántság van benne. Ha
megfigyeljük, ez így együtt egy tulajdonságcsokor. Önmagában

ugyan ez nem elég, hanem a hĘ inkább olyan, mint az üzemanyag. E nélkül is megy a kocsi – ha toljuk.
Mi a mese?
Hát az úgy van, hogy ketten találkoznak: ’Adj' Isten, Öreganyám!’ , 'Adj’ Isten neked is, Fiam! Hát te merre, hova
mész?’ Pápainé Emma néni, karcsai mesemondó magyarázta
így, alulírott szerzĘ dolga pedigaz volt, hogy ennyibĘl is megértse.
Tehát: találkoznak. Ketten egy idĘben, egy helyen találkoznak.
Összekapcsolódik a találkozásban két lélek. Nem elhúznak
egymás mellett, mint mostanában az emberek, hanem szemtĘl
szembe, szépen köszöntik egymást. Majd egyenesen, tömören,
lényeglátóan elmondja a hĘsünk, hogy miért is indult el (nem
kerülgeti a forró kását). Aztán van úgy is, hogy elindult, de
maga se tudta, hogy merre, hova megy. Minden esetre már
elindult, találkoztak öreganyóval, öregapóval, más formában
sündisznócskával, kisbékával vagy kismadárral – vagyis a segítĘ
nyomban megjelenik. Mindezt azért jó tudni, mert lélekbeli
találkozás nélkül nincs semmi. Nincs mese. Addig a hĘs egyedül, mondhatni a földi síkon tartózkodik, majd a találkozásban
nyílik meg számára a lehetĘség elrugaszkodni a levegĘégbe.
Útbaigazítást a hĘs attól kaphat, aki tudja, mi-merre-hány-méter.
A mese valóság?
A mese igaz és való. Az öregektĘl tanult néphagyomány,
ugyanonnan származik, mint az ima. Tiszta és élĘ a mesevilág,
és kulcsa az átélés. Aki nem tudja átélni, az – ugye – kívül
marad. Hallunk gyerekeket idĘnként beszélni olyan felnĘttekrĘl,
akik már nem tudják magukat beleképzelni ezekbe a világokba,
pedig Ęk, a gyerekek játékban, rajzban is mutatják nekünk, hogy
hogy is kell csinálni. A régiségben a felnĘttek hallgatták a mesét, este, miután az ember a napi munkában elfáradt és képes
volt ’letenni’ a testi világot, és tudott nyugodtan hallgatni, figyelni. Ilyenkor szárnyal a lélek igazán. Mára a mese a gyermekek világába vonult vissza, a gyermeki lelkületben menti át
magát. A mesebeli tér–idĘ szerkezet is különbözik a köznapitól,
ezért merülhet fel az, hogy nem valós. A mesei valóság, a mesevilág a létezésnek, a tudatnak, az átélésnek, az életnek egy régirégi formája. Nyugodt, emelkedett, nemes gondolkodást, áhítatos részvételt igényel. Nem valamiféle mozi, hogy üldögéljünk a
sötétben és várjuk, hogy mit kapunk cserébe az idĘnkért, hanem
itt bártan vállalnunk kell magunkat az elsĘ lépéstĘl az utolsóig.
Vannak még mesélĘk?
Vannak. Mindig is lesznek. Magyarországon hozzávetĘlegesen
huszonegyezer mesét gyĦjtöttek a változataikkal együtt, és a
mesekincsnek hét-nyolcad része még kiadatlan. Egyesek szerint
ez több, mint az egész világon gyĦjtött mesék összessége. Mindez kell, hogy jelentsen valamit számunkra. Hagyományosan a
mesemondók a közösségük kiemelt tagjai és nem akármilyen
képességekkel megáldott emberek: világok között járnakkelnek. Így érthetĘ meg az is, hogy a tündérmesés hagyományvonal megoldotta a túlélést az özönvízen keresztül is. Hogyan?
Emma néni a meséit a csillagokból kapja – Ę így mondta, egy
ideje pedig a
(Folytatás a 18. oldalon)
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A vaddisznók belterületi viselkedését feltérképezĘ
kutatást kezdeményezett a Pilisi ParkerdĘ
A vaddisznóállomány létszáma és elterjedési területe
világszerte nĘ, a városi, zöldövezeti területek számos
területen már a vaddisznó valódi élĘhelyévé váltak –
állapítja meg „A Budapest belterületén megjelenĘ vaddisznók élĘhelyhasználatának és táplálkozásának vizsgálata” címĦ jelentés. A fĘváros térségében végzett kutatás alapvetĘ célja azt tisztázni, hogy a vaddisznók belterületi megjelenése a külterületi erdĘkbĘl érkezĘ állatokhoz,
vagy a belterületen megtelepedett egyedekhez köthetĘ.

A rendkívül alkalmazkodó képes vaddisznó sokféle élĘhelyen, köztük a vadon élĘ állatok által alapvetĘen elkerült városokban is meg tud élni. Az új élĘhelyek meghódításának és számos emlĘs vadfajt felülmúló szaporaságának köszönhetĘen a vaddisznó ellenáll az állománycsökkentési törekvéseknek. A lakott területeknek több olyan
vonzó, elĘnyös hatása ismert (kedvezĘbb mikroklíma,
különösen télen; száraz évszakban locsolt zöldfelületek, megfelelĘ búvóhelyek és nagy mennyiségĦ táplálék), amelyek a Magyarországon Ęshonos, kiemelkedĘ
intelligenciával bíró állat betelepedését megkönnyítik.
A városokban való megjelenés jelensége idehaza új. A
vaddisznók Európában egyre többfelé okoznak jelentĘs
károkat, így például Barcelonában és Berlinben is. A
spanyol nagyvárosban a megfigyelĘk már nem is az emberhez való alkalmazkodásról, hozzászokásról, hanem
inkább közömbössé válásról írnak. A berlini tapasztalatok
alapján pedig az állatok nemcsak magánkerteket, hanem
futballpályákat és városi parkokat, azaz forgalmas közösségi tereket is feltúrnak.
A kutatás legfontosabb megállapításait összegezve a
következĘket tehetjük, hogy kevesebb vaddisznó éljen
a lakott területen, vagyis a következĘképpen lehet
csökkenteni vagy megelĘzni a károsításokat:
• Fontos, hogy az erdĘk közelében élĘk ne etessék az
állatokat, lehetĘség szerint zárják el a kukákat, ne
szórjanak ki zöldterületre konyhai hulladékot, kerti
nyesedéket.
• Az illegális kommunális és zöldhulladék-lerakókat
fel kell számolni. Az ember által nyújtott táplálékforrásokat (pázsit, állati hulladék, gyümölcs) ugyanis a
vaddisznó felleli és hasznosítja.

• A felhagyott, nem gondozott, elhanyagolt kertek takarást adó aljnövényzetét kaszálni kell, a bent lévĘ
szemetet eltávolítani, a kerítéseket kijavítani és megerĘsíteni szükséges.
• Az elhagyott gyümölcsösök, kiskertek kerítéseit újra
kell építeni, szükség esetén a gyümölcsfákat kivágni,
a területeket takarítani, átláthatóvá tenni.

Mit tehetünk, hogy távol tartsuk telkünktĘl
a vaddisznót?
A vaddisznó okozta károsítás megelĘzésének egyedüli
hatékony módszere a megfelelĘ kerítés megléte. A vaddisznók távoltartására épített kerítés kivitelezésére több
megoldás is van, ezek mindegyike nagyban függ a helyszíntĘl. Az eredményes védekezéshez elég a kerítés alsó,
1–1,5 méteres részének megerĘsítése. (A fonott drótkerítés nem biztosít minden esetben védelmet, az állatok
könnyen szétfeszítik, vagy átbújnak alatta.) A kereskedelmi forgalomban is kapható, a vaddisznó távoltartására
gyártott erĘs és csúszásmentes csomózású dróthálót a jól
rögzített oszlopokhoz kell erĘsíteni a kerítés külsĘ oldalára, majd a hálót fél méterenként lecövekelni, vagy a földbe süllyeszteni. Aki maga kezd munkába, a vastelepeken
ponthegesztett hálót is beszerezhet.

Amennyiben valaki bizonytalan a kerítés kivitelezésével
kapcsolatosan, javasoljuk, hogy forduljon segítségért
építésben jártas szakemberhez, az elvégzett munkára
pedig kérjen garanciát. A Pilisi ParkerdĘ Zrt. Budapesti
Erdészete is vállalja a kerítések elkészítését.
BĘvebb információ a 06 (1) 391-0540-es telefonszámon,
illetve a budapest@pprt.hu e-mail címen kérhetĘ.
A Pilisi ParkerdĘ Zrt. korábban az alábbi linken elérhetĘ cikkben foglalta össze a vaddisznókkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat:
http://www.parkerdo.hu/index.php?pg=sub_79
A Dr. Heltai Miklóssal készült interjút a ParkerdĘ
Youtube-csatornáján lehet megtekinteni:
https://www.youtube.com/watch?v=kAS0-8dmC94
Pilisi ParkerdĘ
ZárkörĦ Részvénytársaság
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Sakk-hírek
Tisztelt Olvasóim! El tudnánk képzelni olyan bajnoki
sorrendet, hogy az egyik csapat minden ellenfelét legyĘzi,
százszázalékos teljesítményt ér el, de mivel a gólkülönbsége rosszabb a második helyezetténél, ezért az nyeri a
bajnokságot? Gondolom elég hihetetlennek tĦnne, és joggal kérdeznék, van olyan sportág, ahol ez megtörténhet.
Sajnos meg kell nyugtatnom Önöket: igen is van! Visegrád SE sakkcsapata minden ellenfelét legyĘzte, a bajnokságot mégis az egyik legyĘzött, Dunaharaszti csapata
nyerte. Nem mindennapi körülmények közt!

2015. június

Történt ugyanis, hogy mivel 9 csapat vesz részt a Pest
megye I/A bajnokságban, ezért mindig egy csapat fordulónként pihen. Az utolsó fordulóra 3,5 pont elĘnnyel érkezett a csapatunk, de a sorsolás alapján már nem játszott.
Ellenfelünk azzal a Szigetszentmártonnal ült asztalhoz,
akinek csapata évekig verhetetlennek bizonyult és még
soha nem kapott ki 3,5:1,5-nél nagyobb arányban. Ezért
bizakodva várhattuk az utolsó fordulót, hiszen ilyen
eredmény esetén is bajnokok lehettünk volna. Ám váratlanul (?) Dunaharaszti 4,5:0,5 arányban megverte Szigetszentmártont (!), és így Ęk lettek a bajnokok.
1. Dunaharaszti
30,5
2. Visegrád
29,5
3. Szigetszentmárton
23
4. Pomáz
23
Dunaharaszti egyébként mind a három osztályban gyĘzött.
A csapat:
Légrádi Dávid, Zauer Gábor, Szentgyörgyi Sándor, Kovács Tamás, Solti Gergely, Smetana László Madarászi
Viktor, Sípos Ádám, Gróh Dániel.
Gróh Dániel
VSE sakk-szakosztály

Ismét vendégségbe jönnek az Esterházy-huszárok!
A Huszárok a Dunánál rendezvény hagyománnyá vált.
Céljuk megismertetni a történelmi lovas hagyományokat
és a Dunakanyar jelentĘségét a magyar történelemben.
A lovas túra Pilismaróttól, Dömösön át Visegrádig követi a magyar múltat, céljuk nemzetközi táboruk jelenlétével megmutatni Európának, hogy itt nemcsak királyi,
hanem szellemi és központ is volt.
Ezért jönnek évente a huszárok – mint hungarikum –
több országból. Minél több országot tudunk meghívni,
annál ismertebb lesz a Dunakanyar és a Pilis jelentĘsége a
határokon innen és túl.

emlékmĦvet, és Gróf Péter régész-történész tart megemlékezést.
11 órától a sportcentrumban folytatódik a rendezvény,
ahol egy történelmi lovas bemutatót tartanak a látogatóknak, majd ezután a gyermekek lovagolhatnak a huszárok
lovain, megnézhetik fegyvereiket és íjászaton vehetnek
részt.
A rendezvény programjai ingyenesek, várunk szeretettel
minden érdeklĘdĘt!
A huszárok, valamint Bártfai Ildikó és István

,,Mert mi is a régiekre emlékezve
tanultunk. Aki akart tudni”

,,Mert a huszár a nyeregbe bele van teremtve…”
A huszártábor június 3–7-ig tart a Városi Sport- és SzabadidĘ Centrumban.
Innen indulnak, és ide érkeznek vissza túráikról, majd 7én, vasárnap reggel 9.40-kor lovas felvonulás lesz a FĘ
utcán át a Mátyás-szoborhoz, ahol megkoszorúzzák az

(Folytatás a 16. oldalról)
csillagokból mondja. Az égbe rótt tudás örök. Úgy tudjuk,
hogy aki az igazságot keresi, a mesén keresztül, a csillagokban bizonyosan megtalálhatja. Igyekszünk örökül
venni, mert ezt az ösvényt sokan járták, és jó példával járnak elĘttünk, hál’ istennek.
Az írás a Józsefvárosi Galériában tartott kétrészes elĘadás vázlatpontjai, egyszerĦ kiindulás beszélgetéshez. Elhangzott 2014. szeptember 16-án és október 14-én Láss
világot! – a népmesei világlátás, mint belsĘ út és Szobrászattól a piramishegyekig címmel.
A rögös utat mi most a Kárpát-medence koszorúján fogjuk járni. Országkerülésre indulunk Visegrádról, meglátogatjuk a búcsús szent helyeinket. Az útról itt tájékozódhatnak: www.tunderilona.hu.
Figyelmükben bízva, tisztelettel:
Huszár Andrea Magdolna
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Cserépkályha építése,
átrakása,
új és régi csempébĘl
és téglakályha-építés
Honti László
06 (20) 356-6634

AJTÓ, ABLAK,
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
garanciával, korrekt áron

Herr Gábor
06 (20) 399-7027,
06 (20) 599-9337
www.herrsta.eu
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2022 Tahitótfalu, Béke út 87.
(falu végén, Pócsmegyer irányába)
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TīZIFAELADÁS
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL!
Vágott tĦzifa 2200,– Ft/q,
hasított tĦzifa 2300,– Ft/q
EėRY CSABA
Tel.: 06 (30) 306-0516

Faáru kedvezményes áron!
Júniusban 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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KERTI MUNKÁKAT VÁLLALOK,
HÚSZ ÉVES TAPASZTALATTAL
– fĦkaszálás, fakivágás,
– sövények visszavágása,
– egész éves fenntartás,
– új növények telepítése,
– vadkár elleni védekezés
(drótfonatok, vadhálók, hazai gyártótól:
bármilyen méretben!),
– saját termelésĦ akáckerítések építése
Ingyenes árajánlat!
V IS E G R ÁD I H Í R E K
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

Ingyenes kiszállás!
István Bálint
06 (30) 259-7905
Hirdessen a Visegrádi Hírekben!
KedvezĘ tarifákkal,
további kedvezményekkel állunk
HirdetĘink rendelkezésére!
Cikkét, írását
minden hó 15-én délután 4 óráig adhatja le
elektronikus levélben a
mikesytamas@freemail.hu vagy a
borsody44@gmail.com címre
vagy a mĦvelĘdési házban

