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XXXI. Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok
31. alkalommal rendezzük meg 2015. július 10–12. köAz tradicionális magyar solymászatnak méltó emléket
zött Közép-Európa legnagyobb középkori hagyományőr- állító különleges bemutatóra szombaton 16 órai kezdettel
ző fesztiválját, melyre idén is több száz szereplőt várunk kerül sor Ölyvek, héják, sólymok… címmel, ahol
Magyarországról és Európa számos országából. A ren- visegrádi királyi solymászaink mellett további négy
dezvény fővédnökségét Balog Zoltán miniszter (EMMI), meghívott solymász tart önálló műsort. Természetesen
a védnökséget Dr. Simicskó István sportért felelős állam- nem maradhat el a kosztümös íjászverseny, az élősakktitkár (EMMI) vállalta. Nagy megtiszteltetés emellett, bemutató az apródok és ifjú lovagok közreműködésével,
hogy ez év májusában az Európai Fesztivál Szövetség valamint a parkban megrendezendő lovagi párviadal
(EFA) EFFE programjában 24 másik magyar fesztivál versenye sem.
A királyi borudvart a korábbiakhoz hasonlóan szermellett a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok is megkapvezzük meg; helyszíne hagyományosan a palota alsó
ta az európai fesztiválminősítést 2015–2016-ra.
Áttérve az idei év programjára: a hagyományos a királyi fogadóudvara lesz, ahova a régi Magyarország történelmi
menet pénteken 14.30 órakor, szombaton és vasárnap borvidékei és legnevesebb borászai hozzák el legjobb
9.30 órakor indul az iskolától, valamint pénteken és boraikat, és vendégeink kedvező áron fogyaszthatnak az
szombaton este 20.30 órától fáklyás felvonulást is tartunk étlapon szereplő ételekből. A borudvarban csütörtök este
a plébániatemplomtól a királyi palotáig. A lovagi tornapá- rendezik meg a hagyományos reneszánsz lakomát, péntelyán megrendezendő programok műsorában lesznek vál- ken és szombaton pedig egészen 24 óráig várjuk zenével
tozások, de a korábbi évekhez hasonlóan háromféle lovagi és mulatsággal a szórakozni vágyókat.
A szabadtéri színpad az MTA üdülő hangulatos kertjéprogramból választhatnak majd az érdeklődők. Károly
Róbert magyar király lovagi tornája mintegy másfél ben lesz idén is, ahol az eddigiekhez hasonlóan színvonaóra hosszú, minden elemet tartalmazó előadás, míg Káz- las szórakoztató programokkal, bábszínházzal és koncermér lengyel király tornája hasonlóan látványos, de egy tekkel várjuk a látogatókat. A platánsor melletti parkban
órába sűríti a programot. Pénteken és szombaton este 21 katonai tábor épül fel, ahol bárki betekinthet a középkori
órától János cseh király fáklyafényes tornáját tekinthe- tábori élet mindennapjaiba.
A visegrádiak napja továbbra is a péntek lesz, de lehetőtik meg a nézők.
A programra évek óta rendszeresen visszatérő hagyo- ség van arra is, hogy akik nem tudják igénybe venni a
mányőrző csoportok mellett újra találkozhatnak többek pénteki napra szóló kedvezményt, ugyanolyan feltételekközött a tavaly látványos előadással bemutatkozó Vermes kel a vasárnap 17 órakor kezdődő utolsó előadást tekinttörzs lovasaival, valamint újdonságként szintén a Kassai hetik meg. A három éves gyakorlatnak megfelelően a
Lovasíjász Iskola szervezetébe tartozó Sereghy törzs visegrádi állandó lakosok a palotajátékokra szóló ingyetagjaival is. Pár év szünet után újra lesz kopjatörés és a nes belépőt pénteken délután 14 órától, vasárnap pedig
külföldi csoportok között új színfoltként idén Oroszország 16 órától személyesen vehetik át a tornapálya mellett, a
középkori hagyományőrzői is képviseltetni fogják magu- visegrádiak számára fenntartott kasszánál.
kat.
Szeretettel várunk mindenkit, és jó szórakozást kívánunk!
A programokról részletes információ a www.palotajatekok.hu honlapon olvasható,
és megtalálják rendezvényünket a Facebookon is!
Cseke László szervező, a Szent György Lovagrend tagja
A rendezvényt a Nemzeti Kulturális Alap (www.nka.hu) és a Nemzetközi Visegrádi Alap (www.visegradfund.org)
támogatja.
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VÁROSHÁZI HÍREK
Tájékoztató a testületi üléseken történtekről
Májusban munkaterv szerinti ülését 20-án tartotta a
képviselő-testület
– Az első napirendi pont keretében meghallgatta és elfogadta a testület a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjének, Bognár Juditnak a beszámolóját az
intézmény 2014. évi feladatellátásáról.
– Elfogadtuk az önkormányzat tulajdonában lévő Pro
Visegrád Nonprofit Kft. 2014. évi pénzügyi mérlegét
és beszámolóját.
– Újabb egyéni kérelmeket tárgyalt a testület a város
településrendezési tervének módosítására tárgyában.
– Jogszabályváltozás okán módosítottuk a képviselőtestület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (III. 24.) sz. rendeletét.
– Elfogadta a képviselő-testület Dr. Szabó Attila jegyző
által elkészített átfogó értékelést a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.
– A képviselő-testület 2015. januárjában nyilvános
pályázatot írt ki a Rákóczi u. 2/a fsz. 2. sz. alatti
önkormányzati tulajdonú lakásra. A pályázati
határidőn belül nem érkezett érvényes pályázat,
viszont a pályázati határidő lejártát követően érkezett
egy vételi ajánlat. Mivel az ajánlat elfogadásának jogi
akadálya nem volt, a képviselő-testület – figyelemmel
a pályázat érvénytelenségére – úgy döntött, hogy
elfogadja Csékei Róbert vételi ajánlatát, és 4.500.000
Ft áron a lakás eladása mellett döntött.
– Nem fogadta el a képviselő-testület Vigh Sándor
Antalné Török u. 7. sz. alatt található, 17,8 m2
alapterületű önkormányzati tulajdonú ingatlan és az
ingatlanhoz tartozó 533 hrsz. ingatlanban lévő eszmei
közös tulajdonú hányad megvételére érkezett vételi
ajánlatát, mivel az jelentősen kevesebb az ingatlanforgalmi szakértő által megállapítottnál és egyúttal
értékesítésre jelölte ki a társasházi lakást.
– A Diós-, Csuka- és Bánya-patak medrében 2012. július
29-én keletkezett károk helyreállítása benyújtott vis
maior pályázat kapcsán a helyreállításra megítélt
50.840.000 Ft összegű támogatásból a kivitelezési
munkák után fennmaradó 2.976.874 Ft támogatási
összeg lehívásának lemondásáról döntött a testület a
Magyar Államkincstár felhívásának megfelelően.
– Elfogadtuk az önkormányzat tulajdonában lévő
Visegrádi Városfejlesztő Kft. 2014. évi pénzügyi
mérlegét és beszámolóját.
– Az önkormányzat 2.791.144 Ft összegű támogatásban
részesítette a Visegrádi Városfejlesztő Kft.-t a 2015.
költségvetési évet terhelő működési kiadásaira (bérek,
járulékok), valamint megbízta a kft.-t (képviseletében
Bozzay Péter ügyvezető), hogy „Az ezeréves
Visegrád városközponti fejlesztése” című projekt
keretében elvégzendő projektmenedzseri feladatok
teljesítésére 4.246.800 Ft + áfa, összesen 5.393.436 Ft
díj elle-nében. Fenti összegeket az önkormányzat
2015. évi költségvetésébe az év elején betervezte.
– A nemzetgazdasági miniszter által gyermekétkeztetés
feltételeit javító fejlesztések támogatására kiírt
pályázaton való részvételről döntött a testület a városi
konyha főzőkonyhájának felújítására, eszköz-
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fejlesztésére. A pályázat összköltsége 36.703.000 Ft,
melyből a megigényelt támogatás 27.527.250 Ft, a
saját forrást, 9.175.750 Ft-ot az önkormányzat a 2015.
évi költségvetés általános tartalék sora terhére
biztosítja.
Tulajdonosi hozzájárulást adott a testület Schubauer
Tibor és Bognár Ilona kérelmére a Csuka-völgy 10.
sz. alatti ingatlan megközelítését szolgáló híd átépítéséhez, Kiss Aladár részére a Széchenyi u. 5/A sz. alatti ingatlan garázsbejáró építéséhez, valamint ifj.
Schüszterl Károly részére a Széchenyi u. és a 320
hrsz.-ú közterület által határolt csomópont kiépítésére.
Ez utóbbi engedély feltétele, hogy a járda ifj.
Schüszterl Károly saját kivitelezésében készül el, Rüll
Tamás főépítész szakmai javaslatának figyelembevételével, viszont a kiépítéshez szükséges anyagokat az
önkormányzat biztosítja, tekintettel arra, hogy a helyszín egyébként közterületet érint.
Eltekintett a képviselő-testület Visnyovszky András
vállalkozó kérelmére az önkormányzat tulajdonában
lévő
Visegrád-Szetgyörgypuszta
064
hrsz.-ú
közterület 80 m² nagyságú részére fizetendő
közterület használati díj megfizetésétől. Az engedély
2015. május 1-jétől 2015. december 31-ig szól. A
közterület-használat ingyenességének feltétele a
vállalkozó által a terület, valamint a vendéglátó
egység előtti buszmegállók folyamatos karbantartása
(fűnyírás, tisztán tartás, hó- és jégmentesítés).
Támogatást nyújtott az önkormányzat Szentendre
Város Egészségügyi Intézményei részére az új
medikai programhoz szükséges ún. „totem oszlop”,
valamint egy arthroszkóp eszközhöz szükséges, ún.
shaver készülék beszerzéséhez. A lakosságszám
arányos támogatást, 119.790 Ft-ot az önkormányzat a
2015. évi költségvetésének általános tartalék sora
terhére biz-tosítja.
Egyszeri, 300.000 Ft összegű támogatást nyújtott a
testület a visegrádi nyugdíjas klubnak eszközállományának, felszereléseinek, berendezéseinek korszerűsítéséhez, működési feltételeinek a javításához, illetve a
klub által szervezett nyugdíjas tornához.
Szintén egyszeri, 300.000 Ft összegű támogatást nyújtott a testület a Visegrádi Települési Polgárőr Egyesületnek is működési feltételeinek javításához.
Jóváhagyólag elfogadta a képviselő-testület Bálint
Zsolt képviselő 2015. év április és május hónapra járó
két havi tiszteletdíjának felajánlását az alábbiak szerint: egy havi tiszteletdíjnak megfelelő összeget, azaz
53.995 Ft-ot a nyugdíjas klubnak, egy havi tiszteletdíjnak megfelelő összeget, azaz 53.995 Ft-ot pedig az
Ifjúsági Sziget Egyesületnek.
59.940 Ft összegű támogatást nyújtott a
testület az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola 6. osztálya osztályfőnökének
kérésére. A támogatási összeget kizárólag az Áprily
Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
6. osztálya öt, szociálisan rászoruló tanulójának támogatására használhatják fel, a 2015. június 2. és 5.
között megszervezendő erdei iskola tábor önrészének
részbeni fedezésére.
(Folytatás a következő oldalon)
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(Folytatás az előző oldalról)
– A városfejlesztési bizottság javaslatára úgy döntött a
képviselő-testület, hogy Kleszky Gyula okleveles építőmérnököt bruttó 800.000 Ft tervezői díjért megbízza
az EuroVelo6. kerékpárút visegrádi szakaszára vonatkozó meglévő tervek felülvizsgálatával, illetve az optimális nyomvonal és műszaki megoldás megkeresésének feladatával.
– Egyszeri, 30.000 Ft összegű támogatást nyújtott az
önkormányzat a Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági
Alapítványnak (1052 Budapest, Városház tér 7.) zamárdi táborhelyük vizesblokkjának felújításához és
kibővítéséhez.
Május 26-án rendkívüli ülést tartott a képviselőtestület
– Lezárásra került a polgármesteri hivatal befejező építési munkáira kiírt nyílt közbeszerzési eljárás. A közbeszerzési eljárás nyertesének a Halastó Camping Kft.-t
(2085 Pilisvörösvár, Deák F. u. 27.) nyilvánította a
képviselő-testület, tekintettel arra, hogy ezen ajánlattevő nyújtotta be a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot.
– Ingyenesen biztosította az önkormányzat a rendezvényteret a Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület részére a 2015. május 30-án megrendezett II. Visegrádi Gasztrofesztivál rendezvény
céljára.

Nyári igazgatási szünet
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy
a Visegrádi Polgármesteri Hivatalban

2015. július 27. és augusztus 9.
között
igazgatási szünet lesz,
mely napokon a hivatal

zárva tart.
Az érintett napokon
anyakönyvi, igazgatási
és egyéb, azonnali intézkedést igénylő,
halaszthatatlan ügyekben hívható
telefonszámok:

06 (20) 251-9627,
06 (20) 456-2924
A szünet utáni első munkanap:
2015. augusztus 10., hétfő

Dr. Szabó Attila
jegyző
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Június 8-án ismét rendkívüli ülésre került sor
– Módosítottuk Gerstmayer János egyéni vállalkozóval
a Fellegvár Óvoda utcai homlokzat felújítására, utcai
nyílászárók cseréjére és kapcsolódó kiegészítő munkák elvégzésére 2014. október 22-én kötött vállalkozási szerződést, a kivitelezés során Besey László statikus-építőmérnök szakvéleménye és a vakolat feltárása
során észlelt többlet vakolatvastagság miatt felmerült
pót-, illetve többletmunkák elvégzése miatt. A pót-, illetve a többletmunkák elvégzésére 1.416.447 Ft + áfa
vállalkozói díjért bízta meg a képviselő-testület a vállalkozót. A megbízási díjat a 2015. évi költségvetés
általános tartalék sora terhére biztosítja az önkormányzat.
– Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
pályázati célra támogatás iránti kérelmet nyújt be az
önkormányzat az egészségház épületének belső átalakítására, felújítására, valamint a Fő utcai járda Széchenyi tér és a Csuka-patak közötti mindkét oldali,
összesen 550 fm hosszú szakaszának felújítására. Az
egészségház esetében az igényelhető összeg (75%)
23.746.682 Ft, a saját forrás 7.915.561 Ft, a beruházás
teljes költsége pedig 31.662.243 Ft. A járdafelújítás
kapcsán az igényelhető összeg (65%) 12.285.000 Ft, a
saját forrás 6.615.000 Ft, a beruházás teljes költsége
18.900.000 Ft.
Visegrád Város
Önkormányzata

TÁJÉKOZTATÓ
A HÁZIORVOSI
ELLÁTÁSRÓL
Tisztelt Visegrádiak!
Május 15-én lezárult a visegrádi felnőtt
és gyermek (vegyes) háziorvosi körzet
vállalkozási formában való ellátására
vonatkozó pályázat.
A megadott határidőig egy fő nyújtotta
be jelentkezését. A pályázati dokumentáció bontását követően önkormányzatunk felvette a kapcsolatot a jelentkezővel a megállapodás mielőbbi megszületése érdekében.
A városvezetés több alkalommal tárgyalt a pályázó orvossal, aki végül –
miután teljes keresztmetszetében megismerte a feladatrendszert – úgy határozott, hogy mégsem kívánja betölteni az
álláshelyet, pályázatát visszavonja.
Az önkormányzat jelenleg aktívan keresi a megoldást, ami nyilvánvalóan
mindannyiunk érdeke.
Visegrád Város Önkormányzata
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VároshÁZi Mozaik
Városháza
Mint ismeretes, a KMOP 5.2.1/B-09-2f-2010-0009 kódszámú, „Az ezeréves Visegrád Városközponti fejlesztése”
címet viselő, több elemből álló projekt „Városháza felújítása” projektelemének kivitelezési munkálatai a kivitelező
cég, a FŐV-2 Építőipari és Beruházó Zrt. fizetésképtelenné válása miatt 2014 májusában megszakadtak. A vállalkozó – bár az utolsó pillanatig arról biztosította az önkormányzatot, hogy a munkálatokat be kívánja és be is
tudja fejezni; ennek érdekében határidő-hosszabbítást is
kapott – levonult a munkaterületről és ezzel hosszadalmas, rengeteg időt és energiát felemésztő, feszült tárgyalás- és intézkedéssorozat vette kezdetét.
A Közreműködő Szervezet (Pro Régió Ügynökség) elfogadta határidő-hosszabbítási kérelmünket, így a Támogatási Szerződést is módosítottuk. Mindezek mellett nyilvánvaló, hogy a kivitelező jelentős anyagi kárt okozott az
önkormányzatnak, ezért megkezdődött, és jelenleg is tart
annak jogi úton történő követelése, érvényesítése.
Törvényi kötelezettségünknek megfelelően 2014. szeptember 14-én ismételten közbeszerzési eljárást indítottunk
a befejező munkálatok elvégzésére. Az első, meghívásos
eljárás eredménytelen volt, ezért egy újabb, nyílt eljárást
kellett indítanunk, melyre 17 vállalkozás váltotta ki az
ajánlattételi dokumentációt. Végül összesen 12 vállalkozás nyújtott be ajánlatot. A folyamatba épített közbeszerzés-felügyeleti ellenőrzés több hónapon át húzódott; végül
a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeletért Felelős
Helyettes Államtitkárság Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya (KFF) nem támogató tanúsítványt állított ki a
közbeszerzési eljárás szabályosságát illetően.
Mivel a tanúsítványban szereplő állítások több ponton is
vitathatók voltak, azonnal megtettük észrevételeinket.
Újabb hiánypótlások és számos egyeztetés után végül
2015. május 26-án a KFF támogató tartalmú tanúsítványt
állított ki, mely alapján az építkezés költségei elszámolhatóvá váltak a pályázati forrásból. A támogató tanúsítvány
birtokában a közbeszerzési eljárást lezárhattuk, és május
26-án eredményt hirdethettünk, mely alapján a pilisvörösvári székhelyű Halastó Camping Kft. ajánlata nyerte az
eljárást.
Újabb napok teltek el feszült várakozással, hiszen a többi, vesztes ajánlattevő jogorvoslattal élhetett, melynek
kivizsgálása további heteket vett volna igénybe. Az eljárás második helyezettjeként a „Jánosik és társai” Build
Kft. képviselői is átvizsgálták az iratokat, ám miután sem
jogi, sem műszaki természetű eljárási hibát nem találtak
benne, nem éltek sem vitarendezési, sem óvási jogukkal,
így 2015. június 9-én aláírtuk a vállalkozási szerződést
a Halastó Camping Kft.-vel.
E sorok megjelenésekor reményeink szerint már zajlanak a városháza befejező munkálatai. A munkálatok idejére kérjük szíves türelmüket!

A Széchenyi utcai kemping felújítása
Az Apát-kúti-patak és a Széchenyi utca találkozásánál
fekvő kempingterület felújítása, rendezése egy ideje zajlik
már önkéntes felajánlásból és önkormányzati forrásból. A

jelenlegi fejlesztés keretében a Fő utcától a temetőig,
majd később a Patak Park Hotelig tartó sétány részeként a
hídról levezető, tavaly elkészült lépcső folytatása és a
sétány kezdeti néhány métere valósul meg Fieszl József
építőmester és Fieszl Csaba irányításával. A régi bejárat
környezetének rendezése, valamint fűvetés, földterítés és
a szegélyek kijavítása is megtörténik annak érdekében,
hogy a terület könnyebben karbantartható legyen. Helyreállítják továbbá a pince támfalát, és előkészítik a megmaradt ház felújítását is.
A területen az idei építésztábor keretében játszótér valósul meg, melyről Rüll Tamás főépítész már tájékoztatott a
Visegrádi Hírek előző számában. További részletek ebben
a lapszámban olvashatók. Köszönet a terület gondozásáért
a visegrádi csapatnak, valamint Csuport Péternek és Maricának, akik a munkálatok során az áramot biztosítják.

Pályázat
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázatot hirdetett a helyi önkormányzatok számára.
A pályázat célja az önkormányzatok által fenntartott
bölcsődébe és óvodába járó gyermekek minél magasabb
színvonalon történő ellátása, az egészségügyi alapellátás
biztosítása, feltételeinek javítása, valamint a közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, felújítása az
igazgatási tevékenység biztosítása érdekében.
2015. június 8-án, rendkívüli ülés keretében döntött a
képviselő-testület a pályázat benyújtásáról két pályázati
cél megjelölésével:
1. Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények
fejlesztése, felújítása keretében az egészségház (Visegrád, Fő u. 38.) épületének belső átalakítása, felújítása.
2. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása keretében a
Fő utcai járda Széchényi tér és a Csuka-patak közötti
mindkét oldali összesen 550 fm-es szakaszának felújítása. Az önerő biztosításához szükséges 13.980.651 Ft-ot
az önkormányzat a költségvetés általános tartalék sora
terhére tudja biztosítani.

Felhívás kutyatulajdonosoknak
Ezt a pár sort így kezdjük: „Akinek nem inge, ne vegye
magára.” Kérjük szépen a Tisztelt Kutyatulajdonosokat,
hogy kedvenceik sétáltatása közben ez eddigieknél még
jobban ügyeljenek arra, hogy az egészséges testmozgás és
séta egyes visszamaradó végtermékei nehogy az Önök
után jövő másik kutyatulajdonos, vagy nem kutyatulajdonos cipőtalpára kerüljenek. Ez rendkívül bosszantó és
gusztustalan dolog! Komolyabbra fordítva: a kutyaürülék
nem csak büdös és csúfítja a közterületeket, de az egészségre is rendkívül veszélyes lehet!
Kérjük Önöket, a sétáltatásra vigyenek magukkal a kutyaürülék összegyűjtésére alkalmas tasakot, illetve ügyeljenek arra is, hogy kutyáik ne csatangoljanak egyedül a
város utcáin!
Visegrád Város Önkormányzata
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Adománygyőjtés Kırösmezı gyermekeinek
Önkormányzatunk 2015 májusában adománygyűjtést szervezett a kárpátaljai Kőrösmező magyar óvodásai és
iskolásai étkeztetésének megsegítésére.
Ezúton is köszönöm mindenkinek, aki adományával hozzájárult ahhoz, hogy a bajban segíteni tudjuk
honfitársainkat.
Több hírcsatorna is beszámolt arról, hogy ez év márciusában Wetzel Tamás, nemzetpolitikáért felelős helyettes
államtitkár két napos munkalátogatást tett Kárpátalján. Hangsúlyozta, hogy „a helyzet folyamatos romlása miatt
egyre inkább fel kell készülni egyre rosszabb és rosszabb forgatókönyvekre, mivel olyan mértékű az árak és a
közüzemi díjak emelkedése, a fizetőeszköz romlása (az amúgy is alacsony fizetések mellett), hogy ez akár szociális katasztrófahelyzet kialakulásával is járhat.” (Forrás: magyarhirlap.hu)
A kárpátaljai magyarok egyre romló életkörülményeinek hírére felkerestük Majnek Antal római katolikus püspököt, hogy ajánljon egy olyan települést, illetve intézményt, ahol segítségünk a leghatékonyabban tud érvényesülni.
Püspök úr javaslatára Kőrösmezőre esett a választásunk. Visegrád több pontján adománygyűjtő dobozokat helyeztünk ki. Május 19-én, tanú jelenlétében összeszámoltuk a befolyt összeget; összesen 199.035 Ft volt a dobozokban, illetve banki átutalással is érkezett pénz magánszemélyektől és az Áprily Iskoláért Alapítványtól. Bontás után
érkezett még egy húszezer Ft-os adomány, így összesen 219.035 Ft gyűlt össze.
A 2015. június 17-i testületi ülésen Hintenberger András és Mikesy Tamás képviselők képviselői tiszteletdíjukból összesen 156.160 Ft-ot ajánlottak föl; az így összegyűlt 375.195 Ft összeget a képviselő-testület megduplázta.
A testületi ülés napján további adományok érkeztek magánszemélyektől 40.000 Ft, valamint a Keresztelő Szent
János Alapítványtól 30.000 Ft értékben. (Fontos itt hozzátenni, hogy a Római Katolikus Egyház korábban hasonló
céllal szervezett gyűjtést, melyet mind az alapítvány, mind a hívek komoly összegekkel támogattak.)
A testületi ülés másnapján újabb felajánlás érkezett: az Utilis Kft. 200.000 Ft-tal csatlakozott az adománygyűjtéshez.
Mindösszesen tehát így 1.020.390 Ft adományt küldhettünk el Kőrösmezőre; az összeget Cseke László segítségével juttattuk el Mankovics Sándorhoz, Kőrösmező plébánosához.
Még egyszer köszönve mindenki támogatását és segítségét örömöm mellett szeretném megosztani egy tapasztalatomat is.
Érzékelhető volt innen-onnan a „Mi közünk nekünk ehhez?”, illetve az „És rajtunk ki segít...?” típusú hozzáállás. Ez nem csak azért tölt el némi szomorúsággal, mert a Kárpátalján élő magyar gyermekek mit sem tehetnek
helyzetükről, valamint arról, hogy nem az ország határain belül élnek, és így nem sok segítségre számíthatnak,
hanem azért is, mert életem egyik legnagyobb élménye éppen az emberfeletti összefogás, támogatás, segítségnyújtás iskolapéldája: a 2013-as dunai árvíz volt.
A helybéliek erőfeszítésén és összefogásán túl rengetegen érkeztek akkor Visegrádra segíteni éjjel és nappal. Hivatásos alakulatok, magánszemélyek, volt visegrádiak, iskolások, környező települések önkormányzati, hivatali
dolgozói és még sorolhatnám. Volt olyan, aki kenyeret hozott saját kocsijával, volt, aki vizet, volt olyan is, aki csak
átutazóban töltött itt pár órát, hogy megrakhasson néhány tucat homokzsákot. Pénzadományok, felajánlások érkeztek folyamatosan helyiektől, és nem helyiektől egyaránt; a magyar államtól összesen több mint 92 millió Ft
támogatás a vis maior alapból az árvíz alatti védekezés, illetve a helyreállítás költségeinek fedezésére.
Mit kezdtünk volna mi, visegrádiak ebben a helyzetben segítség helyett az „És rajtunk ki segít...?” kérdéssel?
Ismételten köszönöm mindenkinek, aki adományával hozzájárult a Kőrösmezőn élő magyar gyermekek
támogatásához. Bizonyos, hogy Kárpátalján élő magyar testvéreink összes gondját meg nem oldhatjuk ezzel, de
némi segítséget nyújthattunk általa mindennapi problémáik enyhítésében; büszkeséggel tölt el, hogy Visegrád
ilyen jelentős összeggel tudta kifejezni a határokon átívelő nemzeti egységgel és felelősségvállalással kapcsolatos
álláspontját.
Félegyházi András polgármester
Lapzárta után érkezett Majnek Antal megyéspüspök köszönő levele, melyet az alábbiakban idézünk:

Tisztelt Polgármester Úr!
Nagyon köszönjük a kőrösmezői óvoda és iskola javára gyűjtött adományukat.
Támogatásuk természetesen nagy segítséget jelent a helyieknek. Minden
adakozó magánszemélynek, szervezetne
és az önkormányzatnak is rendkívül
hálásak vagyunk a nagylelkűségükért.
Majnek Antal püspök
Ezúton is köszönjük szépen Cseke Lászlónak, a Szent György Lovagrend kancellárjának segítségét, aki a kárpátaljai magyarok számára a lovagrend által gyűjtött adománnyal együtt az önkormányzat adományát is célba juttatta, vállalva ezzel az eredeti útjához képest további, közel tíz órás külön utat.
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Beszámoló
a közművelődési, oktatási,
nevelési, ifjúsági és sport bizottság
első félévi munkájáról
A bizottság az első félévben 6 ülést tartott. Minden alkalommal megtárgyalta a képviselő-testület rendes ülése elé
kerülő, a KONIS bizottság hatáskörébe tartozó előterjesztéseket, és ezen ügyekben állásfoglalással, javaslattal élt a
testület felé.
A bizottság január 6-i ülését teljes egészében a 2015. évi
költségvetés előkészítésének szentelte. A bizottság javaslatait később a testület egy kivételével beépítette a város
idei költségvetésébe.
A január 15-i ülésen még két határozatot hozott a bizottság az idei költségvetéssel kapcsolatban, majd a 2014. évi
költségvetés terhére az ifjúsági alapból fennmaradó rész –
a pályázatok beérkezését követően - odaítéléséről döntött.
Majd következett az ülés leghosszabb napirendje, a civil
szervezetek elszámolása az előző évi támogatás felhasználásáról. Meg kell jegyezni, hogy a korábbi évekhez
viszonyítva – részben a szabályok pontosítása okán – a
civil szervezetek beszámolói nagyon sokat javultak, áttekinthetőbbek, világosabbak lettek. Bár van még mit javítani, de egyértelműen pozitív a változás. A napirendek
között szerepelt a 2014. évi bizottsági munka beszámolójának elfogadása, és az idei pályázati szempontok átvizsgálása, valamint felvetődött a gyári gyermekfelügyelet
megszervezésének kérdése is.
A február 12-i ülés első napirendje a 2014. évi Ifjúsági
Alapból elnyert pályázati támogatásokról szóló beszámolók, szám szerint tíz darab elfogadása volt. Ezt követően a
bizottság meghallgatta a művelődési ház, valamint a szabadidő és sportcentrum üzemeltetői beszámolóját 2014.
évre vonatkozóan. A beszámolók után a 2015. évi pályázati kiírásokról döntött a bizottság (civil, ifjúsági és testvérvárosi alap).
Az idei negyedik ülésre március 12-én került sor. Ezen
alkalommal beszámolót hallgatott meg a bizottság a palotajátékok szervezésével kapcsolatban, majd elfogadta a
város sportfejlesztési koncepcióját. Támogatta az óvoda
kapacitásbővítését előirányzó pályázat benyújtását. Majd
megvitatta a települési értéktár bizottság működésével
kapcsolatban felmerült kérdéseket. Végezetül a honlappal
és az augusztus 20-i ünnepségekkel kapcsolatos kérdések
voltak napirenden.
Az április 9-i ülésen a Német Nemzetiségi Önkormányzat beszámolóját követően a 2015. évi Civil Alapból
történő támogatások odaítélése volt napirenden. Az alábbi
támogatásokról született döntés:
– Soproni Sándor Egyesület 310.600 Ft,
melyet működésen túl a Quadriburgiumi Játékok
megszervezésére és egy kiadvány megvalósítására
fordíthat.
– Együtt Kulturális Egyesület 175.000 Ft,
melyet működésén túl az évnyitó előadóestre és ismeretterjesztő előadások szervezésére fordíthat.
– Áprily Iskoláért Alapítvány 190.000 Ft,
melyet működésen túl kis értékű eszköz beszerzésére
és programok megvalósítására fordíthat.

2015. július

– Visegrádi Fiatalok Klubja Egyesület 230.000 Ft,
melyet a Szent Iván-éji tűzugrás és az I. Visegrádi
Dobosok ritmustalálkozója megszervezésére fordíthat.
– Visegrádi Ifjúsági Sziget Egyesület 150.000 Ft,
melyet a működésen túl Családi Sport- és Egészség
Napok (négy alkalom) szervezésére a Mikovinyemléktúrán való részvételre és a karácsonyi vendégségre fordíthat.
A Polgárőr Egyesület és a Visegrádi Szövetség pályázatával kapcsolatban hiánypótlást kért be a bizottság.
A május 13-i ülésen döntött a bizottság az április 9-ről
áthúzódott két civil alap pályázatból elnyerendő támogatásról, ennek értelmében az alábbi támogatási döntések
születtek:
– Visegrádi Szövetség 241.000 Ft,
melyet működésen túl a Virágos Visegrádért Díjra,
valamint egy könyv-fotóalbum megjelentetésére, továbbá a tavaszi takarítás, a majális és a karácsonyváró
közösségi est, illetve fórum és idősek napja szervezésére fordíthat.
– Visegrád Települési Polgárőr Egyesület 200.000
Ft,
melyet éves kiadásainak fedezésére fordíthat.
Majd a 2015. évi Ifjúsági Alapból történő támogatások
odaítélése volt napirenden. Az alábbi döntések születettek:
Az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, valamint Huszár Andrea pályázati
kérelmét a bizottság nem támogatta, mert azok nem feleltek meg a pályázati kiírásnak.
Az 1. alcél (helyi ifjúsági programok, csoportok támogatása) előirányzatból:
– Áprily Lajos Általános Iskola Szülői Szervezete
40.000 Ft
Gyermeknap megrendezésére.
– Áprily Lajos Általános Iskola Szülői Szervezete
112.500 Ft
Színházlátogatás – Napszédítő/Páva-variációk.
– Fellegvár Óvoda nevelőtestülete 182.870 Ft
Őszi nemzetiségi napok gyermekek és kisgyermekes
családok számára.
– ’Firúl Fira’ Meseház és Alkotóműhely 120.000 Ft
Mesenap, alkotóműhely – hat alkalom és Kulturális
Örökség és természetjáró túrák a Dunakanyarban céljára.
– Gerstmayer Zoltán 62.250 Ft
DartSide versenyek lebonyolítására.
– Jókainé Gombos Beatrix Alap 75.000 Ft
Családi délutánok kézműveskedéssel, zenével, mesével, játékkal – négy alkalom.
– Visegrádi Férfi Dalkör 90.000 Ft
CD-lemez kiadása a Dalkör fennállásának tíz éves évfordulója alkalmából.
A 2. alcél (tábor) előirányzatból
– ’Firúl Fira’ Meseház és Alkotóműhely 10.000 Ft
Őszi két napos alkotóművészeti tábor szervezése.
– Jókainé Gombos Beatrix 130.000 Ft
„Mesegombolyító” tábor szervezése.
– Mátyás király Cserkészcsapat 193.000 Ft
Cserkésztábor támogatás.
(Folytatás a következő oldalon)
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Obergünzburgi látogatás
2015. május 14–18. között testvérvárosunk, a németországi Obergünzburg rendezvénysorozatot szervezett egyrészt a helyi tűzoltó egyesület újonnan beszerzett eszközének felszentelése, másrészt Obergünzburg és Visegrád testvérvárosi kapcsolatának
húsz éves évfordulója alkalmából. Az eseményre városunk képviselői is meghívást
kaptak.
Visegrádot a Német Nemzetiségi Önkormányzat, a Visegrádi Fúvószenekar, az alakulóban lévő helyi tűzoltó egyesület, Félegyházi András polgármester és Mikesy Tamás, a közművelődési, oktatási, nevelési, ifjúsági és sport bizottság elnöke képviselte. (A 2014. októberében újjá alakult bizottság célul tűzte ki a testvérvárosi kapcsolatok ápolásának segítését, támogatását. Javaslata alapján a képviselő-testület elfogadta a „Testvérváros Alap” létrehozását, melyre két körben pályázhatnak civil
szervezetek, magánszemélyek összesen 2.000.000 Ft keretösszegben. Az első pályázati kör lezajlott; három pályázat érkezett be a lancianói, a parajdi és az
obergünzburgi testvérvárosi kapcsolatok ápolására.)
Amikor a fenti eseményre szóló meghívó megérkezett, összeült a szervező csapat,
melynek tagjai korábban is részt vettek az obergünzburgi kapcsolat ápolásában.
Mikesy Tamás bizottsági elnök közreműködésével összeállítottak egy, a kapcsolat
megújítását, felélénkítését elősegítő ötleteket tartalmazó listát, amit Obergünzburgba
is elküldtünk, mintegy előkészítendő a személyes megbeszéléseket.
Május 14-én, csütörtökön este érkeztünk meg Obergünzburgba, majd másnap délelőtt iskolalátogatással indult a program. Az ottani általános iskola igazgatójával
folytatott tárgyalás során mindkét fél kifejezte abbéli szándékát, hogy az egykori
kapcsolatot és az igen jól működő diákcsereprogramot újjáélesszük.
A helyi sajtüzemben tett látogatásunk után az alakulóban lévő visegrádi tűzoltó
egyesület tagjai és a csapat felnőtt tagjainak egy része ellátogatott az obergünzburgi
tűzoltóságra, ahol részletes tájékoztatást kaptunk a német tűzoltóság szervezettségéről és munkamódszereiről. Mindeközben természetesen megismerhettük, és kipróbálhattuk a német tűzoltók felszerelését, eszközeit. Ez a látogatás a tapasztalatszerzésen túl értelemszerűen a kapcsolatfelvételről is szólt.
Péntek este a két város vezetése munkavacsora keretében részletesen áttekintette a
kapcsolatfejlesztés múltját és jövőbeli lehetőségeit. Ez a megbeszélés rendkívül előremutató volt, hiszen konkrét, megvalósítható javaslatokat sikerült jó hangulatban átbeszélni.
Szombaton Ulmba utaztunk, ahol egy minden igényt kielégítő városnézést (vendéglátóink nagy meglepetésre egy magyar idegenvezetőt kerestek számunkra) követően
ellátogattunk a Dunai Svábok Központi Múzeumába is. Este az obergünzburgi városvezetés, a Magyar–Német Baráti Társaság, a helyi Hagyományőrző Egyesület, valamint a visegrádi delegáció tagja ünnepi vacsorán vettek részt a testvérvárosi kapcsolat húsz éves fennállása tiszteletére. A kulturális műsorban az obergünzburgi ének- és
tánccsoport mellett nagy sikerű, színvonalas koncertet adott a Visegrádi Fúvószenekar. Ez úton is, ismételten köszönjük nekik!
Vasárnap a helyi tűzoltó egyesület legújabb
eszközének, egy 35 méter magasra kitolható
tűzoltósági forgólétrának a felszentelésére került sor. Ez alkalomból a vasárnapi szentmise a
tűzoltóság épületében volt, ezt követően hivatalosan is átadták és felszentelték az új eszközt. A ceremónia komolyságát és régi hagyományát mi sem bizonyítja jobban, minthogy erre az alkalomra Obergünzburgba látogattak országos és tartományi politikusok, a
környék településeinek vezetői, a szomszédos
tűzoltóságok képviselői, és természetesen jelen
voltak a helyi lakosok, mégpedig nagyonnagyon sokan. A hivatalos ceremónia után 11 órától különböző bemutatókkal szórakoztatták az összegyűlteket, és ahogy lenni szokott ilyenkor, estig tartott a mulatság.
A visegrádi delegáció egy része még vasárnap kora este rövid búcsúzkodást követően hazaindult, a többiek, a fúvószenekar és a Nemzetiségi Önkormányzat képviselői hétfőn indultak el.
Ez úton is köszönjük az obergünzburgiaknak a meghívást, valamint a kedves vendéglátást. Mindent megtettek azért, hogy jól érezzük magunkat. Reméljük, hogy ez
alkalommal sikerült egy újabb fontos lépést tennünk testvérvárosi kapcsolatunk hoszszú útján.
Visegrád Város Önkormányzata

7

Tisztelt
Visegrádiak!
Budapest Főváros II. és XII. kerületi önkormányzata aláírásgyűjtést kezdeményezett a kormány által tervezett, új szuperkórház helyével kapcsolatban.
A fent említett önkormányzatok
vezetői úgy gondolják, hogy a budai régió egészségügyi ellátottsága
nem kielégítő, és ezen sokat javítana, ha az új intézmény a Szent
János Kórház területén, vagy annak közvetlen közelében épülne
fel.
Az üggyel kapcsolatosan érzékelhető egy budapesti kerületek
közötti versengés is, mellyel kapcsolatban Visegrád Város Önkormányzata nem kíván állást foglalni.
Miután a fenti két kerület polgármesterei kéréssel fordultak
hozzánk, ez úton jelezzük, hogy
aki csatlakozna a kezdeményezéshez, az aláírásgyűjtő ívekhez a
művelődési házban juthat hozzá.
Grósz Gábor
kommunikációs referens
e-mail: kronikas@visegrad.hu
Beszámoló
a közművelődési, oktatási,
nevelési, ifjúsági
és sport bizottság
első félévi munkájáról
(Folytatás az előző oldalról)
A 3. alcél (rendezvénytéren
megvalósuló programok) előirányzatból:
– Bozóki Marianna 182.700 Ft,
„Térfoglaló(k)” című rendezvény megvalósítása.
Testvérvárosi alapra beérkezett
pályázatok az alábbi támogatásban
részesültek:
– Mezei Anna 80.000 Ft
„Álom a vár alatt” – A Visegrád–Parajd kapcsolat 25.
évének ünnepi programja a
VI–PA-tábor keretében.
– Scheili Sára 82.225 Ft
Obergünzburgi nyelvtanulás
céljából.
– Szent György Lovagrend
370.000 Ft
Lancianóban a Mastrogiuratoünnepség keretén belül Visegrádot bemutató kiállítás szervezése.
Mikesy Tamás bizottsági elnök
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Vendégeink voltak
a dunakanyari települések polgármesterei
Május 30-án, szombaton a sajtó képviselőinek kíséretében látogatott Visegrádra Verseghi-Nagy Miklós Szentendre és Loszmann János Leányfalu polgármestere. Az
esemény apropóját az adta, hogy ezen a napon indult el az
első menetrend szerinti MAHART hajójárat, mely Budapesttől Szentendréig, illetve a főszezoni hétvégeken Visegrádig közlekedik tavasztól őszig. A hajókirándulás
Verseghi-Nagy Miklós, Szentendre polgármesterének
ötlete volt, aki a kezdeményezéssel a dunakanyari településekre látogatók figyelmét szerette volna felhívni a népszerű turisztikai célpontok szezonális, vízi megközelítésének lehetőségére. A program házigazdája úgy véli, hogy a
térség polgármestereinek közös fellépése megteremtheti
az esélyét a hajózásra vonatkozó fejlesztés kormányzati
szintű felkarolására.
„A természeti és épített környezet, a kínálkozó kulturális
lehetőségek, a gasztronómia és a szabadidős aktivitások
együtt komplex élményt nyújtanak annak is, aki csak egy
napra érkezik, és annak is, aki hosszabban időz a városban. A MAHART kirándulójáratával mindez most nem
csak közúton, de hajóval is elérhető” – mondta el
Verseghi-Nagy Miklós, Szentendre polgármestere.
A hajókirándulás résztvevői kora délután érkeztek Visegrádra, ahol Félegyházi András, városunk polgármestere,
valamint a Szent György Lovagrend tagjai fogadták a
delegációt. A rövid köszöntő után vendégeink a Salamontoronyban tekintettek meg egy lovagi tornát, majd ellátogattak a rendezvénytérre, ahol részt vettek a II. Visegrádi
Gasztrofesztivál megnyitóján. Az eseményen Csathó Pál
grafikusművész beindította az általa tervezett borkutat,
melyből a különleges alkalomhoz illően vörös és fehér
bor folyt. Félegyházi András szerint „bár a találkozó nem
egy hivatalos látogatás volt, annak jelentőségét ez egyáltalán nem csökkenti. Fontosak az ilyen események abból a
szempontból, hogy szorosabbra fűzzék kapcsolataikat a
Dunakanyar települései. Ez lehet az egyik alapja a jövőbeni sikeres együttműködésnek” – tette hozzá.
Az eseményre látogatók között üdvözölhettük Spányik
Gábort, a MAHART PassNave Személyhajózási Kft.
ügyvezető igazgatóját, aki elmondta, hogy „a visegrádi
hajóállomás épületének fejújítása teljes egészében elkészült, környezetének felújítása párhuzamosan készül a
gátépítéssel. Célunk egy visegrádi régióközpont létrehozása a jövő évtől, terveink szerint Budapest helyett innen
indulnának a menetrend szerinti hajók” – mondta el az
igazgató.
Vendégeink délután fél 4-kor vettek búcsút Visegrádtól,
hogy ezt követően – dr. Sajtos Sándor, Tahitótfalu polgármesterének meghívására – bekapcsolódjanak az
ugyancsak ezen a napon zajló Eperfesztivál programjába.
A visegrádi találkozó megszervezéséért köszönet illeti
Cseke Lászlót, a Visegrád és Környéke Turisztikai és
Marketing Egyesület elnökét, a Szent György Lovagrend
és a dobos csapat tagjait, valamint Csathó Pál grafikusművészt. Munkájukat, közreműködésüket ezúton is köszönjük!
Összeállította:
Grósz Gábor
kommunikációs referens

Vendégfogadás a hajóállomáson

Lovagi torna

Loszmann János Leányfalu polgármestere,
Adorján András Leányfalu alpolgármestere
és Verseghi-Nagy Miklós Szentendre polgármestere

Hűsölés a borkútnál
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A s po r t p ál y a f e j l e szt é s i k o n c ep c i ó j áh o z
Visegrádon – örvendetes módon – sokan használják a
sportpályát. Az oda járók aktív sportolók és szabadidejüket
pihenéssel töltő visegrádiak, ritkábban távolabbról érkezett
vendégek. A Visegrádi Sportegyesület és a pálya üzemeltetője, valamint Visegrád Város Önkormányzata minden
évben tervez anyagi lehetőségeihez mérten valamilyen
fejlesztést.
Elérkezettnek látom az időt, hogy felvessem egy átfogó,
egészlátó fejlesztési koncepció kialakításának szükségességét, hogy a jövőben felmerülő fejlesztési javaslatok ne
keresztezzék egymást. A koncepcióalkotás időszerűségét –
sőt megkésettségét – az is jelzi, hogy a település árvízvédelmi tárolóját akarjuk elhelyezni a területen, és a helymeghatározásnál olyan gombhoz kell varrnunk ezt a kicsit
bő kabátot, mint például egy rendezetlen státuszú közútkapcsolat vagy egy spontán módon odanőtt parkoló és csónakház műfüves focipályával. A fejlesztgetés ebben a formában már nem folytatható. El kell határoznunk legalább
középtávon (tíz évre előre gondolkodva), hogy mit szeretnénk kezdeni a területtel, és milyen kapcsolódó fejlesztéseket kívánunk megvalósítani, hogy amikor az éppen aktuális
TAO-s pályázat vagy VEKOP-os pályázat határideje sürget
minket, esetleg leemelhessünk a polcról egy előkészített
tervet, ne akkor kelljen nekilátni összevágni lehetetlen
időbeli feltételekkel.
Ehhez tisztáznunk kell, hogy jelenleg mi van a területen.
Távolabbról közelítve láthatunk egy vidéki sportparadicsomot közel megfelelő infrastruktúrával, és egy ligetes
szabadidős parkot heterogén élményelemekkel. Mit jelent
ez részleteiben? Van nagy focipályánk, edzőpályánk, és két
terület, ami alkalmas még zöldmezős, kispályás sportolásra.
A területen van, és nem közvetlenül kapcsolódik az előzőekhez egy műfüves pálya partvonal mellé szorulva. Az
eddigiekhez kapcsolódik egy kiszolgáló épület, ami a legerősebb közös pontja a területen működő kétféle funkciónak. A kiszolgáló épületben öltözők, vizesblokkok, raktárak
és büfé kapott helyet, spontán fedett terasszal. A ligetes
pihenő egyrészt alternatív sportolásnak (evezős sportok,
röplabda, spinning, aerobik, íjászat stb.) terepe, másrészt
helyi családoknak és baráti társaságoknak ad pihenőhelyet.
A pihenőhöz játszótér és piknikező helyek kapcsolódnak.
Kényszerűségből még egy komoly kiterjedésű árvízvédelmi
raktárt is el kell helyeznünk a területen, amelynek nem
lehetetett a jelenlegi önkormányzati ingatlanállomány keretein belül gondolkodva jobb helyet találni. (A kereteken
kívüli gondolkodásnak a város pénzügyi lehetőségei szabnak erős határt.)
Ahhoz, hogy például egy eredményjelzőt, egy bejárati kaput, új kispadokat vagy további tárolókat (esetleg a korábbi
terveket felelevenítve kerékpáros pihenőt vagy bővebb
lelátót stb.) alakítsunk ki, fel kellene tennünk mindent a
térképre, nehogy egymástól vegyék el az ideális helyet az
egyes elemek.
A koncepcióalkotásba be kell vonni az üzemeltetőt, a
VSE-t és valamilyen formában a felhasználó közösséget
is, hogy úgy valósulhassanak meg a fejlesztések, hogy a
hely jelenlegi otthonossága, közkedveltsége ne változzon.
Ezen a nyomon kell elindulnunk, hogy megtaláljuk a helyszínen sorakozó funkcióknak a modus vivendit, vagyis az
egymás mellett létezés módját. Rüll Tamás főépítész
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Tisztelt Visegrádiak!
Mint arról bizonyára mindannyian értesültek, 2014ben újraindult a Visegrádi Építésztáborok sora. Ennek
látható, kézzel fogható eredménye az új lepencei buszváró, melynek környezetrendezése még előttünk áll. A
tábor helyszíne ebben az évben a Széchenyi utca melletti korábbi táborhely, ahol egy esővédett játékkuckót
hoznak létre a résztvevők.
A tavalyi évhez hasonlóan idén is indultunk a Magyar
Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozatának
pályázatán, melyet nyári táborok szervezésére írtak ki.
Múlt évben a tábor költségének több mint felét ebből a
pályázati támogatásból finanszíroztuk, reméljük idén is
a nyertesek között leszünk.
Ez úton szeretnénk meghívni minden tisztelt Érdeklődőt az augusztusban (előreláthatólag 10–25.) működő
táborba. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem (BME) hallgatói a Szerves építészet című
tantárgy keretében gyakorlati feladatnak kapták az említett építmény megtervezését. A pályázati kiírás alább
olvasható. A pályázaton azzal a feltétellel vesznek részt
a diákok, hogy a nyári építésen is részt vesznek, és ha
tervük kerül ki győztesen, akkor az építés irányítását is
elvégzik. Az eseményen rendszerint az ország minden
tájáról (reményeim szerint a Kárpát-medence több tájáról is) részt vesznek építészhallgatók, de szeretnénk
elérni, hogy egyre több visegrádi is kapcsolódjon be a
közös munkába, megélve annak örömét, hogy részese
lehet saját, tágabb lakókörnyezetének alakításában.
Biztatjuk Mindnyájukat, hogy jöjjenek építeni, előadásokat hallgatni, beszélgetni, ismerjük meg egymást!

„PATAKPARTI
SZÍVSZÍV - , FEJFEJ ÉS TÜDŐSZELLŐZTETŐ KERT
JÁTÉKOS MENEDÉKMENEDÉK ÉPÍTMÉNYE
A 2014. évi lepencei buszváró építése után, idén a városmaghoz közelebb verhet tábort mindenki, aki kész
részt venni egy, a tervezői gondolat megszületésétől az
avatásig tartó visegrádi közösségi eseményen.
Az Apát-kúti-patak a Visegrádi-hegységben ered, és
a várost keresztülszelve ömlik a Dunába. A Széchenyi
utca egy helyi védett „öreghíd”-on vezet át a bővizű
vízfolyás fölött. Ez a kitüntetett pont egyben előtere
annak a táborhelynek, mely nyaranta sok vendégnek
nyújtott lehetőséget a pihenésre, és amelyet az erdő már
régen visszahódított volna magának, ha nincs egy cselekvő mikroközösség, amely megőrizte a területet Visegrád váro-sának, hogy újra pezsgő élet költözhessen
belé. Nyugati, északnyugati hegylábi tájolása miatt a
fenti célra kitűnően alkalmas. A helyszín jelentőségének
megismeréséhez fontos tudni, hogy a középkori településnek az egyik temploma a közeli Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár épületével (melyet
Kokas-villaként ismerünk 20. századi egyik tulajdonosa
után) szemközti lakóházak helyén állt.
(Folytatás a 10. oldalon)
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Kedves Visegrádiak!
(Folytatás a 9. oldalról)

Az „elhagyatott” játszóvár

A Széchenyi utcai kemping
Évek óta települési szándék a Patak-sétány létrehozása,
amely a Fő utcát az említett táborhelyet a temetőt és a
Turányi Gábor és Földes László tervei szerint épült erdei
iskolát hivatott összekötni az Apát-kúti-patak völgyében,

2015. július

helyet adva a gyalog és kerékpáron közlekedő visegrádiaknak és vendégeiknek. Ennek a sétánynak kiemelt állomása lesz a táborhely, amelyre nem kerítés mögötti városi
parkként tekintünk tehát, hanem a természeti környezetével szimbiózisban élő település kultúrtájként létező
határmezsgyéjére, átmeneti szabad terére. Tágabb
értelemben ez a közel egy hektáros terület a tervezési
terület, melynek a helyi közösség és a városvezetés fejében létező helyszínrajzán találunk a patakon kívül egy
bicikliúttal és gyümölcsfákkal kísért széles sétányt, pihenést szolgáló tájbútorokat, gyermek- és felnőtt játszóteret, a szabadtéri edzést szolgáló szerkentyűket, tájba
olvadó pályákat (még szánkópályát is, ami a délről a
helyszín fölé magasodó Svábhegy [Szimeszperg] lábán
végződhet). A régi tábor épületmaradványát és kőből
falazott pincéjét is meg akarjuk menteni, melyek sütőfőző-, fürdő-, mosdó-, tárolóépítményként szolgálhatja az
újraéledő közösségi pihenőteret.
A felsoroltak azonban több évre is adhatnának építési
feladatot a Visegrádi Építésztábornak, ezért megjelölünk
egy építményt, amire ráközelíthet minden pályázó. Szükségünk van egy olyan, esőtől védett helyre, ami száraz
időben játékszernek, árnyékos játszóhelynek nagyon
alkalmas, 5-7 gyermek egyszerre elfér a fedele alatt, és
újrahasznosítja egy régi játszóvár és csúszda elemeit,
miközben szervesen illeszkedik a városmaghoz közeli
pozícióban az értékes természeti és táji környezethez.
Az építéshez felhasználható a mellékelt képeken bemutatott játszóvár (traktor-mászóka) és csúszda (egyben
vagy elemekre bontva), némi vörös tölgy árvízvédelmi
reteszgerenda – 18 db 17×15 ×311 cm (258 cm párhuzamos oldalú gerendahossz), 25 db 17×21×410 cm (360 cm
párhuzamos oldalú gerendahossz) –, visegrádi andezit a
Löffler-bánya anyagából és más, a természetközelségbe
illő építőanyag.

Minden pályázónak kívánunk játékos kedvet
az alkotáshoz!”
Rüll Tamás főépítész
Hintenberger András önkormányzati képviselő
Félegyházi András polgármester

Az Áprily Iskoláért Alapítvány közhasznúsági jelentése
a 2014. esztendırıl
Az Áprily Iskoláért Alapítványt a Pest Megyei Bíróság
14. Pk. 60.413/2010/4. sz. 2011. április 9. napján jogerőre
emelkedett végzésével, AM-3413. nyilvántartási számmal
jegyezte be. Az alapítvány eleget téve a törvényi kötelezettségeinek, és a 2014. évre vonatkozóan a közhasznúsági jelentését az alábbiak szerint teszi közzé.
Az alapítvány 2014-es bevétele 3.252 ezer Ft, közhasznú tevékenység ráfordításai 2.561 ezer Ft, eredmény: 691 ezer Ft.
Bevételek: 3.252 ezer Ft.
A helyi civil szervezetek támogatására kiírt pályázaton
az alapítvány 225 ezer Ft-ot nyert Visegrád Város Önkormányzatától, az „Ezeréves Visegrád városközponti
fejlesztése” c. városrehabilitációs projekt Programalapjából pedig 1.150 ezer Ft-ot. A Nemzeti Együttműködési
Alap 2013-as működési pályázatán nyert 300 ezer Ft

ebben az évben jelentkezett bevételként. Képviselői tiszteletdíjak célzott felajánlásából további 470 ezer Ft-ot
céltámogatásként kapott az alapítvány. Ezúton is köszönjük!
Az elnyert és megítélt támogatásokkal az alapítvány
megfelelő módon, határidőben elszámolt.
Az alapítvány adományként és céltámogatásként további
1.096 ezer Ft-ot gyűjtött, mely elsősorban a szülői szervezettel közös programok bevételeiből, a kuratórium tagjainak, vállalkozóknak és magánszemélyeknek a felajánlásaiból származik.
Pénzügyi műveletek bevétele (vagyis a lekötött betét
utáni kamat): 11 ezer Ft.
Ráfordítások: közhasznú tevékenység ráfordítása: 2.561
ezer Ft.
(Folytatás a 12. oldalon)
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Hírek
a Fellegvár Óvodából
Az óvodás gyermekek életének fontos állomásához érkeztünk. A nagycsoportosok elköszöntek
az óvodától, és ismét lezártunk egy évet. Egy
óvónő számára nincs is meghatóbb, mint amikor
elbúcsúznak a „nagyok” az ovitól. Az itt töltött
három-négy év után sok-sok emléket hagynak
maguk után a gyermekek. Jót, vagy kevésbé jót
is, de ez így természetes. Az ovibúcsú napján
ünneplőbe felöltözve, hangos, vidám énekszóval
búcsúznak, amit könnyek nélkül nehéz megállni
szülőnek, óvodapedagógusnak egyaránt. Minden
óvoda nagy izgalommal készül erre az eseményre; ezen a héten, napon minden róluk szól. Óvodánként változó, ki, hogyan teszi emlékezetessé a
napot. A mi óvodánkban egy kedves kis mesejelenettel kedveskednek a gyermekek meghívott
vendégeiknek, majd a szülői segítséggel megrendezett „zsúron” látják vendégül a nagycsoportosokat a középsős óvó nénik. A gyermekek ajándékot is kapnak az óvodától: német hagyományok alapján „Tüte” nevű tölcsérben néhány
hasznos dologgal lepjük meg a leendő iskolásokat. Hosszú évek hagyománya, hogy a nagycsoportosok és a velük foglalkozó felnőttek egy
éjszakát az óvodában töltenek, melyet a közös
vacsorakészítés, „bátorságpróba”, pizsamabemutató, és a sok-sok mese teszi felejthetetlenné.
Miért fontos a hatéves gyermekek számára ez a
nap?
Azért, mert életük leggondtalanabb szakasza ér
véget. Eddig a játék volt a legfontosabb tevékenységük, majd ősztől komoly iskolásként tekintünk rájuk. Mérföldkőhöz érkeznek az óvodából elbúcsúzó gyermekek, hiszen szeptembertől
már az iskola padjait koptatják. Hatalmas változás megy bennük végbe, véget ér a kisgyermekkor.
Engem mint óvó nénit, minden évben megérint
az a különös érzés, amikor meglátom volt óvodásainkat a hatalmas iskolatáskával a hátukon,
mikor nemrégen, még a nyakunkba kapaszkodva,
fülünkbe súgva kérték: ,,Óvó néni, mesélj még!”
Gyurián Mária
mb. intézményvezető
Az alábbi kis verssel búcsúztak a nagycsoportosok az óvodától:

Alan Alexander Milne:
HATÉVESEK LETTÜNK
Egyesztendős voltam, épp hogy elindultam.
Aztán kettő lettem, épp megszülettem.
Három évet éltem.
Én voltam?
Nem értem,
Négyesztendős múltam,
S nem volt semmi múltam.
Évem száma öt lett,
Nem volt bennem ötlet.
De most hatéves vagyok és
Okos vagyok nagyon — nagyon.
Így azt hiszem, ezt a kort már soha — soha el
nem hagyom.
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Nyá r el eji n ém e t n em zet i ség i p r o g ram o k
a F el leg vá r Óvo d áb an
(Sommerfest és Festival der Kinderlieder,
Kinderspiele in Bogdan)

Immár 4. alkalommal került
megrendezésre óvodánkban
az évet lezáró, a nyarat
köszöntő
németes
programunk, a Sommerfest.
Az elmúlt évek kedvencei
(Schupfnudeln, Krisflute,
Reiskoch) után idén a
gyerekeket a Kvircedli sütés
rejtelmeibe avattuk be. Bár
ez a babapiskótához hasonló
édesség
tudtunkkal
a
környékünkön nem volt jellemző, mégis erre esett a választásunk. Fontos szempont, hogy a kicsikkel is könnyen elkészíthető legyen, és az
aznapi ebéd során meg is tudjuk kóstolni. Nemrég gyönyörű mintájú
Kvircedli formákat készített számunkra egy fafaragó mester, ezeket
próbáltuk ki. ehhez az édességhez, melyet leginkább a sváb asszonyok
fogyasztottak, borsodó dukált. Természetesen mi a konyhán elkészített
vanília öntettel ettük, a gyerekek nagy-nagy elégedettségére.
E napon nem csak a sütés-főzésé a főszerep. Idén a gyerekek kedvcsinálóul egy sváb történet szereplőivé válhattak, a Plintenburgban élő
Scheili család életébe kapcsolódhattak be, ahol Opa, Oma és unokáik:
Hansi, Liszi, Léncsi és Szepi mindennapjai telnek. Omától megtanulhatták a Kvircedli sütés csínját-bínját. Az interaktív mese hallgatása közben
sok-sok régen használt sváb tárggyal – ezek megnevezésével (hátyi,
mozsár, szita, kuglófsütő, tejeskanna) – ismerkedhettek meg a gyerekek.
Ezután már nem volt más hátra, mint hogy a gyakorlatban is kipróbálják
csemetéink a frissen szerzett tudományukat. Természetesen ebéd után
meg is kóstoltuk a csodás mintájú süteményeket.
Jó sváb szokás szerint nem maradhatott el az énekszó és a tánc sem. Új
sváb körjátékokat tanítottunk óvodásainknak (kolléganőnk helyi gyűjtéséből, melyet Zeller Józsi bácsi mesélt el neki): Susi mit der Puppe, /
bleib a pissl” stehn, / lass tich pissl” puckn, / kannst schon weiter gehn.
A délelőtt befejezéseképpen pedig eljártuk a Hochzeitmarschot, melynek során egymásnak adogattuk a sváb kalapunkat (most már a negyedik, kvircedlis kitűzővel díszítve).
A nap emlékére mindenki hazavihetett egy maga által, a Kvircedli
forma mintájával díszített, színezett kis dobozkát.
Meghívást kaptunk június
12-ére, Dunabogdányba, a
jubileumi, 10. Kinderlieder
Festivalra. A középsősök
izgatottan készültek; no,
nem a szereplés miatt
(hiszen
kedvenc
sváb
mondókáinkat,
dalainkat,
körjátékainkat
szedtük
csokorba), hanem az utazás,
a „program” miatt. Ezen
alkalommal hordtuk először
a
tavalyi
Familientag
bevételéből beszerzett kalapokat is. A fiúk büszkén énekelték: „I hab aa
schees Hütel auf..”
13 környékbeli és budapesti nemzetiségi óvoda adta elő műsorát. A
gyerekeknek lehetőségük volt barkácsolni, kis hajókat, „Schachteleket”
hajtogattak, amelyeket a Dunán útnak is indítottak. Több visszajelzést is
kaptunk, hogy a nézőknek elnyerte a tetszését a sok sváb mondóka,
ének. S a legfontosabb, hogy úgy látták, a mi gyerekeink nem szerepeltek, hanem játszottak, önfeledten élveztek minden percet. Nem is kaphattunk volna nagyobb dicséretet!
Imre Gáborné német nemzetiségi óvodapedagógus
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Az ÁIA közhasznúsági jelentése…
(Folytatás a 10. oldalról)
Az ÁIA 2014. évi tevékenységével és pénzügyi támogatásával eredményesen valósította
meg alapítói szándékát; a város iskolájának
fejlesztését: a befogadott támogatások és
adományok segítségével sikerült az iskola
igénye szerint hanghordozó eszközöket, hangszereket, sport-, illetve szakköri fogyóeszközöket beszerezni.
Az alapítvány figyelemmel kísérte, és támogatta azokat az eseményeket, rendezvényeket,
melyek az év során az iskola pedagógiai programjának megvalósítását segítették, vagy
Visegrád kulturális életét gazdagították:
– január 26. Zoller-díj átadás;
– január 19. Floorball Diákolimpia országos
döntő, majd a versenyt követően értékelés;
– április 11. Költészet napja: „Hunyadi csillaga” címmel – Arany János balladái;
– TeSZeL-e?! programsorozat: május 10.,
május 30., június 6. (Városrehabilitációs
projekt Programalapjából);
– ballagás: Év Diákja díj átadása két tanuló
részére, saját forrásból kiegészítve a Szent
György Lovagrend felajánlását;
– tanévzáró ünnepély: négy negyedik osztályos tanuló jutalmazása;
– a társintézmények segítségével 2014-ben
Áprily Lajos fia, Dr. Jékely Endre születésének 100. évfordulója jegyében többek
között az alábbiakat valósítottuk meg:
gyerekeknek szóló állattörténet-sorozat a
Visegrádi Hírekben hónapról hónapra; olvasótábor megszervezése, megemlékezés
a sírnál, kiállítás, előadás;
– Áprily-estély megszervezése, valamint
közreműködés az Áprily-héten az iskolával és a szülői szervezettel együttműködve (vers- és prózamondó verseny, rajzpályázat, sportesemények díjazása);
– karácsonyi ajándékok átadása az intézmény alsó és felső tagozata, a kisoroszi
tagintézmény, valamint a pedagógusok
részére;
– a civil szervezetek által szervezett adventi
vendéglátás támogatása.
Az ÁIA egyéb tevékenységével és anyagi
támogatásával a tehetséges, ill. a rászoruló
tanulók ösztönzését is vállalta (zeneiskolai
tandíj, úszásoktatás, osztálykirándulás, táborozás stb.).
Tevékenységünkről rendszeresen adtunk tájékoztatást a Visegrádi Hírekben, illetve a
Danubia Televízió visegrádi híradásaiban.
Külön köszönettel tartozunk a munkánkat
támogató és segítő Áprily-Jékely családnak, a
városi intézményeknek, civil szervezeteknek,
vállalkozóknak
és
magánszemélyeknek!
Mezei Anna kuratóriumi elnök

Gyerekkuckó
Kedves Gyerekek!
Ha
június-júliusaugusztus hónapok nevét halljuk, akkor gye-

2015. július

reknek, felnőttnek egyaránt a VAKÁCIÓ jut eszébe; családi nyaraláspihenés, utazás, táborozás. A táborozás kapcsán viszont az villant fel bennem, hogy a mi gyermekkorunkban (50–60 évvel ezelőtt) nem volt olyan
sokszínű, gazdag választék a táborozásra, mint manapság, a nyári élmények
mégis kedves emlékként őrződtek meg mindenkiben. Nekünk, a 65–70
évesek korosztályának az úttörőtáborok kapui (sátrai) elsősorban jutalomként nyíltak meg, míg nagyszüleitek, szüleitek gyermekkorában már iskolák, települések, társadalmi és gazdasági szervezetek is indítottak táborokat,
a központi, nagy úttörővárosok, -táborok, mint Zánka vagy Csillebérc komoly országos szervezésű szaktáborokba – mint pl. vízi vagy más: sport-,
néptánc-, színjátszó, népművészeti, képzőművészeti, kézműves, technikastb. – hívták az iskolák gyermekeit. Visegrádon a vízi úttörő volt a legnépszerűbb, de feledhetetlen maradt a csillebérci színjátszó táborozásunk is.
1989. évtől indult el az a folyamat, ami ilyen sokszínűvé tette a táborozási
lehetőségeket mind tartalmi, mind a költségek vonatkozásában.
Nem árt, ha tudjátok, hogy Visegrádnak már 1976-tól volt nemzetközi
kapcsolata, így cseretáborozást tudtunk szervezni a lengyelországi
Gnieznóval, az NDK-s Kaltensundheimmel, az ausztriai Leobersdorffal,
majd a testvérvárosi kapcsolat előzményeként Obergünzburg iskolájával.
Nekünk egyik legkedvesebb és az idén 25. születésnapját ünneplő testvérbarátság, a Visegrád–Parajd kapcsolat. Képzeljétek el gyerekek, hogy
1990-től évről évre kb. 40 visegrádi és parajdi gyerek 8–10 vagy volt, hogy
14 napot töltött magyarországi vagy erdélyi táborozáson. Ha van kedvetek,
számoljátok ki, hogy hány ismeretség született a 25 év alatt. (A számolásnál vegyétek figyelembe, hogy ,,csere” kapcsolatról van szó!) A legfiatalabb ,,első táborozónk” még nem volt iskolás, most 31 éves az ifjabb Cseresnyés Attila, aki gyermekének édesanyját is közvetve a VI–PA-kapcsolat
révén ismerte meg.
Kedves Gyerekek! Lám-lám, táborozásról kezdtem az írásom, és életet
meghatározó barátságig jutottam!

–
1991 Álom a vár alatt
a királyi palota díszudvarán

2003 Kassa
Judit néni és Ágica

1996 Szzoboravatás az Áprily-parknál parajdi táncosokkal
Az emléktárból most teljesen spontánul vettem elő néhány fotót a közelmúlt éveiből. Vegyétek úgy, hogy ízelítőt kaptok szüleitek gyermekkorából.
Nektek pedig sok élményt, pihenést, szórakozást és csak táborból hozható
tudást kívánok nektek 2015. VAKÁCIÓJÁN!
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Az Áprily Lajos Általános Iskola év végi eseményeiről

Rövid beszámolók az alsó tagozatosok év végi kirándulásairól
Június 5-én a Telgárthy-réten voltunk. Az elsős gyerekek
tapasztalatot szereztek az időjáráshoz alkalmazkodó öltözködésről, az egészséget védő étkezésről, mozgásformákról, a természetvédelemről.
Június 11-én nagyobb túrát tettünk. Erdei úton mentünk fel a Mogyoró-hegyre. Köszönetet mondunk a
minigolf pálya ingyenes használatáért és vendéglátásért.
Köszönjük Schült Kingának, hogy vezetésével felmehettünk a Zsitvay-kilátóba, majd vendéglátásban is részesültünk. Az első osztály mindkét osztálykiránduláson nagyon
jól érezte magát. A kísérő pedagógusok Eőryné Siskó
Katalin, Izsákné Illés Gabriella és Pálmainé Vas Zsuzsanna
voltak.
Pálmainé Vas Zsuzsanna

homokot a talpunk alatt. Csigajárattal (Volán-busszal)
érkeztünk vissza Visegrádra, ahol a teljesítménytúrát egy
fagyi hűsítő simogatásával zártuk. És már azon törjük a
fejünket, hogy jövőre hová tervezzük az újabb erőpróbát.
Ötletek már vannak…
Pauluszné Tóth Anna
***

A harmadikosokkal Budapestre utaztunk az idei tanévben. Az osztálykirándulásra május 13-án került sor. Azért
ilyen korai időpontban, mert tervbe vettük, hogy megnézzük a Vuk című táncelőadást a Művészetek Palotájában,
amit ekkor játszottak utoljára ebben a szezonban. Az
előadás is nagyon jó volt, de a színház melletti Zikkurat
kanyargós tornyát és a bújócskázásra kiválóan alkalmas
sövénylabirintust is nehezen hagytuk ott.

***

A második osztály szülői közössége tanév elején kicsit
„megrémülve” hallgatta az ötletet, hogy a Rámszakadékba mennénk a tanév végén túrázni.
A gyerekek annál nagyobb örömmel és várakozással
indultak neki a napnak, amikor ténylegesen itt álltunk a
kis hátizsákokkal, hogy meghódítsuk Dömösnek e méltán
híres részét.
Az iskolabusszal reggel Szendrey Lajos vitt le bennünket
Dömösre, ahol rövid bevezető túra után már neki is fogtunk a tízórainak, hiszen a pocakunkban könnyebben
cipeljük fel a hegyre J . A terep szülői szemmel Magyarország legnehezebben járható, gyermeki gondolkodással
nézve legérdekesebb turistaútvonala.
Néhány helyen több méternyi, patak által vájt és folyamatosan nedves sziklafalon át vezet az út, ahol a haladást
kapaszkodóláncok és létrák segítették.

A Rám-szakadékban
A gyerekek nagyon fegyelmezetten, az utasításokat pontosan betartva haladtak. Túravezetőnk – Paulusz Józsi
bácsi – elmondta, hogy nem a Rám-szakadék a veszélyes,
hanem a kirándulók viselkedése. Hát ránk nem lehetett
panasz! Ittunk a Barátság- és a Szerelem-forrás vizéből is,
ki-ki abból, amit szeretne. Tanulmányok során megismerkedtünk az alapvető turistajelzésekkel; magabiztosan
mondták, hogy melyik a sávjelzés, vagy, hogy a hegyre
fel a háromszög vezet, s a forrásnak mi a jele. Öröm volt
hallani! A mintegy 9 km-t a gyerekek zokszó nélkül tették
meg. Ahogy mondták: kalandparkban voltunk, csak mi a
természetben! Túránk végén a dömösi kicsi játszótéren
ebédeltünk, majd a vizes zoknikat és cipőket kitettük a
napra száradni, hogy mi élvezhessük a fű simogatását és a

Pihenő a Várkert bazár szökőkútja körül
Következő állomásunk a Budavári Palota és környéke
volt. Amiről az idei olvasmányainkban olvastunk, a vár
csellel történő elfoglalásáról, a harcokról, most a helyszínen magunk elé képzelhettük. A csodálatos panoráma a
pesti oldallal, az óriáskerékkel, Bazilikával pedig szinte
jutalomként tárult a szemünk elé, amiért felkaptattunk a
teraszra ezen az igen meleg délutánon. Egy kis fagyizás
után ellátogattunk a Várkert bazár szép szökőkútjához is,
gyönyörködtünk a virágoskertekben.
Az igazi „hab a tortán” a Hajógyári-szigeten a játszótér
volt, ide érkeztünk meg délután 3 óra körül. Hatalmas
tekergő csúszdák, tornyok, hinták, és ami karnak-lábnak
ingere, szórakoztatták gyerekeinket.
Visszafelé még egy kis uzsonnázásra sort kerítettünk a
McDonald’s-ban, jó hangulatban érkeztünk haza.
A június 11-i nap, bár múzeumlátogatásnak indult, igazából egy jó kis helybeli osztálykirándulás kerekedett
belőle a Mátyás Király Múzeum vezetőségének és munkatársainak jóvoltából. Reggel „elfoglalhattuk” a Színes
Játszóteret, utána nagyon jó vezetővel-vezetéssel végigjártuk a palotát, megcsodáltuk az újonnan rekonstruált
részeit és a még szebbé varázsolt kertjeit. Miután vezetőnktől elköszöntünk, az árnyas fal tövében Bene Évi néni
közkívánatra elmesélte Zách Klára balladáját is.
Már ebédre járt az idő, igyekeztünk vissza, a finom ebéd
után pedig Iván nagymamája és anyukája a suliban fagyival lepett meg bennünket.
Köszönjük mindenkinek, akik segítettek, hogy ilyen jól
sikerüljenek a kirándulásaink!
Csonka Józsefné
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Beszámolók a felső tagozatosok kirándulásairól
Az első közös, felejthetetlen kirándulásunk
Ebben a tanévben lettem a 6. osztály osztályfőnöke. Az
év eleje az ismerkedéssel telt.
Mivel a véleményem az, hogy az iskola keretei igen
szűkek ahhoz, hogy jól megismerhessem a gyerekeket,
ezért olyan programok szervezésébe kezdtem, amelyek
többek között lehetővé tették azt is, hogy közelebb kerüljek hozzájuk.
Így jutottunk el ősszel Esztergomba, ahol múzeumlátogatás és városnéző vonatozás volt a program. Igen jól
sikerült, jó hangulatban telt a nap.
Januárban ismét útra keltünk. Ezúttal Székesfehérvárra
látogattunk el, ahol a Csók Képtárban a régészeti kiállítást
és az Aba Novák-pannót néztük meg, majd a Patikamúzeumba indultunk, amely nagy népszerűségnek örvendett a
gyerekek körében. Innen a Seuso-kiállításra látogattunk
el, majd végül a romkertben a Mauzóleum megtekintésével zártuk a napot. A tartalmas program során jól összekovácsolódtunk és sok új ismeretet szereztünk.
Most júniusban pedig elérkezett az év csúcspontja, a
négy napos erdei iskolai kirándulás. Az úti cél Cserkeszőlő volt. Nagy izgalommal készültünk, igyekeztünk érkezésünk előtt már megismerni a vidéket és annak nevezetességeit. Erre szolgált az ún. lapbook, amelyet minden
gyermek elkészített pár héttel az indulás előtt. Ebben
gyűjtöttük össze azokat a fontos információkat, amelyek
abban segítettek bennünket, hogy jól előkészítsük a kirándulást. Tettünk bele térképet, amin bejelöltük Cserkeszőlőt, Kecskemétet, Ópusztaszert, ahová majd ellátogatunk.
Beleírtuk a terület éghajlatát, domborzatát, vízrajzát,
élővilágát. Meghatároztuk, mi az az arborétum, ugyanis
utunk egyik állomása volt a Tiszakürti Arborétum megtekintése. Rajzoltunk bele kunhalmot, az alföldi táj jellegzetes tereptárgyát is. Megismertük az Ópusztaszeri Történelmi Emlékparkot, és az ott kiállított Feszty-körkép
történetét. Felsoroltuk benne azokat az állatokat is, amelyeket a kecskeméti vadasparkban terveztünk megnézni.
Rajzoltunk bele egy kezet is, amelybe majd a kirándulás
során szedett virágok fognak kerülni. Végül kijelöltük azt,
hogy melyik gyermek, melyik állat bemutatását vállalja
majd a vadasparki sétánk során.
A tervezett kirándulás összköltsége igen nagy terhet rótt
a szülőkre, ezért fordultam segítségért a helybéli vállalkozókhoz. Nagy örömömre meg is találtam azokat az embereket, akiktől nem áll messze az aktív társadalmi, közösségi szerepvállalás, akiknek fontos szűkebb környezetük
sorsának alakítása. Ők voltak azok, akik jelentős összeggel támogatták kirándulásunkat.
Köszönjük nagylelkű felajánlásukat a következő helyi
vállalkozóknak: Marton Jánosné, Silvanus Hotel Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Fellegvár Nagyvillám Szabadidőközpont Szolgáltató Központ Kft. (canopy drótkötélpálya, Visegrád), Ételbárka, Visegrád, Visegrádi Gokart,
Élmény és Kalandpark, Polgár bolt, Visegrád.
Néhány szülő pedig anyagi támogatásban részesült az
önkormányzat jóvoltából.
A támogatók mellett nagy-nagy köszönet illeti kollégámat, Szilvássy Évát és Láng Saroltát (Eőry Zsófi anyukája), akik elkísértek bennünket a kirándulásra, és a négy

nap alatt azon fáradoztak, hogy felejthetetlenné tegyék
azt.
És végre elérkezett a nagy nap, június másodika, az indulás napja.
Első állomásunk a kecskeméti vadaspark volt, ahol az
állatok ketrece előtt elhangoztak a gyerekek kiselőadásai,
amelyeknek köszönhetően jól megismerhettük az ott
látható állatokat. Volt olyan diák – nem is egy –, aki fejből mondta el a tudnivalókat.
Innen a kecskeméti planetáriumba vezetett utunk, ahol
egy nagyon érdekes vetített előadást nézhettünk meg a
csillagokról, és a bolygókról. A 3D-s kisfilm nagy élményt nyújtott számunkra.
Ezután a késő délutáni órákban érkeztünk Cserkeszőlőre,
a jurtatáborba. Elfoglaltuk jurtáinkat. Ezután lefektettük a
szabályokat, megegyezve abban, hogy minden reggel
értékelni fogjuk azt, hogy a jurtákban milyen szép rend és
tisztaság uralkodik. Nagy verseny kezdődött. A négy jurta
lázas munkába kezdett reggelenként annak érdekében,
hogy ők kapják a legtöbb pontot a szemle során. Néhányan még a közösségi helyiségeket is kitakarították annak
érdekében, hogy plusz pontokat szerezzenek. Öröm volt
látni a szorgos kezeket, amint azon fáradoznak, hogy
tisztává és rendezetté tegyék környezetüket. Megérte,
mert az utolsó napon került sor az eredményhirdetésre,
ahol a szoros verseny végeredményeként a nyertes jurtán
kívül mindenki kapott egy kis jutalmat.

Az ópusztaszeri emlékmű előtt
A második napon az Ópusztaszeri Történelmi Emlékparkba látogattunk el, ahol egy egész napot töltöttünk el.
Öröm volt hallani a gyerekektől, hogy „Milyen kevés
információt hallhattunk a látogatás során a Fesztykörképről, bezzeg mi már ennél sokkal többet tudunk”.
Össze is szedtük előzetes tudásunkat és felelevenítettük
mindazt, amit a lapbook készítése során gyűjtöttünk.
Innen a skanzenbe mentünk, ahol a Dél-Alföld mezővárosi és tanyai portáival, népi építészetének jellegzetességeivel ismerkedtünk meg. A gyűjtemény házai között
járva részesei lehettünk az egykori paraszti világnak, majd
egy foglalkozás keretében a rovásírással ismerkedhettünk
meg.
A nap végén a táborban játékos vetélkedő keretében szereztünk ismereteket a vízről, és gyűjtöttünk növényeket,
virágokat a lapbookba kerülő színpalettához.
A harmadik napon Tiszakürtre utaztunk, ahol egy gyönyörű arborétumot tekintettünk meg. Sok új ismeretet
szereztünk a vezetett körséta során. Délután pedig egy
olyan kalandparkba látogattunk el, amely az országban
egyedül-állóan arborétum területén található. Derekasan helyt-
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álltunk, és félelmet nem ismerve suhantunk a fák között
kifeszített, 8 méter magas drótkötélpályán, majd egyensúlyoztunk a több méter magas kötélpályán, amelynek
szomszédságában pedig bepillantást nyerhettünk az íjászat fortélyaiba.
Az utolsó napon következett a jól megérdemelt fürdőzés
a cserkeszőlői termálfürdőben. A kilenc medence közül
kettőt – egy hideg vizes és egy meleg vizes medencét –
jelöltünk ki a közös lubickolásra. Nagy élményt nyújtott
az öt percenként egy óriásvödörből a gyerekekre lezúduló
víztömeg, de az óriáscsúszdák is nagy népszerűségnek
örvendtek.
Élményekkel telve, és alaposan elfáradva vettünk búcsút
a jurtatábortól, amelyről még távozásunk előtt eldöntötték
a gyerekek, hogy jövőre is ide szeretnének jönni kirándulni. Én pedig ekkor döntöttem el, hogy összetéphetem a
gyerekek elégedettségét mérő kérdőívet, ugyanis nincsen
már rá szükség…
Bosnyák Endréné
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téhez, ahol annak idején Petőfi Sándor is tanult, valamint
a közelben álló Szentháromság-szoborhoz. A napot az
este 9-kor kezdődő rendhagyó „osztályfőnöki órával”
zártuk, közösen összegyűlve a fiúszobában, ahol a nap
során szerzett élményekről és ismeretekről „kérdezett ki”
minket Józsi bácsi, persze némi jutalom fejében.
A második nap délelőttjén, már igen melegben, először
„bányászfelszerelésbe” öltöztünk, és 129 lépcsőn leereszkedtünk (majd aztán persze fel is!) a Bertalan-táróhoz. Az
50 m mélyen fekvő bányajárat hűvösében Ottó bácsi
vezetett be bennünket az arany- és ezüstbányászat rejtelmeibe, és mutatta be a bányászati technika fejlődését,
mialatt egyre szűkülő járatokban tettünk meg közel másfél km-t.

***

Hetedikes kirándulás
„Határtalanul!”
A Határtalanul! program keretében június elején három
napot a történelmi Magyarországhoz tartozó Felvidéken, a
mai Szlovákia területén tölthetett osztályunk húsz diákja
és kísérőink.
Június 3-án kora reggel szálltunk buszra, s izgatottan
készültünk a ránk váró élményekre. Utunk első állomásán, Komáromban először Közép-Európa legnagyobb
újkori erődjét látogattuk meg. Vezetőnktől sok érdekes
részletet megtudtunk az erőd történetéről, többek között
azt, hogy igazi harci eseményekre itt soha nem került sor,
elsősorban kiképzőközpontként és fegyverraktárként
használták. 1945–90 között a Vörös Hadsereg lőszerraktárt alakított ki az erődben. Távozásukkal az erőd katonai
szerepe végleg megszűnt, ma múzeumként és rendezvények, pl. filmforgatások helyszínekén működik.
A Duna túlpartján, már Szlovákia területén volt második
állomásunk. Először a Klapka György térre indultunk,
mely a történelmi városközpont szívében található, majd
egy különleges építészeti alkotást, az Európa Udvart jártuk be, ahol az épületek homlokzatai különböző európai
országok építészetét mutatják be.
Következő úti célunk, a már szórványterületen található
Alsóbodoki Magyar Tannyelvű Vállalkozói Magán Szakközépiskola 2000-ben nyitotta meg kapuit, és mára az
iskola diákjai csaknem 150 km-es körzetből érkeznek! Az
iskola meglátogatása után az alapító, Paulisz Boldizsár,
egy különleges Turul-emlékművet is megmutatott nekünk, melyet idén március 15-én avattak fel. Ennek előzménye, hogy 1896-ban a történelmi Magyarország az
ország hét pontján – köztük a közeli Zobor-hegyen is –
emlékművek állításával ünnepelte a honalapítás ezredik
évfordulóját. A trianoni döntést követően 1921 februárjában az eredeti emlékművet felrobbantották. Ennek darabjaiból készítették el majd 95 év elteltével a helyiek és
támogatóik összefogásával az új emlékművet, mely az
iskola közelében áll.
Búcsúzás után újra buszra szálltunk, és késő délután
meg is érkeztünk Selmecbányára, ahol szálláshelyünk
elfoglalása után rövid sétát tettünk a város történelmi
központjában, többek között az evangélikus líceum épüle-

Osztályunk az Óvárban

A bányalátogatás után a szállásunk tőszomszédságában
gyönyörű panorámát kínáló Óvárat „másztuk meg”, ahol
már kezdtünk ízelítőt kapni a hegyoldalba épült Selmecbánya egyik legfontosabb jellegzetességéből, miszerint a
látszólag közelben fekvő helyeket csak szüntelen felfelé
kaptatással és jó esetben némi ereszkedéssel lehet csak
elérni. S mivel mindez még nem volt elég, ebéd után Józsi
bácsi még meggyőzött minket arról, hogy ez a 31–32 °C
fokos nap igen megfelelő a város szélén található Kálvária-domb megmászására is. Igaza volt, hiszen a délelőtti
bemelegítést követően játszi könnyedséggel, kellemes
szellőben jutottunk fel a csúcsra, ahonnan gyönyörű panoráma tárult elénk. Útközben azért megpihentünk egy
hangulatos réten is, ahol fáradtságunkat feledve rohangáltunk fel-alá és bukfenceztünk a közel derékig érő fűben.
Levezetésképpen a volt Bányászati és Erdészeti Akadémia botanikus kertjében sétáltunk s csodáltuk meg az
„óvodáskorú” 200 éves mamutfenyőket. Hősies kitartásunk ajándékaként Józsi bácsi ezután fagyira invitált bennünket, melynek – mondanunk sem kell – újabb 2×20
perces lefelé, majd persze felfelé gyaloglás volt az ára.
Természetesen ezt a tartalmas és mondhatni igen sportos
napot sem zárhatta más, mint a jól megérdemelt, várva
várt „osztályfőnöki óra” és fiú–lány vetélkedő a nap során
megszerzett tudásról.
A harmadik nap reggelén, a szokásosnál már kissé fáradtabban, némi izomlázzal keltünk, hogy elinduljunk hazafelé vezető utunkra. Buszunk kanyargós erdei utakon
„repített” bennünket Léva felé. Tempónk ellenére azonban alig egy óra alatt megérkeztünk a városba, ahol elsőként a várat látogattuk meg (többek szerint az itteni legizgalmasabb dolog a várba vezető hídon látott két igen szép
termetű sikló megpillantása volt). A várban azért szorgalmasan megnéztük a helytörténeti kiállítást, majd a
várudvart bejárva kutattunk izgalmas, sötét bejáratok
mögött rejtőző terekben (Folytatás a következő oldalon)
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(Folytatás az előző oldalról)
Kirándulásunk utolsó előtti állomása a lévai magyar oktatási nyelvű Juhász Gyula Alapiskola volt, ahol nagynagy szeretettel és érdeklődéssel fogadtak bennünket
mind a tanárok, mind a diákok. Megértve azonban fáradtságunkat és éhségünket, az iskola igazgatóhelyettes aszszonya először ebédre invitált bennünket. Így jóllakva
ülhettünk be az iskola aulájába, ahol a diákok vetített
képes előadáson mutatták be nekünk Léva nevezetességeit
és iskolájukat, majd mi is átadtuk a Visegrádról szóló
ajándékkönyveket. Ezt követően közösen bejártuk az
iskola hangulatos tantermeit, hatalmas udvarát és jól felszerelt tornacsarnokát is, majd Facebook és e-mail címeket cserélve búcsúztunk vendéglátóinktól.
Igen nagy örömünkre utazásunk utolsó állomása a párkányi strand volt, ahol kellemes nyári időben közel két
órát tölthettünk a csúszdapark izgalmai közepette, kipihenve a három nap alatt megszerzett sok-sok tudás, élmény és természetesen a szüntelen kaptatás okozta szellemi és testi fáradalmainkat. Köszönjük!
A 7. osztály
(Házi feladat olvasóinknak: Mely, városunkban is közismert középkori esemény köti össze Visegrádot és Lévát?)

* * *

Az utolsó közös kirándulásunk volt
az egyik legemlékezetesebb...
Ezek az egyik nyolcadikos diák szavai az idei osztálykirándulásról.
A nyolcadikosok osztályfőnöke a három napos kirándulás megszervezésénél azt vette alapul, hogy az utolsó
közös kiránduláson olyan programok legyenek, ahol marad idő a közös beszélgetésekre, strandolásra a kulturális
programok es a túrázás mellett.
Távirati stílusban az egyik nyolcadikos így foglalta öszsze a kirándulást:
– szétesett a kardántengely,
– demjéni fürdő,
– ökocentrum Poroszlón,
– 20 doboz pizza.
Azért nézzük végig ezeket a pontokat egy kicsit részletesebben!
Ha a címben megfogalmazott emlékezetes kirándulás
volt a cél, akkor a buszunk kardántengelye meghallgatta a
kérésünket, és készségesen leesett még Budakalásznál.
Mindenki higgadtan fogadta ezt a fordulatot, főleg, hogy a
közelben volt egy McDonald´s, ahol megvárhattuk a
másik buszt. Nagyon köszönjük mindenkinek, aki segített
abban, hogy rövid idő múlva egy másik buszra szállhattunk.
A gyerekek szerencsére meg nagyon másképp gondolkodnak a problémákról, mint mi, felnőttek. Íme, egy idézet tőlük: ,,A legjobb az volt, amikor a busszal lerobbantunk a Mekinel, es másfél óra után indultunk tovább.”
A szállásunk Egerszalókon volt, ahol meleg sütivel fogadott minket szállásadónk, Irénke néni. Délután Demjénben fürödtünk a barlangfürdőben. A fürdő nemrég
nyílt, gyönyörű, zegzugos, tele rengeteg csúszdával. Fantasztikusan éreztük magunkat egészen estig, amikor a
szállásunkra megérkezett az említett húsz pizza.
Az este gitározgatással, zenehallgatással, beszélgetéssel
telt.

2015. július

,,A legjobb az volt, mikor esténként kint ültünk a teraszon, és beszélgettünk az osztállyal. Nevettünk sokat, és az
együtt töltött múltról és a jövőről beszélgettünk.”
Másnap Szilvásváradra mentünk, ahol kisvasútra ültünk,
lefele pedig sétáltunk öt kilométert. Miután az egyik diák
járógipsszel érkezett, mi felnőttek megint aggodalmaskodtunk: Peti, te lefele is vonattal gyere! Ne gyalogolj
annyit, nehogy baj legyen!
Ezt így élte át az érintett: ,,Öt kilométert sétáltam mankóval, de elveztem. Jó kis kondi volt, es utána jólesett az
evés.”
Este sétáltunk egy nagyot Eger belvárosában, ami nagyon hangulatos volt, de hagytunk időt arra, hogy a szálláson ismét a beszélgetésé es a zenehallgatásé legyen a
főszerep.
Az utolsó napon Poroszlóra mentünk, ahol bejártuk az
ökocentrumot. Olyan meleg volt, hogy szívesen megnéztük volna a halakat testközelből a hatalmas akváriumokban.
Innen már haza vezetett az utunk, és ezúttal a busz kegyes volt hozzánk.
Tényleg emlékezetes kirándulás volt. Köszönet a szervezőknek és a kísérő szülőknek; az ő érdemük, hogy
ennek az írásnak ez lehetett a címe.
A gyereknek azt kívánom, hogy az, amit ott esténként a
jövőjükről megbeszéltek egymással, váljon valóra.
Szabó Judit
***

Sportverseny Nagymaroson
Május 28-án „100 éves iskola” jubileumi sportversenyen
voltunk Nagymaroson.
A szervezők mindent megtettek azért, hogy jól érezzük
magunkat. A kompnál busz várt bennünket, ezzel jutottunk el a sportpályára. Az ünnepélyes megnyitó után a 3
km-es futóverseny résztvevőit (Dunabogdány, Nagymaros, Verőce, Visegrád, Zebegény) busszal szállították a
rajt helyszínére, érkezés a pályánál volt. A beérkezők a
büfésátorban csillapíthatták éhségüket és szomjúságukat,
mely a sportverseny egész időtartama alatt finom falatokkal várta a betérőket.
A 120 futót egyszerre indították. Így 2. és 3. osztályos
tanulóinknak nemcsak a teljesítmény öröme jutott, hanem
az a büszkeség is, hogy sok náluk idősebbet maguk mögött hagytak!
Korosztályonként az első 3 érmet kapott. Eőry Lili I.,
Polgár Sára II. , Draxler Alexia III., Kenéz Barnabás
szintén III. helyezést ért el. Gratulálok nekik!
Gratulálok a többi futónak is, akik önként vállalták ennek a kisgyermekek számára nem könnyű távnak a teljesítését!
2. osztály: Dobos Antónia, Érchegyi Hanna, Visnyovszki
Lara, Waldman Lili.
3. osztály: Cseke Viola, Izsák Eszter, Scheili Ottó.
Ezután került sor a focibajnokságra. Korosztályonként,
öt helyszínen zajlottak a meccsek.
II. korcsoportban két csapatunk indult. A Dobos Máté,
Eőry Bence, Heim Balázs, Lőrincz Álmos, Oláh Bence,
Polgár Ákos, Staberecz Levente összeállítás II. helyezést
ért el az öt résztvevő csapatból. Heim Balázs a legeredményesebb játékos, Oláh Bence a legjobb kapusnak járó
serleget is elhozhatta.
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Balogh Bence, Fieszl Antal, Izsák Vendel, Hábel Mátyás, Katona Sebestyén, Scheili Ottó, Szedlacsek Benedek
labdarúgókból álló csapat IV. helyezést ért el.
A III. korcsoportban az öt induló csapatból I. helyezést
értünk el. A kupát kapta: Félegyházi Miklós, Láng Bence,
Sickerling Maximilián, Vidosits Péter, Scheili Péter, Farkas Gábor, Ispán Bende és Bántó Botond. Félegyházi
Miklós lett a legjobb kapus.
A III–IV. korcsoportos lány összeállításunk a hat nevezett csapatból IV. lett. Akiknek ezt az eredményt köszönhetjük: Dinda Krisztina, Scheili Sára, Vanyák Katinka,
Muzsik Fruzsina, Laposán Adrienn, Sátor Cintia, Kiss
Magdolna, Csehi Eszter, Muckstadt Andrea.
Minden játékosnak gratulálok a szép teljesítményhez, a
sportszerű játékhoz! Öröm volt nézni, ahogy a különböző
korosztályú versenyzőink bíztatták egymást!
Hazafelé jövet nemcsak az eredmények miatt voltunk
boldogok, hanem mert az egész sportverseny remek légkörben zajlott! A szervezők a legapróbb részletekre is
figyeltek: a délutáni tanulmányi verseny résztvevőit a
meccsek időben történt befejezése után busszal szállították az iskolába.
Köszönjük szépen, hogy meghívást kaptunk erre a nagyszerű sportversenyre!
Kőmívesné Hoffmann Ildikó

***

,,…a jól sikerült gyereknap titka…”

Ma, amikor a gyerekeket is minden oldalról elérik a reklámok, szinte lehetetlen ajándékkal nagy és hosszan tartó
örömöt okozni nekik. Már csak azért sem, mert nem lehet
MINDENT megvenni nekik, amit csak megkívánnak.
Éppen ezért a jól sikerült gyereknap titka – és ezt most
már minden áprilys szülő és gyerek tudja – nem az ajándékokkal való elhalmozás, hanem az igazi élmény. Élményt ajándékozni persze elég nehéz akkor, ha nincs egy
olyan csapat, amely kellő kreativitással és csapatmunkával a lehetetlent is legyőzi. A visegrádiaknak szerencséjük
van!
A gyereknap méltó kezdete a pedagógusnapról való
megemlékezés volt, amely során a diákok kedves műsorral köszöntötték a jelenlegi és volt tanáraikat, tanítóikat.
Ez reggel 8.30 órakor kezdődött az iskolában, majd kicsi
és nagy kisétált a sportpályára, ahol kezdődött a gyereknapi forgatag. 9 órától délután 2 óráig tartott a kavalkád,
amely során minden gyerek kipróbálhatta a lovaglást –
Eőry Sarolta jóvoltából, a kicsit kényelmesebbek, a zsákban futásban vagy a focizásban, röplabdában megfáradtak
pedig kreatívabbnál kreatívabb kézműves foglalkozásokon vehettek részt, amely során a figyelmes szülők jó sok
vakációs időtöltésre is lophattak pár ötletet, hiszen a kőfestéshez nem kell sok minden, de minden gyerek szereti.
A fiúk körében nagy sikert aratott a rajz-szögelés – ami
során egy általuk készített rajz körvonalait szögelhették
egy darab falemezbe. Kreatív és ötletes időtöltés lehet
bármely gyerek számára a vakációban is. Egy idő után az
arcfestésnek köszönhetően egyre színesebb gyereksereg
jött-ment a különböző sportprogramok és egyéb foglalkozások között.
Érdemes is volt minél több helyre eljutni a gyerekeknek,
mert Karnevál József és Polgár Zsolt jóvoltából ezt egyegy Balaton csokival jutalmazták a programvezetők. És a

17

kimelegedett, megéhezett társaság nagy örömére mindenki jóllakhatott egy adag finom paprikás krumplival, köszönhetően a szülők és Bártfai Ildi főzőtudományának. Az
édesszájúak palacsintát ehettek, amelyet a szülők és a
kisoroszi szülői munkaközösség jóvoltából kínálhattak a
szervezők, és nem utolsó sorban a Rigoletto cukrászda
jóvoltából fagyi is került minden gyerekpocakba.
Mindenkinek nagy-nagy köszönet, aki részt vett az előkészületekben, a szervezésben, a gyereknap sikeres lebonyolításában, a sportcentrum kezelőinek a helyszín és az
ellátás biztosításában. Külön köszönet a foglalkozást
vezető pedagógusoknak, szülőknek, szimpatizánsoknak,
akik felkészülten vezették le a foglalkozásokat. Minden
szülőnek, nagyszülőnek, az iskola dolgozóinak, az alapítványnak nagyon hálásak vagyunk, hogy egy igazán
élménygazdag napot ajándékozhattunk azoknak, akiket a
legjobban szeretünk: a gyermekeinknek. Köszönet a
munkáért, az anyagi vagy tárgyi felajánlásokért, az összefogásért, ami nélkül nem valósulhatott volna meg ez az
emlékezetes, élmény-dús, gyerekmosolyban gazdag gyereknap.
Fodor Gabriella szülő

***

Seregélyes után…
Ami az ötödikeseinkkel megesett, azt ma már mindenki
hallotta Visegrádon. A tábort leigázó calici vírus tombolása lassan befejeződik, meggyógyulnak a hozzátartozók is.
Hogy mi is történt valójában, mi volt a fertőzés oka, azon
még a szakemberek is vitatkoztak. Valamiről azonban
feltétlenül beszélnünk kell! Az pedig az emberi helytállás.
Hiszen képzeljük magunkat a tanárok és szülők helyzetébe, amikor szembekerültek az ismeretlen ellenféllel. Csütörtök délután kezdődött, péntek hajnalra csúcspontjára
ért a támadása. Négy felnőtt tartotta a lelket a gyermekekben, de néha ez is kevés volt: az autóbusz sofőrje, aki
mindvégig jelen volt, és vitte a kis betegeket a székesfehérvári kórházba; a tanárok és az egyetlen szülő, akik
igyekeztek megnyugtatni, vigasztalni a gyerekeket, különösen azokat, akik még nem voltak kórházban. Egyszerre
kellett betölteniük az orvos, az ápoló, a pótmama és pótapa szerepét, ameddig az igazi orvosok, ápolónővérek és
szülők meg nem érkeztek. És nem utolsó sorban maguk a
gyerekek, akik segítettek egymásnak, vigasztalták az
elesettebbeket, mindenki mindent megtett, hogy a közös
bajt minél könnyebben vészelhessék át. Azt mondják,
szinte pillanatok alatt alakult ki egy igazi közösség „egy
mindenkiért, mindenki egyért”. Ily módon ez az osztály
olyan ajándékot kapott a sorstól, ami akár életre szóló is
lehet. Megismerték az igazi szolidaritást, megtudták, hogy
számíthatnak egymásra, ha bajba kerülnek.
Azt gondolom, hogy ez a csapat még nagyon sok szép
közös eredményt fog elérni, és ezt tiszta szívből kívánom
is nekik. Rövidesen csak a jól sikerült kirándulás eseményeire fognak emlékezni, mivel – milyen csodálatos – a
rosszat nagyon könnyen elfelejti az ember. De sem ők,
sem mi, kívülállók nem fogunk megfeledkezni azokról,
akik álltak a vártán és megtették, amit tudtak, amit kellett.
Megérdemlik, hogy a nevüket is megismerjük: Hábel
József osztályfőnök, Bosnyák Endréné tanárnő, Csitneki
Szilvia szülő és Árpád bácsi, a sofőr.
Gróh Dániel
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2015. július

Mátyás Király Művelődési Ház hírei
– Nyári programok
Nyári Színház
2015. július 18., szombat 20.30 óra,
rendezvénytér

BEST OF L’ART POUR L’ART
címmel

a L’art pour l’art Társulat színházi estje
Zenés Nyári Esték
komolyzenei koncertsorozat
2015. július 25., szombat 19 óra,
római katolikus plébániatemplom

MUSICA PROFANA
régizene együttes koncertje
Az együttes repertoárján hazai és külföldi reneszánsz és
barokk zene kiemelkedő alkotásai szerepelnek

Nyári Színház
2015. augusztus 1., szombat 20.30 óra,
rendezvénytér

IRÁNY RIÓ
vizuális komédiája élő zenével
Méhes Csaba és a Brass in the Five előadása
Zenés Nyári Esték
komolyzenei koncertsorozat
2015. augusztus 8. szombat 19 óra,
római katolikus plébániatemplom

LOVAS BETTINA INGRID
és LOVAS LÁSZLÓ
zongoraművészek négykezes koncertje
A műsorban a romantika és 20. század kiemelkedő négykezes darabjai szerepelnek

Miénk itt a tér
2015. augusztus 15. szombat,
rendezvénytér

VISEGRÁDI ZENEKAROK FELLÉPÉSE
Fellépő zenekarok:
18 óra
Szimbola
19.30 óra
Pumpa
21 óra
Zetor

Szent István-napi rendezvények
2015. augusztus 19., szerda 20 óra,
rendezvénytér

ABS BIG BAND
ünnepi gálakoncertje
Az est folyamán a harminc évektől napjainkig népszerű
big band melódiák és feledhetetlen swing dallamok csendülnek fel

2015. augusztus 19., szerda 21.15 óra

TŰZIJÁTÉK A DUNA FELETT
Nagymaros és Visegrád közös rendezésében

2015. augusztus 20., csütörtök 9 óra,
római katolikus plébániatemplom

ÜNNEPI SZENTMISE,
majd kenyérszentelés és ünnepi műsor
Zenés Nyári Esték
komolyzenei koncertsorozat
2015. augusztus 22., szombat 19 óra,
királyi palota

STRAVIARTE PHORA DUO
koncertje
Fellép: Domenico Menini tenor,
és Denis Biancucci zongoraművész
A koncert műsorát az olasz zenei paletta gyöngyszemei
alkotják Verdi és Puccini népszerű áriáitól az autentikus
nápolyi dalokon át a legendássá vált örökzöld slágerekig

Zenés Nyári Esték
komolyzenei koncertsorozat
2015. augusztus 29., szombat 19 óra,
római katolikus plébániatemplom

RESONATORES PANNONIAE
kamaraegyüttes koncertje
A koncerten válogatás hallható 16–17. századi fúvószene
remekeiből

Az események részletes programja
a www.visegrad.hu weboldalon, szórólapokon
és plakátokon, valamint a koncertek előtt kiadásra
kerülő műsorfüzetekben lesznek megtalálhatóak

A programok ingyenesek! Mindenkit szeretettel várunk!
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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Koncert és megemlékezés
A 2015. június 14-i koncert egyszerre volt tisztelgés
Zoller Attila, a kiváló visegrádi születésű jazz zenész
előtt, és egyszerre emlékeztünk a 2015. március 24-én 71.
éves korában elhunyt Klenjánszky Tamás művészeti igazgató, fesztiválszervező, művészeti tanácsadó, az általa létrehozott visegrádi Ars Danubiana Alapítvány Kuratóriuma elnökének munkásságára, Visegrádért kifejtett tevékenységére.
A visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat, a Mátyás Király Művelődési Ház és az Ars Danubiana Alapítvány részvételével létrejött Zoller-koncerten Tardy Zsófia,
Csikós Attila, Scholcz Péter, Szudy János és Ungár István
léptek fel.
Klenjánszky Tamás ifjúkora óta rokoni kapcsolatokon
keresztül is kötődött Visegrádhoz, sok visegrádi ismerős,
barát idézheti fel a fiatalkori közös emlékeket.
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán 1964–69 között szerzett zongoraművészi diplomát, s már tanulmányai
idején részt vett a Jeunesses Musicales magyarországi hálózatának kiépítésében és a nemzetközi szervezet munkájában.
1971-től az Interkoncert munkatársaként, majd művészeti
titkáraként, 1990-től
az önállósult Interart
Festivalcenter vezetőjeként dolgozott: a
budapesti zenei versenyek szervezését
irányította és több
hazai zenei fesztivál
alapítását kezdeményezte
(Soproni
Régizenei
Napok,
Nemzetközi Kodály
Fesztivál, Kecskemét stb.). 1991-től a Szombathelyi Bartók Szeminárium és Fesztivált megújítva „Bartók — új
zene” mottóval indított sorozatot, a kortárs zene prominens hazai és külföldi képviselőinek részvételével. 1991–
96 között a Budapesti Tavaszi Fesztivál igazgatója volt,
irányítása alatt – többek között a kortárs művészetek bevonásával – a rendezvény a művészeti fesztivál jellege került előtérbe.
Több mint két évtizeden keresztül részt vett a Nemzetközi Zenei Tanács és az Európai Fesztiválszövetség munkájában (az előbbiben 1987–97 között vezetőségi tagként,
az utóbbiban 1994–97 között alelnökként). 1997–2004-ig
Genfben az Európai Fesztiválszövetség főtitkára volt, hazatérte után a kezdeményezésére életre hívott visegrádi
Ars Danubiana Alapítvány rendezvényeinek szervezésében működött közre. A Tiszadobi Fesztivál, az Eötvös Péter Kortárs Zenei Alapítvány kuratóriumának tagja. Szaktanácsadóként segítette a 2006-os Bartók-emlékév előkészítését, és közreműködött a 2011-es Liszt-emlékév szervezésében.
Már a 90-es években kezdeményezte Visegrádon egy a
város kulturális, elsősorban zenei programjait színesítő
civil szervezet létrehozását. Visegrád millenniumi évében,
2009-ben alakult meg Klenjánszky Tamás vezetésével az

Ars Danubiana Alapítvány, amely Visegrád középkori
hagyományaira, a Dunához való kötődésére és a V4 országok szülőhely mivoltára alapozva szervezett komolyzenei és jazz koncerteket a művelődési házzal és több civil szervezettel együttműködésben.
Kezdeményezésre jött létre 2010 óta minden év június
13-án, Zoller Attila születésnapján neves hazai és nemzetközi zenészek részvételével, Szakcsi Lakatos Béla Kossuth-díjas zongoraművész fővédnökségével emlékkoncert
Zoller Attila szülőházában, a Don Vito pizzériában. A
koncerteken rendszeresen részt vett a művész nővére,
Zoller Mária (Mityu) és 2014-ben Zoller Attila lánya, Alicia Carusona is megtisztelte a rendezvényt. Visegrád nevében Félegyházi András polgármester vette át tőle Zoller
Attila apja, Zoller József karnagy hegedűjét és számos értékes dokumentumot a művész hagyatékából.
Az alapítvány részvételével lezajló másik rendezvény,
Visegrád legfontosabb komolyzenei programja, a művelődési ház kezdeményezésre létrejött Zenés Nyári Esték
koncertsorozata. Klenjánszky Tamás a műsor összeállításában komoly hangsúlyt fektetett a V4 országok zenei hagyományainak megjelenítésére. Cseh, holland, lengyel,
orosz művészek mellett – teljesség igénye nélkül –
Mocsáry Károly, Hauser Adrienne, Horváth Anikó és
Elek Szilvia zongoraművészek, Csordás Klára operaénekes, Papp Rita csembalóművész, Zászkaliczky Tamás orgonaművész és számos kamarazenekar koncertjeit élvezhette a közönség a katolikus és a református templomban.
Hitt abban, hogy Visegrád történelmi rangjához, kulturális hagyományaihoz méltó módon a zenében, képzőművészetben, irodalomban központi szerepet tölthet be. Ehhez
színvonalas produkciókra van szükség. A magas szakmai
igény egész pályafutásra jellemző volt, s ha kellett, vitát,
összeütközést is vállalt ennek megtartás érdekében. Mint
igazi küldetéses ember, a szép és követendő célok és az
ehhez mérten prózai valóság közötti konfliktusokat nem
mindig tudta kezelni, és ez is egészsége rovására ment.
Úgy gondolom, Visegrádnak múltja, értékei iránti kötelezettsége miatt is szüksége van és lesz ilyen emberekre,
akik meg tudják fogalmazni azokat a célkitűzéseket, amelyekkel azonosulni lehet, és mindent meg kell tennünk a
célok eléréséhez szükséges feltételek megteremtéséért városunk rangja, neve, önbecsülése érdekében. Ezzel is tartozunk Klenjánszky Tamás emlékének. Ennek megőrzésében szerencsére nem vagyunk egyedül.
Az elhunyt szakmai súlyát mutatja, hogy 2015. április
26-án, a Budapesti Tavaszi Fesztivál záró koncertje előtti
fogadáson Káel Csaba, az intézmény igazgatója emlékezett Klenjánszky Tamásról, életművének rövid ismertetetése során megemlítve, hogy létrehozta a visegrádi Ars
Danubiana Alapítványt. A tervek szerint a Művészetek
Palotája idén ősszel Scholcz Péter kezdeményezésére külön koncerttel állít emléket Klenjánszky Tamásnak.
A megkésett búcsú sorait egy Tőle vett és ma is aktuális
idézettel fejezem be: ,,A közpénzből támogatott fesztiváloknak minél szélesebb közönséget kell megszólítaniuk, ez
szerintem nem mond ellene a színvonalnak. Meg kell értetni az élmény erejével, miért érdemes a minőséget választani. Bíznunk kell az emberek érzelmi intelligenciájáGróf Péter
ban.”
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Könyvtári & hírek
Kedves Olvasók!
Június elején érkezett könyveink:
Gyermekirodalom
Karst, Patrice:
A láthatatlan fonal
Azokat, akik szeretik egymást, összeköti egy láthatatlan fonal. Akkor is, ha
éppen távol vannak egymástól. Sőt, még akkor is, ha az egyikük már nem is
él. Aki szeret valakit, soha nem lesz egyedül.
Glover, David:
Kalandos küldetés – A Minótaurusz labirintusa
Küldetéseinek megoldásához történelmi tudásunkat kell előhívnunk. A történetek során nem maradhat el a sikerélmény sem!
Csukás István:
Berosált a rezesbanda
Pram-pram-prarára-prararáram!
A rettenetes Riminyák tanár úr üres osztályterembe érkezik – ugyanis az
iskolai rezesbanda lelépett egy lopott busszal. A sofőr helyén Szinyák, a
bandavezér ül! Vezetni nem tud, a kaland tehát garantált!
Vadadi Adrienn:
Leszel a barátom? – ovis mesék
Leszel a barátom? – kérdezi teljes természetességgel az óvodában egyik gyerek a másiktól. Leszek! – hangzik a vidám válasz, és már mennek is együtt a
homokozóba, a mosdóba, a babaszobába…
Ifjúsági és felnőtt irodalom
Green, John:
Csillagainkban a hiba
A rákellenes csodagyógyszer összezsugorítja a tumort, és biztosít még néhány évet Hazelnek, ám ő így is folyamatosan a végső stádiumban van, és a
diagnózisában már megírták az élete utolsó fejezetét. De amikor a támaszcsoportban megjelenő, isteni Augustus Waters képében bekövetkezik a nem
várt fordulat…
Martin, George R. R.:
Királyok csatája (A tűz és jég dala 2.)
Hogyan veszi fel a küzdelmet a világ másik végére száműzött királynő a
szétesett és megosztott birodalom felett uralkodó gonosz démonok és gyilkosok ellen? Ki is valójában a titokzatos, álruhában rejtőző kisfiú? A Jó vagy
Rossz képviselői nyerik meg végül a legöldöklőbb, legkegyetlenebb csatákat? Sikerül-e a szörnyű káoszt újra békévé varázsolni?
Martin, George R. R.:
Kardok vihara (A tűz és jég dala 3.)
A Trónok harcában megismertünk egy ősi királyságot, amelyet könyörtelen
férfiak és nők hatalomvágya marcangolt. A Királyok csatájában kiéhezett
ragadozóként söpört végig a birodalmon a háború, a mágia és az őrület. Most
pedig, ahogy a hatalomért folytatott embertelen küzdelem viharos tetőpontjához közeledik, a megtépázott és megosztott királyság kénytelen szembenézni
legszörnyűbb ellenségével, egy ellenséggel, amely a síron túlról érkezik…
Felhívom szíves figyelmüket, hogy könyvtárunk július első két hetében
egészen július 10-ig (péntek), valamint július 16-án (csütörtök) és 17-én
(péntek) szabadság, illetve személyes elfoglaltság miatt zárva tart.
A szabadságok utáni első teljes hetem július 20-án, hétfőn lesz!
Mindenkinek kellemes nyaralást, jó pihenést kívánok, sok szeretettel:
Kotz Eszter
könyvtáros

2015. július

Múzeumok
Éjszakája 2015.
– Visegrád
Örömteli hír, hogy a Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozat országosan
sok érdeklődőt vonzott. Még jobban
örülhetünk annak, hogy a visegrádi
Múzeumok Éjszakája is jól sikerült,
rekordszámú látogató, cca. 150-160 fő
volt kíváncsi a királyi palotában, ill. a
Salamon-toronyban lezajlott esti programra.
A szokásos esti előadást – idén a
mérgekről, mérgezésekről volt szó –
követő, újdonságként, ez évben először megrendezett zseblámpás palotalátogatás, ill. fáklyás felvonulás a
Salamon-toronyba felkeltette az érdeklődést.
Az est másik meglepetése az előadás
utána méltó és hiteles környezetben, a
palota díszudvarában a Primavera
táncegyüttes négy ifjú hölgytagja által
tartott rövid reneszánsz táncbemutató.
Azon jóleső érzésünk tudatában,
hogy van még igény a kultúrára, a
múlt megismerésére, ezúton is szeretnénk a múzeum nevében megköszönni
a táncos lányok, Bene Júlia, Cseke
Júlia, Gróf Anikó és Gróf Boglárka
produkcióját.
Gróf Péter

Július
– Szent Jakab hava –
Nyárhó
Ha július hóban gyakran esik az eső,
Annak hasznát veszi nagyon a szőlő.
Ha Jakab napja száraz s nem esik,
Készülj rá, kemény tél ígérkezik.

Családi
játszónapok
A Dunakanyari Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai
családi játszónapot rendez

2015. augusztus 5-én,
szerdán 10–14 óráig Visegrádon,
a művelődési házban.
Bővebb információ a kihelyezett
plakátokon lesz látható.
Dunakanyari Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat
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A hónap műtárgya
Caesar és a játékok hava
A római naptárban a hónap eredetileg a fantáziátlan
Quintilis (ötödik) nevet viselte, mivel az egykori márciusi
évkezdéstől számítva az ötödik hónap volt. Kr. e. 44-ben
nevezték át júliusra, Iulius Caesar tiszteletére, aki e hónap
12. napján született.
A hónap elején volt a Poplifugia, „a nép menekülésének” ünnepe, melynek eredete, jelentése homályba vész.
Ezt követte Fortuna Muliebris (női szerencse) napja, majd
Juno Caprotina termékenységi szertartásai. Ilyenkor az
asszonyok egy vadfügefa (kecskefügefa) alatt mutattak be
áldozatot, mert mind a kecskét (capra), mind a fügét
(ficus) termékenység-jelképnek tekintették. Ezt követően
indult a nagy játékok (ludi) időszaka.
Július 6–13. között tartották a Ludi Apollinarest, Apolló
isten tiszteletére. A második pun háború (Kr. e. 218–201)
idején az isten többször is megsegítette a rómaiakat, pl. a
pusztító pestis ellen is. Hálából, a háborút követően, színházi előadásokkal és állatvadászatokkal tarkított rendezvényekkel emlékeztek rá.
Július 15-én rendezték a Ludi Castorumot, a Castor és
Pollux ünnepére emlékező játékokat. A római mondák
szerint ők segítették győzelemre a köztársaságot az utolsó
király ellenében. Az ikerpár egyébként a tengerészek és a
lovasok patrónusa volt, gyakran lovasokként is ábrázolták
őket, így a római lovasság jelképeivé váltak. Rómában a
júliusi, nagy felvonuláson 1800 lovas parádézott teljes
díszben és fegyverzettel. Egy ilyen ünnepi „díszöltözet”
része lehetett a visegrádi Duna-mederből előkerült, 2–3.
századi email berakásos lószerszámdísz is. Bár a Birodalom területéről rengeteg lószerszámdísz ismert, de ilyen
kialakítású csak kevés van. Ezek elkészítése sok munkát
és szaktudást igényelt, ezért nem tartoztak a szokványos
katonai felszereléshez, tulajdonosa kitüntetésként kaphatta, csak jeles alkalmakkor viselte.
Castor és Pollux játékai után
többnapos vásárt is rendeztek,
amelyeken már nem csak az
adott város, de a környék
lakosai is megjelentek. A
rómaiak gyakran kapcsolták
össze a vallási ünnepeket és
nagy
tömegeket
vonzó
látványosságokat a haszonnal
kecsegtető árucserével. A nagy
piac
vége
után
újabb
látványosság
következett:
július 20–28. között a Ludi
Victoriae Caesaris, amely
Caesar
polgárháborús
győzelmeinek állított emléket.
A hagyományok szerint a pharsalosi csata (Kr. e. 48) előtt
Caesar Venus istennő segítségét kérte, akit nemzetségének védőjeként tartott számon. A győzelmet követően,
fogadalmát betartva, ünnepi játékokat rendezett és templomot emeltetett az istennőnek. Augustus – ápolva elődjének emlékét – évente megrendezett játékká tette.
Július 21–25. között tartották a meg nem szelídített természeti erők szertartásait: a fák és a vizek ünnepeit

(Lucaria, Neptunalia és Furrinalia). A Neptunalia két
napos fesztivál volt Neptunus tengeristen tiszteletére, aki
megóvja a termést a szikkasztó forróságtól. A másik két
istenség tiszteletének eredetére nem maradt leírás, így
lassan feledésbe merült.
Bár ebben a hónapban igen sok mezőgazdasági munka
volt, mégis többnapos játékokat és számos ünnepet is
tartottak. Felmerülhet a kérdés, hogy hányan vettek részt
egy-egy ilyen szertartáson? Úgy tűnik, hogy a Róma
őstörténetének korából eredő ünnepek zöme már a köztársaság korában elveszítette egykori értelmét és jelentőségét: a nép egészének nevében csak néhány papi személy
végezte el a teendőket. Ugyanígy a nagy állami ünnepek
kultikus cselekményeit a hivatalnokok és a különféle papi
testületek tagjai hajtották végre. Vidéken számolhatunk a
közösség többségének részvételével, mert itt erősebb volt
az összetartozás tudata, és jobban érzékelhetőek voltak az
ünnepek mélyén rejlő ősi rítus gyökerei is. Az ünnepi
játékoknak (ludi) is kezdetben vallásos céljuk volt: az
istenek kiengesztelése vagy az isteneknek való hálaadás.
Ez a vallásos jelleg a századok múlásával elhomályosult,
a színházi előadásokból, gladiátorjátékokból, lóversenyekből, állatvadászatokból álló programsorozat kizárólagosan a városi köznép (plebs) szenvedélyesen kedvelt és
még szenvedélyesebben követelt látványosságaivá váltak,
amit a mindenkori kormányzat a plebs befolyásolására és
megnyerésére használt fel.
Boruzs Katalin
régész

Új régészeti kiállítás Visegrádon
2015. június 19-én nyílt meg a Magyar Tudományos
Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Őstörténeti Témacsoportja és a Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma rendezésében „Az őshazától Visegrádig – A leletektől a viseletekig” című kiállítás a Salamon-toronyban. A tablókon színes képek és ismertető
szövegek segítségével követheti nyomon a látogató a
magyarság útját az Ural vidékétől a Kárpát-medencéig.
Külön tablók mutatják be a honfoglalás kori viselet rekonstrukcióját és őseink harcmodorát. A vitrinekben Visegrád 8–11. századi történetének helyszínein (Széchenyi
utca, Sibrik-domb, Várkert) folytatott régészeti feltárások
leleteit, legújabb eredményeit láthatjuk. Külön tárlóban
ismerheti meg az érdeklődő az íjkészítés módszerét és egy
előkelő honfoglalás kori női sír aranyozott ezüst viseletei
díszei másolatainak segítségével gyönyörködhetünk eleink ötvösművészetében. A kiállítás fontos információt
szolgáltat az utóbbi évek hazai régészek által végzett
magyar őstörténeti tárgyú oroszföldi régészeti ásatásairól.
A kiállítás, amelyet Fodor Pál, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont főigazgatója és Tomka Gábor, a
Magyar Nemzeti Múzeum igazgatóhelyettese nyitott meg,
szeptember végéig várja a látogatókat. Megtekintését
mindenkinek ajánljuk, különösen a népünk múltja iránt
érdeklődőknek.
Gróf Péter
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Kirándulás Selmecbányára
Gazdag élményben volt része annak a hatvan utasnak,
aki a felvidéki Selmecbányára kirándult az Együtt Kulturális Egyesület szervezésében. Úti kalauzunk Bánhidi
László tanár úr volt, aki lebilincselő tudásával, érdekfeszítő történeteivel az egész nap folyamán ébren tartotta figyelmünket.

A kastély külső képe
Első állomásunk a Selmeci-hegység lankáján fekvő
Szentantal volt, ahol az eredeti épségét kívül-belül megőrző, dombtetőn álló Koháry–Coburg-kastélyt tekinthettük meg. A másfél óra alatt végigjártuk a négy bejáratos,
ötvenkét szobás épületet, megismerve a család történetét,
a generációk alatt létrehozott értékeket: szobaberendezéseket, bútorokat, festményeket, gazdag trófeagyűjteményt.
Betekintést kaphattunk a bárói, majd grófi címet kapott
család történelmi szerepéről, a kastélyban folyó életről. Jó
volt tapasztalni, hogy a történelem viharában a kastélyt
eredeti épségében megmaradt.
Rövid ugrásra innen a hegyek közé szorított, gyönyörű
fekvésű Selmecbányára értünk. A városra rálátva betájoltuk a Kálváriát, az Óvárat, az Újvárat, a különböző templomokat, iskolai épületeket. Átsétáltunk az Óvárba, mely
eredetileg templomnak épült, de a török támadásától tartva, erőddé alakították át. A saroktoronyban freskók maradványát láthattuk. A védőfal mentén végigsétálva a
lőréseken leláttunk a városra. A vár szentélyéből származott a híres MS mester szárnyas oltára, melynek egy része
Esztergomban látható. Egy teremben különböző szentek
szobrait, címereket láthattuk, másutt a pipakészítés folyamatát ismertették.

2015. július

– ahol egy szép Szentháromság-szobor is állt – a több
helyiségből álló galériát néztük meg; itt különböző művészeti stílusban alkotott szobrok, festmények gazdag gyűjteményét állították ki. Az udvarban még láthattuk a bejáratokat az egykori ezüstbányák sínjeivel.

Hangulatos terecske a Szentháromság-szoborral
A fel-le kanyargó utcácskákon sétálva a botanikus kertbe értünk, majd az egykori akadémiai épületek mellett
elhaladva a Kammerhof épületénél kötöttünk ki. Itt a több
szinten látható bányatörténeti kiállítás egy részét tekintettük végig, mely során a bányászat eszközeivel, a bányászok ruházatával, életmódjával ismerkedhettünk. A tárlókban gazdag ásványgyűjteményt is láthattunk.
Szomorú volt hallani, hogy az egykor húszezer lakosú
városban ma mindössze nyolcezren élnek, s csupán ötven
a magyar. A valaha híres iskolavárosban Mária Terézia
létesítette a világ első akadémiáját, ahol bánya- és erdőmérnökképzés folyt. Nemesfémbányászata Európa nagy
hányadát adta.
Selmecbányán számos híresség született, többek közt:
Hell Miksa csillagász, Czvittinger Dávid irodalomtörténész, Kosáryné Réz Lola írónő, Kosáry Domokos akadémikus, Bulla Elma színésznő.

Bányamérnöki oklevél

Az Óvár monumentális falai

A várból lesétáltunk a városközpontba, közben elhaladtunk az evangélikus líceum mellett, melyben valamikor
Petőfi és Mikszáth is diákoskodott. Egy hangulatos téren

A program végét ebéd zárta le, majd hazafelé indultunk
a szemnek-szívnek kellemes tájon a májusi napsütésben.
Bánhidi tanár úr oda- és visszafelé is számos eseményt,
adatot, anekdotát osztott meg velünk, gazdag lexikális
tudását jó humorral adta át. Esztergom felé közeledve egy
rövid pihenő alatt Fehér László tárogatóművész lepte meg
műsorával a társaságot.
Bánó László mindannyiunk nevében mondott köszönetet
a jól sikerült kirándulásért a szervezőknek, kifejezve
reményünket, hogy lesz folytatása.
Borsody István
(Fotók: Csepreginé Borostyán Anna)
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Bányák és gyárak Visegrádon
(1685–1920)
1683. szeptember 12-én a Bécs melletti Kahlenberg környékén a Sobieski János lengyel király és Lotharingiai
Károly főherceg vezetésével a keresztény seregek döntő
győzelmet arattak a várost ostromló törökök felett. A
bécsi sikert kihasználva a következő két évben megindult
a szövetségesek támadása, az elsődleges cél Buda visszafoglalása volt, hogy a törököt kiűzzék az ország területéről.
Maradék erejüket összeszedve 1685-ben a törökök ellentámadásba lendültek. Csapataikat „Scheitan” (Şeytan)
Ibrahim pasa szeraszker, vagyis a Sátánnak nevezett
Ibrahim pasa, főparancsnok vezette, aki 1685. augusztus
4-én még egyszer és utoljára elfoglalta a visegrádi várat,
amelyet igen hősiesen Johann Esaias Bischoffshausen
parancsnok védett. A törökök igen rövid idő, alig két hét
után rájöttek arra, hogy a romhalmazzá vált visegrádi vár
védhetetlen.
1685. augusztus közepén a további rendeltetésszerű
használatra teljesen alkalmatlan várat kiürítették, vagyis
430 évvel ezelőtt szabadult fel Visegrád a 141 éves török
uralom alól. Felszabadulásakor a hadászati szempontból
jelentőségét teljesen elvesztett vár mellett a település
romokban, lakatlanul állt. A város romjain nehezen indult
újra az élet. Átmenetileg először 1692–93-ban, majd
1696-tól végérvényesen lakott helyként említi Visegrádot
az akkori országos összeírás.
A visegrádi uradalom földesura a Budai Kamarai Felügyelőség volt. Az általuk előírt robotot, fakivágást és a fa
szállítását a lakosságnak folyamatosan teljesítenie kellett.
A kamarai birtokot 1699-ben átmenetileg egy bányatársaság vette bérbe, amely változást jelentett a település
életében is. A meglehetősen vegyes összetételű – köztük
voltak a budai kamarai adminisztráció tisztviselői is –
bányatársaság Visegrádon kívül Nagymarosra, Nagybörzsönybe, Szokolyára, Perőcsényre és még további helységekre szóló kutatási engedélyt kapott. Ezen engedély
alapján jogosult volt aranyat, ezüstöt és más érceket bányászni.
Visegrád város újabb kori történetét feldolgozó Magyar
Eszter történész kutatásai alapján tudjuk, hogy a társaság
Visegrádon egyetlen bányát nyitott. A bányának három
bejárata volt, amelyeket Szentháromság-aknának, illetve
Miasszonyunk- és Szent István-tárnának neveztek. Helye
esetleg a Lepence-patak forrásánál vagy a mai Bányahegy környékén lehetett. Az előbbi adatokhoz mindössze
annyit tudok hozzáfűzni, hogy Karpe Mihály 1777 körül
készült úrbéri felmérési térképén ezen a helyen
,,Lepencze-pataka alias Bánya-Völgy” felirat olvasható.
Az 1990-es évek végén Nagy Béla geológus kereste a
Visegrád-lepence-völgyi nemesérc bányát, amelyet nem
talált meg, csak felszíni bányászati nyomokat tudott talált.
Véleménye szerint itt gyenge minőségű ezüstércet fejtettek. A Lepence-patak medrében felszínre került piritesagyagos telérekből igen csekély mennyiségű, átlagosan
0,4 g/t aranytartalmat is meg lehetett határozni.
A bányatársaság visegrádi működése valószínűleg rövid
ideig tartott az eredménytelen kutatások miatt is, de elsősorban a város jogi helyzetének megváltozása lehetett a
döntő ok. Az uralkodó ugyanis 1699-ben 40 000 rajnai
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arany forintért Bécs város védőjének, gróf Ernst Rüdiger
Starhembergnek adományozta a visegrádi uradalmat,
amelyhez akkor Visegrádon kívül még hozzátartozott
Maros oppidum és Kisoroszfalu is. Az adományozás nem
terjedt ki a kincstári tulajdonban lévő bányákra. Az adományozás jogtalan volt, mert Visegrád el nem idegeníthető koronabirtok volt, így a magyar országgyűlés ez ellen
tiltakozott, és ennek nyomására a kincstár 1756-ban viszszaváltotta a Starhemberg-örökösöktől Visegrádot.
A 18. sz.-ban úgy tűnik, hittek a Visegrádon folytatható
nemesfémbányászatban. Magyar Eszter várostörténeti
munkájában említi, hogy a Starhemberg-időszakban a
Lepence-patak forrásánál Újbánya néven még folyt
bányászkodás.
A 19. sz. utolsó harmadában a Magyarországon is meggyorsult gazdasági fejlődés arra ösztönözte Visegrád régi
új földesurát, vagyis a kamarát, hogy a birtok minél többet jövedelmezzen, vagyis engedélyezte területükön a
további nyersanyagkutatásokat. A Lepence-patak völgyében már 1792-ben timsó előállítására alkalmas anyagot
találtak. Magyar Eszter kutatásai alapján tudjuk, hogy a
kamara a kitermelés lehetőségét a selmecbányai bányaigazgatóság szakembereivel vizsgáltatta meg. A timsógyártó mester Felső-Ausztriából érkezett. A timsófőzőben
a gyártás már 1793-ban megindult. A bányát és a főzőt
budai polgárok bérelték, a bányászok részben Selmecbányáról és annak szomszédos falvaiból, részben Ausztriából érkeztek.
Visegrád határában, a Lepence-völgyben folyó timsógyártás a 19. sz. első harmadában megszűnt; oka valószínűleg a lelőhely kimerülése volt.
Régebben a kálium-alumínium-szulfátot hívták timsónak. Hazánkban főleg festésre és cserzésre használták,
alapanyaga a timsókő (alunit) volt, de előállították timsópalából és timföldből is. Aluniton két anyagot is értettek,
egyrészt alunit ásványt, másrészt pedig a trachitnak nagy
mennyiségű alunitot tartalmazó módosulatát. Azt, hogy
Lepencén az előbb felsorolt alapanyagok közül melyiket
bányászták, egyelőre nem tudom megmondani. Az egyik,
1885. évi községi kataszteri térkép jelöl egy kőbányát a
Lepence-völgyben, amely talán a mai erdészeti fafeldolgozó telep területén lehetett. A timsófőzés esetleg ezzel a
bányával hozható kapcsolatba.

1821. Lepence-völgy térképe (1804. évi térkép másolata)

A timsófőző helyét viszont pontosan meg tudjuk határozni, mert a Magyar Országos Levéltár Térképtárában a
kamarai térképek között megtalálható egy 1804-ben készült, a Lepence-völgyben lévő telkek felmérését ábrázoló
kéziratos térkép. Ezen a részben színezett térképen ábrázolták a patak és a malomcsatorna közötti területen a
vízimalom épületét, amelyet X jelez, és a mögötte lévő, a
molnár által használt gyümölcsöst és konyhakertet. A
terület közepén a timsófőző épületét a térképen Y jelzi,
majd egy
(Folytatás a következő oldalon)
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(Folytatás az előző oldalról)
nagyobb közös rét következik, mellette egy tavacska van,
amelyet Z jelez, ebből indult ki a malomcsatorna. A timsófőzővel szemben a patak baloldalán Muckstadt András
rétje feküdt. Erről a térképről 1821-ben egy színezett,
egyszerűsített másolat készült, ezért feltételezhetjük, hogy
a timsófőző akkor még működött.
A vízimalom épületét 2008-ban a Lepencei Strandfürdő
területén a tervezett szállodaépítést megelőző régészeti
kutatás során Kováts István régész megtalálta és feltárta.
Most már, hogy ismerjük a malom helyét, feltételezhetjük, hogy a timsófőző telke és épülete a strand volt nagymedencéje, illetve az ahhoz tartozó épületek helyén lehetett.
Az előbb említett kamarai térképek között találunk egy
1841-ben készült Visegrád határát és a nagymarosi oldalon csak a Duna menti részt ábrázoló igen vázlatos térképet, amelyen ábrázolták a gipsz- és kalcitbányákat, és a
hozzájuk tartozó területet is jelölték.
A bányák közül kettő a térképen a Zsidó-hegy és a Sziget-hegy alatti területen található, amelynek az Esztergom
felőli szélén lévőt Mihály-bányának nevezik. A harmadik
bányát a térképen a város északi szélére jelölték. Ez a
bánya a mai napig is megvan. A királyi palota részben
helyreállított épülettömbjéhez tartozó ún. kis sziklaudvar
fölötti részen van a bejárata. A felhagyott bánya egy hoszszabb, a hegy belseje felé tartó járatból és a bejárathoz
közel jobbra, vagyis délre forduló ágból áll. Egyelőre úgy
tűnik, hogy ez a tárna az egyetlen emléke a régebben
Visegrádon folyó bányászatnak.
A térképen a bányákon kívül jelölték a még előforduló
ásványok, kőzetek nevét és helyét is. A Zsidó- és Szigethegy közötti területen lévő felirat szerint itt az agyagpala
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rétegben kőszén betétek is előfordultak. Talán a Feketehegy oldala lehet, ahova azt írták, hogy itt homokkő található változó márga konglomerátumokkal. A Várhegy
túloldalán lévő részre és a nagymarosi oldalra került felirat szerint itt homokkő előfordulásra lehet számítani.
Végül a Visegrád területén folyó kőbányászat történetét
illene ismertetnem. Ez az iparág mindig fontos volt városunk életében, mert jelentős számú embernek adott
munkát, illetve biztosította jó néhány család megélhetését.
Bevallom, e téren nem végeztem alapos, részletekbe menő kutatást, vagyis nem tudom, hogy melyik bányát mikor
nyitották meg, illetve azt meddig művelték. Ezért csak az
1910 körüli évek statisztikai adatait tudtam felhasználni,
és adok rövid összegzést az akkori helyzetről. A legtöbb
munkást, 83 főt a Vasútépítkezési Rt. foglalkoztatta,
amely az Úrbéresek kőbányáját bérelte. Roheim Károly és
fia két kőbányát is bérelt. Az Úrbéresek alsó kőbányájában 29 munkást, a felső kőbányában 33 főt foglalkoztattak, vagyis a két munkahelyen összesen 62 főt. Volt még
egy bérlő Visegrádon, özv. Weresmarthy Bertalanné
dunabogdányi székhelyű haszonbérleti vállalata 150
munkást
foglalkoztatott,
a Doboshegy–Zebegény
trachitkőbányákat bérelte.
Azt, hogy a téglagyártás mikor kezdődött Visegrádon,
egyelőre nem tudjuk pontosan megmondani. Emlékezetem szerint az elmúlt évtizedekben régi, főleg valamikor
kincstári tulajdonú épületek javításakor vagy bontásakor a
falakból néha előkerült egy-egy nagyobb méretű vörösre
égett anyagú, CDV (Corona Dominium Visegradiensis)
bélyeggel ellátott tégla.
Szőke Mátyás
c. múzeumigazgató
(A cikk második részét augusztusi számunkban közöljük.)

Szomorú vasárnap
A címet ízlelgetve sok olvasóban talán olyan gondolat
ébred, hogy írásom a tragikus sorsú dalszerzőről, a múlt
század harmincas éveiben sikeresnél sikeresebb slágert
komponáló Seress Rezsőről fog szólni. Lehetne, sőt talán
kellene is, hiszen ki nem ismeri a Gyerünk, Bodri kutyám,
az Engem még nem szeretett senki vagy talán legkedvesebb, a Szeressük egymást gyerekek című dalt, melyeknek
zenéjét, szövegét is ő maga szerezte. Szomorú vasárnap
című keserédes dalával pedig világhírnévre is szert tett.
De hát most másról szeretnék szót ejteni.
Az egyik kereskedelmi tv-csatorna ,,betelefonálós” műsorában arra biztatta nézőit, ugyan mondják el véleményüket a kereskedelmi boltok vasárnapi kötelező zárva
tartásáról. Ez késztetett arra, hogy a témát érintve néhány
sort papírra vessek.
Időben vissza kell ugornom legkevesebb 70–75 évet.
Mi, gyerekek, bátyám és én csak vasárnap reggel tudtunk
apánkhoz, apám ágyába bújni, hogy egy kicsit együtt
hancúrozzunk. Hancúrozás közben pihentetőül kitért egy
kis ,,egyszeregyezésre”, sőt még néhány nótát is tőle
tanultunk: Oly jó ez a vasárnap, az ember örül az ágynak…, vagy Nekem olyan asszony kell, ha beteg is, keljen
fel.
Nem volt ugyan gyakori, de voltak vasárnap délelőttök,
amikor apám filmmatinéra vitt bennünket. Főleg vidám
filmekre: Stan és Pan, Zorro és Huru, Münchausen báró,

de határozottan emlékszem egy szép, színes magyar filmet is láttunk, a Háry Jánost.
Otthonunkban a családi asztalt – teljes létszámmal – kizárólag vasár- és ünnepnapokon tudtuk körül ülni. (Hétköznapokon, munka után apám szólóban étkezett.) Ez
nekünk egy külön ünnepet jelentett. Aztán apámat behívták katonának, bátyám 1943-ban egy visegrádi baleset
következtében elhunyt. Véget ért a felhőtlen, boldog vasárnapok korszaka.
Miért hozakodtam elő mindezzel? Válaszom egyszerű:
tanulságul. A vasárnapnak, a hét egy napjának családi
ünnepnapnak kell lennie. Az esélyt erre mostantól – ha
megkésve is – minden család megkapja, megkapta.
,,Félszülők” helyett apák, anyák együtt tölthetnek egy
napot gyerekeikkel – jó esetben a nagyszülőkkel is. Nem
kell ettől félni, nem kell a társadalmat riogatni. Nem szabad mindent üzleti szempontból mérlegelni; vannak
ügyek, melyek fontossága mindent előz. Ilyen ügy a családi egység, mellyel nemzetünk csak erősödik. Ránk fér.
Sajnos, sok terület van, melyet nem lehet vasárnap
,,bezárni”, de okos és emberi odafigyeléssel az ott foglalkoztatottakat is – egy hónapban két, három esetben – meg
lehet ajándékozni szabad vasárnappal. Így válhat a szomorú vasárnap boldog vasárnappá.
Budapest, 2015 tavasza
Tisztelettel:
Scheili Béla (Budapest)
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K É RD É S E K – M AG UN K RÓL
Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!
Úgy gondolom, hogy valamennyiünknek érdeke, hogy világos és tiszta képet nyerjünk lakóhelyünk
ügyeinek állásáról. A sok pletyka és szóbeszéd helyett „hivatalos” tájékoztatást kapni dolgainkról. Ennek
érdekében az alábbiakban szeretnék városunkkal kapcsolatban néhány közérdekű kérdést feltenni. A választ, amennyiben megoldható, még ebben a számban kérem leközölni. Kérdéseimet egyidejűleg e-mail-ben eljuttatom a Polgármester
Úrhoz is.
Kérdéseim a következőek:
• Mi a helyzet az új CBA üzlet létesítésével?
• Mikor kezdődnek és fejeződnek be a munkák az árvízvédelmi töltés teljes hosszában?
• Mikor kezdődnek és fejeződnek be a városháza felújítási munkálatai?
• Mi az elképzelés a volt kemping területének hasznosításával?
• Mi a jelenlegi helyzet a „Műemlék” épület városi birtokba adásával?
• Mi az iskolabővítési projekt állása?
• Mi az óvodabővítés kezdő és befejező határideje?
• Hogyan áll a „Patika-ház” felújításának ügye?
• Hogyan áll a „Zöld-ház” felújításának ügye?
• A Schulek utca és a Fő utcai járda felújításakor miért nem került sor a föld alatti kábel elhelyezésének előkészítésére?
• Mikor lesz végleges háziorvosunk és mi a helyzet a volt háziorvos perével kapcsolatban?
• Hogyan áll városunk és volt jegyzőnk pere?
• Mi az önkormányzat elképzelése a város idegenforgalomból gyarapodó vagyonával?
• Miért mondott le posztjáról Visegrád város egyszemélyi tulajdonú Pro Visegrád Kht.-jának ügyvezető igazgatója?
• Lépett-e bármilyen formában az önkormányzat a lepencei strand újra működtetése vagy visszaszerzése ügyében?
• Van-e terve az önkormányzatnak új strand létrehozására?
• Milyen, az eddigiekhez képest új, konkrét fejlesztések vannak tervbe véve erre a ciklusra?
Várom szíves válaszukat.
Abonyi Géza

Kedves Géza!
Elolvastam írásodat, és miután annak elején azt kéred,
hogy ha lehet, még ebben a lapszámban jelenjen meg a
válasz, személy szerint minden teendőmet félre tettem,
hogy kívánságodnak eleget tegyek. Válaszom talán kicsit
más lesz, mint amire gondoltál, de nekem egy személyben
nem tisztem az önkormányzat nevében nyilatkozni, így be
kell érned most ezzel.
Mindenek előtt azzal kell kezdenem, hogy kérdéseidet
arcátlannak és álságosnak nevezzem.
Arcátlannak, mert pont Te nem tehetnéd fel ezeket a
kérdéseket. Hogy miért? Azért, mert nem egy, de igen sok
kérdésemre nem adtad meg a mai napig a válaszokat. Még
hallom a fülemben, hogy „majd írásban válaszolok”,
,,írásban válaszolok”, de aztán persze soha sem válaszoltál. Az újságban feltett kérdéseimre sem jött soha válasz.
Te pedig most azt várod az önkormányzattól, hogy kilenc
órán belül kimerítő és tisztességes válaszokkal álljon elő.
Nos: ezt gondolom én arcátlanságnak.
És hogy miért álságos? Azért, mert ha olvasod és nézed
a helyi közügyeket érintő írásokat és közvetítéseket, akkor
a kérdéseid zömére tudnod kell a választ. Sőt azt is tudnod kell, hogy sok tekintetben azért szenved és küzd a
mai városvezetés, mert amikor Te voltál a polgármester,
egyes ügyekben nem tettél semmit. Mire gondolok? Például arra, amikor kijelentetted, hogy a mobilgát építéssel
neked semmi dolgod, hiszen csinálja azt a management.
Nem is mentek előre a dolgok. Aztán kiderült – és azóta
élesben is látom –, hogy az elmúlt három évben épp a
polgármester munkaidejének jelentős részét az kötötte és
köti le, hogy életben tartsa, és előre vigye az ügyet. Vagy
a városközpont esetében én kérdeztem meg Tegzes Dánielt, a VVF Kft. vezetőjét, hogy mit csinált egy évig a havi

több száz-ezres fizetéséért? A válasz az volt, hogy semmit, hiszen a polgármester semmilyen utasítással, munkával nem látta el. Az csak később derült ki, hogy a Pro
Régiónál nemhogy nem ismertek téged, de a nevedet sem
tudták, mert másfél év kevés volt ahhoz, hogy elkezdj
foglalkozni a kérdéssel. Most meg megkérdezed, hogy
állnak az ügyek? Úgy, hogy részben az elszenvedett késlekedés, részben technikai problémák miatt, a néha ellenségesnek érezhető környezetben olyan gondokat kellett
megoldani, amelyeket – ne vedd sértésnek –, de személyes véleményem szerint Te soha sem tudtál volna megoldani, sőt, néha talán megérteni sem.
De hasonlókat lehetne írni a CBA-val, a kempinggel, a
műemlék épülettel vagy akár a háziorvos-üggyel kapcsolatban is. (Hozzáteszem: a kérdéseidből többek között épp
az olvasható ki, mennyire nem érted még ma sem, hogyan
működik egy önkormányzat…)
Kedves Géza!
A hivatal, élén a jegyzővel másfél-két évig a rendes
ügymenet mellett 150%-on dolgozva azzal foglalkozott,
hogy azt a nagy rakás szemétdombot, amit örököltünk –
hogy a hasonlatnál maradjak –, eltalicskázza. Ki merem
jelenteni, hogy ma már összehasonlíthatatlanul jobb a
helyzet, mint korábban. Persze van még tennivaló és a
gyenge pontokat is látjuk. (És sajnos még a régi dolgoknak sem értünk a végére. Nem is olyan rég jött meg például a Pest Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztályának az állásfoglalása az ominózus
Patak fogadós telekeladás ügyében. Nemcsak hogy megerősítette a gyanúnkat, hogy törvénysértő volt a telekeladás, de még bűncselekmény elkövetését sem zárja ki. Sőt
az is lehetséges, hogy a sok-sok más esettel ellentétben,
ebben az esetben az elévülési idő
(Folytatás a következő oldalon)
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(Folytatás az előző oldalról)
sem járt le. Tehát még ezzel is kell foglalkozni, de ez már
inkább a jogászok dolga. Amúgy figyelmedbe ajánlom a
tényfeltáró bizottság Összefoglaló jelentését olvasgatásra.
Volt, aki már kikérte tanulmányozásra.)
Mint fentebb említettem, vannak hibák is. Most csak
kettőről írnék részletesebben.
Az egyik a kommunikáció. El kell ismerni, hogy egyes
esetekben nagyon rosszul kommunikál az önkormányzat a
várossal. Ha vannak sikerek, márpedig vannak szép
számmal kisebbek, nagyobbak, akkor ezeket nem „fényezi” eléggé. Csak egy-két példa: A Castrum Kft. felszámoltatásával elértük, hogy a lepencei K-7-es termálkút teljes
mértékben visszakerüljön az önkormányzathoz, és hasznot hajtson. Megszereztük a rendőrségi üdülőt, hogy egy
jövőbeli óvodabővítést optimálisan meg lehessen valósítani. Az árvízvédelmi beruházás építéséhez további több
mint 700 millió Ft-ot és többlet időt sikerült szereznünk.
Az eredetileg megajánlott 120 millió Ft helyett közel 400
millió Ft-ot sikerült kiharcolnunk az iskola bővítésére. A
gondos gazdálkodásnak – és csak kis részben az adósságelengedésnek – köszönhetően stabil pénzügyi helyzetet
teremtettünk, ennek köszönhetően tudtuk tisztán önerőből
megépíteni a Schulek utcát, vagy a Fő utcai hosszú járdaszakaszt; és elértük azt, hogy egyáltalán lehetnek terveink. Még folytathatnám hosszasan, de nem teszem.

Ismét beköszöntött a gombaszedés szezonja
Az esős és felmelegedő időnek köszönhetően egyre nagyobb tömegben jelennek meg az erdőben a gombák,
emiatt a Pilisi Parkerdő Zrt. fontosnak tartja, hogy felelevenítse a gombaszedéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.
A sokak által kedvelt erdei gombák gyűjtését csak olyanoknak ajánljuk, akik megfelelő gombaismerettel rendelkeznek, a tájékozatlan gombaszedés ugyanis emberre,
védett gombafajokra és az erdő egészségére is veszélyes.
Fontos, hogy csak olyan gombát szedjünk le, amit ismerünk (hiszen vannak védett és mérgező gombafajok is),
és, hogy a leszedett gombákat gombaszakértővel bevizsgáltassuk. A majd 2000 gombafaj közül csak néhány
százzal találkoznak rendszeresen a természetjárók, 58
pedig védelem alá tartozik. A Pilisben és a Visegrádihegységben leggyakoribb fajok az őzláb-, a róka-, a galamb-, a császár- és a tinóru gombák.
(A környezettudatos gombaszedéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat itt foglaltuk össze:
http://www.parkerdo.hu/index.php?pg=news_1_997)
Személyes felhasználásra – mint minden állami erdőterületen – a Pilisi Parkerdő Zrt. területén is fejenként napi
2 kg gombát szabadon lehet gyűjteni. Ha valaki egy alkalommal több mint 2 kg gombát kíván szedni, vagy kereskedelmi céllal gyűjt, a területileg illetékes erdészet írásos
engedélyét kell kérnie. (Amennyiben védett területen
gyűjtene, a természetvédelmi hatóság engedélye is szükséges.) A gombagyűjtési hozzájárulást 2015. május 20-tól
a Pilisi Parkerdő Zrt. egyes erdészeteinek területére lehet
kérni. Az engedély egy idényre szól, de a kiadható enge-
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És mindezek mellett el kell ismerni, hogy nem hogy
rosszul, de sehogy sem kommunikáltuk, hogy milyen
ügyeket és állapotokat örököltünk meg. Hogy milyen
csontvázak potyogtak vagy két évig a szekrényekből, és
milyen fejetlenség uralkodott minden területen.
A másik komoly hiba, hogy a városvezetés úriember
módjára viselkedik olyanokkal is, akik ezt nem érdemlik
meg, sőt vissza is élnek ezzel. Nem ítélek én el ezért senkit, hiszen nem várható az el mindig mindenkitől, hogy
tekintettel legyen annak a közösségnek az érdekeire is,
amelyikben él, vagy ahol tevékenykedik, hogy ne csak
saját kisszerű érdekeit nézze, de meg kell állapítsam:
értek emiatt minket súlyos meglepetések.
Így állunk tehát most. Megyünk előre, és bár olykor nehézséget jelent megértetni mindenkivel, hogy a szabályok
mindenkire egyformán vonatkoznak, hogy már nem úgy
van, mint régen volt... De szent meggyőződésem, hogy
érzékelhetőek már az elmúlt három év erőfeszítéseinek
eredményei, sőt, abban is biztos vagyok, hogy aki nem a
lehangoltság, a zavarodott állapot fenntartásában érdekelt,
aki észre akarja venni a jó dolgokat is, az már most is talál
ilyesfélét.
Továbbra is kíváncsian várom korábbi kérdéseimre
megtisztelő válaszaidat.
Üdvözlettel:
Mikesy Tamás
délyek száma természet- és erdővédelmi okból korlátozott.
Az alábbi letölthető dokumentumban az erdei gombafélék gyűjtésének szabályait, az erdészetekhez tartozó elérhetőségeket, valamint az általuk kezelt területeket foglaltuk össze:
Az erdei gombafélék gyűjtésének rendje
Fontos észben tartani, hogy a fokozottan védett természetvédelmi területen a turistautakról letérni tilos, a jégkárral érintett erdőkben pedig továbbra is veszélyes.

Erdeink jégkár utáni helyreállításáért indít
akciót a Lidl
A pilisi erdészek december óta dolgoznak a tavaly decemberi jégkár elhárításán, melynek keretében ősztől
kezdődhet meg a sérült erdőterületek újratelepítése. A
Lidl Magyarország ennek támogatására már most elindítja
a károk enyhítésére irányuló egyedülálló akcióját.
„A károk felmérése még tavasszal is folyt, így az újratelepítések csak ősztől indulhatnak meg. A csemeték megvásárlásához azonban mi mindenképpen szeretnénk hozzájárulni, ezért már most, 2015. június 1. és 2015. augusztus 31. között elindítjuk a társadalmi összefogáson alapuló akciónkat, melynek lényege, hogy minden egyes eladott
Saguaro ásványvíz után 1 Ft-ot adományozunk a Pilisi
Parkerdő Zrt.-nek, részt vállalva az újratelepítéshez szükséges facsemeték vásárlásában. Bízunk benne, hogy a
kezdeményezésnek köszönhetően több millió Ft-ot adhatunk majd át a parkerdő számára” – emelte ki Tőzsér
Judit, a Lidl Magyarország PR vezetője.
Az akció keretében összegyűlt összeget az akció
lezárultát követően, az ősz során adja át a Lidl Magyarország a parkerdő számára, emellett felajánlotta azt is, hogy
segítséget nyújt a csemeték elültetésében.
(Sajtóközlemény)
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A VKTM Egyesület 2015. félévi beszámolója
A Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület rövid betekintést szeretne nyújtani a visegrádiak számára
az elmúlt félév során elvégzett munkáiról, megjelenéseiről,
kiadványairól.
2015. június végéig a következő kiállításokon, rendezvényeken jelentünk meg Visegrád turisztikai kínálatával,
személyesen vagy kiadványainkkal:
Február 14–15. Busójárás, Mohács (személyes)
Február 22. Idegenvezetők világnapja, Bálna, Budapest (személyes)
Február 26.–március 1. Utazás kiállítás, Hungexpo, Budapest
(személyes)
Március 13–15. Utazás kiállítás, Debrecen (személyes)
Március 19–21. Utazás kiállítás, Miskolc (személyes)
Március 22. Víz világnapja, Tropicarium, Budapest (kiadvány)
Május 23–31. Szegedi hídi vásár (személyes)
Május 23–25. Miénk a Vár! Vajdahunyadvár, Budapest (személyes)
Május 30–31. V. Magyar világtalálkozó, SYMA csarnok, Budapest (kiadvány)
Május 13–14. Magyar napok Pozsonyban (kiadvány)

Rendezvény-, programszervezésben nyújtott segítségeink:
Január 14-én Győrtől Szentendréig vendégül láttuk a települések polgármestereit egy közös cél érdekében: EuroVelo6
kerékpárút kiépítése kiemelt kormányzati projektként.
17 település polgármestere/jegyzője írta alá a közös nyilatkozatot, melyet Lázár János, Seszták Miklós és Varga Mihály miniszter uraknak küldtünk ki.
Április 17–19. között 32 cseh utazási iroda képviselőit láttuk vendégül Visegrádon. A tanulmányút egyik legfontosabb
programeleme a szombat délelőtti workshop volt, ahol a
régió, illetve a visegrádi szolgáltatók, szállásadók mutatkozhattak be a cseh irodáknak.
Április 22-én a lengyelországi televíziók legnézettebb
„gasztro celebje”, Robert Maklowicz látogatott el Budapestre
és környékére – így Visegrádra is –, mert magyarországi
helyszíneket keresett legújabb utazós főzőműsorának helyszínéül. Remélhetőleg Visegrád is bekerült az adásba.
Április 30-án került sor az MTVA „Itthon vagy!” c. műsorának forgatására, melyben Visegrád történelmi, kikapcsolódási lehetőségeit mutatták be. A felvétel május 31-én került
adásba az M1-en.
Május 6-án tartottuk a II. turisztikai szezonnyitó Visegrádon és Dunakanyarban sajtótájékoztatónkat, melyet a tavalyi
évben azzal a céllal hoztunk létra, hogy a szezon kezdete
előtt a sajtó munkatársainak egy átfogó képet adjunk legújabb szolgáltatásainkról, programelemeinkről, várható
rendez-vényeinkről.
Itt beharangoztuk be második alkalommal, május 30-án
megrendezett Gasztrofesztiválunkat is, amely a 300 Ft-os
kóstolójegy bevezetése ellenére is sikeresen zárult. A rendezvényen ismét jó remek volt a hangulat a visegrádi vendéglátók és a zenekarok jóvoltából. A programot az Áprily
Lajos Általános Iskola táncosai nyitották meg fergeteges
táncaikkal, melyeket Bozóki Marianna igazgatónő tanított be
nekik. Utánuk a Desenvoltura és a Pumpa együttes húzta a
talpalávalót.
Az ételkínálat:
Ételbárka: babgulyás krumpli gombóccal
Panoráma étterem (Hotel Silvanus): vörösboros őzszelet
paprikás-rokfortos rókagomba mártással, szalvéta gombóccal, klasszikus sváb szávesz

Plintenburg étterem: szarvasfilé visegrádi erdei vadgombákkal, vörösboros barnamártással, áfonyával, burgonya
krokettel
Kovács-kert étterem: visegrádi vargányás szarvas raguval
töltött rántott paprika cibikes burgonyapürével, pilisi gyümölcsös álom
Sirály étterem: visegrádi zöldséges szarvasraguleves Sirály
módra
Reneszánsz étterem: visegrádi reneszánsz pulykacomb vörösboros, almás párolt káposztával
Étkek háza: vadas marha Döme módra, házi zsemlegombóccal
Zugfőzde Pálinkamúzeum: polenta torta pálinkás
mascarponéval
Idén is Csathó Pál gondoskodott arról, hogy a finom ételek
mellé finom borok is kerülhessenek az asztalokra.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani minden fellépőnek, minden vendéglátóegységnek, Fieszl Gabinak és Németh Jánosnak a büfézésért és Mikesy Tamásnak a szervezésben nyújtott segítségéért.
A tavalyi évhez hasonlóan a hosszú hétvégek alkalmával
egyesületünk is különböző programokkal várja a kedves
vendégeket, melyek a következők: Túrára fel! (ingyenes
gyalogtúra az erdőben); Visegrád, ahogy talán még nem látta
(Visegrád belvárosát bemutató, idegenvezetéssel egybekötött
séta); Visegrád, az elő középkor városa (lovagi torna a Salamon-toronyban, majd tárlatvezetés a királyi palotába); adventi kézműves vásár.

Elkészült kiadványaink, szolgáltatásaink:
Kisszállásadóink a tavalyi év pozitív visszajelzései alapján
minősített szálláshely feliratú táblát kaptak, mellyel igazolni
tudják, hogy a VKTM Egyesület hivatalos tagjai.
Sok tagunknak köszönhetőn idén ismét sikerült összeállítani a heti garantált programfüzetünket, melyet azzal a céllal
hoztunk létre, hogy segítséget nyújtsunk a szabadidő minél
tartalmasabb eltöltéséhez. Hogy minél többen értesüljenek
programajánlatainkról, a magyar és angol nyelven is elérhető
füzet mellett táblákat helyeztünk el a szállodák recepciójánál,
valamint a forgalmasabb turisztikai pontoknál, látványosságoknál.
Idén elkészült a CLUB Visegrád kedvezményfüzetünk azzal a céllal, hogy klubtagjaink minél több egyedi, kedvezményes ajánlatban részesüljenek itt-tartózkodásuk idején. A
kuponfüzet Visegrád 50 legjobb ajánlatát tartalmazza, és a
megvásárlás napjától számítva egy évig érvényes.
Elkészült a legújabb prospektusunk is, amely a Visegrád
GUIDE nevet kapta és átfogó képet ad Visegrád látványosságairól, turisztikai szolgáltatásairól, 2015-ös programjairól.
Anda Bálint visegrádi méztermelővel álmodtuk meg közösen, hogy az általa készített méz – melyet egyedi tervezésű
címkével láttunk el – akár visegrádi ajándéktárgyként is
elérhető legyen.
Az e-cityguide pályázatán 2 db HD webkamerát kaptunk
egy éves ingyenes használatra, melyeket a fellegvárban,
valamint a Corvin sétahajó fedélzetén helyeztek ki. A kamerák folyamatos élőképet mutatnak a Dunakanyarról, Visegrádról, így ezek a világ bármelyik pontjáról megtekinthetők.
Folyamatban van újabb útbaigazító táblák kihelyezése is.
Köszönet Kacsán György grafikus művésznek, hogy kiadványaink szerkesztésében hatalmas segítséget nyújtott, és
városgazdálkodási csoport munkatársainak is, hogy kérésünkre mindig rendelkezésre álltak.
Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület
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Elızmény
sportpálya, utánpótlás, faház, melegedı
Az elmúlt hónap Visegrádi Hírekben megjelent önkormányzati döntés előzményét szeretném feltárni, amit az
egyesület utánpótlása kért a testülettől. Mindenki értékelheti a „segítő” szándékot a hivatalos beadványból. Az
egyesület majdnem 90 fő aktív 15 év alatti labdarúgó
rendszeres, szervezett képzésével foglalkozik. Előlegben
egy részlet abból a szerződésből, amit az önkormányzat
kötött a VSE-vel!
„A szerződés célja
A felek közös célja, hogy elősegítsék elsősorban a Visegrádon elő embereket abban, hogy egészségesen éljenek,
és olyan életmódot tudjanak kialakítani, mely fizikai, lelki
és szellemi feltöltődésükhöz vezet. Kiemelten fontosnak
tartják a gyermekek önálló, öntevékeny, sportos életre nevelését. Közös érdekük Visegrád varos jó hírének öregbítése és egymás tekintélyének növelése. Éppen ezért a felek egyetértenek abban, hogy kölcsönösen segítik és támogatják egymás törekvéseit, rendezvényeit. Együttműködésük oly módon kiterjedhet mindenre, hogy figyelembe veszik egymás érdekeit, valamint a másik kérésére
megpróbálnak segítő módon közreműködni. Mindenben
jóhiszeműen és segítőleg lépnek fel egymás irányába. E
célok és követelmények közös megvalósítása érdekében
Felek az alábbi Együttműködési Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) hozzák létre.”
A VSE e célból reménykedett a dinamikus fejlődés érdekében az utánpótlásnak egy otthont, és nem öltözőt teremteni. A döntés azonnali egyhangú NEM!!!
Évek óta ellenszélben hajózunk, egyre több bürokratikus
útvesztőt gördítenek elénk.
Mi nem Visegrádon képviseljük Visegrádot a visegrádiakkal szemben. Az egyesület a település hírnevét, dicsőségét próbálja minden téren, mindenhol öregbíteni.
Valószínű a személyemmel van probléma, mivel én a
véleményem ki is mondom nekik a buta, öncélú, gyermekekkel és az egyesülettel szemben történő szándékos bürokratikus intézkedésekről. Helyzetbe hoznak az egyesület féken tartására speciális dolgokhoz és szakmákhoz
nem értő embereket.
Én magam nem vagyok hajlandó bólogató ember lenni.
Megpróbálok mindent megtenni az utánpótlás érdekében,
mint eddig az elmúlt 15 évben!
Olvassák figyelemmel, kérem, ne felületesen, mint azok
a döntéshozók, akiket még én magam is egy-kettőt odaszavaztam. Már bánom! Sajnos, látom, a hatalom mámorít.
Köszönettel:
Szendrey Lajos VSE labdarúgás utánpótlás-vezető

Tisztelt Képviselő Úr, tisztelt Főépítész Úr!
A Visegrádi Sportegyesület labdarúgó-szakosztály utánpótlásának az az elképzelése és célja, hogy a gyerekek részére a Vidosits gyerekpálya mellett egy szél-és esővédett
melegedő faházat kialakítson.
Az utánpótlás vonzerejének megtartásához és töretlen
fejlődéséhez egy saját kis faház épület nagymértékben
hozzájárulna. Tíz-év alatt 9 főről a 15 év alatti sportolóink
létszáma mára 70 fölé emelkedett. Hozzáadódik még,
hogy az óvodás korú játékos foglalkozáson résztvevő gye-

2015. július

rekek száma három éve folyamatosan 15 fő/év fölött mozog.
Szeretnénk nekik „otthont” teremteni és nagyobb biztonságot nyújtani
Elképzelésünk szerint ez egy 26–36 m3 nagyságú plusz
szaletli előtérrel rendelkező kis épület lenne, ahonnan járdával megközelíthető lenne a két gyermekpálya. Elhelyezkedése a bejárat mellett a villany- és gázelosztó között lenne a sportpálya területén.
Az épület rendezvények alatt elsősegélynyújtó helyként
is funkcionálhatna, hiszen ez jelen pillanatban nincs egy
ekkora sportlétesítményben.
A megvalósításhoz az egyesület egyéni támogatóktól,
szülőktől anyagi segítséget tud kapni. Reményeink, információink szerint több helyi szervezet is támogatást tud
adni, talán az önkormányzatot városfejlesztési szempontból is érdekelné.
„Mobil” faház 360.000 és 400.000 Ft (18–20 m3) kapható. Ebből 2 db plusz szaletli építése 1 millió körül lenne.
Mi ekkora keretig tudunk gondolkodni. Vizesblokkban
nem gondolkozunk, mivel ez egy szél- és esővédett melegedő „öltözködő” faház lenne! Természetesen a kivitelezésben is sok támogatást tudunk hozzátenni. Ezen felül talán pályázat és önkormányzati segítség is hozzá adódhat.
Mindenképp helyhez és tájba illőt szeretnénk megvalósítani.
A projekthez szeretnénk az önkormányzat hozzájárulását
és segítségét kérni, és természetesen a főépítész úr szakmai segítségét igénybe venni.
Köszönettel:
Szendrey Lajos Visegrád SE utánpótlás-vezető

Tisztelt Cím!
A levelemet gondolom, mindenki kézhez kapja így át tudja
olvasni, gondolni az indokokat, amit felsorolok mint utánpótlás-vezető.
A kért lehetőség faház (szél és eső védett melegedő helység) rendezvény esetén a nem létező elsősegélynyújtó hely
kialakítására irányult. Jelezzük, senkit sincs érdekünkben
hátrányba helyezni.
1. Válasz
Az utánpótlás számára alkalmas otthon megteremtése ezzel
a gyermekeink biztonsága és az utánpótlás fejlődés töretlenségének a fenntartása acél.
A hazai öltöző 2×14,43 m2 = 28,86 m2, az öltözőt használja: öregfiú 20 fő; felnőtt 15 fő; ifi 7 fő; u18 17 fő; u15 10 fő
= 69 fő, természetesen nem egyszerre, nem mindenki van ott.
Az edzések és mérkőzések, amiről tájékoztattunk mindenkit,
egybe eshetnek.
Az utánpótlás rendezvényeken természetes a gyerek használják.
Gyermek utánpótlás: u7 7 fő; u9 15 fő; u11 17 fő; u13 19
fő; u14 10 fő = 68 fő, plusz 14 fő óvodás, összesen: 82 fő.
Az ő számukra volna fontos!
Lenne egyfajta otthonuk, ahol biztonságban érezhetik magukat! Ők a kisgyermek korban lévő sportolóink. Véletlenül sem
keveredhetnek olyan öltözőbe ahol a kamaszkorú srácok ízes
beszélgetés közepette taglalják lány- és buli ügyeiket. Felnőtt
korú emberek edzés, mérkőzés utáni tusolási szokásaiba (véletlenül, mert a stoplisa ott maradt) pillanthatnak be!
Úgy gondolják, hogy a kincstári területen lévő „putri jellegű
tanya” elfér, akkor egy közösen kialakított és megvalósított
ízléses eső és szélvédett melegedő beleférhet.
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Az egyesület örülne, ha a testület az elképzelésünket támogatná.
Örülnénk, ha lenne, aki anyagilag is támogat, akár képviselői tiszteletdíj terhére.
2. Válasz
Sajnos nem tudom, milyen szerződés milyen mellékletére
hivatkozol, mivel egy sportfelszerelés, a sport élményének
a fokozásáról beszélünk. Nekünk, használóknak sajnos
nincs homlokzati rajzunk, talán neked sem, hogy egy hozzá
nem értő, tőled segítséget kérő embertől várod el! A helyét
egyszerűen és kulturáltan kértem, közöltem. A felszerelést
szakember végzi. 10 db 2×2-es 3 cm hosszú alu U profil
falba rögzítése és alkalmanként ebbe a profilba csúsztatjuk
bele a Lapmonitor jellegű DERBI 19RC típusú, 180×140
cm méretű. A költségeket az egyesület fedezi, mint a beszerzéssel járó 370 000 is!
A településtől mint tulajdonostól kértünk hozzájárulást.
Mivel ez a kijelző panel egy cca. 400×400 m2-es terület
közepén álló, 4 labdarúgópálya által körbehatárolt
SPORTŐLTÖZŐ falán lenne, nem hiszem, hogy nem illik
a környezetbe. Így a településünk meg tudja újból mutatni,
milyen jól fejlődik a sportpályánk.
A többi kérdésre mivel szóba került a szerződés (Önkormányzat–VSE), ebben a támogatás első üteme 03. 20-as
dátummal szerepel. Reméljük, erre is hamar választ kap az
egyesület.
Visegrád 2015. 04. 14. Szendrey Lajos utánpótlás-vezető
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Kisteher-fuvarozás 0–2 t-ig;
gépi földmunka
Fieszl Csaba
Tel.: 06 (30) 226-3089

WEBOLDAL TERVEZÉSETERVEZÉSE -ÜZEMELTETÉSE
HARDVER SZAKTANCSADÁS
ADATADAT - ÉS EGYÉB
SZÁMÍTÓGÉPES FELDOLGOZÁS

MUCSI ATTILA
Telefon: 06 (30) 969 6197
Web: http://www.mucsia.hu

Cserépkályha építése,
átrakása,
új és régi csempéből
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

TŐZIFAELADÁS

FATELEP

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL!

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

Vágott tűzifa 2200,– Ft/q,
hasított tűzifa 2300,– Ft/q
EŐRY CSABA

Faáru kedvezményes áron!
Júliusban bruttó 68.500 Ft/m3
Zsaludeszka 51.500 Ft/m3

Tel.: 06 (30) 306-0516

Gerenda, padló, deszka, tetőléc, OSB,
tetőfóliák, lambéria
Szlovák, minőségi fenyő fűrészáru
óriási választéka azonnal, raktárról
Házhoz szállítás,
gyalulás és méretre vágás megoldható!
Nyitva tartás:
hétfőtől 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

Autómentés, karosszéria-javítás, autószerelés,
autóüvegezés, kozmetika, fényezés,
biztosítás ügyintézése, kárrendezés,
autóüveg kis- és nagykereskedés,
forgalomból kivonás, javítás idejére csereautó,
vizsgáztatás, Old Timer felújítás!

Karosszérialakatos-tanulót felveszek!

HERR AUTÓSZERVIZ
2023 Dunabogdány, Ág u. 7.
Tel.: 06 (20) 957-0098
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ALBÉRLET
78 m -es kerti ház emeleti része kiadó
júliustól hosszú távra
Érdeklődni lehet: 06 (30) 266-0547-es számon
2
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