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2015. szept-

Vá ro sna pok 2015.
IX. Quadriburgium Játékok
Lepence, 2015. szeptember 5.
a Soproni Sándor Egyesület rendezésében

Szeretettel hívjuk és várjuk
Visegrád lakosságát a

rendezvénytéren
2015. szeptember 12-én,
szombaton 15 órától
sorra kerülő

városnapi rendezvény
eseményeire
15.00 órától
17.00 órától
Bevonulás, pénzverés,
kézműves foglalkozások, játékok,
ismerkedés a római gasztronómia rejtelmeivel.
Küzdelmek és párviadalok
a Familia Gladiatoria
és a Legio Leonum Valentiniani előadásában.

MEGHÍVÓ
Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat,
hogy hagyományos

Mária-napi búcsúnkat
idén a Keresztelő Szent János
katolikus plébániatemplomban tartjuk
(a Mária-kápolna helyett)

szeptember 6-án,
vasárnap de. 10 órakor.
A szentmise után a templomkertben
a szokásos megvendégeléssel várjuk
vendégeinket.

Mesegombolyító –
Családi Alkotóműhely
17.30 órától

Az Esztergomi Ifjúsági Fúvószenekar fellépése
18.30 órától

Városi ünnepség
A város kitüntetéseinek átadása
19.00 órától

Farkas Zsófi és a Cool Miners
együttes koncertje
A program ingyenes,
mindenkit szeretettel várunk!
További információt
a www.visegrad.hu honlapon találnak!
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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VÁROSHÁZI HÍREK
Tájékoztató a testületi üléseken történtekről
2015. július 14-én rendkívüli ülést tartott
a testület,
melyen az alábbi döntések születtek:
– A 2015. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás érdekében benyújtott pályázat hiánypótlásának
teljesítésére módosította a testület a Mátyás Király
Művelődési Ház és Városi Könyvtár alapító okiratát.
– A Fellegvár Óvoda óvodavezető álláshelyére kiírt pályázat benyújtási határideje 2015. június 30-án lejárt.
E határidőig egyetlen pályázat, a jelenlegi megbízott
vezető Gyurián Mária pályázata érkezett be. A jogszabályi előírásoknak megfelelően a pályázatot előzetesen véleményezte az intézmény alkalmazotti közössége, a szülői szervezet, valamint a Visegrádi Német
Nemzetiségi Önkormányzat is, akik mindannyian
egyhangúan támogatták Gyurián Mária vezetői kinevezését. A képviselő-testület úgy döntött, hogy 2015.
augusztus 1-jétől 2020. július 31-ig Gyurián Mária
óvodapedagógust bízza meg a Fellegvár Óvoda vezetésével.
– Elfogadta a képviselő-testület a Fellegvár Óvoda
SZMSZ-ének módosítását.
– Eredményesnek nyilvánította a testület az árvízvédelmi pályázati projekt megvalósítás II. szakaszában
felmerülő közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása
tárgyában kiírt eljárást, melynek nyertese a Tivian
Kft. A megbízási díj 3.950.000 Ft + 27% áfa =
5.016.500 Ft, melyet az önkormányzat a 2015. évi
költségvetéséről szóló 1/2015 (II. 05.) sz. önkormányzati rendelet 14. sz. melléklet 2. (árvízvédelmi
pályázat II. ütem) sora terhére biztosít.
– Elfogadta a testület a Visegrádi Sport Egyesületnek a
Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett, ún.
TAO pályázat 2013–2014. évi fordulóján tárgyi eszköz beruházásra és az utánpótlás nevelés eszköz fejlesztésére elnyert támogatás megvalósításához az önkormányzat által nyújtott támogatás elszámolására
benyújtott pénzügyi beszámolóját, azzal hogy a közművelődési, oktatási, nevelési, ifjúsági és sport bizottság 34/2015. (II. 12.) sz. határozatában foglalt beavatkozásoknak teljesülniük kell a kiépített locsolórendszer vonatkozásában. E feladatok teljesülésének
részleteire a Visegrádi Sport Egyesület és az önkormányzat szerződést köt.
– Döntött továbbá arról is a képviselő-testület, hogy a
Visegrádi Sportcentrum centerpálya automata öntözőberendezésének működőképessé tétele érdekében
szűrőegységét kialakítja. Erre vonatkozóan egy árajánlat már rendelkezésre áll, de a testület felkérte
Szendrey Lajos utánpótlás edzőt, hogy azonos tartalommal rendelkező további két árajánlat beszerzéséről gondoskodjon. A vállalkozó kiválasztásáról értelemszerűen ezt követően tud dönteni a testület.
– A képviselő-testület úgy döntött, hogy biztosítja a Visegrádi Sport Egyesületnek a Magyar Labdarúgó
Szövetség által meghirdetett ún. TAO pályázat 2014–
2015. évi fordulóján a személyi jellegű ráfordításra,

utánpótlási-nevelési, valamint a szakképzéssel összefüggő feladatokra elnyert támogatás megvalósításához szükséges önrészt 632.859 Ft-ot a 2015. évi költségvetése terhére támogatás formájában. A támogatás
pénzügyi elszámolásának határideje 2015. szeptember 30. A támogatás feltétele, hogy a Visegrádi Sport
Egyesületnek 2015. december 31-ig bezárólag törvényessé kell tennie a működését (beleértve az alapszabályt, a döntéshozatalt, a taggyűléseket, közgyűlést,
pénzek feletti ellenőrzést stb.), továbbá átláthatóvá
kell tennie a működését, nemcsak szervezetileg, hanem pénzügyileg is. Készítenie kell egy táblázatot,
melyben bemutatja, hogy az elmúlt években milyen
összegű TAO támogatást nyert el a Visegrádi Sport
Egyesület, ezek megvalósítására milyen összegű önkormányzati támogatást kapott, és ebből mi áll rendelkezésre a köz javára. 2015. december 15-ig minden hónap 15-ig előrehaladási, illetve teljesítés tételi
jelentést kell készítenie az önkormányzata felé. Be
kell mutatnia az önkormányzat részére az MLSZ-el
történő írásbeli kapcsolattartás során keletkezett öszszes dokumentumot. Amennyiben ezeket a feltételeket a Visegrádi Sport Egyesület teljesíti, akkor 2016ban és később is, amíg fenn áll a törvényes működése, az önkormányzat a mindenkori éves költségvetése
terhére támogatja. Ha nem teljesíti a feltételeket, akkor Visegrád Város Önkormányzata jövőre már nem
támogatja a Visegrádi Sport Egyesületet.
– Elutasította a testület a Mátyás király utca 20. sz. alatti
ingatlanra érkezett eladási ajánlatot, mivel azt az önkormányzat sem szükséglakásként, sem más módon
jelenleg nem tudja hasznosítani, ezért nem vásárolja
meg.

A 2015. augusztus 12-én tartott rendkívüli ülésen
úgy döntött a testület, hogy indulni kíván a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium által a Környezet és Energia
Operatív Program keretében (KEOP-2015-5.7.0) középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztésére kiírt pályázaton. A testület a pályázat előkészítésével, összeállításával és nyertes pályázat esetén a projektmenedzseri feladatok ellátásával a Visegrádi Városfejlesztő Kft.-t bízta meg. A pályázat keretében a
közösségi ház (Sziget u. 5.), a művelődési ház (Széchenyi
u. 11.) és a rendőrőrs (Fő u. 57.) épületének energetikai
felújítására (nyílászárók cseréje, szigetelés) kerül sor. A
pályázaton
való
részvétel
érdekében
a
„közbeszerzésekről” szóló 2011. évi CVIII. törvény
122/A § (1) bekezdése szerint nemzeti értékhatárt elérő,
tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás megindítása volt
szükséges, tehát ennek értelmében elfogadta a testület a
pályázat tartalmára vonatkozó ajánlattételi felhívást
(dokumentációt), és ajánlattételre három ajánlattevőt
hívott fel: a Bo-Vill-bau Kft.-t (2022 Tahi, Feszty Á. u.
16.), a Halastó Camping Kft.-t (2085 Pilisvörösvár, Deák
F. u. 27.), valamint a Thermál 94 Vállalkozó, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.-t (1035 Budapest, Szentendrei út
39–53.).
Visegrád Város Önkormányzata
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VároshÁZi Mozaik
Tájékoztató
a városháza-beruházás jelenlegi állásáról:
Előzmény:
2015 májusában lezárult a polgármesteri hivatal befejező építési munkáira kiírt nyílt közbeszerzési eljárás,
melynek nyertese a Halastó Camping Kft. (2085 Pilisvörösvár, Deák Ferenc utca 27.) volt, tekintettel arra, hogy
ez a cég nyújtotta be a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó árajánlatot. Június 9-én megtörtént a
vállalkozási szerződés aláírása, majd néhány nappal később a kivitelező – miután elvégezte a szükséges felméréseket – megkezdte a befejezési munkálatokat.

Iskolafejlesztés Visegrádon:
Mint arról a Visegrádi Hírek márciusi számában tájékoztattunk, a hazai finanszírozású Nemzeti Közművelődési Infrastruktúra Fejlesztési program keretei között
megújul, illetve bővül az általános iskola kisépülete. A
projekt lebonyolítását a Nemzeti Sportközpontok (NSK)
végzi.
A hosszú, több körben lefolytatott előkészítő tárgyalásoknak köszönhetően az eredetileg négy tanterem megépítését megcélzó (melynek anyagi fedezeteként az eredeti elképzelések szerint mintegy 75 millió Ft állt volna
rendelkezésre) beruházás helyett az idén januárban – az
NSK és Visegrád Város között – megszületett együttműködési megállapodásban már nyolc tanterem (hat osztályterem, szaktantermek, egyéb szükséges terek és helyiségek) megépítését rögzíthettük, közel 420 millió Ft értékben (mintegy 400 M Ft állami támogatás mellett 20 M Ft
önkormányzati kötelezettségvállalással).
A projekt fejlesztése során felmerült többlet műszaki
tartalom költségeit a Kormány a Nemzeti Közművelődési
Infrastruktúra Fejlesztési program végrehajtásával kapcsolatos feladatokról szóló 1523/2015 (VIII. 31.) számú
határozatában foglaltak szerint átvállalta, így bruttó 520
millió Ft-os fejlesztés valósulhat meg a visegrádi iskolában teljes egészében állami finanszírozásból.
E sorok megírásának pillanatában még folyamatban van
a tervező cég kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás, valamint a fejlesztéshez szükséges Helyi Építési
Szabályzat módosításának elfogadtatása.

Kisebb önkormányzati fejlesztések:

Gőzerővel folyik a munka

Hogy állunk most?
Müller János, a Halastó Camping Kft. ügyvezetője arról
tájékoztatott, hogy a városháza augusztus közepén 90%os készültségi fokban áll. A napokban véget ér a villanyszerelés és szerelvényezés, a vakolással pedig teljesen
elkészültek. 18–20 fővel zajlik az építkezés, jelenleg az
egyéb festési munkálatok mellett a homlokzat színezését
végzik.
Ami még hátravan, az a tetősík ablakok behelyezése, az
egyes helyiségek szellőztetőrendszerének kialakítása,
továbbá a városháza udvarának rendbetétele.
Müller János elmondta, hogy sajnos több hiányosságot
is tapasztaltak a korábbi munkákat illetően, így azok
kijavítása ugyancsak az elvégzendő feladatok közé tartozik. A városháza befejezésének céldátuma október 9-e,
ami a kivitelező szerint tartható lesz.

Az elmúlt hetekben több kisebb-nagyobb, önkormányzati forrásból finanszírozott fejlesztés valósult meg a
városgazdálkodási csoport munkatársainak kivitelezésében.
Megújult a járda a Fő utca Mátyás-szobor előtti szakaszán, lakossági kérelem alapján szilárd burkolatot kapott
a Vadrózsa utca érintett szakasza, ugyancsak szilárd burkolattal láttuk el a Rigó utca felső, kb. 120 méteres szakaszát, kicseréltük a palotajátékok idején összetört forgalomtechnikai tükröt a Széchenyi utca és Mátyás király
utca kereszteződésében, valamint lakossági kérésre forgalomtechnikai tükröket helyeztünk ki a Dobos-hegy utca
két nehezen belátható kanyarjában.

Előzetes értesítés lakossági veszélyes
és elektronikai hulladék gyűjtéséről:
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a háztartásokban keletkezett veszélyes és elektronikai hulladék
összegyűjtését 2015. október 17-én, szombaton végezzük.
A gyűjtés módjáról, a gyűjthető hulladékról és az elérhetőségekről a Visegrádi Hírek októberi számában adunk
részletes tájékoztatást.
Visegrád Város
Önkormányzata
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Kormányablak nyílik Tahitótfaluban
2015. szeptember 1-jén Kormányablak (a továbbiakban
KAB) nyílik Tahitótfaluban. A Szentendrei Járási Hivatal
vezetője, dr. Varga László tájékoztatása szerint ezzel párhuzamosan megszűnik a Visegrádi Okmányiroda. Az új KAB
létrejöttével egyszerűbb és kényelmesebb ügyintézés válik
elérhetővé a lakosság számára, mint a korábban működő
okmányiroda esetében. A gazdasági szempontok mellett
nem elhanyagolható tény, hogy olyan ügyeket is lehet majd
intézni a Tahitótfalui KAB-ban, amelyeket eddig csak Vácott, Szentendrén vagy Budapesten lehetett. „Próba üzemmódban” Visegrádon is lesz ügyfélfogadás a pénteki napokon 8 és 12 óra között a korábbi okmányiroda helyiségében,
de dr. Varga László hivatalvezető úr tájékoztatása szerint ez
csak bizonyos ügyfél létszám esetén marad meg. A hét
többi napján az ügyintézők a Tahitótfalui KAB-ban látják el
ügyintézői feladatukat.

A Visegrádi Okmányirodában intézhető ügytípusok
(a pénteki napokon 8 és 12 óra között):
Gépjármű ügyintézés: ideiglenes kivonás, végleges kivonás, opciótörlés, adásvételi szerződés leadás (eladás esetén
az eladó), elveszett rendszám, törzskönyv, regisztrációs
matrica pótlása.
Személyi okmány ügyintézés: állandó személyi igazolvány,
útlevél, diákigazolvány, vezetői engedély, ügyfélkapu ügyintézés.

A Tahitótfalui Kormányablakban intézhető ügytípusok:
Az állampolgárok országszerte már 150 féle ügyben fordulhatnak a kormányablakokhoz, például:
1. TAJ kártya igénylés befogadása,
2. a táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj iránti méltányossági kérelmek előterjesztése,
3. családi pótlék igénylése,
4. gyermeknevelési támogatás igénylése,
5. otthonteremtési támogatás iránti kérelem
6. anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem
7. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak
igénylése,
8. hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
9. adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránti kérelem
10. egyéni vállalkozói tevékenység elektronikus bejelentése.
Bővebb információ a www.kormanyhivatal.hu weboldalon
érhető el.

A Tahitótfalui Kormányablak elérhetősége, nyitvatartási ideje:
Cím: 2021 Tahitótfalu, Szabadság tér 3.
(A KAB telefonszáma és e-mail címe lapzártáig nem állt
rendelkezésünkre, így azokat a Visegrádi Hírek októberi
számában, a város honlapján és facebook oldalán a későbbiekben tesszük közzé.)
Hétfő: 7.00–17.00
Kedd, csütörtök: 8.00–18.00
Szerda: 8.00–20.00
Péntek: 8.00–16.00
Összeállította:
Grósz Gábor
kommunikációs referens

2015. szeptember

MEGHÍVÓ
VISEGRÁDI LAKOSOKNAK
A Szent Kozma és Damján Rehabilitációs
Szakkórház közreműködésével

„LEGYEN FONTOS
AZ EGÉSZSÉGÜNK”
címmel rendszeres szűrőprogramot szervezünk
a visegrádi lakcímkártyával rendelkező lakosok
számára

Ideje:
szeptember 22., kedd délután
szeptember 24., csütörtök délelőtt
(nagyszámú érdeklődő esetén: szeptember 29.,
kedd délután és október 1., csütörtök délelőtt)

Helyszín:
Háziorvosi rendelő, Visegrád, Fő utca 38.

Jelentkezés és időpontfoglalás:
Pappné Pintér Klára körzeti nővérnél
a 06 (26) 397-474-es telefonszámon

Az ingyenes szűrővizsgálat kiterjed
a vércukorszint meghatározásra, a doppler-,
csontsűrűség- és laktóz intolerancia mérésre,
a vastagbélrák szűrésre, a táplálkozási állapot
felmérésére, az egyénre szóló tanácsadásra,
valamint az egészségnevelési előadásokra

Szűrővizsgálatunkra szeretettel várunk
minden visegrádi lakost!
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Pályázati kiírás a Testvérvárosi Alapból történ támogatás elnyerésére 2015. II. kör
Visegrád Város Önkormányzata 2015-ben új pályázati
alapot hívott életre, annak érdekében, hogy segítse a város
lakóit abban, hogy a testvérvárosi kapcsolatokat és az
abban rejlő lehetőségeket mind jobban kihasználhassák és
ezeket a kapcsolatokat élővé és személyessé tegyék. Éppen ezért Visegrád Város Önkormányzata pénzügyi támogatást nyújt – Visegrád Város 2015. évi költségvetése
16. sz. mellékletének terhére, összesen 2.000.000 Ft-os
keretösszeg felosztásával – a városban működ civil szervezeteknek és magánszemélyeknek egyaránt (elfogadott
költségvetésből gazdálkodó intézmény, cég és önkormányzat nem pályázhat), olyan programok megvalósítására, melyet a bevezetőben megjelölt cél érdekében szerveznek meg, és amennyiben tevékenységük, programjuk
Visegrád és lakosságának érdekeit szolgálja. 2015. évben
megvalósuló programok, melyek helyszíne egyaránt lehet
Visegrád, Obergünzburg, Parajd, Lanciano. Minden civil
szervezet vagy magánszemély évente egyszer nyújthat be
pályázatot pénzügyi, anyagi támogatás elnyerésére témakör megkötése nélkül. A pályázat keretein belül azonban
támogatás nem kérhet szállásra és étkezésre.
2. A pályázat benyújtásának határideje: 2015. szeptember 30. A második pályázati körben 1.000.000 Ft
felhasználására nyílik lehetőség.
3. A pályázathoz az alábbiakat kell csatolni:
– a megvalósítandó program részletes tervét és indoklását,
– a megvalósítandó program részletes költségvetését,
– a megvalósításhoz kapcsolódó önrész mértékét és jellegét tételesen,
– a testvérvárosban működő partner szervezet vagy magánszemély közös rendezésre vonatkozó szándéknyilatkozatát eredetiben, és magyarra lefordítva,
– a testvérvárosban működő partner szervezet vagy magánszemély vállalásait (szervezési, természetbeni
vagy anyagi vállalás egyaránt lehet) tartalmazó levelét eredetiben, és magyarra lefordítva.
A pályázók a pályázat benyújtásával vállalják, hogy a
megvalósítandó programjaikat – amennyiben az lehetséges – a helyben szokásos módon (Visegrádi Hírek, honlap, hirdetőtábla stb.) meghirdetik, és nyilvánossá teszik.
4. A benyújtott pályázatokat Visegrád Város Önkormányzat közművelődési, oktatási, nevelési, ifjúsági és
sport bizottsága bírálja el, és hoz döntést a támogatás
kérdésében

2015. október 15-ig. A bizottság az igények elbírálása
során jogosult a kért támogatási összeget csökkenteni,
vagy bizonyos programrészek támogatásától eltekinteni.
A támogatásban részesül legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséig köteles írásban bejelenteni, hogy a pályázat és a támogató döntés ismeretében mely programok
tényleges megvalósítását vállalja. Az így bejelentett program a szerződés mellékletét képezi és az elszámolás leadásakor e programok megvalósulásáról kell beszámolni.
A döntés kézhezvételétől számított egy hónapon belül a
pályázó köteles szerződést kötni az önkormányzattal.
Amennyiben a pályázó ezt elmulasztja, a bizottság ezt a
tényt automatikusan a támogatástól való elállásként kezeli.
5. Amennyiben a támogatott észleli, hogy év közben a
programok tekintetében módosítás válik szükségesé,
köteles ezt a kulturális bizottságnak írásban jelezni és a
szerződés módosítását kezdeményezni!
6. A bizottság döntése alapján a támogatási szerződés
megkötéséről a jegyző gondoskodik, a hivatal pénzügyi
vezetője pedig azért felelős, hogy a megítélt támogatás a
szerződésnek megfelelően kifizetésre kerüljön.
7. A nyújtott pénzügyi támogatásról legkésőbb a
tárgyévet követő év január 10-ig kell elszámolni a
polgármesteri hivatalban. Az elszámolásnak két részből
kell állnia, egy szöveges beszámolóból, és egy pénzügyi
beszámolóból. A tartalmi beszámolónak pedig a pályázott
cél megvalósulásának bemutatását kell tartalmaznia. A
pénzügyi beszámoló a törvényi elírásoknak megfelelően,
az önkormányzat pénzügyi vezetője által kidolgozott
formában kell, hogy megtörténjék. A pénzügyi beszámolóban (elszámoló lapon) külön fel kell tüntetni a programokra fordított támogatás felhasználását bizonyító számlák számát, és csatolni kell a támogatott nevére kiállított
számlák másolatait is. A beszámoló és a pénzügyi elszámoláshoz előkészítéséhez kérdés esetén szívesen nyújt.
Az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy beszámolókat
és elszámolásokat ellenőrizze, amennyiben szükséges, az
érintett szervezet bevonásával és kötelez adatszolgáltatása
mellett. Amennyiben a teljes támogatás összegéről nem
tudnak elszámolni, úgy a civil szervezetnek a fennmaradó
összeget vissza kell fizetnie az önkormányzat részére. Ha
ez nem történik meg, a következő évi támogatásból kizárja magát a szervezet. Visegrád Város Önkormányzata

HIVATÁSOS TŐZOLTÓK GYAKORLATOZTAK VISEGRÁDON
2015. július 28-án a Vác Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szentendre és Vác Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság készenléti állománya
vízből mentési gyakorlatot hajtott végre a rév környéki Dunaszakaszon. A gyakorlaton részt vett, és egyben felügyelte is azt,
Andresz Csaba tű. őrnagy, a Szentendrei Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnoka.
A parancsnok kifejtette, hogy fontosak az ilyen jellegű szituációs
gyakorlatok, hiszen mindkét tűzoltó-parancsnokság működési területén egy elég hosszú szakaszon húzódik végig a Duna, ebből adódóan
előfordulnak olyan káresemények, ahol a tűzoltóegységeknek be kell
avatkozni, vagy életet kell menteni az adott vízszakaszból.
Ennek érdekében elengedhetetlen a készenléti állomány fél éves gyakoroltatása, a mentéshez szükséges eszközök
használatának megismerése, valamint a felmerülő szituációk kezelése. Mindezt egy élethű, szituációs gyakorlat keretén
belül kell végrehajtani.
Grósz Gábor kommunikációs referens
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Hírek a Fellegvár Óvodából

Kedves Visegrádiak!
Amint azt a Visegrádi Hírek hasábjait az elmúlt hónapokban olvasva, vagy a polgármesteri hivatalban járva tapasztalhatták, 2015.
április óta Grósz Gábor kommunikációs referensként – „krónikás” – tevékenykedik az önkormányzat alkalmazásában.
Régóta érlelődő gondolat volt a munkakör létrehozása. Bár az
eddig is használt felületeken (Visegrádi Hírek; városi honlap;
szórólapok) igyekeztünk folyamatosan tájékoztatni Önöket,
ugyanakkor érzékeltük, hogy esetenként ez kevésnek tűnik; az
általános információáradatban sokszor hamarabb tudjuk, mi történik Kamcsatkán, mint a szomszéd utcában – csak azért, mert azt
hangosabban, hatékonyabban juttatja el a professzionális médiavilág.
Visegrádon jelenleg a település „normális” működése mellett
közel 3,5 milliárd Ft értékű – javarészt pályázati vagy kormányzati támogatási forrásból megvalósuló – beruházás zajlik (városközpont és árvízvédelmi beruházás; óvoda- és iskolafejlesztés, vis
major pályázatok, energetikai fejlesztés, élelmiszer-áruház – hogy
csak a legnagyobbakat említsem), melyeknek kezelése egy olyan
csapat által történik, mely egyébiránt egy alig kétezer fő lélekszámú település működtetésére van méretezve. (Elég csak a számokat
összehasonlítani: Visegrád költségvetési főösszege a fenti beruházási értéknek hatoda...) Természetesen a nagyobb értékű beruházásoknak van külső ügyintézője („projektmenedzsment”), ugyanakkor ezekkel a cégekkel, személyekkel történő folyamatos kapcsolattartás, a folyamatos jelenlét elengedhetetlen, és rengeteg időt,
energiát emészt föl. Ezek mellett természetesen folynak a napi
ügyek, amelyek a kapcsolattartás számos formáját igénylik (telefonok, levelezés, személyes találkozók).
Mindezek mellett természetesen törekszünk arra is, hogy mind a
külső, mind a belső kommunikációnk gyorsabb és hatékonyabb
legyen; kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a lakosság a közérdeklődésre számot tartó ügyekben megfelelő tájékoztatást kapjon; a
tájékoztatás legfontosabb – hivatalos – felülete továbbra is a Visegrád Város Honlapja és a havonta megjelenő Visegrádi Hírek.
Előbbi esetében Grósz Gábor Gerstmayer Beával együtt dolgozik
a tartalmi frissítésen, ami tavasszal és a nyár elején a honlap „Turizmus” fül alatti részének szerkesztését jelentette. Ehhez szükség
volt az idegenforgalommal és vendéglátással foglalkozó szakemberekkel való kapcsolattartásra és együttműködésre, ami a visszajelzések alapján sikeresen megtörtént. Április óta a Krónikás számos, az önkormányzat fejlesztéseivel kapcsolatos írása jelent meg
a Visegrádi Hírekben, de ugyanitt tette közzé felhívásait és informatív jellegű cikkeit is.
Krónikásunk feladata a Város, a Mátyás Király Művelődési Ház
és a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok facebook oldalának
szerkesztése is, ami gyakorlatilag folyamatos odafigyelést igényel,
hogy az említett oldalak megfeleljenek a tartalmi és minőségi
kívánalmaknak; részt vett a palotajátékok új weboldalának elkészítésében, annak folyamatos szerkesztése, karbantartása ugyancsak a
feladata, csakúgy, mint a Danubia Televízióval történő kapcsolattartás.
Természetesen a kommunikációs referens munkakör létrehozása
nem azt jelenti, hogy mindenkihez személyre szabottan jutnak el
az információk, de arra törekszünk, hogy az említett források útján
az érdeklődő visegrádiak megfelelő tájékoztatásban részesüljenek.
Kérem,
forduljanak
Krónikásunkhoz
bizalommal
a
kronikas@visegrad.hu, címen, a 06 (20) 356-8131-es telefonon
vagy személyesen, és segítsék a munkáját azzal, hogy használják a
tájékoztatás eszközül szolgáló felületeket.

Félegyházi András

Szeptemberben újra megkezdődik egy nevelési év
az óvodákban és az iskolákban. Bizony, a hosszú
szünet, nyaralás után nehéz „visszaszokni” a hosszadalmas munkával kialakított, megszokott, év közben
jól bevált életritmushoz. Hogy ne rossz hangulattal,
kapkodással teljenek az első napok, hetek, néhány
jól bevált praktikát, ötletet szeretnénk megosztani a
családokkal: A gyermeknek szüksége van a rendszerességre, a biztonságot nyújtó szabályokra. Gondoljuk végig, hogy az óvodakezdés milyen változtatásokat igényel a „rendszerben”, és fokozatosan vezessük be azokat. Sok családban sarkalatos pont a reggel. A nyugodt másnap záloga, az előző este megfelelő befejezése, ami szintén határozottan kezdődjön
el. Tegyük el a játékokat, tegyük ki a másnapi ruhákat, iskolás gyermekeink pakolják be táskáikat,
készítsék elő a másnapi vinnivalókat. Időben kezdjük el a vacsorázást és az esti fürdést. Legyen mindig alkalma a gyermeknek a beszélgetésekre. Ha jól
számoltuk ki az időt, akkor gyermekeink éppen
időben ágyba fognak kerülni, és még esti mesére is
lesz idő. Az este rászánt 5–10 perces előkészületekkel reggel értékes időket nyerhetünk! Emellett fontos, hogy időben keljünk fel mi magunk. Javaslom,
hogy ismerkedjenek meg az óvoda napirendjével.
(Az óvoda faliújságán megtekinthető.) Ha szeretnék,
hogy gyermekünk ott aludjon az óvodában, akkor
otthon is célszerű ráállni erre a rendszerre. Az óvodai napirendből tájékozódhatnak, hogy mikor van az
ebéd és a pihenő. Az óvodába való megérkezésre
fokozottan igaz, hogy minden figyelmünket a gyermekünkre fordítsuk! Az óvodai faliújságot kifelé is
végig tudjuk olvasni, az ismerős anyukákkal pedig
később is ráérünk beszélgetni. A gyermekünktől
való búcsú is legyen rövid, szeretetteljes és határozott. A gyermeknek ekkor már tudnia kell, hogy
mikor megyünk érte: ebéd után, alvás után, uzsonna
vagy éppen játék után. Kiscsoportos gyereknél különösen fontos, hogy minden kiszámítható, és biztonságot nyújtó legyen. Amikor ebéd után vagy délután
ismét átlépjük az óvoda kapuját, igyekezzünk minél
inkább ismét gyermekünkre hangolódni, és figyelmünket neki ajándékozni. Legfontosabb, hogy a
megígért időre érjünk oda érte! Itt se kapkodjunk,
hanem tegyük kellemessé a hazafelé vezető utat.
Betérhetünk a játszótérre, fagyizni, megállhatunk
egy percre a kedvenc kiskutyájánál, és közben végigbeszélhetjük, hogy kivel mi történt aznap.
„– Mi volt ma az oviban?”
„– Semmi”… – hangzik gyakran a válasz.
Próbáljuk megtanítani a gyermekeket élményt mesélni, kérdezzük meg konkrétan, kivel játszott sokat
aznap, milyen mese volt, tanultak-e verset, dalt és
melyiket, hogy mi volt az ebéd, ízlett-e stb. Éreztessük, hogy érdekel, amit mond.
Nagyon fontos, hogy kérjünk, és adjunk visszajelzést az óvónőknek; ők hogy látják a gyermek beilleszkedését, ill. a szülők hogy tapasztalják.
Szeretettel várjuk régi és új óvodásainkat a Fellegvár Óvodába!
Gyurián Mária intézményvezető

XXXI. évfolyam 9. szám
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Gyerekkuckó
Kedves Gyerekek!
Egy ,,levéltitkot” osztok most meg Veletek. Mint a levélmegszólításból látjátok, talán nem is levéltitok, talán
Nektek is szóló üzenet! Igaz, hogy 25 évvel ezelőtt írták
Parajdról, de a tartalma ma is aktuális, és egyúttal ma is
talpköve a 25 éve élő testvérbarátságunknak.
Olvassátok el figyelmesen a levelet, és próbáljátok megfejteni az utolsó bekezdés Áprily Lajos verseire utaló idézeteket! Segítek annyiban, hogy a ,,Forrásvizek” és az
,,Álom a vár alatt” c. versekben böngészhettek sikerese!

Áprily-verseskötettel jutalmazom, aki megfejti, melyik
versből idéznek a levélírók! ,,...többtitkú volt az erdő...”;
,,...Drága Küküllőm...”; ,,...víziváram véd a beteg világtól...”; ,,...Emlék dalol a régi házban...”; ,,Parajd felett
van egy patak, / a Küküllő-ágba szalad, /vele összeölelkezik, / Halál-patak, így nevezik.” ,,És egyszer elnyomott az
álom / Rapsonnénál a vár alatt."
Remélem, kedves időtöltés lesz a versek olvasása! Várom a versek címét!

Parajd, 1990. jan. 27.
Kedves Kollegák!
Kedves Diákok!
Köszönjük az üdvözlő sorokat, a felajánlott önzetlen segítséget és őszinte baráti jobbot nyújtunk Nektek nagyjaink emlékének közös ápolása jegyében.
Iskolánkat nem nevezhettük el Áprily Lajosról, de emlékét lehetőségeink arányában próbáltuk mindig ápolni. A visegrádi síremléknél többen leróttuk már kegyeletünket, egyes kollégáink iskolátokat is ismerik, mégis jelentkezésetek kellemes meglepetés.
Nem szerénykedhetünk bevallani, hogy a most már valóban magyar nyelvű oktatás minőségének javítása céljából bizony szükségünk lenne minden olyan módszertani útmutatóra, munkafüzetre, feladatgyűjteményre, lemezre, kottagyűjteményre, amit az általános iskolai oktatásban felhasználhatunk.
Sürgősen szükségünk lenne középiskolai Logika, Lélektan című tankönyvekre, valamint Emberi jogok, modern társadalmi struktúrák (című vagy hasonló tárgyú) tankönyvre. Ezeket a tantárgyakat azonnal szakrendbe kellett iktatni, sajnos se tankönyvünk, se magyar nyelvű forrásanyagunk nincs. Persze mindenből csak 1-1 példányra gondolunk legalább
a tanárok számára.
Ezenkívül elfogadunk minden olyan (főleg dokumentum-értékű) anyagot, ami hozzásegítene egy Áprily-sarok berendezéséhez iskolánkban.
Szeretnénk, ha mielőbb sor kerülne a személyes találkozásra. Meghívunk Benneteket egy barangolásra Áprily Lajos
nyomdokain a ,,többtitkú” erdőbe, hadd ismerjétek meg Ti is ,,milyen gyönyörűek a parajdi forrásvizek.” Igaz ,,A régi
házban” nem szól már a kalapács, ,,Lidi fogadósné” fogadója sem áll már a ,,Nagyág vize mellett”, de a ,,Halálpatak”
még csörgedez, Áprily ,,drága Küküllő”-jébe ömlik, képezve azt a vízivárat, amely megvédte őt (minket is) a beteg világtól. Barangolásaink során megpihenhetnénk ,,Rapsonnénál a vár alatt”. Ez a hely májusban a leggyönyörűbb, amikor pünkösdi rózsától sárgállik.
Várjuk javaslataitokat a találkozó időpontjával kapcsolatosan.
Maradunk baráti szeretettel a parajdi diákok és tanárok nevében:
Borbáth-Szőcs Anna magyartanár, Csiki Zoltán magyartanár, Bálint Mihály igazgató, Sófalvi Szilvia diák

Tisztelgés Áprily Lajos sírjánál
2015. július 11-én VIsegrád és PArajd polgármesterei és alpolgármesterei, valamint a két település
Áprily Lajos nevét viselő iskolák igazgatói és diákjai
virággal és gyertyagyújtással tisztelegtek a költő sírjánál. Bokor Sándor, Parajd polgármestere és
Nyágrus László alpolgármester Félegyházi András
meghívására vettek részt az idei palotajátékok rendezvényén. Ugyanezen időpontban zajlott a VI–PAtábor, s ennek hagyományos elemeként közösen emlékeztünk a névadó visegrádi nyughelyénél.
Ebből az alkalomból a két iskola Barátságlevelének 25 évvel ezelőtti aláírói, Mezei Anna és
Cseresnyés Attila oklevelet vehettek át Visegrád
polgármesterétől: ,,… a visegrádi és a parajdi Áprily
Lajos Általános Iskola igazgatói fáradságot nem ismerve munkálkodtak azon, hogy Visegrád és Parajd
kapcsolatának 25. évfordulóját ünnepelhetjük az Úr
2015. esztendejében.”

Az iskolák igazgatói, a városok vezetői
és diákok csoportja tisztelegtek
Áprily Lajos sírjánál a visegrádi temetőben
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Emlékezés Magyar Lászlóra
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Magyar László:

BÚCSÚIMA

Elment egy embertársunk… Visegrád életének jellegzetes alakja… egy tanár, költő, természetbúvár és még ki tudja mi: Magyar
László. 68 éves volt. Aki csak télapós alakját, fura természetét
ismerte, talán nem tudhatta, hogy Laci, Magyar László milyen
színes egyénisége volt városunk kulturális életének. Versei rendszeresen megjelentek a Visegrádi Hírekben. 2014-ben a plébániatemplomban adták elő Graduale és Requiem 1956. október 23.–
november 4. emlékére című oratóriumát. Amíg egészsége engedte,
tagja volt az egyházi kórusnak, és rendszeresen részt vett a Soproni
Sándor Egyesület római rendezvényein.
Örök kép marad, amikor éveken keresztül ültek egymással szemben a könyvtárban Kálazy Lacival, olvasmányaikba mélyedve.
Immáron odafenn olvasnak, kávéznak együtt és remélem, olyan
jó szívvel gondolnak ránk, ahogy mi is rájuk, emléküket megőrizve.
Gróf Péter

Versek – barátok – Laci
Ezt a három szót, három fogalmat bármilyen sorrendbe is rakjuk,
a sorrendiség sohasem jelent rangsort. Baráti szándék indult el
még az év elején, hogy Magyar Laci verseit összegyűjtve kiadjunk
egy kötetet. Laci közömbös-szerényen fogadta a hírt, mint akinek
ez már kijár és természetes, de a szakállába bújva örült is.
Az első lépés a versek összegyűjtése és számítógépbe írása volt;
az első pakk kb. 70-nél valamivel több írást tartalmazott, ami a
könyvtáros Kotz Eszter segítségével áprilisig el is készült. Aztán
leállt a lendület, Laci többször került kórházba, kevesebbet tudott
feljönni törzshelyére, a könyvtárba. Nyár elején újabb buzdításra
történt valami, de a végleges gyűjtést már csak a halála után tudjuk
elvégezni. A hagyaték gondozása, átírása, szerkesztése már csak
ránk, barátokra hárul, pedig szívesen vettük volna szerzői instrukcióit, személyes kötődéseit, élményeit.
Közismert, hogy Laci szívesen adta ajándékba, olvasásra, véleményezésre új alkotásait, ezért feltételezzük, hogy kézen-közön
akad talán olyan vers is, amit a hagyatékban nem találunk, ezért
kérünk mindenkit, hogy akinél található kézirat, juttassa el a
könyvtárba.
Magyar László verseinek gondozását, kötetbe szerkesztését az ő
tudtával és jóváhagyásával Fagyas Róbert irodalomtörténész irányításával egy szűkebb szakmai-baráti kör végzi el. Szívesen fogadjuk önkéntesek segítségét – beírás, lektorálás, forráselemzés
stb. –, ezzel is kimutatva az iránta érzett tiszteletet, tehetségének
elismerését, azonosulást, Visegrád iránt érzett szeretetét.
A kötet megjelenéséhez Visegrád Város Önkormányzatának támogatására is számítunk.
Mezei Anna, Fagyas Róbert, Mikesy Tamás

A fák ágain végigfut a láz,
zöld tűzhalál lebbenti fodrait.
A szív és az agy, az emberi ész
rugaszkodik, maga is halni kész,
leveszi, eldobja bilincseit.
Mire feleszmél az elme végül,
a pillanat marad menedékül.
Telünket temeti el a tavasz,
tavaszunkat takarja be a nyár.
Nem igaz, hogy a hervadás vár rá,
más meleget szór, hord a napsugár.
A gyümölcsterhelt kacsok ,,Ezen!” – is,
meg tán túl az oly hitt ,,Amazon!” – is,
bő áramerőt buggyannak elő,
hiszen bennünk élnek a halottaink,
kik el – tőlünk – testileg, ha mentek.
Szól a család, a gyermeknyi gyermek,
a lét, a múlt megelevenedik,
a hit tárháza kifogyhatatlan!
RENDELÉS! a lélek halhatatlan.
Elmenttől búcsúzni? – nem búcsúzunk.
Isten, Ember: egy a létünk, sorsunk,
– saját képedre! – képed maradunk.
Kereszted keresztünk: fogódzkodunk.
Mindegy, ki mondva hisz, vagy gondolja,
része lesz az átlényegülésnek.
Az elmúlás, csak e-földi véglet,
s nem – a nemvoltnincs – örökű végzet.
Visegrád, 2014. IV. 16.
A Mátyás Király Művelődési Ház
szeretettel hívja
Visegrád lakosait
a hónap utolsó péntekén megrendezendő
előadás-sorozat
következő alkalmára, mely

2015. szeptember 25-én, pénteken
18 órától
lesz a könyvtárban
Ebben a hónapban

Barangolások Borneó őserdeiben
címmel

Dr. Horváth Gergely
főiskolai tanár
(ELTE Természettudományi Kar
Földrajz- és Földtudományi Intézet)
tart

vetítettképes előadást
A belépés ingyenes!
Mindenkit szeretettel várunk!
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A Mátyás Király Mővelıdési Ház hírei
FILMKLUB
Értesítünk mindenkit, hogy a
korábbiakban
meghirdetettek
szerint szeptember hónapban
folytatjuk a filmklub vetítéseit.
Az első alkalomra szeptember
16-án, szerdán kerül sor, a második vetítés szeptember 30-án
lesz. A vetítések 19 órakor kezdődnek.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt.
Részletesebb információval a
művelődési házban vagy a (26)
398-128-as telefonszámon tudunk szolgálni.

Hírek
az ifjúsági házból
Két új lehetőséggel gyarapszik
az ifjúsági ház lehetőségeinek
tárháza, a már meglévő és kedvelt baba-mama klub, szép korúak tornája, kick-box és kickbox aerobik, spining-racing és
egyéb tornák mellett.
Próbáld ki, ha elég bevállalós
vagy a JUMPING ROPE
WORKOUT-t, forradalmian új
alakformálás, zsírégetés. Eszköze az ugrókötél. Ha érdekel,
hívd fel a 06 (20) 508-9300-as
telefonszámot.
Októbertől társastánc-oktatást
is szervezünk, minden korosztály számára.
Várjuk a jelentkezőket, érdeklődőket.
Részletekért érdeklődj a 06
(30) 251-6383-as telefonszámon.
Bártfai István
elnök

Szeptember –
Szent Mihály hava –
Őszelő
Ha Mátyás, Máté sír és nem
nevet,
Nem lesz a borból ecet.
Amilyen idő éri most az új
Holdat,
Egész őszön által kapunk olyat.

Az Ars Sacra Fesztivál, IX. Szakrális Mővészetek Hete
visegrádi rendezvényei
2015. szeptember 19-én, szombaton

HIT ÉS MŐVÉSZET címő
ünnepi rendezvény
a Visegrádi Mátyás Király Múzeum királyi palotájának dísztermében
15.30 órakor: Az ünnepi alkalom szentendrei iparművészek kiállításával kezdődik, melyet Gyürk Dorottya, Szentendre város kulturális alpolgármestere
nyit meg
16.45 órakor: Borsódy László és Félegyházi Bence trombitaművészek fanfárral
köszöntik az est vendégeit
17 órakor: Dr. Kucsera Tamás Gergely, Visegrád város alpolgármestere, az
MMA főtitkára mond megnyitó beszédet
Kováts István, a Visegrádi Mátyás Király Múzeum régésze Visegrád egyházai a
középkorban címmel,
Ötvös Sándor, az EMMI osztályvezetője Reformáció és magyar megmaradás a
Felső-Tiszavidéken címmel,
Huba Lilla etnográfus A titkos értelmű rózsa: rózsafüzér-imádság a magyar
néphagyományban címmel,
Lengyel Rita grafikusművész A varsányi Szent Mihály római katolikus plébániatemplom festett kazettás mennyezetének szimbolikájáról,
Kósa Klára keramikusművész A hét szabad művészet és a Biblia kapcsolatáról
tart előadást
Az előadások befejezésekor tizenöt nyelven hangzik el a Miatyánk
Közreműködik:
Pál Eszter, Magyar Örökség Díjas művész, aki Dalok és imák című új CD-jéről
válogat, valamint Széles Izabella, aki Gounod Ave Mariáját adja elő
Kiállító alkotók:
Borsódy Eszter keramikusművész,
Farkas Borbála textiltervező művész,
Kósa Klára keramikusművész, a Népművészet Mestere,
Lengyel Rita grafikusművész,
Pauli Anna Dia, Munkácsy-díjas textilművész,
Simon Ilona tipográfus, könyvtervező művész,
Sinkó Veronika író-illusztrátor, grafikusművész,
Smetana Ágnes, Ferenczy Noémi-díjas üvegtervező művész

2015. szeptember 26., szombat 19 óra,
római katolikus plébániatemplom

CantuS CorvinuS Énekegyüttes koncertje
Művészeti vezető:
Klembala Géza
Károly Edit – szoprán
Kiss Bori – mezzo
Puskás Eszter – alt
Czier Zoltán – tenor
László Norbert – basszus
Műsor:
C. Monteverdi: Confitebor tibi Domine
J. S. Bach: Jesu meine Freude
Gospelek, spirituálék és standardek
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Kedves Olvasók!
A legutóbbi könyvrendeléskor az alábbi könyveket szereztem be és ajánlom figyelmükbe:
Felnőtteknek:
STEEL, DANIELLE: Egy tökéletes élet, 2015.
Blaise McCarthy a tévés hírműsorok világszerte ismert
alakja, akinek élete maga a tökély – a látszat szerint. De a
látszat néha csal… Lánya, Salima kisgyermekként egy
cukorbetegség következtében megvakul és magániskolába
kerül. Blaise távollétében az iskola egyik tanára felügyel
Salimára…
FÁBIÁN JANKA: Adél és Alíz, 2013.
A népszerű írónő regénye két barátnő viharos érzelmekkel
teli kapcsolatáról szól. A lányok annak ellenére barátnők,
hogy különböző társadalmi és családi háttérrel rendelkeznek. Kettejük közül Alíz a bájos, kedves, mindenki kedvence típus, míg Adél éles eszű, éles nyelvű, aki ármánykodástól sem riad vissza. Történetüket egy régi gyilkosság
árnyékolja be, és a háttérben most is ott húzódnak a kor
történelmi eseményei.
PEARSE, LESLEY: Ígéret 2014.
Amikor kitör az első világháború, Belle Reilly férje,
Jimmy beáll katonának, és Észak-Franciaország halálos
lövészárkaiba vezénylik. Belle képtelen tétlenül várakozni, és önként jelentkezik frontszolgálatra. Őt is Franciaországba küldik vöröskeresztes mentőautó-sofőrnek.
Gyerekeknek:
PLICHOTA, ANNE – WOLF, CENDRINE: Oksa Pollock Az utolsó remény 2012. (1.)
Oksa Pollock egy nem mindennapi képességekről álmodozó, de egy teljesen hétköznapi életet élő kislány. Családjával Franciaországból Londonba költözik – megmagyarázhatatlan rosszullét fogja el, a hasán különös jegy
tűnik fel. Innentől kezdve Oksa Pollock soha többé nem
lehet az, aki volt.
PLICHOTA, ANNE – WOLF, CENDRINE: Oksa Pollock Az Eltévedtek Erdeje 2012 (2.)
A második részben Oksa Pollock barátja megmentéséért
kész belevetni magát egy párhuzamos világba, amelyben
mindent áthat a varázslat és a félelem, s ahol a Számkivetettekre halálos próbatételek várnak. Vigyázat! Bűvös
erejű könyv! Aki megismerkedik Oksával, nehezen tud
majd elszakadni tőle!
RIORDAN, RICK: Percy Jackson és az Olimposziak A
villámtolvaj 2014 (1.)
Hiánypótlás! Eddig, az összes Percy Jackson-kötetet sikerült beszereznem, az első részt kivéve. Most végre teljes a
készlet Percy Jacksonból is! Kezdjétek ezzel a kötettel az
olvasást!
BOEHME, JULIA: A nagy Bori-könyv új történetek és
feladatok 2015.
A könyvben hét új Bori-történet található: kalandok szemtelen kis állatokkal és kedves pónikkal, izgalmas mesék
erdei kirándulásról, elveszett sárkányokról és egy különleges utazásról, ami a csillagokhoz vezet. Minden történethez érdekes tudnivalók, játékos rejtvények és kreatív,
vidám feladatok kapcsolódnak. Amellett, hogy remek
szórakozást ígérnek a nagy óvodás és kisiskolás korosztály számára, segítenek nekik megismerkedni a betűk
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világával, felkeltik és elmélyítik érdeklődésüket az olvasás iránt.
PORTER, ELEANOR H.: Az élet játéka 1991.
Kedves Gyerekek! Végre a visegrádi könyvtárból is kikölcsönözheted ezt a fantasztikus könyvet! Mondanivalója, hogy örömre születtünk a világra, mindig és mindenhol
érvényes! Olvassátok el, és egy csapásra megszeretitek
Polyannát!
Kedves Gyerekek!
SZERETTEK OLVASNI? LEGYETEK BÜSZKÉK RÁ, ÉS
MUTASSÁTOK MEG MÁSOKNAK IS!
A Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtárban
2015. szeptember 19-én, szombaton ismét megtapasztalhatjátok, hogy szellemi és gyakorlati énetek milyen jól
összefér egymással. Ezen a napon 10.00–13.00 között
könyvjelzőt készítünk régi filmnegatívból, amelyben Bártfai Ildikó lesz segítségünkre. Az elkészített könyvjelzőiteket a későbbiekben a kikölcsönzött könyveitekbe is berakhatjátok!
A foglalkozásra szeretettel vár Benneteket az intézmény
nevében:
Kotz Eszter könyvtáros

Mesegombolyító
családi alkotómőhely
Visegrádon
Programunk:
Családi alkotóműhely – Kézműveskedés
és közösségi éneklés
Kíváncsi, nyitott szívű gyermekek és lelkes, alkotó
kedvű szüleik számára ajánlunk egy családi alkotóműhelyt, ahol hagyományainkkal ismerkedünk, kedvenc
népdalainkkal teremtünk családias légkört, megélve a
közösségi éneklés múlhatatlan örömét.
Időpontok:
Minden hónap második szombati napján 15.00–18.00
Első alkalom:
2015. szeptember 12.: Őszi asztaldísz készítése, szüreti dalok
Helyszín:
Fő téri rendezvénytér

(városnapi

rendezvényen)

További alkalmak:
2015. október 10., november 14., december 12.
15.00–18.00
Helyszín:
Mátyás Király Művelődési Ház
Foglalkozásvezetők:
a Mesegombolyító tábor vezetői
Jókainé Gombosi Beatrix (népi iparművész)
Balázs Marietta (tanító)
Köszönjük a Visegrád Város Önkormányzatának,
hogy támogatták
közösségteremtő céljaink megvalósulását!

XXXI. évfolyam 9. szám

VISEGRÁDI HÍREK

11

Kedves Visegrádiak!
Az augusztusi számban már jeleztük, hogy egy felmérést készítünk, melyben arra vagyunk kíváncsiak, hogy Önök
mennyire elégedettek a könyvtári szolgáltatásokkal és hogy hol kellene ezen javítani. Ehhez két kérdőívet állítottunk
össze, most a 14 éven felüli korosztály segítségét kérem a válaszok visszaküldésével.
Segítségüket előre is köszönöm:
Kotz Eszter könyvtáros
Könyvtárhasználati kérdőív 14 éves kor felettieknek
Hány éve tagja Ön a visegrádi könyvtárnak?
6) Mely témakörök érdeklik Önt leginkább? (maximum
a) 1 évnél kevesebb ideje
3 választ jelöljön!)
b) 1–3 éve
a) Általános szakirodalom
b) Filozófia, pszichológia
c) 4–5 éve
c) Vallás, teológia
d) 5 évnél régebben
d) Társadalomtudományok
2) Milyen gyakran látogatja a könyvtárat?
e) Matematika, természettudományok
a) Most vagyok itt először
f)
Alkalmazott tudományok
b) Hetente látogatom
g)
Művészet,
szórakozás, sport
c) Kéthetente látogatom
h)
Régészet,
földrajz,
életrajz, történelem
d) Félévente
i)
Egyik
sem
e) Évente
3) Milyen gyakorisággal használja a könyvtárat az aláb- 7) Karikázza be az Ön által leggyakrabban olvasott
bi célokra?
irodalmi kategóriák betűjelét!
a)
Romantikus
Gyakran
Néha Soha
b)
Klasszikus
Tanulás, továbbtanulás
c) 20. századi realista
Munka
d) Modern (kortárs) szépirodalom
Személyes érdeklődés
i) Szórakoztató irodalom (kalandregény, krimi,
Szórakozás, kikapcsolóbestseller, lektűr)
dás
e) Versek
Számítógépezés, Internef) Történelmi regények
tezés
g) Egyéb éspedig:
Emberi kapcsolatok
Valaki megbízásából
8) Életkora?
a) 14–18
4) Tagja-e más könyvtárnak is?
b)
19–25
a) Igen
c) 26–35
b) Nem
d) 36-50
5) Ha igen, milyen jellegű könyvtárnak?
e) 51–60
a) Közkönyvtár
f) 60 év feletti
b) Szakkönyvtár
c) Iskolai könyvtár
9) Mennyire elégedett az alábbiakkal a városi könyvtár
d) Felsőoktatási könyvtár
könyvtári szolgáltatásait tekintve?
e) Egyéb éspedig:
1)

Nagyon
elégedett

Elégedett

Közepesen
elégedett

Elégedetlen

Nagyon
elégedetlen

Nem tudom
megítélni

Szépirodalmi könyvek kínálata

5

4

3

2

1

0

Ismeretközlő könyvek kínálata

5

4

3

2

1

0

Újságok, folyóiratok választéka

5

4

3

2

1

0

CD-k, DVD-k, hangos könyvek kínálata
Könyvtárközi kölcsönzés

5

4

3

2

1

0

5

4

3

2

1

0

Tájékoztató, eligazító feliratok

5

4

3

2

1

0

Nyitvatartási idő

5

4

3

2

1

0

Várakozási idő

5

4

3

2

1

0

A könyvtáros segítőkészsége

5

4

3

2

1

0

A könyvtáros felkészültsége, szaktudása
Számítógépes szolgáltatások, reprográfiai szolgáltatások
Tájékoztatás, információszolgáltatás
minősége

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

0
0

5

4

3

2

1

0
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M e s ego m bo ly ító ny ár i tá bo ri b es z á m o ló
2015. június 22–26.
,,Száll a madár ágról-ágra, száll az ének, szájról-szájra
Zengő madár, ágról-ágra, zengő ének szájról-szájra.”

Mesegombolyító táborunk óta ha ezt a dalt eléneklem, látom magam előtt, hogyan sietnek a táborlakók a gyülekező
helyünkre. Ez volt a hívó dalunk, amit ha a gyerekek meghallottak, a gyülekezőhelyre jöttek.
Táborunk terve áprilisban fogalmazódott meg bennünk először, ezért sietve pályázatot írtunk és a visegrádi önkormányzattól megkaptunk minden támogatást a tábor megvalósításához. Nagy lelkesedéssel kezdtünk neki a tábor megszervezésének.
A tanévzáró utáni hétvégén már nagy izgalommal vártuk a
tábornyitás napját és 37 táborlakónk megérkezését. Táborunkban két fő nagycsoportos, 9 fő 1. osztályos, 10 fő 2.
osztályos, 7 fő 3. osztályos, 9 fő 4. osztályos tanuló vett
részt. Hamarosan csapatokba is rendeződtünk és mind a
nyolc csapat kialakította a saját kuckóját, ahová szabadidejében visszahúzódhat. Napirendünk alapján a délelőttök kötött
foglalkozással teltek, a délutáni szabadidőben pedig a gyerekeknek lehetőségük nyílt fakultatív programokra. A finom
elemózsiáért, kedves ellátásért nagyon hálásak vagyunk
Enikőnek és a Fellegvár Óvoda konyhája dolgozóinak. Ebédelni derűs és hangos közösségi énekléssel, gitárkísérettel
vonultunk a gyerekek nagy örömére. Ásványvizünkről a
Visegrádi Víz Kft. gondoskodott, köszönjük Eőry Dénes
támogatását.
A művelődési ház kertjében délelőttönként két részre bontottuk a nagy csapatot és két külön helyszínen szerveztünk a
gyerekeknek programokat. Bea néni alkotó műhelyének a
művelődési ház melletti asztalok és padok adtak helyet. Ott
készültek a tábor első napján a gyerekek nyakába akasztható
bőr szütyők, amibe belekerültek az általuk nemezelt golyócskák. A nemezgolyóba mindenki belegyúrta az általa
kiválasztott legjobb tulajdonságát és ezt hordta mindenki a
szíve fölé helyezve a tábor ideje alatt. Ebben az alkotóműhelyben készültek még a legkülönbözőbb technikával megalkotott batikolt kendők, mézeskalácsok, körmöcskék,
virágkaspók és a bemutatónkra szánt meghívók is. Elfoglalt
és igen szorgos, ügyes kezek rajzoltak, nyírtak, ragasztottak,
terveztek, gyúrtak, csomóztak, főztek, dekoráltak, díszítettek
ezeken az asztalokon. Munkájuk gyümölcséből mennyei
kiállítás nyílt a táborzárás napján, bemutatván kézműves
műhelyünk ,,kis mestereinek” csodás alkotásait.
Marietta néni főhadiszállásán, a padokkal körülvett füves
terepen ,,mesegombolyítással” foglalatoskodtunk. Zalán
Tibor Királylányok könyvéből kiválasztott Rebeka című
mesénket dolgoztuk fel dramatikus játékok segítségével.
Önismereti, közösségépítő játékaink mellett sok mozgásos,
ügyességi játékban is részt vettünk, újra megélvén a mese
legfontosabb epizódjait. A hazudós szék játék, a félelem a
kalapban, a varázsmakk fogó vagy épp a sárkányteremtő
játék örömteli perceket idéz mindannyiunkban. Előfordult,
hogy önismereti játékunkban egy dombon volt fent egy
kiválasztott jó tulajdonság és a mélyben lent az ellentét párja.
A gyerekeknek a kettő közé kellett beállniuk a térben, szemléltetvén elsősorban önmaguk előtt, hogy mennyire jó szívűek vagy inkább irigyek, szorgalmasak-e vagy pedig lusták?
Eleinte néhányan becsapták önmagukat, aztán az idő múlásával már egyre őszintébben és kritikusabban kezdték látni
saját belső tulajdonságaikat. A hét végén meg is kérdeztem,
hogy Milyen lettél a tábor végére? – többen erre azt válaszolták: Boldogabb! Nem felejtem azt sem, amikor a Válaszd ki
a számodra legfontosabb értéket és állj be mögé! – kérésem-
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re a legtöbb gyermek a becsületet, jó szívet, hűséget választotta és a gazdagság mögé végül senki sem állt. Inkább lennék koldus, mint királyfi! – zengték kórusban, válaszolván
kíváncsiskodó kérdésemre.
Előfordult, hogy két alkalommal a táborhelyről útnak indultunk és meghódítván a magas hegyeket, kiszabadultunk a
természetbe, egy meredekebb túraútvonalon keresztül átgyalogoltunk Apátkútra. Bene Évi is elkísért bennünket és osztozott velünk erdei kalandjainkban. Míg Bea néni segítségével
a gyerekek agyagba készített lenyomatokat alkottak, Marietta nénivel együtt szétszórt varázsmakkokat gyűjtöttünk öszsze, majd kincses ládikóba rejtett sárkányfogakat kellett
felkutatni a magas fűben. Ez a helyszín tökéletesnek bizonyult a kirándulásunkat lezáró számháborúnk számára. A
fekete és piros csapat is lelkiismeretesen harcolt és nemesen
küzdött egymás ellen. A következő napon ebéd után elsétáltunk a focipályára és Bártfai Ildi jóvoltából ott tölthettük ezt
a délutánt, szabadidős sportjátékok, labdajátékok, közösségi
éneklés és kör-möcskézés mellett. Alkalmunk nyílt egy
közös jégkrémezésre is, ki nem hagytuk volna programjainkból semmiképpen sem.
Drámajátékaink, az alkotómunkánk és kirándulásaink mellett a hét végére kiosztott szerepek szerint megtanultuk a
Rebeka című mesét és a táborzárás napjára kitűztük a mese
bemutatását. Az előadáshoz illendően erre a napra minden
szereplőnek lenyűgöző jelmezeket készítettünk elő és látványos színpadképet építettünk ki a kertben. Közönségünk
soraiban foglaltak helyet a szülők, testvérek, nagyszülők, de
körünkben üdvözölhettük Mikesy Tamást, a művelődési ház
Igazgatóját, lelkiismeretes segítőnket, Kotz Eszter könyvtárost és szívünknek oly kedves pedagógusokat, mint Mezei
Panni nénit, Mayer Kati nénit és a gyerekeknek felejthetetlen
élményeket szerző, csodás foglalkozást tartó Winkler Mártát.
Megköszönjük Márta néninek, aki a tábor előtt, alatt is szüntelen ellátott bennünket tanácsaival, jelen volt derűjével,
mosolyával és ötletei, tapasztalatai mind-mind beépültek
tábori életünkbe.

A drámajátékok, alkotómunka és a mese dramatizált előadása, azaz egy közös cél igazi csapattá érlelte a táborlakókat. Mindkét táborvezető nevében bátran mondhatom, hogy
nagyon büszkék vagyunk a gyerekekre és mondhatatlan
öröm volt nekünk a tevékenységeinkkel és egész lényünkkel
őket megajándékozni. Köszönjük a szülőknek, családoknak,
hogy élettel teli gyermekeik által mi is csodát kaptunk és
gazdagodhattunk, épülhettünk ebben a kis közösségben.
Köszönjük a visegrádi önkormányzat támogatását! Kedves
Gyerekek! Jövőre nagyon szeretnénk újra közösen, együtt
táborozni Veletek és más gyerekekkel is!
Szeptembertől minden hónap második szombatján családi
alkotóműhelyt szervezünk visegrádi és környékbeli családok
számára, ahol Bea nénivel lehetőség nyílik egy éppen aktuális, ünnephez illő alkotás elkészítésére gyerekeknek és szülőknek egyaránt! A népzenéről, közösségi éneklés megvalósulásáról pedig Marietta néni gondoskodik! Nagy örömmel
várunk Benneteket szeptember 12-én, szombaton 15.00-kor a
rendezvénytéren!
Köszönettel és üdvözlettel:
Marietta néni és Bea néni
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A hónap műtárgya

„Itt van az ısz, itt van ujra,
S szép, mint mindig, énnekem.”
(Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van ujra)
Első őszi hónapunk neve számnévből ered (septem, azaz
hét), és ezt a különböző naptárreformok után is megtartotta. Míg az idők folyamán Quintilis és Sextilis hónapokból
július és augusztus lett, szeptember neve állandósult. Bár
Nero császár saját utónevéből Germanicusra keresztelte
át, a változtatás nem bizonyult tartósnak. Ugyanis a császárt halála után a római szenátus az állam ellenségének
nyilvánította, és azzal a büntetéssel sújtotta, hogy nevét
mindenhonnan kitörölték, így a hónap is visszakapta régi
nevét.
Noha szeptember mind a földművelés, mind a csillagászat szempontjából jeles hónap, ez nem köszön vissza a
római ünnepekben. Az időszak legjelentősebb eseménye a
Juppiternek szentelt, többhetes ludi Romani (római játékok) volt, emellett kisebb templomok felszentelésének
évfordulóira emlékeztek. Ekkor volt Tellus (a föld istene),
Ceres (a gabona istene), Mennydörgő Juppiter és Venus
Genetrix (Julius Caesar családi védője) szentélyének
ünnepsége is.
A hagyomány szerint az első ludi Romanit, ami még
csak egynapos volt, Tarquinius Priscus király rendezte. A
különböző szertartásokkal, lóversennyel, cirkuszi játékokkal, vásárral bővített látványosság a Kr. u. 2. században már szeptember 4. és 23. között zajlott. Elsőként a
hadseregek kísérőjének és a harcból menekülők megállítójának, Juppiter Statornak ünnepét tartották. Ezt követte
szeptember 13-án az epulum Iovis, vagyis Juppiter „díszebédje”. Ezen a napon az egész szenátus megjelent a
római istenhármasság (Juppiter–Juno–Minerva) templomában, és nagy közös lakomán megvendégelte a három
istent. Ezt a szokást a sikeres betakarításért (aratásért,
szüretért) járó hálaadásként értelmezhetjük, az istenek elé
tálalt fogások a föld ez évi ajándékaiból készültek.
Ugyanezen alkalommal a szentély falába szöget vertek,
aminek bajelhárító szerepe volt, de az évek számítását is
szolgálta. A következő napon lóversenyek, lovas próbák
(Equorum probatio), majd a várva várt, 5 napos cirkuszi
játékok szórakoztatták az érdeklődőket. Végül a szeptember 20–23. közötti nagy vásáron az összegyűlt sokaság
kedvére válogathatott helyi és
birodalmi árucikkekből. Erre
az időszakra esett az őszi
napéjegyenlőség és ekkor
emlékeztek meg két fontos
személy: Romulus és Augustus születésnapjáról is.
Az istenek megvendégelésére és a szüreti mulatságokra
emlékezve a hónap műtárgyául egy jellegzetes római
edényt, a horpasztott oldalú poharat választottuk. Az
edény oldalának benyomása valószínűleg a felszín növelését szolgálta, mivel a nagyobb felületű tárgyak lassabban melegszenek fel, ezért a bennük lévő ital is tovább
maradt hűvös. Az 1-2 dl-es borospoharaktól kezdve a kb.
1 l-es „söröskrigli”-ig sokféle formai változatuk ismert. A
lepencei településről számos, egyszerűbb, festetlen és
finom kidolgozású, festett pohárka is napvilágra került.
Boruzs Katalin régész
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Az élet apróbb és nagyobb csodái
Az első csodát három éves koromban éltem át. Nem emlékszem rá, csak édesanyám elbeszéléséből tudom. Meghalt édesapám anyja, és édesanyámnak el kellett mennie a
halottas házhoz. Otthon hagyott bennünket nyolc évvel
idősebb nővérem felügyeletére bízva engem. Mikor benyitott azt látta, hogy mindkét gyerek a mennyezet felé
fordulva – tekintetével követi egy – az ő számára láthatatlan valami mozgását. Mikor megkérdezte, mit nézünk, azt
válaszoltuk, hogy berepült egy nagyon szép madár és a
szobában körözött, de az ő általa kinyitott ajtón kirepült.
Édesanyám semmit nem látott, és megérkezése előtt az
ajtó és az ablak is be volt csukva. Egy magyarázatot talált
a dologra: a nagymama eljött elbúcsúzni az unokáktól.
Ilonka lányunk korán 18 éves korában szülte meg első
gyermekét, nem volt jövedelmük, nem volt lakásuk és
panaszkodott az édesanyjának. Felségem vigasztalta,
meglátod majd csak rendeződnek a dolgok. Pár nappal
később álmot látott. Elmondása alapján ez inkább egy
filmjelenet volt. Egy pici gyereket látott egy diófa alatt
játszani és tudta, hogy a diófa Ilonkáék kertjében van és
azt is tudta, hogy ez a második gyerek. Az egészet elmesélte nekem is, Ilonkának is és aztán annak rendje és módja szerint elfelejtettük, csak akkor jutott eszünkbe, amikor
ezt a jelenetet a saját szemünkkel láttuk három évvel
később Ilonkáék kertjében, a diófa alatt.
Kinga unokám nehezen született meg. Felségem nagyon
aggódott. Én korábban lefeküdtem, ő a nappaliban, a
fotelben ülve várta a telefonhívást. Talán éjjel kettő felé
megnyugodva feljött a hálószobába lefeküdni. Én felébredtem és kérdeztem, hogy már mehetünk-e.
(Kiegészítésként hozzá kell tennem, hogy Ilonka mind
az öt gyermekét otthon szülte Geréb Ágnes doktornő
segítségével, akit később az orvostársadalom nyomására
meghurcoltak, és akit mi nagyon nagyra tartunk.)
Azt válaszolta, hogy aludjak nyugodtan, csak reggel
hatkor fog érkezni a baba. Félálomban én ezen a bizonyosságon nem is csodálkoztam. Reggel fél öt körül telefonált Ilonka, hogy mami, gyertek gyorsan, mert mindjárt
jön a baba és lehet, hogy Ági nem ér ide időben. Én gyorsan felkaptam a ruháimat, és sürgettem Olát, miért készülődik ilyen soká. Ő azt válaszolta, hogy nem kell sietni,
hiszen reggel hatkor fog megszületni és egészséges kislány lesz. Bolond beszéd, gondoltam. Megérkeztünk Ilonkához, Geréb Ági már ott volt Budapestről. Megkérdezte
Olát, hogy aggódik-e, ez ugye természetes minden nagymamánál. Feleségem azt válaszolta, hogy nem, mivel
tudja, hogy minden rendben lesz, egészséges lánygyermek
fog születni hat órakor.
Amikor a gyermek megszületett és felsírt, a közeli Kisoroszi templom harangja megszólalt, jelezve, hogy reggel
hat óra van.
2014. augusztus 6-án szegénykém már nagyon rosszul
volt, beszéde halk, alig érthető volt. Az alábbi mondatot
viszont hangosan és érthetően mondta ki: „Még két nap”.
2014. augusztus 8-án hajnalban betegségtől meggyötört
testét elhagyta a lelke. Ezt is megjósolta.
Hogy ne higgyen az ember a csodákban, ha ennyi bizonyítékot kap!
Karaba István
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Egy unatkozó értelmiségi levele
Konrad Lorenz „A civilizált emberiség nyolc halálos
bűne” c. esszéjében többek között közelítőleg ezt írja: Az
ember életéből ne maradjon ki a szenvedés, mert ha teljesen kivész, akkor nem tudja majd megfelelően értékelni a
szépet, a jót. Beleun a csakis jóba, csömört kap a csakis
jótól.
Hajdan – késő tavasztól kora őszig – a Mátyás király
utcai lakásomnál bódult élvezettel és állandóan élveztem,
élveztük az esti, az éjszakai csendet. Kiültünk a lakás elé,
az asztalra tett boros flaskó társaságában. Némán néztük a
csillagokat, hallgattuk a lombok susogását, és ittunk egyegy kortyot.
A csend-gyönyörűség valós élvezését illetően már-már a
lorenzi szindróma megjelenése veszélyeztette lelkünket,
amikor megnyílt velünk átellenben a JEKA LÁSZLÓ
vendégház.
Rövid idő eltelte után már sokkal jobban élveztük az
esti-éjszakai csendet, mint a JEKA előtti időkben. Áhítva
vártuk azt a napot, amikor a ház vendégei hazamennek, és
csak másnap jön a következő csoport.
Nos, ez a hangerő kavalkád ihlette első levelemet:
„JEKA Diáktáborok Kft.
2025 Visegrád, Fő u. 30.
Tisztelt Ügyvezető!
Már több alkalommal előfordult, hogy a Mátyás kir. u.
5. sz. alatti JEKA LÁSZLÓ házukat olyan vendégeknek
adták bérbe, akik meg nem engedhető módon viselkedtek
az éjszaka folyamán. Előfordult már az is, hogy a lefekvésem után néhány órával ismét felöltöztem, és átmentem az
Önök házába.
A f. év szeptember 20-ról 21-re virradó éjszakán vendégeik rekordot döntöttek az állati viselkedést illetően. Első
álmomból felébredve fülsiketítő, üvöltéssel keveredő szabadtéri zenét hallhattam kisebb-nagyobb megszakításokkal úgy reggel 7 óráig.
Kérem szíves intézkedésüket, hogy ne történjen többé
ilyen eset, mert a legközelebbi alkalom után a Ptk. 100. §a alapján birtokháborítási pert fogok Önök ellen indítani,
amelyet meg is nyerek.
Tisztelettel
Visegrád, 2003. szeptember 21-én
Bánó László
2025 Visegrád, Mátyás kir. u. 2.”
Nem telt el sok idő, írtam a következő levelem:
„JEKA Diáktáborok Kft.
2025 Visegrád, Fő u. 30.
Tisztelt Ügyvezető!
2003. szeptember 21-én levélben közöltem Önökkel,
hogy mennyire zavarja a Mátyás kir. u. 5. sz. alatti JEKA
LÁSZLÓ házuk lakóinak magatartása a térség lakosainak
éjszakai nyugalmát. Hetente több alkalommal oly mértékű
a ház hangoskodása, amely civilizált körülmények között
nem fogadható el. Néha nemcsak késő éjszakáig élvezzük
ezt az inkább állatokra, mint emberekre jellemző üvöltést,
hanem még reggel is. Volt már eset arra, hogy reggel
6.30 órakor – amikor munkába indultam – még folyt az
orgia. Ez az EU?

2015. szeptember

Kérem, fontolják meg, hogy hogyan biztosítható az az
éjszakai nyugalom, amellyel még akkor rendelkeztünk,
mielőtt Önök megjelentek volna. Ha ez záros határidőn
belül nem biztosítható, úgy – amint azt előző levelemben
közöltem – a Ptk. 100. §-a alapján birtokháborítási pert
fogok Önök ellen indítani.
Tisztelettel
Visegrád, 2004. augusztus 26-án
Bánó László
2025 Visegrád, Mátyás kir. u. 2.”
Több levelet nem írtam…
Voltak olyan „hangos” éjszakák is, amelyet élvezettel
aludtunk végig. Egyszer egy leánykórus leányai voltak a
vendégek. Hajnalig, halkan, csodálatosan énekeltek a
szabadban. Reggel arra gondoltam, hogy átmegyek hozzájuk, és arra kérem őket, hogy ismételjék meg a „koncertet”.
Azt is tudom, hogy a JEKA vezetője – Bartha Gáborné
Erzsike – mennyit tesz a csendért. Például gyanús csoportok esetében minden este későig velük van…
Egy-két héttel ezelőtt különleges lakók érkeztek. Hanganyaguk egyedi volt: Talán a gyomrukban kezdték az
európai fülnek artikulálatlannak tűnő hangot képezni.
Talán az ugatás és a röfögés némi böfögéssel vegyített
változatát adták elő, miközben fémedények fenekét
csühölték, és időnként felvonítottak. Vita tárgyát nem
képzően megállapítható volt, hogy egy polinéz emberevő
csapat lakja a JEKÁ-t, és kedvenc nótáikat éneklik.
Tévedtem. Ugyanis fehér emberek voltak.
Ezek után nyilván nem lehettek mások, mint magyar
népem bugris, lesüllyedt sorban élő reprezentáns egyedei,
akiknek még sokat kell fejlődniük, hogy elérjék Európa
egyes népeinek civilizációs szintjét.
Tévedtem. Ugyanis nem magyarul beszéltek.
Végül is kiderült, hogy intelligens és művelt nyugateurópai entellektüelek voltak.
Eme megállapítás után néhány napra – egy hétfői napon
– reggel hatkor a lakásunk közelében valaki beindított egy
valamilyen motort. (Feleségemmel régóta megállapítottuk, hogy ebben a völgyben állandóan üzemel legalább
egy robbanó- vagy elektromotor.)
Úgy hét óra körül kimentem az udvarra, és ott látom B.
Sándor barátomat, aki a nyomorult derekam miatt a kerti
munkánkat végzi. Aggódva kérdeztem tőle: Te Öcsi!
Csak nem Te zajongtál az előbb?
Kedves László! A sövényedet nyírtam. Később nagyon
meleg lesz, azért kezdtem hajnalban. Egyébként ki is jött
a JEKÁ-ból egy alacsony külföldi nő, és a gesztikulálásából azt értettem, hogy ilyenkor ne nyírjak sövényt.
Visszajövet a lakásba mindent megfontoltam, mindent
meggondoltam, mint Ferenc Jóska. Hosszan, hangtalanul
nevettem, majd a telefonkönyvből megkerestem a JEKA
telefonját. Határozott mozdulattal vettem fel a kagylót,
tárcsáztam, majd én, aki tizenéve gyakorlatilag keresztényi alázattal tűröm a JEKA-lakók allűrjeit, bocsánatot
kértem a JEKÁ-tól, hogy ha áttételesen is, de csendháborítást követtem el ellenük (is).
Visegrád, 2015. augusztus 18-án, Szent Ilona napján
Bánó László
visegrádi lakos
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A kereszt szimbolikája
MEGHÍVÓ
A keresztény kultúrkörben Jézus megváltó szenvedésének a
jele a kereszt.
Első telepes német őseink
Jézus kereszthalála előtti időkben a mindenkori euró-kisázsiai
kultúrkörben élő népek is jelképként használták a kereszt foregyik régi sírkövének felavatását
májú alakzatokat. Emlékeztet ugyanis a kiterjesztett szárnyú
és megszentelését
madárra, mérlegre, hajóárbocra vagy a négy égtájra. Lehet
szeptember 19-én (szombaton)
áldás vagy átok jele is, iratokat hitelesítő aláírásként a személyt
helyettesítő írásjel volt.
du.17 órakor
A legfontosabb kereszt formájú jelek többsége létezett már a
a visegrádi temető
kereszténység előtti időkben.
kegyeleti
sírkertjében tartjuk.
Az ókeresztény korból számos bizonyítékot találtak arra,
A ceremónia után
hogy a keresztet Jézus kereszthalálával azonosították. I.
Theodosius császár 380-ban kiadott vallási rendeletével állam18 órakor katolikus templomunkban
vallássá tette a kereszténységet és eltörölte a kereszthalállal
szentmisével emlékezünk
történő büntetést.
német elődeinkről.
A kereszt jelképe kiteljesedik, és ezentúl kizárólag Jézus keA temetőben
reszthalálát jelképezi.
a Visegrádi Nemzetiségi Fúvószenekar
A gótika koráig csak ékkövekkel vagy növényi motívumokkal
díszítik, a test nem kerül fel rá. A megfeszített Jézust a gótika
és Nemzetiségi Énekkar,
ábrázolja először és ez után nevezik a corpusszal ellátott kea templomban
resztet feszületnek.
a Nemzetiségi Énekkar lép fel.
Feszületet helyeznek el a katolikus, ortodox és evangélikus
Szeretettel várunk
templomok oltárán, és feszületet visznek körmenetek élén és a
minden érdeklődőt!
püspökök előtt is.
Kereszt van a katolikus és az ortodox templomok és a legtöbb
VNNÖ képviselői
evangélikus templom tornyán is. Sírköveink jelentős számban
kereszt formájúak.
A kereszt ma is a kereszténység legelterjedtebb jelképe.
Herendi Ida
„tájidegen” Visegrádon. (A pergola borítást egyébként azért
választottuk, mert ez fért bele az így is baráti költségekbe.)
Óvodás dolgok, azaz gondolatok
Én először azt hittem, hogy rosszul hallok. A visegrádi főépítésznek az a gondja, hogy egy gyerek játékháznak milyen
a főépítészi írásokról
borítású a teteje? És hogy egy gyerekháznak az óvoda udvarában nincs engedélye? A lakosság adta a pénzt az egészre!
Tisztelt Főépítész Úr!
Lelkes civilek találták ki, és valósították meg! A saját gyerekeink és unokáink játszanának benne és az a gond, hogy
A legutóbbi Visegrádi Hírek számban két írást is közölt, milyen a tetőborítás? Na, itt valami nagyon félrement. Amikor kinézek az ablakomon, egy lepusztított erdőrészt látok, a
mindkettő az óvodával kapcsolatos és személy szerint mindkettőhöz közöm volt, illetve van. Az elsőben kijelenti, hogy kivágott fák helyén napelemek szörnyülködnek. Ez nem
tájidegen? Visegrád központjában egy gazdasági raktár nem
előkészítetlen volt a 2011-es óvodai pályázat, én pedig azt
állítom, hogy az óvodabővítésen már régen túl lennénk, ha
tájidegen? Az összetúrt lepencei strand területe nem tájidegen? Egy gyerek játékház teteje igen.
akkor a képviselő-testület nagyobb egységet tanúsít abban a
Néha arra kellene gondolni, hogy volt egy hosszú időszak
kérdésben. Ez az egyik dolog, ez már történelem. A másik,
ennek a kisvárosnak az újkori történelmében, amikor nem
ami a napjainkat illeti, az az óvodai gyerekház kérdése,
volt főépítész és nem volt egységes diktátum. Érdekes, hogy
amelyre nem is találok szavakat. A magamén kívül itt most
nem mondok neveket, hogy kik munkálkodtak a dologban,
igazi, kedves arculatát akkor alakította ki, és őrizte meg a
település. Azután jött egy építész elképzelés és megépült az
nehogy kellemetlenségük legyen a szereplőknek, de azért
elmesélném a történetet: Néhány éve létrejött egy alapítvány,
ELTE szálló. Azt követően jött egy másik építész elképzelés,
és megépült a tornacsarnok. Azt gondolom, hogy ha van két
amely a visegrádi Fellegvár Óvodának, a visegrádi óvodásoknak a javára tevékenykedik. Az idén az az ötlet született, épület, amelyik nem illik a helyére Visegrádon, akkor ez a
kettő az. Így hát azt javasolnám a város felelős építészeinek,
hogy a visegrádiak által beadott ruhák árából csináltassunk
egy kicsi házikót a gyerekeknek az óvoda kertjébe. Az óvoda hogy az óvodai gyerekháztető tájidegensége helyett inkább
Visegrád közterületeinek szépítésével, új, virágos és rendben
vezetésével egyeztettük az ötletet. Ezután egy visegrádi
tartott közparkokkal és terekkel foglalkozzanak. Javasolom
vállalkozó elkészítette a nem is olyan kicsi játékházat, és be
rögtön a jelenleg méltatlanul magára hagyott Széchenyi utcai
is lett téve az ovi kertjébe egy alkalmas helyre. Szék és asztal
kemping területének játszótérré és szabadidőparkká alakítáa házikóba, és jöhetnek a gyerekek. Na, nem egészen így
történt. Kaptam egy telefont, hogy a Főépítész úr ott járt, és sát a város lakóinak javára és örömére.
hiányolta az engedélyt az elhelyezéshez, továbbá kifogásolta
Abonyi Géza
a házikó tetejének borítását, nevezetesen, hogy a pergola
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RINGATÓ

Ámulatba ejt, egyszerűen magával ragad, ha kicsiny
gyermekek között lehetek. Ilyenkor még egy pillanatra az
idő is megáll, nem cammog tovább. Varázslatos a perc,
amit megtölthetünk olyan dallal, ami teljességében a
miénk. Egy éneklő közösségé, ahová mi tartozunk. Itt
felszabadultan átadhatjuk magunkat a közösségi éneklésnek és az önfeledt játéknak, melyet kisbabánkkal együtt
játszunk a szőnyegen. Kicsit mintha otthon lennénk. Ez a
Ringató.
Hangszeres, népdalokat éneklő, ölbéli játékokat játszó
zenei foglalkozás édesanyáknak, édesapáknak és kicsiny
gyermekeiknek.
A zene iránt elhivatott pedagógusként már hat éve tartok
Ringató zenei foglalkozásokat a Dunakanyarban. Elkötelezetten hiszek a magyar népzene közösségteremtő és
megújító erejében. A kisközösségi lét olyan forrás, ahonnan mindig lehet meríteni. Mert az együttlét idejében az
összetartozás felhőtlen élménye és egy hihetetlen belső
öröm tud bennünk felfakadni. A legkisebbek pedig egy
oldott, bensőséges és szeretetteljes légkörben lesznek
érzékeny hallgatói és befogadói az értékes magyar népzenének. Az arcsimogatók, ujjasdik, csiklandozók,
höcögtetők és lovagoltatók alkalmával az édesanya és
gyermeke megérinti, megöleli egymást. E kedves népi
játékokból mondhatatlan derű és huncutkodás fakad, mely
felejthetetlenné, örökké teszi a pillanatot.
Nagy örömmel várok minden kedves érdeklődő családot!
Balázs Marietta

2015. szeptember

Ahol sötétben elemlámpával világítunk rá az angolul is
jól ismert testrészekre, ahol a buborékokat az orrunkkal és
a lábunkkal pukkasztjuk szét, ahol megkóstoljuk az angolul tanult új ételeket, ahol angolul játszunk, tornázunk,
bábozunk, dalolunk együtt a gitár hangjára és angolul
kézműveskedünk, hogy végül hazavihessünk magunkkal
egy nem mindennapi csodát!
Együttlétünkben az önfeledt játék öröme, a megszólalás szabadsága és a felszabadult, bátor éneklés mind
angol nyelvű közegben valósul meg!
A szülők a gyermekeikkel együtt részt vesznek az angol foglalkozásokon és bátorítják, segítik tudásuk
kibontakozását!
Bensőséges, családias hangulatban, 3–6 éves korú
gyermekekkel kis létszámú, 6–8 fős csoportban töltjük
el azt a 45 percet, ami minden alkalommal oly hirtelen
elrepül!
Az angol foglalkozásokon elhangzó tananyag, témakörök otthoni közegben is megerősítésre, gyakorlásra kerülnek a segédanyagok: e-mailben elküldött angol nyelvű
videók és hallgatható dalok formájában!
Az angol foglalkozásokkal kapcsolatos tudnivalók:
Az ingyenes bemutató foglalkozás:
2015. szeptember 9-én, szerdán 17.00-kor várható!
Az angol foglalkozások időpontja:
szerdánként 17.00–17.45
Az angol foglalkozások helyszíne:
Mátyás Király Művelődési Ház Visegrád, Széchenyi u.
11
Az angol foglalkozások ára:
2000 Ft/45 perc
A foglalkozásokra minden alkalommal előre be kell jelentkezni sms-ben, telefonon vagy az alábbi e-mail címen, vasárnap este 20.00 óráig!
Az angol foglalkozások vezetője:
Balázs Marietta (angol nyelv tanító)
Tel: 06 (20) 347-9096
E-mail: mgencsi@gmail.com

Ringató foglalkozások vezetője: Balázs Marietta
Helyszín: Mátyás Király Művelődési Ház Visegrád,
Széchenyi u. 11.
Időpont: szerdánként 10.30
Tel: 06 (20) 347-9096
E-mail cím: mgencsi@gmail.com

English with Hands-friends
by Marietta
Angol nyelvű bábos-zenés foglalkozás
óvodásoknak
Joy, the clown and Rolph the wolf a mi barátaink, akik
bábokként életre kelnek és csónakunk segítségével
átevezünk együtt arra a szigetre, ahol csak angolul beszélünk!

Rendszeres
lakástakarítást is
vállalok
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Ismételt felkérés válaszra
Félegyházi András polgármester úrhoz
Tisztelt Polgármester Úr!
Ön nem válaszolt a kérdéseimre! Arról tájékoztatott
csupán, hogy hol nézhetek utána annak, ami érdekel. Ez
persze mindenképpen pozitívabb, mint Mikesy képviselő
minősíthetetlen reagálása, de korántsem kielégítő. Szeretném emlékeztetni, hogy Ön a lakosság által fizetett közszereplő, aki minden hozzáforduló lakosnak válasszal tartozik a kérdéseire! Én úgy gondolom, hogy amikor ez a
válasz kimerül abban, hogy megad néhány internetes
elérhetőséget, akkor kezdünk visszatérni azokhoz az
időkhöz, amikor a képviselő-testület többsége strandfejlesztés címén úgy adta el a lepencei strandot, hogy a lakosság azt sem tudta, hogy miről van szó! A hasonló esetet elkerülendő, ismételten tisztelettel kérem, hogy ha kínos is, vagy kellemetlen is, de szíveskedjen egyenesen válaszolni a kérdéseimre a Visegrádi Hírek oldalán Visegrád
város nyilvánossága előtt. Ha valaki, akkor én tudom,
hogy milyen nehéz ebben a pozícióban élni, dolgozni és
tisztességesnek maradni. Évekkel ezelőtt, amikor Ön elvállalta a felkérést erre a posztra, biztosan nem gondolt
arra, hogy lehetnek majd olyan kérdések, amikre nem
akar majd válaszolni. Most már látja, hogy lehetnek ilyen
kérdések. És nem a kérdésekben van a hiba. Hanem a válaszok hiányában.
Kérdéseim azonosak az előző számban közzétettekkel.
Várom szíves válaszait.
Abonyi Géza

ALBÉRLET

78 m2-es kertes családi ház
emeleti része kiadó
októbertől hosszú távra
Érdeklődni lehet:
06 (30) 266-0547-es számon

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
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AJTÓ, ABLAK,
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
garanciával, korrekt áron

Herr Gábor
06 (20) 399-7027, 06 (20) 599-9337

www.herrsta.eu

TŐZIFAELADÁS
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL!
Vágott tűzifa 2200,– Ft/q,
hasított tűzifa 2300,– Ft/q

EŐRY CSABA
Tel.: 06 (30) 306-0516

FATELEP
2022 Tahitótfalu, Béke út 87.
(falu végén, Pócsmegyer irányába)
Faáru kedvezményes áron!
Szeptemberben bruttó 68.500 Ft/m3
Zsaludeszka 51.500 Ft/m3
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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