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Március 15-rĘl –
a költĘ naplója alapján
A Pilvax kávéházban azt határoztuk, hogy sorra járjuk
az egyetemi ifjúságot. ElĘször az orvosokhoz mentünk.
Szakadt az esĘ, amint az utcára léptünk, s ez egész késĘ
estig tartott, de a lelkesedés olyan, mint a görögtĦz: a víz
nem olthatja el.
Az orvosoktól a mérnökökhöz, majd a jogászokhoz
vonult a számban és lelkesedésben egyaránt percenként
növekedĘ sereg. Jókai fölolvasta a felhívást és a 12
pontot, s énvelem elszavaltatták a Nemzeti dalt.
MindkettĘt kitörĘ lelkesedéssel fogadták, s a refrénben
elĘjövú ,,esküszünk”-öt mindannyiszor visszaharsogta az
egész sereg, mely a téren állt.
Landerer nyomdájához mentünk, amely a legközelebb
volt hozzánk, s a 12 pontot és a Nemzeti dalt rögtön
nyomni kezdték. Délfelé elkészültek a nyomtatványok, s
ezrenként osztották szét a nép között, mely azokat részeg
örömmel kapkodta. Délután három órára gyĦlést
hirdettünk a múzeum terére, s a sokaság eloszlott.
A szakadó esĘ dacára mintegy 10 000 ember gyĦlt össze
a múzeum elé, onnan a városházához mentünk. A
tanácsterem megnyílt, s megtelt néppel. Rövid tanácskozás után a polgármester aláírta a 12 pontot. Óriási lelkesedés
tört ki!...
– Budára! Budára! Nyitassuk meg Táncsics börtönét! Ezek voltak a nép leginkább és legtöbbször hallható kiáltásai. A
választmány legalább húszezer ember kíséretében fölment Budára a helytartó tanácshoz és elĘadta kívánatait. A nagyméltóságú helytartó tanács sápadt vala és reszketni méltóztatott, s öt percnyi tanácskozás után mindenbe beleegyezett.
A katonaságnak kiadatott a tétlenségi rendelet, a cenzúra eltöröltetett, Táncsics börtönajtaja megnyílt. A rab írót diadallal hozta át a töméntelen sokaság Pestre.
Ez volt március 15-e. Eredményei olyanok, melyek e napot örökre nevezetessé teszik a magyar történelemben.
PetĘfi Sándor
Szeretettel hívjuk Visegrád polgárait
az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 168. évfordulója tiszteletére
2016. március 15-én, kedden 17 órakor a 48-as emlékmĬnél rendezendĞ

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSÜNKRE
Az ünnepi megemlékezés mĬsorát az Áprily Lajos Általános Iskola
Alapfokú MĬvészeti Iskola diákjai adják elĞ
Mindenkit szeretettel várunk!
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VÁROSHÁZI HÍREK
Tájékoztató a testületi üléseken történtekrĘl
2016-ban elsĘ munkaterv szerinti ülését január 20án tartotta a képviselĘ-testület, melyen az alábbi
döntések születtek:
– Megalkotta a képviselĘ-testület a településfejlesztéssel és -rendezéssel összefüggĘ partnerségi
egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati
rendeletet, mely a város honlapján a hatályos
rendeletek között megtekinthetĘ.
– Úgy döntött a testület, hogy a FĘ utca – Rév utca –
Sirály utca – Apát-kúti-patak által határolt Vt-2 (településközponti vegyes) besorolású övezet beépítési
paramétereit megvizsgáltatja a településrendezési
terv felülvizsgálatát végzĘ tervezĘvel – különös tekintettel az épületmagassági elĘírásokra – a településrendezési eszközök következĘ módosításánál.
– Elfogadtuk a város 2016. évi kulturális rendezvénytervét.
– Beszámoltak az önkormányzat bizottságai a 2015.
évben végzett munkájukról, amit a képviselĘtestület elfogadott.
– Módosítottuk a Tahitótfaluban lévĘ orvosi ügyelet
mĦködtetésére Dr. Bazsa Márta háziorvossal meglévĘ megbízási szerzĘdést 2016. február 1-jével a
megbízási díj tekintetében. A megbízási díj a folyó
költségvetési évre érvényes állandó lakosságszám
alapján 50 Ft/fĘ/hó összegre emelkedik, ami Visegrád esetében 2016-ban 1.114.800 Ft hozzájárulást
jelent.
– Lemondott elĘvásárlási jogáról a képviselĘ-testület
a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ kérelmére a 11. sz. fĘközlekedési út utólagos területrendezéséhez szükséges, a Visegrád 044/25,
044/26, 044/34 és 049/3 hrsz ingatlanokat érintĘ, az
országos közúthoz csatolásra kerülĘ területrészek
tekintetében.
– Helyt adott a testület Visnyovszky András vállalkozó közterület-használati díj megfizetésétĘl való eltekintés iránti kérelmének 2016. január 1-jétĘl
2016. december 31-ig tartó idĘszakra az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezĘ, Visegrád
064 hrsz-ú (GondĦzĘ melletti terület) 120 m2-es
közterületet tekintetében vendéglátó terasz céljára.
A vállalkozó cserében vállalta, hogy rendben tartja
a
környezĘ
területet,
valamint
a
két
szentgyörgypusztai buszmegállót is.
– Szintén egy elĘvásárlási jog lemondásáról döntött a
testület a Visegrád, Várkert-dĦlĘ 1082/4 hrsz.-ú, valamint az 1084 hrsz.-ú kivett üdülĘépület, udvar
megjelölésĦ, 4410 m² alapterületĦ ingatlanok esetében.
A következĘ ülésre 2016. február 10-én került sor:
– Jogszabályi kötelezettségnek eleget téve meghatározta a képviselĘ-testület az önkormányzat saját bevételeinek a költségvetési évet követĘ három évre
várható összegét.

– Ezt követĘen megalkotta a testület az önkormányzat
2016. évi költségvetési rendeletét. Az idei évben a
költségvetési bevételek és kiadások fĘösszege
1.683.450 ezer Ft. A költségvetési rendelet a város
honlapján a hatályos rendeletek között megtekinthetĘ.
– Jóváhagyólag elfogadta a képviselĘ-testület a köztisztviselĘk cafetéria-juttatási szabályzatának módosítását.
– Elfogadta a képviselĘ-testület Dr. Szabó Attila
jegyzĘ által a polgármesteri hivatal szervezeti felépítésének átalakítására, illetve létszámkeretére tett
javaslatát, mely alapján a polgármesteri hivatal statisztikai állományú létszámkerete 13 fĘ, melybĘl 12
fĘ köztisztviselĘ, 1 fĘ munkavállaló.
– Az Áprily Lajos Általános Iskola kétszintes mĦemlék épületének (ún. „nagyépület”) korszerĦsítése és
fejlesztése érdekében örökségvédelmi engedélyezési, valamint kiviteli terv készítése keretében az építészeti munkarész elkészítésével 975.000 Ft + 0%
áfa díj ellenében megbízta a képviselĘ-testület
Mártonffy Gábor egyéni vállalkozót.
– A képviselĘ-testület – figyelemmel a városfejlesztési bizottság javaslatára – úgy döntött, hogy az Áprily Lajos Általános Iskola bĘvítésének tervezésére
megbízott A + Építész Stúdió Kft. terveinek ezen
részét elfogadva az Áprily Lajos Általános Iskola
bĘvítéssel megvalósuló új épületrészének földszintjén 13 dupla szárnyú ajtóból álló fedett-nyitott folyosó, közlekedĘ valósuljon meg. Ezen elképzelések megvalósításával együtt járó többletköltségek
finanszírozását 2.286.000 Ft keretösszeg erejéig Visegrád Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése terhére saját forrásból vállalja.
– Elfogadta a képviselĘ-testület a Danubia Televízió
MĦsorszolgáltató Nonprofit Kft. támogatási kérelmét, és 2016. évi munkáját 2.200.000 Ft-tal támogatja.
– Megtárgyalta a képviselĘ-testület a Pilis–
Dunakanyar Hírmondó támogatás iránt kérelmét,
de – figyelemmel a gazdasági és pénzügyi bizottság
és a kulturális, oktatási, ifjúsági és sport bizottság
javaslatára – támogatást nem nyújt.
– Lezárult a Harangvirág u. 22. szám alatti ingatlan
bérleti jogviszonyára kiírt pályázat. A képviselĘtestület – figyelemmel a népjóléti bizottság javaslatára – úgy döntött, hogy a Dobos Ibolya által benyújtott pályázatot támogatja, így az ingatlan bérleti
jogviszonyára vonatkozóan egy év idĘtartamra vele
köt bérleti szerzĘdést.
–   
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„A jelenlegi CBA épület Visegrád egyik újkori
romja.”
A fenti mondat egy 2014. január 22-i
egyeztetésen hangzott el, mely egyike volt azon
számos megbeszélésnek, mely a visegrádi
élelmiszer-áruház sorsával foglalkozott.
Az ezt megelĘzĘ és az azóta eltelt igen hosszú
idĘ joggal vethet föl kérdéseket: mi lehet az oka
annak, hogy a mai napig nincs látható elĘrelépés
az ügyben?
A 2005-ben elfogadott Rendezési Terv a jelenlegi
CBA telek 11-es úthoz közelebb esĘ felén
közterület kiszabályozásáról döntött; ennek
megfelelĘen a jelenlegi helyen sem a most álló
épület felújítása-átépítése, sem új építése nem
lehetséges. Lehetséges és szükséges viszont
megegyezni a tulajdonossal arról, hogy milyen
módon – csere, adásvétel – lehet egyszerre
végrehajtani a terület önkormányzati tulajdonba
kerülését, és megteremteni annak lehetĘségét,
hogy új áruház létesüljön.
2012. október 3-án ültünk elĘször tárgyalóasztalhoz Halmschláger Antallal, a visegrádi CBA
üzletet üzemeltetĘ Reha-Invest Kft. ügyvezetĘjével, aki elmondta, hogy régóta szándéka
egy új áruház építése, ám ezt a Visegrádon
folyamatosan változó, nem tiszta beruházási
környezet eddig nem tette lehetĘvé.
A 2012 májusában hivatalba lépett városvezetés
elvetette a korábbi „zöld mezĘs” városközpont
építésének koncepcióját; ennek megfelelĘen –
egyeztetve a Halmschláger úrral – kidolgoztuk,
mely területek bevonásával lehetséges megvalósítani a tervezett beruházást oly módon, hogy
illeszkedjék az akkor már tervezett, idĘközben
elkészült új városközpont-fejlesztés együttesébe.
Ezzel együtt azonban garanciát kívántuk kapni
arra vonatkozóan, hogy önkormányzati tulajdonú
terület – csere, illetve adásvétel útján történĘ –
magánkézbe kerülése után olyan épület létesül
rajta, mely építészetileg magas színvonalú; ezért
szükségesnek láttuk azt, hogy a leendĘ beruházó
elĘre rögzítse, milyen épületet kíván a területen
megépíteni.
Ennek elĘsegítésére tervverseny meghirdetését
javasoltunk,
melynek
kiírásához
és
lebonyolításához szakmai segítséget ajánlottunk fel.
Javaslatunkat a beruházó elĘször elutasította, majd
– hosszas egyeztetés-sorozat eredményekét –
elfogadta, így létrejöhetett a hat építésziroda
meghívásával
lezajlott
vázlatterv-verseny,
melynek gyĘztese – a 2014. október 28-án

megtartott bíráló bizottsági ülésen született döntés
alapján – Rudolf Mihály DLA, a Hadas Építész
Kft. Ybl-díjas építésze lett; a megszületett
vázlattervekkel Visegrád nagyközönsége is
megismerkedhetett.
A tervek közzététele nyomán merült fel annak
lehetĘsége, hogy a beruházás terjedjen ki olyan, a
jelenlegi áruház szomszédságában álló ingatlanra
is, mely szintén magántulajdon. A beruházó
fölvette a kapcsolatot az érintett ingatlan
tulajdonosával; ennek ellenére jelen sorok
megfogalmazásakor továbbra is csak az mondható
el, hogy folyamatban van a megállapodás
részleteinek kimunkálása a felek között. (Fontos
látni, hogy ezen kiterjesztés nem föltétlenül
szükséges a beruházás sikeres lebonyolítása
érdekében, ugyanakkor kétségtelenül igaz, hogy
minden fél számára kedvezĘbb lehetĘség megvalósulása körvonalazódott ez által, ezért az önkormányzat türelemmel támogatta a megegyezés
kimunkálását.)
Bár a fenti rövid helyzetjelentés nem terjedt ki a
hosszú és bonyolult történet minden apró
részletére, bízom abban, hogy érzékelhetĘ: az
elmúlt három évben minden lehetséges
eszközzel igyekeztünk elĘsegíteni a mielĘbbi,
magas színvonalú megoldás megszületését.
2015 végén – három év elteltével – azonban
sajnos
továbbra
is
azzal
a
helyzettel
szembesültünk, hogy – szemben a beruházó
ígéreteivel – egy sikeres tervversennyel és
számtalan,
mindannyiszor
elĘremutatónak
mutatkozó megbeszéléssel a hátunk mögött
továbbra sem lehetünk biztosak sem a beruházás
megindulásának idĘpontjában, sem annak idĘbeni
ütemezésében.
Mindennek ellenére továbbra is bízunk
abban,
hogy
az
ingatlan
jelenlegi
tulajdonosa, a Reha-Invest Kft. komolyan
gondolja sokszor hangoztatott szándékát, és
fölépíti Visegrádon az új élelmiszeráruházat.
Amennyiben azonban 2016. március 10-ig a
beruházótól nem érkezik érdemi és teljes körĦ,
elkötelezĘ erĘvel bíró tájékoztatás a beruházáshoz
szükséges területigényre, valamint a lebonyolítás
ütemezésére vonatkozóan, úgy a 2016. március
16-i testületi ülésen javasolni fogom a képviselĘtestületnek a terület kisajátítási eljárásának
megindításáról szóló döntés meghozatalát.
Félegyházi András
polgármester
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BĘvült a szelektív hulladékgyĦjtés lehetĘségeinek köre Visegrádon:
Tájékoztató a Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. házhoz menĘ szelektív hulladékgyĦjtési
programja kapcsán:
2015 decemberében a visegrádi lakosok tájékoztatót találtak postaládájukban a házhoz menĘ szelektív hulladékgyĦjtés bevezetésérĘl. A Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. szervezésében megvalósuló
program mellett Visegrád Város Önkormányzata továbbra is fenntartja a tulajdonában lévĘ szelektív hulladékgyĦjtĘ szigeteket. Az edényzetek elszállítását – a lakossági háztartási hulladék elszállítása mellett – továbbra is
az önkormányzattal szerzĘdésben álló Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Kft. végzi. Tekintettel arra, hogy a
„házhoz menĘ változat” teljes mértékben a cég szervezésében zajlik és az önkormányzatnak ezzel kapcsolatosan nincs kompetenciája, kérjük, hogy a zsákok gyĦjtésével, mennyiségével kapcsolatban keressék a cég tájékoztatójában megadott 34/600-700-as ügyfélszolgálati telefonszámot.

Zöld anyag elszállítása:
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2016. március 21-én, hétfĘn megkezdjük a fás és nem fás szárú zöld anyag elszállítását. A nem fás szárú zöld anyag gyĦjtése az erre a célra 200 Ft-ért megvásárolható zsákokban történik.
Kérjük Önöket, hogy a zöld anyagot kizárólag ezekben a jelölt zsákokban helyezzék ki ingatlanaik elé hétfĘnként a reggeli órákban. A más típusú zsákban lévĘ anyagot nem áll módunkban elszállítani. A zsákokat a
polgármesteri hivatalban szerezhetik be. A zsákban nem gyĦjthetĘ (fás szárú) növényi eredetĦ anyagot továbbra
is legfeljebb 25 kilós kötegenként, spárgával átkötve kell kihelyezni, ugyancsak hétfĘn reggel. A kötegekre a
polgármesteri hivatalban ugyancsak 200 Ft-ért megvásárolható öntapadós matricát kell felerĘsíteni.
A nagyobb mennyiségĦ fás szárú zöld anyag elszállítása elĘzetes egyeztetés alapján lehetséges; érdeklĘdni lehet a 06 (20) 456-1841-es telefonszámon.
Visegrád Város Önkormányzata



     
     


Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Visegrád Sprint elnevezésĦ akadályfutó versenyünket 2016.
április 9-én rendezzük.
A verseny helyszíne: Visegrád települése és közvetlen
környéke.
Az eddigi regisztrációk alapján 18 országból érkezĘ,
elĘre láthatólag 4–5000 fĘ résztvevĘt felvonultató nemzetközi sporteseményünkön az indulók futamokban rajtolnak; reggel 9 órától negyed óránként 250 embert indítunk.
A rajtok idĘpontja a végsĘ nevezési létszám függvényében változhat, a jelenlegi információink alapján 16.00
órakor tervezzük az utolsó futam indítását.
A verseny szakaszainak egy része a város terültén halad,
ehhez természetesen biztosítjuk a megfelelĘ rendĘri és
rendezĘi jelenlétet, valamint – az önkormányzattal is
egyeztetve – a futók számára elkülönített, úgynevezett
futófolyosókat építünk ki, hogy ne tévedjenek az autók, a
járókelĘk, illetve a turisták közé.
Bár minden igyekezetünkkel azon leszünk, hogy a rendezvény a lehetĘ leggördülékenyebben menjen, a versenyre érkezĘ nagyszámú gépjármĦ és a mezĘny mozgása

miatt elĘfordulhatnak a város közlekedésében kisebb
kellemetlenséggel járó fennakadások aznap. Az esetleges
kényelmetlenségért elnézésüket kérjük, igyekszünk ezt a
legkisebb mértékĦre csökkenteni.
Arra kérjük Önöket, hogy lelkesítsék, szurkoljanak a
résztvevĘknek, akik egy igazán kemény kihívással néznek
szembe aznap. Szeretettel várjuk Önöket a verseny fesztiválterületének otthont adó sportpályán; érdemes lesz
továbbá kilátogatni a verseny útvonalára, valamint a sípálya környékére is.
További információk rendezvényükrĘl honlapunkon és
Facebook esemény oldalunkon találhatók.
Kérjük Önöket, hogy esetleges felmerülĘ kérdéseikkel
ne az önkormányzathoz forduljanak, hanem a verseny
szervezĘjéhez,
az
alábbi
e-mail
címen:
info@hu.spartan.com.
Megértésüket a Spartan Race szervezĘcsapata nevében
ezúton is köszönöm!
Üdvözlettel:
Sisak Zsófia
versenyigazgató
Spartan Race Hungary
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Visegrád Város Önkormányzata pénzügyi támogatást összesen 1.500.000 Ft-os keretösszeg felosztásával – a városban
mĦködĘ civil szervezetek, alapítványok részére: folyamatos mĦködésük és programjaik megvalósítása érdekében,
amennyiben a tevékenységük, programjuk Visegrád és lakosságának érdekeit szolgálja és a programok megvalósulásának helyszíne Visegrádon van.
1. A város civil szervezetei évente egyszer nyújthatnak
be pályázatot pénzügyi, anyagi támogatás elnyerésére, az
alábbi témakörökben:
– mĦködésre általában, évi maximum 50.000 Ft erejéig
(mĦködési költségek például: könyvelés, irodabérlet,
telefonköltségek, szervezet tulajdonában álló mobiltelefon költségei, bankszámlavezetés költségei, rezsiköltségek, nyomtatvány- és papírköltségek),
– Visegrádon megrendezésre kerül programok megvalósítására, konkrét programok és idĘpontok megnevezésével – nem részesülhet támogatásban a csak a szervezet tagjai számára meghirdetett esemény, színházlátogatás, kirándulás; nyilvános sportrendezvény azonban
támogatható. Egy program megvalósulása esetén a
számlával igazolt kiadások maximum 20%-a, vagy
eseményenként maximum 20.000 Ft számolható el
vendéglátásra,
– kis értékĦ eszközök vásárlására, maximum 50.000
Ft/eszköz értékhatárig,
– más pályázati kiírásra benyújtandó pályázati önrészhez
való hozzájárulásra, év közbeni beadással és egyéni
elbírálással.
2. A pályázat benyújtásának feltétele:
– a bírósági vagy más, erre jogosult szerv bejegyzése,
– Visegrád városban folytatott, folyamatos és igazolt
tevékenység,
– tárgyévet megelĘzĘ évi tevékenységrĘl szóló beszámoló benyújtása és elfogadása.
3. A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 1., 12.00 óra.
4. A pályázathoz az alábbiakat kell csatolni:
– a szervezet éves programtervét,
– a szervezet éves költségvetésének tervezetét,
– a pályázatban a pályázati cél szöveges indoklásához
csatolni kell a részletes költségvetést, megjelölve az
önrészt, az esetleges szponzorokat és a kért támogatási
összeget. A programok önrészének bemutatása során a
pályázónak azt kell megjelölnie, hogy az egyes tervezett programokhoz milyen összeg önrészt biztosít, és
azt milyen formában (például: tagdíj, önkéntes hozzájárulás, máshonnan kapott támogatás stb.) teszi. Az
önrész rendelkezésre bocsátható, illetve vállalható önkéntes munka formájában is.
A pályázók részére Visegrád Város Önkormányzata a
pályázat benyújtását segítendĘ, elektronikusan kitölthetĘ
táblázatot bocsát rendelkezésre. A pályázók a pályázat
benyújtásával vállalják, hogy a megvalósítandó programokat – amennyiben az lehetséges – a helyben szokásos
módon (Visegrádi Hírek, honlap, hirdetĘtábla stb.) meghirdetik.
5. A benyújtott pályázatokat Visegrád Város Önkormányzat közmĦvelĘdési, oktatási, nevelési, ifjúsági és
sport bizottsága bírálja el és hoz döntést a támogatás kérdésében 2016. április 15-ig. A bizottság az igények elbírá-

lása során jogosult a kért támogatási összeget csökkenteni, vagy bizonyos programrészek támogatásától eltekinteni. A támogatásban részesülĘ legkésĘbb a támogatási
szerzĘdés megkötéséig köteles írásban bejelenteni, hogy a
pályázat és a támogató döntés ismeretében mely programok tényleges megvalósítását vállalja. Az így bejelentett
program a szerzĘdés mellékletét képezi és az elszámolás
leadásakor e programok megvalósulásáról kell beszámolni. A döntés kézhezvételétĘl számított egy hónapon belül
a pályázó köteles szerzĘdést kötni az önkormányzattal.
Amennyiben a pályázó ezt elmulasztja, a bizottság ezt a
tényt automatikusan a támogatástól való elállásként kezeli.
6. Amennyiben a támogatott észleli, hogy év közben a
programok tekintetében módosítás válik szükségesé,
köteles ezt a kulturális bizottságnak írásban jelezni és a
szerzĘdés módosítását kezdeményezni!
7. A bizottság döntése alapján az éves támogatási szerzĘdés megkötésérĘl a jegyzĘ gondoskodik, a hivatal
pénzügyi vezetĘje pedig azért felelĘs, hogy a megítélt
támogatás elsĘ félévi átutalása 2016. május 1-jéig megtörténjen. A második félévi támogatás átutalását 2016.
szeptember 30-ig kell teljesíteni.
8. A nyújtott pénzügyi támogatásról legkésĘbb a
tárgyévet követĘ év január 10-ig kell elszámolni a
polgármesteri hivatalban. Az elszámolásnak két részbĘl
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 megfelelĘen,
az önkormányzat pénzügyi vezetĘje által kidolgozott
formában kell, hogy megtörténjék. A pénzügyi beszámolóban (elszámoló lapon) külön fel kell tüntetni a programokra, a mĦködésre és a kis értékĦ tárgyi eszközökre
fordított támogatás felhasználását bizonyító számlák számát, és csatolni kell a támogatott nevére kiállított számlák
másolatait is. A beszámolóhoz mellékelni kell továbbá az
önrész, illetve az egyéb támogatásokból megvalósult
programok, beszerzések stb. bizonylatainak, számláinak
másolatait is.
A beszámoló és a pénzügyi elszámoláshoz elkészítéséhez kérdés esetén szívesen nyújt segítséget a civil szervezetek részére. Az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy
beszámolókat és elszámolásokat ellenĘrizze, amennyiben
szükséges, az érintett szervezet bevonásával és kötelezĘ
adatszolgáltatása mellett. Amennyiben a teljes támogatás
összegérĘl nem tudnak elszámolni, úgy a civil szervezetnek a fennmaradó összeget vissza kell fizetnie az önkormányzat részére. Ha ez nem történik meg, a következĘ évi
támogatásból kizárja magát a szervezet.
9. Ez a támogatási rendszer nem terjed ki a Visegrádi
Sport Egyesületre és a Visegrád Települési PolgárĘr
Egyesületre.
Visegrád Város Önkormányzata
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Visegrád Város Önkormányzata pályázatot hirdet
összesen 2.000.000 Ft-os keretösszeg felosztásával –
helyi ifjúsági programok, csoportok, a rendezvénytéren megvalósuló programok támogatására.
A pályázati felhívásra nem nyújthat be pályázatot az
a szervezet, jogi személy stb., amely Visegrád Város
költségvetésébĘl címzetten támogatást kap vagy a
Civil Alap pályázat benyújtására egyébként jogosult.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a jelen pályázatot a
2016. május 1. és 2016. december 31. között megvalósítandó célok támogatására hirdetjük meg.
Pályázhatnak jogi megkötés nélkül mindazon szervezĘdések, közösségek és magánszemélyek:
1. alcél: akik programjukkal a visegrádi gyermek
és ifjúsági korosztály, valamint fiatal felnĘttek számára kulturális, szabadidĘ és sportprogramok, szervezésére vállalkoznak, ideértve a Fellegvár Óvoda és
az Áprily Lajos Általános Iskola oktatói, nevelĘi,
szülĘi közösségei stb. által szervezett programokat.
Nem feltétel, hogy a program Visegrádon valósuljon
meg.
2. alcél: akik Visegrádon vagy máshol megvalósuló, de visegrádi gyermek és ifjúsági korosztály, valamint fiatal felnĘttek számára táborok, vízitúrák,
sporttáborok, kirándulások, sportesemények szervezésére vállalkoznak, ideértve a Fellegvár Óvoda és
az Áprily Lajos Általános Iskola oktatói, nevelĘi,
szülĘi közösségei stb. által szervezett táborokat.
A 3. alcél esetén a rendezvénytéren megvalósuló,
széles korosztálynak számára hozzáférhetĘ, de elsĘsorban a fiatal felnĘtteknek szervezendĘ kulturális,
szórakoztató mĦsorok szervezését támogatja a bizottság.
Mindhárom alcél esetén a pályázókat arra kérjük,
hogy röviden mutassák be a pályázót és tevékenységét, röviden fejtsék ki programjuk lényegét (a program tartalmi célja, várható eredménye, költségvetése, közremĦködĘk, korosztály stb.), valamint azt a
konkrét feladatot, amelynek anyagi fedezetét az
Ifjúsági Alaptól várják. Ezt konkrét (becsült) összeg
meghatározásával tegyék, illetve amennyiben rendelkeznek önerĘvel, ezt is jelezzék. Kérjük, hogy a
program megvalósításának kezdeti és befejezĘ idĘpontját tartalmazza a pályázat, valamint azt, hogy
máshová is pályáztak-e ezzel a tervvel, illetve kaptak-e máshonnan támogatást.
Az ifjúsági programokra elnyert összeg nem fordítható 30.000 Ft feletti tárgyi eszköz vásárlására, illet-

ve ha ennél nagyobb költség technikai eszköz beszerzésére kerül sor, akkor az ehhez nyújtott támogatás nem haladhatja meg a 30.000 Ft-ot. A támogatásban részesült pályázókkal Visegrád város támogatási szerzĘdést köt. A döntés kézhezvételétĘl számított egy hónapon belül a pályázó köteles szerzĘdést
kötni az önkormányzattal. Amennyiben a pályázó
ezt elmulasztja, a bizottság ezt a tényt automatikusan
a támogatástól való elállásként kezeli.
Amennyiben a támogatott észleli, hogy év közben a
programok vagy a támogatott tartalom tekintetében
módosítás válik szükségesé, köteles ezt a kulturális
bizottságnak írásban jelezni és a szerzĘdés módosítását kezdeményezni! Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázati összeg felhasználásáról
rövid tartalmi beszámolót és a pályázó nevére
kiállított számlát kér a közmĦvelĘdési, oktatási,
ifjúsági és népjóléti bizottság. A nyújtott pénzügyi támogatásról a számlákat minden esetben
legkésĘbb a tárgyévet követĘ év január 10-ig le
kell adni a polgármesteri hivatalban. Csak olyan
bizonylat fogadható el, amelyet a pályázat benyújtását követĘen állítottak ki. Beszámoló hiányában a
bizottság az elkövetkezendĘ évben kizárja a pályázót
a további pályázatokból, valamint a folyósított támogatást jegybanki alapkamattal növelten kell viszszafizetni. A pályázat elĘfinanszírozású, ez azt jelenti, hogy a döntés után a támogatási szerzĘdés aláírását követĘen a pályázó hozzájuthat az elnyert öszszeghez.
Keretösszegek: Ifjúsági programok szervezése:
900.000 Ft (I. kör 600.000 Ft + II. kör 300.000 Ft),
Táborok szervezésére: 500.000 Ft; a rendezvénytéren megvalósuló programok szervezése 600.000 Ft.
A pályázatok benyújtásának határideje:
2016. április 1. 12.00 óra.
A határidĘt követĘen beérkezĘ pályázatokat nem
áll módunkban elbírálni.
A pályázatokat postai úton a 2025 Visegrád, FĘ u.
81. címre lehet beküldeni, vagy személyesen beadásra a 2025 Visegrád, FĘ u. 81. címen van mód.
A borítékra kérjük ráírni: Visegrád Város Önkormányzat közmĦvelĘdési, oktatási, nevelési, ifjúsági
és sport bizottsága Ifjúsági Alap pályázat, valamint a
választott céltól függĘen: Ifjúsági programok támogatása/Táborok szervezése/Rendezvénytéren megvalósuló program támogatása.
Visegrád Város Önkormányzata
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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 rejlĘ lehetĘségeket mind jobban kihasználhassák és ezeket a kapcsolatokat élĘvé
és személyessé tegyék. Éppen ezért Visegrád Város
Önkormányzata pénzügyi támogatást nyújt összesen
2.000.000 Ft-os keretösszeg felosztásával – a városban mĦködĘ civil szervezeteknek és magánszemélyeknek egyaránt (elfogadott költségvetésbĘl
gazdálkodó intézmény, cég és önkormányzat nem
pályázhat), olyan programok megvalósítására, melyeket a bevezetĘben megjelölt cél érdekében szerveznek meg, és amennyiben tevékenységük, programjuk Visegrád és lakosságának érdekeit szolgálja.
2016. évben megvalósuló programok, melyek helyszíne egyaránt lehet Visegrád, Obergünzburg,
Parajd, Lan-ciano.
1. Minden civil szervezet vagy magánszemély
évente egyszer nyújthat be pályázatot pénzügyi,
anyagi támogatás elnyerésére témakör megkötése
nélkül. A pályázat keretein belül azonban támogatás
nem kérhetĘ szállásra és étkezésre.
2. A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 29.,12.00 óra.
Az elsĘ pályázati körben 1.000.000 Ft felhasználása nyílik lehetĘség.
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 mĦködĘ partner szervezet vagy
magánszemély közös rendezésre vonatkozó
szándéknyilatkozatát eredetiben, és magyarra lefordítva,
– a testvérvárosban mĦködĘ 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, hirdetĘtábla stb.) meghirdetik, és
nyilvánossá teszik.
4. A benyújtott pályázatokat Visegrád Város Önkormányzat közmĦvelĘdési, oktatási, nevelési, ifjú-


sági és sport bizottsága bírálja el és hoz döntést a
támogatás kérdésében 2016. május 15-ig. A bizottság az igények elbírálása során jogosult a kért támogatási összeget csökkenteni, vagy bizonyos programrészek támogatásától eltekinteni. A támogatásban részesülĘ legkésĘbb a támogatási szerzĘdés
megkötéséig köteles írásban bejelenteni, hogy a
pályázat és a támogató döntés ismeretében mely
programok tényleges megvalósítását vállalja. Az így
bejelentett program a szerzĘdés mellékletét képezi,h
és az elszámolás leadásakor e programok megvalósulásáról kell beszámolni. A döntés kézhezvételétĘl
számított egy hónapon belül a pályázó köteles szerzĘdést 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 szerzĘdés módosítását kezdeményezni!
6. A bizottság döntése alapján a támogatási szerzĘdés megkötésérĘl a jegyzĘ gondoskodik, a hivatal
pénzügyi vezetĘje pedig azért felelĘs, hogy a megítélt támogatás a szerzĘdésnek megfelelĘen kifizetésre kerüljön.
7. A nyújtott pénzügyi támogatásról legkésĘbb a
tárgyévet követĘ év január 10-ig kell elszámolni a
polgármesteri hivatalban. Az elszámolásnak két
részbĘl 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 megfelelĘen, az önkormányzat
pénzügyi vezetĘje 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 elkészítéséhez kérdés esetén szívesen nyújt. Az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy beszámolókat és
elszámolásokat ellenĘrizze, amennyiben szükséges,
az érintett szervezet bevonásával és kötelezĘ adatszolgáltatása mellett. Amennyiben a teljes támogatás
összegérĘl nem tudnak elszámolni, úgy a civil szervezetnek a fennmaradó összeget vissza kell fizetnie
az önkormányzat részére. Ha ez nem történik meg, a
következĘ évi támogatásból kizárja magát a szervezet.
Visegrád Város Önkormányzata
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Görgei-emlékév Visegrádon
2016-ban emlékezünk Görgei Artúr tábornok (1818–1916) halálának 100.,
2018-ban születésének 200. évfordulójára
A szabadságharc fĘvezére a számĦzetésbĘl hazatérve életének utolsó négy évtizedét Vi-segrádon töltötte, emelt fĘvel és szilárd erkölcsi tartással. A tábornokot, kiváló
hadvezért, jeles kémikust a kor legjelentĘsebb politikusai (Deák Ferenc, Andrássy
Gyula, Tisza István stb.), írói (Gyulai Pál,
Mikszáth Kálmán, Herczeg Ferenc, Hatvany Lajos, Krúdy Gyula, Móricz Zsigmond
stb.) és történészei (Angyal Dávid,
Marczali Henrik stb.) is nagyra becsülték.

A tábornok emlékezetére Magyarországon 1945 után elĘször Visegrádon, az
MNM Mátyás Király Múzeumban rendeztek kiállítást és tudományos ülésszakot,
1986. május 25-én. A kilencvenes években
a Görgey-bércen található emlékmĦvet az
önkormányzat a helyi intézmények és vállalkozások együttmĦködésével helyreállította, visegrádi lakóhelyét emléktáblával
jelölték meg. Azóta a városban minden év
május 21-én megemlékezést tartunk az
emléktáblánál.
2009. május 21-én – a város millenniumi
évében – újabb kiállítás nyílt Görgei visegrádi korszakáról a Mátyás Király MĦvelĘdési Ház és a Mátyás Király Múzeum
együttmĦködésében. A tárlatot a téma legkiválóbb szakértĘje, Hermann Róbert történész nyitotta meg.
A koszorúzáson a Magyar Honvédség Altiszti Akadémiájának – mely szintén
Görgei Artúr nevét viseli – díszegysége
tisztelgett.

Visegrád Város Önkormányzata az MNM Mátyás Király Múzeummal, helyi intézményekkel és civil szervezetekkel közösen
2016-ban meghirdette a Görgei-emlékévet. Az eseménysorozat
fĘvédnöki tisztére dr. Áder János köztársasági elnök urat, a Magyar Honvédség fĘparancsnokát kértük fel, aki nagy örömünkre
megtisztelt azzal, hogy elvállalta azt.

Az emlékév ünnepélyes nyitórendezvényét 2016. január 30-án, a
tábornok születésnapján tartottuk a királyi palota nagytermében. A
szépszámú közönséget Buzás Gergely múzeumigazgató és Gróh
Gáspár, a Köztársasági Elnöki Hivatal igazgatója köszöntötte,
majd Félegyházi András polgármester ismertette az emlékév tervezett programját. Nagy tetszést aratott Hermann Róbert történész
Görgei életpályáját ismertetĘ elĘadása és a MH Altiszti Akadémia
zenekarának kiváló produkciója.
A tavaszi hónapokban felújítjuk a visegrádi Görgeiemlékhelyeket – az emléktáblát és a bércen lévĘ emlékmĦvet.
Május 21-én tudományos konferenciával emlékezünk a tábornok
életének visegrádi korszakára, bemutatva szélesebb értelemben a
korát, mĦködését és szerepét a közéletben.
Az emlékév során többek között koncerttel, ismeretterjesztĘ elĘadásokkal és kiállítás rendezésével szeretnénk méltó módon megemlékezni hadtörténelmünk kiemelkedĘ személyérĘl.
Emellett iskolai vetélkedĘ, emléktúra, valamint huszár hagyományĘrzĘ bemutató is helyet kapott a sokszínĦ, széles közönséget
megcélzó programsorozatban.
További terveink között szerepel egy visegrádi Görgei-szobor
felállítása és egy kiadvány megjelentetése is.
Természetesen minden eseményrĘl idĘben részletes tájékoztatást
adunk.
Szeretnénk az emlékév több programját (ismeretterjesztĘ elĘadások, iskolai vetélkedĘk, kiállítás) a Dunakanyar más településeire
is elvinni, ezzel elĘsegítve azt, hogy Görgei Artúr tisztelete minél
több emberhez – de legfĘképpen a fiatalokhoz – eljusson.
Az emlékév szervezĘi
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A hagyományokhoz híven a farsangot idén is a 7.
osztályosok szervezték.
Lázas készülĘdés, próbák sora elĘzték meg a nagy
napot. Bosnyák Andi néni és csapata a népszerĦ Kis
Grófó számot idézték meg táncos, dramatikus elĘadásukkal, megalapozva ezzel a farsangi buli hangulatát és témáját is. A folklór jegyében készültek a
6. osztályosok is polkával és keringĘvel, valamint
egy minden résztvevĘt megmozgató német dalra
koreografált tánccal, melyekért köszönet a felkészítĘ tanároknak, Bene Évának és Schmidt Annának.
A tánc és játékok közben megéhezĘket a szülĘk
készítette finomságok várták a büfében. Az idei év
kedvence a farsangi fánk mellett a nutellás goffri
volt, olyannyira, hogy ebbĘl tíz spárgára fĦzve
próbálta meg a versenyzĘk éhségét. A leggyorsabban evĘ címét a 8. osztályos NĘdl Pisti nyerte el.

A jelmezversenyen a felvonulók között több nép
is képviseltette magát. Vendégünk volt egy török
hölgy, egy egész csapat sukár csávó és csinos roma
csaj, de az Arab Emirátusokból is érkezett hozzánk
egy rejtélyes sejk a barátjával. A zsĦri ebben a
kategóriában a legautentikusabb jelmez díját a tiroli
legénynek, a 8. osztályos Izsák Marcinak ítélte.
Ezen kívül a legötletesebb jelmezt, a legfelismerhetetlenebb és a legborzasztóbb jelmezest díjazták.
Mindhárom kategóriát az 5. osztály egy-egy képviselĘje nyerte. Az elsĘ kategóriát gombán ülĘ törpeként Péter Panka, a másodikat a profi tĦzoltó szerelésében felismerhetetlen Meggyesi Ambrus, a harmadikat pedig a zombivá maszkírozott Scheili
Szilárd, akinek még a közmunkás idejét iskolánkban töltĘ zsĦri elnök is félve adta át a díjat.
A buli fényét emelte a gyerekek zenei kívánságaiból összeválogatott zenefelismerĘ, melyben a
számcímet és elĘadót helyesen megfejtĘk között
repkedtek a csokik, majd a limbóverseny, melyben
a lányok között Sátor Cintia, a fiúknál pedig
Staberecz Levi és Katona Samu suhantak át a legmélyebben a léc alatt.
A farsangi bál végét a várva várt tombola jelezte.
A 7. osztályos szülĘk által felajánlott díjak csordultig megtöltöttek egy nagy asztalt. A fĘdíj idén egy
fejkamera volt. A szerencse itt is az 5. osztály egyik
tanulójának, Péter Pankának kedvezett. Azon kevesek pedig, akik díj nélkül maradtak, a zenei kívánságmĦsor alatt ingyen fogyaszthattak a büfében.
A 8. osztályos DJ-knek hála az idei farsang is sok
tánccal és jó kedvvel zajlott.
SzĘcsné Gottweisz Tímea
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„Egy, kettĘ, három…
…négy, öt másodperc. Se pissz, se mocc” – idézte meg rendkívül
szemléletesen e mondatokkal Péter Panka 5. osztályos kisdiák azokat
a különleges, elfelejtett lényeket, akik hirtelen elnémultak, amikor a
munkanélküli, vándorló karácsonyi angyal betévedt boltjukba. Az
angyal megjelenésekor a boltban addig uralkodó sürgés-forgás, nevetgélés, mormogás, sutyorgás egy pillanat alatt abbamaradt. E sorok
fejezik ki legjobban azt a lelkiállapotot, hangulatot, amelyben voltak
diákjaink és mi, felkészítĘ-kísérĘ tanárok február 29-én a Tahitótfalui
Pollack Mihály Általános Iskolában megrendezett Fábián Zoltán
mese- és prózamondó versenyen.
A tavalyihoz hasonlóan égi áldás kísérte utunkat a verseny helyszínére. A hetek óta lázas szorgalommal készülĘ gyerekek szorongva,
izgatottan fészkelĘdtek a buszon, a sétaúton megbeszélték, hogy mindenki elfelejtette lelkesedéssel választott szövegét.
A megnyitó percei óráknak, mit óráknak, éveknek tĦntek! Alig vártuk, hogy ki-ki a korcsoportjának megfelelĘ terembe kerüljön, sorszámot húzhasson, s végre elkezdĘdjön a verseny! A 3–4. osztályos
korcsoportban négy, az 5–6. osztályosokéban szintén négy, míg a 7–8.
osztályosok csoportban két kisdiákunk indult. A szívünk bizonyára
kihagyott olykor egy-egy ütemet az egymásért érzett izgalomtól, s
amikor valamelyik csapattárs elmondta utolsó mondatát, megkönynyebbült öröm és büszkeség áradt szét bennünk.
Volt olyan indulónk, aki elĘször vett részt elĘadói megmérettetésen,
és igazán szépen mesélt, volt, aki rutinosan mozgott a verseny miliĘjében, volt, aki egyszemélyes színházat varázsolt elénk, és volt, aki
izgalmában többször is megakadt, de olyan lélekerĘrĘl tett tanúbizonyságot, ami ebben az életkorban rendkívül ritka adottság. ė kapott
egyedül különdíjat, mégpedig Bátorság-különdíjat!
Valamennyi tanulónk kitett magáért. A korcsoportos értékelések során sok dicséretet és némi építĘ jellegĦ kritikát kaptunk a zsĦri tagjaitól.
Mire minden versenyzĘ végzett, az esĘ is elállt, a nap is ránk ragyogott, s az eredményhirdetésnél világossá vált, hogy az égi áldás nem
csupán csapadék képében hullott ránk!
Iskolánk tanulói egyénileg és összességében, a zsĦri által is elismerten szerepeltek, hiszen a három kategóriában kiosztott kilenc helyezés
közül négyet megszereztek, nem is beszélve a különdíjról!

A 7-8. osztályosok korcsoportjában Heim Zsófia harmadik, Péter
Panka az 5–6. osztályosok között második lett, Gersonde Olivér (7–
8. osztályos csoport) és Draxler Alexia (3–4. osztályos csoport) pedig
megnyerték a versenyt! Korosztályos gyĘzteseink elsĘ helyezettekhez méltóan az összes megjelent elĘtt, az eredményhirdetésen is elĘadták prózájukat.
SzívbĘl gratulálunk Félegyházi Mátyásnak, Szálinger Istvánnak,
Waldman Lili Viviennek, Draxler Alexiának, Kende Borinak, Moys
Boglárkának, Bocsi Laurának, Péter Pankának, Vadászi Lászlónak,
Szálinger Sárának, Heim Zsófiának és Gersonde Olivérnek, akik
valamennyien a versenyhez méltóan készültek fel és szerepeltek!
FelkészítĘ tanárok: Balogh Dóra, Pauluszné Tóth Anna, Szárazné
Fehér Tímea, SzĘcsné Gottweisz Tímea és
Horváth Krisztina magyar tanár – könyvtáros
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Köszöntjük G. Nagy Nóra festĞmĬvészt 90.
,,… én minden szépet
Kedves Nóra néni!

A ,,Szentek és madarak” címĦ kiállítás megnyitóján a következĘ gondolatok hangzottak el:
,,»… én minden szépet önmagamba mentek.« – írja
Áprily Lajos A menekülĘ vers címĦ költeményében,
majd így fejezi be: »S mikor kifúlva lüktet már a
vész / s nagy, villámló Kéz végigsújt az áron: / egy
fényes sziklán gályám földet ér / s a Napnak minden
szépségem kitárom.«
Igen, mert az önmagába mentett szépség öncélúvá
válik, ha nem mutatja meg magát, nem tárulkozik ki
a Nap, a világ elĘtt. Nóra néni most a hitbĘl és természetbĘl önmagába mentett szépségbĘl nyújt át
nekünk egy színes csokrot, hogy mi is gyönyörködjünk, gazdagodjunk, jobbíthassuk magunkat általa…”
Egy éve hangzottak el ezek a szavak, és ma is aktuálisak. KöszöntĘ sorokat írunk, de úgy érezhetjük,
újra mi kapunk.
Mit is kívánhatnánk ezen a kerek születésnapon?
Egészséget, sok szép témát, és hogy minden álma
életre kelhessen a vásznon. Az ecsetjére mindig
jusson az ég kékjébĘl és a Nap aranyából!
Isten éltesse, kedves Nóra nénit, még sokáig!
Minden visegrádi tisztelĘje nevében:
Mezei Anna

Életrajz-morzsák
G. Nagy Nóra 1926. március 18-án született Budapesten.
Elemi iskolái után a Sophianum leánynevelĘ intézetben apácák
gondos, de szigorú nevelésében részesült. Az intézmény minden szempontból megfelelt a polgári társadalmi igényeknek:
„Nyelveket is tanultunk. Németet elsĘtĘl, franciát ötödiktĘl.
Szerettem a nyelveket, különösen a franciát... A görög betĦket
mértanórán ismertük meg… Latinul is igyekeztünk beszélni…”
A szorgalmas és a mĦvészetek terén korán érzékeny lelkĦ leányt a Nemzeti Zenede zongoraszakára is beíratták, ahol kiváló
tanárok alakították zenei ízlését, hangszeres tudását.
Az érettségi vizsgát már a háború izgalmai közepette tette le,
de ezt követĘen sem a fiatal lány álmainak kedvezett az ország
és a család helyzete. Bár kacérkodott a zeneakadémiai felvétellel is, 1945-ben mégis a KépzĘmĦvészeti FĘiskolára nyert
sikeres felvételt, ahol néhány évig Bernáth Aurél volt a mestere.
A fĘiskolai évek alatt ismerkedett meg késĘbbi férjével, a
szintén festĘmĦvész Gróh Jánossal, akivel annak 2007-ben
bekövetkezett haláláig gazdag alkotó és példamutató családi
életet éltek, és harmóniában nevelték három gyermeküket.
Diplomájának megszerzése után 32 évet töltött tanári pályán a
fĘváros több iskolájában, késĘbb pedig rajztanárként tanított az
Állami Balettintézetben és az ÓvónĘképzĘ FĘiskolán.
1988–89-ben a Harvard Egyetem arborétumában vett részt
egy dendrológiai tudományos munkában rajzolóként mint az
egyetem ösztöndíjasa.
A tanítás mellett folyamatosan foglalkozott festéssel is, de
rendszeresen csak nyugdíjazása után, amikor férjével együtt
Visegrádra költöztek. Ezután festészete kiteljesedett; részben a
gyönyörĦ természeti környezet adott témát festĘecsetjére, részben az itt élĘ emberek, gyermekek. Pedagógiai, pszichológiai
érzékenységét az általa vezetett batik szakkör gyermekei élvezhették. Nemcsak technikát, de hitet, megértést, együttmĦködést tanulhattak Nóra nénitĘl.
Sok hazai és nemzetközi pályázatra küldte el a színvonalas
gyermekmunkákat. A számtalan siker és díj elnyerésébĘl pedig
újabb erĘt nyertek a munka folytatásához. A gyerekekhez fĦzĘdĘ szeretetét azzal is kimutatta, hogy sok gyermekportrét
festett, gazdagítva ezzel a családok képgalériáját.
2005-ben Visegrád Város Önkormányzata Pro Urbe díjjal jutalmazta G. Nagy Nóra magas színvonalú mĦvészi, pedagógiai
tevékenységét.

Kiállítások

Bejegyzés az egyik kiállítás vendégkönyvébĘl

1983. május 15. Nagymaros, mĦvelĘdési ház
1985. február 15. PetĘfi Sándor MĦvelĘdési Központ, Esztergom
1990. május 15. Agrártudományi Egyetem, GödöllĘ
1990. szeptember Hegyvidéki Széchenyi Napok, Budapest
1991. március 7. Matrica Múzeum, Százhalombatta
1995. Bernáth Aurél tiszteletére, Budapest (Vigadó Galéria)
1996. április 20. Mátyás Király MĦvelĘdési Ház, Visegrád
1997. nov. 17. BME Rajz- és Formaismereti Tanszék, Budapest
1999. november 12. Biblia Múzeum, Budapest
2004. május 3. Nemzetközi Dendrológiai Alapítvány
2004-tĘl Korona Galéria, Visegrád
2004. október 4. Magyar Borok Háza, Budapest
2011. május 11. ,,Visegrádi gyermekportrék”, Visegrád
2015. április 25. ,,Szentek és madarak”, Visegrád
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önmagamba mentek.”
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A Mátyás Király MĬvelĞdési Ház
és Városi Könyvtár
kulturális ajánlata márciusban
FILMKLUB
A filmklub vetítéseit március hónapban 3-án, 17-én
és 31-én, csütörtöki napokon 18 órától tarjuk a
könyvtárban.
Szeretettel várunk minden érdeklĘdĘt!
Részletesebb információval a mĦvelĘdési házban
vagy a 398-128-as telefonszámon tudunk szolgálni.

Férjével, Gróh Jánossal

KöszöntĘ levél Parajdról
Kedves Nóra Néni!
Születésnapod alkalmával fogadd szeretettel jókívánságainkat, és engedd meg, hogy egy pár sor erejéig
emlékezzünk a Parajdon együtt töltött idĘkre.
Csupán azt emelném ki, amikor egy traktor vontatta
munkásszállító utánfutóba bezsúfolódva indultunk el a
Kiság völgyében, hogy egy jó pár kilométer után a
Bogdán mezejének felsĘ részére megérkezzünk. A
kitáruló látvány annyira lenyĦgözött, hogy az egyik
menedékház tornácára bevonultál, és megkértél, engedjük meg, hogy elmerülhess a látványba. Ez egy
termékeny elmerülés volt, hisz’ pillanatok alatt munkába lendült az ecset, kavarogni kezdtek a színek, és
mire a csapat az ebéddel elkészült, az ecset nyomán
elénkbe tárult a fenyvesekkel körülvett havasi legelĘ
megszólalásig hasonló kicsinyített mása a vásznon.
A mĦ itt maradt, rátekintve naponta eszünkbe jut az
az ezredvégi júliusi nap, amikor együtt barangoltunk a
havasok lankáin. Sokat gondolunk Rád, kedves Nóra
Néni!
A parajdi csapat

A Mátyás Király MĦvelĘdési Ház
szeretettel hívja Visegrád lakosait
a hónap utolsó péntekén megrendezendĘ
elĘadás-sorozat következĘ alkalmára,
mely a húsvéti ünnepek miatt egy héttel késĘbb,
azaz
2016. április 1-jén, pénteken 18 órától
lesz a könyvtárban
Ebben a hónapban

Kirándulás
az észak-amerikai
nemzeti parkokban
címmel

Kiss Balázs
erdész
tart

vetített képes elĘadást
A belépés díjtalan!
Mindenkit szeretettel várunk!

Kedves Könyvtárlátogatók!

Egy korábbi kiállítás meghívója

Az idei évben „Vár a könyvtár!” címmel író-olvasó találkozókat rendezünk könyvtárunkban.
A sorozat elsĘ alkalmára 2016. február 15-én került sor.
Vendégünk Berkesi Gabriella, visegrádi elsĘ kötetes szerzĘ
volt, vele az „Egy város acélból és gĘzbĘl” címĦ munkája
kapcsán Fagyas Róbert beszélgetett. Köszönet mindkettĘjüknek a színvonalas estéért, Mezei Annának pedig az elĘkészítésben nyújtott segítségéért.
Áprilisban a költészet napjához kapcsolódóan Szilágyi
Gábor Máriusz elsĘ kötetes dömösi rímfaragó, költĘvel
találkozhatnak; májusban pedig Gál Ferenc szentendrei
költĘ lesz a vendégünk.
A programok részleteirĘl a szokásos módon tájékoztatjuk
Önöket.
Kotz Eszter könyvtáros
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Bemutatkozik Visegrád Város Önkéntes TĬzoltó Egyesülete
Három évvel ezelĘtt, egy baráti társaság tagjainak fejében fogalmazódott meg a gondolat, hogy létre kellene hozni
Visegrádon egy tĦzoltó egyesületet. Az ötletet tettek követték és rengeteg elĘkészítĘ munka után idén végre megkezdhette
mĦködését a Visegrád Város Önkéntes TĦzoltó Egyesülete elnevezésĦ civil szervezĘdés, melyet Meggyesi Balázs, az
egyik alapító mutat be az újság olvasóinak.
– Január 5-én vált jogerĘssé a Budapest Környéki
Törvényszék végzése, melynek legfontosabb eleme, hogy
Visegrád Város Önkéntes TĦzoltó Egyesületét civil szervezetként nyilvántartásba vette. Szeretném, ha beszélnél
egy kicsit az elĘzményekrĘl, a megalakulás körülményeirĘl és céljáról!
A megalakulásnak tulajdonképpen egyszerĦ oka van.
Mint azt bizonyára a legtöbben tudják, Visegrád pont a
legszélén helyezkedik el annak
a területnek, mely a Pest
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság – ezen belül pedig
a
Szentendrei
Hivatásos
TĦzoltó-parancsnokság
–
mĦködése alá tartozik. A
gyakorlatban ez azt jelenti,
hogy – bár két perc alatt
mozgósítható az ottani állomány – nagyjából húsz percre
van szükség ahhoz, hogy városunkba megérkezzenek. Azt
gondolom, hogy ez az adat nagyon beszédes, és az olvasók számára is bizonyítja egyesületünk létjogosultságát.
Bárki belegondolhat abba, hogy mit jelent 20-25 perc egy
lángoló épület vagy baleset miatt kialakult életveszélyes
helyzet esetén. Nagy elĘny tehát, hogy itt vagyunk helyben, és egyrészt meg tudjuk kezdeni akár az oltást, akár a
mĦszaki mentést a hivatásos tĦzoltók kiérkezéséig, másrészt a továbbiakban a helyismeretünkkel a segítségükre
tudunk lenni.
Azért is szerettünk volna egy ilyen egyesületet létrehozni, mert ez a modell Magyarországon és egész Európában
régóta kiválóan mĦködik. A civilek helyben sokat tudnak
segíteni az ott lakóknak, nem a hivatásos tĦzoltók helyett,
hanem velük együtt. Éppen ezért kötöttünk együttmĦködési megállapodást a Szentendrei Hivatásos TĦzoltóparancsnoksággal, ami már csak Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság jóváhagyására vár. Amint ez megtörténik, a szentendreiekkel egy idĘben kapunk riasztást
egy esetleges balesetrĘl vagy tĦzesetrĘl. A megállapodás
értelmében a vonulási körzetünkbe tartozik Visegrádon
kívül Dunabogdány, Tahitótfalu és Pilisszentlászló.
– Hány fĘvel kezdte meg mĦködését az egyesület?
Az egyesületet tizenketten alapítottuk, és jelenleg is ez a
hivatalos létszám. Ugyanakkor többen jelezték, hogy
szívesen csatlakoznának hozzánk, aminek nagyon örülünk, hiszen minél többen vagyunk, annál könnyebben
tudjuk mozgósítani a szükséges létszámot baj esetén.
– A következĘ kérdés adja magát: Hogyan lehet bekerülni az egyesületbe?
Tagtoborzást nem tervezünk, bárki csatlakozhat az egyesülethez, akinek kedve van hozzá. Egy önkéntes tĦzoltó
egyesületnél nincsenek olyan megkötések, mint a hivatásos állomány esetében, ahol például vonulós tĦzoltónak
nem jelentkezhet nĘ vagy olyan személy, aki szemüveges.
Nagyjából heti rendszerességgel vannak gyakorlataink,
jellemzĘen hétvégén, hiszen a legtöbben akkor tudunk
erre idĘt szakítani. A gyakorlatokra bárki eljöhet, meg-

nézheti, sĘt csatlakozhat is. Az sem jelent feltétlenül hátrányt, ha valaki nincs fantasztikus kondícióban, mert neki
is találunk testhez álló feladatot, például foglalkozhat a
mentés elsĘsegélynyújtásra vonatkozó részével. Egyetlen
– idézĘjelben vett – kritérium van: az, hogy az illetĘben
legyen lelkesedés és valamilyen szintĦ elhivatottság. Az
egyesületbĘl többen elvégeztük már az alapfokú tĦzoltó
tanfolyamot, amit természetesen csak javasolni tudok
mindenkinek, aki kedvet érez a hozzánk való csatlakozáshoz. A legközelebbi negyven órás alapfokú tanfolyam
április 2-án indul Szentendrén.
– Hogy álltok az eszközállomány tekintetében, milyen
beszerzési lehetĘségeitek vannak?
Jelenleg egy Mercedes 308-as típusú gépjármĦ fecskendĘvel (hétköznapi nevén tĦzoltóautó) rendelkezünk, ami
egy kisebb méretĦ, gyorsbeavatkozó szer. Hatszemélyes,
van benne egy Polonia kismotor fecskendĘ és egy 500 les víztartály. A felsoroltakon kívül van még három légzĘkészülékünk, elsĘsegélynyújtó felszerelésünk, valamint a
tĦzoltáshoz és mĦszaki mentéshez szükséges egyéb eszközeink. Jelenleg öt személynek tudunk komplett, bevetési védĘruhát biztosítani. Természetesen szeretnénk majd
az eszközállományt bĘvíteni.

– MibĘl tudtátok finanszírozni a beszerzéseket, támogatást kaptok-e?
Az eddigi beszerzéseinket saját erĘbĘl finanszíroztuk, az
egyesületi tagok adták össze a szükséges forrást. Határozott célunk a lehetĘ legtöbb pályázaton elindulni – legyen
az akár helyi szinten, országosan vagy az Európai Unió
által kiírt. Természetesen bármilyen jellegĦ segítséget
elfogadunk, az önkormányzatot épp a napokban kerestük
meg az együttmĦködéssel kapcsolatban. RészünkrĘl alapvetĘ koncepció volt, hogy elĘször létrehozzuk az egyesületet, és csak ezt követĘen tárgyalunk az esetleges támogatásokról. Azt gondolom, hogy most már van egy olyan
eszköz- és személyi állomány, amellyel egy valóban létezĘ és nagyon is élĘ dolgot tudunk felmutatni. Azt is szeretném elmondani, hogy nagyon sok – szakmai és az
eszközállományra vonatkozó – támogatást kaptunk a
Budavár-Rózsadomb Önkéntes TĦzoltó EgyesületektĘl,
amit ez úton is nagyon köszönünk!
– Milyen szabályok vonatkoznak az eszközbeszerzésre
és használatra?
A Szentendrei Hivatásos TĦzoltó-parancsnoksággal kötött együttmĦködési megállapodás értelmében egyesületünk kötelezettséget vállalt arra, hogy az alapszabály- ´
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´ ban meghatározott tĦzoltási, mĦszaki mentési tevékenységét a rendelkezésére álló, rendszeresen karbantartott, munkavégzésre alkalmas felszerelésekkel, illetve
megfelelĘ végzettséggel rendelkezĘ személyi állománnyal
látja el.
– TĦz- vagy baleset esetén hogyan tudnak értesíteni
benneteket az állampolgárok?
Jó hír, hogy senkinek nem kell új telefonszámokat megtanulni, vagy listát vezetni az elérhetĘségeinkrĘl! Egész
egyszerĦen a 105-ös vagy 112-es hívószámot kell tárcsázni, a riasztást pedig a hivatásos tĦzoltók továbbítják a
visegrádi egyesületnek.
– Tervezitek-e, hogy az újság hasábjain kívül gyakorlati értelemben véve is bemutatkoztok a visegrádiaknak?
Igen, mindenképpen. Szeretnénk az önkormányzattal és
a város lakosságával is folyamatos és élĘ kapcsolatot
tartani. Szívesen bekapcsolódnánk valamelyik városi
rendezvény programjába, melynek keretében a visegrádiak megismerhetnék tevékenységünket. Egy tĦzoltó bemutató gyakorlat jó alkalom arra, hogy lássák az emberek,
hogy mire vagyunk képesek.
– MibĘl áll egy ilyen tĦzoltó bemutató gyakorlat?
Például be tudjuk mutatni egy tálca tĦz eloltását, egy
autó szétdarabolását vagy a sérült személy kimentését.
Ezek
a
Óvodánkban már hosszú ideje zajlik tematikus terv alapján a farsang.
Ez azt jelenti, hogy egész héten készülünk e jeles napra: az adott témához választjuk a dekorációt, a játékokat, meséket, verseket.
A szülĘket is bevonjuk a jelmezkészítésbe és apróbb feladatokba.
KISCSOPORT
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gyakorlatok elég látványosak, a gyerekek számára különösen érdekesek lehetnek. ėk azt is nagyon élvezik, ha
beülhetnek a tĦzoltó autóba, megnézhetik, megfoghatják a
különbözĘ eszközöket. Hogy miért fontos ez? LegfĘképpen azért, mert közülük kerülnek majd ki a következĘ
generáció önkéntes tĦzoltói.
– Milyen terveitek vannak a 2016-os évre?
A már említett ismerkedési alkalmakon kívül szeretnénk
közös gyakorlatokat végezni a szentendrei, esztergomi és
budapesti hivatásos tĦzoltóságokkal, felkészíteni a jelentkezĘ diákokat az áprilisi ifjúsági katasztrófavédelmi versenyre, bĘvíteni a felszerelésünket, bejárni az összes intézményt, ipari létesítményt, szállodákat stb., elsĘsorban
Visegrádon, de a környezĘ településeken is. További
terveink között szerepel elsĘsegélynyújtó tanfolyamok
szervezése a visegrádiaknak, hogy minél többen tudjanak
baj esetén segítséget nyújtani. Arról, hogy mikor találkozhatnak velünk, a különbözĘ programajánlókból értesülhetnek majd a város lakói. Ezen kívül megtalálhatnak
minket a Facebookon is, az oldalunk neve: Visegrád Város Önkéntes TĦzoltó Egyesület.
– Köszönöm szépen a beszélgetést!
(Az interjút Grósz Gábor,
az önkormányzat kommunikációs referense készítette.)

Farsang
a Fellegvár
Óvodában

NAGYCSOPORT
A nagycsoportosok már egész héten
igyekeztek teljesíteni a matrózok hét
próbáját, melynek zárása a matrózavatás volt.
Szerencsére mindenki megfelelt,
így kezdĘdhetett a mulatság!

KÖZÉPSė CSOPORT

A legénység
Békabál
Ebben az évben a kiscsoportosok
békákká öltöztek, béka-bált rendeztek, de az önfeledt mulatozást egy
erre portyázó gólyapár zavarta meg.
Csak azoknak a békáknak „kegyelmeztek meg”, akik kiállták a próbát.
ÍzelítĘ a próbatétekbĘl:
– brekegĘ próba: ki tud hangosabban brekegni?,
– bátorságpróba: ki tud fára mászni?,
– béka magasugrás,
– légyfogás,
– béka-tánc.

Bagolyfészek
A középsĘsök különféle baglyoknak
öltöztek, volt köztük füles-, hó- és
ezüstbagoly stb.
ėk is sokat játszottak, és sokféle
versenyben mérték össze tudásukat:
– fészekfoglaló versenyjáték,
– óriás fa „átrepülése”,
– „kukac” evĘ verseny,
– bagolytojás-gurító verseny,
– éjszakai egérvadászat elemlámpával.

A matrózok próbái:
– csomó- vagyis cipĘkötés,
– szülĘk bevonásával hajófajták
gyĦjtése,
– matrózlépés elsajátítása,
– papírhajó-hajtogatás,
– hordógurítás,
– létramászás,
– száraz és nedves étel kóstolása.
Köszönjük a szülĘknek a sok-sok
változatos jelmezt és ötletes sütit,
köztük a béka-tortát, bagoly-sütit, az
egér formájú, valamint a csíkos kekszet.
Gyurián Mária
intézményvezetĘ
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NEMZETISÉGI OLDAL –


Szerkeszti a Német Nemzetiségi Önkormányzat



Húsvét a nyugati kereszténység legnagyobb ünnepe. Jézus a
nagypénteki kereszthalálával megváltotta minden ember bĦnét,
feltámadásával pedig gyĘzelmet
aratott a halál felett.
Húsvét a valláson kívül a
tavasz eljövetelének az ünnepe
is, mely egybeesik a tavaszi napéj egyenlĘség idején tartott
termékenységi ünnepekkel is.
Ezek elemei a vallásban a
feltámadás és az újjászületés.
Húsvét napja a negyvennapos
böjt lezárása, mely egykor Jézus
sivatagi böjtjének negyvennapos
lezárását idézi.
Húsvét a karácsonyi ünnepkör
párja, de jóval régebbi keletĦ.
Latin neve: Septuagesima – hetvened, mert hetven napig tart:
hamvazószerdától pünkösdig, ez az úgynevezett húsvéti ünnepkör.

 

2016. március

      
    

MEGHÍVÓ
A Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat
szeretettel meghív mindenkit
a hagyományĘrzĘ

SAJBÁZÁSRA
április 2-ra szombatra, 19 órai kezdéssel
a Duna-partra, az Életfa-szoborhoz
Rossz idĘ esetén (viharos szél, nagy esĘ)
a sajbázást a következĘ hét szombatján
(április 9.) tartjuk meg

Felhívás
A Dunai Svábokért és Németekért Alapítvány tisztelettel kéri mindazon visegrádi polgárok adója 1%-át, akik
fontosnak tartják, és szívükön viselik a helyi német nemzetiségi kultúra fejlesztését, színesítését, az óvodai és iskolai német nemzetiségi nevelés erĘsítését, a német nyelv
oktatását és az ehhez szükséges emberi erĘforrás képzését,
továbbképzését.
Felajánlásaikat elĘre is köszönjük.
Az alapítvány kuratóriuma
Hitelintézetünk:
Dunakanyar Takarékszövetkezet
2025 Visegrád, Rév u.9.
Bankszámlaszám: 64700038-10009457-00000000

Wusstet ihr schon, dass
…die beliebtesten Sehenswürdigkeiten in
Deutschland der Kölner Dom und die
Dresdener Frauenkirche sind?
…der Zoologische Garten in Berlin der
größte Zoo der Welt ist?
…Deutschland das erste Land der Welt war,
das die Sommerzeit eingeführt hat?

Lach mit!
„Was macht ihr kleiner Sohn?” – fragt Frau

Böttcher.
„Der lauft schon seit acht Wochen!”
„Was sie nicht sagen! Da müsste er ja
schon… Warten Sie mal… Da müsste er ja
schon mindestens in Wien sein!”
Scheiliné Herendi Ida
Csorba GyĘzĘ:

HÚSVÉT
Álomból? ájulásból?
e világból-e? másból?
ködök felhĘkbe szállnak
kavargások megállnak
a szem felel a fénynek
a fül zajnak zenének
a friss ujjbegy megint a
dolgok bĘrét tapintja
az érzékszerv ahány van
boldog feltámadásban
vesz részt e foghatatlan
húsvéti fordulatban
mely sokszorozva hozza
a régit rendre vissza
s az ocsúdó csak ámul
elébe hogy mi tárul
s hogy közben itt mi történt
nem volt ily zöld a zöld még
hang dörgésé madáré
így szívbe nem talált még
s egyáltalán az élet
eddig még így nem égett
akkor se benne hajdan
az elsĘ virradatban – –
Álomból? ájulásból?
e világból-e? másból?
mindegy: valami meglett
valami végre nem lett
s Ę szép engesztelésül
most testben égbe készül
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„Zoller-díj” 1954-bĘl
RemélhetĘleg még sokan emlékeznek a Mátyás Király
Múzeum egykori igazgatójára, Héjj Miklósra (1922–
1996), aki elkötelezett és fáradságot nem ismerĘ kutatója
volt Visegrád múltjának. Nemcsak a régészet érdekelte,
hanem meghatározó szereplĘje volt Visegrád kulturális
életének is. Hosszú évtizedeken keresztül gyĦjtötte városunk történelmének írott és képes dokumentumait. Sajnálatos, hogy halála után a múzeum minden erĘfeszítése ellenére hagyatékának csak kellĘképpen összekeveredett töredéke került a múzeumba. Ebben a „szalmakazalban és
kincsestárban” a legváratlanabb érdekes és értékes dokumentumok, levelek, fényképek kerülnek elĘ rendezés
közben. Az elmúlt hetekben akadt a kezembe egy képeslap, amelyet 1954. május 19-én adtak postára, ,,A Visegrádi Múzeum igazgatójának” az alábbi szöveggel:
„A soproni TanítóképzĘ kiránduló csoportja hálásan
gondol vissza az ásatások vezetĘire, szavaikra.
Mellékelten 20 Ft adtunk fel céladományképpen; hogy a
Muzeum évvégi jutalomnak adja oda a történelemben legjobb eredményt elért visegrádi általános iskola VIII. ik
osztályos növendékének.
hálás tisztelettel
a kiránduló csoport
Sopron 1954 V. 19.”
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Mesegombolyító
családi alkotómĬhely
Február 6-án alkotómĦhelyünk alkalmával a kellemes
idĘjárásnak köszönhetĘen kinti programokat is terveztünk. Néhány ágacskát feldíszítettünk papírszalagokkal és
vidám dalolás közben bedobtuk ezeket a patakba. TéltemetĘ szertartásunk után fánkevĘ versenyt rendeztünk a
mĦvelĘdési ház kertjében, melynek nagy sikere volt a
gyerekek körében. ErrĘl tanúskodik a fénykép is.

Majd a fonó hangulatát megidézve fonaljátékokkal foglalkoztunk: körmöcskéztünk, és karkötĘt készítettünk különbözĘ fonási technikákkal. Mindeközben derĦs, lendületes farsangi dalokat énekeltünk, mindannyiunk nagy
örömére.
Legközelebb 2016. március 12-én, szombaton 15.00–
17.00-ig a húsvét ünnepére készülĘdvén tojásokat fogunk
festeni, és az alkotás közben tavaszköszöntĘ dalokat énekelünk.
Téma: Tojásírás viaszolt technikával és berzselés, azaz
növényi festés levélrátét díszítéssel.
Helyszín: Mátyás Király MĦvelĘdési Ház
Nagy örömmel és szeretettel fogadunk minden kedves
érdeklĘdĘ családot!

Mesegombolyító alkotótábor a tavaszi szünetben!
2016. március 30.–április 1. 8.00–16.00 óra

Apró és sokat mondó levél. 1954-ben ifjú leendĘ tanárokat a magyar történelem egyik kiemelkedĘ emlékhelyének
meglátogatása, a színvonalas múzeumi szakvezetés arra
indított, hogy a történelmi tanulmányokban legjobb eredményt elért visegrádi diákot megjutalmazzák. Mindezt
1954-ben, amikor az átlagbér 4–500 Ft körül volt…
Nem tudjuk, ki kapta meg az év végi jutalmat. Reméljük
él, talán elolvassa ezt a cikket és felidézĘdik elĘtte az
1954-es év, amikor 13-14 éves korában történelmi tanulmányaiért jutalomban részesült.
Tisztelettel emlékezünk ,,a soproni TanítóképzĘ” egykori, Visegrádra kiránduló tagjaira és a történelmi tanulmányaiban kimagasló eredményt elérĘ visegrádi diákra.
Gróf Péter

Téma: Örök barátság (komálás népszokás felelevenítése)
Cél: Gyermekek közötti baráti kötelék megerĘsítése
Tartalma:
Drámajátékok: A két koma címĦ magyar népmese feldolgozása dramatikus játékokkal, magyar népdalokkal (hangszeres zenével).
KézmĦveskedés: A baráti köteléket megerĘsítĘ egyedi
ajándékok készítése egymásnak, azaz a választott barátunknak: barátságkarkötĘ elkészítése (saját barátunknak);
barátságnapló írása (közösen barátunkkal együtt); kincses
zsák megtöltése kincsekkel (barátunk számára); közös
produkció elĘadása (a barátunkkal, barátainkkal együtt).
Hozzájárulás a tábor költségeihez: 4000 Ft.
Jelentkezés: Az osztályfĘnököktĘl kapott jelentkezési
lapok kitöltésével és visszaküldésével.
Jelentkezési határidĘ: 2016. március 18.
Nagy örömmel és szeretettel várunk Benneteket!
Jókainé Gombosi Beatrix és Balázs Marietta
2
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Egy kis emlékezés
Meghatottan olvastam M. A. cikkét a februári Visegrádi
Hírekben. Vigh Tamásra emlékezett abból az alkalomból,
hogy kilencven éve született a kicsit Visegrádhoz tartozó
szobrászmĦvész. Nekem évfolyamtársam volt annak
idején (70-75 éve) a KépzĘmĦvészeti FĘiskolán (ma már
egyetem). Ennek ellenére akkoriban ritkán találkoztunk, a
szobrászok mĦterme az Epreskertben volt, a
festĘnövendékek meg az Andrássy úti fĘépületben
dolgoztak.
De hát nem a fĘiskolai élményeimrĘl akarok
beszámolni, hanem Vigh Tamásról. ė rendkívül szerény,
kissé gátlásos ifjú volt, nem is kezdte el elsĘ nekifutásra a
mĦvésziskolát. Úgy mesélte, hogy amikor az elsĘ
felvételire jelentkezett, és meglátta a sok rajzoló fiútlányt, úgy látta, hogy azok mennyire máshogy rajzolnak,
mint Ę, elment a bátorsága az egésztĘl, és önként
visszalépett. Aztán valami módon összekerült Ferenczy
Bénivel, aki emlékezett rá, és megkérdezte, miért nem jár
a
fĘiskolára.
Mikor
meghallotta
a

  



 

Visegrád utcáit járva egyre több szép virágos kertekkel
rendelkezĘ házzal találkozunk. Sokunkat örömmel tölt el az
ilyen kertekbe való bekukkantás. A kertek mindegyike nagyon szép, de mégis mind-mind más. Tükrözik a kert tulajdonosainak ízlését és gondolatait a kerttelepítés céljáról.
2015-ben is folytattuk az elĘzĘ évek hagyományait, és kiválasztottunk három szép kertet a sok közül.
A Virágos Visegrádért díj 2015. évi nyertesei:
Sitku Pálné Annuska, Honti Lászlóné Zsóka, valamint
Schüszterl Mihályné Rozika.
Annuskáék kertjének virágos kertté való átalakítása a ház
átalakításával egy idĘben történt. Céljuk egy szép virágos és
árnyat adó kert kialakítása volt.
Az árnyékot és hĦvösséget a kertbe ültetett tuják és fenyĘk
biztosítják. A szépséget a kertben elültetett sok fajta évelĘ és
egynyári növény biztosítja.
Sok évelĘ virágot Annuska régi kedves ismerĘsöktĘl, hajdani szomszédoktól kapott. Ezen virágok gondozásakor
mindig gondol rájuk.
Az év folyamán mindig nyílik valamilyen virág. Kedvencei
közé tartoznak a bársonyvirágok, amelynek fajtái számtalanok.
Annuska dédelgetett álma egy rododendron sövény telepítése. Az elsĘ darabot, egy világoskék bokrot kedves barátnĘjétĘl, ÉvikétĘl ajándékul már megkapta.
A régi kertre egy öreg almafa emlékezteti Ęket. HĦségesen
gondozzák, ápolják, amit a fa bĘséges terméssel hálál meg. A
kert gondozásában leánya, Szilvike szívesen segít.
Zsókának gyönyörĦ sziklakertje van. A sziklakert iránti
rajongás a kilencvenes évekre vezethetĘ vissza. Kezdetben
csak egy szĦk körben gyĦjtötte az évelĘket, pozsgás, hagymás növényeket. Majd rábukkant Szentendrén, a piacon egy
sziklakerti növényeket árusító bácsi standjára, ahol efféle
virágok garmada volt kapható.
A növények számuk és fajtájuk bĘvülésével a területet is
növelni kellett. Szerencsére Lacinak (a férjnek) is tetszett,
amit Zsóka csinált, sĘt aktívan részt is vállalt a munkában:
segített a talaj elĘkészítésében és a kövek elhelyezésében is.
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történetet, azonnal meghívta a következĘ tanévre, ahol
újabb felvételi után Ferenczy Béni növendéke lett. KésĘbb
tanársegédje, majd jó barátja. A mester betegsége idején
is látogatta, segítette. Talán abban is volt szerepe, hogy a
mester félig megbénulva, balkezével kezdett dolgozni. A
mester halála után ,,Béni nénit” is istápolta.
Közben nagy szorgalommal dolgozott szobrain. Nem
mindenki nyerte el a kiváló mĦvész rangot, majd a
Munkácsy- és a Kossuth-díjat.
Na de hogyan kerültek Ęk Visegrádra? Hát elbĦvölte
Ęket Visegrád szépsége, a Dunakanyar, a történelmi
levegĘ. Házat vettek, és itt töltötték minden szabad
idejüket. Ebben az idĘben mélyült el barátságunk;
nyugdíjasként mi is kiköltöztünk Visegrádra. Sokszor
néztük együtt a csillagokat, sokat foglalkozott a
csillagászattal. Most talán onnan néz vissza a kedves
Visegrádra.
Ma is sok szeretettel gondolok rájuk.
G. Nagy Nóra
Az elsĘ években elültetett 20–30 cm-es tuják, fenyĘk az
idĘk múlásával hatalmas, több méteres fákká növekedtek.
Sajnos – egy idĘ után – ki kellett vágni Ęket.
A túlnĘtt virágokat ritkítani kellett, de ezek nem vesztek
kárba. Sokat kolléganĘknek és ismerĘsöknek ajándékozott el.
Ezzel együtt újra kellett kezdeni az egész kert kialakítását,
amiben már a fia, Laca segített sokat. ėt is sikerült megfertĘzni a sziklakert szeretetével.
A sok hagymás növény miatt nem lehet kapálni, gereblyézni, minden munkát kézzel, guggolva, hajolva a köveken
egyensúlyozva kell elvégezni. Nagyon sok munka, idĘ és
fáradság, de óriási kikapcsolódás is. A végeredmény pedig
magáért beszél.
Rozika kertje egy szép régi házhoz tartozik. A virágoskert
kialakítása Rozika nyugdíjba vonulásának idejére tehetĘ. Már
a bejárat is figyelemre méltó. A lépcsĘn kis cserepekbe ültetett virágok sora fogadja a látogatót.
A homlokzati ablakban lévĘ ládákban nyáron muskátlik,
télen hidegtĦrĘ növények pompáznak. A hĦvös verandán –
rózsáktól övezve – kellemes pihenés esik, szinte az év bármely szakában.
A kertben nemcsak a napos helyen vannak virágok, hanem
az árnyékos helyen is. Rozika fantáziája kifogyhatatlan,
virágokat találunk pl. egy régi kiskocsiban, faládában, cserepekben.
Egy következĘ elképzelés egy spaletta létra, ahová futómuskátlikat telepítene.
A fenyĘk, tuják, levendulák, rózsák, az évelĘ és nyári virágok összhangban vannak egymással. Az unokáknak is megvan a játszóhelyük ebben a virágos környezetben.
A fĦnyírás nehéz munka, ezért ezt a férje, Misi végzi.
Mindhárom díjazottnak szívbĘl gratulálunk. További
kertépítĘ munkájukhoz jó egészséget és sok sikert kívánunk!
A díjak átadására a Visegrádi Szövetség 2016-os farsangi
bálján került sor, ez év február 6-án. Valamennyien megkapták (van, aki csak pár nappal késĘbb) a bekeretezett oklevelet, valamint az ajándékot.
Mi, jelenlévĘk nagyon örültünk, hogy vendégül láthattuk a
díjazottakat és szórakozva, együtt eltölthettünk egy vidám
estét.
Dubniczki Tiborné VSZ elnökség
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A Buda környéki erdĘkben pár évvel ezelĘtt találkoztak elĘször magányos
aranysakálokkal a Pilisi ParkerdĘ Zrt. szakemberei. Mára bizonyos lett, hogy
az Ęshonos állatfaj ismét stabilan jelen van a fĘváros környéki erdĘkben is.
Az emberre veszélyt nem jelentĘ, közepes testĦ emlĘs ragadozó nem betelepítéssel, hanem természetes módon bukkant fel a parkerdĘ által kezelt területeken.
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Ingyenes
segítségnyújtás
adóbevallás
elkészítésében!

Az aranysakál az 1800-as évek végén szorult ki Magyarországról, az ezt
követĘ idĘkben mindössze két észlelést dokumentáltak: egyet 1937-ben, a
másikat 1942-ben. Emiatt – a rókával vagy a farkassal ellentétben – a közvélemény is kevéssé ismeri a sokszor csupán nádi farkasként (toportyán) vagy
kis farkasként emlegetett aranysakált. EltĦnése a vizes élĘhelyek megfogyatkozásával és a 20. század második harmadáig uralkodó, a ragadozó fajok
irtására való törekvéssel magyarázható. Életképes állományai akkor csak a
Balkánon, fĘképp Görögországban és Bulgáriában maradtak fenn. Innen, déli
irányból, a volt jugoszláv államokon keresztül érte el hosszú évek alatt újra
Magyarországot, majd a kilencvenes évektĘl fogva Somogy, Baranya és
Bács-Kiskun megyébĘl terjedt tovább. 2016-ra már százas nagyságrendĦ
állománnyal van jelen a fĘváros környéki erdĘkben.
Az aranysakál rendkívül sikeres állat, ami fĘképp annak köszönhetĘ, hogy
jól mĦködĘ közösségben él. Kölykeit például a rókánál sokkal hosszabb ideig,
jól szervezetten védi. Megjelenésében leginkább a rókára hasonlít, csupán
színben és méretben adódhatnak különbségek. Elnyújtott üvöltéssel vagy
rövid, jellegzetes vonyító és üvöltĘ hangokkal kommunikál, melyet általában
napnyugta után egy órával hallhatunk. Magyarországi táplálkozását tekintve
,,rágcsálóspecialistának” mondható, elsĘsorban kisemlĘsöket, a mezei egereket és a pockokat kedveli. Azonban olykor a csülkös állományra, Ęzre,
dámszarvasra, vaddisznóra is szemet vethet – mondta Dr. Heltai Miklós vadbiológus, a Szent István Egyetem MezĘgazdaság- és Környezettudomány Kar
Vadvilág MegĘrzési Intézetének igazgatóhelyettese.
A csúcsragadozók fontos tényezĘi és fenntartói az erdei ökoszisztéma
egyensúlyának. Amikor egy-egy Ęshonos állat vagy növény eltĦnik a rendszerbĘl, ez az egyensúly megbillenhet. Az aranysakálok megtelepedésének
folyamatát üdvözölni kell, mert ezáltal az erdei ökoszisztéma sokfélesége
gazdagodik, illetve a sakál megjelenése hozzájárul az erdĘ önszabályozó
folyamatainak javulásához is.
A Pilisi ParkerdĘ Zrt. szakemberei folyamatosan figyelemmel kísérik a faj
visszatérését és viselkedését, továbbá adatokat szolgáltatnak a vadbiológiai
kutatással foglalkozó intézményeknek is.

A Dunakanyari CsaládsegítĘ
és Gyermekjóléti Szolgálat
munkatársai segítséget nyújtanak
2015. évi adóbevallásainak,
illetve az ehhez kapcsolódó
nyilatkozatok elkészítésében
munkavállalók
és közfoglalkoztatottak számára!
A szolgáltatás ingyenes!
A részletekrĘl
a Mátyás Király
MĦvelĘdési Házban
Furka Ágnes és Németh Ádám
családsegítĘknél érdeklĘdhet
a következĘ idĘpontokban:
kedd 12–15 óráig,
szerda 13–16 óráig,
csütörtök 10–12 óráig,
péntek 10–12 óráig

KÖSZÖNET
Köszönetet
szeretnék
mondani
mindazoknak, akik hozzájárultak a
mĦanyag kupakok gyĦjtéséhez, és
kérem, hogy a továbbiakban is gyĦjtsék!
Leadható a Polgár boltban vagy a
lakásomon, de érte is megyek, ha
nincs más megoldás.
A gyĦjtéssel is sokat segítünk a rászoruló gyerekeknek.
Köszönettel:
Pintér Istvánné Teri
Visegrád, Harangvirág u. 23.
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KÖSZÖNET

Foci kupák
Izgalmasan indult az év. A téli szünet után Ácson voltunk, újévi kupán. Izgultam, mint legtöbbször, hiszen
nem játszhattunk még a csapatokkal. Az elsĘ meccsen
aludtunk, de aztán felébredtünk, és sorban nyertünk. Az
utolsó meccsen a lelátón mindenki nekünk szurkolt.
Nyolc csapat közül a 3. helyen végeztünk!
A következĘ héten hazai tornán, ismert csapatokkal és
Nagymaros csapatával vettük fel a harcot. Csapatunk
bátran küzdött, a lányok kemények voltak, nem adtuk
alább az elsĘ helynél.
Csapatunkból Nemes lett a gólkirály, és én lettem a hazai legjobb játékos.
Ezután Szlovákiába mentünk. Nem tudtuk, milyenek a
más ország gyermekcsapatai. Maradt a harcos küzdés, és
így hat csapatból a másodikak lettünk. Boldog voltam,
mert edzĘink és szüleink büszkék voltak ránk!

Csapatunk tagjai:
S. Szolanzs, I. Eszter, Sz. Laura,
S. Bence, Sz. Zalán, N. Milán, D. Karcsi, S. Máté,
P. Dani, G. Milán
EdzĘink:
Szendrey Lajos, Szántó Attila
Galszter Milán

Hálás szívvel köszönjük mindazoknak, akik

KALOTAI JUDIT
temetésén részt vettek, sírján elhelyezték
a megemlékezés virágait,
és fájdalmunkban osztoztak.
Kalotai és Koncz család
Ha teheti, támogassa adója 1%-ával
az Áprily Iskoláért Alapítványon
keresztül a visegrádi iskolát!
Felajánlásaikat elĘre is köszönjük!

Áprily Iskoláért Alapítvány kuratóriuma
Adószámunk: 18224764- 1- 13
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Cserépkályha építése,
átrakása,
új és régi csempébĘl
és téglakályha-építés
Honti László
06 (20) 356-6634

FATELEP

Kisteher-fuvarozás 0–2 t-ig;
gépi földmunka

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

Fieszl Csaba
Tel.: 06 (30) 226-3089

Faáru kedvezményes áron!
Márciusban bruttó 68.500 Ft/m3
Zsaludeszka 51.500 Ft/m3
Gerenda, padló, deszka, tetĘléc, OSB,
tetĘfóliák, lambéria

AJTÓ, ABLAK,
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA

Szlovák, minĘségi fenyĘ fĦrészáru
óriási választéka azonnal, raktárról
Házhoz szállítás,
gyalulás és méretre vágás megoldható!

garanciával, korrekt áron

Nyitva tartás:
hétfĘtĘl péntekig 7–16 óráig
szombaton 7–12 óráig

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

Telefon: 06 (30) 834-2299
06 (30) 462-4192
E-mail: tahifa87@gmail.com
www.tahifaker.hu

www.herrsta.eu

Hirdessen a Visegrádi Hírekben!





KedvezĘ tarifák,
többszöri alkalom esetén
további árkedvezmények!

Visegrádon hatlakásos társasházban

Hirdetés- és cikkleadás a hó 15. napjáig!

felújított lakás kiadó!
ÉrdeklĘdni lehet
a 06 (30) 265-4679-es számon

TīZIFAELADÁS
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL!
EėRY CSABA

Dunabogdányban a 11-es fĘút mellett

Tel.: 06 (30) 306-0516
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lakás + üzlet kiadó!
ÉrdeklĘdni lehet
a 06 (30) 265-4679-es számon




2016. MÁJUS 25-27-én az Egyházi Kórus háromnapos kirándulásra megy
SALZBURG térségébe.
Mivel nem töltjük meg a buszt, szeretettel várjuk az érdeklĘdĘk jelentkezését az
útra a 06 (30) 450-6151-es, illetve a 06
(20) 415-4724-es telefonszámokon, ahol
bĘvebb tájékoztatást adunk.
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