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vÁnosnÁzr Hínrr
Tdjékoztató a testületi üléseken történtekrű

A 2016. február 17-én tartott ülésen az alábbi
döntések születtek:

- Módosítottuk a Visegrád Sportjáért Közalapítvány
alapító okiratának módosítását, a cégbírósági eliárás-

ban kibocsátott hiánypótlási felhívásnak eleget tér,e.

- A településrendezés felülvizsgálata kapcsán néhány

konkrét módosítási kére]em kapcsán arró1 döntött a

testület, hogy felkéri a felülvizsgálatot végző tervezőt

arra, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a

kért módosítások átvezethetők-e a rendezési terven.

- Elbírálta a képviselő-testület a 2016. évi utcai hom-

lokzat és kerítés felújítására kiírt pályázatokat, me-

lyek közül ötöt támogatásban részesített, kettőt eluta-

sított a kópviseiő-testület.

- Elfogadta a képviselő-testület a védőnői szolgálat
2015. évi munkájáról szóló beszámolót.

- Szintén elfogadtuk a 2016. évi rendeletalkotási ütem-

tervet.

- Jóváhagyólag elfogadta a testület a városban működő
azon civil szervezetek beszámolóját, akik ir civi1 szer-

vezeteket támogató 2015. évi alapból nyertek támo-

gatást.

- A polgármesteri hivatal számára szervergép, valamint
a hozzá tartozó szünetmentes tápegysóg beszerzését

hagyta jóvá a képviselő-testület 1.004.533 Ft + 2]Vo

áfa, mindösszesen 1.2]5.]57 Ft összegben. Az operá-

ciós rendszerek költségének pénzügyi fedezete az ön-

kormányzat 2016. évi költségvetésben rendelkezésre

á1l.

- Egyszeri 300-300,000 Ft támogatás odaítéléséről dön-

tött a testület a Visegrádi Települési Polgárőr Egyesü-
let, valamint a Visegrádi Nyugdíjas Klub részére. A
támogatás az önkormányzat 2016. évi költségvetés-
ben rendelkezésre ál1.

- Szintén egyszeri, 100.000 Ft tárnogatást kapott az

Első Motorvéd Polgárőr Egyesület, akik Pest megye

teljes közigazgatási területén 1átnak el szolgálalot, és

már több alkalommal részt vettek a Visegrádi Nenr-

zetközí Palotaj átékok biztosításában is.

- Bátint Zsolt képvtselő 201_5. óv november és decem-

ber hónapra járó két havi tiszteletdíját fele-fele arány-

ban az Áprily Iskoláért Alapítványnak az 5. osztályo-
sok osztálykirándulására, valamint a Jung Hedvig Lá-
tásáért Alapítvány részére alánlott föl.

A2016, március 2-ántartott rendkívüli ülésen

- sor került a Pro Visegrád Nonprofit Kft. alapító okirat
módosítására, a cégbírósági eljárásban kibocsátott hi-
ánypótlási felhívásnak eleget téve.

- A háziorvosi feiadatellátással kapcsolatosan több

clöntést hozott a testület az alábbiak szerint:

- Megbízta az Antemon Szolgáltató Kft.-t 2016. május

1-jétől a visegrádi felnőtt és gyermek háziorvosi,
valamint az iskolai és óvodai egészségügyi ellátás

vállalkozás keretében történő miiködtetésére, mivel a

szükséges engedélyeket eddig az időpontig

megszerzi. Így hozzálárulást adott a képviselő-testület
aZ Antemon Szolgáltató Kft.-vel kötendő

feladatellátásl, szerz,ődésb,ez a visegrádi vegyes

(felnőtt és gyermek) körzet f'eladatainak vállalkozás

keretében történő működtetésére.

- Szintén hozzájárulírst adott a testúlet az Antemon

Szolgáltató Kft.-rrek, hogy az önkotmányzat
kizárólagos tulaj<lonában lévő Visegrád, Fő u. 38.

szán-rú ingatlant a cégbíróságon telephelyként
bejegyeztesse.

- Szerződést kötött az önkormányzat az Antemon
Szolgáltató Kft.-ve1 a Visegrád, Fő u. 38. szám alatti

háziorvosi rendelő, va]anrint a hozzá tafiozó

váróterem, továbbá a berendezési tárgr ak

használatára, i]letve eladására,

- Mivel 2016. május 1-jétől a háziorvosi feladatokat

ellátó Antemon Szoiglritató Kft. foglalkoztat_ja rz
asszisztenst, íg_l Pappné Pinrér Klára
munkajogviszonyának 2016. április 30-1al tórténő

megszüntetésérŐ1 döntött a testület.

- 2016. nárcius 1-jétől az Antenon Szoigáltató Kft.
látja el a visegrádi vegyes háziorvosi körzetben a

háziorvosi felaclatok készenléti 1dőben törlénő

ellátását is^ ezze}, e_syütt a Dr. Ro:stihi Károllyal
kötött megbízási szerződés közős megegyezéssel

töfiénó megsziinéséről döntött a testület.

- 50%-os közterület hasznáiati díj kedvezményt adott a

képviselő-testüiet a Spartan Race Hungary Kft,
részére a 2016. április 9-én, Visegrádon

megrendezendő .,Visegrád Sprint" \,erseny kzipcsán a

,,nagy park" és ,.közrét" területekíe. továbbá

engedél,vezte a verseny kiadványain a Visegrád név,

címer és logó használatát.

- Egyetértőleg jóváhagyta a képviselő-testület. hogy az

önkormányzat 2016. évi költségvetésének

intézmények (önkoimányzat, városi konl,ha,

Feilegvár Óvocla. N,{át,vás Király Művelődési Ház,
polgármesteri hivata1) szeméiyi juttatások során

rende'lkezésre álló forrás terhére az intézményvezetők
a vezetésük alá tartozó intézmény munkavá}lalói
esetében visszamenőleg, 2016. január 1-jétől

illetményernelést hajtsanak végre.

- Jóváhagvólag elfogadta a testület Mikesy Tanlás

képviselő 2016. év tiszteietdíjából összesen 107.990

Ft felajánlását az alábbiak szerint: egy havi

tiszteletdíjat, 53.995 Ft-ot aZ lfjúsági Sziget
Egyesület részére, valamint egy havi tiszteletdíjat,

53,99_5 Ft-ot a Temesvári Pelbárt Ferences

Gimrrázium részére.

- Szintén jóváhagyta a testület Hintenberger Antlrós
képviselő 2016. év tiszteletdíjából összesen 107.990

Ft felajánlását az alábbiak szerint: másfé1 havi

tiszteletdíjat, 80,993 Ft-ot a Szent György Lovagrend
részére, valarnint tél havi tiszteletdíjat, 26.998 Ft-ot

az Ifiúsági Sziget Egyesület részére.

Visegrád Város
Önkormónyzata
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VőroshAZi Mozaik
Lomtalanítás:

E'lőzetesen tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy ziz
edtligi évekhez hasonlóan 2016-ban is május közepén.
tarljuk a tavaszi ]orr-rtalanítást, melynek pontos időpontjá-
rói, feltételeiről, valamint a lomtalanítással kapcsolatban
hívható elérhetőségekr,ől a Visegrádi Hírek májusi szá-
nrában és a város hivatalos honlapján adurrk részletes
tájékoztatást.

sitt- és hamuátvétel szünetelése:
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot. hogy a VKG csoport

telepheiyén végzett sitt- és hamuátvétel határozatlan ideig
szúnetel. Az akció újraindításáról a Visegrádi Hírek ha-
sábjain és a honlapon tájékoztaduk rnajd Önöket. Az
utolsó átvételi időpont: 2016. április ] 6., szonrbat.

T e t őfe luj ítás i munkáIato k z

\1int anól a Visegrádi Hírek februíiri számában már tá-

_1ékoztattunk, a rendőrőrsnek is otthont adó épület tető-
szerkezete műszakilag igen leromlott állapotú, az épület
beázik. ezért a képviselő-testület árajánlatot kért be tető
felújítására a környéken tevékenykedő, ilyen jellegír
munkákban tapasztalattal rendelkező vállalkozóktól. A
ben1 újtott áralánlatok összehasorrlítását követően a testü-
let úgy döntött, hogy a Csubi 99 Bt.-vel köt szerződést. A

munkálatok 2016. április elején kezdődnek, és várha-
tóan 2016. május 31-ig tartanak.

Kuty atulaj dono s ok frg! e lméb e
(,rAkinek nem inge, ne vegye magdra!"):
TaIán az enyhe télnek vagy a lassanként tavaszba hajló

időjárásnak köszönhető, hogy az utóbbi időszakban ismét
elszaporodott városunkban az ígynevezett kutyagumi.
Különös ismertetőjegye a kellemtelen szag és a zord kül-
ső. Elsősorban sétányokon és parkokban, azoknak is á fás,
bokros részein találkozhatunk vele, de rosszabb esetben a
járdákon is megtalálható. Túlszaporodása rendkívül ve-
szélyes lehet az egészségre, ráadásul nagymértókben
csúfítja közterületeinket. Ennek megakadályozása nyIl-
vánvalóan közös célunk!
Arra kérjük a Tisztelt Kutyatulajdonosokat, hogy foko-

zottan figyeljenek arra, hogy sétájuk során ne hagyjanak
hátra felesleges ,,terméket" ! Ezzel kapcsolatban mindösz-
sze annyi teendőjük van, hogy a kutyasétáltatásra az ürü-
lék összegyűjtésére alkalmas tasakot, zacskót visznek
magukkal, Ezen kívül ügyeljenek arra is, hogy kedvence-
ik ne csatangoljanak egyedül a város utcáin, mert a közte-
rületeinken kóborló kutyák jelenléte sokak biztonság&ze-
tét csÖkkenti' 

Visegrtúd Vdros önkormányzata

rÁJÉxozTArÁs
szünidei gyermekétkeztetésről

A Visegrádi Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt
Szülők/Törvényes Képviselők figyelmét, hogy a gyerme-
kek védelméről és a gyámügyi igazgatásrő1, szólő 7991.
évi XXXI. törvény 21lC §-a alapján 20116. január 1-jétől a
gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerű-
en a bejelentetttartózkodási helyén lakik, a tartózko-
dási helye szerinti települési önkormányzat, a szünidei
gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képvi-
selő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos,
halmozottan hátrányos, általános iskolával tanulói
jogüszonyban yagy óvodával nevelési jogviszonyban
lévő gyermek részére ingyenesen biztosítja.
A fentieken túl az önkormányzat a déli meleg főétkezést

ingyenesen biztosítja továbbá, azon álta|ános iskolával
tanulói vagy óvodával nevelési jogviszonyban álló,
rendszeres gyermekvédelmi kedvezménytlen részesülő
kiskorú gyermek részére, aki Yisegrádon lakóhellyel
vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik, és
éIetvitelszerűen bejelentett tartózkodási helyén éI.

A települési önkormányzatnak a szünidei gyermekét-
keztetést a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben
meghatározott - őszi, téli és tavaszi tanítási szünet,
valamint az őyoda zárvatartásának időtartama alatti mun-
kanapokon, továbbá - a nyári tanítási szünet idő - tar-
tama alatt legalább negyvenhárom munkanapon, va-
lamint - az ezen időtartamra eső az óvoda zátrva tartásá-
nak időtartama alatti munkanapokon kell biztosítania.
A jegyző minden év szeptember 15-ig, első alkalommal

2016, má,rcius hónapban írásban tálékoztaíja fenti lehető-

ségről azon hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményben részesúlő, halmozottan háaányos
helyzetű gyermek szülőjét vagy más törvényes képviselő-
jét, amennyiben a hátrányos vagy halmozottan hátrányos
helyzet februrár 1-jén fennáll.
Az ingyenes szünidei étkezést az önkormányzataviseg-

rádi vrárosi konyhán (2025 Visegrád, Fő u. 18.) keresztül a
gyermek részére biztosított étel, ételhordóban történő
gyermek vagy szülő, törvényes képviselő általi elvitele
údán biztosítja.
Felhívjuk a Tisztelt SzülőklTörvényes Képviselők fi-

gyelmét, hogy a szülő, törvényes képviselő által megbí-
zott személy számátra az étel elvitele írásbeli meghatal-
mazás a7apj án lehetsé g es.

A szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon
igényelhető, melynek benyújtási haLárideje: 2016. má-
jus 15.

A formanyomtatvány beszerezhető:
1. Visegrádi Polgármesteri Hivatal igazgatási irodáján

(2025 Visegrád, Fő u. 81.),

2. Visegrád honalapján: www.visegrad.hu
A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szüksé-

ges nyilatkozat benyújtása személyesen nyitvatartási
időben a Visegrádi Polgármesteri Hivatal igazgatási iro-
dáján, valamint postai űton (2025 Visegrád, Fő u. 81.)
lehetséges.

Dr. Szabó Attila
jegyző
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Fei ezetek egy Közép-Európai

20l6. március 19-én a fenti címme1 nyílt kiállítás a Vá-
rosházán a Visegrádi E_tyüttműkódés aláírírsának 25.

évfordulója alkalmából. Az évforduló emlékére a Magyar
Miivészeti Akadémia és a Magyar Nenrzeti Múzeurn
Mátyás Király Múzeuma szakmai együttmfiködésének
eredményeképpen jött létre a,, Visegród 1 3 3 5-199 1 -20] 6
Fejezetek egy Közép-Európai Egr-íittrnííködés töríéneté-

ből" címtí vándorkiírllítási anyag, melynek első benrutatá-

sa történt ezen ünnepi alkaiommal.
1335-ben a magyar király székhelye, Visegrád volt a

helyszíne a cseh, a lengyel és a magyar uralkodó ,,csúcsta-
lálkozójának". Ez a találkozó volt a történelmi előképe a
25 évvel ezelőtti eseménynek, mely hasonlóan a múltbeli
együttműködéshez, a politikai és gazdasági érdekek közös
képviseletének lehetőségét jelentette a résztvevő országok

- Magyarország, Lengyelország, Csehország, majd Sz1o-
vákia - számára. Emellett az egyúttmííködés az elmúlt
negyed században kulturális értelemben is virágzóvá váit;
hazal részrő7 példaként elég csak a nagy sikerrel megtar-
tott Jubilate Visegrád című gálakoncertre gondolni, nlely
2013-ban a Budapesti Tavaszi Fesztivál záróeseménye
volt.
Mivel városunk elkötelezett amellett, hogy lehetőségei-

hez mérten ápolja az 1335-ös és 1991-es események em-
l,ékét, ezért az idei évben esedékes 25. évfordulóról is
méltó módon kívánt megemlékezni.

Az ünnepi alkalomra meghívót kaptak a V4 országok
nagykövetei, valamint Szijjártó Péter kúIgazdasági és
külügyminiszter. Az eseményen a Cseh Köztársaságot
§i*ko Mila, konzul, Lengyelországot JcLroslav Bajacztk,
a Lengyel Intézet i gazgató-helyettese, S zlov áh,lát M a r i á n

Varga, a Szlovák Köztársaság Nagykövetségének első
titkára, hazánkat pedlg Huber Szebasztión történész, a

Külügyi és Külgazdas ági Intézet munkatársa képviselte.
A kiállítást Jeszenszky Géza, az Antall-kormány kü1-

ügyrninisztere nyitotta volna meg, aki azonban nen tudott
részt venni az eseményen, mivel két nappa1 előtte kapta a

hírt, hogy a két ország barátságáért, vaiamint a 25 éve
született Visegrádi Együttműködés létrehozásáért és el-
mélyítésért végzett munkájáért a Lengyel Köztársasági
Erdemrend Parancsnoki Keresztjét veheti át a Lengyel
Köztársaság elnökétől. Jeszenszk1, Gézúnak ez úton is
gratulálunkl

4 VISEGRÁDI HÍREK 2016. április

A volt külügyminiszter. rnegnyitóra írt beszédét - me-
lyet e lap hasábjain teszünk kilzzé teljes egészében - Gróf
Péter régész, muzeológus, a Mátyás Királ1, N,lúzeum
nrunkatársa tolmácsolta a kiáliításon meEelenteknek.
A kiállítás-rnegnyitó ünnepséget követőerr a Vzl orszá-

gok kulturális együttm[iködésének lehetőségeiről tárgyal-
tak a cseh, a 1engyel és a szlovák delegá}tak, valainint a

házigazdák, F é l e gl:há zi Andrú s pol_eármes ter . D r. Ku c s e,

rcL Tamós Gergely,, a Magyar Művészeti Akadémia főtit-
kíira és Cróf Péter régész, inuzecllógus. a l\,íátyás Király
Múzeum munkatársa. A moderátori tisztsé_9et Huber
Szebasztián történész, a Külügyi és Külgazdasági Intézet
küIsős munkatársa töltötte be; a rnegbeszé]éshez telefonon
keresztül csatlakozott J e s z_e ns r_l:y G é z.a is.

A kerekasztal-beszélgetésen résztvevők egyetértettek
abban, ho_ey kiernelten kel1 kezelni a fiataiok megszólítá-
sát, érdeklődésük felkeltését egymás kultúrája iránt.
Emellett fontos a lehető legtöbb fórumon hangsúlyozni
nópeink együvé tartozását, amit a sok sz,áz éyes, országo-
kon átívelő családi kapcsolatok is bizonyítanak, A tár,e_va-

ló felek egyetértettek abban is, hogy sz,árnos - eddig még
kiaknázatlan - 1ehetőség rejlik a V4 országok kulturális
együttműködésében, hiszer-r a politikai, gazdasági síkort
túl a partnerségi kapcsolat elsősorban magas színvonalú
kulturális pro_qramok, például kiállítások, koncerlek, fi ata-

loknak szóló esernények formájában válhat élővé; Vise-
grád városa pedig továbbra is kész otthoni adni ezen ese-

ményeknek.
Grósz Gábor kommunikációs referens

Együttműkö d é s tö rténet éb ő|"

L-_



XXXV. évfolvam 4- szám VISEGRÁDI HÍREK

Polgármester Úr, a kiállítás megalkotói, HőIgyeim és (haim!
Gyermekkoronr óta tisztelenl, szeretem történeln.ttinknek ezt

a renek színhelyét. bámrrlom a régészek feltírró murrkájírnak
erednlényeit. szemün]i előtt föltámacló rnúltunkat. Az itt ösz-
szeszűkülő Dr-rna. a Pilis hegycsúrcsai, a túrloldalt magasodó
Börzsörry,. az itteni sípálya gyakran hozott el erre a vidékre.
r-agy örömmel fogadtanr a megtísztelii fölkérést, hogy nyis,
sam meg azt a kiállítást, ami Közép-Európa szívét, a visegrádi
országokat összekötó történelmi. politikai és kulturális szála-
kat mutatja be, Közbejött azonbatr egy még nagyobb nregtisz-
teltetés. Lengyelország köztársasági elnöke a Lengyel Köztár-
sasági Erdemrend Parancsnoki Keresztjét adományozta nekem
a két ország barátságáéfi, a 2_5 éve Született Visegrádi Együtt
működés 1étrehozásáért és elmélyítéséft vé8zett nlrrnkánlért. A
kitüntetés átadásáIa ma, március 19-e délutánján sor az Or-
szá_e_eyiilés épületében, ezér1 személyesen nem vehetek részt a
visegrádi kiáilítás megnyitásárr, így csak az eífe az alkalonrra
szánt gondolataimat küidhetern el.

Közép-Európa magja három törtérrelnri királyság. a nyugati
keresz,ténységet fölvevő és államot nagyjából egy időben ala-
pító Lengyel-, Cseh- és Magyarország. Létiikért, függetlensé-
gükér-t sok háborút kellett vívniuk a velük szomszédos. aláve-
tésükre törekvő nagyhatalmakkal, mint a Német-római, illetve
az abból kialakult Habsbrrrg Birodalom, a cárok despotikus
Oroszországa és az iszlám fundamer-rtalizmus korai nlegteste-
sítője. az Oszmán-török Birodalom. Azt, hogy érdekeiket kö-
zösen hatékonyabban tudjtik képviselni, mint külön-kü]ön,
esetleg egymássai is vetélkedve, már a Visegrádon l335-ben
tartott háromkirály-találkozó, talán az első európai csúcstalál-
kozó, megmutatta. A késő középkor politikai és mentális vi-
szonyai azonban még nem tették lehetővé, hogy egy ilyen kez-
deményezés tartós együttműködést, szövetséget eredményez,-
zen.

A balsors és a vezető csoportok rossz lépései következtéberr
a következő századokban mindhárom ország elveszítette íüg-
getlenségét. Viszont az önálló állam helyreállításáért és a va]-
lásszabadságért folytatott háborúk és felke]ések során sokjele
volt a három ország lakossága közötti szolidaritásnak. A napó-
leoni háborúkban hiába vérző lengyel légiók magáva1 ragadó
jelszavát, ,,A Ti szabadságotokért és a miénkén!" mi. magl,a-
rok is vallottuk l848-ban, és ez adta a világtörténelmi jelentő-
ségét 1956-os forradaimunknak és az 1989-es békés rendszer.
változásnak is.

A közös - mondhatnám örökös - bajok okainak keresése és
az orvoslás vágyavezérelte mindazokat a politikusokat, írókat,
gondolkodókat, akik az utolsó 200 évben kiálltak a Baltikum
és az Adria, a németek és az oroszok között élő népek barár
sága és együttműködése rnellett, akik a vetéikedés, a nagyha-
talmi patrónusok vadászása és egymás hátbatámadása helyett
az összehangolt cselekvésben keresték a fenyegető kiilső ve-
szélyekkel szembeni eredményes föllépés és a baj elhárításá-
nak az útját.

A magyarok 1956-ban, a csehek és a szlovákok 1968-barr, a
lengyelek pedig szinte folyamatosan, de leglátványosabban
1980-ban cselekvőerr t'ölléptek a kommunista diktatíira ellen.
Az 1 99O-ben Lengyelország. Csehszlovákia és Magyarország
demokrata politikusainak, a szabad választások nyonrán meg-
alakuló kormányokrrak eltökélt szándéka volt a korábbi szoli-
daritás megőrzése és a közös célokért történő egybehangolt,
vagy közös tbllépés. l990 novemberében. a hidegháború utáni
új Eulópa alapelveit rögzítő Párizsi Chalta aláírásakor java-
solta Antall J ózsef magyar minisztereinök lengyel és csehszlo-
vák partnereinek, hogy találkozzanak a hároni ország politikai
vezetői a következő év elején Visegrádorr.

Atttall. Hal,eL és Walesa az |99L t-ebruiir l5-i csúc,sértekez-
leten elfogadott Egyiittrnűköclési Nyilatkozatban foglalta ösz-
sze országaik közös politikai és gazdaslrgi törekvéseit, szándé-
kukrrt, hogy egybehangolják a szoljet uralonr eszköze, a Var-
sói Szerződés íijlszámolására ir:inyuló politikájukat, és hogy
minél hanlarabb és minél teljesebb nrértékben részei lehesse-
nek az európai integrációnlrk. Az ÚrlnepeJyes Nyilatkozat
örömmel állapította meg, hogy ,,nenlzeteink történelrni
egyi.ivé tafiozásának tudata és igénye immár akadálytalarrul és
népeink vakiságos érdekeivel összhangban nyilvánulhat meg
a politikai akarat legmagasabb szintjén." A Szovjetunió elnöke
ezt követően elíbgadta a tagországok népei által sosern jóvá-
hagyott kator-rai-politikai szövetség feloszlatását, ene július 1-
jén Prágában keriilt sor.

Ha akkor a híironl ország négy nemzete nenl a közös gondol-
kodás és közös cselekvés úqát választja. a jelentős rragyságú
magyar lakossággal rendelkező h;írom szomszédunkat köny-
nyen megkíséfiette volna a csábítás valamifé]e tiontba tömö-
rúlni a kisebbségi jogokat szorgaimazó Magyarországgal
szemben, ahogy ezt tette a két világháboű között a Kisantant,
Csehszlovákia, Románia és Jugoszlál,ia Magyarországot
gúlzsba kötő szentségtelen szövetsége,
A volt kon'murrista tömb ,,él]ovasai" közösen érték el a tár-

sulási egyeznrény aláírását az Európai Közösséggel 1991. dec-
ember 16-án, majd egy évre rá létrehozták saját szabadkeres-
kedelrni övezetüket, a CEFTA-I, Eveken át együtt érveltek a
biztonságukat szavato]ó NATO-tagságért, amíg 1999. március
1,2-én ez meg nem vaiósult. (Szlovákia akkori miniszterel-
nöke, Meciar órrkényes belpolitikája és aiig leplezett orosz ori-
entációja miatt ezt lekéste egy ütemme1.) Az EU-tagságot elő-
készítő tárgyalásokat az immár négy visegrádi ország egy
ideig egymással e_qyeztetve íblytatta. A V4 együtt terúletben
és népességben az EU vezető á]lamaihoz mérhető, szavazati
ereje - tehát potenciális politikai súlya - pedig bármelyiknél
nagyobb. Az Európai Parlamentben több képviselőjuk van,
nrirrt Németországnak.

Közep-Európa egysége a leginkább látvárryosan a kultúrrában
mutatkozott rneg. Az írók és költők rragyméitékben befolyá-
solták a gondolkodást, a nemzeti tudatot, A festők és a zene-
szerzők világszerte becsúlt aikotásaikkal emelték népük kül-
földi tekintélyét, A jó iskolákra épülő tudományos eredmé-
nyekrejoggal vagyunk büszkék, A sport terén elért sok érem-
nél is fontosabb, hogy a lakosság széles körei voltak és marad-
trk a tcStedZé5 elkötelczettjei,
A Visegrádi Egyútttnűködés nem szodtkozik a vezetők rend-

szeres találkozóira, az egyeztetett politikai lépésekre. A polgá-
rok kapcsolatait" egymás rrregismerését és becsülését jól szol-
gálja, hatékorryal őrzi és erősíti a l5 éve létrehozott Visegrád
Alap, Errnek megpályázható pénzek}iel támogatott közös pIog-
ramjai rnind népszen'lbbek, és kü]önöserr az ifjú nemzedékek
érintkezését segítik. A tlzikai érintkezés, az É,szak-Dél közle-
kedési kapcsolat radikális javítása 25 éve program, igazán
ideje, hogy rnegvalósui jon.

Végü1. de nem trtolsósorban, Visegrád jó példa, pozitív minta
1ehet más, egymással szomszédos, de egymással vetélkedő or-
sziigok számára is. Maga a szó azt jelenti, hogy magas vár, fei-
legvár. Legyen ez a magas vár erős viir. egy 3ó irárryt mutató
vilítgítótorony magurrk és mások szárnára!
A közös múlt és a közös kultúra bizonyítékait láthatjuk a

most megnyíló kiállításon. Köszönet illeti ]étrehozásáért Vise-
grád városárrak képviselőtestiiletét és azokat a tudósokat, szak-
embereket, akik a 25. évfordulóra rnegalkották. Lássák rninél
többen, ezzel erősítve népeink szolidaritását,

Jeszenszky Géza
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pÁrvÁznrl xlínÁs
Visegrád Város Önkormányzat

" Képviselő-testülete a 8012016. (03. 16.) számű határozatáva|
a lakások és helyiségek tlérletéről, valamint a lakbérek mértókéről szŐ|Ő,

I2l20l4. (12. 18.) számű
önkormártyzati rendeletben foglaltak szerint

pályázatot ír ki
a Visegrád, Sziget utca 11. szám alatt |évő 4. számú lakás bérleti jogviszonyára

A lakás jellemzői: alapterúlete: 60,8 m2; szobák száma: 7

+ Yz szoba; komfortfokozata: összkomfortos.

A bőrleti szerződés időtartama:
Öt évre szó7óhatfuozott idejű szerződés, melynek lejárrá-

val, változatlanul fennálló vagyoni, jövedelmi helyzet ese-
tén kérelemre, a népjóléti bizottságjavaslatára a képviselő-
testiilet döntése alapján a bérlővel - legfeljebb három évre
szóló - béxleti szerződést lehet kötni.

A lakbér összege: 33.44OFt.
A bérlő az első hiárom évben csak az éves infláció mérté-

kével megemelt lakbért fizeti. A három év lejártával abér-
beadó a lakbért 3JVo-kal megemelheti.

L pá|yázat benyújtásának határideje:
2016. április 13. (szerda) 16.00 óra.

L pá|yázat benyújtásának módja:
Apá|yáaatot írásban az effe a célra rendszeresített forma-

nyomtatványon Visegrád Vráros Önkormányzatéltoz cí-
mezye kell benyújtani (2O25 Visegrád, Fő u, 81.), postai

úton vagy személyesen. A pály ázati formanyomtatvány be-

szerczhető a polgármesteri hivatalban vagy letölthető a

www.vise€rad.hu oldalról. A borítékra kérjük rá írni, hogy:

,,P ály ázat önkormányzati bérlakásra".

A, p ály ázatok elbírálás ának idej e : 20 I 6, áptllris 2a .

A pá|y ázatok elbírálásának módj a :

A benyújtott pályázatokaí a népjóléti bizottság vélemé-
nyezi és javaslatot tesz a nyertes pályázó személyéről a
képviselő-testületnek, aki dönt a lakás kiutalásáról. A pá-

|y ázatokat a pály ázatt hatát'rdő leteltét köv ető harminc na-
pon belül el kell bírálni. Érvénytelen az apá7yáaat, amelyet
a lakások és helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek
mértékéről sző|ó l2l20l4. (12. 18.) önkormányzati rende-
letben foglaltak, valamint a pályazatí kiírás megsértéséve|
a pá|yáztatő tévedésbe ejtésével vagy megtévesztésével
nyújtottak be. - Amennyiben nincsen kellő számú olyan
pályazó, aki a meghirdetett feltételeknek mindenben meg-
felel, akkor a lakás bérlője lehet az is, aki a feltételeknek
csak részben felel meg.

Az eredmény közlésének módja és időpontja:
ApáIyázat elbírálásától számított öt napon belü1, a képvi-

selő-testület döntését tartalmazó haíározat kivonat megkü1-

désével a 1egyző írásban értesíti a nyertes pál,vázót. A pá-

IyázővaI a bérleti szerződést apályázat e\n_verését közlő ha-

tározatkézhezvételétő] számított tizenöt napon belül a pol-
gármester köti meg.

Pá|yázati feltételek:
A költségelvű lakbérel bérbe vehető lakás bérleti jogára

az jogosult,

- aki és a vele együtt költöző kózeitl,hozzátartozója nem

rendelkezik más beköltözhető. lakhatás céi.lára

alkalmas saját tulajdonú ingatlan tulajdonjogáta1.
haszonélvezeti jogával r,a_e) bérieti jogával, és

- egyedülállónál az egy főre eső havi nettó jör,edelem

nem haladja meg a i ]8,]50 Ft-ot, többta_eú

háztartásnál az egy főre esó havi nettójövedelem nem

haladja meg a 100.000 Ft-ot. és

- legalább öt éve fennálló. bejelentett állandó vagy

tartózkodási visegrádi lakcím, vagy legalább egy éve

Visegrádon fennálló nunkavégzésre irányuló
jogviszony.

A iakás költségelven történő bérbeadása során előnyt é1-

veznek a házastársi vagy élettárst kapcsolatban élő 40. ólet-

évüket be nem töltött szeméh,ek,
A pá|yázati adatlap mellé harminc napnál nem ré,

gebbi munkál'tatői igazolást kérünk becsatolni, nettó
havi jövedelem feltüntetésével.
A páIyázat tartalma csak a pál1 ázó beleegyezésével kö-

zölhető az elbírá]ó bizottság tagjain kírü1 rnás személlyel.
A lakás megtekintésére a polgármesteri hivatalban előze-

tesen egyeztetett időpontban lehetőséget biztosítunk. Tele-
fon:06 (26)398-255.
A lakás bérletére vonatkozó részletes szabál_vokat a laká-

sok és helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértéké-

rő1 szóló 1212014. (l2. 18.) önkormányzati rendelet tartal-
mazz* 

VisegrádVáros önkormónyzata

A márciusi gallyazásró!
2016. március 11-én, pénteken az ELMŰ Hálőzatí Kft. által megbízott alvállalkozó az elektromos vezetékek biztonsági öve-

zetében lévő fak és bokrok ágainak gallyazását végezte. A lakosság és a képviselők tészétőL is számtalan bejelentés érkezetí

önkormányzatunk és a polgármesteri hivatal felé; többen kifogásoltrák a munka minőségét, valamint azt,hogy a munkálatokat

előzetes értesítés nélkül kezdte meg a megbízott cég. Mivel erről az önkormányzatnak sem volt tudomása, ezért a meglévő

információkkal felvértezve kezdtünk el utánajámi az ügynek. A helyszíni bejáráson sajnálattal tapa§ztaltuk, hogy az elvégzett

gal|yazás teginkább barbár csonkoláshoz hasonlítható, ami elfogadhatatlan, különös tekintettel arra, hogy városunk teljes terü-

iete a Dunalpoly Nemzeti Park része. A lakosság és az önkormányzatfelháborodását fokozta, hogy az alvállalkozó a munka-

végzés nyomán keletkezett zöldhulladékot a hosszú hétvége előtt otthagyta a közterületeken, sőt sokan az ingatlanjukhoztartozó

udvaron vagy kertben találtak rá atra. Amellett, hogy az alvállakoző magatartása közfelháborodást keltett, rombolta azt aképet,

is, amelyet a városunkba látogató turisták ezrei Visegrádról alkotnak. Félegyhózi Andrós polgátmester telefonon, majd ezt meg-

erősítve, írásban szólította fel az ELMÚ HáIózatí Kft.-t az azonnali intézkedésre, mely reményeink szerint lapzártáig megtörté-

nik. Amennyiben nem így lesz, abban az esetben önkormányzatunk további jogi természetű lépéseket tesz. WO
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T áj ékoztató a XXKI. Visegrádi Nemzetközi Palotaj átékok szer:u ezéséről
Az idei palotajátékok több vá]tozást és ú.lítást hoz, rr-rely ezzel a.jeggyel látogatható a királyi bclrudvar, a középkori

rernénreink szerint emeli a rendezvény színvona]írt, Ezek vásár és az ehhez kapcsolódó rendezvények. Visegrádiak
közü1 a legíontosabb a visegrádi Mát},ils Király Múze- szánrára ez rnindiráronl nurpon ingyenes, a napi belépőt a
ulnnlal közösen kialakított új koncepció, melynek lénye- névjegyzék szerirrt az információs pontnál lehet fel-
_re. hog1, a paiotajátékok iclején kiernelten lontos prog- venni SZEN{BI,YBSBXI
ranlhelvszínné válik a királyi palota és a Salarrron-torony Szintén fontos újítás, hogy a 1ovagi tornákat a visegrádi-
épúletevyüttese. Ezt úgy tucljuk rnegvalósítani, hogy a ak pénteken és vasárnap egész nap rrlegtekinthetjk 1.000
palota.látékok területére napi belépőt szedünk. Ftlfőkedvezményes áron, 14 év alatt pedig ingyenesen!
A rendezvény min<lhírror-rr napon a szclkásos királvi nle- Tíz országból közel ezer szereplőt várunk, itt lesz Kassai

nettel kezdődik, rnelyet természetesen rnincienki nregnéz- lrgos lovasíjász világbajnok, és programjaink a megszo-
het a nagyparkoló sarkáig a Fő utcán. A Mozi köztől a kott magas színvonalon valósulnak meg.
parkoló sarkáig terjedő területen lesz a palotajátékok Arra kérünk és bíztaturrk minden visegrádit, hogy élve a
..előszobája", ahol várhatóan rrrinteg1., 30 kézrnűrves vllsá- lehetőséggel, ne csak a vásárt és a királyi borudvart láto-
rozó és vendéglátó várja rnajd az érdeklődőket. A nagy- gassák meg, hanem nézzék meg a királyi palotát és a
palkoló sarkán építjük ki az, infonnációs pontot és ugyan- Salarnon-torrryot is, ahol fantasztikus programok várnak
ide kerülnek a jegypénztárak. Itt lehet megváltani a rrapi nlindenkit.
belépőt, rlely 14 éves korig ingyenes, 14 éves kor felett A tavasz és a nyár folyamán még többször adunk tájé-
1.000/főlnap. A napi belépővel lehet megtekirrteni a kirá- koztatást a Visegrádi Nernzetközi Palotajátékokrói.
iy,i palota és a Salamon-torony kiállításait, valan-rint az itt Nagyon sok szeretettel várunk mindenkit!
1átható közel féIszáz különböző progíamot. Ugyancsak Cseke IászIó szervező

F ogas
A fogászati beavirtkozások nem tartoznak a legkelleme-

sebb kezelések közé, ezért rragyon fontos, ho_qy a kis-
gl"ern-rekeknél időben elkezdjük a fogorvosi rendelővel
való ismerkedést. Ne csak akkor kerüljön oda a gyermek.
amikor nrár fájdalnras beavatkozás vár rá.

Az óvodás gyernrekeket c§oportosan léléventc iliv.luk a

rendelőbe. Itt beszélgetünk a lrelyes típllilkozásról, íbg-
mcsásról. Játékosan nregisrnerkednek az ott látható be-
rendezéssei, núszerekkel. Beülnek a nagy székbe. néha
ketten is ,,lifteznek", kézbe vehetik a kis tükröt. Nagyra
nyitiák a szájukat, ahova erős fénrryei bevilágítunk, Ehhez
teljes nyugalomban kell úlniük, különben a szemúkbe
vilíl,gít a lárnpa, arni rragyon kellemetlen. Ez már önnlagá-
ban na_ey teljesítinénv ely kicsi gyereknél, Utána egy
másik tükörben megnézzük és megbeszéijúk, ho_uy mit
látunk a szájban, Bújik-e már az,,iskolás fog", szép fehé-
rek-e a fogak, vagy rnár fekete foltok láthatók rajtuk?
Iiyenkor azt is elárulják, hogy nulyen cukrot szeretnek.
Ha ferdén nőnek a fogak, kiclerítjúk. hogy mi okozza azt.
Pl.: rnegmutadák, hogy me lyik ujjukat szopják.

Ilyenkor van idő minden kérdésükre válaszolni, minclent

kérdés
kipróbálni, még a vízí'ecskendőt is, arniből víz és levegő
is jön, ,,fúj a széI", ha rrregnyomják" A gyermek azt is
íttéli, hogy műszenel benyúlnak a száiába, amitől első
alkalommal néha idegenkedik, öklendezik, de türelemmel,
játékosan elérhető nála, hogy elvégezhető a vizsgálat. A
legközelebbi megjelenéskor nrár ismerős neki ez a folya-
mat. A gyernrekek nagy érdeklődéssel figyelik és bátorít-
ják e,gvmást. A csoportos megjelenós nagyon jó hatással
van a későbbiekre. Az a kisgyermek, aki nem vesztészt a
játékos csoportos fogászati szi,iréseken, nagy hátránnyal
indrrl, A későbbi íbgászati kezeléseknél nincs idő minder-
re és nrég a fájdalmat is el ke]l viselnie, ha egyáltalán beül
a székbe és elvégezhető a kezelés nála.

Az iskolás gyermekek is félévente vesznek részt a fogá-
szati szűrésen. A kezelés szúkségességéről a szülők tájé-' 
koztatást kapnak.
A szülőkre nagy felelősség hárul az egészséges gyer-

mekfogazat megőrzésében! A jutalmazás ne édességgel
történjen! Helytelen az anézet, hogy a tejfog úgyis kiesik,
nem baj, ha elromlik. A tejfogakat a fogváltásig lehetőleg
épen meg kell(ene) őrizni.Ezért szükséges amegelőzésre
nagy hangsúlyt fektetni !

A fogászati betegségek megelőzésének négy alappillére
van:

1. A helyes táplálkozás: fő étkezések között ne fogyasz-
szon a gyermek fogszuvasodást okozó ételt és itait, ezeket
főétkezés után fogyassza e], és utána mosson fogat. Rág-
jcln rendszeresen sok zöldséget és gyümólcsöt.

2. A, jó szájhigiéné: rendszeres fogmosás életkorának
nregfelelő fogkefével és -krérnanel. Ráglon sokat - a rágás
erősíti és tisztítja ii fogakat, az ínyt.

3. Fluoridok használata: ötéves kor felett heti 1x Elmex
zselével fo_qmos ás (gyógyszertárban kapható),
4. Rendszeres fogorvosi el]errőrzés: gyermekeknél fél-

évente, í'e]nőttnél évente.
Az eiromlott tejfo_takkal nem 1ehet rágni és könnyen

begy,,ulladniik. A fájdalom mellett a gyulladásnak ko- )
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) moly szövődrnényei is lehetnek. A beteg fog kezelése
is fájdalmas. Korai eltávolításuk kovetkezménye a szom-
szédos fogak elvándorlása, dőIése, mivel helyfenntartó
szerepet is betöltenek az alattuk lévő maradó fogcsíra
számára. A rossz tejfogak érintkeznek az épen előbújó
maradó fogakkal és azokat is megfertőzik. A vegyes fo-
gazat (tej- + maradó) ugyiinis tóbb évig van a szájban.
Általában 5-6 éves kortól 12-13 éves korig.
Az állcsontok és a fogazat rendellenessége esetén fog-

szabályozásra van szúkség, Ez nem csak esztétikai szem-
pontból fontos. A szabálytalanul nőtt fogak nehezen tisz-
títhatók. Szuvasodás, ínygyulladás, fogágybetegség, az
állkapocsízület működési zavarai, beszéclhibák, ebből
eredően lelki gondok, kisebbségi érzés keletkezhet. A
fogazatnak az arckoponya harmorrikus fejlődésében is
fontos szerepe van.
A fogazati rendellenességek egy részét a rossz szokások

okozzák (cumizás, uj3- és nyelvszopás, ceruza rágása
stb.). Ezekről minél előbb le kell szoktatni a gyermeket.
A rendellenes harapás nem mindig látható és érthető a

szülők részére. A gyermeket fogszabályozó szakorvoshoz
utalva panoráma röntgenfelvétel készítése után erlől a

fogszabályozó szakorvos pontos felvilágosítást ad. Egy
ilyen ingyenes konzultáción ajánlatos meg;elenni, lnert a

rendellenességek nagy része később nem gyógyítható.
Az évekig tartó fogszabáIyozó kezelés gyermektől és

szülőtől egyaránt kitartást és nagy türelmet igényel. A
fogazat és a környező lágyrészek egészségének megőrzé-

se felnőtt korban is fontos, mert megbetegedésük káros

hatással van az egész szervez,etre. Eppen ezért a rendsze-
res ellenőrzés, az évenkénti szűrés kötelező!

Statisztikai adatok igazolják, hogy a gyermeket váró nők
elhanyagolt szájhigiéné, ínytasakok megléte esetén kisebb
súiyú gyermeket szülnek. A szájüregi rák előfordulása

Magyarországon gyakori, Európában a legelsők között
áliunk! A szájüregi rák mint betegség, igen súlyos. Ma-
gvarországon az összes daganatos betegség között az
egyik leggyakoribb ha]ált okozó betegségI A haiálesetek
legnagyobb rész-e a 65 év alatti korosztályt érinti. Kiala-
kulásában hajlarnosító tényezőként szerepel a dohányzás,
az alkohol, erős, fűszeres ételek, italok, a rossz

szájhigiéné, letöredezett fogak, fogpótlások. A rákrneg-

előző állapotok felismerhetők és gyógyíthatók. A beteg-

ség késői stádiumban már gyógyíthatatian. Tehát a korai
szakaszban elnrulasztott kezelés visszafordíthatatlan kö-

vetkezményhez vezet.
A fogászati szíírővizsgdlat térítésmentesen a fogorvosi

rendelőben történik, betegfogadási időben. Előzetes beje-

lentkezés nem szükséges.
Többen érdeklődtek a jogosultságról. Tájékoztatásui

közlöm a legfontosabbakat.
Az állandó bejelentett iakóhelyen: ,,A kötelező egész-

ségbiztosítás ellátásairól szóló 1991. évi LXXXIII. tör-
lény 12. §-ban foglaltak szerint a 18 éves korig (ezt köve-
tően a középiskola, szakképző iskola nappali tagozatán
folytatott tanulmányok ideje alatt), r,alanrint a 62. év felett

a biztosított teljes köríí alap- és szakellátásra jogosult
(kivéve a technikai költségeket)."
Minden korosztálynak térítésmetttes: a foghúzás, a

fogrnegtartó kezelések (tömés foganként évente l x, gyö-

kérkezeiés és -tömés az egy _e1,okércsatornájú ffronr]
fogaknál), a fogkő eltávolítása félér,ente 1x,

A 18 év alatti és 62 év feletti korosztáll,nak a fentieken
kívül a fogpótlások orvosi része térítésmentes. Koronára
foganként öt évente 1x, kivehető 1bgpótlásra (részleges

vagy teljes), protézisre állcsontonként négy évente 1x
jogosultak. A tbgtechnikusi díjat fizetni ke11.

Tavasné Dr. Tótlt tríória fogszakorvos

Helyesbítés
Egy olvasónk jelezte, hogy a Visegrádi Hírek 2016.

márciusi számának 8. oldalán közölt ,,Görgei-emlékév
Visegrádon" c. cikkben a Gör_qei-enrlékhelyek eddigi
felúj ításával kapcsolatos informáci ók nem pontosak, ezért
most helyesbítjük az adatokat.
A mai Vár Szálló metletti emléktáblát Visegrácl Önkor-

mányzata állíttatta 1993-ban, a Görgey-bérc emlékművét
1998-ban a Pilisi Parkerdő Zrt., az Utilis Kft. és a fővárosi
I. kerületi önkormányzat újíttatta fel.

VH szerkesztősége

Ha megteheti és még nem döntötte el,

hogy milyen nemes céira ajánlja fel
személyi j övedelemadója 1 7o-át,

támogassa
az Áprily Iskoláért Alapítványon
keresztül a visegrádi iskolát,
melynek nevelési tevékenységéről,

annak eredményéről tájékozódhat

a www.aprily-visegrad.hu honlapon
vagy a Visegrádi Hírekből.
Adószámunk : t82?A7 64 -í-I3
Kószönjük pozitív dóntését!

Az Áprily Iskohúért Alapíndny kuratóriuma

Hírek a Feltegvőr Óvodábőt

KEDVES SZÜLŐX\
A 2O161 2017. nevelési ér,re történő

óv odai b eiratkozás időpontj a:

2016. április 26., kedd és 27., szerda
Várjuk szeretettel azokat a gyermekeket, akik a

3. életévüket2017. augusztus 31. napjáig betöltik.

Az óvodai beíratáskor be kell mlltatni:

- a gyermek személyazonosítására aikalmas, a

gyermek nevére kiállított személ,vi azonosítót
(anyakönyvi kivonat vagy személyi igazol-
vány) és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
továbbá

- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló
hatósági igazolványát

Bővebb felvilágosítás kérhető a Fellegvár Ovoda
06 (26) 398-130-as telefonszámán.
Az óvodai beíratással kapcsolatos jogszabály:

20lzCII2. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20, §.
Gyurián Mária

íntézményvezető
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A Kékfestő Múzeumban jártunk...
Az őszi nemzetiségi hét során megismerkedtek a gyere-

kek többféle régi sváb mestersóggel, köztük a kékfestéssel
is. Persze csak egész egyszeríí módon, parafa dugób a szúrt
gombostűkkel nyomdázva (rozmaringgal töltött illatzsáko-
kat készítettünk). Majd képek segítségével bepillantást
nyertek egy kékfestő üzem mindennapjaiba és a kékfestő-
minták sokaságába.
A téma folytatásaként március elején ellátogattunk az

Óbudai Textilmúzeumba, ahol a nagycsoportosokkal egy
nekik való foglalkozáson vettünk részt. i|./.ár az e7őtérben
csillogó szemmel mutogatták egymásnak a különböző kék-
festő holmikat: kötényeket, terítőket ós egy házi áldást (egy
német nyelvű Iőg az óvoda falán is), A múzeumpedagógus
elmagyarázta, megmutatta, hogyan lesz a fehér anyagból
kékfestőmintás.
Az erről szóló videofelvételen a gyerekek örömmel fe-

deztékfel azt a nagynyárádi kékfestőmestert, akinek a mű-
helyérői korábban képeket néztünk. Sokféle igen régi nyo-
móformát - módlit - néztünk meg. A továbbiakban külön-
böző anyagokat tapinthattunk: nemezt, 1envásznat, sely,
met, pamutot. Azt is megtanultuk, melyik miből készüI.

Esküvői pdr - gyermekrajz

Mesét is hallgattunk, a Kisvakond nadrágja történetben a
len feldolgozásának fázisait, az any agszövés, szabás-varrás
lépéseit követhettük nyomon. A gyerekek korábbi ismere-
tei sok újjal bővültek a foglalkozás során. A legnagyobb

élményt látogatásunk végén a barkácsolás jelentette: ma-
guk készítette dúcca] rryonrdírzhattak. Másnap a múzeum-
birn vásárolt gyönyörű rnódl ikkal varázsoltak kékfestőmin-
tákat a papírra.
Sokíélekóppen kerül a gyerekek kezébe a kékfestő anyag:

nemrég például egy sváb pár eskür,ői fotója köré került
képkeretnek, cle a babakonyhában is kékfestő kötényben,
kendöben s útnek-főznek.

Korábban rnár közreadtunk néhány helyi gyűjtésű sváb
mondókát, dalt, szeretrrénk újabbakat megosztani a lap ol-
vasóival:

Schlof Kinder, schlof
Im Khortn san ti Scofn,
Ti Schwarm un ti Weifen,
Ti v,,ed ti Kinde beis'tt.

Tros, tros, trill
Te Paue hat a Fíh
Te Fíh lauft weg
Ti ....liegt im Treck.

Khét te Maus in te Wojd
Hojd a pissl marbes Hojc
'lYu wed rostlr, wll wed rostn?
To-to-to-to !

Szó rdjttl ti Herrn,
Szó rájtn ti Herrn,
Vonn zí nue kláj vincig zdj,
Áve vonn zí kresse werdn,
Zó rájtn zí ví ti groJ}i herrn.
Haia, Popaja

Swnme prennt di Maja
Al i mal spiele khé
i muss bei de Fiehe sthé
Fiehe macht klipp-klapp
Schlotl te klane Ponesack.

Keme tanzn ! -sokt di'|Yanzn.
Hame ká Musikanín!-sokt di Antn.
'lYeme so krien!-sokt di Flien.
Ein SchaJ}!-sokt di Kafi.

Kicl Kdsz kecske,
ked in kortn kertbe,
Frisst Kraut káposzta,
Kummt te lt{ochpe szomszéd,
Mit a Hockn fejsze,
Schlocht kicl Kász Hockszn lóba opp, le !

Imre Gáborné
nétlet nemzetiségi óvodapedagógus

Kékfestő anyagok a múzeumban
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ayerekkuckő
Kedves Gyerekek!
Nem tudom, észrevettétek-e, hogy ritkábban írok a Gye-

rekkuckóba? persze ennek oka van, mert nem tudom,
hogy olvassátok-e egyáltalán? Arra sem kaptam visszajel-
zést, hogy van-e kedve valakinek velem együtt írni, szer-
keszteni a rovatot? A passzivitás lehangoló, de még min-
dig nem adom fel! Annál is inkább nem, mert április-
május érdekes témákkal keltheti fel az érdeklődéseteket.
Itt van mindjárt az életünket alapvetóen meghatározó

ELEMEK kérdése. Talán érdemes egy kis figyelmet szen-
telnünk ezekre, mint föld, víz, levegő, tűz. Biztos nem
véletlen, hogy a négy elemből kettőre külön NAP-ot is
szentelünk, mint március 2I-én AVÍZ NAPJA, áprllis 22-
én A FÖLD NAPJA. Tudom, hogy ezeken a napokon ti is
érdekes és tanulságos programokon vesztek részt az isko-
lában, vagy kinn a természetben, múzeumokban stb.

Most, hogy Visegrádon megalakult az önkéntes tuzoltő

Kérdések:
1. Mit építettek a bencések a sírja fölött?
2, Mi a neve az őteltemető nőnek?
3. Mi volt Flórián foglalkozása?
4. Kinek a védőszentje?
5. Hogy nevezték a római hadsereg egységét?
6. Ennek a foglalkozásnak is védőszentje.
1. Hogy nevezik ma azt a várost, ahol hite miatt a folyóba lökték?
8. Melyik császár idején élt?
9. Melyik hónapban halt meg?

10. A folyó neve, amibe belökték.

Mit tudsz a vastagon bekeretezett személyről? lri raU néhány mondatot!

egyesület, arra gondoltam, hogy talán érdemes aTŰZ-zel
is fogialkozni. Utánajártam, de a tűz és levegő napját
ilyen címen nem találtam, hanem csak közvetve, Igy
tudtam meg én is, hogy a magyar tűzoltók napját május zl-

én ünneplik. Azéríezen a napon, mert eZ Szent FlÓrián, a

tűzoltók védőszentjének ünnepe. Az egyik legfélelmete-
sebb elemi erőtől, a túztő), valő rettegés keltette életre
Flóriánnak, ,,az Isten tűzoltójának" aiakját. A tűzoltók
számára Flórián a tűzoltó tnunka lényegét testesíti meg:

az állhatatosságot, becsületet, embertársaik megsegítését.
Ki volt Szent Flórián? Járjatok utána az interneten, s vá-

laszoljatok a kérdésekrel A megoldást névvel és címmel
ellátott borítékban ápriiis 30-ig adjártok le a viirosi könyv-
tárba vagy az iskola titkárságára.
Minden helyes megfejtést jutalrnazunk a gyermeknaponl
Jó játékot és okosodást kívánok] 

....-r , . j. ,. ,,
' rs{i"i{i,p, ti§,,:lr,

1.

2.

3.

+̂.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

A hónap verse

Csorba Győző:

NEI{EZ Ápnrrrs
Rdgjók a szavak szdm, felhős a világ,
köd fekszi be szívem, dideregnek a fák.
Beszélni szeretnék, kimondani, ő,

old,ódj on a fojtő oldódnivaló.

Hdt persze afelhdk! TúIrajtuk a nap,
fuúl rajtuk a kék ég szikrdzva ragyog.
Elmennek afelhők, kék mindig az ég.

Hát persze a bölcsnek e vigasz elég.

Búsongani, zúgni, nevetni nagyot
én csak, ha okom van, bírok s akarok.
Ha - mint a pohdrból kicsordul a víz-
belőIem az ének csordal maga is.

Majil győz a tavasL Jó. Még ő van alul.
Orszdgos eső hull, csattog konokul.
Rdgjdk a szavak szám, üdvömbe kerül,
kimondani ezt s most ha nem sikerül.
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Szép siker
a német nemzetisógi

vers- és prózumondó verseny
megy ei döntőj én !

Márcirrs 5-élt,tíz továbbjutó tanuló inciuit tsudakalászra, a lne-
gyei fordulóra. Amikor a Kalász Suliba órkeztünk, már nagyon
sok gyerek és felnőtt várta az ünnepéiyes megnyitót, Szinte alig
fértünk be a tornaterembe, oiyan sok versenyző lolt.
A megnyitón Ritter Imre, a 1nagyarországi németek országgyíi-

lési szószólója köszöntötte a nregjelenteket, kien'elte, hogy aki
itt van, az büszke lehet magá-a, hiszen nyolcszáz indulóból jutott
a ka]ászi versenyre tovább.

Korcsoportonként két részben rerrdezték a versenyt, így a köz-
tes időben volt alkalmuk a gyerekeknek kézrnűves foglalkozít-
sokon részt venni.

A közös ebéd után rnég fól háromig vártunk az eredményhir-
detésre.

Nagy örörn volt, amikor meghallgattuk a 7-8 osztályosok ered-
ményeit, és Sickerling Ma.xim.i!iónnak a hannadik, Taja
Ge,r,sonde Olit,érnek az első helyezéséhez tapsclhattunk. Ok a
rnájusi országos versenyre jutottak tovább. Gratulálunk sikerük-
hözI

Tíz remek versenyzűtk

Nagy dicséret illeti a ,,N{undart" kategóriában szereplő gyere-
keket: valamennvien ügyeserr, hibátlanrri mondták el a versúket
vagy történetüket.

A sok versenyző diák közül (volt kategória, ahol több rlint 2_5

induló volt), csak öt gyerekjuthatott tovább.

Antla Zalán, Bortlós Ge t gcll, 12, o,). Erchegl,i Hcmnct. Kucserct
Emese (3. o ), Polgár Sóra, Iz,súk Eszter (4. o,). Lttposón. Adri-
enn, Muck,síttdt Andrea (8. o,) Budakalászon is öregbítették az
Áprily Lajos Általános iskola hírnevét!

Köszönj ük a szül ők segítségét, tírrnogatását !

Utazásaink anyagi hátterét, a résztvevők jutalmazását a Viseg-
rádi Német Nernzetiségi Önkormin;,zat bizto§ította, köszönjükI

Iaákné lllés Gabriella, Bene Eva, Schmidt Anna
peclagógusok

.:ú1;|ú+::| .:.:.;
í.,E:ffi,mb zii:ti'é|gi

Könyvbemutató
Ez év nrárcius elejón jelent rneg magyarul Gerhard

Seewann A ma.g,,-tlror,szági németek története a kö,
zé pko rt ri l napj cti nki g címii monográfiáj ir.

A rnii erecietr kiadása 2012-ben jelent meg Mün-
clrenben,

A mű szerzője egy német történész, aki két kötetben,
több mint ezer oldalon át tesz próbát arra, hogy ezt a
térnát korrektül, történeti hűséggel tárja az érdek]ődő
o1vasó elé,

Gerl,Lard Seelvann több mint harminc éven át vég-
zett tudományos kutatásokat, könyve 150 o1dal for-
rásmegjelölést tartalmaz, melynek első bejegyzése az
1689. év, a német betelepítések kezdeti él,e.

A monográfia taglalja a betelepültek identitástuda-
tát, kapcsolatépítését az itteni, más nemzetiségi cso-
portokkal és az őshonos rnagyarokkai, s mindezt tör-
ténelmi táviatokban bemutatva.

Belelátunk a magyar királyság betelepítés-poiitiká-
jába, és az egyes nemzetiségi csoportok szociális
helyzetén keresztúl me,evilágítja a korszak társada-
lompolitikájiit.
Kierneli, hogy a történe]mi publikációk eddig alig

érinteiték a betelepítések operatív 1ebonyolításait (p1.:

a betelepülők pontos regisztrációját és jó1 szervezett
elosztását az országban), és hangsúlyozza, hogy a be-
telepítések neni íejeződtek be a i8. században, hanem
ha csökkent intenzitással is, de folytatódtak egészen a
refornrkorig.

GerhcLrd Seev,ann megköszöni rrrindenkinek, aki a

kön,vv megírásában segítette, és erősen hangsúlyozza,
hog1,, a szintézis sikerét a Magyarországon eltöltött
kutrtóér e i lelerősitették

Az Országos Német Onkorman1 zat Gerhard
seev,ann monográfiáját a ma_qyarországi németek
emlékezéskultúrája alapművének tekinti.

(A ki)ltv,et ct Visegródi Néntet Nent:eriségi )nkor,
tttátl|zctt me grentlelte. é.s cLz érdeklődőknek kikölcsött-
:.és s e l a rendelkezé s ére boc sájtj a, )

Scheiliné Herendi lda
(Visegrádi Nénlet Nenrzetiségi Önkormányzat)

Lach mit uns!

,,Herr Professor, Herr Professor, in Ihrer
Bibliothek ist ein Einbrecher!"

,,Interuesant! LInd was liest er?"

***

,,M&m| weit}t du, wieviel Zahnpaste in einer
Tube ist?" fragt Katrin.

,rNein.'o
,,Sie reicht vom Bad über den Fhr durchs

Wohnzilnmer tmd fast über die ganze
Terrasse !"
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A MÁTyÁs KIRÁLy vtűvprőDÉsl H^z És vÁnosl KöNrrvrÁn
ÁpnrrrsI rurrunÁrts ríNÁLATA

FILMKLUB
A filmklutl vetítéseit április hónapban kivételesen
13-án szerdán és 28-án, csütörtökön lesz 19 őrátől a
könyvárban.
szeretettel várunk minden érdeklődőt.
Részletesebb információval a művelődési házban,
yagy a 398l128-as telefonszámon tudunk szolgálni.

A Mátyás Kirírll,Nlíivelődési Ház
szeletettel hír,jir Vise_erácl ]akosait

a hónap utolsó péntekén megrerrclezenclő
előadás-sorozat következő alkalmára, n-rely

2016. április 29-én péntekerr 18 órától
lesz a könyvtárban

Ebben a htlrrapban

YERSENYS Z F É RA TAPA S ZTALAT O K
A KözszFÉnÁnl,tv

círnmel

Verseghi-Nagy Miklós
Szente ndre v óro s p o lgártne ste re

tafi vetített képes előadást

A belépés díjtalan!
Mindenkit szeretettel várunk !

Szeretettel hívju} az érdeklődőket

2016 április 21-én, csiitörtökön tartandó

9. Parilia ünnepf€,
pales istennő tiszteletére

és Róma alapításának
2'7 69. év fordulój a aikalmából

Helyszín: Sibrik-domb

Kezdés: 16.30 óra

S oproni Sdndor E gy e siilet

A Mátyás Király Művelődési Ház
tisztelette1 hívja Visegrád 1akosságát

2016. április 23-án, szombaton 16 őrára
a művelődési házba

A Dunakgnyar Görgei Artúr
vis e grádi évtize deib en

- Beszédes Sándor (1830-1889)
visegrádi és esztergomi fényképei

című

kidllít d s m e g ny it ój dr a
A kiállítás része

a visegrádi Görgei-emlékév eseménysorozatának,
rnelynek fővédnöke

Dr, Áder János köztársasági einök

A kiáliítás 2016. június 17-ig tekinthető meg
a könyvtár nyitvatartása szerint

A vÁRosI xöxyvrÁn
KöNyvAlÁxróla

Legkisebbeknek:
Radvány Zsuzsa,. Boci-boci tarka
ZeIk Zoltán,. Akombákom
Ze\kZoltán: A három nvúl

Gyerekeknek:
Lagerlöf, Seln-ra: Nils Holgersson
Bartos Erika: Bárányfelhők
Schneider-Steinhauer: Bori és a fogtündér

Bestseller:
Rubenfeld, Jed: Ha]álözön
Carmack, Cora: Szerepváltás

szttkirodalom:
Eben, Alexander: A mennyország létezik
Nyári Krisztián: Igazi hősök - 33 magyar

Hangos kűtilatunk:
Scháffer Erzsébet: Haj nali j átókok
Herningway, Ernest: Az öreg halász és a tenger
Örkény István: Tóték
Weöres Sándor: Egi csikón léptet a nyár

fi#It *r*{
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Mi itjsdg (legyen) a könyvtárban?
Tekintettel ana, hogy könyvtírrurrk által előíizetett újságjaink
száma valamelyest csökkent, szeretnénk fe]mérni, hogy mely
újságokat olvasnák szívesen a körryvtárban?
Kérem, hogy jelöljenek rneg öt olyan újságot, amelyet szi
vesen kölcsönöznének, és amelyre könyvtárunk nem fizet
elő!
A legtöbbször megjelölt újságokat megrendeljük!

Köszönettel: Kotz Eszter körryvtáros

1.

2,

J.

4.

5.

Ttijékozíctíom egyúttal Önöket, hogy aki mcLgcts ,s7,ín1,oncLlú fo-
lyóiratok irtínt érdeklődik, a Nemzeíi Kulturtilis Alap által
kiil dött i rodalmi, mijv é s ze ti, vall á s i, po l i tikai fo h,ói r ataí nkb ó l
t ová b b ra is s zeme z,g ethe t !

Yár a könyvtár!
Nem minden napi találkozásra hívjuk szeretettel

Visegrád könyvszerető barátut

2016. május 4-én (szerün) 17.30-kor
a Városi Könyvtdrba, ahol

Fagyas Róbert beszélget
Gál Ferenc

szentendrei költővel
A szerző eddig megjelent kötetei:
A kert, a város és a tenger (Cserépfalvi, 1991)
Újabbjelenetek a bábuk életéből (Seneca, 1998)
Óaat es más tagadások (Prae.hu, 2011)
Az élet sűníjében (Prae.hu 20l5)
Előzetesen tájékoződni a következő honlapokon lehet:
A versekről:
http ://dokk.hu/kolto.php?id=30
A szerzőrőlz
http ://www.prae.hu/prae/portfolio.php ?fi d=6355

MEGHÍvÓ
Áz Együtt Kulturális Egyesület

tisztelettel meghív minden érdeklődőt
a20I6. április 14-én (csütörtökön) 1,8 órakor kezdődő

rtődnÁsRÁ,
melyet

Dr. BENE sÁNoon
Klaniczay - díj as e gyetemi do c ens,

az irodalomtudomány kandidátus a tart

SZIGETI VESZEDELEM -
römÉsznr ns vatósÁc

címmel a moziban

MesegomboIyító
csalódi alkotóműhely

Március 12-én, szombaton nagil sokaság gyíllt
össze a Mátyírs Király Művelődési Házban, hogy a

családi alkotórniíhelyúnk bensőséges hangulatában,
csodálatos szimbóiumokkal megrnintázott tojásokat
fessen.

Terveink most váltak valóra abban a tekintetben,
hogy valóban a szü]ők és nagyszülők is részt vettek
az alkotásban, kicsiny és nagyobb gyerrnekeikkel
együtt. Hihetetlen ölöm volt nekünk látni a közös al-
kotást!

Az alkotás közben tavaszl,áró, tavaszt hívogató da-
lokat énekeltünk, rnígnem dalolásurrkkal sikerúlt egy
piciny bírtor babát is elaltatnurik.

Felejthetetlerr élmény marad mindez mindannyiunk
szánlára I

Készülnek a húsvéti tojdsok

Legközelebb április 1,6-án, szombaton 15.00-
1"7: 00-ig alkotóműhelyünkben tavaszi ajtdíszt készí-
tünk.külön-böző örökzöldekből és virágokból !

Ebből az alkalomból tav aszv ár ő, tavaszköszöntő
magyar népdalokkal fogunk megörvendeztetni
Benneteket és egy magyar népmesével, amit ebből
az alkalomból is felgombolyítunk!

Várunk Benneteket ezen a tavaszi délutánon egy
összeszokott, családias kis közösségben, derűs han-
gulatban a Mátyás Király Művelődési Házban|
A Mesegombolyító Csatádi Alkotóműhelyi fog-

Ialkozáson való részvétel ingyenes!

Nagy örömmel várunk minden kedves érdeklődő
családot!

Jőkainé Gombosi Beatrix és Bulázs Marietta
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rÁrvÁnIÁK, rÁrvÁntÁxr
Természetjrár ó tűrázőként sok-sok kálvária érintői, felke-

resői lehetünk. Az OKT ,,kók kígyója" például keresztül-
visz a kőszegi, sitkei és visegrádi kálváriákon. De más jel-
zett turistautak is érintenek kálváriakat, vagy jelzetlenül is
érdemes keresni őket. Budakeszin mellette vezet a Mária-
út és a piros sávjelzés. Márianosztrán kis kit&ő a je|zett

turistaútról, hogy onnan gyönyörködjünk a falu és a szem-
közti hegyek látványában, A Vörösvári-medence közepén
domborodó Szél-hegy kálváriájátől körpanoráma tárul
elénk a Budai-hegyekre és a Pilisre, vagy a budaörsi kálvá-
riátó| a Csiki-hegyekre és a Kopaszokra. Az utóbbiakat
nem érinti turistaút, de a példákat had ne soroljam, inkább
eredjünk a kálváriák építészeti hagyományának nyomába!
A kálváriák története a második éyezred elejéig nyúlik

vissza. A Közel-Kelet feló irányuló keresztes hadjáratok is-
mertté tették a bibliai események színterét. Igény jelentke-
zett a Szentföldre irányuló zarándokutakra, viszont a,,po-
gány" térhódítás ezeknek gátat szabott. Krisztus szenvedé-
sének átélése miatt, a keresztút állomásainak imitálásával
valamilyen formában alkalmatosságot kellett teremteni.
Elkezdődött Európa szerte a jeruzsálemi keresztre feszítés
útjának, illetve annak mintájára történő másolatok építése.
A folyamat a 75. században vette kezdetét, s az első ismert
kálválrt* a spanyolországi Córdobában 1405 táján keletke-
zett. Epítéseikigazán nagy lendületet a vallásháborúk be-
fejeztével, az ellenreformáció időszakában vettek, s ez a vi-
rágkoruk miár a barokk építészet időszaka.
Mi volt ahe7yzet Magyarországon? Egészen bizonyosak

lehetünk, hogy a kezdeti időszakoktól megjelentek hazánk-
ban a kálvráriák, hiszen egy ferences szerzetes, Pécsváadi
Gábor azért eredt útba a Szentföldre 1514-ben, hogy az ot-
tani kegyhelyeket fölmérje, leírja. Sajnos, e korai időszak
kálváriáinak hírmondója sem maradt a török pusztítások
úán.1647-igkell várnunk, hogy elkészüljön az első ismert
kálváÁa Nagyszombaton, A jelenlegi csonka országbatá-
rain belül pedig 1667-ig, a sopronbánfalvaira. A kálváriák
építkezéseinek fénykorát hazánkban is az I'700-as évek
hozták el, de építéseik a 20. század elejéig terjednek.
A kálváriák építkezéseinek a]kotóelemeit két kövétel-

mény vezételte. Egyrészt a fentebb említett- eredeti hely-
szín utánzatára való törekvés, hogy a hívők minél inkább
átélhessék a kereszfre feszítés drámáját. Másrészt a szük-
ségesjárulék épületek emelése. Kezdetben és sokszor első-
ként csak a Golgotát ltánozva egy magaslatot, vagy ki-
emelt jelentőségű helyszínt jelöltek meg keresztekkel a te-
lepülések közelében. Am, mivel kívánkozott, hogy a hívek
a megfeszítés helye felé vonulva megemtékezzenek a tör-
téntek egy-egy momentumétra, ál|omásokat, latin szóval
stációkat kellett létrehozni. Helyileg és időben öttől kezdve
a húsz felettiig különbözőbb számú stációt emelték, míg-
nem 1731-ben Portomaurizio Szent Lénánd kezdeménye-
zésére és javaslatára a keresztút i4 állomását hagyták jővá,
tették hivatalossá.
Ezek:
1. Jézust Pilátus halálra ítéli
2.Iézus vállfua veszi a keresztet
3.Jézus először esik el
4. I éztts találkozik anyjáv al
5. cirénei simonnal vitetik a keresztet
6. Veronika kendőjét nyújtja Jézusnak

] .Jéz,us máscldszor esik el
8.Jézus szól a síró asszonyokhoz
9. Jézus harmadszor esik e]

10. Jézust megfosztják ruháitó]
1 i. Jézust keresztre feszítik
),2. Iézus meghal a kereszten
13. Jézust leveszik a keresztről
14. Jézust sírba helyezik
Szintén két ok tette szükségessé a kálvírriák kápolnával

történő bővítését. Sok kálvária búcsújáró hellyé nőtte ki
magát, valamint körmenetek járták, a hívők szírirára bizto-
sítani kellett a szertafiások helyét. (Több esetben kápolna
híján, vagy mellett, a szabadtérben.) Nlásrészt, hogy a

Szent-sírnirk helyet biztosítsanak, szintén az eredeti hely-
szín utánzásárii való törekvésből. Végezetül megjelentek a

remetelakok, mint kiszol_qáló épületek. A remeték haran-
goztak a szertartások alkalmával. ügyeltek a káiváriírk
megóvására, gondozták azokat.

Ha csak a kíllváriák egyes alkotóelemeit, bármely részét
is nézzük, nagy változatosságot, sokféle megoldást látunk,
színes képet kapunk. Emeljük ki taláiomra a feszületeket!
A sor az egyszerű, ácsolt fakeresztekkel kezdődik, amelyek
esetleg félkörös díszített, vagy dísztelen bádogtetőt kaptak.
A keresztre vagy nem, vagy többnyire corpus került. A cor-
pus íémlemezbői (falusiasan piéh Klisztus), fém öntvény-
ből, kőből, műkőből vagy fából faragva készüihetett,
festve, vagy festetlenül. Mára a legritkábbak a barokk kori
fafaragások, viszont ezek a legigényesebb típust képvisel-
ték. Esetenként a fő jelenetet mellékalakok egészítik ki,
leggyakrabbak Szűz Mária, Mária Magdolna és Szent Já-
nos. A feszületek állhatnak dombtetőn. faifúlkében, kápol-
nák előtt, stb.

A kiragadott példa ellenére a kálváriák két fő típusba so-
rolhatók az ,,építettekre" és a ,,stációsakra". Elsőre megté-
vesztő lehet a besorolás, nert az épített kálváriák is rendel-
keznek stációkkal. A két típust példákkal érzékeltessükl
Keressünk egy közeli péIdát az épített kálváriákra. Vác

városa két kálváriájából a Kosdi út melletti ,,épített" kálvá-
ria. A barokk korbarr épült. Magas terrnéskő falai kör alap-
rajzúak, várszeríi benyomást keltenek. Az alsó szint a ká-
polnát foglalja magába, a szent sírral. Az épített kálvária
típusná1 általánosnak mondható az alsó terek kápolnás )
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) n-regoldása, cle kivétei itt is varr. Gildöllőn az uradallni
kertészet víztartíilyát helyezték el az alsó szjntetr. A te-
raszra két íves iépcsősor vezet fö1, rlellettük fallülkékben
elhelyezett stációkkal, nTinte_9y lneglörve a terrnéskő egy-
harrgúságát. A teraszon a kőkeresztek hét alakos kornpozí-
ciója fogacl. A kálváriátó] pár niéterre, restauráli, jó álla-
potban ál1 az egykori renrelelak.

Szélesköni, változatos, színes a stációs kálváriák palet-
tája.Építészeti stílusaikban a barokk, a klasszicizmus és az
eklektika jegyeit ismerhetjük föl rajtuk. A stációk sorakoz-
hatnak lineárisan egy sorban, kétsorosan, vagy szimmetri-
kusan elhelyezve, például akkor, amikor a kálváriát körbe-
kerítik, s a kedtésbe beépítve találhatók. A legnagyobb mé-
retű stációk azok, amelyek szoborcsoportokat íafialmaz-
nak. A stációk elhelyezése továbbá alkalmazkodik a terep-
viszonyokhoz, ábrátk a menetiránnyal párhuzamosan, vagy
arra merőlegesen helyezkedhetnek el. Szobrokon kívü1 az
egyes események megjelenhetnek dornborművön, festett
formában vagy egyéb módokon. A pilisvörösvári stáció je-
lenetek egyedi technikával sík kőlapokra vannak dolgozva.
A budaörsi stációk üvegképeit helyi múívész alkotta, hátul-
ról megvilágíthatóak, s a besötétedést követően felettébb
szép 7átványt nyújthatnak. A stációk formájára nem köte-
lező az egyformaság. Az esztergomi Tamás-hegy hat stáci-
ójából kettő kisebb kápolnát formál, bennük szobrokkai. A

további négy más építészett megoldású, s színesre festett
dornborművekkel rendelkezik.

Ám, térjünk bazaí ,,vizekre"! A visegrádi kátvá-
riaegyüttes legrégebbi darabja az l']'l}-ben épült kápolna.
A Mindenható egy égre mutató szikiatoronnyal tűzte ki a

helyét, mutatta meg, hová kell építeni. A XIV. stáció, Jézus
sírba helyezése festmény formájában a kápolnában jeienik
meg, s alatta a szent sírt láduk.
A további 13 stáció a Dunával párhuzamos hegygerincen

egy sorban á11. A legközelebbi két sorba rendezett stációk
kedvéért Kisorosziba keil átkelnünk. A kálvárián végigha-
),ad az Országos Kék Túra. Az I. stáció jelenetén kívüi, ahol
Jézust Piiátus halálra, láthatjuk a kék sáv je|zést is. Az út
mentén korábban állított stációkat az l960-as években cse-
rélték ki a maiakra. Ekkor a terméskő falakba kör alakú
dornborműveket építettek be. A XII. és XIII. stáció között
egy kereszt á11, amelyen egykoron bádog Krisztus is volt
Felvetődik a kérdés, kik keze nyomát viselik a kálváriák?

Sajnos, nevek alig maradtak fenn az utókor számára, azok
is inkább az ötletgazdákra (legtöbb esetben egyházi szemé-
lyek), és költségviselőkre terjednek ki.Egy pár hazatkáI-
vária alkotójaként a barokk kor leghíresebb építészelt (J. B,

Fischer von Erlach, J. Lucas von Hildebrand vagy
Mayerhoffer Andrós) téte]ezik fö1, ám ez nem bizonyított.
Az viszont bizonyos, hogy a névtelen népi építészet és al-
kotói valósították meg a legtöbb kálváriáinkat. A visegrádi
kálvária dombormíiveinek készítője Viszont ismert, Szakál
E rnő szabr ászmőv ész voit, 1 96 1 -ben.

A visegrádi kálvária megtekintését követően tanácsolni
tudom továbbihazaí kálváriák fölkeresését, hiszen sok ór-
dekességet takargatnak magukról. Sőt, érdemes előzetesen
kutakodnunk a felkeresendő kálvária irodalmában, a heiy-
színen sok érdekesség, egy színes világ fog megjelenni
előttünk. Jancsó Ottó
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Nagy örötnmel atljttk köz,re az akibbi cikket, hisz,en Yogel Antlrea írtí.sa neln.csak a ntagl,ttr régészet ab,,idnuk RÓtner
Flórisrtak állít emléket, hanem közös, dunubogdtínyi és visegrti.d.i római emlékehkről ís tuclósítja a közönséget Vo_ge]

Andrea dunabogdónl,i 3yökerei mellett visegrácli kötőcléssel i,s rerulelkezik, hi,szen a Soproni Stindor Epesiilet tttgjakéttt

rendszeresen rés?.t yesz a visegtidi rtimai htlg1,otnónyőr:,ő renclez,vén_,,-eken, a rótnai éllítészetről tartott el.őadtí..st cL nlííye,
tőd.ési házban. A szerző engedéll,ét,el adjuk közre e Dunabogdcínyí HíracLó 20l6. jcutu(íri számában ntegjelent tuclományos
alapossdgú, kin|ínő cikkét, abban a renénl,ben, hogl ct jövőben még több Duna.bogdány és Visegrtíd közös történelmi és

ku l t urál i s eml é ke i t b etnu t a t ó í r tí,s t,t tlk ct tl lut t u nk ll e ly e t. Gróf Péter

nóunn FLóRIS 200.
Ebben az esztendőben, Rómer Flóris szú|etésének 200. évfbrdillóján számos konferenciát,
kiáliítást tartottak Pozsonytól Nagyváradig, ern]ékezve a művészettörténészre, festőmű-
vészre, egyetenli tanárra, a Magyar Tudonrányos Akadémia tagjára, a nagyváradi nagypró-
post-kanonokra, és ahogy gyakrarr emlegetik, a ,,magyar régészet atyjá"-ra.

A hazai múiernlékek ismeretének előrnozdítására kiadott Archaeologiai Közlemények Xi.
kötet I. füzetében 1877-ben megjelerrt, Rórner Flóris Kiadatlan rónni feliratok. XIV-dik köz-
1ás c. tanulmányábarr két fe]iratos követ és egy bélyeges téglát isr-rrertet ,,dwttl-bogdónli vtír,

l,ársz,ö8" lelőhellyel, illetve eredette1, melyek feliratát Szentpétery Pdl, dunabogdányi refor-
mátus lelkész közölt a lvlagyar Nemzeti Múzeurn igazgatóságával,

Rómer Flóris 1870 köriil

A tanulmányban leírt feliratok közül a mai napig is e_eyet-

len, szarkofá_eon lévő sírfelirat kerül bemutatásra:

,,XII. M. AVRELIVS MARCIANVS sírládája.
Méretek. A sírláda hossza 2.25, szélessége 1.07, ínagas-
sága 0.71.
LelheLye. A bogdányi Váradszög, római castrum rnelletti
földeken. Találta római falak felásatása alkalmával GraeJf
József, duna-bogdányi gazda (92. házsz. a.)

É,szrevétel. A sírláda jó karban van, a felírás rnellett két, a
koszorúzott fáklyákat megfordítva tartó, szárnyas senius
á11, Födele össze van törve, ho_ey kiraboltathassék. Találtak
a sírban a csontvázat, a többi melléklettel hír szerint
Yáczon adták el.

FeIírás.
1. M.AVREL MARCIANO
2. IN FLORE'AETATIS ' olu"sást itten mellékelni
3. CONSTiTUTO. HO\,{INIB'S talán
4. EREPTO |AVR . MARCVS " í'elesleges"
DEC.
5. CoL. PATER, ,E,SIBI.

R(lmer Flóris megegyzi a felirat küiönlegességeit, pl.,
hogy nem a szokásos Dis Manibus (D M) azaz a holtak
szellemeinek történő ajánlás a kezdősora, vagy, hogy nincs
meglelölve az elhunyt életkora, Már akkor is isrnert volt.
hogy Attrelíus Marcus, tlleíve Marcianus név gyakran elő
forduló, azóta még több feliraton is megtalálhatók ezerl
vagy hasonló nevek. Nincs megnevezve a colonia, de kir
zelsége miatt ez csak a 194-ben e rangot elnyerő AquincLllrl
lehetett.

A felirat kiegészítve a következőképpen szól:
M(arco) Aurel(io) Marciano / in flore aetatis / constituto
hominibus / erepto Aur(elius) Marcus clec(urio) l
col(oniae) pater et sibi

Marcus Au.re lius Mttrcianus élete virágában hurryt e1, a sír-
emléket apja, AureLitts Marcus emeltette, nemcsak fia, ha-
nem saját maga enrlékéúl ls (pctter et sibi'|. Aurelius Mctr-
cls tehetős ember volt, hiszen nem téglából, vagy kőből
falazott sírhelyet, hanem házat f ormázó szarkofágot készít-
tetett, valószínűleg egy aquincumi kőfaragórnűhelyberr,
mészkőből. Az apa fontos tisztsé_9et viselt, a felirat szerint

decttrío yolt, azaz az ordo decurionum, a városi tanács
tagja.

A felirat rna_9yarul:

l\{arcus Aulelius Marcianusnak, ki elhunyt élete virágában
(és kit) a halál az en-iberek közül kiragadott, emeltette apja
Aurelius Marcus, (a) colonia decuriója, (egyúttal) sa_iát ma-
gának.

A felirat me_etalálható még:
CIL 03, 1059 1. Momnsen, Theocior, Hirschfe]d, Otto,
Domaszewski, A. v. Corpus lr-rscriptionum Latinarium
Fröhlich Róbert: Aquincumnak római feliratai. Budapest
Régiségei. IY. 1892. I29.
RiU 0836 Barkóczi, Lírszló-Soproni, Sándor: Die
römischen Inschriften Unqarns, (RILT). 3. Lieferurrg.
Bligetio (Fofisetzung) und die Lirnesstrecke arrl
Dolrlruknie. Borln. I93 l.
HD 0384l9 Epigraphic Database Heidelber,s

VBI ERAT LVPA Nr. 3125

Jelenleg 22 kőfel iratot isnrerünk dunabogdán_vi i előhellyel,
rnelyek közül egy már csak a leírásokból isnlert. Egy fel-
iratos kő a Mlrtyilrs Király Múzeumban. Visegrádon van, a

többit a Magyar Nenrzeti Múzeumban őrzik, köztük a szar-
kofágot is. A nagyközónség szánrára nern láthatóak, de szá-
mos szakiroclalornban szerepelnek, és az érdek-lődők a kö-
vetkező - fénykóp adatbázissa1 összekötött - linken is meg-
találhaqák: http://edh-rvww.adr,v.uni-heidelbere.de/home/
(e_eyszerűr kereséssel, az ókori Cirpi, vagy Dunabogdány
beírássa1).

Vogel Andrea
okl. építőmérnök, rniienrlékvédeimi szakmérnök
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Kilátó épüt a Prédikálószéken

'fuF í}tLIs{M r*x,l,t*3*í#l,

A pilisi parkerd ő tavaszi hírcsokra

T ermé s zete s any agb ól a termé s zetb e n

A Visegrádi-hegység egyik legniagasabb pontján elhelyez,-
kedő Prédikálószék (639 m) előkelő helyet tbglal el hazánk
legszebb kilátóporitjai között, csírcsáról gyönyörű kilátás tárul
a tennészetjárók elé. A]atta kanvarog a Duna, innenső partján
Visegrád látható a Salamotr-toronrryal és rr fellegvánal, túlsó
oldalán pedig a Börzsöny csúcsai. a Szent Mihály-hegy, a

Csóványos és a Nagy-Hideg-he_ey magasodnak.
APPZrt. ezen, a ternlészetjárók köréberi rnéltán népszerú ki-

rándulóhelyen kezdte meg 2016. í'ebruárban legújabb közjó-
léti beruházásának nregvalósítását. A kilótó tervez.ése során
kiemelt hangsúlyt kapott, hog,v az építmény mirrd anyagában.
mind kül]emében a tájba ilieszkedjen. Ennek érdekében a
PPZrt. munkatársai egy erre a cé]ra kialakított, enrelőkosaras
autó segítségével mérték fel a faszerkezetii építmény optimá-
lis rnagasságát, hogy az a nrég esztétikus és környezetbe illő
építményméret (9 m-es padló- ós 12 nr-es építmérrymagasság;
me]lett a 1ehető legteljesebb körparlorámát nyiltsa,
Mint mindig, aPPZrt. a kiviteli rnunkák során most is ki-

emelt figyelmet fordít a tern]észetvédelmi szempontokia,
ezért a februárban megkezdett munkáiatokat a madarak fész-
kelési idejére és a természetvódelmi törvényre való tekintettel
a tavaszi és a nyár eleji hónapokra í'eltűggeszti. A kilátó épí'-

tése során könryezetre veszélyes allyagot nenr használnak fel,
az építésl tevékenységgel járó környezetterhelést a kivitelező
minimálisra csökkenti.

Időtálló fészekkel várjuk fekete gólyáinkat

Biztos, hogy jó helyük lesz!

2014-ben számoltunk be arról az örörnteli eseményről, hogy
a PPZrt. Pilisrnarótj Erdészetének terij.letén fekete gólya pár

rakott fészket: abban az évberr háronr, tníg tal,aly már négy
fióka repiilt kí a családi íészekből. A gólyík által vékorryabb
ágakból, gallyakból készített építmény azonban nem bírtir az

elnrúlt hón apok időj árásának vi sz,clntagsí_pai t és saj rrálatosan
megsemmisült.
Mive1 alkere gllv-ák tészekpusztulás esetén rrem építenek

úrjat, a PPZrt. és a Dr-rtra-Ipoly Nernzeti Park nrunkatírrsai t-eb-

ruár végón egy térrrből készült nrűfészket helyeztek ki, ez,z-el

biztosítva a gólyak,,,isszatérésériek feltételeit. A fekete gólya
igerr érzékeny a körrryezetének megváltozására, a szakembe-
rek ezér,t a nrűfészket pontosan aZ eredeti helyére tették, a tém-
vázat pedig ágakkal és gallyakkal ,.rejtették e1". Az erdészek
és a temlészetvédelmi őrök bíznak benne, hogy a góiyapár bir-
tokba veszi új, most már valóbarr időtálló otthonát, és ez év
nyarán írjabb életerős fiókák repülhetnek ki belőle.

Megérkeztek a kikelet hírnökei
Egyle szaporodnak a csiviteló rnadarak az erdőben, de a ta-

vasz beköszöntét nem csak az erdei szimfónia, hanem néhány
látványosan szép niivényfajok felbukkanása is jelzi.
Most nyílik először az erdőben például a tavaszi kankalin, a

pirosló htrnyor, a sáfrány, az odvas keltike. a salátaboglárka.
rrz ibolya. a csillagvirág, a leánykökörcsin. és ebben az időben
virágozrrak a húsvéti ürrnepkörből is isnlert barka virágzatuk-
kll l külölrbiiző iúzl'lrjok i..

Üdítő lándny az odvas keltike
A lombíakadás előtt nyíló virágú növények egy része

geofiton íaj, ami azt jelenti, hogy mire azerdő kizöldűl, visz-
szahúzódrrak a talajszint aiá és re.ltett módon válák a követ-
kező tavaszt, Ilyen növény az éledő erdők egyik gyönyörti
ékessége, a lílás vagy fehér színű odvas keltike. Csak távo-
labbró1 csodáljuk. mivel alkaloid taftalma miatt igen mérgező,
a népi gyógyászat, a homeopátia és a gyógyszeripar azonban
értékes gyógyító hatású növényként használja.

Kedves látvány a sárgárr ragyogó salátaboglárka is, amelyik
szerény rnérete és megjelenése ellenére kiváló méregteienítő
hatású gyógynövény; csakis értő kezekben, megfelelően elké-
szítve és adagolva.

Túrák sclrán kéklő, eseten]<ént fehér vagy rózsaszínii szirma,
ival örömet okozhat a spárgafélék családjába tafiozó csillag-
virág is; óvjuk. figyeljünk rá. ne tapossuk e1!

Igazán különleges esztétikai élményt nyú.it ibolyakék. nagy
virágaival a szép nevű 1eánykökörcsin is. Eszmei értéke

,,csak" tízezer forint, elpusztítása viszont soha nem enyhülő
]elkiíurdalást okoz, így rá is vigyázzunli, ő is egyike a szépsé-
ges és védett tavaszhíntijköknek.

Nenr utolsósorban az erdők alján vár benrrünket a parfüméria
egyik főszereplője, az illatos ibolya, Hajoljrrrrk kózelhozzá,
élvezzük az illatát anélkü], hogy kárt tennénk berirre. Vógi_il

nenl feledkezhetünk meg a hóvirágról sem.
pilisi parkerdő zrt.
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Szubiektív - egy ndgyon szubiektív - vélemény egy újsághírhez
Érdeklődve olvastam a Visegrádi Hírek márciusi számá-

ban a tiizoltó egyesület megalakulásáról tudósító riportot.
A hírnek és a ténynek nagyon me_eörültem!

Visegrdd Yáros Önkéntes Tíízoltó Egyesiilete
Mítr az elnevezés is megörvendeztetett. Egy úlabb civil

szervezet hirdeti városurrk hírnevét, vitathatatlan közér-
dekű céij át, közösség építő feladatvíillal ását,

Arniért rnégis a szubjektivi-
tás irányába íerelem megszó-
lalásomat, az azért van, mert
gyermekkorom egyik meg-
határozó élménye volt a tűz-
oltóság mint az önkéntes se-
gítő szolgálat gyakorlata.
Edesapánr Majs - a Mohács-
tól l4 km-re fekvő falu - tűz-
oltó egyesületének ('?), csa-
patának (?) parancsnoka volt.
bátyám az ő korosztál_vának
megí'elelő ifjúsági csapatban
nevelődött. Rendezgetve a
családi fotókat, több 1énykép
akadt a kezembe, melyen ők,

a majsi tűzoltók láthatők alakulatban, gyakorlatozás, il-
letve versenyhelyzetben. Sokukra már én sem emlékszem,
de a képek felidézték a faluban betöltött szerepüket. Meg-
élhettem, hogy édesapám milyen tekintélyt vívott ki a falu
közösségében azzal, ho gy bölcs, fegyelmezett, nyu godt ve-
zetésével a tűzoltócsapat, ha kellett élesben, ha úgy adó-
dott, versenyeken állt helyt sikeresen. A korosztályok bé-
késen és felelősségteljesen tartották rendben a felszerelést,
gyakoroltak rendszeresen, hogy szükség esetén minél
gyorsabban olthassák el atizet, ami abban az időben, kü-
lönösen anyátt hónapokban gyakori volt. Büszkén viseltók
az egyenruhát, ha versenyen vettek részt.

Ahogyan a tőz az ember éltetője, alkotóképességének
,,szikrá;a" lett - amióta a monda szerint Prométheusz, e|-
lopta a íüzet az istenektől -, úgy a tűz-víz, pusztításának

rnegíékezése is az enrber feladatává vált. A gyakori tűzvé-
szek, katasztróíák, balesetek hamar kiérlelték az ,,önkén-
tes" tíizoltók csoportját. Ahogy az én falumban, úgy nrin-
den települé-ren létrejöttek a tiizoltó egyesiiletek, biztosí-
tották az eszközök tárolására alkaimas,,tűzoltószertárak"
meglétét, a hivatásos és önkéntes tíizoltók képzését. a jogi
és szervezeti keretek me_9fogalmazását stb.

Visegráclnak is van ,,tiizoltó e$lesületi" múltja. A tíizol-
tószertíir két helyszínére ernlékszem: az egyik az iskola kis
épületében 1évő .,kis" tanterem, majd a Mátyás király úton
1évő -jelenlegi pékség - épületrész adott helyet a felszere-
iéseknek, A visegrádi tűzoltók közü] én Hajek Gyuri bó-
c,sira emlékszem, de az idősebb visegrádiak feltehetően
még a teljes névsort is összeállíthatnák, fényképekkel tud-
nák dokumentálni városunk rnúltjának egy érdekes szele-
tét.

Szubjektív észrevételenr így lett talán közérdekű felhí-
vássá, így, hogy ha a gyakorló csapathoz nem is, de gytijtő-
kutató-szellemi munkával bárki hozzájárulhat Visegrád
Város Önkéntes Ttizoltó Egyesület \étéhez, identitásának
biztosításához, Visegrád Ertéktárának gazdagításához.
Az e_tyesület további sikereihez erőt, egészséget kívánva,

a ,,Tűzoltó ima" soraival zá,om sorairnat:

Kötelességem teljesítése közben, óh Istenem,
ha bármikor láng csap fel
adj erőt, hogy átölelhessem ax életet,
nem számít, hogy mennyi idős is legyen,
Segíts, hogy átölelhessem a gyermeket,
miel[ítt túl késő,
vagy megóujak egy embert a szörnyű végzetttíl.
Tégy képessé arra, hogy meghalljam a leghalkabb
segélykérést,
és gyorssá,s kellően ügyessé, hogy eloltsam a tüzet,
Hadd töltsem be szerepemet, és adjam a legjobb
önmagam,
hogy megvédjem az embereket és javaikat,
és ha a Te akuratodból elveszítem életem,
vedd védelmező karodba csaladom és szeretteim.

Mezei Anna

Rajtunk múlik
Bizony nem most volt, hogy a Fő utcát a katolikus ternp-

lomtól a Mátyás-szoborig egyirányúvá tettük, vagyis dön-
töttünk az egyirányúsításáról (én is, akkor mint képviselő,
s jó1 benne Hadházy Sóndor polgármesterségének köze-
pén). Sok vita előzte meg és sok tájékoztatás is: mí,g végül
megszületett a döntés,

Persze - néhárry nap után - rögtönjött a legproblén-rásabb
rész az óvoda. Városunk ,,fiatal" (tehát nem rég alapított)
helyi rendőrőrsének tagjai rögtön büntetni kezdték az ővo-
dások szüleit, mert azok (példáu} esőben) az óvoda í'előii
oldalon álltak meg arra a néhány percre, amíg a gyereküket
vagy gyerekeiket beadták az óvodába. )
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) Volt is felháborodás . Ezért aztán a képviselő-testület
elé került újra a téma. Ú3.a nagy vita volt (akkor még volt
ilyen). Többen a képviselők közül azt szerettúk volna. ha
táblával jelezzúk, hogy - meghatározott időkben (reggel
délberr ós délután) - engedélyezzik az út bai o1dalán, az
óvoda környékén a rövid idejű megállást. Végúl is abban
maradtunk - a rendőrőrs parancsnokának javaslatára -,
hogy az idegenek miatt ilyen táblákat nem irelyezünk ki,
de ő garantálja, hogy a gépkocsis óvodás szülők büntetle-
nül megállhatnak ott a jövőben arra a rövi<1 iclőre. Es ez
éveken keresztül így is volt. Akkor is maradt, amikor új
parancsnoka leíl az őrsnek. Közforgalmi problérnát ez
soha sem jelentett, hiszen a köztes útterületen a forgalclm
üzemelt. Még a teherkocsik is simán elfértek * lásd az elég
széles kukás autókat is.
Az sokkai nagyobb problémátjelentett volna a közforga-

lomra, hogy ha csak a jobb oldalon lehetett volna megállni,
mert az mindig tele volt és tele. van parkoló autókkal (leg-
inkább az ott lakók autóival). lgy aztán az óvodás szülők-
nek a gyerekkel több száz métert kellett volna gyalogolni
kellemetlen esőben is. Nem is beszélve a gyerekek (felnőt-
tek) reggeli figyelmetlenségéről, úttestre szaladásról, ami
igazi forgaimi baleseteket okozhatott volna. ,

Sajnos a visegrádi rendőrőrs, amelyért annak idején igen
sokat harcoltunk, hogy legyen: megszűrnt. A pletyka
(vagyi-s a nemzörögaharaszt) szerint, ezt - mármint a helyi
rendőrség megszüntetését - mi, vagyis Visegrád kezdemé-
nyeZte.
Amikor errői - jó néhány hete - régi rendőrliszt ismerő-

sönrnel váltottam szőí, azt l-rittem, hogy ugrat. Annál is irr-
kább elképzelhetetlennek tartottam, hogy a rendőrőrs Vi-
segráclon megszűnik, hiszen arra mindig is szükség volt, s

jó időben, nyárorr (most jön épperi) különösen is. Ráadásul
a falugyűlésen a poigármester úr hívta fel a figyelmet (móg
csak nem is egy rendőr - úgy általában), hogy a jövőben
jobban lesz büntetve az útiránnyal szembeni par-kolás, p1.:

a CBA előtt, de máshol is és egyáltalán rnindenféle köz]e-
kedési szabálytalanság. Ha rendet szeretnénk, akkor nriér-t

is nem kell nekünk a helyi őrs? Talán majd a KMB-sünk
foga megoldani a feladatot? Hiszen őt is állandóan elve-
zényelik máshová.
Vagy talán Szentendre vállalja fel, hogy rendszeresen ide

küld egy-két rendőrt és ők segítenek a rendben, (Nem az
ünrrepekre gondolok.) Mindenképpen nagy kár, hogy
hagytuk, hogy megszűnjön városunkban a saját rendőrőrs!

(Ami pedig az ótiránnyal szembeni nregállást és parko-
lást jelenti: nem a büntetgetésekke] kell ,,megoldani" a
problémát. Sem az óvodának, sem az iskolának és mond-
hatnám, egyetien középületünknek sincs parkolója. Es pe.-
sze aITa sem igen van rnód, hogy bárki forgolódjon az ut-
cákon * noha ezt többen megteszik, megtesszük. De persze
ez is szabálytalan és balesetveszélyes. A CBA-nak ugyan
van parkolója, de igen kicsi és a behaitás, kihajtás sem
mindig egyszerű. Igen, kellenek parkolók a városunkban
és elsősorban a visegrádiak részére.)
Elment az őrsünk és megszűnt az óvoda előtti néhány

perces megállás is. Ráadásul ez úgy szűnt meg, hogy sern-
miféle külön felhívás virgy közlemény sem tájékoztatott a
változtatásró1.
Arnikor a fodrász- és hentesüzletünk előtt a megállni tilos

tábla kikerült, akkor minden fórumon, az újságunkban is
ezt előre kihirdették.

Hogy pár percre seln szabad már az óvoda előtt az óvodai
oldalon nlegállni, a magam tapasztalatából tudom. A ta-
pasztiilirtot március l-jén szereztetn, azon a napon, amikor
már a mi rendőrőrsünk megszűnt, de két rendőr mégis csak
volt a rendőrségi épületben - valószínű Szentendrérő].
Aznap egész nap esett.iz eső. Dél körül havas eső. Aznap

unokámrnal, aki két és féléves - mentem kocsival az ebé-
dért (otthon egyedül nern hagyhattarn). Miután a teljes
jobb oldal tele volt autókkal, ezérí az óvoda előtti oldalon
álltarn meg. Beszaiadtunk, és pár perc múlva jöttünk is ki
az ételhordókkal. Egy kopasz fiatalember várt a kapu alatt,
de végig kibírta a havas esőt. Kérte az irataimat, ebből cle-

rúlt ki szárrlomra, hogy rendőr. Be nem nrutatkozott. El-
monrita, ho_qy itt nenl lehet parkolni. En nem titkoltam,
hogy máskor is ál-ltam itt már meg, amikor kisgyerekkel
voltam - óvodába jövet-menet.
(Közben kedves barátom, Imre is megállt mögöttem ko-

csijával, miután ő sem talált a másik oldalon a megálláshoz
helyet. Reá is rászólt energikusan az iíatok miatt és bemu-
tatkozás nélkü1.)
Eddigre megérkezett az őrház,ból a rendőrtárs is, aki szin-

tén nem mutatkozott be. Persze próbáltuk őket néhány szó-
val felvilágosítani a korábbiakról, de eredrnénytelenül,
Közölték a f'ejenkénti ] 0.000 Ft-os büntetést, amit tudomá-
sul vettünk. Elinentek az autójukl-roz, ahol megírták a bün-
tetést, és ideadták a csekket. Majd, mint akik a dolgukat jó1

végezték, visszamentek, de nem az autóhoz, hanem be a

b,ázba.

Anríg itt kétirányú volt a for_9alorl, simán megálltak eső-
ben és jó időben az autók az óvoda előtt is. Na, az igazi
káosz volt annak iCejérr. Most jobb a heiyzet, de a gyer-
rnekintézmóny előtti megáilás 1ehetőségét most is szorgal-
lnazom. Akár kiegészítő táblával is, Ez az önkormányzat
döntési hatásköre.
Mint ahogy annak idején a képviselők döntötték e1 azt is,

hogy a nagy parkoló utáni Fő utcai részben a bal oldalon
lehessen parkolni ajobb helyett, de ajobb oldali részen is
csak parkolni tilos tábla van és nem megállni tilos. Én tu-
dom, hogy a turisták nagyon fontosak, de hogy mi ma-
gunknak ugyanazt a lehetőséget sem biztosíquk, mint amit
nekik adunk - nem helyes.

Ja! Új megállni tilos tábla került fel az óvoda előtti részre.
Ez mfu butaság, Kiss Kdroly

Néhány kiegészítés a cikkhez
l.Visegród Vóros Ónkormó.nyzata soha sem kérte, vag.v-

kezdeményezte a rendőrőrs megszíintetését, az, őrs afelújí-
t ós i mun ká k ( ho ml o k z.at -fe l ítj í t ós é s ko mp l e t t t e t őfe l új ít ás )

id ej é r e idei gl en e s e n kö ltözij tt ki,
2. V i s e g ró d V tí ro s Ö nk o r món\, zct t ct. k ö zl e ke d é s r e ncJ é s ze t i

ytgy közlekedésbiztonsági döntéseit kizárólag szakembe-
rek véleménye alapján hozza nte3, sohasem stlját bel.ótósra
alttpoZva.
3.A vdros kulturól.is bizottságtt 39/2016. (III. l0,) számú

határrlzatában .felkérte cL szentendrei Rendőrktpi-
táttl,sógot, hogv- gondoskodjon a Visegrádi Re-ndőrőrs Fő
utca 57. szánlú éptiletének hirdetőjén vagy bórmely jól
látlntó felüIetén a lako:;ság megfel.elő tájékozttltásáról a
rendőrőrs nyitvtttartását, ügl,félfogadását, valamint a
koll é gák elérhetős é g ét illető en.

M ik e s y T amá s ütko rmány zati ké pv i s e l ő, s ze rke s zt ő
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Az egyetlen Föld
(Gondolatok a Föld napja alkalmából)

Ötven évvel ezelőtt, a hidegháborús íirverseny idején,
jólfizetett jövőkutatók azt jósoiták, lrogy az ezredfor-
duló után már a Holdon, Marson fogunk nyaralni, és a
bolygók között utazgatni. Pedig százötven éve Madách
már megírta, hogy fe}jut ugyan az ember a világíirbe, de
képtelen lesz ott maradni. Vegyük sorra, hogy jelenlegi
tudásunk szerint, miórt a Föld az egyetlen élhető pla-
néta, A fémrácsok, só-, kén-, szén-, hó- és jégkristályok
is szabályos szerkezetűek, de egyikük sem rendelkezik
az élőlények öt kritériumával. Mindegyikük sejtes fei-
építésű, kivéve a vírusokat, amelyek anyagcserét sem
folytatnak, és aktív helyzetváltoztató mozgásra sem ké-
pesek. Igy az élettelen és élő természet között helyez-
kednek el, rnivel már képesek szaporodni és alkalmaz-
kodni is, bizonyos keretek között, Minden élő szervezet
építőkövei a í'ehérjék, 13-45 "C körül ezek denaturálód-
nak. Fagypont alatti testhőmérsékleten a jégkristályok
teszik tönkre őket. A földfelszín hőmérséklete legtóbb-
ször ezen értékek között található.
A Nap évmilliárdok óta, viszonylag egyenletesen su-

gározza ránk a fényt és a hőt. A Föld pont optimális tá-
volságra van tőle. Közelebb túl melegek, távolabb túl
hidegek a bolygók. A Föld az egyenlítő mentén 1669
km/óra sebességgel forog a tengelye körül, így az éjsztt-
kák és nappalok között elviselhető a hőmérséklet-kü-
lönbség. A Hold egyik o1dala jéghideg, a másik titzforró,
a forgás hiánya miatt. A Föld 103 ezer km/óra sebesség-
gel kering a Nap körül. Mivel forgástengelye szögeí zár
be a keringés síkjára, így még a sarkvidékeken is van
nyár minden évben. A Föld tömege elég nagy ahhoz,

logy u tömegvonzása által megtartsa a gázokat, gőzöket.
Igy felszínének 1egnagyobb részét óceárrok alkotják. A
Hold gázait, vízpárálát, a kis tömegvonzása miatt a Föld
elvonzotta. Ezért akadálytalanul csapódhatnak be mete-
oritok a Hold felszínére. A légkör súrlódása miatt ezek
az oxigén jelenléte miatt elégnek. A levegő páratartalma
csökkenti a napi hőingadozást.
Az óceánt áramlások és szelek folyamatosan próbálják

kiegyenlíteni a hőmérséklet-különbségeket. Dublin éves
hőingadozása így csak ] ,5 "C, e]lentétben Ulánbátor 55
oC-os éves hőingadozásával. Erecietileg a levegő széndi-
oxidot tarta]mazott, de ennek széntartalmát a plankto-
nok beépítették a szervezetúkbe, így keletkezett a lég-
köri oxigén. Aminek háromatomos molekulái kivédik a
világíir radioaktív sugárzásának nagy részét. Potorn öt-
ven év alatt ,,sikerült" ezt az ózonpajzsot elvékonyítani
fluor-, klór- és brómvegyületek gyártásával. Világmé-
retű betiltásuk óta viszont újra, mérhetően vastagszik az
ózonpajzs. A szenzáctőhajhász médiár,al eilentétben a
kozmikus ütközések valószínűsége elenyésző. Annak el-
lenére, ho_gy a fenyegető kisbolygóknak csak 20-25Vo-
át ószleli az emberiség. Azt, hogy a Földet 175 millió
évig uraló dinoszauruszok előtt voltak-e ,,végzetes" iír-
katasztrófák, nem tudhatjuk, de 175 rnillió éverr keresz-
tül biztosan nern.
A 65 millió évvei ezelőtti becsapódás ráadásul csak a

nagytestű, szárazföldi őshüllőket pusztította ki. A vizek-
ben élő teknősök és krokodilok, valamint a Föld része-
ibe húzódó kígyók és gyíkok elkerülték a fa_qyhalált,

amit a por okozta napfényhiány váltott ki. A melegvérű
emlősök így terjedhettek el. A klíma mindig változik.
Jelenleg melegszik. Grönland jege évente 2*3 m-rel vé-
konyabb. Globális éghajlati katasztrófa mégsem létezik,
mert a sivatagosodással egy időben Amerika és Eurázsia
északi vidékei egyre éihetőbbek, Az urán, kőolaj és föld-
gáz elfogyása után lehtilés fog következni. A fosszilis
energiahordozók közül uránból világviszonylatban is
minimálisak a tartalékok. Magyarország készletei isme-
retlenek, pedig ezen is rnúlna, hogy érdemes-e újabb
atomerőmiíblokkokat építenünk. Egyre nagyobb baj a

túlhasznosítás. Izlandon Vörös Erik előtt összefüggő
nyírfaerdők voltak. Írországot is a legeltetés teszi hold-
béli tájjá, Mongóliát is és a Száhel-övezetet is.

Az erdők né_eyszer, ötször több szerves anyagot állíta-
nak elő, mint a mezőgazdaság, ennyiszer több oxi_gént
is, de az élelrniszerek is ennyivel drágábbak, mint a fa.
Síkvidéken gabonát, hegyvidéken fát gaz<laságos ter-
rnelni. Hazánk helyzete jobb, mint gondolnánk. A rend-
szerváltás előtti 14Vo-ró1, az alföldi feketefenyő-,
nyárfa- és akáctelepítésekkel 27Vo-ra, vagyis 50%-kal
emelkedett az erdősültség. A világ számtalan pontján ir-
tották az őserdőket. Mi ezt már a honfoglalás után me_e-

tettük. A Brit-szigeteken még a csiszolt kőkorszakban
kiirtották az erdőket, a növekedő népesség élelmezése
érdekében. A növények vízbőI és széndioxidból bio-
masszát állítanak eiő, de a fosszilis energiahordozók ko-
rában egyetlen zöldenergia sem l,ersenyképes még. A
gazdaságosság is fontos, nem csak a környezetvédelem.
A szél ritkán fúj, a napsútés ereje változik, a geotermi-
kus energia kiaknázása nem mindenhol lehetséges. Min-
den ezekhez szükséges eszközt 1e keli gyártani, el kell
szállítani, beüzemelni, karbantartani. A napenergiát kis
hatékonysággal, de sokkal oicsóbban hasznosíthatjuk
mező- vagy erdőgazdálkodással is. Az energiahordozó-
kat szántóföidön is meg lehet termeszteni: repce, ener-
giafű, nád, fűz, oiajpáinra, de akkor az élelmiszerek ára
növekszik, Hazánk ezekből mintegy kétszer többet ter-
mel a belső fogyasztásná], de minden energiahordozóbó1
behozatalra szoru1.
Mi a feladatunk? A fenntartható gazdálkodás! Azért

nem Írtam fejlŐdést, mert az folyamatos terméshozam-
növelést jelent, bármilyen áron, ami rontaná a gazdasá-
gosságot. A kasza a halá1 szimbóluma, pedig az életé
kellene, hogy legyen. Aki szántott, vetett, gyomirtózott,
annak aratnia kel1.
Amikor a farontó bogarak kártétele már meglraladja a

gyarapodást, a fírkat ki KELL vágni, Védenünk is kell a
természetet, de termelnünk is keil egyszerre. Meg kell,
hogy találjuk a kettő optirnális arányát, és fenn kell irzt
tartsuk. Végül néhány érdekesség: ha szemben állunk a
Nappal, az északi féltekén, azbalről jobbra várrdorol az
é_{en, a déli fé]tekén viszont jobbról balra, A sarkkörö-
kön túl, a Nap 360 fokbarr körbe jár minket, ha ott éppen
nyár van, vagyis éjszaka Nyugatról rnegy Kelet felé|

,,Micsoda föld ez tt vidék, hog_,- itt a Nttp szóll Keletre,
nem mint mtí,shoL Naplemerltre." (Arany János: Rege a
c soclaszarvasról )

Losonci Miklós mérnök
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Cserépkályha építése,

átrakása,

új és régi csempéből
és téglakályha-építés

Hottti Iászló
06 (20) 356-6634

AJTÓ, ABLAK,
ÁnnyÉroLÁsTEcHNlKA

garanciával, korrekt áron
Herr Gábor

06 (20) 399-7027, 06 (20) 599-9337
www.herrsta.eu

Yisegrád központjában
utcáról nyíló,30 m2-es helyiség

id'zlet vagy iroda céljára bérbeadó!

Tel.: 06 (20) 968-6566

Autómentés, karosszé ia-javitás, autószetelés,
autóüvegezés, kozmetika, fényezés,
biztosítás ügyintézése, kátrendezés,

autóüveg kis- és nagykereskedés,
fotgalomból kivonás,

1avítás ideiére csereautó, vizs gáztatás,
Old Timer felújítás!

karosszédalakatos-tanulót felveszek!

HERR AUTÓSZF,RVIZ
2023 Dunabogdány, Ás 

". 
7.

TeL.:06 (20) 957-0098

FATELEP
2022 Tahitótfalu, Béke út 87.

(falu végén, Pócsrnegy,er irányába)

Faáru kedvezményes árorr!
Áprilisban bruttó 68.500 FVm3

Zsaludeszka 51.500 Ft/m3

Gerenda, padló, deszka, tetőléc, OSB,
tetőfóliák, lanbéria

Szlovák, minőségi fenyő fűrészáru
óriási választéka azonna|. raktárról

Házhoz szállítás,
gyalulás és méretre vágás megoldható!

Nyitvatartás:
hétfőtől péntekig 7-16 óráig

szonlbaton 1,12 óráig
Te]et'on: 0í, (jOj 8_14-22()C)

06 (,30) 462-4192

e-rnai l : t ahi llríj7 (q-' grllai].ci]nl

rl,ww.tahi i'ake r.hu

scHlLLlNG AuTo
karosszéria- szakszerviz

Kárfelvétel, kárrendezés
Lakatos, íény ező munkák
Vizsgáztatás, időszakos szew|z
Gumi, olaj, futómű
Autómentés
Csereautó lehetőség
Hozom-viszem szolgálat

20O0 Szentendre, Kőzúzó utca 3.
Tel.: a6 Q0) 954 -0983

e -m ail : szetyiz@sch illínga uto, h u

Dunabogdányban a ll-es főút mellett
lakás + üzlet kiűdó!

Erdeklődni lehet
a 06 (30) 265-4679-es számon

Köszönetnyilvánítás
Szeretnénk mindazoknak köszönetet mondani,

akik március 8-án a visegrádi temetőben
elkísérték utolsó útjára

özvegy Schüszterl Mihdlynét
(szüI. Kammerer Erzs éb etet, Elzdt),

a szeretett édesanyát, anyóst, nagymamát
és dédnagymamát!

Azoknak is köszönjük az egyűttérzést,
akik csak gondolatban tudtak velünk lenni!

Schiiszterl, /(iss és Bord.ds család
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