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Áprily Lajos: 
 

Bartimeus 
 

Szép volt, anyám, mikor a két szelíd kéz  
megérintette fénytől szűz szemem,  
világgá lett a bús világtalanság,  
s öröm borzongott át a lelkemen. 
 
Koldus-kövem felett, a tér derengett,  
arcom felé egy arc világított,  
s káprázva néztem hívó, mély szemébe  
Annak, ki jött, megállt, meggyógyított. 
 
Szép volt, anyám, szememmel símogatni  
virág selymét, gyümölcsök bársonyát,  
vagy messze-húzó út ívét követni  
a dús vetésű Jordán-tájon át. 
 
Ma is csodám a csillagsűrüs éjjel,  
a nyári éj, mely csóvákat hajít,  
a virradat, mely kútvízhez kicsalja  
a város nőit és galambjait. 
 
Jerikó minden színe birtokom lett.  
Egész világ. De meddig lesz enyém?  
Ha börtönömbe holnap visszahullnék,  
tán elhullatnám s elfelejteném. 
 
A pálma zöldjét, esti domb liláját,  
barna leányrajt, bíbor rózsatőt.  
De lelkem mélyén hordozom halálig,  
hogy láttam Őt, anyám, hogy láttam Őt! 
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Tájékoztató a visegrádi úszóműves rév- és személyhajó kikötő bővítésével kapcsolatban 
 

A visegrádi rév- és személyhajó kikötő tervezett 
bővítésének létesítési engedélyezési eljárása 2012. 
június 11-én indult. A Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Útügyi Vasútügyi és Hajózási Hivatalának Hajózási 
Főosztálya első körben nem járult hozzá a tervezett 
bővítés létesítéséhez. Az erről szóló határozatot a 
Nemzeti Közlekedési Hatóság Másodfokú Hatósági 
Főosztálya az ügyfél kérelmére megsemmisítette és 
az Elsőfokú Hajózási Hatóságot új eljárás lefolytatá-
sára kötelezte. Ennek eredményeképpen végül az 
elsőfokú hatóság úszóműves kikötőhely létesítésére 
adott engedélyt, ám több kikötéssel. 

Ezek közül az egyik a Közép-Duna-Völgyi Kör-
nyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felü-
gyelőség állásfoglalása, mely vízjogi létesítési en-
gedélyhez kötötte a „tervezett boltíves, árkádos 
kialakítású partfal” megvalósulását. Mint az a 
rendelkezésre álló adatokból utóbb kiderült, az épít-
tető a Duna-mederben zajló a kivitelezési munkát a 
vízjogi létesítési engedély megszerzése nélkül 
kezdte meg 2014. januárjában. Viseg-rád Város 
Önkormányzata ezen felül tájékoztatta az építtetőt, 
hogy a folyamatban lévő kikötőbővítés a város Te-
lepülésrendezési Tervébe ütközik, mely szerint az 
érintett terület Vízgazdálkodási terület. A Helyi Épí-
tési Szabályzat kimondja, hogy a Duna, kisvízfolyá-
sok medre és töltései vízgazdálkodási területnek 
minősülnek, ahol a vízgazdálkodás és vízkárelhárítás 
építményei helyezhetők el; mint például az árvízvé-
delmi gát. Mivel a kikötői partfal és felépítményei 
nem vízgazdálkodási és nem is vízkárelhárítási 
hanem közlekedési építmények, a beruházást érintő 
ingatlanon nem létesíthetők. 

 

Így néz ki ma a visegrádi betonszörny 
 

Később az építtető vízjogi létesítési engedély ké-
relemmel fordult a Közép-Duna-Völgyi Vízügyi 
Hatósághoz, mely 2014. június 27-én – tehát több 
mint fél évvel a kivitelezés megkezdése után – 
vízjogi létesítési engedélyt adott „úszóműves ki-

kötőhelyhez tartozó parti terület előtt tervezett 
partfal, és kikötő kislétesítmények” létesítésére. 

Visegrád Város Önkormányzata erről tájékozta-
tást kért, majd annak eredménytelensége után bel-
földi jogsegély kérelemmel fordult az illetékes víz-
ügyi hatósághoz. Az ekkor már jogutódként a Fővá-
rosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-
helyettesi Szervezetén belül működő Területi Víz-
ügyi Hatóság az önkormányzatnak elküldte a vízjogi 
létesítési engedélyt. 

Visegrád Város Önkormányzata 2014-ben felül-
vizsgálati kérelemmel fordult a Nemzeti Közleke-
dési Hatóság Útügyi Vasútügyi és Hajózási Hivata-
lának Hajózási Főosztályához és a Területi Vízügyi 
Hatósághoz a jogerős engedélyező határozatokkal 
összefüggésben. A Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Másodfokú Hatósági Főosztálya felügyeleti intéz-
kedés nélkül zárta le e tárgyban indított felügye-
leti eljárást, a Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 
pedig az ügyet lezártnak tekintette, érdemi válasz 
nélkül hagyva a kikötőbővítés településrendezési 
tervbe ütközésének kérdését. 

 

Balesetveszélyesen megbontott partfal 
 

Mindezek után Visegrád Város Önkormányzata 
törvényességi felülvizsgálati kérelemmel fordult a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedéspoliti-
káért Felelős Helyettes Államtitkárságához. A felül-
vizsgálatra jogosult szerv jogszabályra hivatkozva 
visszaadta az ügyet a Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Központjához (azaz a korábbi felülvizsgálatot végző 
szervhez), amely nem változtatott álláspontján, pe-
dig a Nemzeti Közlekedési Hatóság a létesítési en-
gedélyezési eljárást szabályozó jogszabályában ki-
mondja, hogy az engedély kiadását a hatóságnak 
meg kell tagadni, ha a tervezett hajózási létesítmény 
a helyi településrendezési tervvel és szabályokkal 
ellenkezik. 

 

Az Európai Unió támogatásával folytatott beruházás 
ilyen körülmények között halad előre. 
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I s k o l a f e j l e s z t é s  

 
„A hagyományt nem ápolni kell, hisz nem beteg. 

Nem őrizni kell, mert nem rab. 
Hagyományaink csak akkor maradhatnak meg 

 ha megéljük őket!” 
Sebő Ferenc 

 
A jelenlegi városvezetésnek a 2014-es önkormány-
zati választási programjában megfogalmazott 
legfontosabb célkitűzései között volt a köznevelési 
infrastruktúra épületállományának megújítása. 
Ennek megfelelően az elmúlt két és fél évben 
folytak azok az előkészítési munkák, melyekről a 
VH hasábjain időről időre beszámoltunk (legutóbb a 
lap májusi számának Városházi Mozaik című 
rovatában) és az idei nyáron már ezek nyomán a 
kivitelezési munkák is megindulhattak. 
 

 
 
Nem tudjuk eléggé hangsúlyozni: Visegrád jövő-
jének egyik kulcsa az iskola, annak megfelelő 
működése; ezzel kapcsolatosan pedig alapvetően 
szükséges az iskola épületállományának teljes 
megújítása, korszerűsítése. Ez a munka számos 
vonatkozásban okoz kellemetlenségeket, hiszen a 
bontási és építési munkák zajjal, porral járnak, 
miközben az iskolának működnie kell; emellett az 
építkezés nyilvánvaló kellemetlenséget okozhat az 
iskola környezetében lakóknak, vállalkozóknak is. 
 
 
 

 

A megújuláshoz hozzá tartozik, hogy egyes 
esetekben veszteségeket is el kell fogadnunk: 
esetünkben – bár az előkészítés során komolyan 
vizsgáltuk legalább részleges megtartásának lehető-
ségét – az iskola „kisépülete” sem térhasználati, sem 
működési szempontból nem volt megtartható, s így a 
szemünk láttára tűnt el az az épület, melyben 
visegrádiak generációi nevelkedtek. 
Történeti adottságainkból adódó visegrádi 
jellegzetesség, hogy mind épületeink, mind azok 
környezete számos olyan meglepetést tartogatnak, 
melyek előre nehezen láthatóak; így az ezekhez 
kapcsolódó építkezések kellemetlenségei közé 
tartozik, hogy adott esetben időbeli csúszást okozhat 
egy-egy értékes régészeti lelet előbukkanása. Ezek 
ugyanakkor a mi saját múltunk emlékei, s így 
jelenünk és jövőnk alapjai lehetnek – amennyiben 
ezeket meg tudjuk ismerni és valós értékén tudjuk 
kezelni. Olyan értékek ezek, melyeknek föltárásával, 
megőrzésével és bemutatásával kapcsolatosan 
mindenképpen érdemes vállalnunk a többlet idő, 
energia és költség fölvállalását, hiszen hagyomá-
nyaink így lesznek számunkra és az eljövő 
generációk számára is megélhető, éltető értékekké. 
Köszönjük mindenkinek, aki ebben az értékteremtő 
munkában bármilyen formában és minőségben részt 
vállalt és vállal az elkövetkező időszakban! 
 

Félegyházi András 
 

 
 

MEGHÍVÓ 
 

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

TISZTELETTEL HÍVJA 

A VÁROS LAKOSSÁGÁT 
 

A VÁROSHÁZA UDVARÁN 

2017. SZEPTEMBER 16-ÁN, SZOMBATON 

18 ÓRÁTÓL 

MEGRENDEZENDŐ  
 

VÁROSI ÜNNEPSÉGRE,  
 

MELYNEK KERETÉBEN ÁTADJUK 

A VÁROS KITÜNTETÉSEIT 
 

KÖZREMŰKÖDIK 

A JESZENSZKY–GYÁRFÁS–SCHOLCZ TRIÓ 
 



4                                                                            VISEGRÁDI HÍREK                                                   2017. szeptember 
 

 
Városházi Mozaik 

 
Virágzó Visegrád Program – Előzetes megvalósíthatósági tanulmány: 2017. február 15-én a FIDESZ-KDNP frakció 
Visegrádon megtartott ülésén Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke arra kérte fel Visegrád polgármesterét, hogy 
fogalmazza meg Visegrád működésével, jelenlegi fejlesztéseivel, közeli és középtávú jövőjének tervezésével kapcsola-
tos gondolatait. 
A felkérés alapján megfogalmaztuk a Virágzó Visegrád Programot, melyet a visegrádi civil szervezetek, a Visegrádon 
működő állami intézmények, vállalatok, továbbá a Visegrád és Környéke és Turisztikai Marketing Egyesület (TDM) 
tagjai részvételével tartott egyeztető fórumok megtartását követően a képviselő-testület 114/2017. (05.05.) Ökt határo-
zatában fogadott el. A Virágzó Visegrád Programról a 2017. június 14-én megtartott közmeghallgatás első napirendi 
pontjának keretében részletesen beszámoltunk. 
A Miniszterelnökségről történt visszajelzéseknek és egyeztetéseknek megfelelően elengedhetetlenül szükséges egy 
előzetes megvalósíthatósági tanulmány (EMT) készítése, mely a fenti programot tovább részletezi, és a Kormány dönté-
sét megalapozza. 
Visegrád Város Önkormányzata 160/2017. (07.12.) számú határozatával az Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő 
Visegrádi Városfejlesztési Kft-t bízta meg az EMT elkészítésével; ennek költségei várhatóan a program megvalósítása 
során elszámolhatóak lesznek. 
 

A védőnő rendelőjének felújítása: Évek óta felmerülő jogos igény, hogy Visegrád legifjabb lakóit méltó körülmények 
között fogadhassa a körzeti védőnő. Visegrád Város Önkormányzata az idei költségvetésébe betervezte a védőnő rende-
lőjének, fogadószobájának felújítását. A Városgazdálkodási Csoport – egyéb feladatai mellett – végzi a belső felújítást, 
melynek keretében részleges vakolatcsere, festés, belső nyílászáró csere történik, új padlóburkolat készül és teljesen 
megújul a rendelő bútorzata is. 
 

Árvízvédelmi beruházás: Az árvízvédelmi beruházás kivitelezésének II. ütemére kiírt közbeszerzési eljárás megindult.  
A 2017. július 24-ei ajánlattételi határidőre két pályázat érkezett.  Jelen sorok születésekor a pályázatok műszaki és jogi 
értékelése zajlik. 
 

Sziget utcai önkormányzati lakások felújítása: A Sziget utcai lakások felújítását már régóta tervezi az önkormányzat, 
ám mindez idáig nem sikerült olyan kivitelezőt találnunk, aki a közbeszerzési eljárás rögös útját, valamint a kivitelezés-
re rendelkezésre álló rövid határidőt – melyre azért volt szükség, mert a felújítás idején a lakók a lakásokban maradnak 
– vállalta volna. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. szeptember 8-án tartott ülésén döntött arról, 
hogy a társasház külső hőszigetelési és burkolat felújítási munkálatainak elvégzésére közbeszerzési eljárást indít. Aján-
lattételre a 192/2016. (09.08.) számú határozatában 4 vállalkozót hívott meg, igyekezve helyi és közeli vállalkozókat 
előnyben részesíteni.  Az ajánlattételi határidő lejártáig egyetlen ajánlat sem érkezett, ezért 2016. október 19-én tartott 
ülésén a Képviselő-testület a közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánította. Telefonos érdeklődésünkre a meg-
hívott vállalkozók valamennyien a rövid teljesítési határidőre, illetve a már meglévő munkáiknak tárgyi beruházás kivi-
telezési idejével való ütközésére  hivatkoztak. Az önkormányzat ismételten kiírta a közbeszerzési eljárást immáron 
hosszabb teljesítési határidőt és az ellenszolgáltatás teljesítésében rugalmasabb feltételeket biztosítva a kivitelezőknek. 
A második közbeszerzési eljárás ajánlatainak benyújtási határidejéig egyetlen vállalkozó – a jelenlegi kivitelező – nyúj-
tott be ajánlatot. A Best Solution Konstrukt Kft érvényes ajánlatában nettó 25.945.830.-Ft-ért, 12 hónap jótállással, 150 
naptári napos teljesítési határidővel vállalta a Sziget utca 11. számú társasház felújítási munkálatait. Az ajánlattevővel 
2017. január 26. napján kötött  szerződés értelmében – mely szerződés aláírására a Képviselő-testület 257/2016. 
(12.14.) számú határozata adott felhatalmazást a polgármesternek – a kivitelezési munkálatokat 2017. május 2. és 2017. 
szeptember 30. között kell elvégeznie a vállalkozónak. A kivitelezési munkákat a vállalkozó 2017. májusában a vállal-
kozási szerződésnek megfelelően megkezdte Lévay László Márton műszaki ellenőr műszaki felügyelete mellett. Kö-
szönjük szépen a lakók türelmét és kitartását, melyet a kivitelezés során felmerült kellemetlenségek során tanúsítottak! 
 

Visegrád Város Önkormányzata 
 

 

Előzetes értesítés lakossági veszélyes és elektronikai hulladék gyűjtéséről 
 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
háztartásokban keletkezett veszélyes és elektronikai hulladék 

összegyűjtését az idei évben is október közepén végezzük. 
 

A pontos időpontról, a gyűjtés módjáról, a gyűjthető hulladékról és az elérhetőségekről 
a Visegrádi Hírek októberi számában, valamint Visegrád Város honlapján 

adunk részletes tájékoztatást. 
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K e d v e s  P i s t á m !  

 
Úgy emlékszem közös barátunktól, Korda Kálmántól vettem 
kölcsön ezt a megszólítást, a-mely olyannyira illik Hozzád. 
 

 

Borsody István a Visegrádi Hírek nyomtatott formában történő 
megjelenése - 25 év - óta volt a szerkesztőbizottság tagja.  A 
munka oroszlánrésze a szövegek, betördelése, a lap nyomdai 
előkészítése jórészt ráhárult, mint nyomdász, magyar tanár, 
korrektor szakemberre. Talán nem tévedek és szerkesztőtársaim 
is megerősítik, Pista szerette az „újságcsinálást”, akkor is sze-
rette, amikor gyakran hétvégi programját is meg kellett változ-
tatni, hogy az újság időben a nyomdába érjen és megjelenjen. A 
Visegrádi Hírek az ő áldozatos munkája nélkül nem tölthette 
volna be feladatát. 
 

 
 

Egy régi szerkesztőségi vacsorán Borsody István és Kálazy László 
 
Dunabogdányi általános iskolai és szentendrei gimnáziumi 
tanulmányai után a Ságvári Endre Nyomdaipari Tanintézetben 
szerzett kéziszedői képesítést. Több szakmai tanfolyam – kézi-
szedő, monószedő, fényszedő, szövegszerkesztő, tervezőszer-
kesztő – elvégzésével a könyvnyomtatás és a könyvkiadás szin-
te minden ágában komoly jártassággal bírt. Az ELTE Bölcsé-
szettudományi Karán szerzett magyartanár és könyvtáros dip-
lomát. 
 

Hosszú évtizedek alatt több nyomdánál - Pilismaróti Lenin Útja 
Tsz nyomdája, Váci Nyomda, Központi Statisztikai Hivatal 
Nyomda és Kiadó, Egyetemi Nyomda stb. - számos munkakör-
ben, beosztásban dolgozott nyomdászként. Korrektorként or-
szágosan ismert könyvkiadóknál - Medicina Kiadó, Kráter 
Műhely Egyesület, Osiris Könyvkiadó, Szent István Társulat 
stb. – tevékenykedett. 
 

2000–től a Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeu-
mának könyvtárosa, főállásban, majd nyugdíjba vonulása után 
megbízásos munkatársként. Precíz és segítőkész kollégánk volt, 
aki a szorosabban vett könyvtárosi tevékenysége mellett a régi 
könyvek kisebb kötészeti, restaurálási munkáit is elvégezte és a 
múzeum tudományos munkájában is részt vett. Két múzeumi 
évkönyv kiadásában - A Népvándorláskor fiatal kutatóinak IV. 
összejövetele: Altum Castrum: A visegrádi Mátyás Király Mú-
zeum füzetei 4 Visegrád 1995. és az Altum Castrum 9. Hadak 
Útján XXII. a Visegrád 2017. - szerkesztőként és nyelvi lektor-
ként vállalt fontos szerepet. Számomra nagy segítséget jelentett, 
hogy nemcsak az újságba szánt irományaimat, hanem szakmai 

cikkeimet is elküldhettem neki közzététel előtt 
helyesírási és stilisztikai ellenőrzésre: „Légy 
szíves olvasd meg Pistám!” kéréssel. 
 

Borsody István Visegrád kulturális közélet-
ének elkötelezett, segítőkész, meghatározó 
személyisége volt, aki az újság hasábjain rend-
szeresen tudósított az egyes eseményekről. 
Magyartanárként rövid ideig a visegrádi iskola 
tanulóit is oktatta. A későbbiekben is segítette 
az iskolát, kiadványainak gondozásával, hosz-
szú évek óta volt zsűritag az Áprily-hét vers- 
és prózamondó versenyén. Immáron utolsó 
szerkesztői munkája az Áprily Lajos halálának 
50. évfordulója alkalmából rendezett megem-
lékezésre Mezei Annával közösen összeállított 
emlékfüzet, amelyet az augusztus 6-i rendez-
vényen már nélküle, de rá is emlékezve adhat-
tunk közre. 
 

A kezdetektől, 1990 óta lelkes résztvevője volt 
a visegrádi és a parajdi iskola közötti, kapcso-
latnak nemcsak a közös rendezvényeken, ki-
rándulásokon vett részt, hanem a két iskola 
együttműködéséről szóló kiadványok elkészí-
tésében is.   
Pistának jó humora volt, mely a finom öniró-
niát sem nélkülözte.  Baráti kapcsolatunk 
egyik szórakoztató eleme volt egyfajta öku-
menikus, „katolikus-református” viccelődés. 
Mintegy élő kalendárium, nemcsak családtag-
jainak, hanem barátainak születés- és névnap-
ját is fejben tartotta.  Ennek utolsó, immáron 
torokszorító megnyilvánulása volt, amikor 
halála előtt 3 nappal a kórházból még SMS-t 
küldött Boglárka lányom névnapjára. 
 

Borsody István olvasta és gyűjtötte a szép és a 
jó könyveket. Irodalmi műveltsége, intellektu-
ális érdeklődése mellett keresztény hitének is 
fontos szerepe volt abban, hogy hosszú évtize-
dek óta gyűjtötte a Szentírás különböző nyelvű 
kiadásait. Biblia gyűjteményét nemcsak a 
visegrádi közönségnek mutatta be nagy 
örömmel, 2008-ban, a Biblia évében, hanem 
Budapesten a Ráday Gyűjtemény kiállításán is 
szerepeltek a kötetek. 
 

Borsody István jó ember volt, szerintem nem 
volt haragosa, ellensége. Olyan ember volt, 
akire nagy szükség van mostanában. Hűséges 
volt, református hitéhez, a magyarságához, 
családjához, barátaihoz.  
Úgy gondoljuk nemcsak a Visegrádi Hírek 
szerkesztősége, hanem Visegrád város polgá-
rai nevében is búcsúzunk barátunktól, szer-
kesztőtársunktól Borsody Istvántól. 
 

Gróf Péter 

http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/anzeige.php?sammelwerk=A+N%C3%A9pv%C3%A1ndorl%C3%A1skor+fiatal+kutat%C3%B3inak+IV.+%C3%B6sszej%C3%B6vetele&pk=288388
http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/anzeige.php?sammelwerk=A+N%C3%A9pv%C3%A1ndorl%C3%A1skor+fiatal+kutat%C3%B3inak+IV.+%C3%B6sszej%C3%B6vetele&pk=288388
http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/anzeige.php?sammelwerk=A+N%C3%A9pv%C3%A1ndorl%C3%A1skor+fiatal+kutat%C3%B3inak+IV.+%C3%B6sszej%C3%B6vetele&pk=288388
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Búcsú Borsody Istvántól 

 
Sűrűbben suhint a „Kaszás” mostanában Visegrád utcáin. Sűrűbben 
vesszük kezünkbe a tollat, hogy búcsúzzunk barátunktól, munkatár-
sunktól, kortársunktól; most épp Borsody Istvántól. 
Kevesen tudják, hogy Borsody István magyar tanárként rövid ideig 
tanított az Áprily iskolában és hogy ezen kívül is sok szál kötötte 
napjainkig az intézményhez. Kezdve azzal, hogy gondos apaként 
kísérte figyelemmel gyermekei iskoláját, majd önzetlenül ajánlotta 
szaktudását kiadványaink szerkesztéséhez, nyomdai kiadásához 
(évkönyvek, iskolatörténeti dolgozat, emlékfüzetek, meghívók, 
stb.), - helyismeretével segítette a református lelkészek hitoktatói 
munkáját, - örömmel kapcsolódott be az iskola Áprily hagyomá-
nyának létrehozásában, alakításában hasznosítva irodalom-tudását, a 
névadóhoz kötődő személyes emlékeit. Hosszú-hosszú ideig neki 
köszönhettük a VI-PA utazásokról, táborozásokról szóló napló le-

írásait, tudósításait a Visegrádi Hírekben. A hagyományok tiszteletét nem divatból tartotta fontosnak; szívé-
ből fakadó őszinte tisztelettel ápolta és mutatott példát mindannyiunknak a régi iskoláihoz /Dunabogdány, 
Szentendre/ kötődő emlékeit; legyen az a névadó tisztelete, élő vagy elhunyt tanítók/tanárok emlékidézése, 
köszöntése. Nem csak szóval, de tettel is kinyilvánította ezt a vállalt missziót; tagja volt a Móricz Társaság-
nak és a Móricz Gimnázium Öregdiák Egyesületének vállalva olykor a tájékoztatást, olykor a találkozók 
szervezésének feladatát. Ritkán szólalt nyilvánosság előtt, de felszólalásaira, kérdéseire oda kellett figyelni. 
Az Áprily Lajos Általános Iskola leghűségesebb pártolója volt élete végéig. A Fábián Zoltán mese- és pró-
zamondó versenyek, Áprily szavalóversenyek zsűrijének, Költészet Napja rendezvények, Áprily Hét kiállítá-
sainak, felnőtt előadásainak, találkozóknak elmaradhatatlan résztvevője volt, olykor nem csak hallgatóként, 
hanem előadóként is.  
Talán nem hagytam ki semmit Borsody István iskolához fűződő érdemeiből. Lehet, hogy a halk szavú, sze-
rény, egyenes gerincű polgártársunk meglepetést szerzett sokaknak, meglepetést ez a sokféleség, ez a rejtett 
tehetség és tudás és ez a visszahúzódó, mondhatnám titkos közösségi alkotómunka. 
Búcsúzóul most mégis még egy meglepetést, még egy titkot osztok meg mindazokkal, akik nem ismerhették 
Pista azon oldalát, hogy alkalmi poéta is volt, aki ajándékként egy-egy verssel köszöntötte barátait név-
nap/születésnap alkalmából. Vártuk, szerettük ezeket a versikéket és hiányoltuk, amikor elmaradt, mert min-
denkinek jól esett az érdemeit-gyengéit felsoroló, olykor érzelmes, olykor ironikus hangvétel. Elfogulatlan-
ság miatt egy Dr. Brenner Józsefnek írt „költeményt” idézek, amit Borsody István 1990. április 23-ára alko-
tott kollégánk 60. születésnapjára, akit otthonában köszöntött fel a vidámságra is hajlamos tantestület, mely-
nek épp Brenner helyettesítése céljából lett a tagja. 
 

„A hatvanadikra! 
 

Hatvan évem elszelelt, / Rég több lexikonra telt. / Tengetem az életem, / Lottika van énvelem! 
Tele könyvvel az én szobám, / Tisztán vasalt a pizsamám, / Hogyha látogatnak engem, / Az üveget előveszem. 
Vendéget én szóval tartok, / És időnként rászippantok. / Beszélgetünk órák hosszat, / Ezért nem tarthattok rossznak! 
Megírták az annaleszek, / Hogy évkönyv szerkesztő leszek. / Cikket írtam, publikáltam, / Bíztam minden kollégámban. 
Hogyha sértették a jogot, / Kezem gyakran tollat fogott. / Elkelt sokszor jó tanácsom, / Hogyha baj volt a Tanácson… 
Örülök, hogy eljöttetek, / Jó volt mindig is köztetek. / Amikor a százat érem, / Kartárs, megint légy vendégem! 
Éljen soká doktor Brenner, / Isten áldja sok jókedvvel. / Vigalommal, egészséggel, / Gazdag házát sok vendéggel! 
 -  Heje, huja, haj!” 
 

A „százat” sem Brenner sem Borsody nem érte meg, de a két magyar tanár külön-külön és együtt is büszkén 
tekinthet az égi katedráról: 
 

„Köszönjük élet! áldomásidat, 
Ez jó mulatság, férfi munka volt!” 

Mezei Anna 
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Néptánc- és kézműves tábor 2017 

Csesznek 
 

Éppen vettünk mi felnőttek egy kis levegőt a tanévzáró 
értekezlet után, és hipp-hopp, már indultunk is Csesz-
nekre a Kisbükk Majorba Muckstadt Gáborral és az 
iskolabusszal, hogy az immár szokásos néptánc- és 
kézműves táborban töltsünk el egy hetet. 
A major 60 hektáros területén rengeteg állat él: lovak, 
birkák, szamarak, csirke, kutya, macska, kis és nagy 
malacok, páva, pulyka, kacsa, kecske és éppen rajzó 
sárga cserebogarak is. Ez utóbbiak nagy riadalmat 
okoztak az első este. De ha minden simán menne, mire 
emlékeznénk?! 
Ebben a környezetben található a parasztház jellegűen 
felújított turistaház, valamint a pajta, amelyek szállás-
ként szolgáltak. Minden évben megújul a csapat, hi-
szen idén a táborozók fele először jött velünk, hogy 
egy hétig a tánc és a kézművesség töltse be szinte min-
den percüket. A tábor idején két csoportban tevékeny-
kedő gyerekek számára – csoportösszevonással, azonos 
idősávban szervezzük a foglalkozásokat.  Nem egysze-
rű feladat végigdolgozni a hetet, aki már volt itt, az 
tudja! 
 

 
 
A táborban az eddig tanult ismeretek elmélyítése, to-
vábbfejlesztése folyik, nagyobb hangsúlyt kap a nemek 
szerinti tánctanítás. A cipők alaposan feltörték a lányok 
lábát, igencsak fogyott a sebtapasz. Még jó, hogy ismét 

készült tánctáboros póló, mert bizony a nagy munka 
(na és a meleg) megtette hatását és gyakran kellett 
pólót cserélni. A hét folyamán többször volt esti tánc-
ház a színpadon, ahol a nagyok remekeltek, a kisebbek 
pedig természetesen igyekeztek felvenni a tempót. 
Hangulatos esték voltak ezek, végül kellemes fáradt-
sággal ültünk le és még jókat beszélgettünk. A kézmű-
ves foglalkozásokon legelőször mindig az énekes fü-
zettel kezdünk, hiszen a héten tanulandó dalokat ebbe 
fűzzük egybe. Számtalan tevékenységet végeztünk még 
a hét során: keszkenőt hímeztünk; faragott botot, kalá-
rist, tábori pólót és táskát készítettünk; faragtunk követ, 
kenyérlángost sütöttünk, kosarat fontunk, üveget festet-
tünk, bőröztünk. A legemlékezetesebb talán az volt, 
amikor a fiúk jól befűtötték a kemencét és késő este 
megehettük a langallót, ami bizony – bár tetemes 
mennyiség volt – nem fogott ki rajtunk. 
A táborzáró estén fergeteges táncházzal zártuk a hetet, 
majd egyénenként végignéztük az alkotásokat a rög-
tönzött kiállítás keretében. 
 

 
 
Utolsó nap megnéztük a várat, mégsem mehetünk el 
anélkül, hogy lássuk a falu nevezetességét. Megjött 
Szendrey Lajos és indultunk haza nagy tervekkel, hogy 
egy kicsit még hűsölünk a Velencei tóban. Sajnos az 
iskolabusz úgy döntött, hogy mindenféle bajait pont 
nekünk mutatja meg, ezért útközben még elsősegélyt is 
kellett neki nyújtani. A táborból végül mindenki idő-
ben hazatért. (Utólag megtudtuk, hogy többen is napo-
kig próbáltak regenerálódni a tábor után. Úgy láttuk, 
hogy sikerült.) Jövőre találkozunk ismét! 
A tábor munkáját Bozóki Mariann szervezte, irányítot-
ta. Segítői voltak: Abonyi Zsófia, Borkó Bálint és jó-
magam. 
A tábor megvalósítását Visegrád Város Önkormányza-
tának Ifjúsági Alapja támogatta. 
 

Pauluszné Tóth Anna
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Emlékbeszéd, mely elhangzott Áprily Lajosról halálának ötvenedik évfordulóján 
Visegrád, 2017. augusztus 6. 
 

Kedves visegrádiak, kedves Áprily-családtagok, tisztelt jelenlévők! 
 

Örömmel teszek eleget a kérésnek, hogy e rendkívüli al-
kalommal néhány gondolattal emlékezzek Parajd, Visegrád 
és egész Magyarország jeles költőjére. Ugyanakkor úgy 
vélem, nálam alkalmasabb személyek is szólhatnának jelen 
pillanatban, például olyanok, akik ismerték személyesen 
Áprily Lajost. Feleleveníthetnének egy-két olyan mozzana-
tot, amelyet még nem írtak meg, nem tettek közzé, és ame-
lyek árnyalhatnák, de legalább erősíthetnék azt a képet, 
amely bennünk él emberi és költői kvalitásairól. Itt, a jelen 
lévők és barátaink, ismerőseink között is vannak többen, 
akik ismerték őt. B. Tóth Klára kisoroszi születésű költő, 
képzőművész és restaurátor, több könyv és lemez kapcsán 
szerzőtársam ötven évvel ezelőtt itt volt a temetésen. Ő egy 
elbeszélésben is megörökített egy kis történetet Áprily Lajos-
ról. Ismerek olyasvalakit is, aki az 1960-as évek elején részt 
vett egy könyvbemutatón, amelyen Áprily Anyegin-
fordítását mutatta be, és a sort még folytathatnám. 

 

Már korábban is megfogalmazódott bennem, hogy mi-
lyen nagyszerű élmény lett volna személyesen is megismerni 
szülőfalum poeta doctusát. Ez csupán mint fiktív lehetőség 
merült fel, hiszen én két évvel később láttam meg a napvilá-
got, miután Áprily Lajost elbúcsúztatták itt, a visegrádi 
hegyoldalon. Próbáltam keresni valamilyen pozitívumot 
abban, hogy a találkozás csak közvetett módon, a leírt szavak 
által valósulhatott meg. Találtam is, és ez a költészet eleven-
sége, ereje. A versekben olyan nyíltan és érzékenyen nyilat-
kozik meg az ember, mint sok esetben személyes beszélge-
tésben sem. Ilyen őszinte műfaj a költészet, és ez így van 
még a kevésbé értékes esztétikai és emberi értékek által 
megszólaló költők esetében is. Csak a velük való ilyen jelle-
gű találkozás nem olyan felemelő és maradandó élmény. 
Ellentétben Áprilyval, akinek számos verse lélekemelő ha-
tással csilingel a fülemben. Könnyű felidézni akár egy-két 
sorral is a kissé elégikus, de mégsem érzelgős, fájdalmasan 
méltóságteljes és egyben erőtől átitatott stílusát. 

 
 

Ismertem és ismerem tehát a versei által Áprily Lajost, a 
költőt, az embert, akinek írásművészetét legtömörebben az 
egyik általa írt vers központi jelképével tudnám a legponto-
sabban és legtalálóbb módon jellemezni. Ő és az életműve 
szerintem az "ember dallama" - a kifejezést az 1926-ban írt 
"Vallomás"-ából kölcsönöztem. Ő volt képes a legszebben a 
nyelv dallamában át- és újrakomponálni az emberi minősé-
get. Ennek mikéntjéről néhány konkrétumot, néhány példát 
említek. 

 

Az egyik példa a versei formakultúrája, a nyelvi és ritmi-
kai változatosság. Ez máris összefügg az emberi minőséggel, 
hiszen a költő megtiszteli olvasóját és hallgatóját azzal, hogy 
neki örömöt okozva igényes, kiművelt szövegekben szólal 
meg. Nem például strukturálatlan, amorf gondolatsorokat 
jegyez le, hanem arányos, szépen csengő hangsúlyos és 
időmértékes nyomatékok által szervezett értelmi-zenei egy-
ségeket. Perspektívája átfogja az egyedit, a sajátost egészen 
az egyetemesig. Ennek egyik legszebb példája az "Ének a 
Küküllőhöz" című verse, amelyben szülőfalujába visszatérve 

megidézi gyermekkora egyes nyelvi, tárgyi és személyi 
emlékeit. A forma, a keret egy klasszikus időmértékes strófa, 
a szapphói. 
Lehet, hogy ez a jelenlévőknek magától értetődőnek tűnik, 
de hadd említsek egy ellenpéldát, pontosabban egy ellenvé-
leményt. Az "Ének a Küküllőhöz" a család, a jogutódok 
szíves hozzájárulásával, Kasó Tibor dalnok jóvoltából meg-
zenésítésre került, és a napokban megjelent egy általam 
szerkesztett lemezen. A megzenésítést megmutattam egy 
székelyföldi jó barátomnak, és a véleménye felől érdeklőd-
tem. Azt mondta, hogy alapvetően tetszik, de szerinte a 
ritmusa nem eléggé magyaros. Én ezzel szemben úgy vélem, 
hogy az "Ének a Küküllőhöz" nagyon is magyaros, a vers és 
a megzenésítés is, csak nem a népdalok hangsúlyos típusú 
verselésének ideálja szerint, hanem a műköltészet formakul-
túrája alapján. Megjegyezném halkan hogy az időmértékes 
verselés a görög nyelvben sem népi és nem is annyira görö-
gös, mert a népi verselés és a népdal görög nyelvben is hang-
súlyos típusú. Ami szokatlan lehet a túlságosan népdalokhoz 
szokott fülnek, az a szapphói és adóniszi kólon szinkópás 
hangsúlyeltolódása. "Újra hallgatlak, gyönyörű Küküllő" - 
"Tátitátátá tititátitátá". "Ötvenöt évem" - "tátititátá". A hang-
súlyeltolódás, a szinkópa azért nem ismeretlen a magyar népi 
ritmikában  sem.  Hogy  a  szapphói  mégse  tűnjön  idegen 
hangzásúnak a magyar nyelven, ahhoz szerintem elegendő 
nem összekeverni az időmértékes, hosszúsági nyomatékot a 
hangsúlyossal. Például a "víz leopárdja" adóniszi sorban az á 
hangot tartalmazó szótagot elég hosszan ejteni, nem kell 
egyben hangsúlyosan is. 

Az "ember dallama" metafora és szimbólum értelmezhe-
tő Áprily esetén a versei tematikája felől közelítve, illetve 
azon belül a közéleti megnyilatkozások fényében. A már 
említett 1926-os "Vallomás"-ban szabadkozik, miszerint 
nem volt ő politikus alkatú költő, nem vállalt fel konfrontatív 
hangot és szerepeket: 

 

"Igaz -: én itt a sorssal nem csatáztam, 
én döbbent szemmel láttam itt a vért 
és nem lengettem omló barrikádon 

fehér zászlót a véres emberért." 
 

Ez azonban nem teljesen így van, mert a közéletiség nem 
csupán a harcias, konfrontatív stílussal azonosítható. Való 
igaz, hogy nem harcolt és nem buzdított a barikádokon, de 
perspektívája az egyéntől indulva mindig túlmutat a kisebb 
és nagyobb közösségeken a nemzetig, sőt gyakran az embe-
riségig. Emberi tartást és erőt egyén és közösség számára 
minden Áprily-vers sugároz. Ez a megszólaló emberi stílus 
az "ember dallama", és ennek türkében ő nagyon is közéleti 
költő volt. Nem a napi politikában csatározott, hanem azon 
mintegy fölülemelkedve állt ki az egyén mellett és a nemzet 
ügyéért. Ám hogy tovább árnyaljam a kérdést, említek egy 
olyan példát is, és hasonlókat még találni a költészetében, 
amikor nagyon keményen tudott fogalmazni. Az "Álom a 
vár alatt" című versében egyértelmű ítéletet mond azok fö-
lött, akik tevőleg vagy hanyagságból engedték szétesni Ma- 
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gyarországot. A vers, amelyet 1920-ban írt, és 1921.ben 
jelent meg a "Falusi elégia" című első verseskötetében ezeket 
a felelősöket "ördögök"-nek nevezi. Nyilván, van a megfo-
galmazásban áttételesség, hiszen egy helyi, parajdi székely 
regét idéz, amelyben az ördögök végül lerombolják a 
Rapsonnénak épített utat, de akinek van füle, ért az utalásból. 
Idézek néhány sort a versből: 

 

"Ott túl a rengeteg homályon 
egy szép országot ismerek, 

partján habverte sziklaszálon 
botot cifráz egy kisgyerek. 

Haj, elvesztettem s nem találom, 
szekér az útján nem zörög, 

nincs arra jel, nincs arra lábnyom, 
eltüntették az ördögök." 

 

Ez már nem Rapsonné útja, és ezek nem a regében sze-
replő ördögök. 

Az "ember dallama" megragadható azáltal is, ahogyan 
Áprily viszonyul a sorshoz, az isteni irányító akarathoz. Ha 
valaki, akkor ő nagyon pontosan érezte, hogy hol van a határ 
az emberi cselekvés és a sors üzenetének megértése között. 
A "vallomás" kezdősorában - már idéztem -, kijelenti, hogy a 
sorssal nem csatázott. Tudta, hogy szabadság megélése egy 
szükségszerűség felismerése, és nem a megváltozhatatlannal 
vagy a nem megváltoztatásra valóval való konok szembenál-
lás. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy akár a sors min-
den egyes "üzenetét" passzívan, kritika nélkül elfogadta 
volna. Vitatkozott is ő az evilágiakkal, és időnként az isteni 
akarattal, a kiismerhetetlenséggel is. Például az "Ének a 
Küküllőhöz" elején is közvetve vitatkozik az idő, az örege-
dés, az elmúlás nyomasztó terhével: 

 

"Meg ne lásd árnyékom, a bús kisérőt: 
Ötvenöt évem." 
 

Más helyen - és már ugyanabban a versben - keresi a 
sors, az Isten hangját hogy mit rendelt számára: 

 

"Isten is jobban szeret itt. A hangja 
dobban olykor egyet a mély vizekben. 
Azt dobbantja, szebb nekem itt az élet 
s szebb a halál is." 
 

Mint tudjuk, ezt a verset akkor írta, amikor 1941-1942-
ben hazaköltözött Parajdra a háborúra és más nehézségekre 
adott válaszként. Gyerekkora számos élményéhez köthető 
Kis-Küküllő csobbanásai közt az isteni irányító hangot vélte 

hallani. Mégsem sikerült hosszabb távon a szülőfalujában 
maradnia, bár az ott épült kis házikóját várának tekintette. 
Később el tudta fogadnia, hogy neki máshol van helye és 
feladata a világban. Megértette, hogy talán akkor tudja leg-
jobban szolgálni szűkebb és tágabb, hozzá tartozó közössé-
geit a családtól a nemzetig, ha felismeri a sors számára kije-
lölt lehetőségeit. Lehet, hogy a kis székelyföldi faluban hosz-
szabb távon ő nem lehetett volna az később is az, aki volt és 
aki végül maradt: az egész nemzet számára értéket létrehozó 
költő, műfordító és tanár. Lehet, hogy élete utolsó harmadá-
ban szegényebb lett a Kis-Küküllő "gyermekéveim suhogó 
zenéjé"-vel, de otthont lelt Visegrádon, ahol legalább annyira 
szerették, mint Parajdon. Tanárként és igazgatóként a buda-
pesti Baár-Madas Gimnáziumban ugyancsak érezhette, hogy 
neki szánt nemes feladatokat a sors. Az életútjának a végigjá-
rása a sorssal való harmóniakeresésben, a kiseb-nagyobb 
disszonanciák árán is, ugyancsak nevezhető az "ember 
dallamá"-nak. 

Végül hadd világítsak rá az "ember dallama" egy egészen 
konkrét jelentésére is. Áprily Lajosnak számos versét meg-
zenésítették. Említhetném a teljesség igény nélkül a Misztrál 
együttest, Németh Viktort és Kasó Tibort. Öt éve, születésé-
nek 125. évfordulója kapcsán az Internetvers Fesztivál ki-
emelt szerzője volt, és akkor is nagyon szép, értékes zenei 
feldolgozások születtek verseiről. Ő bizonyára szelíden tilta-
kozna, de a valóság mégiscsak az, amit egyfajta vágyként 
megfogalmazott a már többször idézett "Vallomás"-ban, 
hogy "a hűlt sorok [...] érckoporsói"-ból évtizedek múltán is 
megszólal az ő emberi dallama, és ott csilingel a fülünkben, a 
lelkünkben. 
 

Beszédemet egy idézettel zárom a "Valomás"-ból, de 
már előtte megköszönöm a figyelmüket. 

 

"Ha nem leszek, nem fogja tudni senki, 
sorsomnak mennyi furcsa titka volt. 
A hűlt sorok: megannyi érc-koporsó, 

s a könyv, a könyvem gránit-kriptabolt. 
 

De túl romon, ha perce jön csodáknak, 
a mély megkondul, mintha vallana, 
s a bolt alól harangtisztán kicsendül 
s magasra száll az ember dallama! " 

 
Deák-Sárosi László (PhD) 

parajdi születésű költő, filmesztéta 
 

 
 

Kegyeleti nap Áprily Lajos tiszteletére 
 

Augusztus 6-án, a költő halálának 50. évfordulóján mél-
tón emlékeztünk Visegrád Díszpolgára, az iskola névadó-
ja, a magyar irodalom kiemelkedő alakjára. Köszönjük, 
hogy minden helyszínen – református templom, temető, 
Áprily park, Áprily völgy – szép számmal vettek részt 
nem csak Visegrád polgárai, de a környékbeli települések 
képviseletében jelenlévő tisztelői is. A megemlékezés 
szervezői ezúton köszönik meg mindazoknak a fáradozá-
sát, akik jelenlétükkel, az előkészítés és lebonyolítás apró, 
de fontos munkálataival, szolgálatukkal tették méltóvá 
Áprily Lajos félévszázados eltávoztának emlékidézését. 

Epitáfium 
1 
Erdő-koszorúból jött. Messze vitt 
a Házsongárd alól a hosszú út. 
Erdélye helyett megtalálta itt 
a visegrádi erdő-koszorút. 
2 
Hegyes hazája, hol világra jött, 
így üdvözölte: Ave, újszülött. 
Visegrád völgye így: Ave, halott – 
s megszenvedett testének sírt adott. 

 

Visegrád Város Önkormányzata, Áprily Alapítvány 
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K e d v e s  N é z ő i n k !  S z e p t e m b e r  k ö z e p é t ő l  v á l t o z i k  a  v e t í t é s e k  i d ő p o n t j a ,  

k é r j ü k  k ö v e s s é k  f i g y e l e m m e l  a  k e z d é s i  i d ő p o n t o k a t !  
 

S Z E P T E M B E R I  M O Z I M Ű S O R  
 

Belépőjegy: 800,- Ft, Kedvezményes jegy: 500,- Ft (14 év alatti és nyugdíjas) 
Jegyfoglalás a vetítés napján délelőtt 10 óráig: mozi@visegrad.hu. Kérjük a jegyeket az előadás előtt 15 perccel vegyék át. 

Pénztárnyitás: az előadás előtt 30 perccel 
Filmelőzetesek, bővebb információ: www.visegrad/mozi 

 
 

 

Szeptember 1. péntek, 18:00 
MINDEN, MINDEN 
magyarul beszélő, amerikai romantikus dráma, 96’, 2017  
Rendező: Stella Meghie 
Főszereplők: Amandla Stenberg, Nick Robinson  
 

Rendhagyó szerelmi történet a 18 éves Maddyről, aki beteg-
sége miatt nem hagyhatja el hermetikusan lezárt otthonát, és 
Ollyról, a szomszéd srácról. Miközben az ablakon át kémle-
lik egymást és üzeneteket váltanak, mély kötelék szövődik 
köztük; mindent kockára tennének azért, hogy együtt lehes-
senek, még ha mindent el is veszíthetnek.  
 

Szeptember 1. péntek, 20:00 
PAPPA PIA 
magyar romantikus vígjáték, 105’, 2017 
Rendező: Csupó Gábor 
Főszereplők: Szabó Kimmel Tamás, Stohl András, Nagy Feró 
 
 

Papi egy kedves nyugdíjas link, aki egy Duna-parti csónak-
házban él. Ám egy szuperdiszkó tulaja ezt is elvenné tőle, 
hogy buliplázát építsen oda. Az öreg segítséget kér unokájá-
tól, aki habozás nélkül hívja a haverjait. A pesti vagányok 
szembeszállnak Wizy-vel és bombázó alvezérével, és megkí-
sérlik a lehetetlent: a csónakházból romkocsmát varázsolnak, 
hogy összegyűjtsék a szükséges összeget. 
 

Szeptember 3. vasárnap, 18:00 
PAPPA PIA 
magyar romantikus vígjáték, 105’, 2017 
Rendező: Csupó Gábor 
Főszereplők: Szabó Kimmel Tamás, Stohl András, Nagy Feró 
 

Szeptember 3. vasárnap, 20:00 
LOGAN LUCKY – A TUTI BALHÉ 
magyarul beszélő, amerikai vígjáték, 119’, 2017 
Rendező: Steven Soderbergh 
Szereplők: Channing Tatum, Adam Driver, Daniel Craig  
 

A vidéki munkáséletet élő, csóró Logan testvérek gondolnak 
egyet és felkerekednek, hogy a családi átkot megtörve vég-
rehajtsanak egy nagyszabású rablást a legendás NASCAR 
autóverseny idején. Ehhez hívják segítségül a börtönviselt, és 
nem teljesen százas Joe Banget. 
 

Szeptember 7. csütörtök, 19:00  
A LÁNYKIRÁLY 
magyarul beszélő, finn-német-kanadai-svéd- filmd, 106’, 2015  
Rendező: Mika Kaurismäki 
Főszereplők: Malin Buska, Sarah Gadon, Michael Nyqvist 
 

A film a briliáns, extravagáns Kristina svéd királynő történe-
te, aki már hat évesen hatalomra került, és folyamatosan 
küzdött a szélsőségesen konzervatív értékrend ellen, vala-
mint az európai modernizációért.   
 

Szeptember 8. péntek, 18:00 
A LÁNYKIRÁLY 
magyarul beszélő, finn-német-kanadai-svéd- filmd, 106’, 2015  
 

Szeptember 8. péntek, 20:00 
WIND RIVER – GYILKOS NYOMON 
magyarul beszélő, angol-kanadai-amerikai akciófilm, 107’, 2017 
Rendező: Taylor Sheridan 
Főszereplők: Eilzabeth Olsen, Jeremy Renner, Jon Bernthal 

Holttestet találnak a Wind River rezervátumban. A világtól 
elzárt térségbe egy FBI ügynök érkezik, aki egy tapasztalt 
nyomkövetővel próbál a bűnügy végére járni, ám a bizalmat-
lan és zárkózott helyiek nem segítik az ügy felgöngyölítését. 
Ráadásul ebben az elszigetelt térségében a legtöbb gyilkos-
sági ügyet sosem oldják meg. 
 

Szeptember 10. vasárnap, 18:00 
WIND RIVER – GYILKOS NYOMON 
magyarul beszélő, angol-kanadai-amerikai akciófilm, 107’, 2017 
Rendező: Taylor Sheridan 
 

Szeptember 10. vasárnap, 20:00 
RAID – A TÖRVÉNY NEMÉBEN 
magyarul beszélő, francia-belga vígjáték, 105’, 2016 
Rendező: Dany Boon 
Főszereplők: Alice Pol, Dany Boon, Michel Blanc 
 

Bár Johanna nem az a rendőr alkat, de apja befolyásának 
hála felveszik őt a nemzet legkiválóbb fegyveres egységébe 
kiképzésre. Frossiard ügynök hallani sem akar arról, hogy 
nála szolgáljon, ám meg kell barátkoznia a gondolattal, hogy 
a kissé ügyetlen nőből kemény zsarut faragjon.   
 

Szeptember 14. csütörtök, 19:15 
BARRY SEAL: A BESZÁLLÍTÓ 
magyarul beszélő, amerikai thriller, 114’, 2017 
Rendező: Doug Liman 
Főszereplők: Tom Cruise, Domhnall Gleeson, Sarah Wright 
 

A film egy elképesztő igaz történetet dolgoz fel. Barry Seal 
amerikai pilóta volt, aki a Pablo Escobar-féle Medellín kar-
tell szállítója lett, és fegyvert és drogot csempészett a repülő-
in, majd váratlanul beszervezte a CIA, és az amerikai törté-
nelem egyik legnagyobb titkos akcióját hajtotta végre.  
 

Szeptember 15. péntek, 17:00 
RAID – A TÖRVÉNY NEMÉBEN 
magyarul beszélő, francia-belga vígjáték, 105’, 2016 
 

Szeptember 15. péntek, 19:15 
#SOHAVÉGETNEMÉRŐS 
magyar játékfilm, 92’, 2016 
Rendező: Tiszeker Dániel 
Főszereplők: Karácsony Tamás „Fluor”, Csöndör László 
„Diaz”, Ötvös András, Trecskó Zsófia 
 

Ezt a vidám zenés filmet a Wellhellonak a slágerei ihlették. 
A film hat rövid történetet mutat be, melyek valahogyan 
mégis összefüggenek. A film a mai fiatalok életérzését, 
gondjait és párkapcsolati kihívásait igyekszik ábrázolni.  
 

Szeptember 17. vasárnap, 15:00 
ÓRIÁSLÁB FIA 
magyarul beszélő, belga-francia animációs film, 91’, 2017 
Rendező: Ben Stassen, Jeremy Degruson 
 

Adam-mel egyre furább dolgok történnek: gyorsan nő a haja, 
a lába meg akkora, hogy a tornacipőjében sem fér el. Egy 
nap különös nyomot követve eljut az erdőbe, ahol a legendás 
csupaszőr, csupaszív Óriáslábbal találkozik, akiről kiderül, 
hogy az édesapja. Először kétségbe esik, de rájön, neki is 
szuperképességei vannak. A családi boldogságot megzavarja 
a gonosz tudósok felbukkanása, és Adamen a sor, hogy bará-
taival összefogva megmentse bajba jutott apukáját.  

mailto:mozi@visegrad.hu
http://www.visegrad/mozi
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Szeptember 17. vasárnap, 17:00 
#SOHAVÉGETNEMÉRŐS 
magyar játékfilm, 92’, 2016 
Rendező: Tiszeker Dániel 
Főszereplők: Karácsony Tamás „Fluor”, Csöndör László „Diaz”, 
Ötvös András, Trecskó Zsófia 
 

Szeptember 17. vasárnap, 19:15 
BARRY SEAL: A BESZÁLLÍTÓ 
magyarul beszélő, amerikai thriller, 114’, 2017 
Rendező: Doug Liman 
Főszereplők: Tom Cruise, Domhnall Gleeson, Sarah Wright 
 

Szeptember 21. csütörtök, 19:15 
CSÁBÍTÁS 
feliratos amerikai dráma, 93’, 2017 
Rendező: Sofia Coppola 
Főszereplők: Colin Farrell, Nicole Kidman, Kirsten Dunst 
 

Az amerikai polgárháború idején járunk. A sebesült északi 
katonát egy bentlakásos leányiskola elszigetelt lakói fogad-
ják be. A férfi megpróbálja belopni magát az ott élő magá-
nyos nők szívébe. A növekvő feszültség hatására a nők előbb 
egymás, majd a katona ellen fordulnak.  
 

Szeptember 22. péntek, 17:00 
CSÁBÍTÁS 
feliratos amerikai dráma, 93’, 2017 
Rendező: Sofia Coppola 
 

Szeptember 22. péntek, 19:15 
AMITYVILLE – AZ ÉBREDÉS 
magyarul beszélő, amerikai horror, 85’, 2017 
Rendező: Franck Khalfoun 
Főszereplők: Bella Thorne, Jennifer Jason Leigh, Thomas Mann 
 

1974-ben megmagyarázhatatlan gyilkosságok történtek az 
Ocean Avenue 112 alatt. Az elkövetőt elfogták, de azóta is 
sok a ház körül az érthetetlen jelenség. A gyerekeit egyedül 
nevelő anya spórolásból költözik az elhagyott házba:  fia 
évek óta kómában fekszik. De egyre furcsább dolgokkal 
találkoznak. A fiú ikernővére, Belle nyomozni kezd, és las-
sacskán megérti, hogy szörnyű titkok között élnek.  
 

Szeptember 23. szombat, 15:00 
FANTASZTIKUS UTAZÁS ÓZ BIRODALMÁBA 
magyarul beszélő, orosz animációs film, 90’, 2017 
Rendező: Fyodor Dmitriev, Darina Shmidt  
 

A gonosz Urfin lett Óz birodalmának uralkodója, ugyanis 
készített egy sereg fabábut, akikkel sikerült elfoglalnia Sma-
ragdvárost. Urfin már a győzelmét ünnepli, amikor megjele-
nik Dorothy, hogy Madárijesztővel, Bádogemberrel és 
Oroszlánnal felvegyék a harcot a zsarnok ellen.  
 

Szeptember 23. szombat, 17:00 
CHAPLIN: MODERN IDŐK 
amerikai vígjáték, 87’, 1936 
Rendező: Charlie Chaplin 
Főszereplők: Chester Conklin, Henry Bergman 
 

Charlie, a kisember bekerül a modernkori pokolba, azaz egy 
gyárba. A futószalagnál végzett monoton munka miatt az 
őrültek házába kerül. Felépülése után véletlenül belekerül 
egy utcai zavargásba, emiatt börtönbe zárják. Szabadulása 
után megismerkedik egy árva lánnyal. A lány ennivalót lop, 
Charlie pedig nem tud fizetni az étteremben, emiatt mindket-
ten újra börtönbe kerülnek. Charlie könnyes-kacagtató ka-
landokon keresztül végigjárja a modernkori pokol bugyrait. 
Habár már létezett a hangosfilm és ez az a film, ahol először 
volt hallható Chaplin hangja egy nonszensz dalban, ezt a 
filmet tartják "az utolsó nagy némafilm-komédiának".  

Szeptember 23. szombat, 19:15 
RENEGÁTOK 
magyarul beszélő francia-német akcióthriller, 106’, 2017 
Rendező: Steven Quale 
Főszereplők: Sullivan Stapleton, Charlie Bewly, Sylvia Hoeks 
 

Egy csapat elit kommandós a háború sújtotta Európában egy 
tó fenekén több százmillió dollárt érő kincset lel. Hogy az 
arany visszajuthasson tulajdonosához, kitervelnek egy rab-
lást. Az ellenség azonban felfigyel rájuk, így csak 10 órájuk 
marad, hogy végrehajtsák küldetésüket.  
 

Szeptember 28. csütörtök, 19:15 
A REMÉNY MÁSIK OLDALA 
feliratos, finn dráma, 100’ 2017 
Rendező: Aki Kaurismäki 
Főszereplők: Sherwan Haji, Sakari Kuosmanen 
 

Wikström nagyobb összeget nyer pókeren, és vesz egy ét-
termet. Khaled, a szír fiú egy hajó rakománya közé bújva 
érkezik Helsinkibe és egy napon Wikström éttermének hátsó 
udvarában bukkan fel. Hamarosan szűkszavú, ám annál 
szorosabb barátság alakul ki az étterem dolgozói - a tulaj, a 
pincérnő, a szakács, a kutya – és a fiatal menekült között.  
 

Szeptember 29. péntek, 17:00 
A REMÉNY MÁSIK OLDALA 
feliratos, finn dráma, 100’ 2017 
 

Szeptember 29. péntek, 19:15 
LADY MACBETH 
feliratos, angol dráma, 89’, 2017 
Rendező: William Oldroyd 
Főszereplők: Florence Pugh, Christopher Fairbank 
 

A vidéki Anglia, 1865. Katherine fuldoklik szerelem nélküli 
házasságában, jóval korosabb férje és annak rideg családja 
nyomása alatt. Amikor szenvedélyes viszonyt kezd a birtok 
egy szolgájával, elementáris erő szabadul fel benne. Egy 
gyönyörű, határozott és könyörtelen fiatal nő portréja, aki a 
férfiak által dominált világban saját kezébe veszi sorsát. 
 

Szeptember 30. szombat, 15:00 
SALAMON KIRÁLY KALANDJAI 
magyarul beszélő, izraeli-magyar animációs film, 80’, 2017 
Rendező: Albert Hanan Kaminski 
Forgatókönyvíró: Böszörményi Gyula 
 

Salamon nemrég örökölte meg a trónt, de nem érett még az 
uralkodása, mindenből viccet csinál. Legjobb barátja Tobi, a 
sivatagi róka. Jeruzsálem közben nagy eseményre készül: 
Salamon és Sába királynőjének összeházasítására. Ám az 
esküvő előtt Edóm utolsó királyának fia ront elő a tömegből, 
aki apja bűnéért bosszút akar állni a fiún. Megidéz egy dé-
mont, Salamon pedig Tobival a sivatagban találja magát.  
 

Szeptember 30. szombat, 17:00 
LADY MACBETH 
feliratos, angol dráma, 89’, 2017 
 

Szeptember 30. szombat, 19:15 
AZ 
magyarul beszélő, amerikai horror, 135’, 2017 
Rendező: Andres Muschietti 
Főszereplők: Bill Skarsgard, Finn Wolfhard, Nicolas Hamilton 
 

A csatornák mélyéről kapaszkodik fel. Ártatlan gyermekekre 
vadászik. Az emberi értelmet meghaladó sötét erő övezi 
Pennywise, a bohóc figuráját, aki 30 évenként felébred ál-
mából, hogy halálra rémissze Derry lakóit. Hét gyereknek 
azonban sikerül legyőznie a gonoszt, de ő pontosan harminc 
év múlva visszatér, hogy bosszút álljon.  
 

 

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 
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NEMZETISÉGI OLDAL – szerkeszti a Német Nemzetiségi Önkormányzat
 

Atlas des Habsburgerreiches 
 

Jubiläen zweier Herrscherpersönlichkeiten - Kaiser 
Franz Josephs 100.Todestag am 21. November 2016 und 
Kaiserin Maria Theresias 300. Geburtstag am 13. Mai 
2017  - haben das Interesse am Habsburgerreich wieder 
neu angefacht. 
Da lag der Wunsch nach einem einschlägigen Atlas, der 
nicht nur von historischem Interesse, sondern auch ganz 
wesentlich für das Verständnis der heutigen 
Raumstrukturen im mittleren Europa wichtig. 
Hier finden sich physikalische Karten, politische, 
geologische, aber auch Karten der Hauptverkehrslinien 
von Mitteleuropa, des Bergbaus, ethnographisch-
völkerkundliche Karten, wie die Bevölkerungsdichte, die 
Religionen waren. 
Im Atlas sind die verschiedenen Erzherzogtümer 
/Salzburg, Steiermark usw../ erfasst, Grafschaften, 
Herzogtümer, Königreiche die unter der Habsburger 
lebten. Es ist zu ersehen, welche Gebiete ehemals zu den 
verschiedenen Kronländern gehörten. 
Der Herausgeber, Univ. Prof. Dr. Peter Jordan, 
Kulturgeograph und Kartograph, Direktor des 
Österreichischen Ost- und Südosteuropa-Instituts in Wien, 
und Leiter internationaler Gremien liefert mit diesem 
Atlas einen wertvollen Schlüssel zum Verständnis unserer 
heutigen Kulturlandschaft in Mittel- und Südosteuropa. 
 

 
 

Obst für die Wintermonate einzukochen: 
 

Süßes Weintraubenkompott 
 

Zutaten für 4 Portionen: 
500gr Weintrauben, 3 Esslöffel Honig, Saft einer 
Linette,  0,5 l Wasser 
Zuerst die Weintrauben waschen, dann in einen Topf 
den Honig, das Wasser, den Limettensaft und 
Weintrauben zum Kochen bringen. Etwas einkochen 
lassen, dann in Kompottglas füllen, gut verschließen 
und im dunst erkalten lassen. 
 

Lach mit! 
 

Zwei Einbrecher sind in eine Apotheke eingestiegen. 
Flüstert der eine: „Hör zu! Ich nehme die Kasse und 
du etwas gegen deinen blöden Husten”. 
 

 

Einladung 
Meghívó 

 
Hagyományőrző 

Mária-kápolna búcsúnkat 
idén 

szeptember 10-én reggel 9 órai kezdettel 
a Mária – kápolnánál tartjuk. 

 
A misét Nemzetiségi ének-és zenekarunk 

fellépése követi. 
A ceremónia után minden kedves jelenlévőt 

önkormányzatunk megvendégeli. 
 

Mindenkit szeretettel vár a 
Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

vezetősége 
 

 

 

 

 

Kedves Könyvtárlátogatók! 
 

Könyvtárunkban az elmúlt időszakban állomány-
ellenőrzést tartottunk. Kérem Önöket, hogy akinek 
tartozása van a könyvtár felé, szíveskedjen azt be-
hozni leltározás céljából, ezt követően a könyv ismét 
kölcsönözhetővé válik! 
 

Könyvajánló: 
 

Gyerekeknek: 
- Freiwillig-Kábrt-Miler: A világ leggazdagabb verebe és 

más történetek 
 
 

 
 
Felnőtteknek: 
- 25 legszebb magyar vers (hangoskönyv) 
- Benzoni, Juliette: Hajnal szerelme (szépirodalom) 
- Benzoni, Juliette: Hajnal fia (szépirodalom) 
- Bond, Gwenda: Lány a kötélen (bestseller) 
- Clavel, James: A sógun I-II. (szépirodalom) 
- Franzen, Jonathan: Erős rengés (szépirodalom) 
- Gerlóczy Márton: Check-in (szépirodalom) 
- Hesse, Hermann: A pusztai farkas (szépirodalom) 
- Omar, S.: Allah vendégei – mekkai zarándoklat (vallás) 
- Vass Virág: Sohaférfi, Sohanő 
 

Kotz Eszter könyvtáros 



XXXIII. évfolyam 9. szám                                   VISEGRÁDI HÍREK                                                                           13 
 

 
Év Diákja Parajdon 

   

Az ember életében, még akkor is, ha csupán hét 
éves, számos olyan esemény van, ami meghatározza 
a továbbiakat. Egy ilyen meghatározó pillanat az, 
amikor valaki elhagyja a megszokott óvodai közeget 
és belecsöppen egy új világba, az iskola nehéz, bár 
tapasztalatokkal teli mindennapjaiba. 

Tudtam, hogy 
egyszer én is meg 
kell tapasztaljam 
ezt a változást, 
méghozzá nem 
máshol, mint az 
Áprily Lajos Álta-
lános Iskolában, 
ahol a szüleim és a 
nővérem is meg-
alapozták tudásu-
kat. 
A testvérem pél-
dáját követve én is 
csatlakoztam a 

VI–PA csapatához, aminek a segítségével többször 
is alkalmam volt Visegrádra utazni. Rengeteg ked-
ves, segítőkész barátra tettem szert, akikkel mai 
napig is jó viszonyt ápolok. Gyönyörű helyekkel, 
látnivalókkal ismerkedtem, új élményekkel gazda-
godtam, amit ennek a csodálatos tábornak köszönhe-
tek.  
Ezúton szeretném megköszönni azt a megtisztelte-
tést, hogy az 5–8-as éveim alatt másodszor vehettem 
át az Év diákja címet, a gyönyörű plakettet és az 
ajándékot. Köszönöm a tanáraimnak, hogy mindvé-
gig támogattak, bíztak bennem, még akkor is, ha 
rossz napjaim voltak. Remélem, hogy nem okozok 
csalódást és, hogy nem hagyom cserben azokat, akik 
úgy döntöttek, hogy én nyerjem el e rangos kitünte-
tést. 
 

   Simófi István 
 

 

 
Gárdonyi Géza: 
 

Szeptember 
 

Elnémult a rigó. Az esteli csöndben 
az őszi bogár szomorú prí-prí dala szól már. 
A távoli szőlőkben panaszolja szüntelen: 
Elmúlt a nyár, a meleg nyár! 
 

Így változik búsra az én hegedűm is: 
fejemre az ősz dere, az ősz dere száll. 
Gazdagon érik a szőlőm, telve a csűr is, 
de prí-prí: odavan a nyár, - a nyár... 

Kulturális Örökség Napjai 
Visegrád 

 

„Lakóház, templom, iskola”  
Egy visegrádi épület hosszú élet 

 a 14. századtól napjainkig 
 

Kováts István régész  
(Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma) 

helyszíni szakvezetése 
és vetített képes előadása 

 

2017. szeptember 16., szombat 10 óra 
 

Találkozó az Áprily Lajos Általános Iskola 
Rév utca 2. sz. alatti bejáratánál 

 

 
 

„Élet  a római limes  mentén” 
A visegrád-szentgyörgypusztai 
római őrtorony feltárás közben 

 

Gróf Péter régész  
(Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma) 

helyszíni szakvezetése, 
a dunakanyari limes és az ásatás bemutatása 

 

2017. szeptember 17., vasárnap 11 óra   
Visegrád, Mogyoróhegy u. 

 

Megközelítés: Volán busszal a Szociális otthon meg-
állóig, a lépcsőn fel kell menni és a Mogyoróhegy 

utcán a kihelyezett tábláig sétálni. 
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XI. Quadriburgium Játékok 
2017. szeptember 9. szombaton 

a Soproni Sándor Egyesület rendezésében 
a visegrádi sportpályán 

 

16.30 Jelmezes felvonulás 

A szereplők és az érdeklődök felvonulása a 

sportpályától a rendezvénytérig és vissza. 

Csatlakozzon hozzánk, álljon be legionárius-
nak, kísérje az ünnepi menetet római ruhában!  

 

17.00 Régi és új programok a sportpályán  
Találkozhatnak Marcus Aurelius császárral, 

a gyerekeket gladiátoriskola várja, 

és lesz rabszolgavásár is. 
 

Katonai bemutatók, 

küzdelmek és párviadalok 

Ismerkedés a római gasztronómia rejtelmeivel 

Pénzverés, szépségápolás, 

kézműves foglalkozások, játékok és sok más. 
 

Minden érdeklődőt szeretettel vár 

a Soproni Sándor Egyesület 
 

 
 

Tisztelettel hívunk mindenkit 
az NDK-s magyarok találkozójának 

– a szerződés 50. évfordulója – 
alkalmából 

 

2017. szeptember 9-én szombaton 11 órára 
Mátyás Király Művelődési Házba 

rendezendő 
 

NDK-s magyarok – NDK-s életéről 
című fotókiállítás megnyitójára 

 

Mindenkit szeretettel várunk! 
 

 
 

A Mátyás Király Művelődési Ház 
szeretettel hívja Visegrád lakosait 

a hónap utolsó péntekén megrendezendő 
előadás-sorozat következő alkalmára, mely 

 

2017. szeptember 29-én, pénteken 
18 órától lesz a könyvtárban 

 

Ebben a hónapban 
Görgei Artúr és az áruló mítosza 

a 19. század második felének 
magyar irodalmában 

címmel 
 

Dr. Szilágyi Márton 
irodalomtörténész, tanszékvezető egyetemi tanár 

tart előadást. 
 

A belépés ingyenes! 
Mindenkit szeretettel várunk! 

 

 

A Mátyás Király Művelődési Ház 
szeretettel hív mindenkit, 

gyerekeket és felnőtteket egyaránt 
 

2017. szeptember 30-án szombaton 
15-19 óráig 

a művelődési házba 
 

Családi Játszódélutánra 
 

A kártyás játékoktól a táblás játékokig, 
a könnyed és vicces játékoktól 

a komolyabb, az agyat próbára tevő játékokig 
sok mindent ki lehet majd próbálni. 

 

4 – 99 éves korig nem csak a családokat, 
de baráti társaságokat is várunk! 

 

A játékot Horváth Zoltán játékmester 
az esztergomi Játékkunyhó vezetője irányítja. 

 

A program ingyenes! 
Mindenkit szeretettel várunk! 

 
 

 

Szeretettel hívjuk 
Visegrád lakosságát 

 

2017. szeptember 30-án, szombaton 
17 órakor 

 

PINCESORI VIGASSÁGRA, 
ahol borban az igazság 

 

Lesz borkóstoló és zsíros kenyér, 
rövid műsor, zene, tánc és mulatság 

 

Mindenkit szeretettel várunk! 
 

 
 

A Mátyás Király Művelődési Ház 
tisztelettel hívja Visegrád lakosságát 

 

2017. október 8-án vasárnap 17 órára 
a művelődési házba 

 

MUDRÁK ATTILA 
fotóművész 

 

Szent László falképek Székelyföldön 
című kiállításának megnyitójára 

 

A kiállítást megnyitja 
Jánó Mihály 

művészettörténész, muzeológus 
(Kézdivásárhely) 

 
A kiállítás 2017. november 10-ig tekinthető meg 

a könyvtár nyitva tartása szerint 
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Virágos Visegrád 

 

Ebben a hónapban Visegrád központjától egy kissé távo-
labb eső, romantikus környezetben - patak mellett, hegy 
oldalára felhúzódó, csendes helyen – lévő kertet mutatunk 
be. A kert és a ház Pereszlényi Babi /Hilda/ tulajdona. A 
telekhez egy szépen megépített hídon keresztül vezet az út. 
A patak nagyon kedves, de nagyon veszélyes is tud lenni. 
Az itt lakók tudnának mit mesélni róla. Babi elmondása 
szerint 1961-ben építették ezt a házat, melynek ablakaiba 
sok muskátli pompázik. A kert története is innen kezdődik. 
Először zöldséges és gyümölcsös kert volt, amelyet az idők 
során ilyen szép parkká alakítottak. Első feladat a megöre-
gedett gyümölcsfákat (cseresznye, szilva) kellett kivágni 
majd a zöldséges ágyásokat ásták fel és füvet vetettek bele. 
Ezek után sokféle bokrot ültettek a kertbe: különféle színű 
loncot, fenyőt, borókát, fagyalt, mályvát, arany vesszőt, 
nyári orgonát, de találunk dísz szilvát és almafákat is. A 
kertet sövény veszi körül, melynek gondozása (öntözése, 
pótlása, nyírása) nehéz munka, Babi két nap alatt végez 
vele. A bokrokat, hol kerekre, hol hasábformára, hol gömb-
formára igazítja. A hegy oldalában lévő boróka bokor cso-
port egy barlang és abból kiguruló gömbre hasonlít. Régen 
a hegyből egy kis forrás csörgedezett, de ez mára sajnos 
elapadt. Itt találunk egy kis pincét, ahol az évelő virágok 
telelnek. A virágágyak, hosszú keskeny csíkot alkotnak 
melyben különféle színű és méretű bájos bársonyvirágokat, 
fehér és lila violákat, sárga margarétákat-muskátlikat talá-
lunk. Egy nagy kerek ágyásban csak gyapjas tisztesfüvet 
(nyuszifület) találunk. Az árnyékos helyeket páfrányok 
díszítik. Az aszparágusz egy boltívet mintáz. 
 

 
 

A kerítés mellett, meleg helyen megtaláljuk a mostanság 
ismét divatba jövő fűszernövényeket: bazsalikomot, ka-
kukkfüvet, mentát, borsikafüvet, szurokfüvet. A patak 
felőli oldalon málna és szederbokrokat találunk az idén - 
eső híján - kevés volt rajtuk a termés. A kert a pihenést és 
kikapcsolódást is szolgálja: a kert közepén egy napernyő 
árnyékában kerti asztalt és padot találunk, ami alatt a cica is 
szívesen időzik. A pad melletti cserépben gránátalmafa 
cseperedik a tél egy kissé megviselte. Babi egyedül gon-
dozza és ápolja ezt a parkot. Elmondása szerint inkább 
örömet és elégedettséget érez, mint fáradságot a kerti mun-
ka befejezése után. Ehhez a szép munkához jó erőt és 
egészséget kívánunk. 

Visegrádi Szövetség Egyesület 

A Pilisi Parkerdő hírei 
 

A Pilisi Parkerdő Zrt. Visegrádi Erdészete a „Parkerdő termé-
szetesen” uniós természetvédelmi program keretében egyebek 
mellett a Visegrádi-hegység mintegy 20 erdei kistavának 
restaurációját vitte véghez 2008 és 2010 között. A restauráció 
során a szakemberek ezeket a vizes élőhelyeket leromlott 
állapotukból az eredetivel megegyező állapotba hozták, majd 
az erdei kistavak kétéltű- és hüllőfaunáját is felmérték, amit 
azóta is folyamatosan végeznek. 
 

A szóban forgó kistavak mindegyikében elterjedt és nagy 
egyedszámban fordul elő a pettyes gőte, de a kirándulók 
gyakran találkozhatnak barna varanggyal, erdei és gyepi 
békával, valamint zöld levelibékával is. A barna ásóbéka 
és a vöröshasú unka inkább a Visegrádi-hegység délkeleti 
részén fordul elő, a sárgahasú unkának eddig csak Leány-
falunál van ismert előfordulása, míg a kecskebéka fajcso-
port már a nagyobb állóvizekre jellemző, amelyek inkább 
a hegység peremvidékén találhatóak.  
 

A fent említett munkák újabb említésre méltó ökológiai 
eredményt hoztak: idén tavasszal és a nyár első felében 
több erdei kistóból is mocsári teknősök egyedei kerültek 
elő. Az egyetlen, Magyarországon őshonos teknősfaj 
eddig csak elvétve fordult elő a Pilisben és a Visegrádi-
hegységben, így az aranysakál, a fekete gólya és három új 
denevérfaj után még egy fontos faj telepedett meg a Bu-
dapesthez közeli örökerdőkben. 
 

 
 
A mocsári teknős a ma élő teknősfajok közül az egyik 
legnagyobb elterjedési területű faj. Magyarországon az 
egyetlen őshonos teknősünk, védett állat, természetvé-
delmi értéke 50 000 Ft. A patakok és tavak partjainak 
országszerte történő kiépítése, a vizes területek lecsapolá-
sa oda vezetett, hogy állományuk – különösen az urbani-
záció és a motorizáció terjedését követően – jelentősen 
csökkent. A mocsári teknős azonban legérzékenyebben 
talán a tojásrakó helyeinek zavarása miatt fogyatkozott 
meg. Alapvetően a síkvidékekhez és alföldekhez kötődő 
faj, így igencsak ritkán látott vendég a Visegrádi-
hegységben és a Pilisben.  
 

Ha a mocsári teknősök optimális élőhelyre lelnek, tojásai-
kat a vízhez közel rakják le. Legtöbbször 1-1,5 kilométe-
res területen mozognak, így gyakran eltávolodnak a víztől 
is. Fontos, hogy olyan vizeket találjanak, ahol napozóhe-
lyek is fellelhetők, ami legtöbbször kiálló kő, homokpad 
vagy épp egy vízbe dőlt fatörzs, ahonnan a legkisebb 
zavarás esetén is azonnal a vízbe vethetik magukat. 

http://www.parkerdo.hu/index.php?pg=news_1_1206
http://www.parkerdo.hu/index.php?pg=news_1_1212
http://www.parkerdo.hu/index.php?pg=news_1_1337
http://www.parkerdo.hu/index.php?pg=news_1_1337
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Palotajátékokról egy kicsit másképpen 

 

A kedves olvasó már sokszor olvashatott beszámolót a 
palotajátékok sikereiről, eredményeiről. Nyilvánvaló, 
hogy a szervezéssel együtt járó vitákról, nehézségekről 
ezekben az írásokban nem volt említés. Miért is lett vol-
na? Az utóbbi években – ezen belül is legfőképp tavaly és 
idén – azonban olyan jelenségnek lehetünk tanúi, melyek 
komolyan veszélyeztetik a játékok megszervezését. 
De kezdjük az elején. Itt Visegrádon a rendezvények 
döntő többsége ingyenes, és ez az immár hosszú ideje 
tartó folyamat úgy tűnik, néhány helybéliben kialakította 
azt a meggyőződést, hogy neki minden ingyen jár. Holott 
véleményem szerint ez nem így van. Sőt történelmi játé-
kok esetében Magyarországról nem tudok olyan példát 
hozni, ahol akár csak kedvezményt kapnának a helybéli-
ek. Azt is mondhatnám, pont a fordítottja az igaz: semmi 
sem jár ingyen, de a város költségvetése és a városvezetői 
akarat hosszú évtizedek óta lehetővé teszi, hogy így le-
gyen. Ennek örülni kell! 
Hogy jön ez a palotajátékokhoz? Rém egyszerűen. Men-
jünk sorban. Hosszú évekig a visegrádi lakosok ingyen 
tekinthették meg a lovagi torna műsorát. Ehhez a tisztelet-
jegyet előzetesen a könyvtárban vehették át. Minden 
évben el is fogyott 1200-1300 darab ilyen jegy. Igen ám, 
de arra lettünk figyelmesek, hogy a nézőtéren nem látunk 
ennyi helyit, holott a jegy nekik, mint visegrádi lakosok-
nak jár tiszteletként. Ekkor jött a következő ötlet: Ha 
valóban meg szeretné nézni valaki az előadást, akkor 
annak le is kell jönnie a helyszínre, tehát ott helyben az 
előadás előtt személyesen veheti át a neki járó jegyet. És 
lássunk csodát a jegyek száma visszaesett 250-350 darab-
ra. Azaz korábban mintegy 1000 darab jegy máshová 
vándorolt. Tételezzük föl, hogy rokonok, barátok kapták 
meg azt, rosszabb esetben – sajnos tudunk erre is példát - 
eladták. Ez mintegy 2 millió forint (legolcsóbb felnőtt 
jegyárral számolva) bevétel kiesést eredményezett, ami 
pedig alulról súrolja a 10%-ot. Mondanom sem kell, hogy 
nagyon hiányzott ez a pénz a kasszából, de most ne erről 
beszéljünk. De túl az anyagiakon, tanúi lehettünk annak 
az érdekes jelenség megjelenésének, amit a bevezetőben 
említettem. Miről beszélek? Arról, hogy néhány visegrádi 
lakos olyan trágár szavakkal illette a jegy kiadásáért fele-
lős személyt, hogy azt épp ésszel felfoghatatlan. És miért? 
Mert végrehajtotta a rábízott feladatot, igazságos volt és 
valóban senkinek sem kedvezett. Ezen a ponton azért 
felteszem a kérdést: Egyáltalán hogy jön valaki ahhoz, 
hogy így beszéljen valakivel, ráadásul egy nővel? 
De lépjünk tovább! A palotajátékok finanszírozhatósága 
és egyéb okok miatt (ezt a részt, ha megengedik most nem 
fejtem ki részletesebben) tavaly bevezetésre került egy 
újabb változtatás, melyen már rég óta gondolkoztunk, de 
csak ekkorra érett meg az elképzelés. Tudniillik, hogy a 
rendezvény területe napijeggyel legyen látogatható – 
ezzel együtt jelentősen megnöveltük a lovagi tornán kívü-
li programok számát, illetve több korábban meglévő fize-
tési pontot, pl. parkolás, WC, múzeumi belépő megszün-
tettünk. A lovagi torna ez után is, így már külön jeggyel 
látogatható, melynek ára ekkor némiképp csökkent. A 
visegrádiakat ez úgy érintette, hogy a napijegyet mindhá-
rom napra továbbra is ingyenesen megkapták (ezüst kar-

szalag), de a lovagi tornára egy nagyon kedvezményes 
1.000.-Ft-os jegyet kell vásárolniuk. 
Ez aztán elindította a lavinát! A korábbi évek trágár meg-
jegyzései felerősödtek, a dolgozókat oly módon szidal-
mazták egyes helybéliek, hogy ezt elképzelni sem lehet. 
Én már ekkor megírtam volna ezt a cikket, de miután én 
ezeknek az eseményeknek nem voltam fültanúja, nem 
nyilatkozhattam más nevében. 
A rendezvény után most már nem csak egy-két embert 
kellett rábeszélni, hogy ennek ellenére jöjjenek el idén is 
dolgozni, mondván ezt a magatartást biztos csak az új-
donság ereje hozta ki egyesekből. De újabb csoda történt: 
Ez a jelenség idei évben nem hogy nem csökkent volna, 
de fokozódott. A cikk megírását pedig az segítette elő, 
hogy most már hárman is vállalták, hogy névvel leírják az 
őket ért atrocitásokat. 
De térjünk vissza a tárgyhoz. Miért írtam, hogy ez a jelen-
ség komolyan veszélyezteti a palotajátékok megrendezé-
sét? Azért, mert immár sokakban megfogalmazódott a 
kérdés: „Kell ez nekem?” A válasz egyértelmű: Nem kell! 
Igen, erre senkinek sincs szüksége. Mindenki tisztában 
van azzal, hogy a rendezőket időnként éri kellemetlen 
megjegyzés. Bunkó nézők az idelátogatók közt is vannak 
– bár a szomorú tapasztalat az, hogy arányuk kisebb -, de 
ők elmennek, és az ember jó esetben utólag csak moso-
lyogva gondol rájuk, sztorizik róluk. De a helyiekkel – 
akik sokkal agresszívebbek – más a helyzet, hiszen más-
nap összefutunk a boltban, szembe találkozunk az utcán. 
Igen, és újra felvetődik a kérdés: „Kell ez nekem? Szük-
ségem van nekem erre?” Hát persze hogy nincs! 
De nem is nekik van szükségük erre, hanem a palotajáté-
koknak és közvetve a városnak van szüksége rájuk! Nél-
külük ugyanis nem lehet palotajátékokat rendezni! Ter-
mészetesen lehet munkásokat toborozni Nyíregyházáról, 
de az a tudást, helyismeretet, elkötelezettséget nem lehet 
pótolni, ami az évek alatt a szervezők, rendezők és infó-
sok fejében felgyűlt. Már pedig e nélkül nem megy. És ha 
nincs helyettük más, márpedig nincs, hiszen a helyi hu-
mán kapacitás meglehetősen véges, akkor honnan lesz 
ember, aki dolgozik? Tehát ki merem jelenteni ez komo-
lyan veszélyezteti a palotajátékok szervezését. 
Ennél a pontnál pedig engedjék meg, hogy ugorjak még 
egy utolsót. Ha a palotajátékok kudarcot vall, akkor ez 
meggyőződésem, hogy hatással lehet az egész város életé-
re is. A városnak jelentős bevételei származnak a túriz-
musból. A város marketingnek - melynek részben ered-
ményeként jelen pillanatban évi mintegy 200-220.000 
vendégéjszakát regisztrálhatunk -, pedig a palotajátékok a 
„zászlóshajója”. Immár hosszú évek óta így épül fel a 
Visegrádot népszerűsítő propaganda. Ha ez sérül közvet-
ve veszteség éri majd az egész várost de legfőként az 
ebben az ágazatban dolgozók bevételeit. 
Mindenki ismeri a gyermekdalocskát, mely szerint a pat-
kószög miatt végül egy egész ország elvész. Úgy hiszem, 
most van itt az ideje annak, hogy mi Visegrádon beverjük 
ezt a patkószöget a palotajátékok tekintetében. 
Most kérem, olvassák el az érintettek még nyomdafesté-
ket elbíró „élménybeszámolóját”. 

Mikesy Tamás 
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Utóhang – a kapuból ... 

 

Három nap. Időutazás. Forgatag. Sok vendég. Középkor. 
Visegrád. Palotajátékok. 
 

Kinek mit jelent? 
 

Lássunk egy válogatást a visegrádiak a XXXIII. (és még 
egy-két korábbi…) Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok 
alkalmával a visegrádi rendezőkhöz intézett 
megnyilvánulásaiból: 
 

„Végre van egy kis nyüzsgés.” – „Jaj, ilyenkor menekülök is 
Visegrádról!” – „Mért nincs nagyobb nyüzsgés?” – „Na, 
megy a tivornya hajnalig!” – „Miért zárt be minden olyan 
korán?” – „Jó lenne, ha figyelnének jobban a biztonságra!” 
– „Minek annyi rendőr, elrontja a hangulatot!” – „Tudjuk, 
ilyenkor külön jogrend van...” – „20 éve bezzeg sokkal jobb 
volt!” – „Miért nincs ingyen?” – „Nesze, itt az ezres, csak 
hogy nullszaldós legyen a rendezvény!” – „Nem mondod, 
hogy nem engedsz be b…meg, itt lakom!” – „Csak 
beszaladunk egy pillanatra!”, mondja apuka, miközben két 
kislányát kézen fogva félrelök a kapuból és (ingyen) 
végignézi az előadást – „H..ye ..banc!”, mondja egy másik 
polgártársunk félmeztelenül, söröskorsóval a kézben, 
dölöngélve Zsókának – „Na, menjetek ti a ..csába!” 
 

Bár a kapuban állva mindezt kénytelenek vagyunk akkor 
és ott mosolyogva elviselni, itt és most minden, a 
rendezvény szervezésében 12 hónapon át részt vevő és a 
rendezvény három napján hajnaltól éjszakáig 35 fokban, 
vagy épp szakadó esőben a rendezvény sikeres 
lebonyolításán fáradozó társam nevében kikérem 
magamnak ezt a hangnemet és viselkedést. 
 

Fáradtan, kissé már elkeseredve – talán vasárnap – 
mondtam valakinek: nem kell ez, ha nem szeretjük... 
Pedig szeretjük. És kell. És jó. Mert szeretjük. 
Én például szeretek részt venni a szervezésben és a 
lebonyolításban. A helyi vállalkozók, szállásadók 
többségének megnő ilyenkor a forgalma. Sok visegrádi 
három napig kosztümben jár-kel, felvonul, és jól érzi 
magát. 
 

Tisztelettel kérem hát mindazokat, akik nem szeretik: ne 
keserítsenek destruktív megnyilvánulásaikkal, ne rontsák 
el azok örömét, akik szeretik, és minden évben igenis 
várják már ezt a három napot! 
 

Köszönettel: Gerstmayer Bea 
 

… és az infopultból 
 

Sokan visszatértek, hogy leszakadt a karszalag, kérnek 
másikat, vagy hogy ugyan őt már tegnap kipipáltuk a 
névjegyzékben, de a karszalagot nem kapta meg – bár a 
pultban mindenki úgy emlékszik, hogy igen, sőt még a 
jelen lévő kislánya is... Persze, pár embernek eszébe jutott 
– köszönet érte! – a leszakadt karszalagot visszahozni, 
tudván, hogy normál esetben a csere úgy működik, ha 
visszaadom az eredetileg megkapottat. Természetesen 
mindenkinek adtunk másikat, senkiről nem feltételeztünk 
rosszat. De akkor már elgondolkodik az ember, mikor a 
szomszéd települések lakóit meglátja ezüst színű 
karszalaggal. Páran még oda is jöttek a pulthoz gúnyos 
arccal, mondván: „Most mit veritek magatokat, szereztem!” 

Aztán meg jönnek a beszólások: „Itt laktam 15 évig, nem 
ismersz meg b…meg?” - „Én tősgyökeres visegrádi 
vagyok, csak már nem itt élek 20 éve. Mi az, hogy én nem 
kapok visegrádi karszalagot?! Szégyelljétek magatokat!”  
- „Igaz, hogy nem állandó lakos vagyok, csak ideiglene-
sen bejelentett, de én adót fizetek ennek a városnak! Tud-
játok, az enyém az a nyaraló ott a hegytetőn. Mi az, hogy 
nekem nem jár visegrádi karszalag???? Felháborító!!” 
 

Valaki a pénztárnál tévedésből megvette a napijegyet, 
majd odajött hozzánk és kiabálva közölte, hogy őt itt most 
nagyon átverték. Magyaráztuk, hogy menjen vissza a 
kasszához, mert visszaváltják azt, de csak nehezen 
sikerült lenyugtatnunk. Miért feltételezi rólunk, hogy át 
akarjuk verni?! 
(Ja, és ezúton szeretném megkérni azokat, akik megtették: 
engem lehet szidni, anyukámat viszont hagyják ki belőle, 
ő nem tehet semmiről, és soha nem volt utcalány, és most 
sem az.) 
 

Tiszteletjegyek. A szó első része a TISZTELET fogalom. 
Azért kapja valaki, hogy megköszönjék vele azt a segítsé-
get, mellyel az illető segítette, segíti a rendezvényt vagy a 
várost a múltban vagy a jelenben. Soha nem szerettük 
volna, hogy névre szóló legyen, mert azt feltételezzük, 
hogy az illető szereti a Palotajátékokat, és ő fog eljönni a 
családjával. De amikor a pultnál flegmán közlik, hogy 
csak nem gondoljuk, hogy ő azt már nem adta oda valaki 
másnak, felkapjuk a fejünket. Megtehette, hiszen nincs 
ráírva, hogy nem átruházható, de akkor bizony ki kell 
fizetni az 1.000.- forintos belépőjegyet a lovagi tornára. A 
pénzt csuklóból röpülve meg is kaptuk azzal a megjegy-
zéssel, hogy nevetséges, amit itt csinálunk, és bizony ezt a 
jegyet sem ő fogja felhasználni. És közben meg nem 
értjük, hogy ha egyébként ennyire nem érdekli a rendez-
vény, akkor miért kell tiszteletjegyet kérni – és ezt még az 
orrunk alá is dörgölni...? 
 

Többen megjegyezték nekem a rendezvény után, hogy 
idén valahogy nem volt az igazi a palotajátékok, idegesek, 
feszültek, fásultak voltunk, nem volt a megszokott laza 
hangulat, az az igazi „palotajátékok feeling”. Többünknek 
sok éven keresztül ünnep volt a Palotajátékok három 
napja. Idén először péntek este magam is azon kaptam 
magam, hogy öt perce mantrázom magamban: mikor lesz 
már vasárnap este. Félreértés ne essék: nem sajnáltatni a-
karom magamat-magunkat, csak egy kis bepillantást nyúj-
tani e három napba a mi szemszögünkből. És elmondani, 
hogy mi is emberből vagyunk, a Palotajátékok alatt is. 
 

Ezúton is szeretném megköszönni az info pultos 
lányoknak-asszonyoknak a helytállását, hogy bár sokszor 
„kinyílt a bicska a zsebben”, egyszer sem „gurult el a 
gyógyszerük”, holott a velük-velünk szemben megenge-
dett hangnem jópár visegrádi és volt visegrádi személy 
részéről sok esetben minősíthetetlen volt. És bár 
kisebbségben voltak a többi helyi lakoshoz képest – nekik 
nagyon köszönöm a kedves szavaikat, mosolyukat, 
türelmüket – remélem az info pultban dolgozóknak nem 
vették el a kedvüket a jövő évi Palotajátékoktól. Az 
enyémet – nem is kicsit – igen…. 
 

Burgermeister Ágnes 
 

folytatás a következő oldalon 
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folytatás az előző oldalról 
 

Kedves Olvasók! 
 
Teljes mértékben egyetértve az előttem „szólókkal” az 
alábbi Wass Albert idézettel szeretném érzékeltetni a 
helyzet komolyságát.   

„Az emberiség legnagyobb átka az elfogultság, mert az 
elfogultság megvakítja a látást, s gonosz irányba téríti a 
tömegeket. Csak megértés alapján lehet emberi közössé-
get megtartani, legyen az a közösség család, nemzet vagy 
ország. Az egymás iránt való türelem és megértés a tár-
sadalom legfontosabb kelléke. Ahol ez kivész az elfogult-
ság miatt, ott minden összeomlik.” 
 

Grósz Gábor 
 
Mindenkinek, aki BÁRMIVEL – munkával, rész-
vétellel, a programok megtekintésével, jókedvvel, jó 
szóval, bátorítással … – segítette/segíti a Visegrádi 
Nemzetközi Palotajátékokat és szervezőit, ez úton is 
KÖSZÖNJÜK! 
 

 

Köszönet 
 

Mint tudják, 2017. június 8-án tűz keletkezett a Fő 
utca 56. szám alatti Társasházban. A Társasház la-
kói ezúton mondanak köszönetet mindazoknak, 
akik önzetlenül segítségünkre voltak és vannak, 
ezekben a nehéz napokban. 
Elsősorban a Visegrádi Önkéntes Tűzoltóknak, és 
 egy ismeretlen fiatalembernek aki nagyon sokat 
segített a tűz oltásában. 
A visegrádi Önkormányzatnak, a Tahi-Fa-Ker Kft-
nek,  a Trója-Bau Kft-nek és dolgozóiknak. Az ő 
segítségük nélkül további károk érték volna a tár-
sasházat. 
Sajnos azt is meg kell említeni, hogy volt, aki a 
mi szerencsétlenségünket kihasználva, az éjszaka 
leple alatt megpakolta meg törmelékkel az általunk 
60.000.-Ft-ért rendelt konténert, ami felháborító! 
Ha ez a dzsippel érkező "úriember" megkérdezte 
volna, biztos nem utasítottuk volna el! 
 

Köszönettel: 
 

Fő utca 56. Társasház lakói 
 

 

Hirdessen  
a VISEGRÁDI HÍREK-ben! 

 

Kedvező tarifák! 
Ha többször hirdet, kedvezményt kap! 

 

Felhívjuk a cikkírók, hirdetők figyelmét, 
hogy írásaikat minden hó 15-ig adják le 

személyesen a könyvtárban, vagy küldjék e-mail-ben 
a mikesytamas@freemail.hu címre! 

Tanévkezdés a visegrádi sípályán! 
 

Az elmúlt szezonban, ismét 
sokan ismerkedtek meg a sízés 
alapjaival, a gyönyörű fekvésű 
visegrádi sípályán. A jelentősen 
bővített műanyag pályás felüle-
tünk jól vizsgázott, immár egy 

teljes értékű haladó és egy kezdő pályánk van, 2 db felvo-
nóval, ahol Szentendrétől Pilismarótig bővült a síoktatási 
programban részt vevő iskolások és óvodások köre. Az 
őszi időszak méltó befejezése volt, a szokásos síverseny 
után megtartott havas edzésünk, ahol a szülők nagy bámu-
latára, a gyerekek azonnal tudták alkalmazni a műanyag 
pályán megszerezett tudásukat, sikongatva csúsztak im-
már a nagyobb, havas pályákon is. Szerencsére jó telünk 
volt, ilyenkor jelentősen bővül és egyben módosul is a 
síoktatásunk, szerkezete, ettől az évtől már lesz lehetőség 
a csoportos oktatások folytatására a havas lejtőkön is, 
amihez már csak egy jó tél szükséges, ismét. 
További információ: www.visegradsipalya.hu 
 

Várunk mindenkit szeretettel! 
 

Gutbrod Rezső síoktató 
 
 
 

Közérdekű telefonszámok 
 

Baleset, segélyhívás, bejelentés esetén ELSŐKÉNT 
hívandó általános segélyhívószám: 112 
MENTŐK: 104 
RENDŐRSÉG: 107 
TŰZOLTÓSÁG: 105 
 

Szentendrei Rendőrkapitányság: 06-26/502-400 
Visegrádi Rendőrőrs, tel/fax: 06-26/398-273 
Herdics Antal megbízott őrsparancsnok: 06-70/492-0803 
illetve Bátka Szabolcs körzeti megbízott: 06-70/942- 9210 
 

Visegrádi Polgármesteri Hivatal: 
 06-26/398-255, 06-26/398-090 
Kormányablak (Tahitótfalu): 
06-26/585-036, 06-26/585-038 
 

Orvosi rendelő: 06-26/397-474 
Védőnő: 06-20/236-8569 
Fogorvos: 06-26/397-574 
Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház: 
06- 26/801-700 
 

Áprily Lajos Általános Iskola: 06-26/398-312 
Fellegvár Óvoda: 06-26/398-130 
Városi Konyha: 06-26/398-100 
Mátyás Király Művelődési Ház: 06-26/398-128 
 

Visegrádi Turisztikai Információs Iroda: 06-26/397-188 
 

Plébániahivatal: 06-26/398-006 
 

Karakas Temetkezési és Szolgáltató Kft.: 06-26/390-813 
 

Postahivatal (1. számú): 06-26/398-099, 06-26/398-020 
Dunakanyar Takarékszövetkezet: 06-26/398-150 
 

DMRV hibabejelentő: 06-27/511-511, 06-40/881-188 
ELMŰ hibabejelentő: 06-80/383-940 

mailto:mikesytamas@freemail.hu
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A Visegrádi Hírek hasábjain 
is szeretnénk megköszönni minden 

együtt érző Barátnak és Tisztelőnek, 
hogy lerótta kegyeletét 

BORSODY ISTVÁN 
előtt és elkísérte utolsó útjára. 

Külön köszönetünket fejezzük ki Paulusz Józsefnek 
az Áprily-vers tolmácsolásáért. 

 

Borsody család 
 

 
 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
 

 Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, 
akik elkísérték utolsó útjára 
SCHANDL MÁRTONT 

sírján elhelyezték a megemlékezés virágait, 
részvétükkel fájdalmunkban osztoztak. 

 

Schandlné Klári és családja 
 

 
 

Cserépkályha építése,  
átrakása,  

új és régi csempéből  
és téglakályha-építés 

 

 Honti László  
 Telefon: 06 (20) 356-6634 

 
 

Kedves Visegrádi Lakosok! 
 

Dunabogdányban a 11-es főút mellett  
 (Kossuth Lajos út 116-ban) 

 

zöldség-gyümölcs-savanyúság 
bio és reform élelmiszerbolt 

nyílt! 
 

NAPI AKCIÓS ZÖLDSÉGEK,  
GYÜMÖLCSÖK, 

HETI AKCIÓS LISZTEK, OLAJOK,  
TÉSZTAFÉLÉK 

 

Téli savanyúság akciós áron kapható, 
savanyú káposzta 299 Ft/kg, 

étkezési mák (magyar) 800 Ft/kg, 
banán 390 Ft/kg, mandarin 399 Ft/kg, 

sütőtök 65 Ft/kg 
és még sok akciós zöldség-gyümölccsel várjuk 

Kedves Vásárlóinkat! 
 

BIOLISZTEK, HIDEGEN SAJTOLT OLAJAK, 
TÉSZTAFÉLÉK, KEKSZEK, 

ASZALT GYÜMÖLCSÖK  
ÉS MÉG SOK MÁS! 

 

Sok szeretettel várunk mindenkit! 
 

Elérhetőségünk: 
06 (30) 265-4679 

 

 

KÖSZÖNET 
 

 Szeretnénk köszönetet mondani Zeller Tibornak, 
hogy lehetővé tette, a visegrádi gyerekeknek 

az ingyenes teniszoktatás és gyakorlás lehetőségét. 
Meg szeretnénk köszönni György Károly okleveles 

teniszoktatónak is a lelkes munkáját és türelmét. 
 

Teniszt megszerető gyerekek 
és szüleik 

 
 

 

DUNAKANYAR  
VAGYONVÉDELEM 

24 órás távfelügyelet járőrszolgálattal 
Lénárd Péter  

Telefon: 06 (20) 911-7775 
 

 
 

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

Fieszl Csaba 
Telefon: 06 (30) 226-3089 

 

 

 
 

F A T E L E P  
 

2021 Tahitótfalu, Béke út 87. 
(a falu végén, Pócsmegyer irányába) 

 

FAÁRU KEDVEZŐ ÁRON! 
68.500 Ft/m3 áron 

 

ZSÁKOS GYÚJTÓS  
700 Ft/zsák 

 

Gerenda, szarufa, padló, deszka, stafni, tetőléc, 
OSB, gipszkarton, lambéria, hajópadló,  

zsindely, milesi festék, Ondoline, szigetelők,  
tetőtéri ablakok, műanyag nyílászárók,  

szegek, csavarok, kiegészítők, bádog, csatorna,  
vörösfenyő, tetőfóliák, zsaludeszka 

 

Házhoz szállítás, gyalulás, méretre vágás  
megoldható! 

 

Nyitvatartás: 
hétfőtől péntekig 7–16 óráig, 

szombaton 7–12 óráig 
 

Telefon: 06 (30) 181-1471 
 

e-mail: tahifa87@gmail.com 
 
 
      

www.tahifaker.hu 
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TŰZIFAELADÁS  
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL! 

EŐRY CSABA  
Tel.: 06 (30) 306-0516 

 

 

AJTÓ, ABLAK,  
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA 

garanciával, korrekt áron 
Herr Gábor  

06 (20) 399-7027,  06 (20) 599-9337 
e-mail: herrsta@gmail.com 

 

Visegrádon, könnyen megközelíthető helyen,  
80 m2-es helyiség tárolásra, egyéb más célra is kiadó 

Mobil: 06 (20) 257-2753 
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