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PÜNKÖSD IDEJÉN 
Nagy László: 

Pünkösdi hajnal 

 Lángszalagos aranykerék 
 a hajnali égen, 
 én fölfelé vágyakoztam 
 s csak lent lehet élnem. 

 Föllebeg vérpettyes vércse, 
 soha nem rak fészket, 
 gyönge madárt lehóhérol, 
 nevel kis vércséket. 

 Vércsét látok, mégse vágyok 
 dühök csillagára, 
 homlokomra holdat karcolt 
 A gilice lába. 

 Pünkösd jeles napja eljött, 
 ne lázadozz nyelvem, 
 bőnösöknek szót se szólok, 
 nem értenek engem. 

 Piros a pünkösdi rózsa 
 s nehéz mint a szívem, 
 lehull a pünkösdi rózsa, 
 hitem elveszítem. 

Pünkösd: a keresztény/keresztyén világ nagy ünnepe a 
karácsony és a húsvét mellett. Jelentése: pentekoszté, azaz 
a húsvét utáni ötvenedik nap.  

Az ókori Izraelben a húsvét második napján kezdtek 
aratni, minden nap egy kalászt, hetenként kévét számol-
tak, s így 7 hét (49) nap elteltével ünnepelték a zsengék 
ünnepét. Az Ószövetség szerint pünkösdkor volt a Sinai-
hegyi kinyilatkoztatás, a Tízparancsolat kijelentése. 

A kereszténység ma pünkösdkor a Szentlélek kitöltetését 
ünnepli. Pünkösd ünnepét az egyház születésnapjának is 
tartják. 

(Ábel–Zsuzsanna. Képes bibliai lexikon alapján) 

A csíksomlyói templom 
híres madonnája, 

a ,,Napbaöltözött Asszony” 

ÁLDOTT 

PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET 

KÍVÁNUNK 

MINDEN KEDVES 

OLVASÓNKNAK 

ÉS CSALÁDTAGJAIKNAK! 

Visegrádi
Hírek
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VÁROSHÁZI HÍREK 
Beszámoló a képviselı-testület 2007. március 29-i ülésérıl 

1. A képviselı-testület még a március 8-i testületi ülésen 
kiválasztotta azt a pénzintézetet, amelyik a 
legmegfelelıbbnek bizonyult a város fejlesztési 
terveinek elıkészítésére és az ehhez kapcsolódó hazai 
és uniós pályázatok megírására. A jelentkezı cégek 
közül a Raiffeisen Consulting Zrt. nyújtotta be a legjobb 
és legsokoldalúbb ajánlatot. A március 29-i ülés elsı
napirendi pontjában a bankkal kötendı szerzıdést 
vizsgálták meg a képviselık. 

A szerzıdéstervezet szerint a bank megvalósíthatósági 
tanulmányokat végez a városközpont fejlesztési projekt 
és különbözı turisztikai fejlesztési projektek esetében, 
valamint üzleti tanácsadást végez pályázatok megírásá-
hoz és be is nyújtja azokat. A városközpont tervének fej-
lesztési tanulmányában szerepel még a kandeláberprog-
ram, a közterületek megújítása, valamint az Ágasház-
parkoló. A turisztikai fejlesztési projekt pedig a Várkert 
turisztikai hasznosítását, a Fellegvári út korszerősítését, 
az Ágasház-parkolót, valamint a millenniumi ünnepsé-
gek programját tartalmazza. 

2. A 2006. évi Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok 
beszámolójával kapcsolatban a képviselı-testület 
meghallgatta ifjabb Cseke Lászlót, a Pro Visegrád 
Kht. ügyvezetıjét. 

Tájékoztatást kaptunk arról, hogy sikerült végre megállí-
tani azt a folyamatot, hogy a rendezvény veszteséggel 
zár. A tavalyi év mérlege 1 millió forint nyereség volt. A 
palotajátékok programkínálata tovább bıvült, a progra-
mok a tornapályán kívül 4 szabadtéri színpadon zajlot-
tak, és több helyszínen mőködött gyermekjátszóház is. 
Az újítások sikeresnek bizonyultak, ezért idén szeretné 
ezeket a kht. továbbfejleszteni. A vendéglátó egységek-
kel is további tárgyalásokat folytatnak a korhő megjele-
nés és ételkínálat megvalósítása érdekében. A Pro Viseg-
rád Kht. távlati tervei szerint a tornapályán felállított tri-
bünök és színpad a palotajátékokon kívül több könnyő- 
és komolyzenei rendezvénynek adhatnának otthont már 
idén nyáron is. 

3. A képviselık támogatták a Rákóczi utca felújítására 
benyújtandó pályázattal kapcsolatos javaslatot. 

4. Az elsı napirendi pontban tárgyalt vezérprojektek 
megvalósításához szükséges pályázatokkal kapcsolatos 
banki közremőködésen túl az önkormányzat saját 
maga is foglalkozik pályázatok elkészítésével. 2007-
ben a következı pályázatok nyújtanak lehetıséget az ön-
kormányzat számára: A hivatal épületének akadály-
mentesítése, a városkapu és környékének felújítása, a 
városközpont területének régészeti feltárása, valamint 
csónakház tervezése. Az utóbbi pályázat sikeres volt, 5 
millió forintot nyert a város néhány környezı
településsel együtt egy csónakház kivitelezési terveinek 
elkészítésére. A tervezı elképzelései szerint a 
csónakházban 24 vagy 36 fıs, egyszerő szálláslehetıség, 
közösségi helyiség és kiszolgáló egységek (fürdı, 
konyha) is lennének. A tervek várhatóan április végére 
készülnek el a helyi igények szerint. A további pályázati 
lehetıségeket folyamatosan figyelemmel kísérik. 

5. A képviselı-testület tagjai tájékoztatást kaptak a 
2007. év beruházásainak elıkészítésérıl. A be-
ruházások tervezetében a következı munkálatok 
szerepelnek: közterület-fejlesztés, járdaépítés, útba-
igazító táblák elhelyezése, a patakmeder és vízelvezetı
rendszerek rendezése, a vízibástya felújítása, régészeti 
feltárások, a Rákóczi utca felújítása, az önkormányzat 
épületének akadálymentesítése, a tornacsarnok tetı-
javítása, az iskola udvarán kerékpár- és szemétgyőjtı-
tároló kialakítása, a patika, a hentesüzlet és a fodrászat 
épületeinek homlokzati felújítása, a mővelıdési ház 
életveszélyes kéményének átépítése, a mozi padlózatának 
felújítása, a rendırırs helyiségeinek kifestése, valamint a 
Gamesz-udvar kapujának el-készítése. 

6. Borosházi Tamás fıépítész tájékoztatást adott a 
Várkert geodéziai felmérésérıl. A közeljövı turisztikai 
fejlesztéseihez szükség van a geodéziai felmérésre, amit 
a terület nagysága miatt, a fejlesztési elképzeléseknek 
megfelelıen négy ütemben fognak elvégezni. Az elsı
ütem felmérésének költsége 380.000 forint, amit a 
millenniumi alapból fizet az önkormányzat. 

7. A továbbiakban 2 ingatlanra vonatkozóan elıvásárlási 
jog gyakorlásáról döntöttek a képviselık, valamint 
tájékoztatást kaptak a kistérségi e-önkormányzati 
számítógépes rendszerrıl. Ez utóbbi az interneten 
keresztül egy átláthatóbb és gyorsabb lakossági 
ügyintézést tesz majd lehetıvé. Módosításra került a 
parkolás rendjérıl és a parkoló- és rakodóhely 
megváltásáról szóló önkormányzati rendelet.  

8. Nagymaros polgármestere levélben kereste meg a 
visegrádi önkormányzatot, melyben javasolja, hogy 
Nagymaros, Visegrád, Verıce, Kismaros, Szokolya, 
Zebegény, Pilismarót és Dömös települések egy új 
kistérséget hozzanak létre. Visegrád már tagja egy ilyen 
szervezetnek, nevezetesen a Dunakanyari és Pilisi 
Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásának, két 
kistérséghez egyidejőleg azonban nem csatlakozhat. 
Ezért a testület úgy döntött, hogy támogatja az új 
szervezetet, és együttmőködik vele olyan területeken, 
ahol célszerő, de nem csatlakozik hozzá. 

9. A következı napirendi pontban a lejárt határidejő
határozatokról szavaztak a képviselık, majd Hadházy 
Sándor tájékoztatta a testületet a két ülés közt eltelt idı
eseményeirıl. A polgármester többek között tárgyalt 
Novák Lajossal, Dömös polgármesterével a Visegrád–
Dömös közötti kerékpárút nyomvonalával kapcsolatban, 
a „Magyarországról jövök” címő rádiós mősorban a 
visegrádi mőemlékek jövıjérıl beszélgetett Varga 
Júliával, megbeszélést folytatott az ELMÜ 
képviselıjével a kandeláberprogramról és részt vett egy 
elıkészítı megbeszélésen az Esztergom–Visegrád 
Világörökségi pályázatával kapcsolatban is. Visegrádra 
látogatott Somogyi Zoltán, az Önkormányzati és 
Területfejlesztési Minisztérium szakállamtitkára, vele 
áttekintették a Visegrádot érintı turisztikai kérdéseket. 

Dobri Imre 
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Beszámoló a képviselı-testület áprilisi rendkívüli üléseirıl 

Áprilisban 3 alkalommal is összegyőlt a visegrádi képvise-
lı-testület.  

1. Az április 5-i ülésen a képviselık a bizottságok által 
korábban javasolt módosításokkal egyhangúlag elfo-
gadták a gazdasági programot, más néven ciklus-
programot. A gazdasági programban megfogalmazott 
célkitőzések adnak irányt a képviselı-testületnek a négy 
éves ciklus alatt elvégzendı feladatokhoz, fejlesztések-
hez.  

2. A következı ülést egy héttel késıbb, április 12-én 
tartotta a testület, melynek elsı napirendi pontjában 
a kompok és révek felújítására kiírt pályázatról tájé-
kozódtak a képviselık. A visegrádi önkormányzat az 
elmúlt években mindig pályázott a révek és kompok fel-
újítására, korszerősítésére. Az Atlantis Kft.-vel együtt-
mőködve idén is lehetıség nyílik pályázati források meg-
szerzésére. Az együttmőködés szerint a 30%-os pályázati 
önrész – 15 millió forint – biztosítását az Atlantis Kft. 
vállalja, a pályázat benyújtását pedig az önkormányzat 
végzi el. 

3. Napirendre került a sportcentrum területén épülı
öltözı és a futballpálya állapota és további sorsa. A 
tavalyi évben egy közbeszerzési eljárás eredményeként 
elkezdıdött a sportcentrum öltözıjének építése. Sajnos, a 
nyertes fıvállalkozó nem váltotta be a hozzá főzött re-
ményeket, ezért abban állapodtak meg az önkormányzat-
tal, hogy egy megfelelı alvállalkozó folytatná a munkát. 
Három alvállalkozó pályázott a munka elvégzésére, a 
képviselık a munka elvégzésével Polgár Zsolt visegrádi 
vállalkozót bízta meg a képviselı-testület. A legkedve-
zıbb költségvetésen kívül fontos szempont volt a dön-
tésben az is, hogy helyi vállalkozók kapjanak lehetıséget 
helyi fejlesztések kivitelezésében.

4. A lepencei strandfürdı a szálloda-beruházás ideje 
alatt a tervek szerint zárva tart. Az önkormányzat és 
több visegrádi vendéglátó is kérvényezte, hogy az en-
gedélyek beszerzése, a régészeti feltárások és egyéb 
elıkészítı munkálatok ideje alatt – amennyiben lehet-
séges – nyissák meg a fürdı kapuit a látogatók elıtt. 
Dr. Simon Péter, a Castrum Kft. ügyvezetı igazgatója  

tájékoztatta a testületet arról, hogy a strand ebben a 
szezonban – csökkentett üzemmódban – még nyitva 
lesz, és a jegyárak tekintetében sem lesz változás, tehát 
a Parkerdı dolgozói és a visegrádi lakosok fél áron láto-
gathatják a lepencei strandfürdıt. Cserébe az önkor-
mányzat erre az évre mentesíti az üzemeltetıt a vízdíj be-
fizetése alól. 

5. Visegrád 5 millió forintot nyert egy a leendı sport-
centrum területén épülı csónakház terveinek elkészí-
tésére. A március 29-i testületi ülésen a képviselık meg-
szavazták, hogy az önkormányzat vállalja a csónakház 
kivitelezését az elkészített tervek alapján, melyek termé-
szetesen igazodnak a város igényeihez. Az április 12-ei 
ülésen a terveket vitatta meg a testület. Mivel a csónak-
házrendszer Visegrádon kívül még további öt települést 
érint, az önkormányzatok a kivitelezéshez jó eséllyel pá-
lyázhatnak uniós támogatásokra. 

6. A következı napirendi pontban a Dunakanyar Regio-
nális Televízió önkormányzati támogatásával kapcso-
latban döntött a képviselı-testület. 
Balázs Csilla fıszerkesztı beszámolt a televízió heti 
rendszerességgel képernyıre kerülı adásának mősorairól 
és a fenntartási költségekrıl is. A tv a Dunainfo támoga-
tásából, pályázati pénzekbıl és az adást fogni tudó tele-
pülések önkormányzatainak támogatásából igyekszik 
fenntartani magát. Mivel a pályázati források az utóbbi 
idıben csökkentek, különösen fontos számukra az ön-
kormányzatok segítsége. A televízió az önkormányzati 
támogatás mértékének megfelelıen biztosít mősoridıt a 
települések számára, ez tavaly Visegrád számára volt a 
leghosszabb.  
A képviselık megszavazták a televízió számára a költ-
ségvetésben elıirányzott 2.700.000 forintos támogatást, 
mely összegért a televízió biztosítja Visegrád számára a 
megfelelı hosszúságú mősoridıt, valamint a visegrádi 
programokról, eseményekrıl készült felvételek hozzáfér-
hetıségét a könyvtárban. Ezért minden negyedévben egy 
DVD-lemezen átadják a visegrádi könyvtár számára a 
Visegrádon felvett mősorokat.  

Dobri Imre 

Beszámoló a képviselı-testület 2007. április 26-i ülésérıl 

1. A testület elfogadta az önkormányzat 2006. évi 
költségvetési beszámolóját. (A részletes beszámolót 
külön olvashatják.) 

2. Módosításra került az önkormányzat vagyon-
rendelete. A 2004-ben végzett Állami Számvevıszéki 
vizsgálat, valamint a könyvvizsgáló és belsı ellenır is 
javasolta a vagyonrendelet újraalkotását. Emellett a 
felsıbb szintő pénzügyi jogszabályok gyakori változása 
is sürgetıvé tette a már idıközben sok tekintetben elavult 
helyi jogszabály kicserélését.  

Az önkormányzat felkérte az önkormányzati pénzügyi 
szabályozás terén országos szaktekintéllyel bíró 
könyvvizsgáló szakembereit, hogy segítsenek az új 
rendelet megfogalmazásában. A rendelet-tervezet 
szövegét a könyvvizsgáló áttekintette, és az elı-
terjesztéshez mellékelt szakvéleményében azt a kép-
viselı-testületnek elfogadásra ajánlotta.  

3. A képviselık elfogadták a Kistérségi Társulás belsı
ellenırzési programját. A Dunakanyari és Pilisi 
Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása 
egyszerősített közbeszerzési eljárás keretében választotta 
ki és bízta meg a HOM. Audit Könyvvizsgáló, 
Számviteli, Pénzügyi Tanácsadó Kft.-t a társult 
önkormányzatok 2007. évi belsı ellenırzésének 
végrehajtásával. Visegrádon a polgármesteri hivatal, az 
Áprily Lajos Általános Iskola, a Fellegvár Óvoda, a 
napköziotthonos konyha és a Mátyás Király Mővelıdési 
Ház gazdálkodását nézik át.  

A képviselı-testület emellett jóváhagyta a Kistérségi 
Társulási megállapodás módosításait, amiket a 
legutóbbi kis-térségi közgyőlési ülésen fogadtak el.    

4. A testület úgy döntött, hogy elhalasztja a háziorvos 
beszámolójának meghallgatását, mivel a szociális bi-
zottságnak nem volt alkalma meghallgatni a doktornıt.  
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Ugyancsak elhalasztásra került a kórházi meg-
állapodások ügye, azért, hogy alaposabb tájékozódás és 
további szakértık véleményének kikérdezése után felelıs 
döntést hozhassunk. Mindannyiunk érdeke, hogy minél 
elınyösebb megállapodásokat kössünk, és minden 
visegrádi lakos megfelelı és közeli kórházi ellátásban 
részesüljön. Természetesen háziorvosi beutalóval 
mindenki járhat továbbra is saját szakorvosához a 
jelenlegi rendszerben is, így a megállapodások újra-
gondolásának elhalasztása senkit nem érinthet hátrá-
nyosan.  

5. A képviselı-testület hozzájárult ahhoz, hogy az orvosi 
ügyelet mőködtetıje, Dr. Bazsa Márta közvetlenül 
kössön szerzıdést az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztárral az önkormányzat helyett. Erre azért volt 
szükség, mert a közelmúltban történt jogszabály-
változások miatt az ügyeleti munkáról havonta jelentést 
kell küldeni, és az csak így történhet egységesen. Mivel 
korábban az OEP-pel egyenként szerzıdtek az ügyeleti 
ellátásra társult önkormányzatok, ezért a jelentést a hiva-
taloknak egyenként, saját területükre bontva kellett volna 
beküldeni minden hónapban. 

6. A Barcza Gedeon Sportklub idén is Visegrádon rendezi 
hagyományos Nemzetközi Gyermek Sakkversenyét. 
2007-ben Nemzetközi Góversenynek is otthont ad váro- 

sunk, május 12–13-án a Gó Európa-kupa részeként a 
Magyar Nagydíjért versengenek a résztvevık. A rendezı
sportklub kérésére az önkormányzat 60.000 forint 
támogatást biztosít a verseny lebonyolításához, hiszen 
fontos számunkra, hogy Visegrádon kiemelt jelentıségő
sportversenyek kerüljenek megrendezésre.   

7. A testületi ülésen napirenden kívül három beruházás 
terveit tekintették át a képviselık. Kisoroszi és 
Dunabogdány önkormányzataival együtt kiválasztottuk és 
támogattuk egy Szentgyörgypuszta és Kisoroszi között 
létesülı gyalogoshíd terveit. A híd európai uniós 
pályázatból fog felépülni, remélhetıleg a következı évek 
során. A pályázati kiírás szerint gyalogos- és kerékpáros-
híd megépülését támogatja az unió, ami ezen felül 
mentıautó áthaladására is alkalmas lesz.  

A tervezési- és árajánlatok alapján a testület kiválasztotta 
a városi térfigyelı-kamera rendszert felépítı és mő-
ködtetı céget. Mivel ehhez a beruházáshoz egyelıre nem 
tudtunk költségvetési forrást rendelni, azt néhány hónap-
pal elhalasztottuk.  

Fontosabbnak és sürgetıbbnek találtuk azonban a fut-
ballpálya és sportközpont melletti parkoló elkészültét, 
amire reményeink szerint hamarosan sor kerülhet. Erre a 
feladatra az önkormányzat 4,5 millió forintot különített 
el.                                                                    Dobri Imre 

Beszámoló az önkormányzat 2006. évi gazdálkodásáról 
Önkormányzatunk 2006. évi összes költségvetési bevétele 833.505 eFt (módosított elıirányzat 959.965 eFt) ez 

86,83%-os teljesítése az elıirányzott bevételi összegnek. 

Önkormányzatunk 2006. évi összes költségvetési kiadása 790.948 eFt (módosított elıirányzat 959.965 eFt) ez 
82,39%-os teljesítése az elıirányzott kiadási összegnek. 

A 2006. évi bevételek megoszlása: 
– intézményi mőködési bevételek   63.542 eFt   
– önkormányzat sajátos mőködési bevételei 267.688 eFt   
– felhalmozási és tıke jellegő bevétel 137.753 eFt 
– támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök 236.979 eFt   
– kölcsön-visszatérülés         405 eFt   
– hitelfelvétel (MFB–OTP, likvidhitel)   76.313 eFt   

Az önkormányzat sajátos mőködési bevételein belül a helyi adók adónemenkénti részletezése a következı:   
Adónem Eredeti  Módosított Teljesítés     % 

elıírás    elıírás     (eFt)     
Gépjármőadó     8.500     8.500     8.850   04,12 
Építményadó   27.000   27.000        25.488   94,40
Telekadó     2.000     2.000     2.599 129,95 
Kommunális adó     6.000     6.000     5.942   99,03 
Idegenforgalmi adó   30.000   30.000        30.205 100,68 
Iparőzési adó   70.000   70.000       86.075 

 122,96
Összesen 143.500 143.500                159.159 

 110,91 

Összességében a 110,91%-os teljesítés megfelelı, az elızı évek tendenciájától minimálisan tér el. 

A központi költségvetési hozzájárulás az elızı évhez képest 8,3%-os növekedést mutat. 

Felhasználása a pénzügyi és gazdálkodási szabályoknak megfelelıen történt. 
                                                                2005                                    2006 

Normatív állami támogatás               82.835                                77.052 
Szja.                                                   89.625                              109.861
Összesen:                                       172.460 186.913 
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A bevételek alakulása a tervezethez képest 86,83%-os 
teljesítést mutat. 

A bevételi kiesést a tárgyi eszközök és immateriális ja-
vak értékesítése soron az ingatlanértékesítés 2007. évre 
áthúzódó teljesítése okozta. 

Az hitel bevétel a tervezett 114.688 eFt-tal szemben csak 
76.313 eFt volt, melyet a fejlesztési és beruházási kiadá-
sok fedezetére fordítottunk. 

Az önkormányzatunk 2006. évi összes kiadása  
790.948 eFt 

Ebbıl 478.059 eFt-ot mőködési célra fordítottunk (sze-
mélyi, dologi, járulék kiadások), valamint 26.863 eFt 
pénzeszköz-átadás, illetve támogatás történt (ebbıl társa-
dalmi és szociális juttatásra, segélyezésre 10.416 eFt), 
továbbá felhalmozási kiadásokra 253.562 eFt (ebbıl fel-
újításra 116.450 eFt, beruházásra 136.112 eFt) került 
kifizetésre. 

A kiadások tekintetében általánosan elmondható, hogy 
az intézmények a tervezett keretösszegen belül maradtak a 
felhasználások során, amely dologi kiadási tételeit az 
intézményi vezetık saját hatáskörükben átcsoportosíthat-
ják. 

A szakfeladatok beruházási  
és felújítási kiadások tekintetében  
az alábbiak szerint teljesítettek:  

A polgármesteri hivatal beruházási kiadásai között sze-
repelnek a különbözı beruházások tervezési költségei, 
városközponttal kapcsolatos szolgáltatások, földterület 
vásárlás, valamint a mőködéshez szükséges ügyviteli és 
számítástechnikai eszközök vásárlása. 2006-ban megvá-
sárlásra került a Csekı-ingatlan.  

Felújítások között szerepel az okmányiroda festési mun-
kálatainak költsége, polgármesteri hivatal homlokzat fel-
újítása, valamint a faház felújítása.  

Az iskola beruházási kiadásai között szerepel szoftvert 
vásárlás, és zongoravásárlás. Megtörtént a tetı felújítása 
és az udvar rendezése is. 

A Város- és Községgazdálkodás (VKG) kiadásai közé 
tartoznak az árvízvédelmi berendezések vásárlása (szi-
vattyú, betétgerenda betoncsı, áramfejlesztı), továbbá a 
járdaépítések (Fı utca, Mátyás király u,), a sportpálya 
öltözı és mőfüves pálya munkálatainak költségei, pince-
partfal-helyreállítás, Apátkúti-patak meder-helyreállítása, 
valamint az útfelújítások (Rákóczi u., Mogyoróhegy u., Fı
u., Széchenyi u., Rigó u.). 

A mővelıdési ház és mozi esetében hangosító berendezés 
és projektor vásárlása történt. Felújítások között szerepel 
a tetıfelújítás és a moziterem teljes belsı felújítása. 

2006. évben új gyámügyi hivatal épült, melynek felújítá-
si költségei szerepelnek az egészségház felújítási kiadásai 
között. 

Az óvoda felújítási kiadásainál pedig a térburkolat és 
mosdófelújítás költségei szerepelnek. 

A konyha beruházásai között hőtıszekrény, konyhabútor 
és számítógép vásárlás szerepel. 

Az átadott pénzeszközök  
és támogatások: 

26.106 eFt tervezett összege 33.580 eFt-ra módosult, 
melybıl 26.863 eFt teljesült. Az elıirányzat módosítására 
a saját hatáskörő átcsoportosításokat követıen került sor a 
képviselı-testületi határozatok alapján. 

Az önkormányzat kötelezı feladatai között biztosította 
az intézményeinek a zavartalan mőködést, megszorító 
intézkedésre az év folyamán nem volt szükség. 

Az iskolában a tanulók létszáma 146 fı volt. Az iskolai 
étkeztetést igénybevevık száma átlagosan 90 fı volt. 

Az óvodában a férıhelyek száma 70 fı, a beiratkozott 
gyermekek száma 64 fı. 

A gyermekétkeztetés átlagos létszáma 44 fı. 

A napközis konyha 250 fı étkeztetését tudja biztosítani – 
az év folyamán átlagban a gyermekeken és alkalmazotta-
kon kívül 48 fı külsısnek biztosított ellátást –, így a ki-
használtsága 94%-os. 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 16 fı ré-
szesült, rendszeres szociális segélyben még a 2005-rıl 
áthúzódó kifizetések teljesültek, ápolási díjban 8 fı, Bursa 
Hungarica támogatásban 16 fı részesült.  

Eseti pénzbeni ellátások közül temetési segélyben 6 fı, 
átmeneti segélyben 136 fı, beiskolázási támogatásban 18 
fı, közgyógyellátásban átlagosan 37 fı részesült.  

A segélyek, és támogatások részletes bemutatását a 9 sz. 
melléklet tartalmazza. 

Az év folyamán átmeneti finanszírozási gondunk volt, de 
a 35.000 eFt-os folyószámla hitelkeretünk biztosította a 
folyamatos mőködést. 

Beruházásaink anyagi biztosítására érvényes hitelszerzı-
désünk van az OTP BANK NYRT-vel, az MFB finanszí-
rozásával a benyújtott számlák alapján folyósítja a szük-
séges hitelt. 

A tervezett 114.688 eFt hitelfelvételbıl év végéig 76.313 
eFt-ot vettünk igénybe, a maradvány áthúzódik a követke-
zı évre, és szükség szerint igénybe vehetı. 

Az önkormányzat vagyona 2006. december 31-én 
2.432.720 eFt az elızı évi 2.242.210 eFt-hoz képest, a 
növekedés az elvégzett fejlesztések eredménye. 

A pénzmaradvány összege a korrekciós tételekkel 
36.350 eFt, amely tartalmazza  az idegenforgalmi és ipar-
őzési adó különbözetét, a normatívák elszámolási külön-
bözetét.  

A pénzmaradvány összege részben fedezete a 2007. évre 
áthúzódó kötelezettségvállalásoknak, így felhasználható 
szabad pénzmaradványunk nincs. 

A Német Kisebbségi Önkormányzat
gazdálkodása az elızı évek elvét követıen folyik, a telje-
sített elıirányzatok idıarányosan megfelelnek a tervezett-
nek. 

Kérjük kedves Olvasóinkat, hogy a polgármesteri hivatal 
munkarendjét szíveskedjenek betartani, ezzel is megköny-
nyítve az ott dolgozók Önök érdekében végzett tevékeny-
ségét! 
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Háziorvosi rendelés 
Visegrád, Fı u. 38. 
Dr. Balázs Mária 

Telefon: (26) 397-507,  
06 (30) 958-7289 

Rendelési idık beosztása: 
Hétfı   8.00–12.30 óra 
Kedd   8.00–12.30 óra    Vérvétel 7.30–9.00 óra 
Szerda 14.30–16.30 óra 
Csütörtök 14.30–16.30 óra 
Péntek 14.00–16.30 óra 

Nıvéri ellátások ideje a rendelıben: 
Hétfı   8.00–13.00 óra 
Kedd   8.00–13.00 óra   Vérvétel 7.30–9.00 óra 
Szerda   8.00–13.00 óra 
Csütörtök   8.00–13.00 óra 
Péntek   8.00–13.00 óra 

Orvosi ügyelet: Tahitótfalu, Visegrádi u. 3.
Hétközben 17.00 órától másnap 8.00 óráig, 
ünnepnapokon és hétvégén 24 órás ellátás 

Telefon: (26) 387-030 

Kedves Betegeink! 
A vérvételre kizárólag személyesen vagy telefonon az orvos-

sal történt elızetes idıpont-egyeztetés alapján kerülhet sor, 
legkésıbb a vérvétel elıtti napon, rendelési idıben! 

Kérjük, a vérvételre éhgyomorral érkezzenek! 

EGÉSZSÉGNAPOK VISEGRÁDON!
  

Örömmel hívjuk meg a visegrádiakat  egészségügyi szőrésekre, 
amit a háziorvosi rendelıben tartunk! 
2007. május 19-én (szombat) 8–12 óráig mérünk a megjelen-
teknél:  
– vércholesterint,
– vércukrot,
– vérnyomást.
Urológus szakorvos várja a férfilakosságot panasszal, illetve 
panasz nélkül is!
Prostataproblémák idıben történı észrevételére a magukat 
tünetmentesnek tudó férfiak is keressék fel a szakorvost, 
amennyiben lehetıségük van rá! 
Fontosnak tarjuk ezt a vizsgálatot minden 40 év feletti  tünet-
mentes férfinél, az idıben történı betegség felisme-
rés, hatékony megelızés érdekében. 
Bejelentkezés a rendelıben, rendelési idıben történik, május 7-
tıl. 
Az urológiai vizsgálat elıtt szeretnénk a bejelentkezetteknél 
vizeletvizsgálatot végezni, a gyorsabb kezelés érdekében. 
2007. május 22-én (kedd) 9–12 óráig cardiológus szakorvos 
fogadja a betegeket! 
Bejelentkezés a rendelıben szintén rendelési idıben május 7-
tıl! 
Kérjük, idıben jelentkezzenek a szükséges laborvizsgálatok 
elvégzése miatt! 
Szeretettel várjuk a visegrádi lakosságot a rendelıben!

Dr. Balázs Mária háziorvos 

A Pilis Vidéke Helyi Fejlesztési Együttmőködés
ezúton tisztelettel meghívja Önt 

Otthon Visegrádon –  
otthon a Pilisben 

(vándorkiállítás és ötletmőhely) 
címő rendezvényére. 

2007. május 19. (szombat) 17.00 órára
a Mátyás Király Mővelıdési Házba 

Program: 
17.00  Pilisi Képes Lapok  
A Pilisszentlászlón nagy sikerrel bemutatkozott 
vándorkiállítás a Pilis környéki helyi lapok elmúlt 
évi fényképtermésének legjavából ad ízelítıt 
A kiállítást megnyitja:  
Kalotai Árpád alpolgármester 
17.30  Ötletmőhely 
– Újszerő fejlesztési megközelítések a Pilis vidékén. 
Mindenki számára nyitott mőhelybeszélgetés 
A Pilis Vidéke Helyi Fejlesztési Együttmőködés
huszonegy pilisi kistelepülés helyi szereplıinek 
közös mőhelye. Fı feladatunk e települések, a pilisi 
falvak önkormányzatainak, civil szervezeteinek és 
vállalkozóinak összefogása helyi erıforrásaik átgon-
dolt, összehangolt helyi hasznosítása érdekében. A 
Pilis vidéki identitás erısítését, a kulturális és közös-
ségi élet kibontakoztatását célzó munkánk fontos 
részei az ún. ötletmőhelyek. Ezeken mindig egy-egy 
falu értékes adottságaira és jövıképére építve keres-
sük az együttmőködni kész embereket, hogy közösen 
alakíthassuk ki az értékek és készségek összefüggı
rendszerén alapuló térségi szintő akcióprogramun-
kat. 

Tisztelje meg rendezvényünket jelenlétével, 
vegyen részt mőhelybeszélgetésünkön!

Fontosabb intézmények, telefonszámok 

 Áprily Lajos Ált. és Alapf. Mőv. Isk. 398-312 
 Atlantis-Club Kft. 398-344 
 DMRV hibabejelentı 310-798 
 ELMÜ hibabejelentı (40) 383-838 
 Dunakanyar Erdei Iskola 397-430
 Fellegvár Óvoda 398-130 
 Fogorvos 397-574
 Gyámhivatal 398-140
 Gyógyszertár 398-365 
 Hajóállomás 398-296 
 Kábel Tv Dunabogdány, Kossuth u. 3. 590-073 
 Kórház: Gizellatelep 801-700 
 Lepencei strand 398-208 
 Mátyás Király Múzeum 398-026
 Mátyás Király Mővelıdési Ház 398-128
 Mentık 104 
 MOLGÁZ hibabejelentı (27) 370-639 
 MOL töltıállomás 398-056
 Okmányiroda 597-072 
 Orvosi rendelı 397-507
 Pilisi Parkerdı Rt. 598-000
 Plébániahivatal 398-006
 Polgármesteri hivatal 398-090
 Postahivatal 1. 398-099
 Rendırség 107 
 Takarékszövetkezet 398-150
 Tőzoltók 105 
 Védını 397-474
 Visegrádi Erdészet 598-080 
 Visegrádi Rendırırs 398-273 
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A Fellegvár Óvoda  
hírei 

Még februárban megkezdtük a szervezését a Német Nem-
zetiségi Óvodák Gyermekdalok és gyermekjátékok III. 
fesztiválját, mely ebben az évben Visegrádon megrendeztek 
meg.  

A tájékoztató elküldése után 11 óvoda jelezte részvételét, 
közel 200 kisgyermek és 50 felnıtt készült a rendezvényre. 
Helyszínül a Dunakanyar Erdei Iskolát szemeltük ki, s a 
részletes megbeszélés után Kiss László igazgató és kedves 
kollégái lehetıvé tették elképzelésünk megvalósítását. A 
minden részletre kiterjedı meghívóban térképet rajzoltunk, 
és igyekeztünk úgy megszervezni a napot, hogy a szereplé-
sen túl is élmény legyen a gyerekeknek. A büfében csilla-
píthatták éhüket-szomjukat, a kézmőves asztaloknál stíluso-
san királyfit-királylányt készíthettek fakanálból, a rajzasz-
talnál Salamon-torony, királyi palota sok-sok példányban 
kinyomtatva várta, hogy gyermekkezek kiszínezzék. A 
ragyogó idıben lehetıség volt szabadidıs elfoglaltságra is, 
melynek igen nagy sikere volt a hozzánk érkezı vendégek 
körében.  

Április 20-án aztán megtörtént a csoda. Szebbnél szebb 
hagyományırzı viseletben érkeztek az álmos szemő ovisok 
(volt, aki már fél 7-kor autóbuszban ült!) kedves, gondos-
kodó óvó nénijeikkel együtt. Jókedvően énekeltek, táncol-
tak, mondókáztak, játszottak igyekeztek visszaadni a kör-
nyezetükben fellehetı népszokásokat, hagyományokat. 
Három csoport szerepelt együtt a többiek a már említett 
programokon vehettek részt. A szereplés miatt senki nem 
izgult igazából egy jó kis játék volt, melynek a végén mind-
annyian egymás kezét fogva énekeltünk, táncoltunk és adtuk 
át a stafétabotot a következı hagyományırzı fesztivál ren-
dezıjének, Pilisvörösvárnak.  

A búcsú pillanataiban a távozó vendégek kedves szavakkal 
vidáman integetve köszöntek el tılünk, s azt gondolom 
mindannyiunk számára nagyszerő élmény volt ez a napsüté-
ses áprilisi délelıtt. A rendezvénynek továbbképzés jellege 
is volt egyben, hiszen voltak óvodák, ahonnan csak „néme-
tes óvó néniket” küldtek, akik természetesen a szereplı
óvodák mősorát a szereplés sorrendjében fénymásolva, 
összefőzve megkapták. 

Mint házigazda utolsónak szerepeltek a mi ovisaink, s el-
fogultság nélkül mondhatom, hogy az alapos felkészülés, 
minden részletre kiterjedı figyelem meghozta gyümölcsét, 
nemcsak „visegrádi sváb” dalokat hallhattunk, játékokat 
láthattunk, hanem dicsérhettük gyerekeink türelmét, aktivi-
tását.  

Köszönöm az óvoda minden dolgozójának türelmes odafi-
gyelését, hosszú hetek munkáját s a rengeteg szabadidıt, 
melyet a rendezvény lebonyolításáért áldoztak.  

Répás Ildi csapata (két segítıje is volt) által készített bá-
bok sok helyen ırzik a visegrádi délelıtt emlékét. Mind-
annyiuknak köszönöm!  

Köszönjük a Fıvárosi Német Önkormányzat jelentıs 
anyagi támogatását! Támogatóink voltak még: Dunakanyar 
Erdei Iskola, Heim pékség, Polgár Zsolt. Köszönöm Mikesy 
Tamásnak a hangosításban nyújtott segítségét. 

                                                                Dobó Istvánné  
                                                                         óvodavezetı  

Nemzetiségi óvodák  
találkozója  
Visegrádon 

Gyerekzsivajtól volt hangos április 20-án az Apátkúti-
völgy. A visegrádi Fellegvár Óvoda látta vendégül a 11 
óvodából érkezett gyerekeket. Harmadik alkalommal 
került sor a nemzetiségi német óvodák találkozójára, 
amelyet minden évben máshol rendeznek meg, attól 
függıen, ki a házigazda.  

Ezen a szép tavaszi napon nálunk jártak, pontosan a 
Dunakanyar Erdei Iskola épületében, mivel a 11 népes 
csoport nem fért volna el az óvodában.  

A „Kinder-festival”-on részt vevı óvodák: Baross-Ovi, 
Naturkinder, Német Nemzetiségi Óvoda, Pilis-vörösvár, 
Dunabogdányi Óvoda, Csepeli Óvoda Német Nemzeti-
ségi Csoport, Kismarosi Kis Morgó Óvoda, Berhidai 
Óvoda, Zebegényi Napraforgó Óvoda, Tatabányai 
(Alsógalla) Óvoda, Terézvárosi Óvoda, Fellegvár Óvo-
da, Visegrád.  

Valamennyi csoport 10–15 perces programmal készült, 
amelyet a zsibongóban mutattak be. Mialatt három óvo-
da bemutatkozott, a többi csoport kézmőves foglalkozá-
son bábokat készített, rajzolt vagy a környéken „baran-
golt”.  

A bemutatott mősorokon keresztül bepillantást nyer-
tünk a német nemzetiségi óvodában folyó hagyomány-
ırzı tevékenységbe. Élvezettel hallgattuk a helyi tájszó-
lásban elıadott verseket, dalokat, néztük a népviseletbe 
öltözött apróságok körjátékait, táncait.  

Nagyon jó volt látni, hogy a kicsik (voltak 3-4 évesek 
is) önfeledten, lámpaláz nélkül, teljesen természetesen 
álltak ki a közönség elé.  

Annak, aki még gyermekkorából emlékszik a mondó-
kákra, játékokra, érdekes volt összehasonlítani a külön-
bözı tájszólásban hallottakat, például a dunabogdá-
nyiak szerint: 

Salz, Schmalz, kriwelkrawel, Elepohe, Nase zupfe, Or 
vasl zupfe, Har rupfe, und a kroze, kroze Patsch!

A vörösváriasan:  

Soitz, Schmoitz, Zwifü tran, und a Potschhand. 

Zebegényben így tudják:  

Krivel-kravel, elepohe, Nose ziehen, Schipe pájl, 
Grosse paccs! 

Ahogy én emlékszem (kiejtés szerint):  

Szojc, smojc, krivel-kravel, ölepo, Noszi cie, sipe pájle, 
kláne pocs und a grosze pocs! 

A német eredeti:  

Salz, Schmalz, kriwel-krawel, Elenbogen, Nase ziehen, 
Schipl peilen, kleine Patsch und ein große Patsch. 

Nemcsak a kicsiknek, de nekünk, nézıknek is hasznos 
volt a találkozó, gratulálunk a szervezıknek: Dobó 
Istvánnénak és munkatársainak. 

Schmidt Anna 
iskolaigazgató 

                                                               (ÁLÁI) 
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Pillanatképek  

az óvodák találkozójáról 
 

 
 

 
 

 
 

Az Áprily Lajos Általános és Alapfokú 
Mővészeti Iskolában történt 

A rövid tavaszi szünet után nyílt tanítási napra vártuk a szülı-
ket április 18–19-én; 34 szülı élt a a lehetıséggel. A friss ta-
pasztalatokat április 23-án fogadóórán beszélhették meg a pe-
dagógusokkal. A szülık jobb tájékoztatása érdekében levélben 
hívtuk be azokat a szülıket, akiknél a gyermeke tanulmányi 
eredménye azt indokolta. Néhányuknál már tapasztalható pozi-
tív változás. Mostanában várjuk a középiskolák visszajelzéseit 
a nyolcadikosok felvételérıl. 18 végzıs diák közül 9-en gimná-
ziumot és ugyanennyien szakközépiskolát jelöltek meg az elsı
helyen. Legkedveltebb a Dobó Katalin Gimnázium és a Balassa 
Bálint Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola. Az esztergo-
mi iskolák elıkelı helyét az indokolja, hogy az osztályban 
mindössze 3 visegrádi van, a többiek bejárók. 

Áprilisban hozzákezdtünk az ünnepi CD felvételeinek elkészí-
téséhez. Az általános iskola 1987-ben vette föl Áprily Lajos 
nevét, az esemény jubileumára emlékkönyv kiadását is tervez-
zük. A különbözı programokra szeretettel várjuk egykori kol-
légáinkat és tanítványainkat is. Szeretnénk, ha legkedvesebb 
élményeiket megírnák: „Én iskolám, köszönöm most neked…” 
címmel, és eljuttatnák az iskolába. 

A jubileumi év nyitányaként május 18-án ünnepi koncert-
re várjuk az érdeklıdıket, amelynek mősorát a CD anya-
gából válogattuk. 

Sok alkalom volt mostanában, hogy szülık, ismerısök zeneis-
kolás növendékeink fejlıdésérıl meggyızıdjenek. 60 tanítvá-
nyunk 3 tanszaki koncerten szólaltatta meg a hangszerét. 

Örömmel fogadták a harmadik osztályosokat a dömösi és a 
visegrádi óvodákban, ahol verssel, dallal, jelenettel és sok ze-
nével igyekeztek kedvet csinálni a tanuláshoz, iskolába járás-
hoz.  

Eredményesen szerepeltek a 7–8. osztályosok a területi cse-
csemıgondozó versenyen, második helyezést éretek el.  Imre 
Zsófia harmadik lett a szentendrei Református Gimnázium 
Áprily-szavalóversenyén, amelyet a Föld napja alkalmából 
rendeztek. Mi ezt a napot a természetben töltöttük hulladék-
győjtéssel és az új tanösvények bejárásával. 

Év végére készülünk 

Végéhez közeledik a 2006/07-es tanév. Szeretnénk tájékoztatást 
nyújtani várható programjainkról, fontos idıpontokról: 

Május 15.: Papírgyőjtés, 23:. Sport- és egészségnevelési nap, 
30.: Kompetenciamérés 

Június 6–7.: Osztálykirándulások, 13–14.: Zeneiskolai 
beíratkozás, 16.:  BALLAGÁS ÉS TANÉVZÁRÓ ÜNNEPÉLY 

Július 5–14.: VI-PA tábor, a parajdi gyerekek fogadása 
Schmidt Anna igazgató 
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NEMZETISÉGI OLDAL – Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat 

TISZTELT OLVASÓINK! 
Május az édesanyák, nagymamák és gyermekek hónapja. Mi is szeretnénk köszönteni a visegrádi édes-

anyákat, nagymamákat és gyermekeket. A szülıknek, nagyszülıknek nagyon sok örömöt, jó egészséget kí-
vánunk, a gyermekeknek felhıtlen gyermekkort. 

                                                   

                                                                                       Á lm aim  is voltak , voltak…Á lm aim  is voltak , voltak…Á lm aim  is voltak , voltak…Á lm aim  is voltak , voltak…    
                                                                                                        Ó h , én  ifjuÓ h, én  ifjuÓ h, én  ifjuÓ h, én  ifju  á lm aim ! á lm aim ! á lm aim ! á lm aim !    
                                                                                                    R ég  eltüR ég eltüR ég eltüR ég eltü ntek , szétfoszntek , szétfoszntek , szétfoszntek , szétfosz olto lto lto ltak .ak .ak .ak .   

                                                                        M int köd  a  szél szárnyain .M int köd  a  szél szárnyain .M int köd  a  szél szárnyain .M int köd  a  szél szárnyain .    
                                                                         A z   A z   A z   A z  az  ábránd  az  ábránd  az  ábránd  az  ábránd  ––––  elenyészet elenyészet elenyészet elenyészet tttt ;;;;    
                                                                            A z  a  légvár A z  a  légvár A z  a  légvár A z  a  légvár ––––  füstgom oly; füstgom oly; füstgom oly; füstgom oly;    
                                                                            A z  a  rem ény, az  A z a  rem ény, az  A z a  rem ény, az  A z a  rem ény, az  az  érzet,az  érzet,az  érzet,az  érzet,    
                                                                            A z  a  v ilág  A z  a  v ilág  A z  a  v ilág  A z  a  v ilág  ––––  n n n n incs sehol!incs sehol!incs sehol!incs sehol!     ––––    

                                                                                                                                                                                            (A ra ny János:(A rany János:(A rany János:(A rany János:  V isszatek intés V isszatek intés V isszatek intés V isszatek intés ))))

MEGHÍVÓ 

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját, ismerısét 
2007. május 19-én, 16 órai kezdettel  
a nemzetiségi nap keretében tartandó

TEADÉLUTÁNUNKRA 
Helyszín: Magyar László tornacsarnok 

Mindenkit szeretettel várunk, fıleg az idısebbeket,  
akik beszélik a helyi dialektust,  
és szívesen mesélnének nekünk 

                                
MEGHÍVÓ 

Szeretettel hívjuk és várjuk 
2007. június 2-án, 10-órai kezdettel tartandó 

Millenniumi kápolnabúcsúnkra 
A búcsú szentmisével kezdıdik, 

                                                                                  majd megvendégelés, kötetlen beszélgetés következik 
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A visegrádi Mátyás Király Mővelıdési Ház programajánlatai 

A Mátyás Király Mővelıdési Ház szervezésében 

2007. május 18-án,  
pénteken 22 órától  

a teázóban 

Farkasvadászattól A csend hangjáig 
címmel 

a CÉCÓ EGYÜTTES 
ad  

koncertet 

A mősorban Viszockij-, Simon & Garfunkel-,  
Bob Dylan-, Ginsberg-, T. S. Eliot-, Corso-,  

Ferlinghetti-versek és dalok hangzanak el 

Szeretettel hívunk mindenkit arra  
a megemlékezésre, melyet 

Buda visszavétele 
és Görgey Artúr  

halálának évfordulója 
alkalmából tartunk 

2006. május 21-én hétfın 16 órakor 
a Görgey-lépcsınél, 

ahol rövid ünnepség keretében megkoszorúzzuk 

a honvédtábornok emléktábláját 

2007. május 23-án, szerdán  
délelıtt 10 órakor  

a visegrádi moziban 

a szekszárdi  
Holló együttes elıadásában  

nézhetik meg a gyerekek 

A bolond kalapja
címő  

zenés mesejátékot 

Bence, Berci, Benedek,  
a három vándormuzsikus  

az erdıben talál egy kajla kalapot.  
Ám a kalapnak varázsereje van,  

és ez sok galibát okoz nekik.  
Végül a jó tündér siet segítségükre 

A belépı jegy ára 300,– Ft 

Mindenkit szeretettel várunk! 

A Mátyás Király Mővelıdési Ház 

szeretettel meghívja Visegrád lakosait  

a hónap utolsó péntekein megrendezendı  

elıadás-sorozat következı estjére, mely 

2007. május 25-én (pénteken)  
18 órától lesz a könyvtárban 

Ebben a hónapban 

Franta Dezsı
restaurátor

vetítettképes elıadását  
hallgathatják meg 

Egy ország két arca 

– perui útiképek 
címmel 

Mindenkit szeretettel várunk! 
A belépés ingyenes! 

A Mátyás Király Mővelıdési Ház 
szeretettel meghívja Önt és kedves családját 

VViisseeggrrááddii kköözzééppüülleett tteerrvveekk
–– ééppíí ttéésszzhhaall llggaattóókk mmuunnkkááii 22000066..

ccíímmőő kkiiáállllííttááss

mmeeggnnyyiittóójjáárraa
22000077.. mmáájjuuss 2266--áánn ((sszzoommbbaatt))

1166 óórráárraa
aa mmőővveellııddééssii hháázzbbaa
A kiállítást megnyitja: 

Cságoly Ferenc DLA, 
a Középület Tervezési Tanszék 

 tanszékvezetı tanára 

A kiállítás 2007. június 11-ig tekinthetı meg  
a mővelıdési házban 

a könyvtár nyitva tartása szerint 
[Visegrád, Széchenyi u. 11.,  

Tel.: (26) 398-128] 

Május utolsó vasárnapja 

A MAGYAR HİSÖK EMLÉKNAPJA  
is egyben 

Ezért az ünnep elıestéjén május 26-án szombaton  
19 órakor 

MEGEMLÉKEZÉST 
tartunk a Mátyás-szobor mögött lévı, 

az I. és II. világháború áldozatainak emléket állító  
márványtáblánál 
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Dsida Jenı: 

HÁLAADÁS 

 Köszönöm Istenem az édesanyámat! 
 Amig ı véd engem, nem ér semmi bánat! 
 Körülvesz virrasztó áldó szeretettel, 
 Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel. 
 Áldott teste, lelke csak érettem fárad, 
 Köszönöm, Istenem az édesanyámat. 

 Köszönöm a lelkét, melybıl reggel, este 
 imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve. 
 Köszönöm a szivét, mely csak értem dobban 
 – itt e földön senki sem szerethet jobban! – 
 Köszönöm a szemét, melybıl jóság árad, 
 Istenem köszönöm az édesanyámat. 

 Te tudod, Istenem – milyen sok az árva, 
 Aki oltalmadat, vigaszodat várja. 

 Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk, 
 Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk! 
 Vigasztald meg ıket áldó kegyelmeddel, 
 Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el! 

 Áldd meg édesanyám járását-kelését, 
 Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését! 
 Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad, 
 Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat! 

 Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat: 
 Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!!! 

Ezzel a szép Dsida-verssel köszöntjük utólag is az édesanyákat, nagyma-
mákat anyák napja alkalmából, hogy legyen sok örömük gyermekeikben, 
unokáikban, éljenek meg sok-sok évet egészségben, sok örömben! 

Alapítványi hírek 
Ahogy már korábban hírül adtuk, megalakult, és megkezdte mőködését a Viseg-

rádi Duna menti Németekért és Svábokért Közhasznú Alapítvány. Az alapítvány 
célja a német nemzetiségi kultúra ápolása és segítése. 

Az elmúlt idıszakban hagyományteremtı céllal megrendeztünk egy olyan disz-
nóvágást, melyet a régi visegrádi sváb szokások szerint végeztünk el. Természe-
tesen az állat feldolgozása is ezeket az emlékeket ırizte, hiszen a hurka és kol-
bász ízesítése sokunkban a gyerekkorunkból ismert ízeket idézte. A hurkákat vi-
segrádi szokás szerint zsemlével készítettük el. A disznótorra és a disznótoros 
káposzta elfogyasztására természetesen csak este került sor. De hogy a jelenlévık 
ne éhezzenek addig se, reggelire hagymás vért, tízóraira velıt tojással, ebédre 
pedig az egyik legrégebbi sváb ételt, az ún. „szaez”-t, azaz a savanyút tálaltuk fel. 
Este a disznótoroshoz egy kis mulatság is társult. A résztvevık jó hangulatából és 
biztató szavaiból arra következtettünk, hogy van igény az ilyen eseményekre, és 
szeretnénk is ezeket rendszeresen meghirdetni. Az esıs idı miatt a 
dunabogdányiak mobil sátrak gyors felállításával segítettek minket, nekik és 
mindenkinek, aki segített a rendezvény megvalósításában itt is szeretnénk köszö-
netet mondani. Külön köszönjük, hogy megtisztelt jelenlétével Kalász István plé-
bános atya és Németh Tamás karnagy úr.    

Az alapítvány a német nyelv ápolását, tanítását is szorgalmazza, ezért egy két-
hetes esztergomi nyári nyelvi táborban való részvételhez nyújt segítséget Schmidt 
Anna igazgatónı javaslatára Székely Lucának. Kívánjuk, érezze jól magát, és 
élményekben, nyelvtudásban gazdagodva jöjjön haza. 

Az alapítvány kuratóriuma  

INVITATIO  
ügyességi  

tusára 

Kedves  
Visegrádiak! 

Az Úr 2007. évének  

június havának  
2. napján  

nagy eseményre készül  
a királyi udvar 

Királyunk  

próbára óhajtja tenni  
udvartartását  

tudásból,  
rafinériából 

E nemes okból  
kifolyólag  

hatszemélyes csapatok  

vetélkedését  
hirdeti ki  

a királyi kancellária 

Aki ügyes, sok feladaton  
keresztül kiállja  

a próbát,  
és megtalálja  
a király által  

elrejtett kincset, 
ezen felül sem marad  

jutalom nélkül 

A bátor jelöltek  

május havának  
18. napjáig  

jelentkezhetnek  
a Mátyás Király  

Múzeumban 
személyesen  

vagy telefonon 

Korhatár:  
12–100 év 

Telefon:  
398-026 

604-es mellék 
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Virágos Visegrádért 
2007.  

Ismét eltelt egy hónap. Az április virágpompába borította a 
várost, a kerteket, utcákat egyaránt. Szebbnél szebb kerteket 
láttunk mi is, de úgy gondoltuk, érdemes bevonni olyan em-
bereket, akik nálunk sokkal több helyen járnak. Megkértük a 
kézbesítıket, hívják fel figyelmünket, hogy merre érdemes 
nézelıdnünk, hogy megtaláljuk a hónap díjazottját.  

Mária néni és a gyönyörő virágok 

Áprilisban a Szentgyörgypusztai úton lakó Sólyom Mária 
kertjét ítéltük a legszebbnek, amit Fieszl Ági javasolt megte-
kintésre. Nem csalódtunk. Mária néni, aki a 60-as évek ele-
jén a vadonból bányászta ki ezt a telket, az idık folyamán 
varázsolta paradicsommá. Nem éppen fiatal kora ellenére a 
mai napig nagyon aktív földön és vízen egyaránt. Nem vélet-
len, hogy a vízen szót írtam. İ, aki már 1952-ben evezıs Eu-
rópa-bajnokság helyezettje volt, elmesélte, hogy a május 1-
jei hosszú hétvégén evezıstúrára indul négy napra. Gratulá-
lunk és kívánjuk, hogy még nagyon sokáig jó egészségben 
gondozza csodálatos virágait. 

A közterületek közül ebben a hónapban a temetı utáni kis 
sziklakert környékét találtuk a legszebbnek. Úgy tudjuk, el-
sısorban Bártfai Ildi gondozza ezt a területet. Köszönet érte. 

                                            Takács Istvánné 
Visegrádi Szövetség Egyesület,  

                                                         Turisztikai Egyesület 

 

Pályázat 

A 2007-es év újdonsága Az én Virágos városom és Az 
én virágos falum címő fotópályázatok, amelyeket a Ma-
gyar Turizmus Zrt. és a Virágos Magyarországért Szerve-
zı Bizottsága hirdet meg.  

A fıdíj kategóriánként egy-egy 100.000 Ft-os ajándék-
utalvány. A részletes pályázati feltételek a www.itthon.hu
honlapon tekinthetık meg. 

Érdeklıdni lehet Pollák Erikánál (06 30 250 4011) és 
Wolf Mártánál (06 1 488 8630). 
 

 

                                                   

Kirándulás a Vértesben és a Gerecsében 
Polgári körünk minden évben rendez egy közös kirándulást. 

Így volt ez idén is, amikor úgy döntöttünk, hogy április 15-
én, vasárnap egynapos kirándulás keretében a tatai várat, a 
Majkpusztán található kamalduli szerzetesházakat és a bajnai 
Sándor–Metternich-kastélyt látogatjuk meg. 

Az idıjárás ezúttal is kedvezett, hiszen csodálatosan szép 
napsütésben indultunk teli busszal útnak. Elsı állomásunk a 
tatai vár megtekintése volt. Szıke Mátyás igazgató úr már 
menet közben sok érdekeset elmondott a vár történetérıl, 
amit a helyszínen két szimpatikus idegenvezetı tovább bıví-
tett. Megcsodáltuk a szebbnél szebb kiállítási tárgyakat, fara-
gásokat, régészeti emlékeket, a gyönyörő cserépkályhát, be-
rendezési tárgyakat, a Szınybıl elıkerült freskótöredékeket, 
a színházi életet és lovassportot bemutató nagytermet, majd a 
toronyban berendezett kerámia-kiállítást. Minden szintrıl 
meseszép kilátás nyílt a tavaszi fényben ragyogó Öreg-tóra. 
A tartalmas várlátogatás után a Német Nemzetiségi Győjte-
ményt néztük meg, melyet egy régi malomépületben rendez-
tek be. Igen részletes történelmi beszámolót hallhattunk ide-
genvezetınktıl, Fatuska Jánostól, akit órákig hallgathattunk 
volna, ha az idınk nem olyan rövid. Így is betekintést nyer-
hettünk a felvidéki, erdélyi és magyarországi németség vallá-
si, életmódbeli, ipartörténeti, mővészeti sajátosságaiba. A 
színes néprajzi anyag megtekintése után az Országgyőlés té-
ren látható fa óratorony mellett haladtunk tovább, hogy aztán 
a Tatán látható vízimalmok nyomait fedezhessük fel a város-
ban tett sétánkon. 

Nem messze volt innen következı programpontunk, a 
Majkpusztán található kamalduli szerzetesrend épületegyüt-
tese, a jellegzetes cellalakásokkal, a megmaradt templomto-
ronnyal és a köré épített, U alakú épülettel. Rendkívül érde-
kes volt az egyik cellalakás megtekintése, és az idegenvezetı
érdekfeszítı elıadása a rend történetérıl, az ott folyó egykori 
szerzeteséletrıl. A nagy épületben – melyben könyvtár, le-
véltár, vendégház, ispotály mőködött valaha – gazdag öntött-
vaskályha-győjteményt láthattunk, és megsérülve ugyan, ám 
mégis rendkívül gazdag freskó- és képanyagot a refektóri-
umban. A sok látnivaló után egy tó melletti, A négy remeté-
hez címzett étteremben igen ízletes és tartalmas ebéddel eny-
hítettük éhségünket. 

A délután hátralévı részében a bajnai Sándor–Metternich-
kastélyhoz utaztunk. Kívülrıl szépen rendbe hozott 
kastélykülsı fogadott, teljesen új cseréptetıvel. Ám a kas-
télyba lépve elszomorító látvány tárult elénk. Számos termet, 
lépcsıházat végigjárva, mindenhol a valaha szebb idıket lá-
tott pompa nyomát a pusztulás, üresség, reménytelenség képe 
váltotta fel. Gyönyörő zárt udvar, körben vastag falú, sok ab-
lakos épülettel, ami egykor igen szép lehetett. A kastélyt dúl-
ta német, orosz, volt itt gépállomás, a berendezést vitte, aki 
érte. A felújítás elkezdıdött, de pénz nincs a további mun-
kákra. Hány és hány ilyen kastély álmodik arról, hogy egy-
szer régi pompájába öltözzön! 

Sokkal örömtelibb volt a nap utolsó eseménye, a helyi ró-
mai katolikus templom megtekintése! Már lemondtunk arról, 
hogy bejutunk, amikor elıkerült a plébános úr. Rendkívüli 
humorral, bölcsességgel megáldott személy, aki készségesen 
mutatta meg szép templomukat kívül-belül. Sok érdekeset 
beszélt a templom érdekességeirıl, képeirıl, szobrairól; kü-
lön szeretettel beszélt az értékırzı bajnaiakról. 

Utólag is köszönjük a szervezık szerteágazó munkáját, a 
sokszínő élményt, amivel mindnyájunk szívét és agyát gaz-
dagították, no meg a Fennvalónak a kellemes kirándulóidıt! 

Borsody István 
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Olvasói levél ����

Tisztelt  
Duschák Úr! 

  A márciusi Visegrádi Hírekben 
megjelent  A sebességmérésrıl Vi-
segrádon címő cikkére szeretnék rea-
gálni.  
  Megállapításait a forgalomról, kiha-
tásait a város életére teljes mértékben 
osztom, azzal viszont vitatkoznék, 
hogy a sebességmérı használata ed-
dig bármiféle pozitív hatást gyakorolt 
volna a  gyorshajtás megelızésére, 
vagy alkalmazása esetleg megosztaná 
 lakosságot. Ellenben  – szerintem – 
abban viszont mindenféleképpen egy-
séges, hogy ez így nem mehet tovább.  

A Duna-parton sétálva számtalan 
esetben látni a 11-es úton 100–120 
km sebességgel rohanó ámokfutókat, 
a hétvégenkénti pokolról nem is be-
szélve! A Rév utcától a vár felé höm-
pölygı áradat, de különösen a moto-
rosok nagy többsége teljesen figyel-
men kívül hagyja a 40 km-es sebes-
ségkorlátozást, irdatlan hangerıvel 
dübörögve teszik már lassan elvisel-
hetetlenné a város életét. Rendır pe-
dig sehol, se radarral, se anélkül. Tu-
dom, hogy nekik is van munkabeosz-
tásuk és szabadnapjuk, de tessék már 
észrevenni, hogy a város közlekedés 
szempontjából hétvégeken a legkriti-
kusabb, ekkor kéne   láthatóan  és 
hathatósan  jelen lenni. 

Gondolom, hogy Önnek  korláto-
zottak a lehetıségei, de meg kell pró-
bálni  – a város vezetıivel együtt – 
olyan forgalomszervezési megoldá-
sokat  kidolgozni, amely valóban a 
lakosság érdekeit és a minıségi  tu-
rizmus felé való elmozdulást szolgál-
ja annak elkerülése érdekében, hogy a 
2004-es ,,legbőnösebb” város kétes 
cím ,,elnyerése” után ne Visegrád le-
gyen a ,,legnagyobb prostituált” jelzı
tulajdonosa, nevezetesen, hogy egyre 
 többen  és egyre gyorsabban mennek 
át rajta.  

Üdvözlettel: 
                          Szentirmay Imre 

Ui.: Mielıtt bárki a motorosok fe-
lé ellenszenvvel vádolna, szeretném 
közölni, hogy kisebb-nagyobb meg-
szakításokkal  45 éve (és jelenleg 
is) motorozom, de sajnos a motoros 
társadalom sem mentes azoktól a 
morális változásoktól, amelyekkel 
az ember nap mint nap találkozik – 

és ezt most nem politikai értelemben értem.  

FELHÍVÁS 
Visegrádi Ásványvíz és…? 

Találjon ki más Helyi Terméket is! 

VALÓSÍTSD MEG ÖTLETEDET 

Ötleted van, de nincs hozzá pénzed? Szívesen vinnéd sikerre a terveidet? Itt 
egy jó lehetıség! 

Vegyél részt a Kincs Szentendrei Kistérségi Innovációs Egyesület szervezé-
sében induló „CSAK NÁLUNK KAPHATÓ” programban!  

Mutasd be ötletedet helyi vállalkozók és szakemberek elıtt, és ha megnye-
red bizalmukat, segítségükkel megvalósíthatod elképzeléseidet. 

Várjuk azon lelkes fiatalokat és idısebbeket, akik szívesen részt vennének 
egy izgalmas vetélkedıben, melynek fıdíja, hogy megvalósíthatják ötletei-
ket.  

A résztvevık felnıtt és diák kategóriában indulhatnak, és helyi vállalkozók-
ból, szakemberekbıl álló zsőri elıtt mutathatják be ötleteiket egy televíziós 
mősor keretében.  

A felvételre egy nagyszabású party keretében kerül sor, amelyen helyben élı
mővészek, sztárok, vállalkozók, és helyi lakosok együtt szórakozhatnak, és 
drukkolhatnak az ötletembereknek.  

A program házigazdája ismert és közkedvelt média személyiségek, Szent-
endrérıl Endrei Judit, Horányból Dénes Tamás lesz.  

A kétfordulós verseny gyıztesei terveiket helyi vállalkozók, szakemberek 
segítségével, anyagi és szakmai támogatásával valósíthatják meg.  

A termékek menedzselésében a Kincs Innovációs Központ is közremőködik.  
Engedd el fantáziádat,  

találj ki egy helyi, új terméket, szolgáltatást! 
Mi segíthetünk a megvalósításban. 

FORDULJ HOZZÁNK BIZALOMMAL! 
Várjuk a jelentkezésedet! 

Vajda János  06 (30) 962-0376 telefonon, vagy e-mailen: 
vajdaja@t-email.hu

Jelszó:  
„CSAK NÁLUNK KAPHATÓ” 

Köszönjük… 

A Föld napja alkalmából az Áprily Lajos Ált. Iskola 18 diákja a lepencei római 
ırtorony és közvetlen környezete rendbetételét tőzte ki feladatul. A gyerekek és 
kísérıik több zsák hulladékot, szemetet, sörös dobozokat, üveget szedtek össze a 
burgusból, a parkolóból és a környékrıl. Utána meghallgatták a visegrádi római 
limes kutatásának mai állásáról szóló elıadást, különös tekintettel az ırtornyokra 
és a lepencei szoborleletre, majd útjukat folytatva a kıbányai ırtoronyhoz men-
tek.  

Egy másik diákcsoport a Salamon-toronytól a fellegvárig vezetı turistaút egy 
szakaszát tisztította meg a szeméttıl. Ezúton mondunk köszönetet a gyerekeknek 
és kísérıtanáraiknak e hasznos és fontos munka elvégzéséért.

                                      Gróh Dániel 
    Mátyás Király Múzeum  

FELHÍVÁS 

Felhívjuk a Soproni Sándor Egyesület tagjait, 
hogy május 19-én 10 órakor gyülekezünk a révnél, szerszámokkal,  

a gizellamajori erıd és a lepencei ırtorony környezetének  
takarítása szándékával. Mindenkit várunk! 
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Szeretettel meghívunk  

május 27-én  

tréfás  

családi  

vetélkedınkre,  
melyet a szabadban rendezünk! 

A táv mindössze 3 km,  
és a pályán elhelyezett akadályok 

 leküzdése közben garantáltan  
nem a fáradtságtól,  

hanem  
a nevetéstıl fogtok szuszogni. 

Ez a nap reggeltıl estig  
csak a játékról fog szólni! 

Lesz palacsinta-  
és lekváros fánkevı verseny, arcfestés, 

aszfaltrajzverseny  
és a többi legyen meglepetés. 

Tombola, zsákba macska 100 Ft 
Információ:  

www.visze.atw.hu  
(30 251-6383)

Hoznod nem kell semmit,  
csak anyut, aput, testvért,  

barátaidat, 
finomságokról  

mi gondoskodunk! 
Találkozó:  

10 órakor a Széchenyi téren  
(48-as emlékmő) 
Rossz idı esetén  

a Sziget Ifjúsági Házban  
rendezzük meg 

Szeretettel várunk! 

Kalandtúra Szálkán 
Idén 5. alkalommal vettünk részt a Tolna megyei Termé-

szetbarát Szövetség által szervezett TTT (Tolnai Tájakon 
Túrázók) természetjáró akadályversenyen.  
Szombaton délután indult kis csapatunk a Sirály-busszal és 
este 8 körül értünk Szálkára, az idei verseny színhelyére. 
Csodálatos az a vidék, a vakítóan sárga repcemezık, gondo-
san mővelt szántók után gyönyörő naplemente tárult elénk. A 
szálkai mővelıdési ház igen kicsi volt, így nekünk a kocsi-
ban és sátorban kellett aludnunk. Ez egy merész vállalkozás, 
hisz éjszaka még nagyon hideg van, de végül is túlélı ka-
landtúrára mentünk. Meg ugyan nem fagytunk, de azért 
mindenkinek jól esett reggel szorongatnia a forró kávés 
bögrét. Mire elfogyasztottuk tábori reggelinket, száz ágra 
sütött a nap (mi is kiolvadtunk) és megérkeztek a környék 
iskoláiból a nevezı csapatok (kb. 300 résztvevıje van egy-
egy ilyen túrának), megkaptuk a térképet, megtörtént az 
eligazítás és nekivágtunk a kb. 30 km-es útnak. Már a táv 
megtétele sem volt egyszerő feladat, de a táv megtételét 
igazolandó, a bójákat is meg kell találni, ahol különbözı
feladatok végrehajtása után pecséttel kell igazolni a részvé-
telt. Idén sem okoztak csalódást a szervezık, fantáziájuk a 

különbözı agyafúrt feladatok kitalálásában végtelen. Nagyon 
jól szórakoztunk egész úton, a kis erdei tavacskákban külön-
bözı evezıs mutatványokat kellett bemutatnunk, mire pecsé-
telni tudtunk, az egyik helyen a víz fölé kifeszített kötélen a 
csapattársaknak kellett behúzni a pecsételı társukat. (Igazi 
csapatmunka!) A két fa közé kifeszített drótkötélen való 
biciklizés sem volt egyszerő feladat, de a gyerekek nagyon 
élvezték, ugyanúgy, mint a csigán gurulást, csúszást, 4-5 
méter magasban. Ezenkívül kötélmászás, fáramászás, laj-
hármászás, hegyre föl, hegyrıl le. Mindezt gyorsan, mert hát 
végül is ez egy verseny volt. Ildi az egész utat a megengedett 
segédkönyveket olvasva tette meg, hiszen még a plusz pon-
tokért (hogy biztos ne unatkozzunk útközben) egy kétoldalas 
tesztet is ki kellett tölteni a vadon élı madarak és környezet-
védelmi témákból. Az utolsó néhány km-en már senkivel 
nem találkoztunk, nem igazán értettük miért, aztán az utolsó 
bójánál kiderült. A felelıs, aki a feladat végrehajtását vigyáz-
ta, említette, hogy még mindenki úton van, senki nem ért a 
célba és talán megér némi futást, hogy elsık legyünk. 

Gyorsan végrehajtottuk a feladatot, nagyon mókás volt, egy 
tandemmel kellett egy kicsi kocsit húzni, amiben a csapattár- 
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sak kocsikáztak – aztán futás – fáradt és sajgó lábainkról megfeledkezve nekivág-
tunk az utolsó kilométereknek. Így másodpercekkel lemaradva másodikként ér-
keztünk a célba.  

Tavaly is jó eredményt értünk el, családi kategóriánkban harmadik lett csapa-
tunk, bár nem is tudjuk, mikor és hányadiknak érkeztünk akkor, mert sajnos egy 
óriási esı elmosta az egész túrát, sártengerré változtatta az erdıt, így a csapatok 
többsége feladta a versenyt. Most postán várjuk az eredményt, mert nem vártuk 
meg a beérkezı csapatokat, hiszen még nagy út állt elıttünk Visegrádig. Szusz-
szantunk, uzsonnáztunk egyet és elindultunk hazafelé. Utunk elég csendesen telt, 
mert a gyereksereg rövid idın belül elaludt és egész hazáig kisebb-nagyobb kiha-
gyásokkal „húzták a lóbırt”.  

Élményekkel telve érkeztünk haza, mint eddig bármikor és úgy búcsúztunk a 
kisbusz kitakarítása után, hogy – ez tök jó volt, ugye jövıre is elmegyünk!? Hát, 
rajtam nem fog múlni, mert nagyon jó program. Ha támogatónk, Zeller Tibor köl-
csönadja a kisbuszát – mint az elızı négy évben és idén is – és önköltségi áron el 
tudunk menni, mert amúgy az út túl hosszú és drága lenne, akkor igen, megyünk 
jövıre is. Köszönöm Zeller Tibornak, hogy a busz kölcsönadásával lehetıséget 
biztosít a gyerekeknek egy ilyen remek kalandban való részvételhez. 

Bártfai István táborszervezı

Vágott, hasított tőzifa Dunabogdányból 
Tel.: 06 (70) 268-4030 

Kedves Szülık  
és Gyerekek! 

  

Idén 7. alkalommal, ismét lesz nyári 
gyermekfoglalkoztató tábor, 2007. jú-
nius 18-tól.  

Reggel 9 órától várom a gyerekeket a 
Sziget utcai közösségi házban. Az elızı
évekhez hasonlóan minden héten „uta-
zunk” valahová. Idei fı úti célunk Szar-
vas és környéke lesz, valamint készü-
lünk a Velencei-tóhoz.  

Az elızetes egyeztetések szerint mind-
két program tartalmasnak ígérkezik. 
Szarvason és Tiszakürtön gyönyörő ar-
borétumok, tájház vár megtekintésre és a 
történelmi „nagy Magyarország” közepe 
is itt volt, aminek megnézzük az emlék-
helyét. A Holt-Körösben lesz némi pan-
csolás és megkóstolhatja, aki akarja az 
egyik helyi étterem specialitását, a rán-
tott békacombot. Cserkeszılın elme-
gyünk az új élményfürdıbe és egy falusi 
tanyára is.  

Ezen kívül nem maradnak el a helyi ki-
rándulások, kézmőves foglalkozások és 
a kedvenc fızıcskézı programok sem. 

A kirándulásokra 2-3 felnıtt kísérı jön 
még velünk. Természetesen idén is a 
Telgárthy-réten kétnapos sátorozással 
fejezzük be a tábort, bátorság próbával, 
grillezéssel, mint minden évben. 

 A tábor díja: helyi programokon 700 
Ft/fı/nap, ezért meleg ebédet kapnak a 
gyerekek, két vagy több gyerek esetén 
650 Ft/fı/nap.  

A részletes programokat és az utazások 
pontos költségeit a jelentkezési lappal 
együtt, június elsı hetében lehet majd 
megkapni. A programok bonyolításához 
a támogatások igénylése külsı támoga-
tóktól és az önkormányzattól folyamat-
ban vannak, remélhetıleg az elızı
évekhez hasonlóan megkapjuk ezeket és 
nem lesz akadálya, hogy minden terve-
zett programot meg tudjunk valósítani. 

Információ: 398-383, vagy 06 (30) 
9315580. 

Szeretettel várok minden érdeklıdı
gyermeket. 

Bártfainé Répás Ildikó 

Tőzifa 
hasított 2.000,– Ft/q, 
kugliban 1.900,–Ft/q 

Az ár a házhoz szállítás 
költségét is  

magában foglalja 

Eıry Csaba  
06 (20) 599-9399 
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KIHÍVÁS NAPJA  
MÁJUS 23. (szerda) 

  

Hagyd otthon az autót, motorkerékpárt! 
Gyalog, biciklivel vagy egyéb sporteszközzel menj suliba, munkahelyre vagy bevásárolni!  

Vegyél részt minél több programon (Áprily-park, suli, parkoló, Sziget Ifjúsági Ház)! 
15 perces sportaktivitásért 1 pont jár, tehát kezdj 15 percenként új gyakorlatba. 

 Kérj nyereménylapot, ezt a helyszínen töltsd ki, hogy részt vehess az országos és a helyi sorsoláson.
A helyi sorsolás a teázó elıtt lesz 21 órakor! 

Segítségetekkel már többször „Pest megye legsportosabb települése” címet vívtuk ki. 
Az idén is számítunk rátok és barátaitokra!

Szeretnénk, ha a kiosztott ajándékok az év többi napján is emlékeztetnének az eseményre,  
és sportolásra ösztönöznének mindenkit. 

  

                 00.00–01.30-ig  ÉJSZAKAI TÚRA találkozó: templom 
                 04.00–05.30-ig  HAJNALI „VADLES” találkozó:  templom  
                06.00–07.00-ig  BICAJOZÁS találkozó:  révparkoló 
              

Áprily-park: 
08.30–15.00-ig íjászat, célba dobás dárdával, bárdal, csillaggal, egyéb harci játékok   

Nagy parkoló: 
10.00–18.00-ig  bicajos ügyességi pálya, mókás vetélkedık stb. (díjak: bicajos lámpák, csoki stb.) 
14.00–15.00-ig  PÁROS TENGÓ BAJNOKSÁG (díjak: bırlabda, csoki kihívás napi póló stb.) 
14.00–15.00-ig TOLLAS BAJNOKSÁG (díjak: tollas labdák, ütık, csoki, kihívás napi póló stb.) 

Tornacsarnok, suliudvar:  
17.00–21.00-ig  2×15 perces barátságos labdarúgó mérkızések  
16.00–17.30-ig  tréfás vetélkedık, labdajátékok OVISOKNAK és KIS ISKOLÁSOKNAK  (díjak: rengeteg csoki és cuki)

Kálvária:   
18.30–20.30-ig  SZÁMHÁBORÚ  (díjak: rengeteg csoki)
   

Sziget Ifjúsági Ház: 
10.00–12.00-ig   Baba–mama klub „TOTYOGÓ” játékos vetélkedık (díjak: rengeteg csoki)
17.00–19.00-ig   KICK BOX edzés 
19.00–21.00-ig   PÁROS PINGPONG kupa (díjak: pingpong ütık, csoki és egyéb meglepetések) 

A résztvevık között 21 órakor ajándékokat sorsolunk! 
A nyugdíjasoknak közös sétát szervezünk. 

Mindkét iskolában, az óvodában saját szervezéső programok lesznek napközben,  
valamint a tavalyi évhez hasonlóan, az irodákban munkahelyi tornát is szervezünk. 

Részletek a plakátokon lesznek kiírva! 
A strandra szervezett programok idén sajnos elmaradnak, mert nem lesz még nyitva! 

AZ ÖSSZES PROGRAM INGYENES!

Búvároktatás Visegrádon 

Szeretné felfedezni a víz alatti világot? Jelentkezzen búvártanfolyamra! 

  – Búvároktatás 

    (nemzetközi minısítés) 

  – Búvárfelszerelések 

  – Merülések Magyarországon 

    Adrián és a Vörös-tengeren 

  – Próbamerülés 

  További információ: 

    Gyurián Zoltán 

    2025 Visegrád, Duna u. 6. 

    Telefonszám: 06 (20) 941-8282 
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Már 10 éve a Szigeten 

KELEMEN KFT. 
GÁZ, VÍZ, FŐTÉS, SZERELVÉNY BOLT  

Tahitótfalu, Szabadság út 15.  
(bent a szigeten, 

a Kék Duna Szövetkezet udvarán, a váci rév felé) 
Hívjon!  Tel./fax: (26) 386-721, 06 (30) 951-5484 

Nyitva tartás: h–p 7.30–17.00, szo 7.30–12.00 
Ízelítıül AKCIÓS készülék árainkból: 

Vaillant PRO kéményes kombi, 24 kw      156.480 Ft 
Vaillant PRO turbó kombi, 24 kw      194.880 Ft 
Baxi Main kombi turbós, 24 kw      132.480 Ft 
Baxi ECO kombi kéményes, 24 kw      162.240 Ft 
Baxi ECO kombi turbós, 24 kw      192.880 Ft 
Baxi Luna kombi kéményes, 24 kw      189.120 Ft 
Baxi Luna kombi turbós, 31 kw      197.760 Ft 
Baxi Novula 601 tárolóval turbós, 28 kw      266.880 Ft 
Baxi Primeht 28 kw, főtı kondenzációs      302.400 Ft 
Ferroli Domicompact 24 kw, turbó kombi      142.080 Ft 
Termomax 29 kw, PAB ECO 1001  
    tárolóval      284.160 Ft 
Termomax 24 kw, PAB ECO 1001 
    tárolóval      274.560 Ft 
Junkers EUROLINE 24 kw, turbós 
    kombi      190.080 Ft 

Radel radiátor listaár –19%! 
Készülék együttes vásárlásával plusz kedvezmény! 
Radel radiátor 1,25 lemezvastagság két rétegben 

kívül-belül festett! 12 év garanciával! 
Dunaferr radiátorok 

    

KÖNNYŐSZERKEZETES  
HÁZAK KIVITELEZÉSE 

Tetıfedés, autóbeállók, elıtetık  
és egyéb faipari munkák 

Megbízható, gyors kivitelezés  
kedvezı áron! 

Referenciával és garanciával! 

A referenciák megtekinthetık:

www.bark-acs.hu

Elérhetıség:

Telefon: 06 (20) 519-1949 
Fax: 06 (26) 585-030 

E-mail: bark-acs@dunainfo.net

NE HOZZA HOZZÁNK! 
HŐTİJÉT, MOSÓGÉPÉT,  

MOSOGATÓGÉPÉT, MIKROSÜTİJÉT,  
VILLANYBOJLERÉT…

MI A HELYSZÍNEN MEGJAVÍTJUK. 

INGYENES KISZÁLLÁS 
VISEGRÁDTÓL BUDAKALÁSZIG 

ÉS A PILIS TERÜLETÉN 

HIBABEJELENTÉS-INFÓ:  
NON STOP 

06 (30) 500-3550 

ELEKTROSZERVÍZ             GUELMINO BT. 

Visegrádon 
gyönyörő panorámával rendelkezı

hét szoba összkomfortos 
lakás (panzió) 

a Thermál Szálló mellett 
teljes berendezéssel együtt 

kiadó, bérbeadó, illetve eladó! 
Érdeklıdni lehet: 

06 (30) 423-0517-es telefonon 

Társkeresésben CRONOS a megoldás! 
Ha komolyan gondolja, társkeresı gondját 

a CRONOS megoldja. 
Magyarország legnagyobb társkeresı klubja 

Már a Dunakanyarban is 
(több mint 4000 klubtag közül választhat azonnal, 

ezen túl kirándulások, rendezvények). 
Saját érdekében tegye meg az elsı lépést! 

Várja hívását a (26) 314-700-as telefonszámon Anna. 
Bejelentkezés szerdától vasárnapig 

(hétfın, kedden szünnap). 
Kérjen idıpontot a mielıbbi belépéshez! 

Legyen Ön is klubtag, találja meg párját  
már holnap 

VISEGRÁDI ÁSVÁNYVÍZ 
HÁZHOZ SZÁLLÍTVA IS KAPHA-

TÓ! 

Tel.: 06 (20) 399-7010 
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Állatorvosi ambulancia 
Patócs és Tsa Állatgyógyászati Bt. 

2022 Tahi, Elekfy Jenı u. 4. 

Telefon/fax: (26) 387-177

Mobil: 06 (30) 290-7082 

E-mail: patocsandras@t-online.hu

Állatorvos: 
dr. Patócs András 

Rendelési idı: 
hétfı, szerda, péntek: 9–11-ig, 16–19-ig, 

kedd, csütörtök: 9–11-ig, 16–18-ig,  

szombat: 9–12-ig 

Naponta: 8–19-ig telefonegyeztetéssel állunk  
rendelkezésére 

SZOLGÁLTATÁSAINK: 
védıoltások,  

széles körő betegellátás,  
szülészeti ellátás éjjel is,  

hasi és lágysebészet, 
csont- és ízületi sebészet, 

 szalagpótló mőtétek, 
hím- és nıivarú állatok ivartalanítása,  

plasztikai és korrekciós mőtétek, 
traumatológia,  
intenzív terápia,  

monitorozott gépi (isoflurán altatás),  
labordiagnosztika helyben,  

röntgen,  
UH, 

endoskopia (idegentest-eltávolítás), 
 fogászat, 

UH fogkı-eltávolítás,  
diszplázia szőrıállomás, 
mikrochip-behelyezés,  

állatútlevél- kiadás, 
számítógépes nyilvántartás, 

 tenyészpár-keresés 

Amit háznál  
lelkiismeretesen el lehet végezni  
(oltások, egyszerőbb kezelések),  

vállaljuk! 

Jelszavunk: 
mindent egy helyen, mindent az állatért! 

Forduljon hozzánk bizalommal! 

SÓLYOM! 

GUMISZERELÉS,  
CENTRÍROZÁS, 

JAVÍTÁS  
Visegrádon! 

Tel.: 06 (20) 661-7803 

DUNAKANYAR  
VAGYONVÉDELEM 

Biztonsági rendszerek kiépítése  
rádiófrekvenciás és telefonos 
távfelügyelet biztosításával, 

vonuló járırszolgálattal 
Lénárd Péter 06 (20) 9117-775 

Csitneki Tibor 06 (20) 9205-424 

DUNAKANYAR INGATLANCENTRUM 
Közvetítı és értékbecslı iroda 

Alapította: ZIMÁNYI PÉTER 1996-ban

� Ingyenes számítógépes nyilvántartás, helyszíni ér-
tékfelmérés, ingatlanforgalmi tanácsadás!

� Az ingatlanok kiajánlását és helyszíni bemutatását
munkatársunk végzi. Teljes körő ügyintézés! 

� Irodánk ügyvédje megbízóink részére az adásvételi 
szerzıdéseket költségmentesen elkészíti 

� Házának, telkének eladását bízza szakemberre! 

� Vevıinknek eladó házakat, telkeket keresünk 

Leányfalu, Móricz Zsigmond (fı)út 125.

06 - 26 - 381 - 431   Mobil: 06 - 209 - 834 - 796
internet: www.ingatlanok-dunakanyar.hu 

Visegrádon külön bejáratú 
kétszobás lakás kiadó! 

Érdeklıdni lehet: 
a 06 (30) 966-9288-as 

vagy a 06 (26) 398-287-es telefonszámon 
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EMBLÉMA!                                                                                                                                      EMBLÉMA! 
  

MÁJUSI PROGRAM 
 

 május 4., péntek: Alex and the Paid Holiday 
 május 5., szombat: Roy és Ádám 
 május 11., péntek: Blues Floor 
 május 12., szombat: Budapest Ragtime Band 
 május 18., péntek: Ton Ton Phoenix 
 május 19., szombat: Kowalsky meg a Vega 
 május 25., péntek: LATIN 
  Tátrai Tibor és Szőcs Antal Gábor 
 május 26., szombat: Kontor Tanács 
  (Kontor Tamás és zenekara) 
   

Minden vasárnap zongorázik és énekel a Don Vito pacsirtája, Kitty 
A mősorváltoztatás jogát fenntartjuk 

Asztalfoglalás, rendelésfelvétel: (26) 397-230   
Visegrád, Fı u. 83.   

www.donvitovisegrad.hu 

Kapható 
A BORDA TERMÉKEK  
TELJES VÁLASZTÉKA! 
Május hónapban  
a Borda sertésbeles vákuumfóliás  
grillkolbász 1080 Ft helyett 900 Ft-os, 
a Borda házi sütıkolbász 990 Ft helyett 
900 Ft-os 
kedvezményes áron kapható! 
Folyamatosan kedvezı áron kínáljuk 
a sertéshúst! 

                                                    HÁZ! Sertés- és mőbelek, mirelit áruk! 
                                                 Az árak a mindennapi készlet erejéig 

érvényesek, az árváltoztatás jogát fenntartjuk! 
Ecetek, konzervek, ét- és olívaolaj, 
ásványvíz, üdítıitalok, házi tészták, 
vecsési savanyúságok nagy választékban, 
jó minıségben, kedvezı áron! 
SODEX ho PASS, ENNI KÉK

                                                        étkezési utalványok beválthatók!

A megszokott udvarias kiszolgálással 
várjuk régi és új kedves Vásárlóinkat! 

                     Nyitva tartás:   
  hétfı szünnap A 11-es fıút mellett
 kedd 7.00–13.00 jó parkolási lehetıséggel várjuk
  szerda 7.00–17.00 Önöket!
  csütörtök 7.00–17.00 
  péntek 7.00–17.00 2023 Dunabogdány, Kossuth út 40.  
  szombat 7.00–13.00 Telefon: (26) 390-350 
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AUTOPLUS Kft. 
2500 Esztergom, Visegrádi út 44. 

Tel.: (33) 509-400 
Fax: (33) 590-420 

www.autoplus.hu

autoplus@vnet.hu

Szervizszolgáltatásaink köre, melyet magasan 
képzett munkatársaink biztosítanak: 

– garanciális és azon túli szervizelés, 
– általános javítás és szervizelés, 
– karambolos javítás, fényezés,  
– környezetvédelmi vizsgálat (zöldkártya), 
– kerékszerelés, centrírozás, futómőállítás, 
– mőszaki vizsgára felkészítés és vizsgáztatás 


