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Visegrádi  

Nemzetközi Palotajátékok 
2007. július 6–7–8. 

Ebben az évben 23. alkalommal kerül sor vá-
rosunk legnagyobb rendezvényére, a Visegrádi
Nemzetközi Palotajátékokra. Az eddigi gyakor-
latnak megfelelıen a visegrádi állandó lakosok 
a palotajátékokra szóló ingyenes belépıt a mő-
velıdési házban Mikesy Tamástól és Kálazy
Lászlótól vehetik át június 25. és július 3. kö-
zött. Ebben az évben több mint 750 szereplıt 
várunk Magyarországról és külföldrıl. Eddig 
hat ország jelezte részvételét a játékokon, igazi 
újdonságnak számít Szerbia bemutatkozása a 
Belgrádból érkezı Svibor csapat fellépésével.  

A már jól ismert programokon kívül idén mu-
tatkozik be elıször a királyi borudvar, ahol a 
régi Magyarország történelmi borvidékei szere-

peltetik legjobb boraikat. Ezek közül is kiemel-
kednek a királyaink által leginkább kedvelt 
szerémségi borok, de természetesen jelen lesz 
Tokajhegyalja, Somló, Szekszárd, Eger, a Bala-
ton-felvidék is. A királyi borudvar helyszíne a 
palotaudvar. Mindhárom este a királyi palota 
lovagi tornapályáján felállítandó szabadtéri 
színpadon koncertekre kerül sor. 
Július 6-án 20 órától Szkítia, július 7-én 21 

órától Kormorán koncert lesz, július 8-án 20.30 
órakor Puccini Bohémélet c. operáját mutatják 
be. A koncertekre belépık a palotajátékok jegy-
pénztáránál válthatók.  
A Salamon-torony utcában mesterségek bemu-

tatója lesz, a Mátyás-szobornál és a platánsor 
melletti parkban mőködik szabadtéri színpad 
látványos szórakoztató programokkal. A vásár-
ban új színfolt lesz a ,,régiségek utcája”, ahol 
régiségkereskedık árulják portékájukat. Mő-
ködni fog a Stabarecz-kertben a középkori 
gyermek játszóház, sok-sok új játékkal, de lesz 
katonai tábor is a KRESZ-parkban és a Duna-
parton. 
A királyi menet mindhárom napon 10 órakor 

indul az iskolától, de szombaton este 20.30 óra-
kor is lesz egy fáklyás felvonulás a plébánia-
templomtól a királyi palotáig. 
Szeretettel várunk mindenkit! 
Részletes információ a www.palotajatekok.hu 

honlapon olvasható. 
Cseke László 

Visegrádi
Hírek
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Zenei rendezvények 

Chopin–Vukán: Tribute to Chopin 
Puccini–Vukán: Bohémélet 

Az est elsı részében Chopin legnépszerőbb darabjaiból 
izgalmas összeállítást hallhat a közönség. A Vukán–
Horgas duó már hazai és nemzetközi koncerttermeket 
hódított meg Gershwin, majd Bach mőveibıl összeállított 
estjével. Most a romantika egyik legvirtuózabb és talán 
legérzékenyebb szerzıjét, Chopint választották, hogy 
fuvolán, altfuvolán, illetve zongorán mesélni tudjanak 
közönségüknek. Az esten olyan kompozíciók hangzanak
el, mint az f-moll zongoraverseny, az a-moll mazurka, 
keringık, etődök köztük a híres E-dúr etőd. 

A koncert második felében Giacomo Puccini világhírő, 
ma már klasszikus operája megszületése óta bejárta a 
világ minden operaszínpadát. Legutóbb Vukán György, a 
magyar zenei és jazzélet kimagasló alakja váratlan ötlettıl 
vezérelve átírta az operát jazz bigbandre és három szólis-
tára. Mimi szerepét a szenzációs fuvolista, Horgas Eszter 
formálja meg hangszerén, Rodolfo szerepében a kiváló 
trombitamővész-zenekarvezetıt, Fekete Kovács Kornélt 
hallhatjuk, míg Puccini szerepében az operaátirat szerzı-
jét, Vukán Györgyöt zongorán, a kitőnı Modern Art 
Orchestra közremőködésével. 

A koncert különlegessége, hogy elıször fordul elı több 
újdonság is: egy klasszikus opera átirata jazz bigband 
közegbe, hogy az énekeseket hangszeres szólisták jelení-
tik meg, és hogy a zenekart a mővészek maguk vezénylik 
(Fekete Kovács és Vukán). Látványos, magával ragadó és 
egyéni élmény az opera páratlanul újszerő megfogalmazá-
sa. A közremőködı mővészek rangja és a zenekar kiváló-
sága pedig biztosítéka egy valóban felejthetetlen zenei 
estnek. Az elıadás világpremiernek számít. 

A rendezvény a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok 
keretében kerül bemutatásra. 

Az elıadás helyszíne:  
Visegrádi Királyi Palota, szabadtéri színpad  
(Fı utca 29.) 
Idıpont: 2007 július 8., 20.30
Kategória: ülı
Jegyár: 2900 Ft

Rajkó zenekar: Virtuóz varázs 
Mősor: 
I. rész 

1. Berzsenyi–Mészáros: Palóc tánc 
2. Brahms: V. Magyar tánc 
3. Monti: Csárdás 
4. Horváth–Mészáros: Magyar lánytánc (üveges) 
5. Berzsenyi–Mészáros: Méhkeréki suhancok 
6. Reményi: Repülj, fecském! 
7. Berzsenyi–Mészáros: Szatmári tánc 

II. rész 
1. Berzsenyi–Mészáros: Kalocsai tánc 
2. Liszt: II. Magyar rapszódia 
3. Somogyi–Farkas: Pásztortánc 
4. Farkas Gyula: Cigányfantázia 
5. Reinz: Cirkuszpolka (cimbalomszóló) 

6. Dinicu: Pacsirta 
7. Berzsenyi–Horváth–Sárközi: Cigánytánc 

A Rajkó zenekart 1952-ben Farkas Gyula hozta létre, aki 
a magyarországi cigányzenét az éttermi muzsikálásból a 
világ nagy színpadaira állította. İ tette le az alapokat a 
Rajkó zenekar utánpótlásaként szolgáló „rajkó iskolához”. 
A kezdet kezdetén felkutatta a legszegényebb magyaror-
szági falvakban élı tehetséges cigány származású gyere-
keket. Határainkon túli magyarlakta településekrıl is 
érkeztek szegény sorsú cigánygyerekek, nem egy közülük 
évszázados cigánydinasztiák ısi tehetségét hordozva és 
hagyományaikat tovább örökítve. A zenekar igazgatója, 
majd nyugalmazott és mindenkori elnöke egészen haláláig 
Szigeti Pál volt, akinek elévülhetetlen érdemei vannak a 
Rajkó zenekar és tánckar image-ának megteremtésében. 
Nagy szerepe volt a zenekar megismertetésében szerte a 
világon, aminek eredményeként a Rajkó zenekar a magyar 
kultúra nagyköveteként járja a világot, öt kontinens több 
mint száz országában hirdetve a magyar és a cigány kultú-
ra egyetemes értékét mint a világörökség egyik gyöngy-
szemét. 

Ez alkalommal is egy csodálatos, magával ragadó, egész 
estét betöltı virtuóz produkciót tekinthetnek meg az elı-
adásra látogatók. 

Az elıadás helyszíne:  
Visegrádi Királyi Palota, szabadtéri színpad  
(Fı utca 29.) 
Idıpont: 2007 július 14., 20.30 (esınap: július 15.)
Kategória: ülı
Jegyár: 2900 Ft

Jegyrendelés:  
Levélcím:  
United Concert és Show Kft. (Danubius Music)  
1142 Budapest, Szatmár utca 63/b 
Tel.: 06 (1) 222-3388 
E-mail: info@danubiusmusic.com

Kedvezmények:  
20 db jegy rendelésénél      5% 
100 db jegyrendelés felett 10% 

Minden kedves érdeklıdıt szeretettel várunk mind-
két fantasztikusnak ígérkezı elıadásra, melynek 
méltó hátteréül szolgál a gyönyörő helyszín! 



XXIII. évfolyam 6. szám                                          VISEGRÁDI HÍREK                                                                        3

VÁROSHÁZI HÍREK 
Beszámoló  

a képviselı-testület  
május 23-i  

rendkívüli ülésérıl 
Visegrád Leányfaluval közösen közbe-

szerzési eljárást folytatott le annak érde-
kében, hogy megvizsgálja, hogyan lehetne 
olcsóbban és hatékonyabban elvégeztetni 
a hulladékszállítási feladatokat. Az ajánla-
tok közül a Kaposvári Városgazdálkodási 
Zrt. ajánlata bizonyult a legjobbnak. Ez a 
cég adta a legkedvezıbb árajánlatot – 
nettó 10.922.770 Ft éves díjat –, valamint 
vállalt feltételei is megfeleltek az elvárá-
sainknak. Többek között megoldják a 
háztól történı szelektív hulladékszállítást 
oly módon, hogy havonta egyszer az álta-
luk biztosított szelektív győjtızsákokat 
külön elszállítják mindenki háza elıl. 

A testület május 31-én tartotta e havi 
rendes ülését, az errıl szóló beszámolót a 
következı lapszámban olvashatják. 

Dobri Imre   

KÖSZÖNET! 

Köszönjük Szlovák Erzsébetnek, hogy az 
Áprily-parkba sövényt ültetett, és külön-
bözı növényeket telepített, valamint segít 
a park gondozásában, ápolásában. 

GAMESZ dolgozói 

ÉRTESÍTÉS 
a kötelezı kéményseprı-ipari  

feladatok  
ellátásának idıpontjáról 

Értesítjük, hogy az 51/1999. (XII. 25.) 
BM rendelettel módosított 27/1996. (X. 
30.) BM rendelet 3–7. §-a értelmében 
elıírt kötelezı kéményseprı-ipari köz-
szolgáltatás körébe tartozó feladatokat – a 
települési önkormányzat közigazgatási 
határain belül – 2007. június 1.–2007. 
augusztus 31. között a Pest Megyei Ké-
ményseprı és Tüzeléstechnikai Kft. dol-
gozói látják el, valamint díjat szednek. A 
dolgozók megbízólevéllel rendelkeznek. 

 Kérjük, szíveskedjenek a lakosságot a 
helyben szokásos módon tájékoztatni. 

Hegedős Ferenc  
fımérnök 

Pest Megyei Kéményseprı  
és Tüzeléstechnikai Kft. 

1011 Budapest, Iskola u. 10. 
Tel.: 06 (1) 374-0061 

                               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 orvossal történt elı-

zetes idıpont-egyeztetés alapján kerülhet sor, legkésıbb a vérvétel elıtti 
napon, rendelési idıben! 

Kérjük, a vérvételre éhgyomorral érkezzenek! 

Háziorvosi rendelések ideje módosul júniusban
a nyári szabadság miatt! 

Június 4-tıl június 8-ig 
Helyettes orvosok: Dr. Portik György 
                              Dr. Rozsályi Károly 

szerda   8.00–11.00 Dunabogdányban   
csütörtök 11.00–13.00  Visegrádon 
péntek 11.00–13.00  Visegrádon 

Június 11-tıl június 15-ig 
hétfı 11.00–13.00 Visegrádon 
kedd   8.00–11.00 Dunabogdányban   
szerda 10.00–12.00 Visegrádon                 
csütörtök 13.00–16.00 Dunabogdányban   
péntek 11.00–13.00 Visegrádon 

Június 18-tól június 22-ig 
hétfı 11.00–13.00 Visegrádon 
kedd   8.00–11.00 Dunabogdányban 
szerda 10.00–12.00 Visegrádon 
csütörtök 13.00–16.00  Dunabogdányban 
péntek 11.00–13.00 Visegrádon  

A nıvéri ellátás ideje változatlan: 8.00–13.00 

Önökért! 
A júniusi hónapban két ,,meghívott szakorvos” fogadja Önöket a visegrádi 

rendelıben: akinek emésztési problémái, illetve panaszai vannak, vagy a 
therápiával, kivizsgálással kapcsolatos kérdései lennének, kérem, keressék fel 
a rendelıt, a szokásos módon, elızetes idıpont-egyeztetéssel! 

Június 15-én 9.00–12.00 nıgyógyászati szakrendelés 
Június 25-én 9.00–12.00 gasztroenterológiai rendelés 

Én és munkatársaim szeretettel várjuk Önöket a rendelıben! 
      Dr. Balázs Mária 

                                                                                                            háziorvos 
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Parajdon jártunk… 
Ez év május 10-én visegrádi küldöttség 

utazott Parajdra az immáron 17 éves, elsı-
sorban iskolai kapcsolatokon alapuló, baráti 
viszony ápolásának elmélyítése céljából. 
Visegrádot Hadházy Sándor polgármester, 
Kalotai Árpád alpolgármester, Mezei Anna
képviselı, ny. iskolaigazgató, Schmidt Anna 
iskolaigazgató, Mikesy Tamás mővelıdési 
ház igazgató és Gróf Péter, a Mátyás Király 
Múzeum munkatársa képviselte.  

Ismerkedés fehér asztal mellett 

A baráti találkozó hivatalos részeként Vi-
segrád polgármestere Bokor Sándorral, 
Parajd polgármesterével és Cseresnyés 
Attila iskolaigazgatóval a két iskola és tele-
pülés kapcsolatának jövıjérıl, konkrét 
programokról, együttmőködési lehetıségei-
rıl tárgyaltak.  

A találkozó során a két polgármester meg-
erısítette azon szándékát, hogy az iskolák 
együttmőködését Parajd és Visegrád önkor-
mányzatának támogatásával a továbbiakban 
is fejleszteni kell, s a két település testvérvá-
rosi kapcsolatának létesítése is megfogal-
mazódott. Ez év ıszén Visegrád múltját és 
jelenét bemutató fotókiállítással, régészeti 
elıadásokkal és haditorna programmal 
mutatkozunk be Parajdon. Városunk 2009. 
évi millenniumi ünnepségére szeretettel 
várjuk Parajdot. 

Tisztelgés az Áprily-emlékmő elıtt 
 Az utazás során lehetıség nyílt Parajd és 

környéke történelmi értékeinek, turisztikai 
nevezetességeinek megtekintésére; hazafelé 
pedig Európa 2007. évi kulturális fıvárosa, 
Nagyszeben történeti városközpontját tekin-
tette meg a visegrádi delegáció. 

Gróf Péter 

Ez történt májusban a Fellegvár oviban… 
Történésekben és meglepetésben gazdag idıszakot zárunk az óvodában. Mind-

három csoportban felköszöntöttük az édesanyákat, nagymamákat. A kiscsoporto-
sok délelıtt várták izgatottan az anyukákat, a középsı és nagycsoportosok pedig 
alvás után öltözködtek ünneplıbe.  

A kicsik csokorba szedték, amit eddig tanultak-játszottak, még találós kérdést is 
tettek fel az anyukáknak: a hangjukról kellett megismerni a gyerekeket és senki 
nem tévesztette el!  

A középsısök nemzetiségi ruháinkba öltözve köszöntötték az édesanyákat, na-
gyikat. Az üdvözlı versikék után egy mesét játszottak el, majd a nemzetiségi 
fesztiválon elıadott német játékok, dalok következtek, hiszen még nem volt mód, 
hogy a szülık láthassák ezeket. A meglepetés saját kezőleg készült, ügyesen, 
gondosan és sok szeretettel dolgoztak rajta a gyerekek (gyöngysort főztek). 

Nagy a gyerekek öröme! 

A nagyok ebben az évben a szabadba csalogatták az ünnepelteket. Az oviban 
verssel-dallal kedveskedtek, aztán az anyukák meglepve vették észre, hogy ki-
mennek a szobából a gyerekek, de szerencsére hagytak egy térképet, amirıl meg-
tudhatták, hol is találják meg csemetéiket. És ekkor kezdıdött a „szabadtéri anyák 
napja”, ami igencsak emlékezetes marad gyermeknek, felnıttnek egyaránt.  

Soproni óvónık látogattak meg bennünket május 18-án délelıtt. Továbbképzés 
keretében vitattuk meg a bennünket élénken foglalkoztató kérdéseket, Pedagógiai 
programjainkról cseréltünk véleményt. Néhány nap múlva budapesti ovisok és 
óvó nénijeik jöttek el hozzánk, játszani, ismerkedni, beszélgetni. 

A nevelési év lassan lejár és az óvodában is kezdıdik az ún. „nyári élet”, ami 
éppen olyan megtervezett és fegyelmezett munkát kíván, mint a szorgalmi évben, 
csak az a változás, hogy összevont csoportban és kevés pedagógussal dolgozunk, 
mert az óvónık és dajka nénik ilyenkor veszik ki szabadságukat. Elıtte azonban 
még nagy esemény van kilátásban, hiszen a nagycsoportosok elköszönnek az 
óvodától, óvó és dajka néniktıl. Az ovibúcsú már lassan hagyományosnak mond-
hatóan ebben az évben is a palotában lesz, készülnek rá a gyerekek nagyon!  

Eddig a történések és most elmesélem a meglepetést!  
Május 5-én egy kósza hírben tudomásunkra hozták, hogy valakik (akkor még 

nem tudtuk, hogy kikrıl van szó!) támogatni kívánják az óvodát néhány kerti 
játékkal. Örültünk és vártunk. Úgy tőnt, hogy a kósza hír tovakószált, mert nem 
történt semmi. Aztán 20-a körül felgyorsultak az események: megjelent a markoló, 
a kertben kiszedte a régi játékokat, kifúrta az újaknak a helyét… – jöttek a bácsik 
az oszlopokat leásni, kerítést kiszedni, homokot hozni és a legvégén sok-sok bácsi 
és néni. Lefestették a játékokat, homokot hordtak a homokozóba, összeszerelték 
az ajándékba kapott markolókat, autókat. És 30-án egy kis ünnepség keretében át 
is adták nekünk a kertet. A befejezı munkálatokat Schüszterl Karcsi és munkatár-
sai végzik (ütéscsillapító lerakása, kerítés kihúzása, régi játékok elszállítása…). 
Köszönjük nekik, támogatóinknak és a MOL-nak is, hogy ez a nyár már az árnyé-
kos homokozó és a többi új játék birtokbavételével kezdıdhet.  

 Dobó Istvánné  
                                                                                                          óvodavezetı
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Májusi események  
az Áprily Lajos Általános és Alapfokú Mővészeti Iskolában 

Május elsı vasárnapján köszöntöttük az édesanyákat, nagy-
mamákat. Szép hagyomány, hogy Szentgyörgypusztán, az 
idısek otthonába kezünkben ajándékkal és versekkel, zené-
vel érkezünk anyák napján. Mindig nagy szeretettel fogadják 
az iskolásokat az otthon lakói, s elérzékenyülnek a kedves 
szavalatokat hallva. 

Az elmúlt hónapban nagy szerephez jutott a zene, hiszen 
egy vetélkedı során még az Operaházban is ott voltak tanu-
lóink, akik jelmeztervet készítettek Papagena és Papageno 
számára.  

Jubileumi koncertünk május 18-án sok barátunkat, támoga-
tónkat vonzotta a polgármesteri hivatal nagytermébe. Az elı-
adott mővek saját CD-ken is hallhatók lesznek. Vendégeink 
voltak a nagymarosi Kittenberger Általános Iskola zongoris-
tái, Kiss Judit tanárnı tanítványai.  

A zenetanulás népszerősítése volt egyik célunk, amikor a 
Dunakanyar Erdei Iskolában hangszerbemutatót tartottak 
zenetanáraink. Tapasztalataink szerint egyre többen szeret-
nének valamelyik hangszerrel megismerkedni. Az Áprilyban 
az 1–5. osztályokban átlagosan a gyerekek fele iratkozott be 
a zeneiskolába.  

Kapcsolódva a Német Kisebbségi Önkormányzat program-
jához, mi is májusban tartottunk „nemzetiségi hetet”. Ennek 
során 3 csoporttal ellátogattunk a dunabogdányi nemzetiségi 
múzeumba, ahol Liebhart András, a mővelıdési ház vezetıje 
kalauzolt bennünket a régi tárgyak, képek, emlékek között.  

Az 5. osztályosok  németóráján  Zeller  Józsi  bácsi  mesélt  
svábul  gyerekkoráról,  válaszolt a kérdésekre. Negyedikese- 

ink Scheili Laci bácsit keresték fel. A legnagyobbak a kitele-
pítésekrıl olvastak; voltak, akik a családjuk eredetét kutatták, 
családfát rajzoltak. Alvincz Erzsébet tanárnı néhány sváb 
dalt tanított meg, amit a nemzetiségi délután vendégeinek is 
elıadtak. 

Történelmi vetélkedık tették próbára diákjainkat Eszter-
gomban és június 2-án Visegrádon. Mindkét rendezvény 
tetszést aratott a gyerekek körében; bebizonyosodott, hogy a 
fizikai felkészülés pont olyan fontos, mint a szellemi. 

Sport- és egészségnevelési napunkon idén a mozgás mellett 
a cukrozott üdítı italok és „rágcsálni valók” károsanyag-
tartalmáról, a gyógyteákról, a dohányzás romboló hatatásá-
ról, az AIDS-rıl beszélgettek, néztek felvilágosító filmet a 
felsısök. A nap szenzációját a szentendrei rendırkapitányság 
bemutatója jelentette. Drogkeresı kutyát láttunk munka 
közben, a traffipax nem az autó sebességét mérte, hanem a 
futó gyerekét.  

Új technikák alkalmazásával készült rajzokkal értek el sike-
reket a rajzszakkör tagjai a Szınyi István-napokon. A szer-
vezık megköszönték, hogy iskolánk minden alkalommal 
eleget tesz meghívásuknak, és a két intézmény baráti kapcso-
latait ápolja.  

Itt, a Visegrádi Hírek hasábjain köszönöm meg a szülık, 
visegrádi lakosok és cégek támogatást, amit papírgyőjtésben 
nyújtottak. Összesen 10 tonna papírt győjtöttek a gyerekek. 

A nyári szünetre kollégámnak és a gyerekeknek is aktív 
pihenést kívánok! 

Schmidt Anna igazgató 
 

Vasárnapi koncertek februártól májusig 
 

E tanévben is kaptunk lehetıséget a visegrádi ifjúsági alap 
jóvoltából, hogy zenét tanuló gyermekeinket koncertekre és egy 
zenés színdarabra vigyük Budapestre. A pályázaton nyert pénz 
fedezte minden költségünket, pénzhiány miatt egyetlen gyer-
meknek sem kellett itthon maradni. 

A Mővészetek Palotája elıtt 

Hangverseny Fiataloknak koncertsorozatra vettünk bérleteket, 
a Mővészetek Palotájába. A négy különbözı alkalomra más-más 
korosztály látogatott el. Február 4-én farsangoltunk és a nemze-
tek táncaival ismerkedtünk a Danubia Szimfonikus Zenekar és a 
Honvéd Mővészegyüttes táncosai segítségével. Március 11-én 
Kodály Zoltán születésének 125. és halálának 40. évfordulóját 
ünnepeltük a Cantemus Gyermekkórus és a Duna Szimfonikus 
Zenekar közremőködésével. Április 8-án a Jazz zene rejtelmeibe 
vezetett be minket Skuta Miklós (zongora) és a Budapest Jazz 

Orchestra. Végül május 6-án Till Eulenspiegel vidám csínyjeivel 
(Richard Strauss) ismerkedhettünk meg a MÁV Szimfonikus 
Zenekar elıadásában, és közben gyönyörködhettünk Csíkszent-
mihályi Berta rajzaiban. Kiváló zenemővek, remek elıadók és 
kellemes légkör … nagyon jól éreztük magunkat.  

A Macskák Társasága (Szilassy Anna 1. o. rajza) 
A legkisebbekkel (1–2. osztály) egy mesés-zenés színdarabot 

néztünk meg a Kolibri Színházban. A Macskák Társasága c. 
elıadás annyira lenyőgözte a gyerekeket, hogy haza úton egész 
végig a legfülbemászóbb dallamot énekelték.  

Az öt budapesti útra Zeller Tibor buszai szállítottak minket. 
Ezeken az alkalmakon összesen 65 gyermek és az ıket kísérı

felnıttek vehetett részt. Csodálatos élményekkel jöttünk haza, és 
reméljük, hogy jövıre is lesz alkalmunk koncerteket látogatni. 
Köszönünk minden támogatást és segítséget! 

                                                            Csereklye Dóra  
igazgatóhelyettes 
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Visegrádi rehabilitációs szakkórház,  
a mi kórházunk…

Az egészségügyi ellátórendszer átalakítása mélyreható változásokat hozott országos szinten, az eddig megszokott beteg 
beutalási rendben. Ez idı szerint Visegrád város polgárai 22 különbözı fekvıbeteg-ellátó intézménybe nyernek felvé-
telt, ahol 49 féle orvosszakmai csoport, közel ugyanennyi fekvıbeteg osztályon látja el a betegeket.   

A Fıvárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórháza és Gyógyfürdıje a város rászoruló lakosainak 
teljes körő ellátást nyújt a mozgásszervi, gasztroenterológiai, geriátriai rehabilitáció területén. 

Újságunk kérdéseire dr. Bors Katalin fıigazgató tájékoztatja olvasóinkat a legfontosabb kérdésekrıl. 

– Mit kell érteni a rehabilitáció fogalma alatt? 
A rehabilitációt az egészségügyi ellátásban a krónikus 

ellátási formák közé sorolják, és ez a jogos besorolás 
azután sok zavart is okoz. A tevékenység az ellátás idejét 
tekintve valóban hosszas procedúra – a páciens állapotá-
nak megfelelıen mindig egyénre szabott –, szakember- 
igényében, eszközeiben és cselekménysorában azonban
jobban hasonlít a nagyobb anyagi ráfordítást igénylı aktív 
ellátási formákhoz. Az orvosi rehabilitáció olyan szerve-
zett segítségnyújtás, amelyet az orvostudomány saját esz-
közeivel (diagnosztika, terápia, megelızés, gondozás) 
nyújt a mindennapi élettevékenységében akadályozott, 
hátrányos helyzető embereknek, hogy meglévı képessége-
ik fejlesztésével önállóságukat részben vagy egészében 
visszanyerjék, és képessé váljanak a családba, munkahely-
re, társadalomba való beilleszkedésre. 

– Csak orvosok és nıvérek dolgoznak  
   a rehabilitációs osztályokon? 

A rehabilitáció mindig csapatmunka. A csapat tagjai a 
rehabilitációs szakorvosok és egyéb specialisták, a nıvé-
rek, a gyógytornászok, a fizikoterápiás asszisztensek, a 
pszichológus, a neuropszichológus, a foglalkoztató-
terapeuta, az ortopédmőszerész, a logopédus, a szociális 
munkás, a dietetikus, a gyógymasszır, az egészségnevelı, 
a lelki gondozó. Fontos megemlíteni, hogy a csapat tagja-
ként szerepel maga a páciens is, hisz az ı aktív részvétele 
nélkül a rehabilitáció elképzelhetetlen. Szakkórházunk 
orvosainak mindegyike több szakvizsgával is rendelkezik, 
60 százalékuk rehabilitációs szakorvos. Ez az arány or-
szágosan is kiemelkedı. Az alap és ráépített szakvizsgák 
tekintetében reumatológus, traumatológus, ortopéd szak-
orvos, fizioterápiás szakorvos, kardiológus, belgyógyász, 
neurológus, geriátriai szakorvos, gasztro-enterológus, 
sebész-mellkassebész, aneszteziológus szakorvos, uroló-
gus áll betegeink rendelkezésére. 

– Milyen építészeti és tárgyi eszközök szolgálják 
   a gyógyulást? 

A fıépület kétemeletes, négy rehabilitációs osztályt fog-
lal magába, az ágyak száma 230.  A közlekedés akadály-
mentes, az emeletek között lift szállítja a betegeket. A 
kórtermek többsége háromágyas. A páciensek kényelmét 
társalgó, büfé, terasz és egy hatalmas park szolgálja.  

A szakkórház egyéni és csoportos víz alatti gyógytornára 
alkalmas medencével, szénsavas és víz alatti vízsugár-
masszázs-káddal, fizikoterápiás kezelıhelyiséggel, cso-

portos, egyéni tornateremmel, szabadtéri tornapályával és 
a szakemberek munkájához szükséges foglalkoztató helyi-
ségekkel egyaránt rendelkezik. Medencénkbe a lepencei 
gyógyvizet vezették be, intézetünket a rendelkezésre álló 
feltételek alapján 2006-ban gyógyfürdıvé minısítette az 
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdıügyi Fıigazgatóság. 
Jól felszerelt diagnosztikai háttér (röntgen, ultrahang, 
labor, csontsőrőségmérı labor, a gyomor, nyombél és 
vastagbél tükrözéses vizsgálatára alkalmas endoszkópos 
laboratórium) is segíti munkánkat. 

– Melyek a fekvıbeteg beutalás feltételei? 
A szakkórház rehabilitációs fekvıbeteg ellátásában Vi-

segrád város lakói prioritást élveznek, a város területi 
ellátási körzetünkbe tartozik. A beutalást kezdeményezhe-
ti a háziorvos, illetve a fekvıbeteg osztály profiljának 
megfelelı szakképesítéssel rendelkezı szakorvos is. A 
háziorvosi beutalóhoz szükséges szakorvosi vizsgálatot a 
családorvos kérheti szakambulanciáinkon is, de a beteg 
szakellátásának megfelelıen véleményt és javaslatot 
nyújthat az ország bármely szakellátó helye. Továbbra is 
módunk van az ország minden részérıl felvenni rehabili-
tációra szoruló betegeket, de ehhez a beutaló orvossal 
elızetes írásos egyeztetés szükséges. 

– Van-e lehetıség emelt komfortfokozatú szobák 
   igénybevételére? 

Jelenleg a kórtermek tíz százaléka emelt komfortfokoza-
tú, ezen ágyak is csak érvényes beutalóval vehetık igény-
be részleges térítés ellenében. Teljes térítés mellett vehe-
tik igénybe szolgáltatásainkat a nem biztosított betegeink, 
külföldi vendégeink. A szobákban fürdıszoba, WC, színes 
tv, hőtıszekrény van. Többsége kétágyas, két kórterem 
egyágyas. 

– Milyen tudományos és oktató tevékenység  
   folyik a kórházban? 

Orvosaink és szakdolgozóink elıadóként rendszeresen 
részt vesznek kongresszusokon, publikációink jelennek 
meg szaklapokban, több orvosunk saját szakterületén
tudományos társaságok vezetıségi tagja. Szakkórházunk a 
rehabilitáció területén képzıhely. 

– Jellemezné néhány szóval az egyes osztályok 
   profilját? 

A földszinten mőködik az 56 ágyas mozgásszervi rehabi-
litációs osztályunk, melyet dr. Gradsack Mária fıorvos



XXIII. évfolyam 6. szám                                          VISEGRÁDI HÍREK                                                                        7

vezet. Elsısorban traumát – törést elszenvedett, ortopéd 
mőtéten átesett és érbetegségük miatt mozgásszervi reha-
bilitációra szoruló betegeket fogad. 

Az elsı emeleten a 94 ágyas mozgásszervi rehabilitációs 
osztály található, melynek vezetıje dr. Bors Katalin fı-
igazgató fıorvos. Agyi katasztrófán átesett, organikus 
neurológiai, gyulladásos és degeneratív reumatológiai, 
valamint csontritkulásuk miatt rehabilitációra szoruló 
betegek gyógyítása az elsıdleges feladatunk. 

A második emeleten két osztály helyezkedik el. Az 52 
ággyal mőködı geriátriai rehabilitációs osztályt dr. Telkes 
Zoltán fıorvos vezeti. (Visegrádról is igen sok idıs ember 
feküdt már ezen az osztályon.) Az osztály elsıdlegesen a 
több társbetegséggel bíró betegek életminıségének javítá-
sát tőzte ki célul.  

A 28 ággyal mőködı gasztroenterológiai rehabilitációs 
osztályt dr. Pál Magdolna fıorvos irányítja. Itt az emész-
tıszervi mőtéten átesett, a gyomor-, bélrendszer betegsé-
gei, hasnyálmirigy-gyulladás, illetve emésztési vagy test-
súlyproblémák miatt rehabilitációra szoruló betegek
komplex terápiája folyik. 

– Milyen szakrendeléseket mőködtet  
   a szakkórház? 

Visegrád  város  önkormányzatának  honlapján,  illetve  
ezen újság hasábjain korábban már részletesen ismertettük 
a lakosok számára teljes körben rendelkezésre álló 
járóbeteg-ellátó munkahelyeinket és a legfontosabb tudni-
valókat. Felsorolásszerően ezek a következık: reumatoló-
giai, rehabilitációs, belgyógyászati, gasztroenterológiai, 
pszichológiai szakambulancia és az ezekhez kapcsolódó 
diagnosztikus egységek: röntgen, labor, UH labor, endo-
szkópos labor, denzitometriás labor (csontsőrőségmérés). 
Ezt kibıvítve megemlítem, hogy dr. Jánosházi László
fıorvos mint kardiológus és dr. Huszár Sándor mint se-
bész-mellkassebész szakorvos e szakterületeken felmerülı
problémáikra is – konzultáció szintjén – rendelkezésükre 
áll. A járóbeteg-ellátó helyek igénybevételéhez szintén 
családorvosi beutaló szükséges.  

Gyógyfürdıvé nyilvánításunkkal lehetıség nyílik arra is, 
hogy mozgásszervi betegségben szenvedı járóbetegek 
közvetlenül is hozzájussanak gyógyfürdıjegyekhez a 
kórházi (reumatológiai, rehabilitációs) szakambulanciá-
kon, és fürdıjeggyel a pácienseink igénybe vehessék szol-
gáltatásainkat a víz alatti csoportos gyógytorna, súlyfürdı, 
gyógymasszázs, iszappakolás, víz alatti vízsugármasszázs, 
szénsavas fürdı területén.                 

(Újsághír) 

MEGHÍVÓ 
A Fıvárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház  

és Gyógyfürdı

ezúton tisztelettel meghívja Önt  
és kedves családját 

2007. június 22-én 14 órától rendezendı

Semmelweis-napi ünnepségére, 
melynek keretében belül kerül sor  

az intézet területén lévı

kápolna üvegablakainak újrakészítése  
alkalmából rendezett  

ünnepi programra 

A kápolna a XX. század elején adományokból épült, és a 40-es évek végéig mőködött. Ezt köve-
tıen az épületet méltatlanul raktározási célokra használták. 1992. szeptemberében a kórház veze-
tésének szándéka szerint részlegesen felújították, azóta az ökumenizmus jegyében felszentelve 
szolgálja a hívıket. 

A szakkórház kiemelt jelentıséget tulajdonít a kápolna folyamatos fejlesztésének, ezért 2006-
ban az Iparmővészeti Lektorátus által kiírt pályázaton is indult. A kápolna üvegablakai felújításá-
nak felére elegendı pénzforrással rendelkezve az üvegablakokat Köblitz Birgit Nagymaroson élı
üvegmővész készítette el. 

Kérjük mindazokat, akik adományaikkal segíteni tudnának a kápolna még hiányzó ablakainak 
elkészíttetésében, tegyék felajánlásukat az ünnepség ideje alatt a kápolna elıterében elhelyezett 
urnába. 
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NEMZETISÉGI OLDAL – Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat 

Tisztelt Olvasóink! 
Májusi hónapban több programja volt önkormányza-

tunknak. Ezekrıl – egy-egy képpel – szeretnénk ízelítıt 
adni Olvasóinknak. 

Füvészkerti séta.  
Az idı esıs volt, de a hangulatot ez nem befolyásolta 

Fúvószenekarunk két tagja  
és az énekkar vezetıje 

Schubauer József 
 sváb anekdotákat és vicceket mesél                                                                                                                                           

Nemzetiségi teadélutánunkat  
az ovisok körjátéka nyitotta meg 

Részlet egy hagyományos 
 sváb esküvıbıl  

a dunabogdányi asszonyok elıadásában 

Énekkarunk részt vett  
az alsógallai pünkösdi fesztiválon.  
Éppen májusfadöntést láthatunk 

Szeretnénk megköszönni mindenki segítségét, a 
háziasszonyoknak a finom süteményt, amivel hozzá-
járultak a Millenniumi kápolnabúcsúnkhoz.  

Errıl az eseményrıl a Visegrádi Hírek következı
számában képekben számolunk be. 

 (NKÖ) 
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Ne felejtsük: Jönnek az ulmi bárkások! 
Századokkal ezelıtt hosszú volt a Dunán megtett vízi út 

Visegrádig. Az ulmi hajósok, a híres bárkások mégis vál-
lalkoztak erre, pedig akkor még hatalmi helyzetben vol-
tak, hiszen övék volt a legnagyobb hajóépítı manufaktúra 
az egész Duna hosszában.  

A több száz éves hagyomány csak akkor tört meg, ami-
kor megjelent a Dunán az elsı gızhajó. Ám a tradíció 
mégsem szőnt meg. Bárkákat ugyan nem gyártottak százas 
tömegben, mégis voltak olyan ulmi férfiak, akik egyesüle-
tet, hagyományápoló közösséget teremtettek azért, hogy 
ne menjen feledésbe több száz éves kiváló munkásságuk.  

Régi rajzok alapján ismét szekercét ragadtak, és építettek 
két-három olyan bárkát, amelyek alkalmasak dunai hajó-
zásra. Ezekbıl egy minden évben végig hajózza a Duna 
egy-egy szakaszát. Erre az évre már összeállt a csapat, 
melynek 34 tagja 2007. június 28-án, délután 15 órakor, 
azaz három órakor érkezik Visegrádra. 

   Különös szerencse, hogy nemcsak az ulmiak, hanem a 
Visegrádon élı német kisebbség is teremtett magának kö-
zösséget a korábbi századok örökségének megóvására,
ápolására. Így adódott, hogy a két nemes szándék találko-
zik egymással, és szép alkalmat teremthetünk akkor, ha a 
megjelölt idıben találkozunk velük, és együtt fogadhatjuk 
a partra lépı vendégeket ünneplı ruhában.  

Aki eljön, hitet tesz a visegrádi közösség összetartozásá-
ról és a vendégek iránti barátságról. Jung Vilmos és fia, 
Csaba, már eddig is sokat tett a német kisebbség öröksé-
gének megtartásáért. Eddigi munkásságukat azzal koro-
názzák meg, hogy barátságból biztosítják a német hajó ki-
kötését és tartózkodását. 

Tartson velünk Ön is, és ünnepeljünk együtt, hogy ezzel 
megnyissuk a következı napon kezdıdı ünnepségsort, 
melynek keretében Ulmból még több vendéget is megis-
merhetünk. 

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a 

Duna menti Németek Kulturális Fesztiváljára,  
amelyet a Visegrádi Duna menti Svábokért és Németekért Alapítvány Kht.,  

valamint Visegrád Város Önkormányzata közösen rendez meg  

2007. június 29–30-án és július 1-jén 
Helyszíne: a visegrádi rév parkolója 

 

JÚNIUS 29., PÉNTEK 
18.00 Visegrádi fiatalok hagyományırzı  
          fúvószenekarának ünnepi megnyitó hangversenye 
18.30 Hadházy Sándor polgármester köszönti  
          és megnyitja a 2007-es kultúrfesztivált 
18.45 Az MNOÖ Északi Regionális Iroda vezetıje,  
          Szeltnerné Winhardt Ildikó köszöntı beszéde 
19.00 Visegrád Város Német Kisebbségi  
          Önkormányzata énekkarának elıadása 
19.30 Wirdern Rosen Nagymaros–Zebegény  
          sváb hagyományırzı együttes tánckara 
19.45 Marus, kismarosi német nemzetiségi tánc-  
          és énekkar 
20.00 Primavera táncegyüttes 
20.45 Megnyitó bál. 
          A hangulatról a Finánc Vidám Fiúk 
          sramlizenekara gondoskodik 
 
JÚNIUS 30., SZOMBAT 
Díszvendég: Erich Rabus, Landsmannschaft  
       der Deutschen aus Ungarn Kreisverband  
       Alb-Donau/Ulm 
17.00 25 fıs fúvószenekari kísérettel mazsorett  
          felvonulás a városon keresztül,  
          közben söröskocsiról hagyományos sváb ruhákba 
          öltözött nık és férfiak ingyen sört osztanak  
          a város különbözı pontjain. A felvonulás közben  
          a visegrádi dobos csapat is hallható 
18.00 A felvonulás után nevezés a snapszliversenyre  

          Szebeni Imre úrnál,  
          közben a mezıkövesdi Szihalom ifjúsági 
          hagyományırzı fúvószenekar fellépése 
18.30 A csolnoki német nemzetiségi énekkar elıadása 
19.00 A kismarosi hagyományırzı aranyérmes Marus  
          táncegyüttes sváb mősora 
19.30 Sramli Kings fellépése zenekarával 
20.30 A csolnoki Alte Kameraden német fúvósegyüttes  
          hangversenye 
21.00 A báli hangulatot a csolnoki Krigli Band  
          sváb zenekar szolgáltatja, közben 22 órakor  
          tőzijáték az elhurcoltak és elhunytak emlékére 
 
JÚLIUS 1., VASÁRNAP 
17.00 Dunakanyar fúvósegyüttes hangversenye 
18.00 Deutschklub Pilisborosjenı Weindorf Egyesület  
          énekkarának elıadása 
18.30 Dunabogdány sváb zenekarának közös  
          hangversenye a hagyományırzı felnıtt  
          dalkörrel.  
          Az elıadást mazsorettek színesítik 
20.15 A hangulatot Zeller Tibor, a Visegrádi Fiatalok  
          sváb szólistája biztosítja 

Hideg italokkal, meleg ételekkel várjuk  
kedves Vendégeinket! 

A révátkelés mindhárom napon  
egész éjjel biztosított! 
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A Mátyás Király Mővelıdési Ház  
tisztelettel meghívja Önt, 

kedves családját és barátait 

AAnnddrráásskkóó IIssttvváánn
festımővész 

kkiiáállllííttáássáánnaakk mmeeggnnyyiittóójjáárraa,,
22000077.. jjúúnniiuuss 1166--áánn

sszzoommbbaattoonn 1166 óórráárraa
aa mmőővveellııddééssii hháázzbbaa

A kiállítást megnyitja: 
Novák Lajos, 

Dömös polgármestere 

Közremőködik: 
Maronka Csilla 

színmővész 

A kiállítás 2007. július 4-ig tekinthetı meg  
a mővelıdési házban, 

a könyvtár nyitva tartása szerint  
[Visegrád, Széchenyi u. 11., tel.: (26) 398-128] 

Meghívó 
A Visegrádi Fiatalok Klubja Egyesület 

a korábbi évekhez hasonlóan  
2007-ben is megrendezi 

SZENT IVÁN-ÉJI MULATSÁGÁT 
Idıpont:  

2007. június 24., vasárnap 

Helyszín:  
a kemping alatti Duna-part 

Program: 
20.00 Tőzrakás 
21.00 A máglya meggyújtása dobszó mellett, utána az

ünnephez kapcsolódó mősor, a hagyományok fel-
elevenítése 

21.30 Népzenei koncert, körtánc, tőzugrás, almasütés 
Hajnalig tánc és természetesen mulatság! 

Mindenkit szeretettel várunk! 

 

Kellemes élmény 

Egész véletlenül estem be Pomázra a nemzetiségi fesztiválra a 
múlt szombaton. Éppen a kb. negyvenfıs pomázi ifjúsági zene-
kar játszott, és mint kiderült, rögtön utánuk a visegrádi zenekar 
következett. Bevallom ıszintén, én ott egy kicsit tartottam ettıl 
a fellépéstıl, hiszen egy nagy zenekar után egy tíztagú zenekar-
nak még akkor is nehéz feladata van, ha profikból áll az együt-
tes; a mieink egy része meg még igencsak gyerek. Tehát jöttek a 
mieink, és nagyon kellemes meglepetés ért. Nagyon jól szóltak, 
jó volt a darabok összeválogatása és sorrendje. Nem hogy nem 
kellett szégyenkezni, de kifejezettem büszke lehetett rájuk az 
ember. Megállták a helyüket, és a nagy zenekar után sem érzett 
az ember semmi hiányt. 

Örülök neki, hogy hallhattam ezt.                      Mikesy Tamás 

Kultúra – színház 

Ötödik évadjára készül a pilisszántói Szikla Színház, mely 
minden eddigieknél gazdagabb programmal várja a közönsé-
get az idén. A különleges környezetben kialakított, Buda-
pesthez közel fekvı intézmény mind rangosabb szerepet tölt 
be a nyári kulturális rendezvények sorában. 

Az idei események sora június 21-én, az Új Világ Fesztivál-
lal kezdıdik meg. A program keretében kerül színre a Pilis 
Pálos Passió Cseke Péter rendezésében. A mő alapja az 
1511-ben, Hadnagy Bálint által írt legkorábbi európai passió, 
amely különleges élményt kínál a zenekedvelıknek.  

A Szikla Színházban július 27-tıl háromnapos rendezvényt 
tartanak; a nyitónapon Vikidál Gyula lép fel barátaival, Mol-
nár Szilviával, Nagy Anikóval, Sasvári Sándorral és 
Homonyik Sándorral. 

Másnap, június 28-án a Rock és Musical Színház elıadásá-
ban látható a Kiálts a szeretetért! címő rockopera, Nagy
Anikóval a fıszerepben. A Kocsák Tibor, Baróti Péter, Mik-
lós Tibor, Kemény Gábor által komponált mő Teréz anya 
életérıl és munkásságáról szól. 

Június 29-én a pilisi medence népdalénekesei, kórusai és 
néptánc együttesei adnak mősort. A rendezvényen magyar, 
tót, szerb és sváb nemzetiségi falvak együttesei mutatkoznak 
be. 

Információ és jegyvásárlás:  

Pilisszántó Polgármesteri Hivatal 
Tel.: (26) 349-558, 349-544 
e-mail: hivatal@pilisszanto.hu
web: www.pilisszanto.hu                        Bölcsházy Sándor 

Dsida Jenı: 

ARANYORSZÁG, SZERELEM 
 Ó, aranyország, szerelem! 
 Most szárnyaimat szerelem, 
 s kána-szirmok harsány tüzében 
 lobog a szivem az esti szélben. 
 Aztán lehullok. Hős az arcom, 
 amint mosolygón, mélyen alszom 
 a kék mezın. Piheg a friss fő…
 …Cigányangyal, fekete-tincső, 
 úszik az ég opál tején 
 piros sapkával a fején…

Gyertek focizni, Öregfiúk! 
Gondolom, mindenki tudja, hogy van egy csodálatos fekvé-

ső mőfüves pályánk. Hála Istennek, nem túl nagy, nem kell 
sokat futni, szinte direkt nekünk találták ki. Nekünk mon-
dom, az 50 + korosztálynak. Merthogy emlékeztek a régi 
TV-torna szlogenjére: „Egy kicsi mozgás mindenkinek
kell…”. Mit szólnátok, hogy mondjuk vasárnap délelıttön-
ként egy órát elfocizgatnánk, 10-tıl 11-ig. Azután játszanánk 
a harmadik félidıt. Ebédre mindenki kényelmesen otthon 
lenne. Úgy játszanánk, ahogy jól esik, de egyenlı feltételek-
kel. Ezért van az alsó korhatár, amely 50 év. Tehát hívok 
minden 50. évét betöltött visegrádi „öregfiút”, akinek van 
kedve egy kicsit mozogni, szórakozni, jöjjön, csatlakozzon, 
focizzunk egy jót, majdnem úgy, mint a régi szép idıkben. 

Akinek tetszik, és részt venne, hívjon fel: 398-374.  
Üdvözöllek a csapatban!                                   

Abonyi Géza
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Virágos  

Visegrádért 

Paulus a szép kertben unokáival 

 „Virágok és unokák között” – akár ezt a 
címet is adhatnánk ennek a képnek, amely jú-
niusi nyertesünket ábrázolja. Illés Istvánné,
vagy ahogyan mindenki ismeri: Paulus, a 
Széchenyi utca 21. szám alatti kis kert egyik 
gondozója. A szépen rendben tartott, ragyogó 
tiszta udvar és kert igazi paradicsom a gyere-
kek számára, és szemet gyönyörködtetı min-
denkinek, aki csak oda látogat, legyen az ro-
kon, barát, vendég, vagy bárki „falubéli”. 

 Gratulálunk Paulus a kerthez és az unokák-
hoz! 

A megújult terecske 

A „Málé placc” sokáig áldatlan állapota 
sokszor volt témája újságcikknek, falugyőlés-
nek. Most így megújulva és kivirágozva igen 
kedves színfoltja a Mátyás király utcának, és 
ha a tér közepén nem meredezne ott az a ron-
da villanypózna, akkor akár egy osztrák kis-
városi utcarészletnek is vélhetnénk.  

Gratulálunk a tervezınek és a kivitelezık-
nek, nevezetesen a fıépítésznek és a Gamesz 
dolgozóinak. Apropó, nincs valakinek egy jó 
ötlete, milyen új nevet lehetne kitalálni ennek 
a kis térnek, hiszen abban megegyezhetünk, 
hogy a  „Málé placc” elnevezés már a múlté. 

                              Visegrád Turisztikai 
                         és Városszépítı Egyesülete, 

Visegrádi Szövetség Egyesület További kérelmem a 
város vezetıségéhez 

Mindenek elıtt gratulálok Schüszterl Karcsinak és munkatársainak! A Del-
tában épített új parkolót is olyan alapossággal készítették el, mint a korábbi 
munkáikat. Ennek az új parkolónak a létrehozása már az új képviselı-testület 
döntése alapján jöhetett létre, hiszen errıl a régi testület sem a város terület-
rendezési tervénél, sem egyébként nem tárgyalt. Nem vitatom a parkoló szük-
ségességét, hiszen „hamarosan” felépül a református templom-együttes. A 
parkoló nagysága is megfelelı a város reformátusainak létszámához. 

Csak azt nem tudom továbbra sem, hogyha erre jut pénz, akkor a sokkal na-
gyobb létszámú lakosságot szolgáló Nap utca útburkolati javítását miért nem 
lehet elvégezni! Az elızı években számos utcát sikerült járhatóvá tenni, meg-
szépíteni, de azt az utcát nem, ahol a nagyságához képest a legtöbben laknak 
és a legtöbben közlekednek. Ráadásul a Sziget utcaiak is ezen keresztül köz-
lekednek. 

Az árvíz idıszakában végzett munkákra – valamilyen számítás alapján – én 
is „kaptam”, olyan ötvenezer forint körüli összeget. Aláírtam, hogy a városnak 
adom. Azt kérem, hogy ezt az összeget a város vezetısége a Nap utcai burko-
lat javítására fordítsa!  Kérem továbbá a Nap utcában lakókat, valamint a Szi-
get utcában lakókat is, hogy az árvíznél rájuk kiszámított összeg felhasználá-
sáról rendelkezzenek az útburkolat felújítására. Ha kell, fogalmazzuk ezt meg 
közösen írásban, és kérjük a képviselıinket ennek támogatásához. 

Javaslom a vezetıségnek, hogy a régebben elfogadott, jó járda- és útfejlesz-
tési terveket is valósítsa meg. Ilyen a Fı utcai járdaépítésre hozott régi döntés 
is. A terv az volt, hogy az Újteleptıl a templomig összefüggı és akadálymen-
tesített járdát kell kialakítani. Erre a Delta felıl jövet a jobboldalon lehetne ezt 
könnyebben létrehozni. Abban pedig már több mint egy éve pénzügyi döntés 
is született, hogy a patakra járdahíd kerül, hogy a jelenleg még járdával egyál-
talán nem rendelkezı rész megépítésre kerül és a meglévı lépcsık „eltünteté-
sére” is sor kerül, hogy így akadálymentesen közlekedhessenek babakocsikkal 
is vagy tolókocsikkal is a járdán – a város központjáig Visegrád polgárai is. 
(Ne kényszerüljön senki az úttesten, balesetveszélyesen közlekedni.) 

Elsısorban lakóterületi környezetemmel kapcsolatosan szeretnék szólni.  
Idetartozik az a korábbi döntés is, hogy a Delta üres telkeinél egy nagyobb, 

EU-komfortos játszótér megépítésére is sor kerül. Akkor a városfejlesztési bi-
zottság elnöke és a polgármester vállalta fel, hogy az erdészeti vezetıkkel 
egyeztet a telekcserék ügyében. (Önkormányzati területeket kellene átcserélni 
erdészeti területekért – az eredeti ötlet.) Bizony, jó lenne errıl már többet tud-
ni, mert a játszótérre (szerencsére) nagy szükség van.   

A Fı utcai, kétoldali vízelvezetı kılerakásnál már javasoltam a képviselık-
nek, illetve a hivatalban dolgozó mőszaki szakembereknek – ezen újság ha-
sábjain is –, hogy jobban figyeljenek oda. Lassan eltelik az egy év, most már 
tényleg meg kellene nézni a munkát. 

Vannak gondok, melyrıl a lakók pontosan tudnának szólni, ha kérdeznék 
ıket. Érdemes lenne külön szólni a be nem fejezett és elrontott építkezésekrıl 
is, mert szintén a környezetünkhöz tartoznak, de ezek külön eszmefuttatás „ér-
demelnek”. 

Viszont inkább tenni kellene valamit, mert az „épülı” református templom 
is, meg a sportöltözı is rossz szimbólumává válhat városunknak. Mindeneset-
re már sok éve formálja az ideutazó turistáknak rólunk alkotott véleményét. És 
azt sem kellene elbagatellizálni, hogy a helyi lakosokat kimondottan zavarja a 
helyzet…

A Visegrádi Szövetség júliusra, illetve augusztusra tervez egy olyan fóru-
mot, ahol a város polgárai találkoznának a város képviselıivel, illetve polgár-
mesterével: idıpont attól függ, hogy mikor tudnak a legtöbben eljönni a város 
vezetıségébıl. A témáról is írtunk már az éves programunkról adott újságbeli 
tájékoztatóban: közutak, járdák, közterületek, középületek helyzete és a terve-
zett fejlesztések. Szeretnénk minél több résztvevıre számítani.  

Kiss Károly,  
a VSZ elnöke
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ZSITVAY-EMLÉKTÚRA 2007 

A Visegrádi Szövetség szervezésében egy példamutató em-
ber nevét zászlónkra tőzve, egy jó hangulatú tanulságos em-
léktúrán vehettünk részt április 14-én. 

A gyülekezı a Mátyás-szobornál volt, ahol könnyen egy-
másra találtak a résztvevık, régebbi ismerısök és új barátok. 
Ugyanis mindannyian a túra névadójának nevével és bakancs 
emblémával díszített pólót viseltünk. Itt hallgattunk meg 
nagy érdeklıdéssel dr. Zsitvay Tibor rövid életrajzi összefog-
lalóját, melyet unokája, Schandl Jánosné, Tubi osztott meg 
velünk, személyes élményeivel együtt. Sokunk számára most 
kerekedett ki a róla alkotott eddigi kép, hisz nemcsak jeles 
politikusa, közéleti embere volt korának, hanem a turizmus 
és Visegrád elkötelezett hívét tisztelhetjük személyében. Az-
tán a volt Zsitvay-villa kapujánál elhelyezett emléktáblától 
indultunk el együtt az emlékezés útján. 

A Salamon-torony érintésével, átsétálva a Panoráma úton a 
Mátyás-forrásnál tartottunk kis pihenıt, majd a Zsitvay Tibor 
által kijelölt túraútvonalon haladva a Görgey-bérc volt az 
újabb állomás és múltidézés színtere.  

Útközben az idısebbek vidám történeteket, a helyhez kap-
csolódó régi emlékeket idéztek fel, szórakoztatva az állandó 
kapaszkodótól cseppet sem csüggedı népes csapatot. Nagy-
villámra felérve a kilátónál már biztosra tudtuk: innen már 
csak lefelé tarthat további utunk. Jó kilátásokkal biztattak a 
szervezık is! Mogyoró-hegyre leérve ugyanis bográcsban 
fıtt finom marhapörkölttel és hideg italokkal várt minket 
Zeller Terike és Marci barátunk. A közösen elfogyasztott 
ebéd után még egy kis nótázásra is maradt erınk és fıleg 
kedvünk. Mindenki jól érezte magát: felnıttek, nagyszülık, 
unokák, mi mindannyian. 

Úgy gondolom, nemcsak az együtt megtett kilométerek jól-
esı fáradtsága, a természet, környékünk szeretete kovácsolta 
össze e túra résztvevıit, a múlt és elıdök tisztelete megerısí-
tette azt. 

Makai Gyızıné  (VSZ)

Egy régi úrnapi körmenet fotója 
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Egy kerek évfordulóra 

ZOLLER ATTILA
(1927–1998) 

Visegrádon, a Fı u. 83. sz. házban született 1927. június 
13-án. Édesapja, Zoller József zenetanár és karmester volt, 
a második világháború elıtt Budapesten tanított. Édesany-
ja, Nieberl Erzsébet énekelt és zongorázott. Zoller Attila
az elsı hegedőleckéket édesapjától kapta 1931-ben, 1936-
tól trombitaleckéket vett, 14 éves korától már a visegrádi 
zenekarban játszott trombitásként.  

Fiatalkori képe 1941-bıl 

17-18 éves korában érdeklıdése olyan hangszer felé for-
dult, amely a klasszikus zenében nem tartozott a legnép-
szerőbbek közé. 1945-ben, a háború utolsó évében kezdett
gitározni tanulni. Májustól Budapesten kezdett zenélni 
klubokban, kávéházakban. 1946–48 között a magyar tan-
góharmonika király, Tabányi Mihály zenekarában gitáro-
zott. Ezzel a zenekarral Zoller már jazz zenét is játszott. 
1948. októberében megelégelte a mind nehezebbé váló
hazai politikai, gazdasági és kulturális helyzetet és Auszt-
riába emigrált.  

Elıször báli zenekarokban zenélt. Hamarosan megis-
merkedik a harmonikán játszó Vera Auerrel, vele, egy do-
bossal és egy zongoristával alakítja meg elsı jazz zeneka-
rát. Vera Auer és Zoller Attila emberi és zenei kapcsolata 
mintegy hét esztendeig tartott. Az „Osztrák jazz-
népszavazás 1950/51” keretében a gitárosok között Zoller 
Attilának ítélték az elsı helyet. 1953 októberétıl 1954 
márciusáig Frankfurt am Mainban, a német jazzélet egyik 
fontos központjában dolgozik, jazz kapcsolatai bıvülnek 
Hollandiában és Párizsban szerzett élményekkel. 1955. jú-
lius 28-án Kölnben rögzítették két szólóprodukcióját, ami 
tovább növeli hírnevét. 1956 elején háromhetes amerikai 
turnén vesz részt, majd visszatérve Németországba újabb 
lemezfelvételek és koncertek várják.  

1958-ban második, 1959-ben harmadik amerikai turné-
ján új barátokat szerez, új hatások érik. Ekkor enged a 
csábításnak, és New Yorkban marad. Errıl így nyilatko-
zik: „1959. végén vissza akartam térni Németországba, de 
közbejött valami, amire nem gondoltam. Megismerkedtem 
egy vonzó leánnyal és 1960. februárjában összeházasod-
tunk.” Felesége Helen Gottenberg. Pályája felfelé ívelése 

nem törik meg, 1964-ben egy másik magyar gitárossal, 
Szabó Gáborral holtversenyben lett elsı a világ vezetı
jazz lapjának népszerőségi versenyén. 1966–67-ben pá-
lyája csúcsán van, a legtöbb lemezfelvételt ekkor készítik 
vele, a világ legjobb jazz muzsikusaival szerepel koncer-
teken és lemezein. 1966. novemberében, osztrák állam-
polgárként jöhet 18 évi távollét után ismét Magyarország-
ra. 1967-ben a free jazz nagymestere, Benny Goodman
zenekarában játszik. Az elkövetkezı években több turnén 
vesz részt, többek között fellép Japánban is. 25 esztendı
után, 1972. június 3-án a Magyar Rádió meghívására ma-
gyar színpadon is fellép, majd ezt követıen 1974–75-ben 
szintén.  

Zoller Attila életében jelentıs szerepet játszott az okta-
tás. Utolsó New York-i koncertje – 1975. január 1. – után 
alapítja meg iskoláját, ahol az elméleti képzést neves 
szakemberekre bízza. İ maga a gyakorlatban mutat új 
irányokat, mégpedig a kimondottan haladó tanulóknak. 
1980-as években több szóló koncertet ad Európa több vá-
rosában. Már Magyarországon is ismert és nagy tekintély-
nek örvend a jazzt ismerık körében. 1990. november 30-
án a Magyar Televízió 2-es csatornája 23 perces kisfilmet 
mutat be „Zoller Attila Budapesten” címmel. 1995. június 
9-én átveszi a New Englandi Mővészeti Alapítvány Élet-
mődíját. Orvosai rákbetegséget állapítanak meg nála. 

Zoller Attila élete utolsó koncertjét 1997. december 6-án  
Visegrádon a képen látható zenészekkel adta. 

 Balról: Zoller Attila, Pege Aladár, Kıszegi Imre, 
 Szakcsi Lakatos Béla 

Pár hónappal halála elıtt sok barátja és tisztelıje az 
Amerikai Gitár Múzeumban egy rendezvényt szervezett
tiszteletére, amire többek között közelgı 70. születésnapja 
adta az alkalmat. 1997. december 5-én a Magyar Rádió 
Márványtermében került sor arra a koncertre, amely 
Zoller Attila egyik utolsó kívánsága volt. Szülıhazája kö-
zönsége elıtt szeretett volna búcsúzni a koncertélettıl. 
Másnap, l997. december 6-án a mővész telt ház elıtt lé-
pett fel szülıvárosában, Visegrádon. 1998. január 25-én 
halt meg az egyesült államokbeli Vermontban. Hamvait – 
utolsó kívánságának megfelelıen – a West River folyóba 
szórták.                                                          

Mezei Anna 
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Olvasói � levél

Visegrád Város Önkormányzata 
Tisztelt Szerkesztıség! 

A Visegrádi Hírek márciusi és májusi számában a sebesség-
túllépésrıl folyó olvasói levélváltás kapcsán szeretnék hoz-
zászólni. A kérdést egy szentgyörgypusztai nyaraló tapasz-
talataival is szeretném megvilágítani. 

Édesapámnak több mint 35 éve van nyaralója Szent-
györgypusztán, ahol szüleim mellett családommal élünk a 
hétvégi pihenés és nyaralás csodálatos lehetıségével. 

Sajnálatos módon az elmúlt mintegy tíz évben azt tapasz-
taljuk, hogy a Szentgyörgypusztán áthaladó 11-es út egy 
gyorsulási pályává változott. A jármővek vezetıi semmibe 
veszik a lakott területet és gyalogosforgalmat jelzı táblákat, 
és a táblákat követıen azonnali gyorsításba és elızésbe 
kezdenek. 

Szentgyörgypusztán két helyközi buszmegálló található. 
Az egyik az idısek otthonához, a másik a kisoroszi révhez 
vezet, ahol az egyetlen kijelölt gyalogos átkelı is található. 
A két megálló között nyaralóövezet található. A gyalogos-
forgalom számára járda nincs. Idısek és gyermekek számá-
ra nem éppen ideális. 

Megfigyeltem, hogy nincs már kitéve a Dunabogdány vé-
gét jelzı tábla a kis kápolna után, ami persze jogkövetı
magatartású jármővezetık számára azt jelentené, hogy to-
vábbra is a lakott területre érvényes sebességkorlátozás van 
érvényben. Úgy látszik, a jármővezetık türelme is csak a 
Szentgyörgypuszta lakott terület kezdetét jelzı tábláig tart, 
és ott azonnal megkezdik esztelen száguldozásukat. 

Jó kezdeményezéseket is lehet látni a 11. számú úton, hi-
szen a Tahitótfalu és Leányfalu közötti szakaszon, ahol 
régen még nem volt, a közelmúltban 60 km/h-ban korlátoz-
ták táblákkal a jármővek sebességét. Lassan a többség jog-
követı magatartásán már látszódik a jótékony hatás, aho-
gyan azt Leányfalun belül is tapasztalhatjuk a 40 km/h beál-
lítású sebességmérı berendezéssel. 

Nem tartom elvetendı elképzelésnek azt sem, hogy egy 
állandó sebességmérı és fényképes rögzítı berendezést is 
felszereljenek a Szentgyörgypusztán áthaladó forgalom 
szabályozására. Egy európai országnak, mint Magyarország, 
tanulnia is lehet más tagországoktól, pl. Hollandiától, ahol 
ezt a készüléket kifejlesztették. A felszerelés költségeit 
valószínőleg egy év alatt a ,,felgyorsult” jármővezetık meg-
finanszírozzák, és a tapasztalatok alapján közszájon (és a 
médián is) elterjedne a jogkövetı magatartás szükségessége. 
Mindez lehetıvé tenné, hogy biztonságban élvezhessük a 
Duna nyújtotta lehetıségeket. 

Hasonló száguldási jelenséget lehet tapasztalni a Mogyo-
ró-hegy felé vezetı csatlakozó útnál, ahol mindannyiunk 
örömére munkahelyeket teremtı új szolgáltatások indultak 
útjára és vonzanak látogatókat. Ott is található buszmegálló, 
lejárat a Dunához, viszont semmilyen figyelemfelhívás sincs 
a sebesség csökkentésére, és idı kérdése, hogy mikor törté-
nik egy súlyos baleset. Érdemes lenne cselekedni. 

Tisztelettel 

                                                      Váradi Tibor 
Budapest V., Alkotmány u. 10. 

A hónap fotója 

A keresztnél jó megpihenni 
(Holles Péter felvétele  

2007. május 19-én, 9 órakor készült, Visegrádon) 

Közhasznú telefonszámok 
 Állatorvos 387-177 
 Áprily Lajos Ált. és Alapf. Mőv. Iskola 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 
 Gázcseretelep (30) 996-5968 
 Gyámhivatal 397-050, 597-051 
 Gyógyszertár 398-365
 Hajóállomás 398-296
 Kábel Tv 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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ÉRETTSÉGI UTÁNI  
SZAKKÉPZÉS! 

Tanulj szakmát egy év alatt  
tandíjmentesen! 

A Szakkay József  Szakközépiskola 

idegenforgalmi ügyintézı
és idegenvezetı
szakképzést indít 

Szentendrén
a 2007/2008 tanévben 

– nappali rendszerő, tandíjmentes 
képzés (a tandíjmentesség korhatá-
ra 22 év), 

– tanulói jogviszony, diákigazol-
vány, 

– intenzív nyelvoktatás, 

– szakmai gyakorlat, 

– számítástechnikai ismeretek, 

– tantárgyak: országismeret, szállo-
da- és vendéglátóipari ismeretek, 
marketing, rendezvényszervezés, 
idegenvezetés elmélete és gyakor-
lata 

A szakmai vizsgára bocsátás  
feltétele: 
– sikeres részvétel az egyéves kép-

zésben, 

– ügyintézı szak: ált. „C” típusú 
alapfokú nyelvvizsga, 

– idegenvezetı szak: ált. „C” típusú 
középfokú nyelvvizsga  

A képzés helye:
Szentendrei  
Református Gimnázium 

A jelentkezés feltétele: 
– érettségi bizonyítvány, 

– a német vagy angol nyelv alapfokú 
ismerete 

A jelentkezés módja:
A mellékelt jelentkezési lap kitölté-
sével és elküldésével az alábbi cím-
re: 

e-mail:  

csokonay.nora@szrg.hu

postacím:  

Szakkay József Szakközépiskola  

Szentendrei Tagozata 

2000 Szentendre,  

Áprily tér 5. 

Jelentkezési határidı: 
2007. augusztus 24. 

Érdeklıdni lehet  
a következı telefonszámon:  

06 (20) 575-2875 

JELENTKEZÉSI  LAP 
a 2007/2008. tanévben 

a Szakkay József  Szakközépiskola  
által szervezett idegenforgalmi szakképzésre 

Választott szak:  
– idegenforgalmi ügyintézı, 
– idegenvezetı
   (kérjük, aláhúzással jelölje a választását!) 
Név: 
Születési hely: 
Születési idı: 
Anyja neve: 
Lakcím: 
Telefonszám: 
Érettségi bizonyítvány kiállítója: 
Érettségi bizonyítvány száma: 
Egyéb bizonyítvány (nyelvvizsga, számítástechnika stb.): 
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Kedves Teniszbarátok! 
Örömmel értesítünk minden te-
niszkedvelı sportbarátot, hogy 
megújult formában újra megnyitott 
a visegrádi teniszpálya. A haszná-
lat feltételeirıl érdeklıdni a Sirály 
étteremben lehet. A visegrádi diá-
kok részére a használat térítésmen-
tes.                    

Zeller Tibor 

Felhívás 
Kedves Visegrádiak! 
Az 1800-as évek végétıl, mintegy 

ötven éven keresztül mőködött 
Visegrád-Gizellatelepen Rigler 
József Ede papír-írószer gyára. 
Riglernek az országban többfelé 
voltak üzemei, gyárai, melyek a 
gizellatelepihez hasonlóan igen 
magas színvonalon termeltek akko-
riban. Talán nem késı még ezt a 
felhívást közzé tennünk, és talá-
lunk olyan embereket, akik errıl a 
gyárról valamilyen információval 
tudnak szolgálni.  

Várjuk mindazok jelentkezését, 
akiknek bármi tudomásuk van a 
gyár mőködésérıl, az ott dolgozók-
ról, vagy hallottak valamit az ott 
folyó tevékenységrıl. Külön örül-
nénk, ha jelentkeznének olyanok, 
akiknek valamiféle tárgyi emlékük 
(fénykép, leírás, prospektus, vala-
milyen termék stb.) van a gyárról. 

A jelentkezéseket a mővelıdési 
házba várjuk. Tel.: (26) 398-128. 

Köszönettel 
Mikesy Tamás  

Képek az egykor 
Gizellatelepen mőködött Rigler József Ede  

papír-írószer gyárró
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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 

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 

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

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 

VISEGRÁDI ÁSVÁNYVÍZ 
HÁZHOZ SZÁLLÍTVA IS KAPHATÓ! 

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 

 VISEGRÁDI HÍREK 
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala 

Megjelenik havonta, 750 példányban 
Felelıs szerkesztı: Mikesy Tamás 

A szerkesztıbizottság tagjai: 
Borsody István, Gróf Péter, dr. Gróh Dániel, 

Kálazy László, Mezei Anna, Mikesy Tamás, Schmidt Anna 
Kéziratleadás: minden hó 1-jéig 

Írásaik tartalmáért a szerzık vállalják a felelısséget! 
Szerkesztıség: 2025 Visegrád, Széchenyi u. 11. 

Telefon: (26) 398-128, fax: (26) 398-163 
Szerkesztıségi órák: szerdán 14–16 óra között 

ISSN 1587-7477 
Tipográfia: Borsody István 

Nyomdai munkák: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác
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JÚNIUSI PROGRAM 
 

 június 1., péntek: Lucky Boys 
 június 8., péntek: Rácz Kati és a Flush 
 június 15., péntek: Billy Idoll Tribute Band 
  Sipos F. Tamással 
 június 22., péntek: A Pedrofon és a Zetor zenekarok 
  rockabilly estje 
 június 29., péntek: MoonSoon 
  Robbie Williams-nóták 
 július 7., szombat: UTCABÁL 
  Kowalsky meg a Vega 
    

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! 
Június 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! 
Új termék: grillezni való főszeres tarja! 
Folyamatosan kedvezı áron kínáljuk 
a sertéshúst! 

                                                                                                  Az árak a mindennapi készlet erejéig 
érvényesek, az árváltoztatás jogát fenntartjuk! 
Ecetek, konzervek, ét- és olívaolaj, 
ásványvíz, üdítıitalok, házi tészták, mirelit áruk, 
vecsési savanyúságok nagy választékban, 
jó minıségben, kedvezı áron! 
SODEX ho PASS, ENNI KÉK

                                                        étkezési és ajándék 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 


