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Örülhetett mindenki, aki elfogadta a Visegrádi Hírekben 
közölt meghívót, és ellátogatott Budapestre, a M�vészetek 
Palotájába január 22-én, a magyar kultúra napján. 

Ünnepi lélekkel, ünnepi várakozással érkeztünk ezen a 
napsütéses vasárnapi délel�ttön gyönyör� panorámájú 
f�városunkba. Túl azon, hogy a vasárnap önmagában is 
megszentelt pihen�napunk, január 22-e minden magyar 
legszentebb imádságának, a Himnusznak is születésnapja. 
S nekünk, visegrádiaknak csak fokozhatta ezt az ünnepi 
emelkedettséget, amikor beléptünk az építészeti Oscar-
nak megfelel�, FIABCI Prix d’Excellence 2006-díjjal 
kitüntetett Duna-parti épületbe, mert ott minket vártak, 
bennünket köszöntöttek úgy, hogy mi lehettünk a vendég-
látó házigazdák! Ugye, milyen csalafinta ellentmondás?! 
Ünnepelt és ünnepl� volt városunk! Én legalábbis így 
éreztem, ezt éltem át a 10 órától 14 óráig tartó program 
több száz jelenlév� egyik résztvev�jeként. A MÜPA Cifra 
Palota programsorozatában Visegrád városa mutatkozott 
be. Abonyi Géza polgármester büszkén köszöntötte a 
népes hallgatóságot: ,,Visegrád Magyarország egyik leg-
kisebb városa 1700 lakosával, de azt is bátran mondha-
tom, hogy ugyanakkor Budapest után a legismertebb 
város!…” – és sorolta az érveket, azokat a tényeket, ame-
lyek valóban ország-világ el�tt ismertté teszi Visegrádot! 

 

 
 
Néz�ként óhatatlanul kívülállóvá válik az ember, és úgy 

lesz részese a program- és m�sorfolyamnak, hogy elfelejti 
az évek-, évtizedekben szerzett ismereteit, élményeit. Ez 

biztos azért van, mert ott és akkor, vagyis a M�vészetek 
Palotájában 2012. január 22-én valóban el�ször látja, 
hallja az Áprily Lajos Általános Iskola zenészeit, táncosa-
it, szavalóit, a lovagi torna harcosait, a ,,primaverás lá-
nyokat”, a dobosokat, és persze van, amit tényleg el�ször 
lát és hall; a megzenésített Áprily-verseket, a bábel�adást, 
a fiatal zenészek és énekes középkori és népdal-
összeállítását vagy az alkalomra összeállt fiatalok köny-
ny�zenei záró programját. És mindez csak a színpadon 
zajlik!  

 

 
 
Mindeközben az emeleten kézm�ves foglalkozásokon 

próbálkozhatnak gyerekek és szül�k római sisakot, pa-
pírmerítést, k�faragást, pénzverést, b�rdíszm�vességet és 
más mesterség furmányait megismerni és kipróbálni, 
hogy aztán boldogan lobogtassák a kézzel festett címert, 
futkározzanak arany és ezüst sisakjaikban, diadémjukban, 
a feln�ttek biztos kezére bízzák a kályhacsempét és a 
többi féltett kincset. Kicsik és nagyok ismerkednek Vise-
grád erdeinek, rétjeinek növényzetével, bogaraival, vadja-
ival, lapozgatják az Erdei Iskola és M�vel�dés Házának 
hasznos és szép kiadványait, és irigykedve figyelik a 
madarászok csodamutatványát a gyönyör� egerészölyv-
vel. S ki tudja, hány csemete fejében fordult meg a múze-
um standjánál, hogy milyen érdekes, titokzatos és szép 
lehet a régész, a restaurátor munkája! Zsibongó, vidám 
csivitelés töltötte meg az üvegfolyosót, ahol egyik helyr�l  

(Folytatás a10. oldalon) 
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VÁROSHÁZI HÍREK 
 

Tájékoztatás  
a képvisel�-testület 2012. január 26-án megtartott ülésér�l 

 

– Tájékoztatót hallgatott meg a képvisel�-testület a 
városközpont-beruházás m�szaki feladatainak koordi-
nálásával megbízott Máthé Gábortól és Tegzes Dániel-
t�l, a Visegrádi Városfejleszt� Kft. ügyvezet�jét�l, a 
projekt állásáról. Elmondták, hogy felvet�dött annak 
lehet�sége, illetve igénye, hogy új tervek készüljenek 
a tervezett városháza épületére vonatkozóan, mivel a 
jelenlegi tervet készít� tervez� cég nagyon kevés 
együttm�ködési szándékot mutat a kiviteli tervek elké-
szítésében. Err�l azonban konkrét döntés még nem 
született, további tárgyalások (a tervez�kkel, miniszté-
riumokkal) függvénye, hogy err�l a pontról melyik 
irányba tud elmozdulni a projekt. 

– Az óvodab�vítési pályázatról szintén tárgyalt a tes-
tület, mely során az körvonalazódott, hogy realizálni 
szükséges a kivitelezési költségeket, hogy a közbe-
szerzés elindítható legyen. Továbbá szükséges lesz 
még egy lebonyolító megbízása is, melyet egyszer�sí-
tett közbeszerzési eljárás keretében fog kiválasztani a 
testület. 

– Az árvízvédelmi pályázat kapcsán közbeszerzési 
eljárással kiválasztottuk azt a céget, amely a projekt-
menedzsment feladatokat fogja ellátni. 

– Rendeletet alkotott a képvisel�-testület a házasság-
kötések, bejegyzett élettársi kapcsolatok és családi 
események szolgáltatási díjairól, melyet teljes terje-
delmében a 
www.visegrad.hu/önkormányzat/rendeletek,szabályzatok 
menüpontban 2/2012. (I. 16.) szám alatt, vagy a pol-
gármesteri hivatal hirdet�tábláján olvashatnak el. 

– Ajánlatot kapott az önkormányzat egy államigazga-
tási jogkörre vonatkozó felel�sségbiztosítás megköté-
sére, de a részletek ismeretében a testület úgy döntött, 
hogy nem kíván élni ennek lehet�ségével. 

– Elfogadta a képvisel�-testület a 2012. évre vonat-
kozó munkatervét. 

– Módosítottuk a 4/2011. (III. 24.) a képvisel�-
testület és szervei szervezeti és m�ködési szabályzatá-
ról szóló rendeletet, mivel az egészségügyi bizottság 
elnöke lemondott, és mivel nem volt más jelentkez� 
erre a feladatra, ezért e bizottság feladatait a városfej-
lesztési bizottság veszi át, és értelemszer�en a bizott-
ság többi tagja is ebben a bizottságban vállal szerepet 
a továbbiakban. A rendeletet egységes szerkezetben a 
fentebb megadott helyen, a honlapon olvashatják. 

– Megújítottuk az 50 millió forintos folyószámla-
hitelkeret szerz�dést erre az évre vonatkozóan, vala-
mint a megváltozott jogszabályi háttér miatt az OTP 
Nyrt. el�írta kölcsönszerz�dés és az ahhoz kapcsolódó 
engedményezési szerz�dés megkötését a munkabérhi-
tel felvételéhez, melyet a testület jóváhagyólag elfo-
gadott. 

– Jegyz� úr tájékoztatást adott az intézmények alapí-
tó okirataiban várhatóan bekövetkez� változásokról, 
mely alapvet�en a szakfeladatok szétválasztását jelen-
tik majd. 

– A testület meghosszabbította a jelenlegi könyv-
vizsgáló céggel kötött szerz�dést 2012. április 30-ig. 

– Ugyancsak elfogadta a képvisel�-testület a jogta-
nácsosi szerz�dés meghosszabbítását, a korábbinál 
kedvez�bb anyagi feltételekkel. 

– Tájékoztatást adott a jegyz� úr a 2012. évi 
cafetériajuttatás lehet�ségeir�l, mely alapján úgy dön-
tött a képvisel�-testület, hogy az új költségvetés elfo-
gadásáig, azaz márciusig a tavalyi, ugyanezen id�-
szaknak megfelel� juttatást kapják az intézményi dol-
gozók havi szinten. A továbbiakról pedig a költségve-
tés számainak ismeretében döntenek. 

– Az Áprily parkkal határos 31 m² nagyságú terület 
megvételér�l döntött a testület, melyet korábban az 
önkormányzat a GAMESZ-udvar átépítésekor elbirto-
kolt. 

– Módosítottuk az iskolabusz-szabályzatot a nettó 
tarifa tekintetében, az emelked� gázolajárak miatt. 

– Ismét tárgyalta a testület a volt m�emlékvédelmi 
felügyel�ség épületének ingyenes tulajdonba vételét, 
annak kapcsán, hogy az önkormányzat levelet kapott a 
Magyar Nemzeti Vagyonkezel� Zrt.-t�l az ingatlan 
tulajdonba adásának részletes feltételeir�l. Tekintettel 
az ügy fontosságára, egy körültekint�bb átnézés után 
kíván dönteni err�l a testület, az épület bels� szemre-
vételezése után. 

– Kötelezettsége van az önkormányzatnak az általá-
nos iskola villámvédelmének kiépítésére. A beérkezett 
ajánlatok alapján kiválasztottuk azt a vállalkozót, aki 
2012. március 31-ig elvégzi a munkát. 

– Elvi támogatásáról biztosította a testület azt a helyi 
vállalkozót, aki az idei hosszú hétvégékre vásárt és 
programokat szeretne szervezni a nagy parkoló kör-
nyékére. A területfoglalási díj csökkentésér�l vagy 
elengedésér�l a vállalkozó által bemutatott részletes 
programterv ismeretében fog dönteni a testület. 

– Együttm�ködési megállapodás kötésér�l született 
döntés a Német Nemzetiségi Önkormányzattal a fel-
adatok közös végrehajtására, egymás munkájának 
kölcsönös segítésére, melynek keretében a városi ön-
kormányzat a nemzetiségi önkormányzat m�ködéséhez 
székhelyet biztosít a gyámhivatali helyiségben.  

– Két, nyugdíjba vonuló konyhai dolgozónak felmen-
tést adott a munkavégzés alól a képvisel�-testület a 
törvény által biztosított felmentési id� teljes id�tar-
tamára. 

– Kérelem el�terjesztésér�l döntött a testület a Pest 
Megyei Munkaügyi Központ szentendrei kirendeltsé-
géhez, az általa elképzelt közösségi feladatok közfog-
lalkoztatás keretében történ� végrehajtására. 

Abonyi Géza 
polgármester 

 

Kedves Olvasóink! További közhasznú tudnivalók 
olvashatók a lap 20. oldalán! 
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Visegrád város civil szervezeteinek  
önkormányzati támogatási rendje 

 

1. Visegrád Város Önkormányzata pénzügyi támo-
gatást nyújt – egymillió forintos keretösszeg felosztá-
sával – a városban m�köd� civil szervezetek részére 
folyamatos m�ködésük és programjaik megvalósítása 
érdekében, amennyiben tevékenységük, programjuk 
Visegrád és lakosságának érdekeit szolgálja. 

2. A város civil szervezetei évente egyszer nyújthat-
nak be pályázatot pénzügyi, anyagi támogatás elnye-
résére az alábbi témakörökben: 

– m�ködésre általában, évi maximum 50 eFt erejéig; 
– Visegrádon megrendezend� programok megvaló-

sítására, konkrét programok és id�pontok megne-
vezésével; 

– kis érték� eszközök vásárlására, maximum 50 
eFt/eszköz értékhatárig; 

– más pályázati kiírásra benyújtandó pályázati ön-
részhez való hozzájárulásra, év közbeni beadással 
és egyéni elbírálással. 

3. A pályázat benyújtásának feltétele: 
– cégbírósági bejegyzés; 
– Visegrád városában folytatott, folyamatos tevé-

kenység. 
4. A pályázat benyújtásának határideje:  
    minden év február 28. 
5. A pályázathoz az alábbiakat kell csatolni: 
– a szervezet éves programtervét; 
– a szervezet éves költségvetésének tervezetét; 
– a pályázatban a pályázati cél szöveges indoklásá-

hoz csatolni kell a részletes költségvetést, megje-
lölve az önrészt, az esetleges szponzorokat és a 
kért támogatási összeget.  

6. A benyújtott pályázatokat az önkormányzat okta-
tási, kulturális, sport és ügyrendi bizottsága bírálja el, 
és tesz javaslatot a képvisel�-testületnek minden év 
március 15-ig. 

7. A szervezetek támogatásáról – a bizottság javas-
latai alapján – a képvisel�-testület márciusi ülésén 
dönt, legkés�bb március 30-ig. 

8. A KT döntése alapján a hivatal pénzügyi vezet�je 
gondoskodik az éves támogatási szerz�dés megköté-
sér�l, valamint arról, hogy a megítélt támogatás els� 
félévi átutalása április 30-ig megtörténjen. A második 
félévi támogatást szeptember 15-ig kell teljesíteni. 

9. A nyújtott pénzügyi támogatásról a számlákat 
minden esetben legkés�bb a tárgyévben december 
30-ig le kell adni a polgármesteri hivatalban. Az 
elszámolást pedig a tárgyévet követ� év január 15-ig 
kell elkészíteni. 

Az elszámolásnak két részb�l kell állnia. A pénz-
ügyi beszámoló a törvényi el�írásoknak megfelel�en, 
az önkormányzat pénzügyi vezet�je által kidolgozott 
formában kell, hogy megtörténjék. A tartalmi beszá-
molónak pedig a pályázott cél megvalósulásának 
bemutatását kell tartalmaznia. A beszámolóhoz mel-
lékelni kell az önrész, ill. az egyéb támogatások 
megvalósulásának számlamásolatait is.  

Amennyiben a teljes támogatás összegér�l nem tud-
nak elszámolni, úgy a civil szervezetnek a fennmara-
dó összeget vissza kell fizetnie az önkormányzat 
kasszájába. Ha ez nem történik meg, a következ� évi 
támogatásból kizárja magát a szervezet. 

10. Ez a támogatási rendszer nem terjed ki a Viseg-
rádi Sport Egyesületre, valamint a Visegrádi Polgár-
�rségre. 

„AKKOR IS, HA NEM L�!” 
 

Réges-régen, még katonakoromban, rendszeresen ki kellett állni �r-
ségbe. Nyáron és télen, éjnek évadján, hidegben és sötétben. El�tte 
mindig megkaptuk az �rparancsnoktól az eligazítást. Ez általában 
szokványos szöveg volt, hogy mire kell figyelni, el ne merjünk az 
�rségben aludni, meg miel�tt a fegyverünkhöz nyúlnánk, hogyan kell 
hangosan felszólítani a közeled� alakot és még ehhez hasonlók. Az 
eligazításban volt egy mondat, amelyre azóta is sokszor visszagondo-
lok, és amely így hangzik: „Jól jegyezzék meg, hogy aki az �rségben a 
fegyveréhez nyúl és l�, amikor még nem volna szabad, az hadbíróságra 
kerül. De vigyázzanak, mert ugyanúgy odakerül akkor is, ha nem l�, 
amikor pedig kellene!” 

A mába ugorva, mondhatjuk, hogy könny� nekünk, civileknek, hi-
szen a hadbíróság és a szigorú ítélet nem fenyeget minket. Az valóban 
nem. De a saját lelkiismeretünk igen. A képvisel�-testületre és a város-
központ-fejlesztésre gondolok. L�jünk, vagy ne l�jünk? Legyen, vagy 
ne legyen? Ha a képvisel�k a megvalósítás mellett döntenek, lehet, 
hogy ellenszenv, buktatók, el�re nem látott problémák és kudarc a 
következmény. Ha meg ellene, akkor meg maximum mi történhet? 
Akár jogosan is mondhatjuk, hogy nem vállaltunk fel egy, az el�z� 
testület által kívánt és el�készített fejlesztést. Azért nem vállaltuk fel, 
mert úgy gondoltuk, hogy kockázatos, hogy nem tudjuk kigazdálkodni, 
és egyébként is sokaknak nem tetszik. Ki meri azt mondani, hogy nem 
jártunk el helyesen, amikor elutasítottuk. Amikor „nem l�ttünk”?  

Én azt gondolom, hogy sokan mondhatják. Sokan mondhatják, hogy 
féltünkben megfosztottuk a várost, a lakosságot több mint 500 millió 
„ajándék” forinttól. Sokan mondhatják, hogy forrás híján ezután még 
évtizedekig nézegethetjük a tornacsarnok alatti pusztaságot. Hogy 
ezután tényleg ketté fog válni Visegrád város kínálata a minden igényt 
kielégít� wellness szállodai ellátásra a turistáknak, és balkáni körülmé-
nyekre és mostani CBA-kinézetre a helyieknek. Majdnem, mint Tö-
rökországban. 

És ezt els�sorban a fiatalok mondhatják. Én közel 35 éve nézegetem 
ugyanezt, mondhatom, hogy szinte megszoktam. De úgy gondolom, 
hogy a mostani fiatal generációkat nézve, nincsen jogunk további 
évtizedre konzerválni ezt az állapotot, csak azért, mert rögös lehet a 
tervek megvalósításának útja. 

Mondja meg nekem bárki, aki gyermeket vállal, olykor többet is, 
hogy � aztán kiszámolta el�re, írásos biztosítékokkal körülbástyázta, 
hogy fel tudja majd nevelni, el tudja majd tartani születend� gyermeke-
it? És csak akkor vág bele, ha tizenöt éves korukig mindent el�re lát! 
Ugye, ilyen nincs a világon! És mégis születnek gyermekek, mégis 
sokasodunk, mert Istennek hála, az ember a bizakodásra, a küzdésre, a 
haladásra, a fejl�désre teremtetett, és nem a kishit�ségre, a feladásra és 
a visszahúzásra. 

Szeretném kérni Visegrád lakosságát, id�seket és fiatalokat egyaránt, 
hogy támogassák a város fejl�dését, támogassák a városközpont-
beruházás ügyét, támogassák azt a törekvést, hogy végre annyi elvesz-
tegetett év után történjen már el�relépés, gyarapodjon már ez az �si 
város, haladjunk el�re a múlt iránti tisztelet, a jelen iránti becsület és a 
jöv�nk iránti kötelesség jegyében!                 

Abonyi Géza polgármester 
 

Köszönet a részvételért és a szép teljesítményért 
 

Ezúton is szeretném kifejezni elismerésemet minden szervez� és 
résztvev� munkája iránt, melynek köszönhet�en Visegrád nagy sikerrel 
mutatkozott be január 22-én Budapesten, a M�vészetek Palotájában. 
Nagy létszámban, igen színvonalas és változatos produkciókkal, külön-
féle mesterségbemutatókkal, játékokkal sikerült nagy tetszést aratni és 
elb�völni az els�sorban gyermekkorú látogatókat. 

Azt gondolom, hogy méltán lehetünk büszkék minden lakosunkra, 
akiknek részük volt ebben a sikeres szereplésben, és amelynek révén 
tovább n�tt Visegrád jó híre és neve a világban.  

Köszönöm mindannyiunk nevében:            Abonyi Géza polgármester 
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Az éves költségvetés összeállítása Visegrádnak is nagy 
feladat. Az nyilvánvaló, úgy kell tervezni, hogy a kötele-
z� feladatok ellátása biztosított legyen, de jusson pénz a 
nem kötelez� feladatokra is. Mindezt úgy megtervezni, 
hogy a m�ködéseket biztosító költségvetés spórolós le-
gyen, mert még mindig van korábbról „átnyúló” m�kö-
déshez kapcsolódó tartozásunk.  

Még októberben készítettünk egy számvetést, hogy az 
el�z� ciklusból felhalmozott m�ködési tartozásunkat egy 
év után hogyan sikerült az új testületnek csökkentenie 
(2010–2011 szeptembere között). Akkor (számszer�en 
levezetve) megállapítottuk, hogy az örökölt 106 milliós 
tartozásunk több mint 50%-kal kevesebb lett: lefaragtuk. 

Ezen siker láttán e sorok írója (2011 októberében) azt 
vizionálta, hogy a teljes tartozás megszüntethet� 2012. 
április végéig. Ez jobb eredmény volt, mint ahogy a cik-
lusváltás idején számoltuk. Akkor a ledolgozására két 
évet számoltunk. Az biztosnak látszik, hogy a még meg-
lév� m�ködési tartozásokat 2012 áprilisában tovább tud-
juk csökkenteni, de teljesen felszámolni talán 2012 szept-
emberében sikerül. Ennek oka az is, hogy a tervezett saját 
bevételünket sem sikerült 2011-ben a tervezethez képest 
teljesíteni. Szerencsére az évre tervezett kiadásokat is 
tudtuk csökkenteni. 

Sok visegrádi nem érti, hogy miként halmozódott fel ez 
az adósság. A számszer�sített adatokkal sem lehet min-
denkit meggy�zni. Érdemes ezt röviden áttekinteni. 

Az elmúlt ciklusokban (ahogyan a turizmushoz köt�d� 
adók és ehhez kapcsolódó állami támogatások n�ttek) n�tt 
a bevétel, s noha az állami támogatások mértéke folyama-
tosan csökkent, és a kötelez� feladatok teljesítése is drá-
gább lett (iskola, óvoda, VKG, egészségügy, közutak, 
közterületek, hivatal), mégsem okozott gondot ezeknek a 
m�ködtetése.  

A csökkentett állami normatíva a kötelez� feladatokra 
volt „címkézve”. Az iskola, az óvoda állami támogatása – 
a nemzetiségi normatívákkal együtt – ma már nem éri el a 
m�ködési ráfordítás 50%-át. A többi kötelez� feladattá-
mogatási arány is hasonló vagy rosszabb. Természetesen 
minden intézménynél a bér, ill. a bér jelleg� kiadás a 
legjelent�sebb. 

Az önkormányzat bérkiadásai majd csak 2013-ban 
csökkennek, ha az iskola és óvoda állami fennhatóság alá 
kerül (utóbbi, mert nemzetiségi óvoda), ill. a hivatali 
feladatok egy részét a járás elviszi. Ezek még kés�bb 
tisztázódnak igazán, mint ahogy az is, hogy ennek fejében 
mit (milyen saját bevételt) visz el az állam az önkormány-
zattól. 

A még nem hivatalos elképzelés szerint az intézmények 
objektumainak m�ködtetése az önkormányzatoknál ma-
radna (és a személyi juttatások nem). 

A saját bevételek növekedésével b�ven lehetett nem kö-
telez� jelleg� feladatokat is felvállalni, vagy a meglév�ket 
b�víteni.  

– A zeneoktatás, m�vészeti oktatásszolgáltatás feltétlen 
szükségessé vált gyermekeink, a szül�k és végs� so-
ron a város lakóinak érdekében. Az állami támogatás 
itt is csökkent, s már itt sem éri el a ráfordítás 50%-át. 
Költségvetési bizonytalanság, hogy még nem tudjuk, 
az iskolák államosítása után ez a tevékenység kap-e 
állami támogatást, bekerül-e és milyen normaösszeg-

gel a 2013-tól érvényes önkormányzatok által igé-
nyelhet� (mindent külön kell igényelni) feladatfinan-
szírozási keretbe?! 

– Ugyanígy pénzügyi, költségvetési kérdés lehet a 
gyógypedagógiai szakfeladat.  

– Hasonló a helyzet – de eddig rosszabb állami normá-
ban részesült – a m�vel�dési, kulturális tevékenység 
esetében is. Itt a 15–20 évvel ezel�tti kiadásokhoz ké-
pest az utóbbi néhány évre (2011-t�l eltekintve) jelen-
t�sen megn�tt a m�vel�dési intézmény éves költség-
vetése, mely a 21–23 milliót is elérte (a mozi nélkül). 
Viszont az állami támogatás mértéke nem érte el a 
10%-ot sem. Az éves saját bevétel is csak hasonló 
nagyságrend� volt. Ide az önkormányzatnak sokkal 
többet kellett átcsoportosítani saját, m�ködési bevéte-
leinek terhére. 

– A mozi üzemeltetését (évi 3 millió forint) – spórolás 
miatt – megszüntettük. 

– Az egyesületek, civil szerveztek támogatásában vi-
szont – noha jelent�s közfeladatokat vállalnak át, és a 
város, a lakosok érdekében tevékenykednek: a sport, a 
kultúra, a rendezvények szervezése, a turisztika stb. 
feladatok terén – az elmúlt években pénzügyileg visz-
szafogott volt. A mostani nehéz id�kben (de ez lehetne 
stratégiai cél is) feltétlenül szükségünk van az egyesü-
letekre (mondjuk ki) ronda, anyagi okok miatt is, hi-
szen velük megoldva számosat a fenti feladatok közül 
olcsóbb is, de a közösségi szellem fejl�dését is jól 
szolgálja. 

– A kommunikáció, ill. a TDM-hez kapcsolódó önrész-
nek a költségvetési biztosítása is szükséges. (A TDM 
kötelezettségünket – 8,8 millió forintot – már az els� 
félévben kell teljesíteni.) Az alig több mint két éve 
alakított TDM is új próbálkozás városunk turisztikai 
feladatainak megoldásához és fejlesztéséhez. E fel-
adathoz az önrészen túl közel 50 millió forintot nyert a 
szervezet. 

– Településünk várossá nyilvánítása után (és nagy viták, 
nézetkülönbségek után) néhány hatósági feladatot is 
felvállalt az önkormányzat, mint okmányiroda, építés-
hatóság és gyámügy. Az elején nem lett tisztázva, 
hogy az érintett települések (Dunabogdány, Kisoroszi, 
Visegrád.) milyen arányban vállalnak anyagi hozzájá-
rulást e hatóságok fenntartására. Ezen feladatokra az 
elején több támogatás érkezett, s akkor még a saját 
hozzájárulást is könnyebben sikerült biztosítani. Vi-
szont az el�z� öt-hat évben egyre kevesebb lett az ál-
lami támogatás (és az elvégzett ügyek száma is). Így 
már egyre nehezebb lett az önrész biztosítása: ez ek-
kor már a fenntartás több mint 60%-át jelentette, és el-
érte az évi 15–17 millió forintot. Természetesen a ha-
tósági jogkörök helyben intézése nagyon fontos és ké-
nyelmes. Most – úgy t�nik – erre a jöv�ben is lesz le-
het�ségünk, ráadásul olcsóbban, hiszen a bérek és já-
rulékok terhe az államhoz kerül, s az egyéb m�ködési 
kiadások maradnak önkormányzatunknál. 

A fentiekb�l világosan látszik, hogy önkormányzatunk a 
kötelez� és nem kötelez� feladatok felvállalásában mindig 
nagyvonalú volt. Sajnos, ezt a nagyvonalúságát akkor sem 
fogta vissza, amikor már jelentkeztek az els� problémák a 
m�ködéshez  szükséges  költségek el�teremtésében, és ál- 
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talában is beköszöntött a válság kora. Az egyes feladatok-
ra minden évben többet és többet fordított az önkormány-
zat a saját bevételeib�l, amely részben az árak növekedé-
séb�l keletkezett, részben az állami normatívák csökkené-
séb�l. Viszont takarékossági szemlélet – hogy ti. ennyi 
bevétel áll rendelkezésünkre, és ezt lehet szétosztani a 
feladatokra – nem volt szempont. Minden feladaton, min-
den szakágon n�tt az éves költségvetésben a kiadások 
tétele, de nem emelkedett az összbevétel. 

Ez már 2006-ban is nagy vitákat okozott a képvisel�-
testületben, de a kritizálók háttérbe szorultak. Viszont 
2008-ban már a 2009-es költségvetés tervezéséhez a 
pénzügyi bizottság is fogalmazott meg alapelveket és 
javaslatokat a kötelez� és nem kötelez� feladatok újra-
gondolásához, átszervezéséhez. Az anyagot a testület 
igazán nem vitatta meg, de hallgatólagosan elfogadta az 
alapelveket, viszont a konkrét tervezésnél ezeket már 
sikerült teljesen figyelmen kívül hagyni.  

Ráadásul jött az ezeréves jubileumi év és erre még plusz 
50 milliós kiadást tervezett az önkormányzat: lényegében 
teljes fedezet nélkül. A tervezett fedezetbevétel egyrészt a 
Castrum tartozása volt, ill. az (akkor még) épül� Hilton 
hotel 20 milliós plusz ígérvénye, valamint a (tervek sze-
rinti) Hilton beindulásából származó idegenforgalmi adó. 

Akkor a képvisel�k kis csoportja és a pénzügyi bizottság 
is kérte a testületet, hogy ezeket a tételeket ne tervezzük 
be az éves költségvetés bevételeihez. Ám ez mégis meg-
történt, hiszen kellett az „egyensúly”. Természetesen ezen 
bevételekb�l semmi sem teljesült, viszont az ezeréves 
évfordulóra a kiadásokat sikerült túlteljesíteni (hetes ren-
dezvénysorozatok, testvérvárosok külön találkozója az 
alkalomra, könyvkiadás, eszközök és dekorációk stb.), 
annak ellenére, hogy a felsoroltakból volt, aminek teljesí-
tése, kifizetése átcsúszott a 2010-es évre. S�t! A „cs�d-
helyzet” miatt a 2011-es évre. 

Az el�z� id�szakban szinte tabu téma volt a személyes 
bérekr�l, az adott külön juttatásokról beszélni, bár ezekr�l 
(adott id�kben) képvisel�k döntöttek. Err�l (is) kell be-
szélni, hisz ezek a külön juttatások jelent�sen megterhel-
ték az éves költségvetéseket. Az érintettek persze öröm-
mel vették a juttatásokat, ragaszkodtak megtartásukhoz. 

Bár az anyagi helyzetünk romlott, de a „b�kez�ség” 
ezen a téren is maradt. (Normális családi költségvetésnél 
a rossz anyagi helyzet kialakulásakor spórolást határoznak 
el: szolgáltatások igénybevételére, zsebpénzek lefaragásá-
ra, a viszonylagos luxuskiadások leállítására – legalább 
id�legesen.) A plusz személyi juttatások az alábbiak sze-
rint alakultak: 

– A hivatal köztisztségvisel� dolgozóinak sok éve (sok 
akkori képvisel� szerint csak egy évre) min�ségi bér-
pótlékot adott a testület, melynek mértéke a középfokú 
végzettség�ek esetén 15%, a fels�fokú végzettség�ek 
esetén 35% volt. A visszavonásra kés�bb történt kísér-
let, de törvényi alapon (miután nem volt határozott id� 
kikötve) ezeket a bérpótlékokat nem lehetett vissza-
vonni, megsemmisíteni. 

Ezt a helyzetet most 2012. márciusával feloldja az új 
(2011-ben elfogadott) önkormányzati törvény, ill. a 
kapcsolódó rendelet. Természetesen évre szólóan, 
vagy egyszeri kifizetésre a jöv�ben is van lehet�ség; 
lesz, de mégsem „terhel” bennünket az évente kifize-
tett több mint 7 millió forint és járulékai. 

A hivatal dolgozói az el�z�ekben vázolt esetleges 
pótlékcsökkentésen túl sincsenek megnyugtató hely-
zetben, hiszen ez év második felére, de legkés�bb 
2013-ra az is kiderül, hogy kik dolgozhatnak tovább a 
helyi hivatalban, és bizony a kialakuló járási hivatal-
hoz kerülés nagyon esetleges. És mindezt ismerve is 
szükséges minimális létszámcsökkentést végrehajtani 
az országos struktúraváltoztatás el�tt. 

– Az oktatási, nevelési intézményeink (iskola, óvoda) 
dolgozóinak esetében is – több évvel ezel�tt – bérki-
egészítésr�l döntött a képvisel�-testület. A törvény 
szerint ezek visszavonása, felfüggesztése (a megválto-
zott anyagi helyzet ellenére) nem volt lehetséges. Az 
összeg nem nagy, hiszen az iskola esetében a járulé-
kokkal együtt alig haladja meg az évi 2,5 millió forin-
tot, míg az óvoda esetében az évi 700 ezer forintot. 
Ezeket a külön juttatásokat (és létszámkereteket is) az 
állam rendezi majd az intézményeink államosításakor 
– nyilván egy általánosan kialakított új bér- és foglal-
koztatási tábla alapján. 

– A m�vel�dési intézményünkben is jutott egy személy 
részére – már negyedik éve lesz – a törvény szerinti 
bért�l független külön pótlék. Ez a havi 32 ezer forint 
és járuléka nem sok, kicsit kevesebb az évi 500 ezer 
forintnál, és ez valóban változtatható, visszavonható 
is, ha a pénzügyi kényszerhelyzet ezt megkívánja. 

Sajnos, az intézménynél van egy félállású foglalkozta-
tás, amely illegális. Ez azt jelenti, hogy a képvisel�-
testület dönthet minden új státusz létrehozásáról, de ennek 
a félállásnak a létrehozására nem született ilyen döntés. 
Ezt a félállás-létesítést a korábbi polgármester törvényte-
lenül engedélyezhette az intézmény vezet�jének – esetleg 
a millenniumi évfordulóhoz kapcsolódóan. Utóbb hallha-
tó volt, hogy a pályázatok írására történt a beállítás. 

Persze a pályázatok figyelésére, írására éppen szükséges 
lehet egy fél státusz. Ezt eldöntheti a testület, és akkor 
törvényessé válhat a fél státusz. Ilyen státusz persze csak 
a hivatalnál lehetne, és a feladata az önkormányzat és 
valamennyi kapcsolódó intézménye számára szóló pályá-
zatfigyelés és – többnyire – a megírás volna. (Ilyenre a 
közelben is van pozitív példa.) A pótlékok és külön jutta-
tások, valamint ezek járulékai több éve éves szinten kb. 
13 milliós terhet jelentettek a város költségvetésének. 

Összegezve: 
– Mindenekel�tt – a fentieket figyelembe véve – egy 

olyan takarékos 2012. évi költségvetés megalkotása, 
amely biztosítja a kötelez� feladatok teljesítését, de 
mellette (feladatok átrendezésével) biztosítja a már 
évek alatt kialakult nem kötelez� jelleg� önkormány-
zati feladatok nagy részének megvalósítását is. 

– Az áthúzódó tartozásainkat – a költségvetésbe beépít-
ve – kezeljük kiemelten és folyamatosan: szükség sze-
rint az aktuális kiadások „kézi vezérlésével”. Az örö-
költ adósság még megmaradt részét 2012-ben fel kell 
számolni. 

– A spórolós m�ködtetés, m�ködés biztosítása mellett 
városunk jöv� nemzedékét és a város fejlesztését, fej-
l�dését szolgáló már elnyert pályázatainkat, beruházá-
sokat meg kell valósítani, ill. el kell indítani a megva-
lósítás útján: ezek az óvoda, az árvízvédelem, a város-
központ projektek. 

Kiss Károly alpolgármester 
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Képvisel�i gondolatok, dilemmák 
 

Városközpont újra töltve 
A január 26-i testületi ülés els� napirendje a városközpont-

beruházásról szóló tájékoztató volt. Igen érdekes napirend volt. 
Rövid bevezet� után megtudtuk, hogy a legújabb (azóta kiderült, 
van már ennél is újabb) ötlet ezzel kapcsolatban az, hogy felejtsük el 
a városháza eddigi összes tervét (kuka), és készíttessünk egy teljesen 
újat. Semmi gond, menni fog, igaz sz�k négy hónap van rá, de 
megfeszített munkával teljesíthet�. 

Kisebb beszélgetés alakult ki – nélkülem – ezen a remek, új ötle-
ten. Én csak hallgattam, és hogy �szinte legyek, furcsálltam a dol-
gokat. 

Szerintem nagyon fontos, hogy beszéljünk err�l a város számára 
egyre éget�bb döntésr�l. Beszéljünk, kérdezzünk és tájékoztassunk 
�szintén. Pont ezért kérdeztem rendületlenül egy éven keresztül: 
hogy állnak a dolgok? Mindig azt a választ kaptam, nem kell izgul-
ni, minden a legnagyobb rendben van. Amikor azt kérdeztem, nem 
lehetne megtudni, hogy mi mennyibe fog kerülni? Azt a választ 
kaptam, bele fogunk férni a keretbe, és annak is eljön majd az ideje, 
hogy megtudjuk a pontos számokat, de el�tte ezt meg ezt kell meg-
csinálni. 

Most meg mit hallunk? 
Minden kuka, egyrészt mert nem lehet együtt dolgozni a tervez�k-

kel, másrészt addig kell újra és újra tervezni a dolgot, míg bele nem 
férünk a keretbe. 

Azt gondolom, mindig lehet újra gondolni dolgokat, mindig lehet 
újra beszélni tervekr�l. Most is, de el�ször zárjuk le a múltat. Ehhez 
a lezáráshoz viszont választ kell kapnunk néhány kérdésre. Ezeket 
tettem fel az ülésen is: 

Ha ez a terv rossz, akkor 
– miért kellett még decemberben is kiállni mellette? 
– mi változott meg azóta? 
– miért mondta a polgármester úr még decemberben is azt, hogy 

nem volt olyan feladat az elmúlt évben, melyhez szükség lett 
volna a f�építészre? 

– miért kellett azt a színjátékot eljátszani a moziban a közmeghall-
gatással? Remélem, most – hogy bebizonyosodott, hogy az ott 
felvetett aggodalmak jogosak voltak a részünkr�l – a szervez�k 
és a szitkokat bekiabálók a televízión keresztül bocsánatot kér-
nek t�lünk! 

– mit csinált a városvezetés és a városfejlesztési bizottság az el-
múlt közel másfél évben, mert ha most kiderült, hogy az eddigi 
munkák kukába valók, akkor a munkájuk is az, vagy nem csinál-
tak semmit? 

– miért fizettünk ki havi 400 ezer forintot az ennek a munkának a 
bonyolításával megbízott cégnek, hiszen akkor több mint 6 mil-
lió forintot dobtunk ki az ablakon? 

– mennyi pénz pazaroltunk el mi az elmúlt évben ezek szerint? 
– mi lenne most, ha akkor mi ezt ott a moziban megszavazzuk? 

Most hogy állnánk? 
Véleményem szerint ezek jogos kérdések. Választ szeretnék kapni 

rájuk, a korábbi kérdésekkel egyetemben. 
Másfel�l azt gondolom, hogy egy 700 millió forintos beruházás 

nem játék. Foglalkozni kell a jöv�vel is. Újra át kell gondolni min-
dent, beszélni kell, és bátran fel kell tenni az el�re viv� kérdéseket 
is. 

Fontos dolognak tartom, hogy 
– hívjunk össze közmeghallgatást, mihelyt olyan alapinformációk 

birtokába jutunk, melyek a beruházás kimenetelét befolyásolhat-
ják; 

– készüljön munkaterv, mely minden olyan lépést tartalmaz, mely 
egy ilyen beruházásnál szükségszer�; 

– fillérre pontos el�számításokat végezzünk, hogy lássuk, a külön-
böz� munkafázisok (közm�vek elkészítése, tereprendezés, piac-
építés, f�térépítés, városháza-építés, tervek és irányítás) meny-
nyibe kerülnének; 

– teljesen átlátható közbeszerzés, az erre hivatott szakemberek 
bevonásával; 

– tervez�i pályázat; 
– országos szakemberek üljenek a zs�riben, hiszen Vise-

grád mégiscsak az ország egyik legszebb helye, melynek 
arculata nem mellékes; 

– a tervezett funkciókra írásbeli garancia (a mai tudásunk 
szerint 2013-tól az iskola – beleérve a zeneiskolát is –, 
nem lesz önkormányzati intézmény, 2014-t�l nem lesz-
nek hatósági irodáink – gyámügy, építéshatóság, ok-
mányiroda), hiszen ha nem tudjuk értelmes funkciókkal 
feltölteni az épületet, mit fogunk kezdeni egy 890 m2-es 
épülettel; 

– miel�tt beadnánk az engedélyezési terveket, újabb köz-
meghallgatást kellene összehívni, és csak ezután jöhet a 
kiviteli terv elkészítése. 

Ez pusztán néhány szempont, ami azonnal eszembe jutott. 
Nem tudom, mindez kivitelezhet�-e négy hónap alatt? De 
azt hiszem, van néhány szempont, amin érdemes lenne 
elgondolkodni. (Abonyi Géza polgármester szerint ezek 
csak akadékoskodó, hátra mozdító szavak, melyek azt bizo-
nyítják, hogy az ilyen ember nem alkalmas képvisel�nek.) 

Ezt a témakört befejezve, egy rádióban hallott interjút sze-
retnék idézni. Megkérdezték a 4-es metró tervez�jét, hogy 
mi a véleménye a metróberuházásról? Azt válaszolta, hogy 
alapjaiban elhibázott. Miért? Hangzott a döbbent reakció. 
Hiszen Ön tervezte! Igen, jött a válasz, de a tervek 25 évvel 
ezel�tt készültek, azóta nagyot fordult a világ, és ezzel 
együtt nagyot változott a város is. 

Nem szégyen, ha figyelmesen szemléljük környezetünket, 
és ha kell, korrigáljuk elképzeléseinket. 
 

További napirendek 
Ezek után, ha úgy tetszik, kellemesen telt az ülés, bár az 

el�készítetlenség miatt néhány napirend elmaradt, másokban 
meg nem jutottunk el�rébb, de ez nem olyan nagy baj. Két 
dolog volt, amin az átlagnál jobban megdöbbentem. 

Már hónapok óta nem kaptunk tájékoztatást a város pénz-
ügyi helyzetér�l (az utolsó kézzel fogható adat e tekintetben 
az a cikk, melyet alpolgármesterünk írt Üres kasszából 
brillírozott Visegrád címmel), és most a folyószámla-
hitelkeretek megújításakor kiderült, de csak foghegyr�l, 
hogy mégsem állunk valami fényesen. De hogy miképp 
állunk, arra nem derült fény. Azt az ígéretet kaptuk, hogy a 
következ� ülésen részletes beszámolót kapunk a polgármes-
ter úrtól. 

 A másik furcsa gondolat az én meglátásom szerint a 
könyvvizsgálói szerz�dés beterjesztése volt. Az mellékes, 
hogy a pályázatban leírtaktól eltér� lett volna maga a szer-
z�dés, de egyáltalán hogy jöhet ez szóba? A könyvvizsgáló 
egy év alatt három dokumentumot tett le elénk. Az els� a 
buszról szólt, és olyan hülyeség volt – elnézést a kifejezésért 
–, hogy még az alpolgármester is kinevette. A második a 
féléves zárszámadás, amikor is elismerte a cég, hogy a 
kintlév�ségeknél a 2010. december 31-i adatot másolták át, 
mert nem foglalkoztak a dologgal. A harmadik eset a III. 
negyedévi zárás volt, mely a mai napig nem lett elfogadva, 
és még a pénzügyi bizottság sem tudta értelmezni a beadott 
anyagot. Miért is kellene nekünk ezzel a céggel szerz�dést 
hosszabbítani? 
 

Egyebek 
És persze jöttek a szokásos egyebek, de sajnos, a sok-sok 

kérdésre a válaszok nemigen jöttek. Megjegyzem, a hivata-
los tájékozatóból egyre-másra kihagyják ezeket a kérdése-
ket, pedig szerintem a lakosságot érdekelhetik ezek a témák 
is. Miután szóban hangzanak el ezek a kérdések, fejb�l 
visszaidézni nagyon nehéz �ket. Csak hosszú hetek múltá-
val, a jegyz�könyvb�l kaphatunk tájékoztatást err�l a napi-
rendr�l. Már aki veszi a fáradságot és utánanéz a dolgoknak. 

Mikesy Tamás 
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Jóles� pihenés után megújult er�vel 
és kedvvel vágtunk neki az új esz-
tend�nek. Néhány tanulónk er�s 
hajrába kezdett, hogy mentse a 
menthet�t, hiszen január 13-án zárult 
az els� félév.  

Kétszáz tanulónk közül öt tanuló 
teljesítményét kell alapvet�en más 
fordulatszámra állítani, hiszen �k az 
els� félévben egyes tantárgyakból 
sajnos nem tudták teljesíteni a mini-
mum szintet.  

Az alsó tagozatban (pontosabban a 
3–4. osztályban) öt tanuló teljesít-
ménye kit�n�, a fels� tagozat kit�n� 
teljesítmény� tanulója a nyolcadikos 
Paulusz Balázs. Nyolcadikosaink 
jöv�t meghatározó eseménye a köz-
ponti írásbeli felvételi. Az írás meg-
jelenésekor már ennek eredményei is 
ismertek, s a tanulók már a pont-
számok ismeretében tervezhetik 
továbbtanulásukat. 

Persze, nemcsak tanulásból áll to-
vábbra sem a világ.  

Zeneiskolásaink tanáraik megelé-
gedésére adtak számot zenetudásuk-
ról. Fiatal – idén kilencéves – zene-
iskolánk növendékei egyre es�söd-
nek, s évr�l évre színvonalasabban 
lépnek fel fesztiválokon, versenye-
ken, s vesznek részt a települések 
felkérésére városi, községi rendez-
vényeken.  

Január második hetében éppen 
ezért érzékenyen érintette a hír neve-
l�testületünket, hogy – súlyos pénz-
ügyi nehézségek miatt – az idei 
esztend�ben a Zoller Attila-díjat 
nem adják át. A legnagyobb problé-
mát számunkra az jelentette, hogy 
err�l akkor értesültünk, amikor a díj 
várományosa már készült darabjával 
az eseményre, tehát �t magát is sze-
mélyes csalódás érte. Mi magunk, a 
nevel�testület, sem tudtunk a kultu-
rális bizottság elnökének tájékoztatá-
sa el�tt semmit a díj átmeneti meg-
vonásáról, tehát el�zetes konzultáci-
óban javaslattal sem élhettünk.  

Bízunk benne, hogy közös akarattal 
sikerül visszatérnünk az alapítók 
nemes szándékához, hiszen ezzel 
nemcsak növendékeink és a zeneis-
kola teljesítményének elismerése 
valósulhat meg újra, hanem maga a 
város is bizonyítja, hogy számára a 
kultúra és a m�vészeti élet kiemelten 

fontos, támogatandó terület. A kiala-
kult többoldalú párbeszéd alapján 
úgy t�nik, hogy ez minden érintett 
fél számára fontos. Zeneiskolásaink 
– bár az ünneplés elmaradt – koszo-
rúzással egybekötött megemlékezést 
tartottak, s felidézték a kiváló mu-
zsikus életét és munkásságát. 

Sportolóink a múlt hónapban 
floorball sikereikr�l adtak számot, a 
január pedig már ügyes focistáinkról 
szól. Mindkét korosztályban cso-
portels�ként jutottak tovább tanuló-
ink a területi fordulóba Duna-
bogdány, Tahitótfalu és Leányfalu 
csapatát megel�zve.  

A két csapat tagjai: Horváth Ba-
lázs, Bene Ágoston, Láng Bence, 
Marosi Tamás, Scheili Péter, 
Sickerling Maximillian, Vidosits 
Péter, Farkas Gábor, Sztancsik 
Balázs, Fekete Péter, Kovács Dávid, 
Berkesi József, Lénárd Dávid, 
Schandl Béla és Sztancsik Csaba. 
Sportolóink Paulusz József és Deme-
ter Bálint tanár urak segítségével 
jutottak tovább a következ� forduló-
ba. Mindannyiuknak gratulálunk, és 
további sikereket kívánunk! 

Ha már a sportról esik szó, meg 
kell köszönnünk Zeller Ferenc és 
Polgár Zsolt helyi vállalkozók újabb 
nagyvonalú felajánlását, hiszen se-
gítségükkel „anyagáron” megújultak 
teljesen leamortizált, balesetveszé-
lyes, használatra alkalmatlan sz�-
nyegeink, padjaink, s�t három telje-
sen új sz�nyeget is kaptunk.  

A felújítás költségeihez hozzájárult 
az Áprily Iskoláért Alapítvány 195 
ezer, a Thermal Hotel Visegrád 40 
ezer, a Német Kisebbségi Önkor-
mányzat 30 ezer, Réti Henrik 20 
ezer, Kádár Petra, Paulusz József és 
Hábel József 10-10 ezer forinttal. (S 
tudjuk, hogy ügyünkhöz mások is 
szívesen csatlakoztak volna, ha a 
szükség úgy hozza.)  

Köszönjük a szakemberek és fel-
ajánlók áldozatvállalását, amellyel a 
sportolás körülményeit újra megfele-
l�vé tették úgy, hogy az ínséges 
id�ben majdnem egymillió forintos 
kiadás alól mentesítették a fenntartó 
önkormányzatot.  

Itt kell megemlítenünk, hogy az 
Áprily Iskoláért Alapítvány nemcsak 
a sportszerekre áldozott, hanem 60 

ezer forintért játékokat, sporteszkö-
zöket vásárolt karácsonyra iskolánk 
tanulóinak, amelyeket Mezei Anna, 
az alapítvány kuratóriumának elnöke 
adott át az iskola meleg hangulatú, 
színes, színvonalas karácsonyi ünne-
pélyén a mozi épületében. 

A hónap számunkra egyik legki-
emelked�bb eseménye volt, hogy 
versmondóink, zenészeink és nép-
táncosaink közel ötven f�s csoportja 
a magyar kultúra napján Budapes-
ten, a M�vészetek Palotájában sze-
repelt.  

A gyerekek alaposan felkészültek, s 
minden m�fajban remekül szerepel-
tek, joggal lehetnek büszkék maguk-
ra. Kollégáim körültekint�, lelkiis-
meretes munkáját, tanítványaink 
lelkes és sokszor er�n felüli gyakor-
lását hálásan köszönöm. S boldog 
vagyok, hogy a gyermekek sikerén 
együtt munkálkodhattunk, izgulhat-
tunk és örülhettünk a nagyszámú 
szül�i csapattal.  

Nagyszer� és hatékony gombócot 
alkottunk, ahol nem volt külön 
versmondó, zenész vagy táncos – 
mindenki mindenkinek segített, 
drukkolt, s a végén mindannyian 
együtt örültünk. Egy idegen vendég 
mondta mosolyogva mellettünk: 
milyen jó lehet ezeknek a gyerekek-
nek ott az iskolában, ha ennyire 
tudnak együtt örülni! 

Külön köszönöm Baltringer Matyi-
nak, kedves volt diákunknak, hogy 
velünk tartott, s a Himnuszt az � 
tiszteletteljes tolmácsolásában hall-
hattuk.  

Köszönöm Dányi Balázsnak is, 
hogy öregdiákként, zeneiskolai nö-
vendékünkként járult hozzá a zené-
szek sikeréhez. Örülünk annak, hogy 
volt diákjaink jelent�s része vissza-
jár iskolánkba, együtt sportolnak, 
szórakoznak jelenlegi diákjainkkal, s 
velünk tartanak akkor is, ha segítsé-
güket kérjük.  

A fellépéssel, programjainkkal kap-
csolatosan további anyagokat talál-
hatnak az iskola és a Danubia TV 
honlapján.  

Látogassanak el oda is, s legyenek 
vendégeink hétköznapjainkon, ünne-
peinken! 

Bozóki Marianna 
                                   igazgató 
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Kedves Gyerekek! Folytatjuk a meseíró pályázatra beérkezett díjnyertes m�vek közlését. Jó szórakozást kívánunk! 
Fehér Judit könyvtáros 

 

PANKA ÉS A DZSUNGEL 
Félegyházi Boglár 

3. oszt. 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy papagáj. 
Úgy hívták: Panka. Ez a papagáj házi papagáj volt. Min-
den nap kapott enni-inni, és szerette a gazdáját. Tudott 
beszélni, de úgy, mint egy rendes ember. Azonban na-
gyon vágyakozott a dzsungelbe. Egyszer mondja a gazdá-
jának: 

– El akarok menni a dzsungelbe! 
– Nem szabad! Ott sok a vadállat – mondta a gazdája. 

De 12 nap múlva megint azt mondta: 
– El akarok menni a dzsungelbe! 
– Nem! Már mondtam, hogy nem – mondta a gazdája, 

már egy kicsit mérgesebben. Azt gondolta magában Pan-
ka: 

– Na, most már nem mondok semmit, csak elszököm! 
Aztán este el is szökött. Reggel a gazda felkelt, hogy 

megetesse a madarat, de nem volt ott. Hívogatta a mada-
rat: 

– Panka! Hol vagy? 
Panka ugyanis a dzsungelbe érkezett, és találkozott a 

kígyóval. Azt mondta: 
– Jó reggelt kígyó! 
– Jó reggelt, te papagáj! Hogy hívnak? 
– Panka! És téged? 
– Jancsi! 
Azzal Panka tovább ment. Így búcsúzott: 
– Szia Jancsi! Majd még találkozunk! 
Találkozott egy békával. 
– Jó napot, béka! 
– Jó napot, te papagáj! Hogy hívnak? 
– Panka! És téged? 
– Péter! 
Azzal Panka tovább ment. Így búcsúzott el a békától: 
– Szia Péter! Majd még találkozunk! 
Találkozott egy sakállal. Azt mondta: 
– Jó napot, sakál! 
– Jó napot, te papagáj! Hogy hívnak? 
– Panka! És téged? 
– Soma! Mindenkit megverek sakkban! 
– Na jó! Játsszunk egy játszmát! 
– Jó! De ha nyerek, akkor megeszlek! 
– Jó, de ha én nyerek, akkor a gazdám kutyája leszel! 
– Jó! De most kezdjük el a versenyt! El is kezdték. A 

papagáj gy�zött. A sakál nem örült neki, de el kellett 
mennie, ahogy megígérte. Mentek, mendegéltek, csak 
megállt a papagáj. 

– Miért álltál meg? – kérdezte a sakál. 
– Megérkeztünk! – mondta Panka, és tátva maradt a cs�-

re, amikor meglátta a papagájfiút a kalitkájában, akit a 
gazdája vett, mert azt hitte a gazda, hogy Panka örökre 
elszökött. A papagájfiút úgy hívták: Balázs! Éjszaka ösz-
szeházasodtak, és boldogan éltek, míg meg nem haltak! 

A SZELLEMHAJÓ 
Kangas Krisztofer 

4. oszt. 

Egyszer a 10. század elején élt egy öreg király. Egy hi-
deg téli estén elindult egy hajóval Délre. A legjobb kato-
nákat vitte magával. A fiait otthon hagyta, hogy ne essen 
bajuk. 

Eleinte csendes id� volt, de hirtelen nagy vihar kereke-
dett. Bárhogy próbáltak megfordulni, nem sikerült. Az 
ágyúk kiestek, és a hajó felborult. 

– A ment�csónakokba! – kiáltott a király, de nem sike-
rült. Egy csónak maradt a tajtékzó hullámok tetején. A 
hajóba öt embere ugrott be. Evezni kezdtek a part felé. A 
hajó elsüllyedt. A ment�csónak partot ért, és a szolgák 
rögtön rohantak a három királyfi elé. Elmondták nekik, 
hogy a király meghalt. A királyfik gyászolni kezdtek. De 
három hét múlva jelenti a szolga: 

– Egy áttetsz� királyi hajó közeledik a parthoz.  

A fiúk kiszaladtak a partra. Mit látnak szemeik? Az öreg 
király hajóját! Hirtelen ágyúlövést hallottak, az öreg ki-
rály megtámadta saját országát! A királyfik hívták a sere-
güket. A nagy harcban a szellemek gy�ztek. Két királyfi 
elesett, csak a kis királyfi maradt életben. Másnap levelet 
kapott az öreg szellemkirálytól. 

A levél így szólt:  
Fiam, kihívlak egy párbajra! Ha én gy�zök, akkor te is 

beszállsz a seregembe, ha te nyersz, eltemethetsz minden 
szellemet. Az öreg király. 

A fiú csodálkozott. Az apja kihívja párbajra! Elkezdett 
készül�dni. 

– Viszek magammal kardot, íjat, buzogányt – így beszélt 
magában a fiú. 

Másnap éjjel elindult. Hirtelen el�tte megszólalt egy 
hang:  

– Gyere, és kezdjük a párbajt! 

A fiú azt kérdezte a hangtól: 

– Te vagy az, apám? 

A hang válaszolt: Igen, fiam. 

A fiú így válaszolt: 

– Akkor kezdjük! És nekiugrott az öreg királynak, de 
semmi nem történt. Ekkor eszébe jutott valami: 

– Mondanom kellene neki valami kellemeset! – gondol-
ta. Elkezdte tehát: 

– Emlékszel, amikor megszülettem, akkor mennyire 
örültél nekem? 

Az öreg király szelleme elkezdett halványodni. 

– Ez az utolsó szavam, fiam! Tied a korona! Tied az or-
szág! A koronát a hajómon a holttestem mellett találod. 
Viszlát, fiam! És elt�nt. 

Az új király elment a hajóhoz, és elvitte a koronát, majd 
eltemette az apját. Feleségül vett egy lányt, és boldogan 
éltek, amíg meg nem haltak. 
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Rövid hír 
az Áprily Iskoláért Alapítványtól 

 

Az alapító okirat alapján az Áprily Iskoláért Alapítvány 
közzéteszi felhívását az ,,Év kisdiákja” és az ,,Év diákja” 
címért és az ezzel járó díj elnyeréséért. 

Az alapítvány kuratóriuma ezzel a felhívással tájékoz-
tatni kívánja az iskola diákjait, szül�ket, civil szervezete-
ket és minden érdekl�d� olvasót. Az egyes kritériumok 
pontosítását, a feltételekhez rendelt pontértékeket az isko-
lások számára március 1-jéig nyilvánossá tesszük. 

Az Áprily Iskoláért Alapítvány célja az „Év kisdiákja” 
és az „Év diákja” díj meghirdetésével, hogy évente egy 
alkalommal díjazzon egy alsós és egy fels�s tanulót, aki 
tanulmányi eredményével, magatartásával, közösségépít� 
és tanórán kívüli tevékenységével példaként állítható 
iskolánk diákjai elé. 

A díjat az Áprily Iskoláért Alapítvány kuratóriuma min-
den évben az ünnepélyes tanévzárón adja át. A díj maxi-
mum egy alsós és egy fels�s diáknak adható, az alapít-
vány kuratóriumának a döntése alapján. A díjat egy diák 
kétszer nem kaphatja meg, azonban az a diák, aki elnyerte 
alsós tagozatos korában az „Év kisdiákja” díjat, fels�sként 
megkaphatja az „Év diákja” díjat.  
 

A díj elnyerésének szempontjai: 
  Tanulmányi eredmény / Versenyen való részvétel (házi 
verseny és küls� versenyek is) / Fesztiválokon való rész-
vétel (zene, tánc) / Sportversenyeken, sportrendezvénye-
ken való részétel / Kulturális fellépések / Kiállításokon 
való részvétel / Ünnepeken, ünnepségeken való szereplés, 
rendezés / Német nemzetiségi hagyományápolás / Idegen 
nyelvi tanulmányok / Hagyományápolás (Áprily-hét, 
német nemzetiség, néptánc) / Környezetvédelem (szemét-
szedésben, papírgy�jtésben való részvétel) / Diák-
önkormányzati munka / Zeneiskolai tanulmányok / A 
tanuló iskolai és iskolán kívüli magatartása, kommuniká-
ciója a tanárokkal, diáktársakkal / Közösségépít� tevé-
kenység. 
 

A díj elnyerésének további feltétele: 
A jelölteknek részt kell venni egy általános m�veltégi 

versenyen, ahol a településünkr�l, Visegrádról és Áprily 
Lajosról szóló ismeretekr�l kell számot adnia, illetve 
feltétel, hogy legalább egy Áprily-verset kívülr�l tudjon, 
elszavaljon. 

Áprily Iskoláért Alapítvány 
                                                           kuratóriuma 
 

Meghívó 
 

A Szent György Lovagrend 
szeretettel meghívja  

Visegrád minden érdekl�d� polgárát 
2012. március 9-én (pénteken) 

17 órára 
a visegrádi moziba, 

a 2012. évi palotajátékokkal kapcsolatos 
megbeszélésre 

 
 
 
 

�
�
�
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���������������������

��
��
�

Az iskolai tanév els� felében, a hagyományos környezeti 
nevelési programjainkon túl – takarítási világnap, erd�k 
hete, egészség hete – új ötletekkel gazdagítottuk iskolai 
életünket. Rendszeresen árusítunk gyerekek által készített 
termékeket a nagymarosi piacon; berendeztünk egy ifjú-
sági klubot és különféle közösségi programokat szervez-
tünk.  

Legutóbb, a karácsonyi m�soron Petruska András lépett 
fel, és teremtett vidám hangulatot az erdei iskolás gyere-
keknek.  

 

 
Gyerekek és fák 

 
�sz óta közel száz óvodás és iskolás jött el a Breki Béka 

és Visegrádi Völgy-Világ elnevezés� nyitott programja-
inkra, valamint a nyílt napunkra.  

Környezetünk megismerését szolgáló módszereinket a 
M�vészetek Palotájában is bemutathattuk. A természet 
mikroszkopikus világával, víztisztítási eljárásokkal és 
természetismereti játékokkal ismertettük meg a rendez-
vényre érkez� családokat.  

 

* * * 
Most februárban a vizes él�helyek világnapjára (február 

2.), a nyílt napra (február 6.) és a „népek farsangjára” 
(február 24.) készül�dünk.  

Külön köszönjük Abonyi Géza polgármesternek, Bálint 
Zsolt és Mikesy Tamás képvisel�nek, hogy segítik isko-
lánk mindennapjait.  

Nyitott rendezvényeinkre, melyek részleteir�l az iskola 
honlapján – www.erdeisuli.eu – tájékozódhatnak, szere-
tettel várunk minden kedves visegrádi lakost! 

Néder Katalin 
                                                                        igazgató  
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(Folytatás az 1. oldalról) 
 

 
 

a másikra, türelmesen várták a sorukat gyerekek és kísé-
r�ik. Ez sem csoda, hiszen ha kinéznek, gyönyör� napsü-
tésben látják a Nemzeti Színházat, a Duna-parti egyetemi 
épületeket a Citadelláig, távolabb a vár panorámáját, a 
Duna hídjait, mindazt a szépséget, ami ha nem is tudato-
san, de belevés�dik a nyitott gyermeki lélek élményvilá-
gába! 

S ha valaki azt hiszi, hogy ezzel vége a mókának, az té-
ved. Az ,,üvegteremben” játékostársak és ügyességet, 
bátorságot, okosságot igényl� játékok várják kétévest�l a 
tinédzserig (vagy a 60 évesig) betéved�ket. De ha valaki a 
nagy nyüzsgésb�l egy kis pihenésre, nyugalomra vágyott, 
a cifra palota alsó zugában mozit nézhetett, elmélkedhe-
tett ,,a magyar nép zivataros századai”-ról, s netán az is 
átvillanhatott érzelmein, hogy mire kötelez bennünket a 
múltunk, mi a teend�nk, hogy tovább örökítsük értékein-
ket, hogy a ,,megtartó haza el�tt” majd a most karon ül� 
gyermekek is méltóképpen tisztelegjenek, és mi, az id�-
sebb generációk is méltók legyünk a tisztelgésre. Még ha 
patetikusnak t�nnek is ezek a sorok, az �szinteségét elhi-
heti az Olvasó. Mert ezt éreztük, ezt sugarazta ez a január 
22-i nap – mert jó volt visegrádinak lenni a MÜPÁ-ban 
is! Sokan voltunk, sokan mentünk innen Visegrádról. Úgy 
örültünk egymásnak, olyan csillogó tekintettel köszöntöt-
tük egymást, mint akik hosszú id� óta most találkoznak 
el�ször! 

 

 
 

Sütkéreztünk a siker örömében. Mert ez a délel�tt való-
ban SIKER volt a szó legnemesebb értelmében. Tudom, 
hogy nagyon  sok ember összehangolt munkájának, fára- 

dozásának köszönhetjük. Több mint 120-an készültek erre 
a napra: szervez�k, rendez�k, szerepl�k, segít�k, akik 
valamilyen szállal Visegrádhoz köt�dnek, és presztízs-
kérdésnek érezték, hogy a valamikori királyi székhely, a 
,,földi paradicsom” méltóképpen mutatkozhasson be 
Magyarország f�városában, Budapesten!  

Köszönjük! Köszönjük! Köszönjük!  
 

 
 

 
 

Ünnepi lélekkel és várakozással mentünk a magyar kul-
túra napján Budapestre, a M�vészetek Palotájába. A szó-
beli beszámoló nem tudja visszaadni a hangulatot, a hely 
varázsát, a sok, szép, tiszta lelket sugárzó gyermekarc 
fényét, visegrádi és bárhonnan jött látogató der�s nyu-
galmát, a szolgálattev�k kipirult arcú örömét és a várako-
zásban nem csalódott krónikás elégedettségét! 

MAnna 
 

P. S.: Nézem a Danubia TV adását, mely a Dunakanyar 
településeinek január 22-i programjáról ad tudósítást. 
Örömteli érzés látni szomszédaink színes, tartalmas ren-
dezvényeit. Ugyanakkor sajnálatos, hogy Visegrád úgy 
maradt ki ebb�l a tudósításból, hogy még megemlítésre 
sem került (a Visegrádi Hírek januári számának bemutatá-
sán kívül) a maga nemében egyszeri, egyedi és nemcsak 
városunk, hanem a kistérség (Dunakanyar) hírnevét 
öregbít� rendezvény! Vagy talán ez nem HÍR a Danubia 
TV néz�i számára? 

Információ a VH olvasóinak: Visegrád városa 1993. ja-
nuár 22. óta minden évben a város érdekl�d� polgárai 
számára méltóképpen emlékezett a magyar kultúra napján 
nemzeti kultúránkra és ebben Visegrád kultúragyarapító 
értékére! És erre is büszkék lehetünk! 
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NEMZETISÉGI OLDAL – Szerkeszti a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
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500 g Mehl., 30 g Hefe, 50 g Schmalz, 
0,5 l  Milch, 6 Eigelb, 1 Prise Salz, 50 g 
Staubzucker, Ausbackfett 
 

Aus der zerkrümelten Hefe mit etwas 
lauwarmer Milch, Zucker und Mehl einen 
Vorteig bereiten und an einem warmen 
Ort auf das Doppelte gehen lassen. Die 
eigelb mit dem übrigen Zucker verrühren 
und zu dem Vorteig geben; die anderen 
Zutaten mit so viel Milch unterarbeiten, 
daß ein  weicher Teig entsteht. Den Teig 
mit einem Kochlöffel etwa 20 Minuten 
schlagen, wenig Mehl darüberstäuben und 
zugedeckt etwa 40 Minuten ruhen lassen. 
Den Teig dann auf einem bemehlten Brett 
fingerdick ausrollen, die Krapfen mit 
einer Form ausstechen und mit einem 
Tuch zugedeckt nochmals etwa 30 
Minuten gehen lassen. Dann die Krapfen 
im siedenden, aber nicht rauchenden Fett 
zuerst zugedeckt so lange backen, bis die 
eine Seite goldgelb ist. Die Krapfen 
wenden und ohne Deckel auch die andere 
Seite goldgelb backen. Mit einem 
Schaumlöffel aus dem Fett heben, 
abtropfen lassen und mit Staubzucker 
bestreuen. Heiß servieren. 

Ida Herendi Scheili 
 

FELHÍVÁS 
 

Felhívással fordulunk Visegrád város polgáraihoz abban az ügyben, hogy a helyi sváb kultúra további eredményes 
feltárásához, bemutatásához, valamint m�veléséhez újabb „segít� kezekre” támaszkodhasson. Szívesen veszünk min-
den kultúr- és vallástörténeti, eszmei és tárgyi relikviát, ami még fellelhet� városkánkban, de fontos lenne személyes 
részvételre is nemzetiségi munkánkban.  

Várjuk bárki részvételét, aki szeretne valamit tenni fogyatkozó svábságunk fennmaradásában, akár új ötlet vagy a ré-
gi hagyomány intenzív megélése, bemutatása révén. Nemzetiségi zenekarunk, énekkarunk is keres új tagokat. Várjuk 
azoknak a fiataloknak a jelentkezését, akik újabb folklóregyüttessel színesítenék a hagyományainkat, pl.: tánc- vagy 
színjátszó csoport. 

 

Tájékoztató felhívás 
 

A helyi nemzetiségi sváb kultúra eszmei, tárgyi és személyes segítségén kívül a sváb rendezvények, a német testvér-
városi kapcsolat, az óvodai és iskolai német nyelv és népismeret oktatásához, a meglév� kultúrcsoportjaink színvona-
las m�ködéséhez és fejl�déséhez, valamint újak létrehozásához szükséges anyagi javak el�teremtéséhez is kérjük a 
lakosság és a vállalkozások segítségét. Lehet�ségük van személyi jövedelemadójuk 1%-át a következ� adószámra 
utalni: 18715046–1–13 

Köszönettel:  
Német Nemzetiségi Önkormányzat képvisel�i 
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Visegrád város 2012. évi kulturális eseménynaptára 
 

Január közepén Visegrád város vezet�i, a városi intézmények és a civil szervezetek képvisel�i összegy�ltek, hogy egy-
séges formába öntsék városunk 2012. évi programtervét. Az alábbiakban ezt szeretnénk megosztani a kedves Olvasók-
kal, és mindazokkal, akik érdekl�déssel figyelik városunk rendezvényeit. 

A rendez� szervet abban az esetben tüntetjük fel külön is, ha a programból vagy a program helyszínéb�l nem követke-
zik egyértelm�en. 
 

JANUÁR 
13. Évnyitó el�adás a moziban, a Kiss Stúdiószínpad 
el�adása, az Együtt Kulturális Egyesület szervezésében  
22. A magyar kultúra napja, Visegrád bemutatkozása 
a M�vészetek Palotájában, a Mátyás Király M�vel�dési 
Ház szervezésében 
27. Péntek esti el�adás a könyvtárban 
 

FEBRUÁR 
11. Sváb farsangi bál a Sirály étteremben, a Visegrádi 
Német Kisebbségi Önkormányzat rendezvénye 
18. Téltemet� felvonulás és kiszebáb égetés, a Sziget 
Ifjúsági Egyesület és a Visegrádi Fiatalok Klubja Egyesü-
let közös rendezvénye 
24. Péntek esti el�adás a könyvtárban  
 

MÁRCIUS 
10. Városközpont kiállítás a Visegrádi Szövetség szer-
vezésében 
15. Nemzeti ünnep, megemlékezés a 48-as emlékm�nél, 
városi rendezvény 
17. Konferencia és kiállítás-megnyitó a Mátyás Király 
Múzeum és a Mátyás Király M�vel�dési Ház közös ren-
dezvénye a múzeumban és a m�vel�dési házban Viktorin 
József emlékére  
25. Vízi- és kerékpár túra, Zebegény és Visegrád között, 
a Sziget Ifjúsági Egyesület szervezésében.  
30. Péntek esti el�adás a könyvtárban  
30. A Fels�-Duna-parti terület takarítása, a Visegrádi 
Szövetség szervezésében 
31. Sajbázás a Duna-parton, a Visegrádi Német Kisebb-
ségi Önkormányzat rendezvénye 
 

ÁPRILIS 
6. Koszorúzás Hunyadi Mátyás szobránál, a Szent 
György Lovagrend szervezésében 
14. Zsitvay gyalogos emléktúra, a Visegrádi Szövetség 
szervezésében   
21. Parilia római ünnep Pales istenn� tiszteletére a 
Sibrik-dombon, a Soproni Sándor Egyesület rendezvénye 
22. Tavaszi nagytakarítás (Föld napja), több civil szer-
vezet közös eseménye 
27. Péntek esti el�adás a könyvtárban  
27. Dunakanyar kulturális seregszemle helyi válogató, 
a Visegrádi Szövetség szervezésében 
28. Lovagavatási ünnepség a királyi palotában, a Szent 
György Lovagrend szervezésében 
28. Mátyás király-nap, középkori konyhabemutató és 
kézm�ves foglalkozások a királyi palotában, a palotana-
pok nyitó rendezvénye 
28.  II. Sportmajális a sportcentrumban, a Sziget Ifjúsági 
Egyesület szervezésében 
30. Focikupa a sportcentrumban, a Visegrádi Sport Egye-
sület rendezvénye 
 

MÁJUS  
1. Városi majális a sportcentrumban, városi rendezvény 
3. Koszorúzás IV. Béla szobránál, a Szent György Lo-
vagrend szervezésében 

10–11. A honfoglalástól Mátyás királyig, történelmi 
rendezvénysorozat gyerekeknek, az Enteri�r Bt. rendez-
vénye 
10–11. Palotanapok, történelmi rendezvénysorozat gye-
rekeknek 
12. Nagymaros napja Visegrádon, a Visegrádi Szövet-
ség szervezésében 
17–18. A honfoglalástól Mátyás királyig, történelmi 
rendezvénysorozat gyerekeknek, az Enteri�r Bt. rendez-
vénye 
17–18. Palotanapok, történelmi rendezvénysorozat gye-
rekeknek 
19. Kiállítás-megnyitó a Mátyás Király M�vel�dési 
Házban  
21. Görgey Artúr honvédtábornok emléktáblájának 
megkoszorúzása a Görgey-lépcs�n, a Mátyás Király 
M�vel�dési Ház szervezésében 
24–25. A honfoglalástól Mátyás királyig, történelmi 
rendezvénysorozat gyerekeknek, az Enteri�r Bt. rendez-
vénye 
24–25. Palotanapok, történelmi rendezvénysorozat gye-
rekeknek 
25. Péntek esti el�adás a könyvtárban  
26.  Pünkösdi strandfoci kupa és tengó verseny a sport-
centrumban, a Sziget Ifjúsági Egyesület szervezésében 
26. Gyermeknap az Áprily Lajos Általános Iskolában 
26–28. Pünkösdi kirándulás, a Visegrádi Szövetség 
szervezésében 
27. H�sök napja, megemlékezés és koszorúzás a világ-
háborúk áldozatainak emléktáblájánál, a Mátyás Király 
M�vel�dési Ház szervezésében 
29–30–31. A honfoglalástól Mátyás királyig, történelmi 
rendezvénysorozat gyerekeknek, az Enteri�r Bt. rendez-
vénye 
31. Palotanapok, történelmi rendezvénysorozat gyere-
keknek 
 

JÚNIUS 
1. Palotanapok, történelmi rendezvénysorozat gyerekek-
nek 
1. A honfoglalástól Mátyás királyig, történelmi rendez-
vénysorozat gyerekeknek, az Enteri�r Bt. rendezvénye 
2. Millenniumi kápolna búcsúja, a Visegrádi Német 
Kisebbségi Önkormányzat rendezvénye               
4. Megemlékezés és koszorúzás a Trianon-emlék-
táblánál, az Együtt Kulturális Egyesület szervezésében  
5–6–7–8. A honfoglalástól Mátyás királyig, történelmi 
rendezvénysorozat gyerekeknek, az Enteri�r Bt. rendez-
vénye 
7–8. Palotanapok, történelmi rendezvénysorozat gyere-
keknek 
9. II. Családi sport- és egészségnap a sportcentrumban, 
a Sziget Ifjúsági Egyesület rendezvénye 
12–13. A honfoglalástól Mátyás királyig, történelmi 
rendezvénysorozat gyerekeknek, az Enteri�r Bt. rendez-
vénye 
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23. Múzeumok éjszakája, különleges éjszakai progra-
mok és tárlatvezetés a királyi palotában 
24. Szent Iván-éji mulatság és t�zugrás a Duna-parton, 
a Visegrádi Fiatalok Klubja Egyesület rendezvénye 
22–23–24. Plintenburgi ünnepi napok – Országos 
svábtalálkozó, a Visegrádi Német Kisebbségi Önkor-
mányzat rendezvénye 
31-1. Duna Maraton Mountain bike fesztivál, a 
Sportaktív Klub szervezésében 
 

JÚLIUS 
5–6–7–8. XXVIII. Visegrádi Nemzetközi Palotajáté-
kok, a Pro Visegrád Kft. rendezésében és XIII. visegrádi 
országos történelmi bábukiállítás a Mátyás Király Mú-
zeum szervezésében 
15. Strandfocikupa és lábteniszverseny a sportcentrum-
ban, a Sziget Ifjúsági Egyesület rendezvénye 
16. Károly Róbert-emléknap, fáklyás felvonulás a fel-
legvárban, a Szent György Lovagrend szervezésében  
27. Városközpont: Fórum, a Visegrádi Szövetség szer-
vezésében  
 

AUGUSZTUS 
3–4. III. Punk-rock fesztivál a sportcentrumban, a Sziget 
Ifjúsági Egyesület és a m�vel�dési ház közös rendezvé-
nye 
12. Kispályás labdarúgókupa és strandröplabda-kupa 
a sportcentrumban, a Sziget Ifjúsági Egyesület rendezvé-
nye 
20. Augusztus 20. Szent István-napi ünnepség, városi 
rendezvény 
 

SZEPTEMBER 
7–8–9. Visegrádi városnapok, városi rendezvény 
8. VI. Quadriburgiumi játékok a gizellamajori római 
er�dben, a Soproni Sándor Egyesület rendezvénye 
9. Mária-napi nagybúcsú a Duna-parti Mária-
kápolnánál, a Visegrádi Német Kisebbségi Önkormányzat 
rendezvénye 
15. Visegrád Anno cím� kiállítás megnyitója a Mátyás 
Király M�vel�dési Házban  
20–21. A honfoglalástól Mátyás királyig, történelmi 
rendezvénysorozat gyerekeknek, az Enteri�r Bt. rendez-
vénye 
22. Visegrád napja Nagymaroson, a Visegrádi Szövet-
ség szervezésében  
27–28. A honfoglalástól Mátyás királyig, történelmi 
rendezvénysorozat gyerekeknek, az Enteri�r Bt. rendez-
vénye 
28. Péntek esti el�adás a könyvtárban  
29. VSE kupa labdarúgótorna kicsiknek, a sportcent-
rumban, a Visegrádi Sport Egyesület rendezvénye 
29. Beatrix-nap, középkori konyhabemutató és kézm�ves 
foglalkozások a királyi palotában, idényzáró rendezvény 
 

OKTÓBER 
4–5. A honfoglalástól Mátyás királyig, történelmi ren-
dezvénysorozat gyerekeknek, az Enteri�r Bt. rendezvénye 
6. Nemzeti gyásznap, megemlékezés a 48-as emlékm�-
nél, városi rendezvény  
6. �szi buszkirándulás, a Visegrádi Szövetség szervezé-
sében 
11. Városközpont: Helyszíni szemle és ismertetés, a 
Visegrádi Szövetség rendezvénye 

11-12. A honfoglalástól Mátyás királyig, történelmi 
rendezvénysorozat gyerekeknek, az Enteri�r Bt. rendez-
vénye 
20. Éjszakai túra szalonnasütéssel a visegrádi hegyek-
ben, a Sziget Ifjúsági Egyesület rendezvénye 
23. Nemzeti ünnep, megemlékezés a moziban, városi 
rendezvény 
26. Péntek esti el�adás a könyvtárban  
 

NOVEMBER 
4. Megemlékezés és koszorúzás a nemzeti gyásznapon, 
az 56-os emléktáblánál, az Együtt Kulturális Egyesület 
szervezésében  
10. Koszorúzás a Zsitvay-emléktáblánál és az I. és II. 
világháború helyi áldozatainak emlékm�vénél, a Vi-
segrádi Szövetség rendezvénye 
11–18. Áprily-hét az általános iskolában 
14. Áprily-nap 
19. Erzsébet-napi konferencia a királyi palotában és 
kiállítás- megnyitó 
24. Kiállítás-megnyitó a Mátyás Király M�vel�dési 
Házban  
30. Péntek esti el�adás a könyvtárban 
 

DECEMBER 
1. Adventi koszorúkötés az ifjúsági házban, a Sziget 
Ifjúsági Egyesület rendezvénye 
5–6. Mikulás 
15. Adventi vendégvárás, m�sor és betlehemezés a 
plébániatemplomnál, Sziget Ifjúsági Egyesület és a Viseg-
rádi Fiatalok Klubja Egyesület közös rendezvénye 
15. Id�sek karácsonya, városi rendezvény 
18. Nemzetiségi nap, a Visegrádi Német Kisebbségi 
Önkormányzat rendezvénye 
22. Visegrádi karácsony, a Visegrádi Szövetség rendez-
vénye 
30.  Évzáró visegrádi disznótor, civil szervezetek össze-
fogásában 
 
A m�sorváltozás jogát fenntartjuk! 
 
A programsorozat megvalósításában a következ� szerve-
zetek m�ködnek együtt: 
 
Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú M�vészetokta-
tási Intézmény, 
Áprily Iskoláért Alapítvány, 
Ars Danubia Alapítvány, 
Együtt Kulturális Egyesület, 
Enteri�r Bt., 
Mátyás Király M�vel�dési Ház, 
MNM Mátyás Király Múzeuma, 
Pro Visegrád Kft., 
Soproni Sándor Egyesület, 
Szent György Lovagrend, 
Sziget Ifjúsági Egyesület, 
Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesü-
let, 
Visegrádi Fiatalok Klubja Egyesület, 
Visegrádi Német Kisebbségi Önkormányzat, 
Visegrádi Sport Egyesület, 
Visegrádi Szövetség, 
Visegrád Város Önkormányzata 
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Örömmel értesítünk MINDENKIT, hogy 2012-ben – immár hagyományosan újból megrendezzük! 
 

Szeretnénk lehet�séget adni óvodástól az iskolás fiatalokon és dolgozókon át a nyugdíjasokig – csak amat�röknek és 
alapfokú „A” m�vészeti oktatásban résztvev�knek –, hogy az el�adói m�vészetekben megmutassák tehetségüket, tu-
dásukat: versmondás, prózamondás (min�ség alapján lehet egy kategória is) ének – csoportos, szóló (min�ség 
alapján együtt is lehet), szóló zene, csoportos zene, színjátszás, tánc, néptánc vagy egyéb kategóriákban. 
 

Résztvev� települések: 
Dunabogdány, Kisoroszi, Leányfalu, Pócsmegyer, Tahitótfalu, Szigetmonostor, Visegrád 

 

Jelentkezés (minden településen a válogató napjáig): 
(az iskolákban, a m�vel�dési házakban, az önkormányzatoknál) 

 

I. forduló: települések rendezvényei, zs�ri válogatja a továbbjutókat 
Id�pontja: 2012. márciustól május elejéig  

 

II. forduló: GÁLAM�SOR Tahitótfaluban 
Id�pont: 2012. május 19., szombat 

Kísér� programok: játszóházak, táncház stb. 
Meghívottak: a szervez� települések lakosai 

 

Egyéni el�adások legfeljebb 2–5 percesek, a csoportosok 4–12 percesek lehetnek. 
 

Sikeres felkészülést és jó munkát kívánunk! 
 

A rendez� bizottság 

 
Magyar László: 

 

VÁLTOZÓ ID�K 
 

Tisztára söpörték a fagyok az ég arcát, 
a lélek fél magába nézni. 
Egyszer fent, egyszer lent, 
egyre viaskodnak szerelmünk madarai. 
 

Innen nézve, 
törvényes hét évünk kiállta a próbát, 
de ki emlékszik Uxmál piramisának hírnevén túl 
akár csak egy épít�je nevére is…? 
Vagy Jerikó nyolcezer évét mérlegre téve 
ugyan mivel tarthatunk egyensúlyt…? 
A nagy film-Óceánban elém hömpölyög a nádtutaj, 
A kurgán, a kunyhó, a beton bunker, az atom-tengeralattjáró, 
a gép, 
a szuperszonikus szörny, 
s még a jöv� is tán XYZ-sokadik szám 
billenty�kön lepötyögve – 
csak az �skonstans marad mindig egy: 
    az ember. 
 

Változó id�ben élünk, 
változó id�ket élünk én is, te is. 
A fagy söpörte ég egen pásztázó szemünk 
olykor puszta semmit könyvel látvány gyanánt, 
– léleklátomány – 
olykor káoszt, 
zavaros vizet, 
s ha megcsillan már egy-egy parányi sziget: 
              tetszeleg. 
Lélekben és hitben egyek vagyunk. 
Egyként vak a szemünk, 
Üres az agyunk. 
 

Mégis rangsor-vitán, 
vagy az elvek síkján túl, 
a tartalmas embert kéne már egymásban keresnünk, 
mert ki tudja, épül-e új Istar, 
s ha igen, … mikor…? 

 
 

Meghívó 
 

Az Ifjúsági Sziget Egyesület  
és a Visegrádi Fiatalok Klubja Egyesület 

 

szeretettel vár mindenkit 
 

téltemet� rendezvényére 
 

A menet dobolással, kerepeléssel vonul végig a 48-as 
emlékm�t�l a F� utcán át a Duna-partra, ahol tél�z�-
tavaszváró rigmusok kíséretében kiszebábot égetünk.  
A bábra mindenki felt�zheti az elégetni kívánt rosszat, 
amit�l meg szeretne szabadulni – máglyahalálra ítéljük a 
betegséget, szegénységet, rossz id�t. 
 

Végül a Fekete Holló étterem kertjében forró teával és 
farsangi fánkkal várunk minden résztvev�t. 
 

Találkozás: 2012. február 18-án, szombaton 16 órakor 
a 48-as emlékm�nél. 
 

ISZE és VIFIK 
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Tisztelt Szerkeszt� Asszony! 

Kedves Csilla! 

Engedd meg, hogy régi barátságunkra tekintettel, tegez� 
hangnemben írjam ezt a levelet. Az elmúlt id�szakban 
több olyan dolog is történt a Danubia Televízió körül, ami 
számomra egyrészt felfoghatatlan, másrészt, hogy fino-
man fogalmazzak, kihozott a sodromból. 

A 2011. december 22-i testületi ülésen tárgyaltuk a tele-
vízió támogatási kérelmét. Négy képvisel�, köztük én is 
úgy szavaztam, hogy a kért támogatást adjuk meg Része-
tekre, hiszen véleményem szerint az a munka, amit a tv 
végez, igen fontos a város számára. Ezek után igencsak 
leforrázva éreztem magamat akkor, amikor megnéztem a 
televízióban azt a riportot, melyet egy névtelen (kés�bb 
nevesített) turistával készítettél. 

Mir�l is szólt a riport? 
– Arról, hogy ide jön egy „fülesbagoly”, és két nap (de-

cember 23–24.) leforgása alatt pont azokat a szolgál-
tatásokat keresi, melyr�l a már említett, egy nappal 
korábbi testületi ülésen vita volt, illetve a város éppen 
aktuális belpolitikájával van összefüggésben. Szá-
momra ez szinte hihetetlen, milyen furcsa egybeesés! 

– Nekem az nem fáj, hogy dicséri a szállodákat, s�t ez 
jó. Nyugodtan menjen csak a televízióban, ez az 
úgymond szállodai reklám. Legyen minél több ven-
dég a szállodákban, ez a város és a szállodák közös 
érdeke. 

– De hogy a várost jobbra-balra szidja, az már kicsit 
er�s. Ne értsd félre, nem a kritika miatt. Én a kritikát 
pozitív m�fajnak tartom, hiszen ebb�l lehet a legtöb-
bet tanulni. Elfogadom azt is, hogy neki ez volt a vé-
leménye, bár hogy milyen (rá)hatások után jutott erre 
a következtetésre, azt a homály fedi. De tisztelettel 
kérdem: ez reprezentatív vélemény volt? Valóban 
minden Visegrádon karácsonyozó turista így gondolt, 
érzett városunkkal szemben? Mert ha nem, akkor 
ezek a vélemények miért nem jelentek meg a képer-
ny�n? Általános véleménye ez a turistáknak Vise-
grádról? Ha nem, akkor a többi hang miért nem kerül 
képerny�re? Egyáltalán, korábban nem emlékszem, 
hogy ilyen jelleg� riportok készültek volna az ide lá-
togatókkal. Miért nem? Korábban ez miért nem volt 
fontos? Miért éppen most került el� ez az igen fontos 
téma? Nekem túl sok egy kicsit a véletlen egybeesés. 

– Egyértelm�, és a médiatörvény is tiltja, hogy a város 
beleszóljon a televízió dolgaiba. Nekem sem jutna az 
eszembe ez soha. De mint képvisel�nek – és olyan 
képvisel�nek, aki a televíziót mindig támogatta – az a 
véleményem, hogy az objektív tájékoztatást kellene 
szem el�tt tartani a m�sorok szerkesztésénél. Egy 
olyan város képvisel�jeként pedig, mely támogatja a 
televízió munkáját, jól esne, ha az objektivitást nem 
sértve, még az is érezhet� lenne, hogy a televízió is 
barátsággal fordul a város irányába. 

Nem gondolom tovább a fenti esetet, azt hiszem, min-
denki számára érthet�ek az aggályaim. 

Csak néhány nappal korábban ment le a fenti riport a 
televízióban, mint ahogy Visegrád bemutatkozott a M�-

vészetek Palotájában. Bátran elmondhatjuk, ma úgy néz 
ki, ez az esemény volt Visegrád idei esztendejének máso-
dik legnagyobb rendezvénye a palotajátékok után. Mint 
ilyen eseményre, természetesen próbáltunk a legkörülte-
kint�bben felkészülni. Ennek része volt természetesen az 
is, hogy Titeket, mint helyi tv-t meghívtunk erre az ese-
ményre. Többször egyeztettünk telefonon, több kérdésben 
is. Miután a M�vészetek Palotájában csak el�zetes enge-
déllyel lehet forgatni, megkértük számotokra a forgatási 
engedélyeket is. Úgy t�nt, minden a legnagyobb rendben 
van. De csak úgy t�nt! Ugyanis a televíziótok nem jött el 
az eseményre. De még csak egy telefont sem kaptunk 
T�letek, hogy valamilyen nehézség lépett fel. Hidd el, ha 
bármilyen jelzés jött volna, megoldottuk volna a problé-
mát. Milyen és mekkora rendezvénynek kell megvalósul-
nia, hogy forgasson róla a „mi tévénk”? Erre a kérdésre 
természetesen nem kell válaszolni, pusztán cinikus felve-
tésnek szántam. 

Kedves Csilla! 

Én úgy érzem, hogy a Danubia Televízió háza táján az 
elmúlt id�szakban valami rossz irányba fordult, valami 
érdek-, arány- és értéktévesztés lépett fel. 

Remélem, levelemmel nem bántottalak meg Titeket, 
pusztán segíteni próbálok abban, hogy a televízió vissza-
térjen a korábbi jó, közmegelégedésre végzett munkájá-
hoz. 

Barátsággal: 
                                                       Mikesy Tamás 

képvisel�, m�vel�désiház-vezet� 
 

FELHÍVÁS! 
 

Kedves Barátaink! 
 

Felhívással szeretnénk fordulni mindazokhoz, akik 
2012. január 22-én részt vettek a M�vészetek Palotá-
jában megrendezett kulturális rendezvényen, s bármi-
lyen formátumban készítettek annak bármely pillana-
táról fotókat, hangfelvételeket, illetve videofelvéte-
leket.  

Fontos volna számunkra, hogy az eseményr�l, mely 
Magyarország, s egyben Közép-Európa egyik leg-
rangosabb kulturális központjában történt, a lehet� 
legtöbb anyagot begy�jthessük.  

Sajnos, az el�z�ekben sikeresen felkért regionális 
televízió mégsem tudott megjelenni a helyszínen 
(mivel egy szállodát bemutató promóciós anyag el-
készítése hirtelen és rejtélyes módon sokkal fonto-
sabbá vált mindennél), így az éppen négy órás buda-
pesti m�sorról hivatalosan semmilyen felvétel nem 
készült.  

A felvételeket szeretettel várjuk a Visegrádi Hírek 
szerkeszt�ségi címeire, illetve azokat személyesen is 
leadhatják a m�vel�dési házban. 

El�re is hálásan köszönjük a segítséget! 
                                       Visegrád Jam Session  

(és valószín�leg még sokan mások) 
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Visegrád bemutatkozása  
a M�vészetek Palotájában  
a magyar kultúra napján, 

2012. január 22-én 
 

Mint arról a Visegrádi Hírek januári számából, de egyéb 
helyekr�l is értesülhettek a város lakói, január 22-én a 
M�vészetek Palotájában a Cifra Palota rendezvénysorozat 
keretében Visegrád mutatkozott be. Négy órán át tartó 
színpadi programmal, játszóházzal, kézm�ves foglalkozá-
sokkal és bemutatókkal vártuk az érdekl�d�ket. Hála 
Istennek, igen nagy volt az érdekl�dés, mint azt egy helyi 
(MÜPÁ-ban dolgozó), ill. egy esztergomi kolléga a nap 
végén meger�sítette; talán ennyien még soha sem voltak 
ilyen rendezvényen a M�vészetek Palotájában. 

A program min�ségének megítélése nem az én tisztem. 
Mint szervez�, utólag úgy gondolok vissza az egészre, 
hogy az ilyen rendezvények szervezése a szakmában az 
ünnepi pillanatokhoz tartozik, és nem els�sorban a feladat 
nagysága és szépsége miatt. Persze, ez sem elhanyagolha-
tó szempont, de a szervezés mint feladat, els�sorban em-
berek együtt gondolkodásáról, együtt dolgozásáról szól. 
Ebben az esetben több mint 125 ember vállalt feladatot, 
munkát a rendezvény lebonyolításában. Sem az el�készí-
tés, sem a lebonyolítás, majd az utómunkák során egy 
rossz hangot, vitát vagy bármiféle nézetkülönbséget nem 
tapasztaltam. Pedig senki sem kapott egyetlen fillért sem 
a munkájáért, pusztán az egyes embereknél felmerül� 
kiadásokat fizettük ki, hogy legalább rosszul ne járjon 
senki anyagilag. Szabad idejét, energiáját áldozta a sok 
ember azért, hogy Visegrád jó hírét vigyük. Olyan béké-
sen, egymást segítve, félretéve mindent, a közös sikerért 
dolgozott együtt ez a sok ember, ami a mai világban szin-
te elképzelhetetlen. Pedig itt a példa, lehetséges! 

Befejezésül, itt az újságon keresztül is megköszönöm 
mindenkinek a segítségét. A legkisebb szívességt�l, a 
legnagyobb odaadásig mindenkire szükség volt, hogy 
ilyen szépen sikerüljön minden.  

Még egyszer köszönöm! 
Mikesy Tamás 

 
 

A Mátyás Király M�vel�dési Ház szeretettel meghívja 
Visegrád lakosait 

a hónap utolsó péntekén megrendezend� 
el�adás-sorozat következ� alkalmára, mely 

 

2011. február 24-én (pénteken)  
18 órától a könyvtárban 

 

Ebben a hónapban 
 

Zeller Zoltán 
természetvédelmi mérnök 

 

tart  
 

vetített képes el�adást 
 

Hagyományos tájgazdálkodás 
címmel 

 

A belépés ingyenes!  
Mindenkit szeretettel várunk! 

+��,	�-"�
 

Örömmel adjuk hírül, hogy 2011. november 24-én az 
eredeti elképzelés szerint elindult a filmklub a m�vel�-
dési házban. Továbbra is várjuk mindazokat, akik szí-
vesen csatlakoznak a filmszeret�k e csoportjához. 

A következ� két vetítés február 16-án, és március 1-
jén 18 órától lesz a könyvtárban. 

Részletesebb információval a m�vel�dési házban 
vagy a 06 (26) 398-128-as vezetékes, ill. a 06 (30) 210-
8580-as mobil telefonszámon tudunk szolgálni. 

Minden érdekl�d�t szeretettel várunk! 

 

Levelez�lista-frissítés  
a m�vel�dési házban 

 

Az elmúlt években összeállt egy internetes címlista, 
melyen keresztül a m�vel�dési ház rendezvényeir�l és 
a nagyobb városi eseményekr�l e-mail-ben is értesítet-
tük mindazokat, akik erre igényt tartottak. Az ilyen 
levelez� listákat id�nként célszer� frissíteni, hiszen 
vannak, akik az id� múlásával már nem tartanak igényt 
ezekre a levelekre, de reményeink szerint lehetnek 
olyanok is, akik csatlakozni szeretnének ehhez a lehe-
t�séghez.  

Aki szeretne ilyen értesítéseket kapni, kérem, írjon 
egy levelet a mikesytamas@freemail.hu címre, és au-
tomatikusan – válaszlevél nélkül – felkerülnek a listá-
ra. 

Mikesy Tamás 

 
TÁNCHÁZ! 

 

 
 

Február 12-én, vasárnap délután 4–6 óráig 

farsani táncházat 
rendezünk az Áprily Lajos Általános Iskolában. 

Mindenkit szeretettel várunk! 
Szabóné Mayer Katalin 
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Véleményem a vállalkozók politizálásáról  
és érdekeir�l Gróf Péter nyomán 

 

Kedves Péter! 
Nem értelek! Írásaid szinte mindegyike, kivéve a szakmai 

tartalmúakat, negatív és romboló érzelmeket tükröznek. 
Lehet, hogy ez csak nekem t�nik így, mert én valójában 
alkotó beállítottságú vagyok szakmámnál fogva. Ha egy mód 
van rá, dolgozni szeretek, ha van mit. Sajnos a politika szab-
ja meg, hogy a munkának mi az értéke és nem a teljesítmény. 

A politika egy érem, melynek két oldala van és ennek csak 
az egyik felére vagy fogékony. Te még nem éltél a vállalko-
zói oldalon, ezért nem tudod, mir�l beszélsz. A közpénzb�l 
kapott fizetésed biztonságában ítélkezel és törsz pálcát cik-
kedben mások felett kissé gúnyosan. MÉG! Te bemész a 
munkahelyedre, letöltöd a napi nyolc órát és hó végén a 
politizáló adófizet� vállalkozók kincstári befizetéseib�l 
utalják a fizetésed. Tudom, ez igen kényelmes, mivel én is az 
OMF-nél kezdtem pályafutásom állami pénzb�l, nagy nyu-
galomban. 1988-ban leszerel� katonaként állami rábeszélésre 
kényszer vállalkozóvá lettem a rendszerváltás el�szeleként, 
aminek végül nagy reményekkel indultam neki OTP-hitellel 
egy osztrák–magyar kft. keretein belül. Kinyílt a világ, t�ke 
be, oroszok ki, virágzott az alvilági uzsora bank, sz�kült az 
olaj, privatizáltunk és felfegyvereztük a horvátokat a balkáni 
háborúra, egyszóval stabil kapitalizmust csináltunk, hogy 
leigázzuk egymást. A nagyhír� STRABAG-nál is két pólus 
létezett: jobb- és balpárti vezetés, melyet a politikai széljárás 
szerint váltogatott a háttérben lév� semleges tulajdonosi kör, 
hogy folyamatos munkája legyen. A vállalkozónak sajnos 
politizálnia és megalázkodnia kellett és kell ma is a munká-
ért, pártoktól függetlenül, aztán napi tíz-tizenkét órában 
elvégzi, ha kell szombat és vasárnap, majd hónapokig vár, 
mire kifizetik, ha kifizetik. Eközben küzd és helyezkedik, 
POLITIZÁL a következ� munkáért, megélhetésért, az APEH 
pedig küldi az inkasszókat a bankszámlájára.  

Számtalanszor az arcomba vágta volt f�nököd, Sz�ke Má-
tyás igazgató úr, hogy „ARANYEMBER” vagyok, mert 
arany árban dolgozunk a munkahelyeden, a múzeumban. Ez 
részben igaz, de ez is csúsztatás! Vegyük például a valósá-
got, az MNM Mátyás Király Múzeum 2000-ben elvégzett 
k�szobrász munkáit. A f�vállalkozó EPU Fa-K� egyszemé-
lyes kft. akkor még telephely és m�hely nélkül 3.000.000 
forintos t�kefedezettel, minimum 107.000.000 forintért 
kapott megbízást. Alvállalkozóként valóban az én vezeté-
semmel végeztünk el minden munkát, tizenegy f�vel 
34.000.000 forint összegért, hét hónap alatt úgy, hogy nem is 
láttuk a megbízónkat. A m�szaki bejárásokon is én vettem 
részt minden kedden, mert �rbottyánból a Dunán költséges 
lett volna átkelnie minden héten. Az a potom 73.000.000 
forint munkanélküli nyereség valóban nem bírt volna ki 
ekkora kiadást abban az id�ben. Ebb�l a kis összegb�l vajon 
még mi minden készült volna el, ha nincs ez a fránya politi-
ka. Ezek után az sem furcsa, hogy a munka helyszíne és a 
megbízó f�vállalkozó személye ugyanaz. Megbízást kaptunk 
t�le 2001. októberi dátummal egy k�munka m�helyben 
történ� legyártására, melyet tételesen át is adtunk telephe-
lyünkön 2002 januárjában. Mivel közbeszerzési eljárás kere-
tén belül d�lnek el közpénzes munkák bizonyos összeg fe-
lett, az általunk már átadott kövekr�l az eredményhirdetés 
2002 februárjában történt meg. Hogy is van ez? El�bb bíz 
meg valaki egy munkával engem, mint hogy kiderülne, � 
lesz az, aki majd megkapja. Lehet, hogy a pénzt is el�bb 
kapta meg, mint tudta volna, mit is kell majd csinálnia. Ha 
sok pénzr�l van szó, akkor jönnek a messzi idegenb�l a 

haverok, ha nincs pénz, akkor jó a bajban a helyi vállalkozó 
ingyenmunkája. Nekem ekkor lett elegem az ilyen politiká-
ból. 

Visegrád minden pénzbevételi lehet�sége mások zsebét 
tömi, a kiadási része a település és a lakók zsebét üríti ki. 
Azért megnézném, hogy az itt él� vállalkozások mennyi 
ipar�zési adót fizetnek és az idejött idegenek, akik elviszik a 
nagy pénzeket, de megosztva az itt végzett munka után id�-
arányosan ide is kellene fizetniük, vajon mennyit adóznak a 
városkasszába. Egyáltalán léteznek-e a helyi adónyilvántar-
tásban. Épültek itt szállodák, közm�vek, szórakozó közpon-
tok, m�emléki rekonstrukciók milliárdokért. Tény az is, hogy 
nem csak építettek, hanem romboltak is, ami az idegen kivi-
telez�nek pozitív adóalapot képezett. A tisztelt honatyáink 
azon vitáznak, hogy a lakosság érdekében közfeladatot ellátó 
helyi vállalkozó miért kapott adótartozására mentességet. 
Szerintem ez piti és szánalmas, miközben tíz- és százmilliók 
kerülték el a kasszánkat húsz év alatt. Sajnos a város egyet-
len stratégiai bástyáját, a „lerágott csontot” is eladták egy-
kori vezet�ink, ami megadta településünknek a kegyelemdö-
fést. A visegrádi lakosság kérésére az eladás ellen felszólaló 
vállalkozók, akik már korábban egyesületbe tömörültek helyi 
érdekeik védelmébe, hirtelen kommunisták, Fidesz-ellenesek 
lettek és feketelistára kerültek véleményük kinyilvánítása 
miatt az autós tüntetésen, melyet egy helyi buzgómócsing 
fotókkal örökített meg az utókornak, és csatolt jobboldali 
besúgóként a jelentéséhez. Hadházy Sándor volt polgármes-
ter úr ezt a tényt többször is az orrom alá dörgölte. Ezek után 
valóban nem fogtunk kézzelfogható tettekbe, csak a túlélésre 
összpontosítottunk, fizettük az adóinkat, amíg bírtuk, amib�l 
TE IS létezel, és tágra nyílt szemekkel vártuk, milyen köz-
hasznú munkát végez a jobboldali politika, ahonnan ki let-
tünk rekesztve. Az, hogy a többségnek más a véleménye, 
lásd népszavazás és a kisebbség politikai er�fölényét kihasz-
nálva er�szakot gyakorol, ez a jobb- vagy baloldali demok-
rácia? A gumicsont 96.000.000 forintér kelt el, az új tulajdo-
nos 600.000.000-s hitelt vett fel rá, és vállalt kezességet 22 
milliárd forint más tartozásért egy ismert banktól, és jelentett 
cs�döt, és elt�nt a pénzel. Visegrád vezetése és lakossága – 
köztük Te is a családoddal – a százmilliós adósággal áll a 
szakadék szélén. A politikai haszonszerz�k is ott állnak, csak 
rajtuk milliárdos ejt�erny� van, és jót röhögnek, hogy Te 
bekötött szemmel vagy még és lökdös�dsz a szikla peremén. 
Vedd észre már, hogy Neked is csak beígértek, itt állsz az 
adósságoddal, ahelyett, hogy ejt�erny�d lenne. Ha az a sok 
milliárd a városé lett volna és a hozzá kapható eu-s támoga-
tásokat is belevesszük, Mátyás király fekete hollója fent 
ülhetne a palotája legfels� csúcsdíszén és Te az egyik f�tött 
nagyteremben tarthatnál tudásodhoz méltó el�adásokat. 
Ehelyett most retteghetsz, hogy az egyik hideg nagyteremben 
leszel négyórás terem�r és lavórral rohangálhatsz, mert be-
ázik a gipszkarton födém feletti rozsdamentes lemeztet� és 
az ezt véd� tet�véd� Ondoline bitumenes hullámlemez is, 
ami egy szakadt mez�gazdasági fóliával lett letakarva, köz-
pénzb�l százmilliókért, mert valakinek jól kitömött zsebbel 
ez volt a tuti, eredeti korh�, m�emlékileg tartós és esztétikus 
kivitel. A politikai haszonszerz�k már elt�ntek a sok pénzzel, 
és most az általuk elrontott munkákat min�sítik minisztériu-
mi pozícióból. Mi, helyi vállalkozók még itt vagyunk politi-
zálni a semmire. 

Alattad a föld, / Fölötted az ég, / Benned a létra. 
Vedd le a kötést a szemedr�l és nézz körül, mindenki fel-

mászott már rajtad, és Téged itt hagytak, egyedül! 
Tisztelettel:  

Meszárek György  
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Nagy megtiszteltetésnek éreztem, 
hogy sokszor beszélgethettünk kü-
lönböz� témákról. Mindig elfogad-
tam azt, hogy bár eltér�ek a politikai 
nézeteink, azért sok esetben voltak 
hasonló kritikai észrevételeink a 
köznapi életr�l. Az újság legutóbbi 
számában közölt cikked azonban 
nem tetszett. Ez amúgy ízlés kérdése 
lenne, ha nem lennének sért�k az 
epés megjegyzéseid. Azt is írtad, 
hogy „valamit nem értek”. Nos, ha 
nem értesz valamit, bátran szólj, 
vagy kérdezz, szívesen segítünk 
megérteni. Az egyesületünk elnök-
ségének bármely tagja készséggel ad 
választ a kérdéseidre. Én pedig a 
magam részér�l ezt kifejezetten és 
szívesen felajánlom. Írásodban azt a 
kérdést tetted fel, hogy: „egy vállal-
kozók egyesülete miért egyik vagy 
másik, netán ellenkez� politikai 
irányzathoz tartozó polgármesterhez 
köt�dik, miért nem a közjó szolgála-
ta vezérli tevékenységét?”  

Nos, elárulom, mert nem titok, 
hogy egyik polgármesterhez sem 
köt�dik az egyesület. A cikk aktuali-
tását az adta, hogy az egyesület 
(mely elnökségének én is tagja lehe-
tek) ismét úgy látta, lehet tenni va-
lamit Visegrádért, a visegrádiakért. 
A polgármester kezdeményezése 
volt a Duna-parti sétány felújítása, 
amelynek megvalósítása érdekében 
segítséget kért civil szervezetekt�l, 
magánszemélyekt�l, vállalkozóktól. 
Aztán mindenki tette a dolgát, és 
újra normálisan lehet sétálni, közle-
kedni a révt�l a buszfordulóig, vagy 
ha úgy tetszik, az Újtelepig.  

A célt és a feladatot tartottuk jónak 
és cselekvésre alkalmasnak, mert 
értünk, visegrádiakért történik. Azo-
kért, akik id�s korukban is némi 
mozgással szeretnék egészségüket 
valamennyire meg�rizni. Tudod, én 
még emlékszem arra az id�re, ami-
kor Budai Tóni bácsi a barátjával 
hétvégén végigsétált ezen a koráb-
ban is meglév�, ám mostanra szinte 
használhatatlanná vált gyalogúton. 
Manapság pedig hétvégéken egy 
ebéd után én is ezt teszem a csalá-
dommal. Jólesik, hogy megtehetem. 
Hozzáteszem: más is sétálgat ott. 
Úgy látom, �k is örömmel teszik 
ezt. Na és az itt tartózkodó szálló-
vendégek, turisták is. Ez sem elha-
nyagolható. A buszmegálló felújítá-

sa pedig azért vált fontossá szá-
munkra, mert azt láttuk, hogy itt 
sokan szállnak le és fel az autó-
buszokra. Ma már könnyebben tehe-
tik ezt meg. Miért nem tette ezt meg 
a korábbi polgármester? Akkor �t 
támogattuk volna ezzel. Megjegy-
zem, a korábbi polgármester csak 
egy ízben kért t�lem – mint az egye-
sület elnökét�l – segítséget. A városi 
cím elérése érdekében kérte az 
egyesület támogatását. Mi akkor is 
megadtuk ezt. Úgy ahogy Te a cik-
kedben ezt elvártad. Politikamente-
sen, a városért. Ezért is tartom igaz-
talannak a cikket. Szóval, fogadd el 
t�lem azt, hogy nem a polgármester 
személye vagy politikai hovatarto-
zása vált ki támogatást, hanem a 
cselekedete. Strandügyben is ez 
történt.  

Nem a polgármester pártja ellen 
szólaltunk fel, tartottunk népszava-
zást. Visegrádi közvagyont szeret-
tünk volna megmenteni. Akkor Te 
nem álltál a visegrádiak mellé. He-
lyette azt figyelted az utcán, hogy ki 
megy el a népszavazásra. Sajnos, 
nem sikerült a „gumicsont” meg-
mentése. Nézd meg, hogy most 
hogy néz ki a strand területe. Pedig 
a tulajdonos felvett 600 millió forin-
tot a fejlesztésre. Az hol van? Ekko-
ra összegb�l felépült az egész 
kehidakustányi élményfürd�. Mi 
lenne, ha ma a visegrádiak vehetnék 
fel ezt a pénzt, és valóban lenne 
bel�le strandunk? 

Egyébként a cikkben Kovács Gá-
bor köszönetét fejezte ki mindazok-
nak, akik anyagi támogatást nyújtot-
tak, vagy személyesen közrem�köd-
tek a munkában. Nem mindenki van 
azonos nézeten, vagy politikai plat-
formon közülük. Viszont mindenki 
azt a célt látta megvalósítani, amit 
el�bb is említettem. Mi örömmel 
vettük, hogy történt valami a köz 
érdekében, és ehhez voltak támoga-
tók, közrem�köd�k is, akik között 
Téged nem láttalak. Pedig biztos 
szeretsz a köz érdekében tenni, hi-
szen tollat ragadtál ennek érdeké-
ben. Gondolom, Te is szeretnél 
annál többet tenni, mint szép egy-
perces megnyitót mondani egy bará-
ti körben megrendezett ünnepségen. 
Tudom, teszed is. Csakhogy az 
ünnepségek elmúlnak, a buszmegál-
ló meg ottmarad. Az id�s emberek 

meg könnyebben tudnak fel- és 
leszállni a buszról. Sajnálom, hogy 
Neked nem ez jut az eszedbe, hanem 
rögtön a politikai harc mezejére 
tévedsz. Persze, ez nem csoda, mert 
harcolsz, mint vezéred és gondol-
kodsz, mint polgármestered. Persze, 
én ezen nem csodálkozom, hiszen 
választási programodban ez utóbbit 
sejteted is, de karcsúsága és hajlé-
konysága is ezt sugallta: „... célkit�-
zéseim elérésére Hadházy Sándor 
programjának megvalósulása esetén 
látok lehet�séget. Elképzeléseimr�l 
szívesen és örömmel tájékoztatom 
szóban és írásban a Tisztelt Válasz-
tópolgárokat.” 

Péter, ne bujkálj szóvirágok mögé, 
mondd ki, kiket tartasz „felajzott 
népbarátoknak” és miért használtad 
ezt a jelz�t? Megjegyzéseid sért�ek, 
pökhendiek poz�rök, még így névte-
lenül, alaktalanul is. Ezen túl csakis 
a közhangulat mételyezésére alkal-
masak. Miért? Mert azt sugallják, 
hogy csakis az a jó, amit bizonyos – 
általad is támogatott – politikai 
párthoz tartozó emberek vagy szim-
patizánsai tesznek. Nekem úgy lát-
szik, félsz attól, ha történik valami a 
településen, ami jó és nem ebb�l a 
körb�l ered� kezdeményezés vagy 
kivitelezés. Ezzel pedig azt az er-
kölcsiséget vetk�zted le magadról, 
amit eddig tiszteltem Benned. 

Mind ezen túl sért� az egyesületre, 
amikor azt írtad, hogy „Valahogy 
ezt hívják csúsztatásnak vagy sarkí-
tásnak...” A csúsztatás kifejezés a 
politikai szócsatákban meghonoso-
dott kifejezés a „hazugság” helyett 
azért, hogy ne lehessen a nyilatkozót 
rágalmazás miatt eljárás alá vonni. 
Szóval, kedves Péter, mit is hazu-
dott Kovács Gábor? Na, ezt már 
nem írtad le.  

Tudod, kedves Péter, egy újság 
felel�s szerkeszt�jét�l, különösen, 
ha olyan okfejtésbe bocsátkozik, 
mint ami megjelent az újságban, 
azért én is többet vártam volna, 
tehát ez is karcsú maradt. Konkré-
tumban és tárgyilagosságban egy-
aránt. Valószín�en azért, mert nem 
kérdeztél meg senkit, aki ez ügyben 
tudott volna segíteni. Ezt én most 
megtettem. 

Tisztelettel: 

Szendr�i Lajos 
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Köszönet mindenkinek, aki részt vett a véradáson; az 
irányított véradóknak különösen köszönöm. Felsorolni 
nem tudom, de mindenkinek hálás vagyok. Minden alka-
lommal jó kedv, családias hangulat uralkodik a teremben, 
nevetés, viccel�dés és mire felocsúdunk, már túl is va-
gyunk rajta.  

 

 
 

Véradáson 32-en vettek részt. Sokan, amikor megtudták, 
hogy lehet külön irányítottan is vért adni, azonnal felaján-
lották az erre a célra t�lük levett vért. Mindenkinek még 
egyszer köszönöm saját és a családom nevében is. 

 
Nagy dolgok történnek Visegrádon, 

ideje lenne észrevennünk 
 

Miközben a világ, Európa és hazánk polgárai el vannak 
foglalva egymás meggy�zésével vagy legy�zésével, a mi 
kis városunk épít. Néhány év alatt Visegrádon felépült két 
templom. Mutassanak még egy kisvárost, ahol ilyesmi 
történt volna. Igaz, a katolikus templom már évszázadok 
óta áll, de szinte az utolsó porcikájáig kicserél�dött, újjá 
lehetett avatni. A református gyülekezet pedig alapjaitól 
épített Istennek és magának új szent helyet. Történt mind-
ez példás egyetértésben a keresztény és keresztyén hív�k 
példás összefogásával. Kölcsönösen segítve és tisztelve 
egymást. A mi településünk sem mentes kisebb-nagyobb 
torzsalkodásoktól, nem mindenben értünk egyet egymás-
sal, vannak köztünk komoly nézeteltérések. De az istenfé-
lelem és szeretet mégis sokkal er�sebb kapocs Visegrá-
don, szétszakíthatatlan. Különösen éreztem ezt akkor, 
amikor az Erd� Péter bíboros úr által megszentelt temp-
lomunkban közös ünnepet tarthattunk. Csodálatos látvány 
volt a szeretetlakomához megterített hosszú-hosszú asztal, 
amelyet roskadásig megraktak a visegrádi asszonyok 
titkos és kevésbé titkos receptjeik alapján elkészített sü-
teménykölteményekkel. Ez egy igazi agapé volt! Minden-
kit összekötött Isten szeretete, egy akaraton voltunk, úgy 
éreztem egy pillanatra, valóban Magyarországon élek, 
talán valamikor ugyanígy éltünk egymás mellett, egymás 
közelében.  

Köszönet érte mindenkinek. Amíg ilyen pillanatok 
résztvev�i lehetünk, arra gondolok, talán még nincs vesz-
ve minden. Talán a mi életünkben is megváltozhat a világ, 
talán újra egymásra találhat barát és ellenfél, talán való-
ban van megváltás…  

Gróh Dániel 

-�#%$&�"!.&/��0���1�
 

Mivel többen megkerestek, hogy el�z� cikkem néhány 
vonatkozásban félreértésekre adhatott okot, a következ�-
ket szeretném hozzátenni: 

1. A Héda Tours munkatársa magas színvonalon, kivé-
teles udvariassággal és tör�déssel szervezte meg a bécsi 
utat és az iroda mindent megtett, hogy a rajta kívül álló 
okokból történt sajnálatos események következményeit 
elhárítsa. Ezért ezúton is köszönet! 

2. A buszt nem visegrádi sof�rök vezették. Ennek oká-
ról nincs tudomásunk! 

3. A buszvezet� (vendég)sof�rök csupán tájékozódni 
nem tudtak, a buszfelszerelés hiányosságáért nem �k a 
felel�sök.  

Gróh Dániel 
 

Felajánlás  
  

Az el�z� újságban beszámoltunk arról, hogy a civil ösz-
szefogásból megrendezett disznótor bevételét, mintegy 
222.000 Ft-ot jótékonysági célra ajánljuk fel. A szervez�k 
közös megegyezéssel a Kálvária felújítására szánják ezt 
az összeget, és a munkák elvégzéséhez további támoga-
tásként felajánlották munkájukat is. Az erdészettel és a 
tisztelend� úrral felvettük a kapcsolatot, felmértük az 
elvégzend� munkákat és szeretnénk, ha mihamarabb 
elkészülhetne a felújítás. Így ünnepi szertartásaink az 
id�sebbek számára is kényelmesebben és biztonságosan 
lennének megközelíthet�ek a Kálvárián. A városnak jó, 
ha rendben van egy ilyen fontos és szép területe, az erdé-
szet is örömmel csatlakozik, hiszen alapvet�en az � tulaj-
donukat érinti a munkavégzés. Fontos, nem elhanyagolha-
tó szempont ez a gyalogos turizmus miatt is, hiszen ez az 
egyik legforgalmasabb és jelen állapotában igen rossz 
min�ség� út a fellegvárba. 

Kérjük, aki bármiben tudja segíteni munkánkat, csatla-
kozzon, jelentkezzen Mikesy Tamásnál 06 (30) 210-
8580 vagy Bártfai Istvánnál 06 (30) 251-6383. 

Köszönettel:  
A szervez�k  
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A Soproni Sándor Egyesület évi rendes közgy�lését 
2012. február 23-án, délután 17 órakor tartja a Mátyás 
Király M�vel�dési Házban.  

Napirend: 2011. évi pénzügyi beszámoló, 
      2011. évi munka értékelése, 
      2012. évi el�zetes költségvetés és munkaterv 
                 megvitatása, 
      Egyebek. 

Gróh Dániel 
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�������
 

A Soproni Sándor Egyesület hálásan köszöni az adójuk 
1%-át számára felajánló tisztel�inek, segít�inek. A pénz-
adománnyal tovább b�víthettük ruhatárunkat, felszerelé-
sünket és színvonalasabbá tudtuk tenni rendezvényeinket. 
Köszönjük! Kérjük további támogatásukat céljaink minél 
sikeresebb megvalósításához.  

A Soproni Sándor Egyesület adószáma: 18720435-1-13 
Soproni Sándor Egyesület 



20                                                                             VISEGRÁDI HÍREK                                                     2012. február 
 

������������	�����������
����

Már többször írtam emlékeket és története-
ket, most egy igen egyszer� italról szeretnék 
egy pár sorral emlékeztetni a Kedves Olvasót. 
Ugyanis egyik írásomban megemlékeztem 
egy igen jó íz� finom italról: ez a kakaó. 
Gyerekeknek igen tápláló ital, de a feln�ttek 
is szívesen isszák, mert tápláló és egészséges. 

Most egy olyan italról írok, ami pont az el-
lenkez�je. Nem gyerekeknek való, mert ez 
nekik ,,méreg”, csak feln�ttek ihatják: ez a 
házi pálinka. Feln�ttek is csak mértékkel 
ihatják, mert a sok szesz fogyasztása ártalmas 
a szervezetre. Kis mértékben talán vannak 
olyan esetek, amikor hasznos lehet az a bizo-
nyos pálinka. 

Elmesélek egy igaz történetet, ami velem 
valamikor megtörtént. Jó pár évvel ezel�tt 
betöltöttem egy állást, ahol portaszolgálatot 
láttam el, voltam nappal is és éjszaka is. 
Egyik alkalommal történt ez a való eset. 
Éjjeli szolgálatban voltam, úgy tíz óra táján 
bekopogott egy férfi, akkor ismertem meg, itt 
dolgozott a telepen. Igen rosszul nézett ki, én 
kérdeztem, hogy mit akar, erre � csak mond-
ta:  

– Kérem, segítsen rajtam, mert nagyon rosz-
szul vagyok, igen fáj a gyomrom.  

– Kedves uram, én nem tudok magának se-
gíteni, el kell hívni a körzeti orvost, mire � 
azt mondta, hogy nem kell. Mondtam, jöjjön, 
üljön le, majd talán elmúlik. Igen rosszul 
nézett ki, sápadt volt, fogta a hasát. Gondol-
tam egyet, megpróbálom megitatni egy kis 
pálinkával – amelyb�l én csak reggel szok-
tam egy kis kupicát inni a szolgálat végén –, 
hoztam is egy kis pohárkával, mondtam:  

– Uram, ezt igya meg!  
Az öregúr, mikor meglátta a poharat, felug-

rott, azt mondta, meg akarom mérgezni. 
Mondtam, tessék nyugodtan visszaülni, ezt 
tessék meginni. � még pálinkát soha életében 
nem ivott. Akkor most húzza le, fogja be az 
orrát, hogy ne érezze a szagát. Hát, nagy 
nehezen megitta, s közben beszélgettünk, fél 
óra múlva azt mondta az öregúr:  

 – Uram, egy kicsit jobban vagyok.  
 – Tudja mit, még van egy kicsi az üvegben, 

azt is húzza le. 
Éjféltájt elköszönt, gondoltam, csak jobban 

lesz. Reggel, hajnalban szintén bekopogott, 
vidám volt, jó kedv�, azt mondta:  

– Uram, köszönöm, hogy meggyógyított.  
Azt kérdezte, hol lehet ezt a gyógyszert be-

szerezni. Mondtam neki, a patikában nem 
kapni, csak kimondott házi f�zéssel lehet 
el�állítani. Megkért, hozzak neki abból a 
gyógyszerb�l fél litert. Hoztam is neki, meg-
köszönte.  

Hát, ennyi volt az én mesém a gyógyító pá-
linkáról. 

Id. Szinay István 

JÓTÉKONYSÁGI RUHAVÁSÁR 
 

A Szent György Lovagrend passaui nagypriorja, Gotthard Csilla, 
jótékonysági felajánlásként használt ruhákat küldött Németországból. 

A visegrádi moziban 
– február 13-án, hétf�n 8.30 és 13.30 óra között  
gyermekruhák és cip�k 200 Ft/db áron kaphatók; 
– február 14-én, kedden 10.30 és 13.30 óra között  
a megmaradt gyermekruhák ingyen elvihet�k; 
– február 15-én, szerdán 10.30 és 13.30  óra között  
feln�ttruhák 200 Ft/db áron, cip�k és kabátok 500 Ft/db áron kapha-

tók; 
– február 16-án, csütörtökön 10.30 és 13.30 óra között  
a megmaradt ruhadarabok ingyen elvihet�k. 
A befolyt összeget a visegrádi Fellegvár óvoda és az Áprily Lajos 

Általános Iskola javára ajánljuk fel. 
Cseke Judit 
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Különleges hangulat, 
kis létszámú csoportfoglalkozás 

 

Februárban induló foglalkozások: 
– fitnesz jóga, 
– jóga – kezd� (hatha), 
– dinamikus n�i torna – kondicionáló. 
A foglalkozások id�pontjai el�zetes létszámegyeztetés (max. 5-6 f�) 

szerint. 
Tervezett foglalkozások: 
– thai chi – chi kung, 
– intim torna, 
– orientális tánc – a tánc mint a n�iesség kifejezési eszköze. 
Érdekl�dni lehet a 06 (30) 687-9263-as mobilszámon. 

Cseke Judit 
 

(Folytatás a 2. oldalról) 

ÉRTESÍTÉS  
A KÉMÉNYSEPR� IPARI FELADATOK  

ELLÁTÁSÁRÓL 
 

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az 51/1999. (XII. 25.) BM 
rendelettel módosított 27/1996. (X. 30.) BM rendelet 3–7. §-a értel-
mében el�írt kötelez� kéménysepr�ipari közszolgáltatás körébe tar-
tozó feladatokat – a város közigazgatási határain belül – a Magyar 
Kémény Kft. alkalmazottjai látják el. A társaság alkalmazásában álló 
dolgozók, akik névre szóló megbízólevéllel rendelkeznek, 2012. 
március 5. és augusztus 30. között fogják végezni munkájukat Vi-
segrádon. 

Visegrád Város Polgármesteri Hivatala 
 

TÁJÉKOZTATÁS  
USZADÉKFA GY�JTÉSÉR�L 

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Duna-part menti terüle-
ten lehet�ség van ingyenes uszadékfagy�jtésre februárban, keddi 
napokon (7-én, 14-én, 21-én és 28-án) 8–16 óráig.  

A gy�jtés feltételeir�l, pontos helyér�l és módjáról a polgármesteri 
hivatalban, ügyfélfogadási id�ben személyesen adunk tájékoztatást. 
Az összegy�jtött fa elszállításában az önkormányzat segítséget nyújt. 

                             Polgármesteri hivatal 
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Cikkek, írások címe többnyire önmagáért beszél. Hogy én 
miért pont ezt adtam, az az írásból ki fog derülni. 

Nemcsak Cseke László tollából született Visegrád-
könyveim vannak, hanem, Magyarország millenniuma tiszte-
letére, 2000-ben megjelent Száz magyar falu sorozatából 
Magyar Eszter Visegrádot bemutató példánya is. 

Ebben a könyvben – többek között – látható egy esküv�i 
kép is 1942-es dátummal. Úgy gondoltam, hogy egy pár sor-
ral kiegészítve a 70. évfordulója alkalmából talán jut hely a 
képeknek a Visegrádi Hírekben 2012-ben. 

Csakhogy Neiser János barátom és a képen kislányként 
szerepl� Gerstmayer Terike (id. Zeller Mártonné) közrem�-
ködésének köszönhet�en az adatok pontosítás és kiegészítése 
során kiderült, hogy a lakodalomra nem 1942-ben, hanem 
1944 nyarán, VII. 16-án került sor.  

Koromnál fogva nem látok garanciát arra, hogy 2014-ben, 
az „igazi 70 éves évfordulóról” személyesen meg tudnék em-
lékezni. Nos, ez a magyarázata írásom címének.  

A fényképeket nézve felébrednek a Gerstmayer családdal 
kapcsolatos gyermekkori emlékeim: a feln�tt Gerstmayer lá-
nyok közül Toncsit (33) és Vikit (32) közelebbr�l is jól is-
mertem. Éveken át pesti lakásunkban a virágkeresked� Toron 
családnál  szolgáltak. A képen  látható Toron Marika (40) ál- 

taluk nyaralt Visegrádon. Ezen id� alatt természetesen szinte 
mindennap benéztek hozzánk. A vidám természet�, zenét 
kedvel� Toncsinak – hogy kedvébe járjak, sokszor eljátszot-
tam mandolinon kedvenc dalát, a „Mid�n Havannában hajó-
ra szálltam én” cím� dalt.  

Egy másik emlékem: Visegrádon töltött nyaralásaimkor – 
amíg az „államosításnak köszönhet�en” keresztszüleim ét-
termét, panzióját „ki nem sajátították” – keresztszüleimnél 
ebédeltem. Nagy-nagy élvezetemre – természetesen engedé-
lyükkel – id�nként segíthettem a söntéspultnál, kimérhettem 
a bort, fröccsöt, s�t sört is csapolhattam.  

A nyári napok delel�jében néha-néha megállt egy kétökrös 
szekér – a mai gyerekek csak ámulnának, ha ilyet látnának –. 
A fuvaros, hogy szomját oltsa, betért egy-egy krigli sörre. 
Nem tudtam nem észrevenni irdatlan nagy ostorát, kék vá-
szonkötényét.  

Az ökrösszekér a Gerstmayer családé volt, a fuvaros pedig 
egyszer id. Gestmayer Lipót, másszor fia, Gestmayer János 
volt – a fényképen az örömapa (16), ill. a boldog ifjú férj (1).  

Nos, amit megírtam, megírtam. Szeretettel és tisztelettel 
emlékezem és emlékeztetek Gestmayer János és Friedrich 
Erzsike esküv�jére, illetve a képen látható népes lakodalmi 
vendégseregre. 

 

 
A lakodalom boldog résztvev�i 

Feln�tt, ül� sor: 1 Gerstmayer János (25), 2 Gerstmayer Jánosné Friedrich Erzsébet (23), 3 Scheili Ferenc (tanú), 4 Scheili Ferencné, 
5 ifj. Maurer Antal, 6 Scheili Teréz, 7 id. Maurer Antalné Gerstmayer Antonia, 8 id. Maurer Antal (tanú); álló sor: 9 vendég Tótfa-
luból, 10 vendég Tótfaluból, 11 Friedrich Mária (Klemm Ferencné), 12 Klemm Ferenc, 13 nyaraló, 14 nyaraló, 15 id. Gestmayer Li-
pótné Hüebler Mária, 16 id. Gerstmayer Lipót, 17 Friedrich Jánosné Scheili Teréz, 18 Friedrich János, 19 ifj. Friedrich János, 20 
Schandl Béláné Gerstrmayer Erzsébet (Ella), 21 Scheili Mari néni, 22 Szilas István, 23 Szilas Istvánné Scheili Erzsébet, 24 Friedrich 
Borbála (Scheili Jánosné), 25 Schandl Béla, 26 Götschák János, 27 Gerstmayer Magdolna (Lénárt Lajosné), 28 Schandl Ferenc, 29 
Schandl Ferencné Obtrizsáli Mária (Irma); hátsó, álló sor: 30 Friedrichné Mari néni, 31 Trenkó Ferenc, 32 Gerstmayer Viktória 
(Trappné), 33 Gerstmayer Antonia (Hüebler Jánosné), 34 Gerstmayer István, 35 nyaraló, 36 Scheili Mariska (Hévízi Jánosné), 37 
Hüebler János, 38 Gerstmayer Istvánné Friedrich Mária; ül� gyerekek: 39 Schandl Lajos, 40 Toron Marika, nyaraló, 41 Sajó Aladár, 
nyaraló, 42 Gerstmayer Teréz (id. Zeller Mártonné), 43 Gerstmayer Mária (Sacelotti Györgyné), 44 Scheili Pál, 45 Sajó Marika, nya-
raló. 

Scheili Béla (Budapest) 
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Fontosabb címek, telefonszámok 
 

MENT�K 104 
REND�RSÉG 107 
T�ZOLTÓSÁG 105 
Áprily Lajos Általános és Alapfokú M�vészeti Iskola Rév u. 2.  
   398-312 
DMRV hibabejelent� 310-798 
ELMÜ hibabejelent� (40) 383-838 
Dunakanyar Erdei Iskola Mátyás király u. 94. 397-430 
Fellegvár Óvoda F� u. 18. 398-130 
Fogorvos F� u. 38. 397-574 
Gyógyszertár F� u. 44. 398-365 
Szt. Kozma és Damján Rehab. Szakkórház Gizellatelep 801-700 
Mátyás Király Múzeum F� u. 23. 398-026 
Mátyás Király M�vel�dési Ház Széchenyi u. 11. 398-128 
Okmányiroda F� u. 57. 597-072 
Orvosi rendel� F� u. 38. 397-507, 397-149, (30) 940-7311 
Plébániahivatal F� u. 40. 398-006 
Polgármesteri hivatal F� u. 81. 398-090, 398-255 
Postahivatal 1. F� u. 77. 398-099 
Rend�r�rs F� u. 57. 398-273 
Véd�n� F� u. 38. 397-474 

 

Visegrádon külön bejáratú  

KÉTSZOBÁS LAKÁS KIADÓ! 
Érdekl�dni lehet:  
06 (30) 966-9288  

és 06 (26) 398-287-es telefonszámon 
 

T�ZIFAELADÁS  
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL! 

Vágott t�zifa 2.000,– Ft/q,  
hasított t�zifa 2.100,– Ft/q 

E�RY CSABA  
Tel.: 06 (20) 599-9399 

 

TELEK ELADÓ! 
Eladó Visegrád, F� u. 137. szám alatt fekv� 

2256 m2-es építési telek egyben vagy megosztva 
A terület egy 12 lakásos társasház projekt 

összes dokumentációjával  
(tervek, engedélyek stb.) rendelkezik, 

mely igény szerint szintén eladó 

Tel.: 06 (20) 599-9667 

 

 

Budapest Kálvin téri  
2 szoba + hallos nagypolgári lakásomat (73 m2)  

eladom, vagy cserélem értékegyeztetéssel 
Visegrád és környéki ingatlanra 

Irányár: 22 millió forint 
Tel.: 06 (20) 962-0707 
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A FEKETE HOLLÓ  

ÉTTEREMBEN 
 

2012. február 18-án, 19 órától 
 

Zenél: Hermann Jen� 
 

Vacsora 1.600 Ft/f� 
(a vacsorafogyasztás nem kötelez�) 

 

Megjelenés akár jelmezben is! 
A legjobb jelmezeket  

értékes díjakkal jutalmazzuk! 
 

Asztalfoglalás: 
06 (26) 397-318, 06 (30) 304-9077 

 

Mindenkit szeretettel várunk! 
�
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IVARTALANÍTÁSI AKCIÓ! 
Papírkutya állatorvosi rendel� 
(Pilismarót, Esztergomi út 98.) 

 

Februárban és márciusban  
a kutyák és macskák ivartalanítását  

25% kedvezménnyel végezzük. 
 

Akciós áraink 
Macska ivartalanítása: 

– n�stény 9000 Ft, 
– kandúr 4500 Ft 

 

Kutya ivartalanítása: 
– szuka 18.750 Ft-tól, 

– kan 10.500 Ft-tól 
 

Kérjük, egyeztessen id�pontot 
 

a 06 (30) 463-2165-ös telefonszámon! 
 

Dr. Kökény Endre 
 

www.papirkutyarendelo.hu 
 

 

�szi ivartalanítási és chips beültetési akció 

Új áruk,  
új szolgáltatások 

a KÁOSZ Üzletházban 
 

Papír-írószer  
kib�vített választékban 

 

Üzleti és egyéb  
nyomtatványok 

 

Mobiltelefon-feltöltés 
 

Fénymásolás 
 

Filmel�hívás 
 

KÁOSZ Üzletház  
Visegrád, F� u. 104. 
Tel.: (26) 398-374 

E-mail: kaoszuzlet@freemail.hu 
 

Nyitva tartás: 
hétf�–péntek:         9–18 óráig 
szombat–vasárnap: 9–12 óráig 

VÁRJUK SZERETETTEL!  

 
 

 
 

Síeljen, kiránduljon itthon! 
 

A Mátra  
csodálatos lejt�i csak  

Önre várnak! 
 

Egynapos síutakhoz  
vegye igénybe 8 és 16 f�s  

buszainkat! 

KÉKESTET�, GALYATET�, 
MÁTRASZENTISTVÁN 

 

Személyre szabott ajánlatokhoz 
várjuk 
jelentkezését! 
 

Héda Tours, 
Visegrád  
Tel.:(70)930-5768  

hedatours@t-
online.hu 
www.hedatours.hu 
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 Nyitva: h–p 10.00-19.00, szo 10.00–14.00  Szemész szakorvosi vizsgálat,    
 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 49/c           gyermekszemészet   
 Telefon: 06 (26) 580-072   Kontaktlencse-vizsgálat, -forgalmazás 
         (vizsgálati el�jegyzés is)   Kontaktlencse-ápoló szerek 
 Fax: 06 (26) 580-0 73   Szemüvegkészítés, -javítás 
         e-mail: optimed@chello.hu   Fotócikkek, fényképel�hívás,   
          igazolványkép-készítés 

 

Ápolót keresek, heti 7××××1 óra 
elfoglaltsággal, 

42 éves férfi beteg mellé,  
gondozási feladatokra 

 

Érdekl�dni lehet:  
06 (30) 901-7820 

 

��3�4�5�
/�������
�
6��������7"���8��9���

 

-�**4�:�*6;9*<4=�
területi képvisel� 

06 (30) 201 2946; 06 (26) 390 228 
keller.laszlone@t-online.hu 

 

Biztosítások kötése, ügyintézés 
ügyfeleimnek 
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Kisteher-fuvarozás 0–2 t-ig,  
gépi földmunka 

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

 
 

 VISEGRÁDI HÍREK 
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala 

Megjelenik havonta, 500 példányban 
Felel�s szerkeszt�: Gróf Péter 
A szerkeszt�bizottság tagjai: 

Borsody István, Gróf Péter, dr. Gróh Dániel, 
Kálazy László, Mezei Anna, Mikesy Tamás, Scheiliné Herendi Ida 

Kéziratleadás: minden hó 1-jéig 
Írásaik tartalmáért a szerz�k vállalják a felel�sséget! 

Szerkeszt�ség: 2025 Visegrád, Széchenyi u. 11. 
Telefon/fax: 06 (26) 398-128 

Szerkeszt�ségi órák: szerdán 14–16 óra között 
ISSN 1587-7477 

Tipográfia: Borsody István 
Nyomdai munkák: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác 


