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ID�KÖZI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK VISEGRÁDON 
2012. MÁJUS 6-ÁN 

 

Városunkban a választói névjegyzékben 1474 vá-
lasztópolgár szerepel, így 6 képvisel� megválasztá-
sára van lehet�ség. 

 

Képvisel�-jelöléshez 15 ajánló szelvény volt szük-
séges. Polgármester-jelöléshez 45 ajánló szelvény 
kellett. Jelöltet állítani 2012. április 6-án 16.00 óráig 
lehetett.  

 

A szavazatokat 2012. május 6-án (vasárnap) 
6.00-tól 19.00 óráig lehet leadni a kijelölt szava-
zóhelyiségben (hogy ki hol szavaz, minden szava-
zatra jogosult a korábban kapott értesít�r�l sze-
rezhet tudomást). 
 

A Helyi Választási Bizottság (HVB) összetétele: 
Kárpát Ildikó elnök 
Márkosi Gábor tag 
Szigetiné L�rincz Ilona tag 

 

Szavazókörök: 
1. számú szavazókör: F� u. 81. (Visegrád Város 

Polgármesteri Hivatala) 
2. számú szavazókör: Rév u. 2. (Áprily Lajos Álta-

lános Iskola) 
 

Polgármesterjelöltek:  
Abonyi Géza 
Dr. Balázs Mária Anna 
Félegyházi András 
Lelkes László 

 

Önkormányzati képvisel�jelöltek: 
Balázs Lajos 
Dr. Balázs Mária Anna 
Bálint Zsolt 
Bártfai István 
Czaga Károly Miklós 
Dr. Dékány László  

E�ry Dénes 
Gajdos Attila 
Grósz Gábor  
Hintenberger András 
Ispán László György 
Kangas Kinga 
Kiss Károly 
Kovács Gábor 
Dr. Kucsera Tamás Gergely 
Máthé Gábor 
Meszárek György 
Mikesy Tamás 
Oláh Zoltán 
Sándorfi Péter 
Schandl Lóránt 
Scheiliné Herendi Mária Ida 
Schüszterl Károly 
Szabó József 
Dr. Szendr�i Lajos Zoltán 

 

Általános tudnivalók a szavazásról: 
Szavazáskor a személyazonosság és a lakcím meg-

állapítására alkalmas érvényes igazolványt (sze-
mélyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy 2001. 
január 1-jét követ�en a magyar hatóság által kiállí-
tott vezet�i engedély) a bizottságnak át kell adni.  

A jelöltekre szavazni a jelölt neve alatti, feletti 
vagy melletti körbe tollal írt, két egymást metsz� 
vonallal lehet: × vagy +. 
 

Érvényes szavazatok száma:  
– polgármesterre 1 szavazat, 
– önkormányzati képvisel�re 1–6 szavazat. 
Érvénytelen az a szavazólap, amelyik nincs ellátva 

a hivatalos bélyegz�lenyomattal, illetve a fent ismer-
tetettnél több szavazatot tartalmaz. 

Tóth János 
HVI vezet� 
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P O L G Á R M E ST E R J E L Ö LTE K  
 

Abonyi Géza  
 
Kedves Barátaim, Tisztelt Visegrádi Polgárok! 
 

Abonyi Géza vagyok, az Önök bizalmából 2010 óta Visegrád polgármestere. Má-
jus 6-án id�közi választást tartunk, amelynek tétje, hogy másfél év alatt megépít-
jük-e az új, modern városközpontot, vagy kidobunk az ablakon 550 millió forint 
támogatást. 

 

Amikor 2010-ben bizalmat szavaztak nekem és programomnak, egy eladósodott, 
szinte átláthatatlan gazdálkodású várost kaptunk örökül. Jelent�s szállítói tartozása-
ink mellett, több tízmillió forint adósság terhe is nyomta Visegrádot. Az elmúlt 
másfél év alatt sikerült szigorú gazdálkodással egyenesbe hoznunk a költségvetést. 
Teljesen ledolgoztuk szállítói tartozásainkat, s�t: 30 millió forint tartalék kerettel 
tudtunk tervezni ebben az évben. A takarékosság, az er�gy�jtés nem öncélú. Azért 
kellett rendet vágni a gazdálkodásban, hogy stabil alapunk legyen az építkezéshez. 
Visegrád pénzügyi helyzete ma már lehet�vé teszi, hogy tovább gyarapodhasson 
városunk, minden itt él� hasznára. 

 

Persze eddig sem toporogtunk: másfél év alatt is nagy dolgokat valósítottunk meg 
közös er�vel. A megújult játszótér, a rendbe tett Duna-parti sétány jól mutatják, 
hogy Visegrád fejl�dése nem állt meg, még a pénzügyi rendrakás évei alatt sem. A 

zöldhulladék szervezett begy�jtése, a „sármentes utak” program elindítása könnyebbé teszi a mi mindennapjainkat, és 
az idelátogatóknak is mutatja: a visegrádiak rendszeret�, szorgos és tettre kész emberek. 

 

De 2012-re olyan lehet�ségek kapujába jutottunk, amelyek mellett talán még a fentiek is elhomályosulnak. A legfon-
tosabb ügyünk az új városközpont. A tervek készen állnak: új városháza, okmányiroda, rend�r�rs, CBA-nagyáruház, 
hétvégi piac, díszk�vel burkolt csinos f�tér, civil szervezeteket és baráti társaságokat váró közösségi terek épülhetnek 
hamarosan. Mindez persze nem újdonság. Az igazi kérdés, amit minden felel�s polgárnak és városvezet�nek fel kell 
tennie, hogy mikor, mib�l, hol és hogyan tudjuk ezt megvalósítani, mennyibe kerül majd a fenntartása? 

 

Nézzük egyenként! Az Európai Unió közel 550 millió forintot biztosít Visegrádnak az új városközpont felépítéséhez. 
Nekünk ehhez 150 millió forint önrészt kell hozzátennünk több év alatt, ami ma már nem jelent problémát a költségve-
tésnek. A városközpont fenntartása olcsóbb lesz, mint a jelenlegi épületeké, hiszen modern, energiatakarékos technikát 
használunk. 

 

A beruházás helyszíne a Rév utca és a Mozi köz közötti, jó adottságú, kihasználatlan terület. Az építkezéssel nem vár-
hatunk tovább. Az uniós pályázati rendszer és az egyszer már meghosszabbított határid� miatt nincs vesztegetni való 
id�nk. Akkor kapunk támogatást, ha vállaljuk, hogy 2013 októberéig befejezzük a munkálatokat. Egy percet sem tétlen-
kedhetünk! 

 

A városközpont gyorsabb és kényelmesebb ügyintézést és bevásárlást, a város civil életének er�södését hozza el, mi-
közben spórolni is tudunk általa. Ezzel újabb fejlesztések el�tt is megnyitja az utat. Végig vihetjük, amit 2010-ben el-
kezdtünk. 

 

Mára egyetlen bels� városi útszakasz maradt szilárd burkolat nélkül, a Schulek utca, de hamarosan itt is búcsút mond-
hatunk a sárnak és a kátyúknak. Az óvodát kib�vítjük és felújítjuk a kész tervek szerint. Teljes hosszában megépítjük az 
árvízvédelmi gátat. Még az idei évben elkezdjük a biztonsági térfigyel� kamerák telepítését a városban. Senkinek sem 
kell majd féltenie szerettei, vagyontárgyai biztonságát! A közelmúltban egyeztetéseket kezdtünk a Duna-öböl hasznosí-
tásáról. Ha megválasztanak, jó esélyt látok arra, hogy az 50 hektáros terület a visegrádiaké legyen – hogy azután közö-
sen dönthessünk mindenkinek megfelel� hasznosításáról. 

 

Nagyobb lélegzetvétel� tervünk a történelmi óváros rendbetétele, a „Szent János negyed” kialakítása. Egybefügg� te-
rületen mutatjuk be kulturális értékeinket, a város legszebb arcát. Az új városközpont felszabadítja a régi városházát. Itt 
zeneoktatásra, mesterkurzusokra, koncertekre és más kulturális programokra lesz lehet�ség. Az eredmény: új munkahe-
lyek és magasabb idegenforgalmi bevételek. A helyieket szolgáló új városközpont és a történelmi utcák elválasztásával 
a pezsg� turizmus és kulturális élet sem zavarja meg a nyugalmat. 

 

Akik ismernek, tudják, hogy nem vagyok a nagy szavak embere. Most mégis szeretnék minden, a közös jöv�nkért fe-
lel�sséget érz� visegrádit meggy�zni arról, hogy vegyen részt az id�közi választáson, mert óriási a tét. Május 6-án 
mondjunk igent a fejl�désre, mondjunk igent az új városközpontra! 

 

Abonyi Géza 
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P O L G Á R M E ST E R J E L Ö LTE K  
 

Dr. Balázs Mária Anna 
 

 
                     Választási javaslatom a következ� volna, válasszuk  
 

       az együttm�ködést. 
 
                    Persze, ennek biztos vannak feltételei, mint ezt mindannyian tudjuk.   
                    Az els� feltétele bizonyosan  
 
      az együtt gondolkodás. 
 
                   Az együtt gondolkodás is függhet valamit�l, ez nem kétséges. 
                   Azt gondolom, mint bizonyára sokan mások is, legfontosabb, hogy els�bbséget     
                   élvezzen döntéseinkben az, hogy mi  
                                 
      a közös érdek.  
                  
                   Mi alapján ismerhet� fel legtisztábban a közös érdek? Sok-sok egyéni érdek 
                   közül, azokkal szemben, azok felett kell kiválasztani, mi a közös érdek.    
                   A közös érdek felismeréséhez szükséges a bölcsességen, az el�relátáson kívül 
                      
        az együttérzés. 
 
                   Az együttérzésnek talán nincs feltétele? 
                   Szerintem, az együttérzésnek is van feltétele, mégpedig   
         
       a szándék milyensége. 
 
                    Annyiféle szándék van. Igen, sokféle szándék van, és mindig más  
                    és más szándék van, és mint tudjuk, a szándékok ütközni szoktak, és sokszor 
                    nem találkozni. Err�l azt gondolom, felismerhet�, és választható   
 
       a tiszta szándék.   
 
                     Egy ház alapja sincs szem el�tt, mikor kész van már a ház, mégis, 
                     ami leginkább meghatározza annak értékállóságát, az a ház alapja.                         
                     A tiszta szándék szerintem, az alap.                                              
                     Hát azért, az együttm�ködéshez, az eredményes együttm�ködéshez még 
                     „sok-sok valami” hiányzik. 
                     Igen, ez igaz, de ami nélkülözhetetlen elvárás lenne, az egymás kell� 
                     tisztelete mellett, szerintem  a                                                 
                      
       tettrekészség és az 
       Égiek áldása.     
                                                                                                                 Dr. Balázs Mária Anna 
                                                                                                                     polgármesterjelölt 

                                                                          társadalmi megbízatásban 
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P O L G Á R M E ST E R J E L Ö LTE K  
 

Félegyházi András  
 

Kedves Visegrádiak! 

Félegyházi András 40 éves építész vagyok. Szegeden születtem; édesapám fémm�ves iparm�-
vész, édesanyám közgazdász. 

1991-ben érettségiztem a budapesti Piarista Gimnáziumban, azután felvételt nyertem a Ma-
gyar Iparm�vészeti Egyetemre (ma: MOME), ahol 1997-ben építész tervez�m�vészként diplo-
máztam. Diploma után hat évig tanítottam az egyetemen. Oktatási tevékenységet ma is folyta-
tok: a gy�ri Széchenyi István Egyetem Épülettervezési Tanszékén óraadó vagyok. 

Tizennégy éve boldog házasságban élek feleségemmel, Zsuzsannával, aki szintén építész; hét 
gyermekünk van. Közülük a legnagyobb – Botond – a szentendrei Ferences Gimnáziumba jár; 
hárman – Borbála, Boglár és Kinga – a visegrádi Áprily Lajos Általános Iskolába, ketten – 
Mátyás és Hajnal – a Fellegvár Óvodába; a legkisebb – Bercel – még otthon van. 

2001-ben választottuk otthonunknak Visegrádot; ekkor vásároltunk telket és kezdtünk házat építeni rajta. 2005-ben 
költöztünk véglegesen ide; ekkor kezdte Botond fiunk az els� osztályt – fontosnak tartottuk, hogy ezt Visegrádon tegye. 

Soha nem éreztük magunkon a „gyütt-mönt” bélyeget. Az els� pillanattól úgy éreztük: Visegrád befogadott minket. 
Éreztük ezt a templom közösségében, éreztük az iskolában, az óvodában; éreztük a palotajátékokon, a 2006-os árvízi 
védekezéskor, vagy a millenniumi ünnepségeken; érezzük folyamatosan.  

Építészként munkáim túlnyomó többsége magán természet�. A befektetési célú spekulációs építkezésekt�l, a nehezen 
kiismerhet� er�k által irányított állami beruházásoktól távol igyekszem tevékenykedni. A számomra kijelölt út: min-
denkori megbízómmal együtt gondolkodva, valós és tiszta építési szándékot megfogalmazni; szándékával azonosulva 
keresni és fölfedezni az építés mélyb�l gyökerez�, adott tér-id� pontban érvényes, mégis id�tlen, örök értékeit. „Szabad 
betyárként” folyton tanulva és m�velve mesterségemet sokszor kerültem válaszút elé: ahol a szabály helyett a lelkiisme-
ret, a szabvány helyett a józan ész, a szolgáltatás helyett a szolgálat, az üzlet helyett a tisztesség útját választhattam 
csak. 

Életemben az elvégzend� feladatokat nem én kerestem, azok engem mindig megtaláltak; ezek el�l soha nem ugrottam 
el. Nem azt néztem, „kicsi” vagy „nagy”, „szép” vagy „unalmas”, mert tudtam: annak, aki a feladatra fölkért, ez a leg-
fontosabb kérdés – legyen szó t�zifatárolóról vagy családi házról, zászlótartórúdról vagy étteremr�l. Munkáim végzése 
során fontos alapvetés, hogy soha nem életm�vem fölépítésének szempontja vezérelt; tudásomat és munkámat minden-
kori megbízóm szolgálatába állítom, gondolatait folytatva és kiegészítve segítem megvalósulását. Ha életemben el-
mondhatom, hogy sikereket értem el, az els�sorban annak köszönhet�, hogy megértettem a környezetemet: megértettem 
az anyát, aki gyermeket nevel, és családot ölel át szeretetével; megértettem az apát, aki er�t és védelmet nyújt; a kimon-
dott szó mögött megértettem a ki nem mondott szándékot; megértettem egy mesterembert vagy a Nap járását. 

Építészként – de családf�ként is – mindig csapatban gondolkodom. Akár a tervek elkészítésének, akár a valós építési 
munkának a folyamatáról van szó, csapatot szervezek és irányítok. Az ilyesféle csapatmunkában megtanultam az adott-
ságokból, a lehet�ségekb�l, a részt vev� személyekb�l a lehet� legjobbat kihozni – vert helyzetb�l talpra állni, a lehetet-
len helyzetekben is megoldást keresni, s találni. 

Politikai pártnak vagy ilyesfélének tagja nem vagyok, nem voltam és nem leszek. Soha nem az érdek, hanem az érték 
vezérelt. Politikai ambícióim – amennyiben ez valamilyen cím vagy szék birtoklása – nincsenek; ám sz�kebb vagy 
tágabb értelemben vett közösségem gondjaira érzékeny vagyok, látom ezeket. Visegrád közéletében az elmúlt néhány 
évben részt vettem mint visegrádi polgár. Kötelességemnek éreztem ezt, örömmel tettem, s így válhattam mindazok 
közösségének részévé, akik – saját maguk, illetve családjuk, akár generációkon át – sokat tettek településünkért. Szá-
momra ennek jele és egyben hatalmas megtiszteltetés volt, amikor Kalász István atya fölkért a templom homlokzat-
felújítási munkáiban való részvételre. A bels� rekonstrukció kivitelezésének el�készítésekor már el tudtam fogadtatni 
egy számomra nagyon fontos elvet: mindazon munkákat, melyre helyben van kit�n� szakember, visegrádi mesterek 
végezzék el. 

Az alapítók megtisztel� felkérésének eleget téve jelenleg két közösségi tisztséget töltök be: tagja vagyok a Visegrádi 
Keresztel� Szent János Alapítvány, valamint az Áprily Iskoláért Alapítvány kuratóriumának. 

Hasonlóan megtisztel� és egyben megrendít�en er�s felkérés ért el mértékadó visegrádi polgárok részér�l: legyek a 
polgármesterjelöltjük. A feladat el�l most sem tértem ki, nem térhettem ki. Visegrádnak változásra van szüksége. Vise-
grádról nem gyorsan változó érdekek, hanem örök értékek szerint kell gondolkodni és cselekedni.  

Mindannyian tapasztalhattuk: Visegrádon az elmúlt évtizedekben folyamatosan szembe került a helyi közérdek, az 
üzleti magánérdek, a személyes érdek. Mindeközben mi, visegrádiak joggal érezhettük úgy, hogy ebben a küzdelemben 
a nagy koncepciók megfogalmazása mellett a visegrádi közérdek könnyen háttérbe szorul, vagy csak áttételesen érvé-
nyesül. Visegrád bels� er�i, közösségei szétforgácsolódnak; részei egymásnak feszülve egymás erejét kioltják; értéke-
ink mindeközben elenyésznek. 

Amennyiben elnyerem bizalmukat, polgármesterként legfontosabb feladatomnak fogom tekinteni a visegrádi közélet 
tiszta méltóságának helyreállítását, a visegrádi közérdek értékalapú, karakteres megfogalmazását és megjelenítését; 
Visegrád bels� er�inek egy irányba fordítását.                                                                                       Félegyházi András 
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FÉLEGYHÁZI ANDRÁS VÁLASZTÁSI CSAPATÁHOZ TARTOZÓ KÉPVISEL�JELÖLTEK 
 

Bálint Zsolt 
 

Kedves Visegrádi Választópolgárok! 
 

Bálint Zsolt vagyok, 44 éves. Születésemt�l fogva Visegrádon élek családommal. 
Az el�z� testület tagjaként igyekeztem mindig Visegrád és a visegrádi lakosok érdekét 

képviselni, ezen munkám további végzéséhez kérném támogatásukat. 
 

Céljaim, terveim:  
• legyen nyilvános az önkormányzat teljes pénzügyi helyzete; 
• a szomszéd falvakkal kötött együttm�ködések költségei legyenek közösek (építésha-

tóság, gyámhivatal m�ködtetése); 
• a tartozások behajtása a törvény szigorával, egyenl� elbírálás alá essen;  
• a polgármesteri hivatal vezetése egy f�állású jegyz�vel m�ködjön tovább; 
• háziorvosi m�ködés szabályozása történjen meg (rezsi fizetése); 
• az üdül� területek egyes részeinek belterületté nyilvánítása történjen meg, a város lakosságának felduzzasztása 

érdekében; 
• fizet� parkolók kialakítása és szezonális közterület-felügyel� alkalmazása; 
• közmunka program beindításának megfontolása; 
• pályázatfigyel� szakember jutalékos rendszerben történ� foglalkoztatása. 
 

Az önkormányzat tevékenysége szétzilált, ezen javítani kell, a közösségi munka becsülete megkopott, ezt is igen 
szomorú tény. Mindezeket szeretném – képvisel�i munkám folytatásával – megváltoztatni, jobbítani.  

 

Kérem, tiszteljenek meg bizalmukkal, támogatva szavazatukkal engem és Félegyházi András csapatának egészét. 
 

Tisztelettel: 
Bálint Zsolt 

 
Bártfai István 

 

Tisztelt Visegrádiak! 
Bártfai István 45 éves független képvisel�jelölt vagyok. Családommal itt élek Visegrádon. 

Feleségemmel már hosszú évek óta színesítjük szabadid�s programokkal a város életét. A Sziget 
utcai közösségi házban szinte minden korosztálynak nyújtunk programokat. Szívügyem 
gyermekeink egészségének meg�rzése és egy olyan közösségi színtér létrehozása, ahol félretéve 
napi gondjainkat, együtt pihenhetünk, szórakozhatunk.  

Ezért a Duna parti sport- és szabadid�parkban egy szórakozásra, pihenésre alkalmas terület 
kialakításán fáradozom, ahol sportlehet�ségeink b�vítése és a vízi élet újraélesztése, a focisták 
munkájának segítése a célom.  

Képvisel�ként tíz éve szolgálom Visegrádot, a vezetés irányában er�s kritikával, de kizárólag a megoldásokat keresve 
igyekszem legy�zni az akadályokat és megoldani az itt él�k problémáit. Sajnos a természeti, történelmi és kulturális 
értékeink egy részét „elkótyavetyélték”, más része nem eléggé hasznosulva kallódik. Fontos feladat tehát értékeink 
megtartása, termékké fejlesztése, hasznosulása, a kintlév�ségek behajtása, a m�ködési költségeink csökkentése, ezzel 
Visegrád gazdasági helyzetének megszilárdítása. Elengedhetetlen az egészségügy és a hivatali munka min�ségének 
javítása, a civil szervezetek értékeinek, munkájának elismerése, segítése és tapasztalataik segítségével közösségünk 
megszilárdítása. Különös hangsúlyt kell továbbá fektetni a környezetvédelemre és az ifjúság környezettudatos nevelésé-
re. Bérlakások és munkahelyek teremtésével segíteni kell a fiatalok helyben maradását.  

 A bizalom helyreállítása érdekében a hibákat fel kell tárni, az eddig sz�nyeg alá söpört problémákat meg kell oldani, a 
mellébeszélésnek és a zárt ajtók mögötti egyezkedéseknek, személyeskedéseknek véget kell vetni!  

A jó dolgokat tovább kell vinni, de a hibákból okulva a közösség valós érdekeit felismerve, politikai és egyéni érde-
kekt�l függetlenül, konstruktív munkával fokozni kell a testület hatékonyságát. A jöv�ben nagyobb hangsúlyt kell fek-
tetni a pályázatfigyelésre, de csak azokat a beruházásokat, fejlesztéseket tudom támogatni, melyek munkahelyeket, vagy 
anyagi hasznot hoznak Visegrádnak és javítanak a helyiek életmin�ségén. Hangsúlyozva, hogy azok látványként is 
beilleszkedjenek Visegrád arculatába. A befolyt bevételekb�l közterületeink és elhanyagolt, burkolatlan utcáink, járha-
tatlan járdáink rendbetétele a legfontosabb.  

Ígérni csupán azt tudom, hogy a fentieket szem el�tt tartva, továbbra is legjobb tudásom szerint, becsülettel, az eddig 
szerzett tapasztalatokat kamatoztatva, kizárólag Visegrád lakói érdekeit fogom képviselni! 
Kérem, tiszteljenek meg bizalmukkal és fiatalos lendülettel dolgozzunk együtt egy szebb jöv�ért!              

Bártfai István 
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KÉPVISEL�JELÖLTEK 
 

Grósz Gábor 
 

Tisztelt Visegrádi Polgárok! 
Grósz Gábor vagyok, Budapesten születtem 1982. szeptember 18-án, azóta itt élek a településen. 

Tudom, sokan ismernek, hiszen régi visegrádi családból származom. Szociálpedagógus 
végzettségem van, jelenleg a Danubia Televíziónál tevékenykedem szerkeszt�-operat�rként. 

Hogy miért kívánok indulni az önkormányzati választásokon? 
– mert szeretnék én is a városunkért dolgozni; 
– mert hiszem, hogy az általam képviselt értékeket ezzel a csapattal (Félegyházi A., Bálint Zs., 
Bártfai I., Kucsera T., Mikesy T., Schüszterl K.) közösen meg lehet valósítani; 
– mert szükségesnek érzem egy új szociálpolitikai stratégia kialakítását; 

– mert a mostani nehéz id�kben (gazdasági és társadalmi válság) csakis az összefogás erejére támaszkodhatunk. 
Amit már 2010-ben is leírtam, ma is fontosnak tartom. Meg kell találni a módját a munkahelyteremtésnek, és a fiata-

lok számára kedvez� lakhatási feltételeket kell biztosítani, mert ha nem tesszük, akkor még több fiatal fogja elhagyni 
városunkat, és sokuk már nem is tér vissza. Ez a tendencia az elmúlt másfél évben sem változott! Nem csak rohanó 
életünk számlájára írható, hogy elvesztettük az id�sebb emberek bizalmát és érdekl�dését ügyeink iránt. Pedig nagy 
szükség lenne arra, hogy néha megálljunk és megkérdezzük „Laci bátyám, Te hogyan képzeled?” A sokat megélt gene-
rációk bölcsességére érdemes odafigyelni.  

Közösségi kapcsolataink terén is van mit javítani. Ezen együtt kell változtatnunk, nem csak a polgármesternek és a 
képvisel�knek. Célom, hogy Visegrád kulturális élete ismét színes, színvonalas programokkal gyarapodjon. Támogatni 
kell a m�vel�dési ház rendezvényeit és vissza kell állítani a m�ködéséhez szükséges költségvetését. Segíteni kell a 
sportpálya üzemeltet�jét, hogy folytathassa eddigi munkáját. A további fejlesztések e téren növelik városunk értékét, 
ezen kívül folyamatosan n� a sportot, az egészséges életmódot választó fiatalok száma, ami örvendetes. 

Elengedhetetlenül fontosnak tartom azt is, hogy az idegenforgalom és turizmus témakörben a város vezetése és a helyi 
vállalkozók végre leüljenek és kidolgozzanak egy közös stratégiát, hiszen Visegrád bevételének nagy százaléka az ide-
genforgalomból származik. A szálloda- és étterem-tulajdonosok jól körvonalazhatóan fogalmazzák meg, hogy milyen 
igényeik vannak nekik, illetve vendégeiknek, és ezeket hogyan tudja a város kielégíteni. Amennyiben ez nem lépi túl a 
város adottságaiból fakadó kereteket, akkor az itt él�k sem fogják tehernek érezni az ide látogatók tömegeit.  

Bemutatkozásomat egy Abraham Lincolntól származó idézettel zárom: „Nem vagyok köteles gy�zni, de köteles vagyok 
igaznak lenni. Nem vagyok köteles sikert elérni, de köteles vagyok a bennem lév� fényhez méltón élni.” 

Grósz Gábor 
 

Dr. Kucsera Tamás Gergely 
 

Tisztelt Visegrádi Polgárok! 
1976-ban születtem Budapesten, hazai tanulmányaim során szociológusi, filozófia szakos böl-

csész, valamint tanári diplomákat, illetve politikatudományi doktori fokozatot szereztem, francia-
országi, németországi és olaszországi tanulmányaim eredményeképpen nemzetközi kapcsolatok 
területén szereztem oklevelet, jelenleg közgazdaságtudományi képzésben veszek részt. 

Elméleti érdekl�désemet végzettségeim, illetve egyetemi oktatói munkám igazolják, gyakorlatias 
gondolkodásomat szakmai életutam támasztja alá: meghatározó civil érdekképviseleti szerveze-
teknek voltam vezet�je, továbbá számos kutatást és hazai, illetve európai uniós pályázatot irányí-
tottam; több mint egy évtizede dolgozom köztisztvisel�ként. A korábbi központi közigazgatási 
gyakorlat után – ez év elejéig – egy közel százezres lakossággal bíró kerületnek, Újpestnek voltam 

– többek között – az oktatási és kulturális, ifjúsági, valamint sportügyeiért felel�s szakmai vezet�je, így az önkormány-
zati szférában is tapasztalatokkal rendelkezem. Jelenleg a Magyar M�vészeti Akadémia f�titkáraként dolgozom. 

1998 óta élek Visegrádon, közel tíz évig feleségem, Márta szüleinél, Gerstmayer Jánoséknál laktunk, évek óta a Diós-
ban élünk három kislányunkkal. 

Városunk közéletében eddig nyilvános szerepet nem vállaltam, de kérdésekre mindig választ adtam, kérések esetén 
segítettem, támogatva a városvezetés szakmai tevékenységét: így társadalmi munkában 2000–2002 között – az akkori 
polgármester kérésére – a palotajátékok szervezési és kommunikációs ügyeinek újraépítésén dolgoztam, többször véle-
ményeztem önkormányzati koncepciókat (gazdasági ciklusprogram, fejlesztési pályázati anyagok stb.). Ugyancsak 
polgármesteri kérésre aktívan részt vettem a 2011 elején lezajlott Visegrád 20 év múlva elnevezés� folyamatban. 

A megszerzett tudással, immáron a helyi közösséget képvisel� testület tagjaként szeretném szolgálni mindannyiunk 
javát. Úgy vélem, hogy közéleti és szakmai tapasztalatom alapján az önkormányzati munka szinte bármely gyakorlati 
részterületén érdemi munkát tudok végezni, de a ma hiányzó stratégikus gondolkozást és látásmódot is beemelném a 
testületi munkába. 

Célom, hogy mi, visegrádiak, együtt megteremthessük közös jöv�nk alapját. Kérem, hogy mind engem, mind a 
Félegyházi András vezette csapat egészét fogadják bizalmukba, támogassák szavazatukkal! 

Dr. Kucsera Tamás Gergely 
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KÉPVISEL�JELÖLTEK 
 

Mikesy Tamás 
 

44 éves vagyok, feleségemmel és öt gyermekünkkel Esztergomban élünk. A Vitéz János Tanító-
képz� F�iskola tanító-m�vel�désszervez�-filmterjeszt� szakán végeztem. A f�iskola elvégzése után 
rögtön Visegrádon helyezkedtem el, és immár húsz éve vezetem a Mátyás Király M�vel�dési Házat. 
Mindennapi tevékenységem teljesen Visegrádhoz köt, napjaim szinte teljes egészében itt telnek. 

Jogosan vet�dött fel a kérdés 2010-ben, vajon miért indulok Visegrádon képvisel�nek? A válaszom 
az volt, hogy én Visegrádtól, a visegrádi emberekt�l nagyon sok szeretet, megbecsülést, elismerést 
kaptam. Természetesnek tartom, hogy ha tehetem, én is segítsem a város fejl�dését, az itt él�ket. 
Ehhez és képvisel�i eskümhöz mindvégig h� voltam. Munkámmal a várost szolgáltam, bár el kell 

ismernem, a stílusom id�nként nem volt a megfelel�, amire nem vagyok büszke, de kirohanásaim is minden esetben a 
cél �szinte szolgálata miatt voltak. 

Ahhoz, hogy az építkezést elkezdhessük, sok munkát kell elvégezni, problémát kell megoldani. Tisztességesen le kell 
zárni a múltat, és újra kell gondolni helyünket a világban. Ezt követ�en újra kell gondolnunk városunk reális jöv�jét, és 
átfogó fejlesztési stratégiát kell kidolgoznunk. 

A fizet�képesség fenntartása mellett garantálnunk kell a m�köd�képességet egy olyan id�szakban, amikor alapvet� 
változásokon (iskolai és önkormányzati) megy majd keresztül városunk. 

A legnehezebb feladat valószín�leg az emberi kapcsolatok helyreállítása lesz. Sokat kell majd fáradozni a békességért, 
és ebben, azt hiszem, sok teend�m lesz. A lakosságnak éreznie kell közérzet szintjén is, hogy a vezetés valóban érte 
dolgozik, ám tudnunk kell, hogy a lakosság bizalma nélkül a testület is tehetetlenné válik. 

Ha tudjuk, hová szeretnénk eljuttatni településünket a következ� években-évtizedekben, azt is tudni fogjuk, mi a fel-
adatunk, amit el kell végezni. Nem szabad hosszú távú terveinket éppen aktuális pályázatoknak, vagy ötleteknek alá-
rendelni. Ki kell használnunk az esetleges kívülr�l jöv� lehet�ségeket, legyen az pályázat, támogatás és minden egyéb, 
de mérlegelnünk kell: valóban szükségünk van-e rá, finanszírozható-e. Nem vagyok a nagyberuházások, hosszú távú 
fejlesztések ellen, de úgy gondolom, ez nem mehet a mindennapi élet min�ségének a rovására, köztük meg kell terem-
teni az egyensúlyt. Csak tudatos és kitartó munkával juthatunk el olyan szintre, mely méltó városunk rangjához, a törté-
nelemben betöltött szerepéhez, és nem utolsó sorban a saját elvárásainkhoz. 

Azt gondolom, ha ezeket a fent leírt feladatokat el tudja végezni az új testület, már jelent�s és nagy feladatot oldana 
meg az el�ttünk álló id�ben, megteremtve a valóban jelent�s pozitív változás alapjait.  

Amennyiben egyetért velem, kérem, támogasson a választáson.                                                                Mikesy Tamás 
 

Schüszterl Károly 
 

Tisztelt Visegrádiak! 
59 éves vagyok, t�sgyökeres visegrádi családból származom. Két gyermekem és két uno-

kám van. Géplakatosként végeztem az ipari iskolát Vácott, majd a nagymarosi gépgyárban 
dolgoztam. 1979-t�l a visegrádi vízm�nél álltam alkalmazásában mint gépész. 1983-tól a 
Visegrádi Polgármesteri Hivatalnál helyezkedtem el, és itt dolgozom a mai napig. 

Született visegrádiként ismerem a város múltját és jelenét, tisztában vagyok minden egyes 
településrész, minden egyes korosztály problémáival, gondjaival. Alapvet� célom, hogy 
Visegrád dinamikusan fejl�d�, élhet�, szerethet� város legyen. 

Azért döntöttem úgy, hogy elindulok a választáson, mert sok tapasztalatot szereztem a vá-
ros hétköznapi m�ködtetése terén, és az elmúlt id�szakban a pénzügyi és városfejlesztési bizottság tagjaként dol-
goztam.  

Korábban is, ha olyan feladat adódott, melyet a városgazdálkodási csoport nem tudott elvégezni, els�sorban a 
helyi iparosokra támaszkodtam, ezt támogatnám a jöv�ben is. 

Ha sikerül bekerülnöm a testületbe, akkor úgy érzem, a köztisztaság terén még hatékonyabban tudnék dolgozni. 
Megoldásra váró probléma az illegális szemétlerakás kérdése, de a szemétszállítás területén is sok hiányosság 
mutatkozik, Továbbá városunk egészén sok terület van, amely nem a tulajdona, és a tulajdonos elhanyagolja. Ez 
városképileg igen visszatetsz�, f�leg egy ilyen településen, mely az idegenforgalomból tud csak megélni, de nem 
feledkezhetünk meg a városi tulajdonú ingatlanokról sem, ezek esetében is van mit rendbe tenni, képvisel�ként 
mindezen ügyek gondozását alapfeladatomnak tekinteném.  

Hiszem, hogy mi, akik Visegrádhoz kötjük életünket, méltán büszkék lehetünk városunk adottságaira és vallom, 
hogy Visegrád ereje a benne él� emberekben rejlik. Éppen ezért tisztességgel és alázattal kívánom véghezvinni a 
rám bízott feladatokat. Célom, hogy megtegyek minden t�lem telhet�t városunk fejl�dése, életkörülményeinek 
javítása, közös értékeink meg�rzése érdekében. 

Kérem, támogassanak szavazataikkal a választáson! 
Tisztelettel: 

Schüszterl Károly 
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„CSAPAT”-HOZ NEM KÖT�D� KÉPVISEL�JELÖLTEK 
 

Balázs Lajos 
 

Tisztelt Visegrádi Polgárok! 
 
Engedjék meg, hogy röviden bemutatkozzam. Balázs Lajos vagyok, 44 éves 

mérnök-közgazdász. Az egyetemek elvégzése után, a 90-es évek közepén vettem 
át az édesapám által alapított családi vállalkozásaink irányítását, melyekkel az 
elmúlt másfél évtizedben komoly sikereket értünk el. 

 
Feleségemmel, aki gyógypedagógus, 2002-ben döntöttünk Visegrád mellett, és a 

házunk megépítése után lettünk négy gyermekünkkel a város polgárai. A 
beköltözésünket követ� id�szakban a sz�kebb környezetünket érint� feladatokkal 
foglalkoztam, így egy gázvezeték, valamint egy út megépítését szerveztem meg, 
melyek közel húsz ingatlant érintenek, továbbá szül�ként a Dunakanyar Erdei 
Iskola m�ködtetésében vettem rész. 

 
Elhelyezkedésének és történelmi múltjának köszönhet�en a Visegrádban rejl� 

potenciál messze meghaladja a hasonló méret� települések lehet�ségeit. Hiszem, hogy egy er�s polgármester és 
egy új szemlélet� testület képes a városunk hasznára kiaknázni ezeket. A „valamit miért nem lehet megvalósítani” 
versenybe nem kívánok beszállni, viszont komoly er�feszítésekre vagyok képes a közösen megfogalmazott célok 
elérése érdekében. 

 
Ha úgy gondolja, hogy a munkám Visegrád hasznára válna, akkor elképzeléseim megvalósításához kérem meg-

tisztel� támogatását. 
Balázs Lajos 

 
 

 
E�ry Dénes 

 

Mert engem a visegrádi családok sorsa érdekel 
 

E�ry Dénes vagyok, 1975. április 17-én születtem, azóta itt élek Visegrádon, 
napjainkban immár feleségemmel és három gyermekemmel.  

1993-ban érettségiztem az Esztergomi Ferences Gimnáziumban, majd a Gödöll�i 
Agrártudományi Egyetem mez�túri f�iskolai karán agrármérnöki diplomát szereztem. 
A Visegrádi Ásványvíz Kft.-nél dolgozom 13 éve, önkormányzati képvisel�séget 
2002-t�l 2010-ig két cikluson át vállaltam. Ez id� alatt mindig szem el�tt tartottam, 
hogy közterületeink, közintézményeink állagát megóvjuk, azokat fejlesszük.  

Képvisel�ségem alatt történt, hogy a város – lakosságának egyedülálló 
összefogásával – az elmúlt id�szak legnagyobb dunai árvizeit�l is meg tudta védeni 
magát. Majd óriási közös munkával került benyújtásra az árvízvédelmi gát 
megépítése vonatkozó uniós pályázatunk. A gát megvalósításának szerepe és 
fontossága nem lehet kérdés egyikünk számára sem.  

Emellett képvisel�i munkám során mindvégig a legfontosabb szempont az volt 
számomra, hogy a település teherbírásának megfelel� mértékben vállaljunk 
kötelezettségeket, egyúttal fejlesztéseket is olyan léptékben tervezzünk és valósítsunk 
meg, melyek hosszú távon fenntarthatóak. 

Kis lélekszámú település vagyunk, de annál inkább az összefogásra kell(ene) törekednünk, hiszen Magyarország egyik 
legjelent�sebb hajdan királyi városi rangja erre kötelez minket. De még inkább kívánatos volna az összefogás, mivel az 
itteni lakosok mindennapi környezete hosszú évtizedek óta hazánk kiemelt üdül�körzete is egyben. A történelmi múlt 
az egyik legfontosabb értékünk, hiszen valamennyi magyar ember tudja, hol van Visegrád, így még nagyobb a felel�s-
sége a visegrádi önkormányzati képvisel�knek. 

További munkám során rendkívül fontosnak tartom a fiatalok sportolási lehet�ségeinek b�vítését, a közterületeink, 
közintézményeink felújításainak folytatását, a visegrádi Duna-part és az öblök visegrádiak által történ� hasznosítását, 
úgy az itt lakók, mint az ide látogató vendégek mind nagyobb megelégedésére. 

E�ry Dénes 

 



XXVIII. évfolyam 4. szám                                      VISEGRÁDI HÍREK                                                                        11 
 

KÉPVISEL�JELÖLTEK 
 

Gajdos Attila 
 

Tisztelt Visegrádi Választópolgárok! 
 

Jómagam három éve költöztem ide, most itt élünk t�sgyökeres visegrádi 
feleségemmel és 9 hónapos kisfiunkkal. A város életét korábban a mostani Danubia 
Televízió szerkeszt�jeként, három éve pedig mint itt lakó polgár követem figyelemmel. 
Jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen folytatok jogi tanulmányokat. 

 

Szomorúan láttam azt, hogy amíg a környez� települések fejl�dnek, fejlesztenek, 
addig Visegrád egy helyben áll, s�t – a strandot tekintve – romlott a helyzete. Úgy 
láttam, ebb�l a helyzetb�l az elmúlt másfél évben kezdett kilábalni a város, hiszen, bár 
pénz nem volt rá, elindult a fejl�dés útján. Nyitott szemmel és füllel járva az utcákon, 
több olyan dologgal találkoztam, amivel még mindenképp érdemes és kell foglalkozni.  

 

Az els� rögtön a városközpont ügye. Mindig is az volt a véleményem, hogy oda 
bármi is épül, jobb lenne, mint a jelenleg is fennálló helyzet. Ráadásul én úgy látom, 

hogy ilyen mérték� vagyonb�vülésre a közeli, de lehet, hogy a távolabbi jöv�ben sem lesz lehet�ség. Én mindig azt 
hallottam, hogy ha az ember fejlesztésre vesz igénybe hitelt, az el�re visz, míg ha arra, hogy a napi kiadásokra felélje, 
az visszahúz. Azt hiszem, ez a beruházás a várost jelent�sen el�revinné. 

 

A másik, amit fontosnak tartok, az a Duna-part, közelebbr�l az öblök ügye. Jelenleg ennek valódi gazdája nincs, egyre 
inkább eliszaposodik. Ezt nem lenne szabad hagynunk! Ez a terület Visegrád egyik legfontosabb pihen�területe lehet! 
Horgászatra, csónakázásra, jachtkiköt� céljára is fel lehet használni. Természetesen el kell különíteni ezeket a funkció-
kat. Erre egy megfelel� tervet kell kidolgozni és végrehajtani. 

 

Ha Ön is úgy érzi, hogy nem méltó a városhoz az, hogy az egész Dunakanyar szappanoperaként nézi a testületi ülése-
inket, hanem itt fontos, értékteremt� munkára kell felhasználni az id�t, akkor mindenképpen egy a célunk: Visegrádot 
fejleszteni a gyermekeink, unokáink számára, egy biztos jöv�ért! 

Gajdos Attila 
 

Ispán László György 
 

Tisztelt Visegrádi Választópolgár! 

Ispán László vagyok, régi visegrádi családból származom.  

A jöv�t valószín�leg az élet írja, nem a programbeszédek, de mégis van egy-két dolog, 
ami közel áll hozzám. Ilyen például a víz, azaz a Duna szeretete és az ehhez kapcsolódó 
sportok. Sajnálatosnak tartom, hogy 1984, azaz a visegrádi csónakház és vízi sport 
megsemmisítése óta semmilyen érdemleges, pozitív változás nem történt ez ügyben.  

A visegrádi fels� öböl területén közel harminc visegrádi családnak, köztük 
nagymamámnak, Meszárek Ilonka néninek is szántóföldje volt. A mai napon se evez�s, 
se motorcsónakkal nem mehetek oda, de ha csak fürödni szeretnék, azt sem tehetem meg. 
Önök szerint jó lenne visszaszerezni a visegrádiak számára ezt a területet?  

Azon leszek, hogy így legyen! Ha már a víznél tartunk, fontosnak tartom az 
árvízvédelmi gát megépítését, amire már a pályázaton nyert összeg rendelkezésre áll. 

Valószín�leg nem árulok el titkot azzal, hogy Visegrád felemelkedése szorosan 
összefügg az idegenforgalommal és annak folyamatos fejlesztésével. Ennek egyik útja a min�ségi turizmusra való töre-
kedés. Igényes és nívós rendezvénysorozatok megszervezésére és lebonyolítására gondolok, hogy minél több színes és 
minden korosztály számára megfelel� programokat tudjunk kínálni az ide látogatóknak. 

Az új testületben, ha helyet kapok az Önök szavazatával, akkor azon leszek, hogy a fentieket realizáljam. 

Fontosnak tartom Visegrád városközpontját megépíteni, ezzel is úgymond a városban tartani az ide látogatókat. 

Tudom, hogy „egy fecske nem csinál nyarat”, de abban reménykedek, hogy olyan polgármestert és képvisel�ket vá-
lasztanak meg Önök, akik mindezeket és sok más egyéb dolgot is meg tudnak valósítani a jöv�ben. Az Önök támogatá-
sával én is tagja lehetek ennek a csapatnak!  

Köszönöm figyelmüket és jó döntésüket. 

Tisztelettel:  

Ispán László György 
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KÉPVISEL�JELÖLTEK 
 

Kiss Károly 
 

Kiss Károly vagyok. Feleségem, két gyermekem, két unokám van, akik nagyon sokat segítenek 
életvitelemben: kell� energiát kapok t�lük helyi közösségi munkámhoz és a közügyek szolgálatához is. 

Fels�fokú szakmai és vezet�i végzettségem van, benne huszonöt évi költségvetés tervezési és 
végrehajtási gyakorlat.  

Közösségi munkát fiatal koromtól folyamatosan végzek. Jelenleg a Visegrádi Szövetség Egyesület 
elnöke vagyok, a képvisel�-testületben alpolgármester, de a bizottságok munkájában is részt veszek. 
Külön feladatként a város adósságának figyelését, a testvérvárosi kapcsolatokat, a V4 országok 
együttm�ködését, a városi rendezvényeket és az iskolabusz-tevékenység koordinálását kaptam. 

Képvisel�jelöltként indulok az id�közi választáson, mert az eltelt másfél év alatt elindított változások, város-fejlesztési ter-
vek, valamint az új m�ködési módszerek stabilizálásához – a ciklusban még hátralév� id�ben – hozzá tudnék járulni.  

Megválasztásom esetén szeretnék olyan képvisel�kkel együtt dolgozni, akik vállalt képvisel�i feladataikat felel�sséggel 
végzik – mindezt az összlakosság érdekében. Hiszem, hogy a megosztottságot fel lehet és fel kell számolni.  

Olyan képvisel�kkel, akik konstruktívan tudnak dolgozni a döntések el�készítésében és a végrehajtásban. Akik a véle-
ménykülönbségeket vitában, érvek-ellenérvek ütköztetésével tudják lezárni. Akiknek stílusa, viselkedése kulturált, emberi, 
amellyel Visegrád hírét javítják közvetlen környezetünkben és az országban. Akik önállóan is képesek kell�en felkészülni 
adott témákban, személyes utánajárással. Akik rendelkeznek önálló ötletekkel a városfejlesztéshez, a város jöv�jéhez. 

Megválasztásom esetén az alábbiakat különösen támogatom: 
– A megörökölt 106 milliós m�ködési adósság felének ledolgozása után 2012 végéig ezen adósság második felének a végle-

ges felszámolása.  
– A m�ködési adósság leküzdése után a költségvetésünkben keletkez� plusz bevételeket, pénztartalékot – az évtizedek óta 

elhanyagolt – belvárosi arculat javítására kellene fordítani az önkormányzat épületeire (patika, hentes- és fodrászüzlet, mo-
zi, rend�rség homlokzatjavítására), valamint járdák, parkolók, parkok javítására, fejlesztésére.  

– Támogatom, szükségesnek tartom a városközpont felépítését és a terület rendezését az elnyert 550 millió forint felhaszná-
lásával, valamint a Fellegvár Óvoda b�vítését, megújítását, továbbá az árvízvédelmi pályázat megvalósítását.  

– Támogatom a sportpálya m�ködésének új alapokra helyezését, ezáltal a helyi sportélet további fejlesztését, állandósulását, 
továbbá a város amat�r kulturális tevékenysége fejlesztésének segítését.  

Mindezek megvalósításához kérem szíves támogatásukat.                                                                                        Kiss Károly 
 

Kovács Gábor 
 

Tisztelt Visegrádi Választópolgár! 
Kovács Gábor vagyok, 55 éves. Feleségem és egy lányom van, akikkel a családi vállalkozást 

csinálom már több mint 23 éve. Többféle végzettségem közül a vendéglátót használom már 1975 óta, 
amióta Visegrádon dolgozok és élek!  

2002 óta a Visegrádi Vállalkozók Egyesületének az elnöke, 2004-ben a Visegrádi Polgár�rség egyik 
létrehozója és a létrejötte óta a gazdasági vezet�je vagyok. 

A képvisel�-testület tagja voltam 2003–2006 között, amikor is kidolgoztam Visegrád 
vagyonrendeletét és azt a testület el is fogadta. Javaslatomat elfogadva vásárolta meg a személyi 
számítógépeket a testületi tagoknak az önkormányzat, ezáltal a nyomtatási és irodaszerköltségek 
csökkenésével olcsóbban és hatékonyabban tud a képvisel�-testület dolgozni a mai napig. Ebben az 

id�szakban került sor a Rév utca teljes felújítására, az óvodakonyha b�vítésére és még több közterület felújítására.  
Tagja voltam annak a csapatnak, akik ellenezték a strand eladását. Sajnálattal kell tudomásul vennünk, hogy akkor nekünk 

igazunk volt!!! Látható, hogy mire is kellett a strand a „barátnak”, aki ellen most már büntet� eljárás folyik. Szégyen, ami 
történt az európai hír� strandunkkal. 

Képvisel�jelöltként indulok az id�közi választáson, és ha ismét az Önök bizalmát megkapom és beválasztanak a képvisel�-
testületbe, akkor a munkámmal, legjobb tudásommal Visegrád érdekeit maximálisan figyelembe véve fogom végezni képvise-
l�i tevékenységemet, remélve azt, hogy olyan testület áll fel, mely „egy irányba tud húzni”, ha szükséges, kompromisszumok 
megkötésével, de az csakis Visegrád érdekeit szolgálhatja. 

Az új testületben, ha helyet kapok az Önök szavazatával, akkor azon leszek, hogy a következ�kben felsorolt feladatokat vé-
gezzük el, többek között: 

• A 2006–2010 között felhalmozott adósságot tovább kell csökkenteni, esetleg megszüntetni.  
• Bebizonyosodott, hogy Visegrád az idegenforgalomból tud jól, illetve tudna még jobban megélni. Ezért ebben az irányban 

kell még hatékonyabban tovább tevékenykedni. El kell érnünk, hogy a lepencei strand ismét felépüljön, üzemeljen, és meg 
kell próbálni az öböl (Duna-parti) területét városi kézbe venni állami tulajdonból.  

• A városközpont felépítését és a terület rendezését mihamarább el kell végezni, ezzel párhuzamosan az „�város” (templom 
és környéke) rehabilitációját is meg kell kezdeni. 

• Szükségesnek és fontosnak tartom az árvízvédelmi gát megépítését.  
• Igen fontosnak tartom Visegrád közbiztonságának folyamatos, nagyon jó szinten tartását. Ehhez a polgár�rök segítsége 

feltétlen szükséges, ezért meg kell minden t�lünk telhet� eszközzel támogatni az egyesületet. Fontos lenne a még jobb 
eredmény eléréséhez kiépíteni a térfigyel� rendszert, kamerákkal megfigyelni a közterületeket. 

Tudom, hogy a jöv�nket egy 7 f�s „csapatnak” kell a kezébe adni. Bízom abban, hogy olyan testület fog felállni, melynek én 
is tagja lehetek, és jó irányba fogja húzni Visegrád szekerét.  

Tisztelettel:                                                                                                                                                              Kovács Gábor 
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KÉPVISEL�JELÖLTEK 
 

Máthé Gábor 
 

Tisztelt Választópolgárok!  
Máthé Gábor vagyok, építészmérnök és 2005 óta élek Visegrádon.  
Az itt rendelkezésemre álló kis bemutatkozó felületet én arra szeretném használni, hogy össze-

foglaljam, eddig milyen ötleteim voltak és mit valósítottam meg bel�lük Visegrádon: 
Visegrád ezeréves évfordulójának rendezvénysorozatá-

ra megálmodtam egy központi közösségi teret, ahol 
méltó keretek között ünnepelhettük ezt a fontos ese-
ményt. A rendezvényhelyszín megtervezése és kivitele-
zése, valamint a szükséges pénzforrások nagy részének 
el�teremtése is az én feladatom volt. Szívesen tettem 

ezt, és remélem az ott átélt többféle rendezvény a visegrádiak megelégedésére 
történt. 

Amikor a Keresztel� Szent János-templom tet�felújítását végeztem, igény 
merült fel a templom elektromos hálózatának és teljes bels� világításának megújítására. Megterveztem a bels� díszkivi-
lágítást és a költségeit magamra vállalva elkészíttettem a munkát. 

Így gyulladhattak fel az új díszkivilágítás fényei 2010 húsvétjára a templomban. 
A munkám során figyelemmel kísérem az aktuális pályázati lehet�sé-

geket. Találtam is egyet, mely nagy lehet�ségeket kínálhat az energia-
korszer�sítéssel kapcsolatban Visegrád számára. 

Ezért 2011-ben az önkormányzati épületek el�remutató f�tésének 
megvalósítására pályázatot készítettem, mely során az iskola, a sport-
csarnok, az önkormányzati épület és a mozi – a több mint 100 milliós 
pályázati támogatással – bio üzem�, helyi alapanyagra támaszkodó 
f�tés-korszer�sítést kaphatna! 

Több, új ötletem is van, sok lehet�ség körvonalazódott már bennem helyi lakosként városunkkal kapcsolatban. 
Képvisel�ként hatékonyabban végezhetném a Visegrádra vonatkozó fejlesztési, megújító szándékú tevékenységemet. 

Máthé Gábor 
 

Meszárek György 
 

Tisztelt Választópolgárok! 

Meszárek György épületdíszít� k�szobrász vagyok a magam 46 életévével, és mint független 
képvisel�jelölt indulok a 2012. május 6. napjára kit�zött id�közi helyi önkormányzati választáson. 
Születésem óta élek Visegrádon és azt látom, hogy ez a település az ország ékszerdoboza lehetne, 
de csak egy üres, megtépett, lelakott kartondoboz lett. Ezen tényr�l sajnos a korábbi képvisel�-
testületek is nagy szerepet vállaltak helytelen döntéseikkel. Ahelyett, hogy alázattal a választóikat 
képviselték volna, fásult közönnyel figyelték a fejleményeket, vagy a saját baráti köreiket juttatták 
jogtalan el�nyökhöz a település és a benne lakók kárára.  

Ideje lenne egy olyan testület felállásának, amelyben a képvisel�k nem a személyes ambíciójukat 
tartják a legfontosabbnak, hanem a közös teherviselés melletti fejl�dés útjára állítják a várost és végre láthatóan és ma-
radandót alkotva javítja az itt él�k mindennapjait. Fontos lenne a korábbi adósságállománytól megszabadulni és új be-
vételi forrásokat keresni, ezzel új munkahelyeket teremteni. A korábbi eljárásokkal ellentétben a helyi polgárokat 
el�nyhöz juttatni saját településükön, mert nem a hivatal anyagi helyzetét�l gazdag egy város, hanem a benne él� embe-
rek életszínvonalától. A város bármelyik részére megyünk, lenne mit csinálni, hogy az ott él�k jól vagy még jobban 
érezzék magukat. 24 évet éltem az el�z� rendszerben, 22 évet éltem a rendszerváltás után és nincs id�m még 20 évet 
várni, hogy majd jobb legyen, megint másoknak.  

Van saját elképzelésem a változásról: Az új városközpont megépülésével élhet�bbé válhatna az úgynevezett óváros: 
a Keresztel� Szent János-templom és környéke (Rév utca, F� utca a Mátyás-szoborig). Felújításra szorulna a patika 
és a hentesüzlet homlokzata, mert nagyon elcsúfítják az évek alatt megszépült templomot. A helyi hagyomány�rz� 
szervezetek, vállalkozások és programok támogatása, fejlesztése, ezzel is segítve a szállásadók m�ködését, fejl�dését. 
Vissza kell szerezni a Duna-partot a település egész területén és a szemétkupacok helyett vízi élettel kell megtölteni. 

 Mindez csak egy vélemény és nem program. A programot Önöknek kell összeállítaniuk azzal, hogy olyan képvisel�-
ket választanak, akiket ismernek annyira, hogy képesek lesznek megérteni egymást és a többség akarata szerint egyhan-
gúan, közös er�vel hajtják végre a polgármesterrel, mindenféle küls� behatásmentesen.  

Kérem, segítsenek a fejl�dés útjára lépnünk, hogy végre mi is jól érezhessük magunkat itthon. 

Tisztelettel:                                                                                                                                              Meszárek György  
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KÉPVISEL�JELÖLTEK 
 

Scheiliné Herendi Mária Ida 
 

Tisztelt Visegrádi Polgártársaim! 

Nem mondok újdonságot és remélem, nem t�nik szerénytelenségnek, ha azzal kezdem, 
hogy voltaképpen engem e kis városkában mindenki valamilyen szinten ismer. A régi 
visegrádi sváb családok azért, mert az enyém is �si család (1705-ben már említik az akkori 
lakossági összeírásokban), a hetvenes évekt�l folyamatosan betelepül�k meg azért, mert 
vagy munka-, társadalmi, baráti, szomszédi vagy egyéb családi kapcsolat f�z össze minket. 
Vannak persze, akik egyik kategóriába sem tartoznak, de talán olvassák havonta megjelen� 
írásaimat a Visegrádi Hírek nemzetiségi oldalán, ahol is leginkább helyi és országos sváb 
kultúrtörténeti témákkal jelentkezem – �k innen meríthetnek némi információt szemé-
lyemr�l. 

Már diplomám megszerzése el�tt, de azóta is folyamatosan a közm�vel�désben dolgozom (Pet�fi Irodalmi Múzeum, 
Országos Széchényi Könyvtár, Pest Megyei Könyvtár, Mátyás Király M�vel�dési Ház, könyvkiadók), jelenleg a helyi 
Német Nemzetiségi Önkormányzat alelnöki teend�it látom el. Hagyományos családmodellben (4 generáció) élek szeret-
teimmel. 

A globális világ, országunk, városkánk anyagi lehet�ségeinek együttes figyelembevételével szeretném, ha szül�város-
om helyzetén a nehézségek, el�re kiszámíthatatlan pénzügyi-gazdasági-társadalmi folyamatok ellenére javítani tudna. 

Els� és legfontosabb feladat véleményem szerint most a város pénzügyi stabilitásának a fenntartása, a meglév� mun-
kahelyeinek a megtartása, a város lakóinak anyagi, erkölcsi lecsúszásának a megakadályozása, hisz társadalompszicho-
lógiai és szociológiai hatása felmérhetetlenül negatív lehet! Sürg�s felméréskészítés a lakosság devizaadóssági helyze-
tér�l; ahol szükséges, ingyenes szaktanácsadás, segítségnyújtás. Bizottság monitorozza az id�sek (fókuszban az egyedül 
él�ket), a gyermeket nevel� családok és a nyugdíj el�tt pár évvel állók (de koruk miatt állást nem találók!) helyzetét. 
Visegrád nem lehet az a hely, ahol emberek és családok a létezés határán teng�djenek! A fennálló siralmasnak 
t�n� munkapiaci és szakképzési helyzeten való javítás szándékával nemzetiségi önkormányzatunk a városi önkormány-
zattal és a német testvérvárossal egy munka- és továbbképzési lehet�ség létrehozásán dolgozik, itthon és Bajorország-
ban egyaránt, mely munkafolyamat elindult. Ennek a nagy jelent�ség� munkának a hatékonyabb képviseletéhez kérem 
az Önök megtisztel� támogatását. 

 Scheiliné Herendi Mária Ida 
 

Szabó József 
 

Tisztelt Visegrádon él� Embertársaim!  

Marosvásárhelyen, Erdélyben születtem 1961-ben. Visegrádra, a feleségemhez 1989-ben 
költöztem, és a Mátyás Király út 45/a szám alatt lakunk, hat gyerekünket nevelve. 
Legmagasabb iskolai végzettségem: Magyar Képz�m�vészeti Egyetemen restaurátor 
m�vész. 

2007-ig a M�emlékvédelmi Hivatalban, majd azóta saját vállalkozásban restaurálok 
többnyire m�emlékileg védett templomi berendezéseket. 

A nem szokványos megszólítást azért választottam, mert sajnos a nagypolitika és a vele járó 
hiénatermészet� gazdasági érdekszféra letükröz�dése már korábban megmételyezte a 

közhangulatot, és megosztottságot, valamint nagymérték� anyagi kárt eredményezett. Ez legf�képp egy-egy nagyobb 
horderej� döntés kapcsán mutatkozott meg (pl. strandügy), amire még ráadás az identitástudat hangsúlyozása (pl. hely-
béli lakos és betelepült lakos). Tehát szekértáborok és érdekcsoportok feszülnek egymásnak és a lényegr�l – hogy olyan 
adottságokkal rendelkezünk, amik aranybányák lehetnének, ha összefogás és megértés lenne – elsiklik a figyelem, és 
évtizedek óta helyben toporgunk… 

A most napirenden lév� problémás, városközpont-fejlesztési beruházással kapcsolatban is úgy látom, hogy saját ká-
runkból okulva, nem kellene folytatni azt a korábbi (2010 el�tti) elgondolást, hogy feltétlenül új városházépítésbe kezd-
jünk! Közigazgatási átszervezés el�tt áll az ország, és az élet egyre nehezebb, nem kellene még jobban eladósítani a 
településünket! A városközpont lehetne egy kellemes parkosított terület, sétányokkal, padokkal, fajátékokkal, térzené-
szek számára faragott pavilonnal (az orvosi rendel� udvarán ott áll), kitelepül� kerthelyiségekkel, a kisebb pénztárcájú 
turistákra is gondolva!  

Sok, épít� jelleg� ötlettel egy olyan testület tagja szeretnék lenni, ahol egymást is meghallgatva a helyben él� emberek 
érdekeiért mindent megtennénk.  

Tisztelettel ehhez kérem támogatásukat:             

Szabó József, embertársaiért elkötelezett jelölt  
[tel.: 06 (20) 355-8847] 
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KÉPVISEL�JELÖLTEK 
 

Dr. Szendr�i Lajos Zoltán 
 

Tisztelt Választópolgárok!  
Az elmúlt tíz évben megpróbáltam teljesen kivonulni a helyi közéletb�l. Itt élek azonban a városban, s 

szomorúan tapasztalom, hogy az elmúlt húsz évben elszenvedett folyamatos lemaradást nehéz behozni, 
de ami még nehezebb, az elindulás is akadozik. A képvisel�k hibás el�terjesztések romjain marakodnak 
és egymást alázzák. Így pedig nem fog fejl�dni a város. Ezért gondoltam, hogy ismét megpróbálok 
pártoktól függetlenül – a széthúzás felszámolása és a társadalmi közmegegyezés érdekében – jó 
el�készítést követ�, indulatoktól mentes hozzáállással, demokratikus vita útján, jogilag megalapozottan 
kialakítandó határozatokkal elindítani, mely folyamatnak több állomását kell felismerjük.  

Visegrád fejlesztésének érdekében el�ször is meg kell határozni a város társadalmi küldetését, ami 
véleményem szerint azt jelenti, hogy Visegrád a turizmuson alapuló, az ezzel kapcsolatos igények 
kielégítésére létrehozott és e köré szervez�d� szolgáltatásokon és intézményeken alapuló, ezzel lakói 

megélhetését biztosító, nyugodtan élhet� település kell legyen. Visegrád jelenleg nem felel meg ezeknek az elvárásoknak. 
Annak érdekében, hogy az er�forrásokat koncentráltan lehessen felhasználni, sorrendbe kell állítani a fejlesztési területeket. 

Els�dleges feladatnak tartom az el�z� képvisel�-testület által elnyert pályázati támogatással megépíthet� új városközpontot – 
igazgatási épület helyett – olyan többfunkciós kulturális intézmény épülettel, amire a pályázat egyébként lehet�séget ad. Ezzel 
egyidej�leg új – a jelenleginél igényesebb megjelenés� – bevásárlóközpont kialakítását a CBA áthelyezésével az új városrész 
másik oldalára. Még ebben az évben meg kellene kezdeni a F� utcában a – páratlan számozású oldalon – az elektromos légve-
zetékek, kábeltévé- és telefonvezetékek járda alá – közm�csatornába – helyezését, majd a helyreállítás során új járdaburkolat 
elhelyezését a húsbolttól a Jubileumi kápolnáig. Ezt a munkát szeretném folytatni a jöv� évben egészen Újtelepig. Ennek a 
kivitelezésével egyidej�leg lehetne el�készíteni a Mátyás király utca teljes felújítását. Ennek keretében fontosnak tartom a 
patakmeder szabályozását, a patak partján lév� ingatlanok, telekhatárok rendezését és megfelel� árvízvédelmi partfalak kiala-
kítását a vis major alapból megindult helyreállítások folytatásaként. Az erdészettel is fontos az együttm�ködés javítása több 
hordalékfelfogó létesítése érdekében a patak fels� folyásánál, valamint megfelel� ártér kialakítása és a hegyoldalak vízelveze-
tésének a megoldása érdekében. Az idegenforgalom és az itt lakók részére szükséges kerékpárút és gyalogjárda kiépítése, ami 
egyúttal biztosítja a Dunakanyar Erdei Iskola megfelel� megközelítését és a kiránduló gyalogosok közlekedését. A város 
idegenforgalmának fejlesztése érdekében szükségesnek tartom a település nevével fémjelzett rendezvények magas színvonalú 
megrendezését, melyekhez el�bb azonban az infrastruktúrát kell sürg�sen megteremteni a helyi vállalkozók közrem�ködésé-
vel. A kultúra mellett jelent�s er�ket kell mozgósítani a sportpálya fejlesztésére annak érdekében, hogy minél több sportren-
dezvényt lehessen ott tartani és ezzel is b�víteni az érdekl�dést a település iránt. 

Azt hiszem, hogy az élet különböz� jogi problémáinak sikeres megoldása jó útravalót biztosít a képvisel�i munkához, 
amennyiben megfelel� támogatással sikerül mandátumot szereznem az új képvisel�-testületben.  

Tisztelettel:                                                                                                                                       Dr. Szendr�i Lajos Zoltán  
 

VÁROSHÁZI HÍREK 
 

FELHÍVÁS  
Mint már korábban hírül adtuk, testvérvárosi kapcsola-

tunk keretében Obergünzburg városa a tavaszi, �szi, de 
f�leg a nyári id�szakban szívesen fogad visegrádi fiatalo-
kat, tanulókat szakmai, gyakorlati munkára, nyelvtanulás-
ra. 

Eddig 7 fiatal jelentkezett Visegrádról erre a lehet�ség-
re. 

A szakmai gyakorlatra bárki fiatal jelentkezhet, hiszen 
nagyszer�, hogy szakmai gyakorlatot külföldön tud végez-
ni, de cél lehet az is, ha valaki a németnyelv tudását sze-
retné elmélyíteni. Erre a német környezet sokkal nagyobb 
lehet�séget biztosít. Ráadásul megismerkedik egy más 
mentalitással, más kultúrával, más életvitellel, ami a 
kés�bbiekben – f�leg munkájában – sokat segíthet. 

A jelentkez�k életkorának alsó határa a betöltött 14. 
életév. 

A kiutazáshoz az ideiglenes munkavállalási (szakmai-
gyakorlati munkavállalási) engedély beszerzésében, illet-
ve más hivatalos ügyek intézésében önkormányzatunk 
segítséget nyújt, szükség szerint átvállalja ennek elintézé-
sét. 

A kiutazási id�tartam legalább két hét.  
Természetesen fiatalok egyszerre történ� kiutaztatását 

szervezzük, de van lehet�ség a kiutazás idejének egyéni 
tervezésére is. 

A szállásról, ellátásról a fogadó fél gondoskodik, bele-
értve a gyakorlati munka biztosítását is.  

Szükséges az is, hogy a jelentkez� már a bejelentkezés-
nél tudjon nyilatkozni, hogy mely szakmai munka – vagy 
munkák – érdeklik, illetve, ha valakinél a nyelvtanulás a 
f� cél. 

Szeretnénk mindkét fél jogait és kötelességeit kölcsönö-
sen szerz�désben rögzíteni. Erre írásos szerz�dést készí-
tünk el�, melyet a jelentkez� fiatalokkal, illetve szüleikkel, 
valamint Obergünzburg delegációjával 2012. április 21-
én, szombaton 11.00 órától egyeztetünk. 

B�vebb információ a (20) 456-2924 telefonszámon Kiss 
Károly alpolgármester úrtól kapható. 

Önkormányzat 
 

Új visegrádi prospektus 
 

Kedves Visegrádi Lakosok!  
Az áprilisi Visegrádi Hírekhez kapcsolódva juttatjuk el 

Önökhöz Visegrád új és igényes, városunkat bemutató pros-
pektusát. 

A prospektus a Visegrád és környéke Turisztikai és Marke-
ting Egyesület pályázati pénzéb�l valósult meg. 

A prospektus készítésében részt vettek: Cseke László, Far-
kas Emese, Greguss Tamás, Gróf Péter, Kárpát Zoltán, 
valamint a szombathelyi Z-Rox Nyugat Kft.  

A térképet készítette Dani-Szabó Eszter. 
Köszönet magas színvonalú munkájukért. 

Visegrád Város Önkormányzata 
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Tájékoztató a képvisel�-testület márciusban tartott üléseir�l 
 

A képvisel�-testület 3 ülés keretében tárgyalta a 2012. évi 
költségvetést. Els� alaklommal 2012. III. 5-én került napi-
rendre a téma, amikor a költségvetés kiadási tábláit tárgyalta 
meg részletekbe men�en a testület. Ugyanezen ülésen döntés 
született, a Visegrád, Magas köz 550 hrsz.-ú ingatlan egy 
részének, 90 m² nagyságú értékesítésér�l. 
A következ� ülését 2012. III. 7-én tartotta a képvisel�-
testület. Az els� napirend keretében döntött arról, hogy to-
vábbra is kéri a Visegrád, Lepence-völgyi hévízkút „gyógy-
víz megnevezés” használatát, melyre az engedély lejárta 
miatt volt szükség. A továbbiakban ismét a költségvetés 
részletes vitája volt napirenden, melynek keretében az egyes 
szakfeladatok nagy részének kiadási f�összegeit fogadta el a 
testület. 
A 2012. III. 12-én megtartott ülésen az els� napirendi pont-
ban Ispán László és felesége kérelmére hozzájárulást adott a 
képvisel�-testület a nagy parkoló egy részében, a III. 15-i 
hosszú hétvégén megtartott 4 napos rendezvény ingyenes 
területhasználatához. Ezt követ�en a költségvetés azon ki-
adási, illetve bevételi tábláiról szavaztak, melyekre az el�z� 
ülésen nem került sor, majd a költségvetés végszavazása 
következett. A költségvetési rendeletet 4 igen és 3 ellensza-
vazattal fogadták el.  
Visegrád Város Önkormányzata és intézményei összesí-

tett 2012. évi költségvetését 
1.235.465 e Ft költségvetési bevétellel és 

1.205.041 e Ft költségvetési kiadással, valamint 
30.424 e Ft tartalékkal állapította meg. 

2012. III. 22-én 4 képvisel� sürg�sségi indítványára rendkí-
vüli ülést hívtak össze, melynek napirendje a város honlapján 
korábban m�ködött „Választási, ill. Polgármesteri fórum” 
újraindításának kérdése volt. A vita lezárultával a testület 
név szerinti szavazással döntött (Abonyi Géza: nem, Bálint 
Zsolt: igen, Bártfai István: igen, Kiss Károly: nem, Mikesy 
Tamás: igen, Zeller Tibor: tartózkodott, dr. Balázs Mária 
nem volt jelen) a kérdésben, melynek eredményeképpen a 
fórumokat nem indítják újra. 
A hó végi ülésre 2012. III. 29-én került sor. Döntés született 
arról, hogy az ún. „Kispalotajátékok”-ra idén bruttó 400.000 
Ft-ért adja bérbe az önkormányzat a testületet a vállalkozó-
nak.  
– Zárt ülés keretében hallgatott meg egy tájékoztatást a kép-
visel�-testület az önkormányzat jogtanácsosától a folyamat-
ban lév� peres, illetve problémásabb jogi ügyekr�l. A zárt 
ülésen döntött arról a testület, hogy az ún. „tömbfeltáró út” 
kiépítésébe 400.000 Ft-tal hozzájárul.  
– Elfogadták a 2011. évi palotajátékokról szóló beszámolót. 
– Ispán László és feleséges beszámolt a testületnek a III. 15-
i, 4 napos hétvégén megrendezett, ún. „Tavaszi Ízparádé” 
rendezvényr�l, mivel annak terület használatát az önkor-
mányzat ingyenesen engedélyezte. A vállalkozó további 
rendezvényeket szeretne tartani a testületen, a húsvéti, a V. 
1-jei, valamint a pünkösdi hosszú hétvégéken. Ezen rendez-
vények bérleti díját 3 napos rendezvény esetén 105.000, 4 
napos rendezvény esetében pedig 140.000 Ft-ban határozta 
meg a testület.  
– Budenszky László a KRESZ-park hasznosítására nyújtott 
be kérelmet az önkormányzathoz. A testület engedélyezte a 
terület ingyenes használatát 2012. III. 15-t�l 2012. X. 31-ig, 
cserébe a vállalkozó vállalja ez id� alatt a KRESZ-park 
területének tisztántartását, (f�nyírás, lomb összeszedése, 
bokrok metszése), valamint padok, továbbá fakorlát kihelye-
zését.  

– Közbeszerzési tervet fogadott el a testület a 2012-es évre 
vonatkozóan, mely a 3 nagy beruházást (óvodab�vítés, ár-
vízvédelmi gát, városközpont) tartalmazza. 
– Vagyongazdálkodási terv megalkotására is sor került, 
mivel a nemzeti vagyonról szóló törvény el�írja e kötelezett-
ség teljesítését az önkormányzatok számára. 
– Elfogadta a képvisel�-testület a civil szervezetek beszámo-
lóit a tavalyi támogatás felhasználásáról, valamint döntött a 
2012. évi keretösszeg (1 M Ft) felosztásáról is a pályázatot 
benyújtott civil szervezetek között. 
– Bártfai István önálló indítványára két határozatot fogadott 
el a testület. Az els� arra vonatkozik, hogy a 2010 nyarán 
történt es�zések következtében fellép� károk enyhítésére az 
önkormányzat által benyújtott „vis maior” pályázat miért 
nem tért ki egyes kárt szenvedett családok problémájának 
megoldására. Ezért a hivatal vizsgálatot indít, hogy történt-e 
mulasztás, ha igen, akkor ki a felel�s. Továbbá a hivatalnak 
alternatívát kell kidolgoznia arra, hogy a két családot veszé-
lyeztet� patakmeder rendezése, valamint a 11-es út alatti 
átereszprobléma hogyan orvosolható. A második elfogadott 
határozatban arról döntött a testület, hogy az Apát-kúti patak 
komplex rendezésére vonatkozóan tervet kell készíteni, és a 
tervben szerepl� vízi munkák elvégzésére vízjogi létesítési 
engedélyt kell kérni. 
– Döntés született arról, hogy a háziorvossal a jelenlegi 
kapcsolat maradjon fenn az orvosi ellátásra vonatkozóan, és 
az el�készített új szerz�dést ez a testület már ne írassa alá.  
– Képvisel�i javaslat érkezett arra vonatkozóan, hogy a 
testület függessze fel a polgármester 500.000 Ft-os saját 
felhasználású keretét erre a ciklusra a választásokig, ill. hogy 
a költségvetési rendeletben ne legyen el�irányzat-
átcsoportosítás, valamint a 100.000 Ft feletti szerz�déseket 
aláírás el�tt testület elé kell terjeszteni, de min�sített többség 
hiányában ezen javaslatokat nem fogadták el.  

Abonyi Géza polgármester 
 

ÉRTESÍTÉS 
 

Értesítjük az ebtartókat, hogy 
2012. április 19-én, illetve 26-án lesz az ebek kötelez�,  

VESZETTSÉG ELLENI VÉD�OLTÁSA 
Az eboltás helye: polgármesteri hivatal 

dr. Szétag Jen� magán állatorvos 
április 19-én (csütörtök) 

délel�tt 9-11 órakor, délután 14–16 órakor 
A háznál történ� oltás 2011. április 21 én szombaton 9 órától 
történik. A háznál történ� oltásra az el�zetes oltáskor vagy a 06 
(30) 565-0874-es telefonszámon lehet jelentkezni.  

dr. Szolnoki János magán állatorvos 
április 26-án (csütörtökön) 14–16 óráig  

A háznál történ� oltás 2011. április 28-án szombaton törté-
nik. A háznál történ� oltásra az el�zetes oltáskor vagy a 06 (30) 
937-0863-as telefonszámon lehet jelentkezni.  
Az oltás díja ebenként 4.200 Ft, mely összeget a helyszínen 
kell befizetni.  
A 164/2008-as FVM rendelet szerint a régi oltási könyvek már 
nem érvényesek, helyette 2010. január 1-jét�l Kisállat-
egészségügyi könyvet kell kiállítani, melynek költsége 500 Ft. 
A 81/2002. (IX. 4.) FVM zoonózis rendelete kötelez�en írja el� 
az évenkénti féregtelenítést is. A féregtelenít� gyógyszer az 
oltás helyén megvásárolható. Ára: 300 Ft/10 kg-onként. 
Háznál történ� oltás díja 4.500 Ft + a féreghajtás és a Kisál-
lat-egészségügyi könyv költsége (amennyiben még nem rendel-
kezik új kiskönyvvel).                                Polgármesteri hivatal 
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Az Áprily Lajos Általános Iskola hírei 
 

Tanulmányi vetélked� 
 

Március 27-én, kedden délután 3. és 4. osztályos tanu-
lókból álló csoportok részvételével házi tanulmányi ver-
seny zajlott az iskolában. 

 

 
 

A csapatok az eddig tanult tantárgyi ismereteken vagy 
közvetlen megfigyeléseken alapuló feladatokat oldottak 
meg: pl. Magyarország szétdarabolt térképének összeállí-
tása, domborzatának színezése, nagy tájainak megnevezé-
se, mini terepasztalon a tanult felszíni formák kialakítása, 
irányt� készítése. Különböz� anyagok tömegének mérés-
sel történ� összehasonlítása, közöttük relációk megállapí-
tása.  

Végül mindenki készített magának egy pénzérmékkel 
ügyesen egyensúlyozó papírbohócot. 
 

A vetélked� csapatai és eredménye: 
1. helyezett:  (elért pontszám: 37) 
 Madárijeszt�k csapata  
3. osztályosok: Papanecz Gerg�  
 Tóth Levente   
4. osztályosok: Vitéz Hortenzia  
 Horváth Balázs  
 Muckstadt Andrea 
        

2. helyezettek:  (mindhárom csapat egyaránt 36-36 
pontot szerzett) 
Angry Birds Ronaldo Sárkányok 
3. osztályosok: 
Félegyházi Boglár  Bíró Donát  Bosnyák Olivér  
Szabó Réka Katona Samu Budenszki Ádám 
4. osztályosok: 
Laposán Adrienn Sintár Virág Peimli Georgina 
Kangas Krisztofer Fenyvesi Luca N�dl István 
Varga Dominik Szilágyi Lilla Oláh Sándor 
 Katona Tamás 
 

 
 

Örülünk, hogy az elméletben tanultakat mindannyian 
nagyszer�en hasznosítottátok a gyakorlatban! Gratulá-
lunk, további jó tanulást mindenkinek! 

Csonka Józsefné 
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Izgatottan vártuk a szombatot. Mindenki arról beszélgetett 
az osztályban: vajon mi lesz a kiránduláson? Én is nagyon 
vártam. 

 

 
 

Szombat reggel az összes harmadik osztályos egy kis tás-
kában innivalót és uzsonnát hozott. Az els� óra után (Vuk 
óra) már el is indultunk. A Salamon-toronynál indultunk 
felfelé. A köves út könny� volt, de aztán, mikor elhagytuk a 
tornyot, már nehezedett az út. Izzadtan és lógó nyelvvel 
mentünk a Mogyoró-hegyre, a játszótérre. Ott aztán egy 
nagyot pihentünk. Mikor kipihentük magunkat, onnan lett 
igazán jó a kirándulás. Mindenki rohant a nagy favárba. 
Választottunk királyn�t, királyt, rablókat, szolgákat, király-
lányt, királyfit és katonát. Csak annyi hallatszott a várból:  

– Ne ülj az ágyamon! Csináld meg a hajamat! Seperd ki a 
szobámat! 

 

 
 

Kis id� múlva egy sípszó után mindenki kapott egy feladat-
lapot, amely a Mogyoró-hegyr�l szólt. Minden kérdésre 
válaszoltunk, összesítettük a pontokat és eredményt hirdet-
tünk. A legtöbbünk nagyon jó eredményt ért el. Cukrot kap-
tunk jutalmul, jól esett mindenkinek. Minden szemetet ösz-
szeszedtünk a játszótér környékér�l, így tettünk mi is a kör-
nyezetért valami hasznosat. Azután elmentünk a Békás-tóig: 
láttunk varangyot és kecskebékát is. Megnéztük a Dorottya-
forrást, majd a Mátyás-forrást is.  

 

 
 

Azután szépen hazaindultunk. Az ebédl�ben megettük a 
finom ebédet, majd hazamentünk. Jó volt ez a nap.  

E�ry Piroska 3. o. 
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Megismételte tavalyi sikerét Alvincz Bernadett a német nemzetiségi 
vers- és prózamondó verseny régiós fordulóján! Március 30-án, Vecsé-
sen rendezték meg a megyei szint� találkozót.  

Iskolánkat a „Mundart” (nyelvjárás) kategóriában az Alvincz testvérek 
képviselték, csakúgy, mint tavaly. Bernadett és Gerg� felkészítése hosz-
szú heteket vett igénybe, hiszen ma már a gyermekek nem hallanak 
svábul beszél� embereket.  

Édesanyjuk, Alvincz Erzsébet viszont még emlékszik a bogdányi �sök 
nyelvére, kiejtésére. Nélküle, kitartó, mindennapos közös gyakorlásuk 
nélkül elképzelhetetlen lett volna e szövegek begyakorlása.  

A versenyre bogdányi gy�jtés� történeteket tanultak meg a gyerekek. 
„Már tavaly is láttuk, hogy magas szint� versenyen vagyunk, és nagy az 
elvárás” – mondta a tanárn� a versenyr�l. Bernadett 2. helyezettként 
jutott tovább az országos versenyre! 

Gratulálunk Bernadettnek; anyukájának köszönjük a felkészítést! 
Schmidt Anna 

 

Zenészpalánták zsongása 
 

Zeneiskolánkban a hónap eleje fegyelmezett felkészüléssel, komoly 
munkával telt, a hó végén pedig a jól végzett munka eredményét láthat-
ták növendékeink és vendégeik, tanáraik. 

Március 21-én délel�tt meglátogattuk az óvodásokat, és minden olyan 
hangszert megmutattunk nekik, amellyel közelebbr�l is megismerked-
hetnek iskolánkban. Kilenc növendékünk játszott a hangszerén, és me-
sélt a zenével és az általa megszólaltatott hangszerrel kapcsolatos élmé-
nyeir�l.  

Másnap a Bonbon matiné cím� koncertsorozat utolsó, negyedik el�-
adásán vettünk részt Szentendrén. A tanév folyamán négy koncertet 
látogattunk meg, amelyet úgy szerveztünk, hogy a visegrádi és a kisoro-
szi alsó tagozatos gyermekek is eljuthattak a remek el�adásokra. Nagyon 
színvonalas, gyerekeknek való hangversenyek voltak mind, felkészült 
el�adókkal, s Lukácsházi Gy�z�t�l sok érdekes háttér információt is 
megtudhattunk. (És persze csokit is kaptunk! J ) Nagyon örültünk an-
nak, hogy a koncertsorozat sikerét tapasztalva már a következ� évi foly-
tatás lehet�ségét mérlegelik a szervez�k. A gyerekek és a pedagógusok 
egyhangú, boldog helyeslése remélhet�leg további lehet�ségeket teremt 
a komolyzenével való ismerkedéshez a jöv� tanévre is.  

Március utolsó hetében két tanszaki hangverseny és egy nagymarosi 
koncert várt a zenét tanulókra. 26-án Halper Judit zongorista növendé-
keinek apraja-nagyja mutatta meg, meddig jutott a tanulmányaival, 28-
án pedig Kun Ádám klarinét-szaxofon-furulya tanszakon tanuló gyerekei 
játszottak egymásnak és az érdekl�d�knek. Mindkét koncerten legjobb 
tudásukat mutatták meg a tanulók. Kellenek ezek a hangversenyek, hogy 
a legkisebbek is egyre bátrabban bontogathassák szárnyaikat, s követ-
hessék a példát adó „nagyokat”, ez utóbbiak pedig egyre nagyobb rutint 
szerezhessenek ahhoz, ha nagyobb közönség el�tt kell a m�vészet és az 
iskola képviseletében fellépniük. 

A tavaszi szünet el�tti utolsó tanítási napon a nagymarosi ifjú muzsi-
kusok találkozóján vettünk részt. Hat növendékünket kísérték el tanára-
ik. Farkas Boglárka, Muckstadt Szabina, Zeller Péter, Oláh Péter, 
Schaffer Ádám és Irsai Péter bemutatkozása méltó volt a rendezvény 
színvonalához. Tanítványainkat szívesen fogadták, s kollégáinknak is 
hasznos volt a találkozó, hiszen a bemutatót követ�en a térség több 
zeneiskolájának tanáraival válthattak gondolatot a zeneoktatás helyzeté-
r�l, s lehetséges jöv�jér�l.  

S ha már a jöv�nél tartunk: ajánlom a zenebarátok figyelmébe évek óta 
nagysiker� rendezvényünket, a furulyatalálkozót, amelyet idén is a 
királyi palotában rendezünk meg április 21-én, szombaton 11 órától. 
Legyenek vendégeink! 

                                                                              Csereklye Dóra  
m�vészeti igazgatóhelyettes 

Tájékoztatás  
az Áprily Iskoláért Alapítvány 

célkit�zéseir�l 
 

2012. Áprily-év:  

Idén Áprily Lajos költ�, m�fordító születésé-
nek 125., halálának 45., az Áprily Lajosról 
elnevezett Általános Iskola névfelvételének 
pedig 25. évfordulójára emlékezünk. 

Az Év diákja és az Év kisdiákja cím odaítélé-
sére idén el�ször kerül sor az Áprily Lajos 
Általános Iskola évzáró ünnepségén. A Péterfy 
László által készített plakettet és a szponzorok-
tól kapott felajánlásokat annak a két diáknak 
adjuk át, akik a nevel�testület javaslata és a 
kuratórium döntése alapján kiérdemlik.  

Tájékoztatjuk a szül�ket, gyermekeket, hogy 
a Szent György Lovagrend nagylelk� felajánlá-
sának köszönhet�en a minden évben az évzáró 
ünnepségen kiosztandó Év diákja és Év kisdi-
ákja cím mellé egy-egy 100.000 Ft érték� 
tárgyjutalom, vagy egyéb ilyen érték� jutalom 
(utazás stb.) jár. A felajánló a díjazottak továb-
bi fejl�dését, sikeres és eredményes továbbta-
nulását kívánja ösztönz� módon támogatni. 

Tájékozatjuk továbbá a szül�ket, hogy a 
Szent György Lovagrend a németországi – 
francia határ mellett elterül� – saarlandi cso-
portja felajánlásának köszönhet�en évente két 
14–18 éves életkorát betöltött visegrádi fiatal 
kiutazását, fogadtatását, ellátását vállalja. A 
diákok – egyéni egyeztetés alapján – rövid 
vagy hosszabb távú szakmai program, gyakor-
lat keretében a modern technikai hátter�, fejlett 
technológiákkal ismerkedhetnek, biztonságos 
felügyelet és ellátás mellett. Az Áprily Iskolá-
ért Alapítvány felvállalja a kezdeményezést, a 
részletek kidolgozása folyamatban van. A már 
ismert el�feltétel a német nyelv társalgásszint� 
használata. Az érdekl�d� szül�k, fiatalok szá-
mára május végén megbeszélés keretében 
adunk részletes tájékoztatást. 

Cseke László kancellárral történt megbeszélé-
sünkön a Lanciano testvérvárosi kapcsolat 
iskolai lehet�ségér�l is beszéltünk. Alapító 
okiratunk alapján feladatunknak tartjuk a test-
vérvárosi kapcsolatok támogatását. 

Szeretnénk idén, az Áprily-évben megjelen-
tetni Áprily Lajos Visegrádi képek cím� írását 
is, ami még teljes terjedelmében sehol nem 
jelent meg. A kiadvány Áprily Lajos eredeti 
tervei szerint a Visegrádon élt építész, fest� 
Bardon Alfréd illusztrációjával jelenik meg.  

Kérjük, hogy támogassák az Áprily Iskoláért 
Alapítvány célkit�zéseit! A felajánlásokat 
ezúton is megköszönjük.  

Tisztelettel:   

a kuratórium tagjai 
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NEMZETISÉGI OLDAL – Szerkeszti a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
 

�

��������������

(Folytatás) 
 

Id�zzünk még egy kicsit húsvétnál… 
Európa keresztény országaiban sokféle módon 

ünneplik az Úr feltámadásának ünnepét; most 
küls�ségében megnyilvánuló szép régi német 
hagyományt szeretnénk bemutatni Svájc és Né-
metország egyes vidékeir�l. 

Még a kereszténység el�tti id�kb�l szokás a vi-
zeket – mint az életet és a termékenységet szimbo-
lizáló lételemet – nagy tiszteletben, és különösen 
nagy gyógyító erej�nek tartani. 

A kereszténység térhódításával egyre nagyobb 
területeken terjedt el a források, patakok és kutak 
ünnepi pompába öltöztetése. 

Úgy tartotta a néphit, hogy aki húsvét reggelén a 
patak, forrás vagy kút vizében megmosdik, az 
örökké fiatal marad, és súlyos betegségekt�l vé-
detté válik. Ezért még a háziállataikat is beterelték 
a patakba, vagy a kút vizével alaposan lemosták. 

 
 

Mivel úgy tartották, hogy a víz az élet és a ter-
mékenység szimbóluma, így szokássá vált, hogy a 
lányok és asszonyok nagyszombat éjszakáján 
húsvétvasárnap pirkadatáig szigorú némaságban 
merítették a kútból vagy patakból a vizet, nehogy 
áldó és gyógyító hatása a csend megtörésével 
erejét veszítse. 

 

 
 

 
 

Napjainkban ez a hagyomány már inkább csak térdíszít�ként él 
tovább; több városkában turisztikai látványosságként is szolgál. 

Ünnepi pompába öltöztetik házi- és közkútjaikat, díszít�elem-
ként kifújt tojásokat és kötegekbe font papírszalagokat, szép 
tavaszi ágakat, barkát és virágokat használnak. 

Talán mi visegrádiak is átvehetnénk ezt a kedves szokást az 
óhazában „rekedt” keresztény rokonainktól!? 

Ida Scheili Herendi

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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(Ami még a nemzetiségi oldalhoz tartozik) 

Reflektálás, illetve kiegészítés  
Zeller Mártonnak,  

a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének  
a március 5-i testületi ülésen elhangzott beszámolójához 

  
Ezen a testületi ülésen az idei költségvetést tárgyalta a testület, és meghallgatták Zeller Márton nemzetiségi elnököt is. 

Itt elhangzott, hogy a nemzetiség azért nem pályázhatott a régiónál és nem kapott 2011-ben 1.000.000 Ft-ot, mert az 
el�z� vezetés 2010-ben nem tartott közmeghallgatást. Ez így, ahogy elhangzott, csak féligazság. Ehhez szeretnénk hoz-
zászólni, hogy a testület és az újság olvasói teljes képet kapjanak. 

2004. óta, amióta nemzetiségi önkormányzat van városunkban, minden évben egyszer, december 18-án, az országos 
nemzetiségek napján tartottunk közmeghallgatást. Ez már hagyománnyá vált városunkban. 

2010-ben, az októberi választások után, mindent átadtunk, leltárilag, annak rendje, módja szerint. Az eseménynaptá-
runkat is, amiben az éves rendezvényeink, többek között az éves közmeghallgatás dátuma is szerepelt. 

Felajánlottuk a segítségünket, többek között az els� három negyedéves beszámoló elkészítését is, annak közzétételét a 
már új vezetés által szervezett nemzetiségi napon. Az új vezetés erre nem tartott igényt, nem is konzultáltak velünk. 

Megjegyzésképpen annyit szeretnénk hozzáf�zni, hogy annak idején 2002-ben, amikor mi átvettük a nemzetiségi ön-
kormányzat vezetését, mi tartottunk közmeghallgatással egybekötött nemzetiségi napot a Sirály étteremben, Kiss Ká-
rolyné Schüszterl Ági közrem�ködésével. 

Így tehát, ha a mostani vezetés egy kicsit körültekint�bb, és konzultál velünk, vagy tájékozódik a Visegrádi Hírek 
eseménynaptár oldalán, akkor nem lett volna semmi akadálya a közmeghallgatásnak és a 2011-ben meghirdetett pályá-
zaton való indulásnak.  

A nemzetiségi törvény egy tárgyévben egy kötelez� közmeghallgatást ír el� a nemzetiségi vezetésnek; persze, ha töb-
bet tartanak, az nem baj.  

Úgy érezzük, ezt a kiegészítést le kellett írnunk, mert csak így kaphat a testület és a lakosság teljes képet err�l a kér-
désr�l. 

Burgermeister Istvánné és Schmidt Anna,  
volt nemzetiségi vezet�k 
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A Mátyás Király M�vel�dési Ház 
szeretettel hívja Visegrád lakosait 

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

 

2011. április 27-én (pénteken) 18 órától 
lesz a könyvtárban 

 

Ebben a hónapban 
 

Kontsek Ildikó 
m�vészettörténész,  

a Keresztény Múzeum igazgatója 
 

tart  
vetített képes el�adást 

 

Az esztergomi Keresztény Múzeum 
– Magyarország legnagyobb 

 egyházi gy�jteménye 
címmel 

 

A belépés ingyenes!  
 

Mindenkit szeretettel várunk! 
 

 
 

Kedves Visegrádiak! 
 

2012. április 21-én a Föld napja alkalmából TAKA-
RÍTÁST szervezünk Visegrád területén. Gyülekezés 
és a teend�k megbeszélése 9 órától lesz a sportcent-
rumban.   
Mindenkit szeretettel várunk!                Bártfai István      
 

 
 

M E G H Í V Ó 
 

A Don Vito pizzéria és étterem, 
valamint 

a Mátyás Király M�vel�dési Ház 
szeretettel hív mindenkit 

 

2012. április 20-án, pénteken 19 órára 
a DON VITO pizzériába, 

ahol a 2012. évi 

ZOLLER-DÍJ 
átadására kerül sor 

 

Díjátadó ünnepségünket megtiszteli 
Zoller Attila Amerikában él� lánya, 

Alicia Carusona is 
 

A díjátadást követ� emlékkoncerten 
a Szeg� Quartett lép fel 

 

Belépés ingyenes! 
 

Mindenkit szeretettel várunk! 
 

 
  

Egész napos sportprogramra várunk mindenkit  
2012. április 28-án, a visegrádi sportcentrumban! 

  

8.30-tól Ébreszt� tekerés…. Spinreacing Antival  
9-t�l Szép korúak reggeli tornája  
10.00-tól Kispályás focikupa  
    Nevezés a büfében: el�z� napokon 3.000 Ft/csapat 
                                    aznap 9.30-ig 4.000 Ft /csapat 
10.00-tól Biciklis gyorsasági verseny, különböz� kategó-
riákban (sisak kötelez�) 
11.00-tól Strandröplabda kupa 
    Nevezés a büfében: el�z� napokon 1.500 Ft /csapat 
                                    aznap 10.30-ig 2.000 Ft /csapat 
11.00-tól Játékos vetélked�k gyermekeknek és játékos 
feln�tteknek 
12.00–13.30-ig Ebédszünet 
(a büfében szolid árakon várjuk a vendégeket többféle 
meleg szendviccsel, gyorsételekkel, valamint 350 Ft-ért 
galuskás paprikás krumpli káposztasalátával lesz kapható) 
14.00-tól Gyermek íjászverseny (nevezés saját íjjal)  
15.00-t�l Amat�r sakkverseny 
15.30-tól Spinreacing Antival 
16.00-tól Biciklis ügyességi verseny, különböz� kategóri-
ákban (sisak kötelez�) 
17.30-tól Kick-box aerobik Ralffal 
18.00-tól „Csak lányoknak” 
19-t�l Díjkiosztó 
19.30-tól PUMPA ZENEKAR koncert 
Kapcsolódó programok: darts, leng� teke, célba rúgó és 
szkander verseny, készségfejleszt� játékok, tollaslabda 
pálya, kézm�ves foglalkozások, arc- és hennafestés, ho-
mokvárépítés.  
A nap végén a résztvev�k között értékes nyereményeket 
sorsolunk ki! 

Szép napot, jó sportolást! 
Szeretettel várnak minden érdekl�d�t 

a Visegrádi Ifjúsági Sziget Egyesület szervez�i 
Info: 06 (30) 251-6383  

 
 

A Szent György Lovagrend 
szeretettel hívja Visegrád város polgárait 

2012. május 3-án, csütörtök 17 órára 
IV. Béla szobrához, 

ahol koszorút helyezünk el  
nagy királyunk halálának évfordulóján 

 

Mindenkit szeretettel várunk! 
  

 
 

FILMKLUB 
 

Továbbra is várjuk mindazon filmbarátok jelentkezé-
sét, akik szívesen csatlakoznának a filmklubhoz. 

A következ� két vetítés április 26-án, valamint május 
10-én 18 órától lesz a könyvtárban. 

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

Minden érdekl�d�t szeretettel várunk! 
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Közlemény 
  

2012. április 19-én 16.00 órakor az elmúlt 11 év viseg-
rádi bábukiállításának anyagából gy�jteményes kiállítás 
nyílik Érsekújváron, a Thain János Múzeum és az MNM 
Mátyás Király Múzeum együttm�ködésével.  

Minden érdekl�d�t szeretettel várunk. 
A Thain János Múzeum kiállítótermének címe: 
Érsekújvár, M. R. Štefánka 58. Tel: 035 6400 626   

Gróh Dániel 
 

Április 21-én 
     

Parilia-ünnepség  
PALES istenn� tiszteletére  

a Sibrik-dombon 
Gyülekezés a Mátyás-szobornál, indulás 17 órakor 

A Sibrik-dombon az érkez�ket Vesta-szüzek fogadják,  
csendes vonulás a helyszínre, az ünnep ismertetése; 

Róma alapítása: Dramatizált bemutató  
Ovidius nyomán,  

el�adják az Áprily Lajos Általános Iskola tanulói és a 
Soproni Sándor Egyesület tagjai;  

Áldozatbemutatás, t�zugrás, állatsimogatás 
Minden érdekl�d�t szeretettel várunk: 

Soproni Sándor Egyesület 

 

��������
 

Április 21-én, szombaton, az Áprily Lajos Általános 
Iskola épületében 16 órás kezdéssel ismét táncházat 
tartunk.  

A belépés díjtalan; szeretettel várunk minden érdekl�-
d�t: gyerekeket és feln�tteket!     Szabóné Mayer Katalin 
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A korábbi évekhez hasonlóan idén is elindul a feltáma-
dási menet zarándoklat húsvétkor Tihanyból és a pünkös-
di búcsúra érkezik meg Csíksomlyóra. Most az az újdon-
ság, hogy a feltámadási jelvény nem marad ott Csíksom-
lyón, hanem több útvonalon a Kárpát-medencét bejárva a 
h�ség városába, Sopronba érkezik meg Krisztus Király 
vasárnapján, az egyházi év zárásaként. Az esemény célja, 
hogy mint egy imavérkeringésként együtt imádkozzunk 
hazánk, nemzetünk egységéért. 

Városunkban május 6-án kapcsolódhatunk a zarándok-
lathoz. A pontosabb id�pontról plakátról és a templomi 
hirdetésben lehet majd tájékozódni. Részletesebb infor-
mációkat a www.bucsujaras.hu oldalon lehet olvasni.  

A rendezvényre mindenkit szeretettel várunk! 
Szabóné Mayer Katalin 

 

Kiegészítés 
  

A márciusi újságban beszámoltam Önöknek a Sziget 
Ifjúsági házban végzett felújítási munkálatokról és azok-
ról a jó szándékú emberekr�l, akik nagyon sokat segítet-
tek.  

Bármennyire is igyekezetem, sajnos Jung Csaba Wil-
helm neve mégiscsak kimaradt a felsorolásból, így most 
utólag (bocsánat érte!) neki is szeretném megköszönni 
támogató segítségét.                         Bártfai István 

��������	
 

A Visegrád Sportjáért Közalapítvány javára felaján-
lott 2010. évi személyi jövedelemadó 74.214 Ft, mely 
összeget sportfejlesztésre használunk fel. 

Kérjük, 2011.évi jövedelemadója 1%-ának felajánlá-
sával ismét támogassa alapítványunkat. 

A Visegrád Sportjáért Közalapítvány adószáma: 
18666117-1-13. 

Támogatásukat megköszönve:  
Az alapítvány kuratóriuma 
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Talán sokaknak jelent problémát így ünnep után, hová is 
kerüljön, mi legyen a húsvéti nyuszival?  

Szeretnénk felajánlani a lehet�séget arra, hogy a sport-
pályán lév� állatsimogatóba befogadjuk �ket, ahol megfe-
lel� körülmények között gondoskodunk róluk, s�t a gye-
rekek továbbra is látogathatják „nyuszi barátjukat”, akár 
még gondozhatják is az otthon már megunt, vagy problé-
mássá vált kis állatot. 

Igény esetében az alábbi telefonszámokon lehet jelent-
kezni:   

Bártfai Ildikó (30) 931-5580  
és Bártfai István (30) 251-6383  

  

DUNAKANYAR 
KULTURÁLIS  

SEREGSZEMLE 
2012 

 

Kedves Visegrádiak!   
Szeretnénk lehet�séget adni óvodástól az iskolás fiata-
lokon és dolgozókon át a nyugdíjasokig – csak amat�-
röknek –, hogy megmutassák tehetségüket. 

 

 Így: versmondás, prózamondás  
(min�ség alapján lehet egy kategória is),  

ének: csoportos, szóló (min�ség alapján együtt is  
lehet), szóló és csoportos zene, színjátszás, tánc,  

néptánc vagy egyéb kategóriákban 
 

Egyéni el�adások legfeljebb 5 percesek,  
a csoportosok legfeljebb 10 percesek lehetnek 

 

Sikeres felkészülést és jó munkát kívánunk! 
 

Visegrádon a válogató kulturális rendezvényt  
 2012. április 27-én, pénteken 16 órától tartjuk 

 

Helye: Visegrád, mozi  
 

A kiválogatott el�adások a gálam�soron, Tahi-
tótfaluban kerülnek bemutatásra, 

melynek ideje: 2012. május 19., szombat 
 

Kérjük Visegrád lakosait,  
jöjjenek el az április 27-i,  

helyi kulturális válogató rendezvényünkre!  
 

Dunakanyari Rendez�ség 
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2012. április 28., szombat 
 

A visegrádi királyi palotában évente megren-
dezett tavaszünnepen megelevenedik a közép-
kor, az ódon falak közé visszaköltözik Mátyás 
király udvara. Ezen a napon a Mátyás Király 
Múzeum látogatói betekintést nyerhetnek a 
reneszánsz ünnepek, felvonulások, lovagi 
tornák, vadászatok és lakomák világába. 
 

Program: 
 

10.00 Reneszánsz felvonulás zenei bemutató-
val 

11.00 Szent György Lovagrend bevonulása a 
lovagi avatásra 

11.30 Tárlatvezetés a királyi palotában 
12.00 Lovagi torna 
13.30 Meseel�adás Mátyás királyról 
14.30 Solymászbemutató 
15.30 Tárlatvezetés a királyi palotában 
 

A palota udvarán egész nap középkori mes-
terségek bemutatói, kézm�ves vásár és gyer-
mekfoglalkozások lesznek, a királyi konyhá-
ban pedig középkori lakoma készítésébe nyer-
hetnek betekintést a látogatók. Játékos ismer-
kedés erd�, mez� növényeivel, bájital és b�-
bájitalok készítése Mátyás király gyógynövény 
kertjében. 
 

Belép�jegyek:  
– 1.800,– Ft (feln�tt) 
– 1.250,– Ft (diák 6–26 év között) 
– 700,– Ft (ingyenes múzeumi belépésre jogo-
sultak) 
 

A jegyárak tartalmazzák a királyi palota be-
lép�jegyét is.  
 

MEGHÍVÓ 
polgármesterjelölti fórumra 

 

Kedves Visegrádiak! 

Tisztelettel meghívom Önöket polgármes-
terjelölti bemutatkozásomra, az eddig elért 
eredmények számvetésére és városunk jö-
v�jével kapcsolatos elképzeléseim megis-
mertetésére.  
 

Ideje:  
2012. április 26-án, csütörtökön 18 óra 

 

Helye:  
Visegrád, mozi 

 

Számítok szíves megjelenésükre, érdekl�-
désükre, észrevételeikre, javaslataikra.  

Várom Önöket szeretettel: 

Abonyi Géza 

MEGHÍVÓ FÓRUMRA 
 

A fórum azon képvisel�jelölteknek szeretne bemutatkozási le-
het�séget biztosítani, akik még e választási id�szakban más fó-
rumon nem tudták ezt megtenni – személyesen bemutatkozni, 
programjaikat, elképzeléseiket ismertetni.  

 

A fórum id�pontja: 2012. május 2., szerda 18 óra 
 

Helye: Visegrád, mozi 
 

17.40–18.00 Beérkezés 
18.00-tól Bemutatkozás, kérdések, válaszok 

 

A képvisel�jelöltek bemutatkozása  
ABC sorrendben történik. 

 

– Minden jelölt 4 percet kap a bemutatkozásra; 
– Ezt követ�en kérdések, hozzászólások, javaslatok következ-

nek a közönség soraiból. Ez egy csokorban megy mindaddig, 
amíg van hozzászólás; 

– A közönség után újra a jelöltek kapnak válaszadási lehet�sé-
get, 2–3 percben. Mindenki válaszolhat bármely felvetésre, ha 
neki szólt, ha nem. 
 

A fórom levezetésére szövetségünk m�sorvezet�-moderátort 
kér fel, aki egyben felügyeli a felhasználható id�ket, illetve 
biztosítja a rendezvény zavartalan lebonyolítását és kulturált-
ságát. 
 

A fórumra meghívjuk a Danubia Regionális Televíziót is. 
 

Nagy szeretettel várjuk Visegrád lakosságát! 
 

A Visegrádi Szövetség az alapszabályzatában megfogalma-
zott célkit�zés és feladat meghatározásának megfelel�en 
szervezi meg a fórumot. 

Visegrádi Szövetség Egyesület elnöksége 

 

MEGHÍVÓ 
 

Tisztelt Választópolgárok! 
 

A Visegrádért Tenni Akarók Társasága  
 

szeretettel meghívja Önöket 
 

a 2012. május 3-án, csütörtökön, 18 órakor  
 

kezd�d� 
 

VÁLASZTÁSI FÓRUMRA 
 

a visegrádi moziba. 
 

Az esten részletesen megismerhetik választási programun-
kat, polgármesterjelöltünk és képvisel�jelöltjeink elképzelé-
seit. 

Szívesen válaszolunk az Önök által feltett kérdésekre. 
 

Mindenkit szeretettel vár 
 

Félegyházi András polgármesterjelölt és csapata: 
 

Bálint Zsolt, Bártfai István, Grósz Gábor, 
dr. Kucsera Tamás Gergely, Mikesy Tamás  

és Schüszterl Károly képvisel�jelöltek 
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Id�pontja:  
2012. május 1., kedd 

 

Helye: 
sportpálya és környéke 

 
PROGRAM: 

6.30–7. 30 Zenés ébreszt�  
(Harangvirág utca, Sziget utca,  
Polgár bolt, 1848-as emlékm�,  

Málé Platz, Rév utca, 11-es f�út  
a patak tájékán, sportpálya) 

 
7.30–10. 00 Elhelyezkedés,  

berendezkedés 
El�készületek a f�zéshez, 

vetélked�khöz, a hangosításhoz, büfé-
hez stb. Résztvev�k érkezése. 

 
10.00–10.30 Megnyitó  
Polgármesteri köszönt�:  

Abonyi Géza 
 

Kultúrm�sor:  
Tátika Dalkör, Visegrádi Férfi Dalkör 

 
10.30–11.30 Vetélked�k,  

labdajátékok  
(buli futball, kicsiknek is) 

 
11.30–12.15 Ürömi Duhajdombi  

Kutyaiskola bemutatója 
 

12.15–13.30 „Ebédszünet” 
 

13.30–14.00 F�z�verseny  
és vetélked� értékelése, jutalmazása 

 
14.00–17.00 Futballmérk�zések,  

játszóház,  
akadály- és kerékpárverseny  
és egyéb játékos programok 

 

Szeretettel várjuk  
Visegrád minden polgárát! 

 

Abonyi Géza 
polgármester      

                                                                                                                                       
ifj. Zeller Márton 
az NKÖ elnöke 

 

Rendez�k:  

Visegrád Város Önkormányzata,  
Visegrád Német Kisebbségi  

Önkormányzata,  
Visegrád civil szervezetei 

MEGHÍVÓ 
 

Nagymaros bemutatkozik Visegrádon 
 

Kedves Visegrádiak! 
Május hónapban Visegrád egy napra vendégül látja a nagymarosiakat, 

akik különféle ötletekkel és programokkal és nagy szeretettel készülnek 
az alkalomra. 

Ugyan így mutatkozik be Visegrád is Nagymaroson a szeptemberi hó-
napban. 

 

Tisztelettel hívjuk városunk minden lakosát és az éppen itt tartózkodó 
látogatókat, üdül�ket, turista vendégeket Nagymaros bemutatkozó ren-
dezvényére! 
 

Id�pontja: 
2012. május 12-én, szombaton 10.00 órától 19.00 óráig 

 

Helye: 
A tornacsarnok és környéke, az iskola udvara 

 

10.00-tól Beérkezések a helyszínre; 
Kézm�ves és bemutató vásár: kézm�ves és egyéb foglalkozá-
sokkal –19 óráig; 
Emberkönyvtár: nagymarosi emberek beszélnek, mesélnek, ha 
kérik –16 óráig (nagymarosiak „kikölcsönözhet�k” visegrádi 
„olvasók” számára: beszélgetésre); 
Címzett levelez�lapokat kaphatnak a visegrádiak Nagymaros-
ról – levelezéshez; 
Költ�-íróverseny: erre az alkalomra írt és a két városhoz kap-
csolódó témában (verseket, írásokat várunk május 11-ig amat�r 
és hivatásos szerz�kt�l egyaránt)  

10.30-tól Megnyitó – a két városvezetés köszönt� beszéde; 
10.45-t�l Kultúrprogram – zenés, táncos m�sorok délig; 
12.00-t�l Ebéd (14.00 óráig); 
13.00-tól Kiállításmegnyitó:   

nagymarosi m�vészek munkái lesznek  láthatók; 
14.00-t�l Vetélked�k, sportmérk�zések; 

Könny�zenei, m�sorok; 
Színi el�adás: Mátyás királyról szóló izgalmas meseel�adás 
a gyerekeknek (feln�tteknek); 

16.00-tól Táncos mulattság (19.00 óráig) 
 

Mindenkit  hívunk és szeretet tel  várunk! 
 

Nagymaros Város Önkormányzata, 
Kisebbségi Önkormányzata, 

 

Nagymarosi Kerekegylet Egyesület, 
 

Visegrád Város Önkormányzata, 
Kisebbségi Önkormányzata, 

 

Visegrádi Szövetség Egyesület, 
 

a két város civilszervezetei, egyesületei 
 
 

Kedves Visegrádiak! 
 

2012. március 3-i számában a Magyar Hírlap egy terjedelmesebb írást 
közöl Szkok Ivánnal. A cikk apropója az Új alkotmány születik cím� 
képe, és annak kiállítása.  

Ha valakit el szeretné olvasni az írást a visegrádi könyvtárban megte-
heti azt, a kép a Kortárs fest�k a magyar történelemr�l, ,,Hazánk múlt-
ja, jelene és jöv�je” cím� kiállítás részeként 2012. augusztus 26-ig te-
kinthet� meg a Magyar Nemzeti Galériában. 

A VH szerkeszt�sége 
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Visegrádi megemlékezés Viktorin Józsefr�l,  
2012. március 17-én 

 

A Visegrádról szóló tudományos, 
ismeretterjeszt�, ill. turisztikai kiad-
ványokban, internetes portálokon 
szinte mindenhol megtalálhatjuk 
Viktorin József nevét. Viktorin Jó-
zsef (Jozef Karol Viktorin), (1822–
1874) katolikus pap, író, m�fordító, 
irodalomszervez�, kiadó, m�emlék-
véd� 190 éve, 1822. március 12-én 
szegény földm�ves szül�k gyerme-
keként született a Nagyszombat 
(Trnava) melletti Zavaron. Teológiai 
tanulmányait Nagyszombatban vé-
gezte. 1847-ben kezdte meg papi 
m�ködését. Szenicán (Senica), 
Pozsonynádasban (Trstín), Sza-
kolcán (Skalica) végzett szolgálata 
után 1852 és 1866 között Budán az 
óbudai és a vízivárosi plébániákon 
volt káplán, majd 1866-tól haláláig, 
1874. július 20-ig visegrádi plébá-
nos. Literátori életm�vében legjelen-
t�sebb a szlovák irodalmi tevékeny-
sége, melyet mint író, m�fordító, 
szerkeszt�, kiadó fejtett ki.  

Visegrádi szolgálata során felújítot-
ta az iskolát, több egyházi épületet. 
1869-ban, turistautat építetett a fel-
legvárba. A fellegvár alatt, az általa 
felállíttatott Zách Klára-kereszt fel-
avatása alkalmából nagyszabású 
ünnepséget szervezett, melyr�l a 
korabeli sajtó is beszámolt. Eötvös 
József kultuszminiszternél történt – 
szóbeli és írásbeli – közbenjárásának 
köszönhet�, hogy 1872-ben állami 
költségen megkezd�dött a visegrádi 
vár helyreállítása. Ez volt a magyar-
országi m�emlékvédelem egyik, 
legkorábbi, jelent�s munkálata. Vik-
torin a visegrádi Mátyás Király Mú-
zeum mint a Magyar Nemzeti Mú-
zeum fíliájának a ,,múzeumi kereszt-
apja”, mivel � írta le el�ször Eötvös 
Józsefhez írt levelében: ,,Lenne 
pedig, véleményem szerint ezen 
Salamontoronyból keletkezend� 
épület legczélszer�bben régiségtárrá 
átalakítandó, a mely régiségtár mint 
a pesti Nemzeti Museum fiókja,  

különösen azon tárgyak menhelyeül 
szolgálna, a melyek Nagy Lajos és 
Korvin Mátyás fényes korszakára 
vonatkoznak, és azért is »Korvin 
Mátyás régiségtárának« nevezetét 
viselhetné.” Visegrádon járva több 
helyen találkozhatunk Viktorin tevé-
kenységének nyomaival: a Mária-
kápolna kapuja és az iskola bejárat 
feletti vörös márvány táblák, a Kál-
váriára vezet� lépcs�nél elhelyezett 
felirat, a plébániatemplom oltár el�tt 
a hívei körében elhunyt plébánosok 
emlékezetét megörökít� tábla. Ma-
gyar és német nyelv� könyvet írt 
Visegrád történetér�l. Egész életé-
ben vállalt szlovák nemzeti elkötele-
zettsége mellett Visegrád mint leen-
d� magyar nemzeti emlékhely turisz-
tikai és m�emléki értékeinek lelkes 
mecénása, fejleszt�je, aki minden 
szempontból megérdemli, hogy 
megemlékezzünk róla.  

2012. március 17-én a visegrádi 
múzeum és a m�vel�dési ház – szá-
mos támogató segítségével – Vikto-
rin-emléknapot rendezett, amely 
szakmai konferenciából, Viktorin 
sírjánál történ� megemlékezésb�l, a 
Viktorin és Visegrád c. kiállítás 
megnyitójából és a néhai visegrádi 
plébános lelki üdvéért bemutatott 
miséb�l állt. Az emléknapon képvi-
seltette magát az Országos Szlovák 
Önkormányzat, a Józsefvárosi Szlo-
vák Önkormányzat, a Matica 
Slovenska érsekújvári (Nové 
Zámky) szervezet és az ottani Három 
Hidak Polgári Társulás is.  

Peter Weiss úr, Szlovákia budapesti 
nagykövete nemcsak a Viktorin 
sírjánál történ� koszorúzáson vett 
részt, de ezt követ� kiállításon meg-
nyitó beszédet mondott. A konferen-
cián nemcsak Viktorin életér�l hall-
hattunk el�adásokat, de átfogó refe-
rátum elemezte a 19. századi szlovák 
politikáról és a szlovák–magyar 
viszonyról. A temet�ben Viktorin 
sírjánál  szlovákiai és magyarországi 

intézmények koszorúztak. A meg-
emlékezés emelkedettségéhez nagy-
ban hozzájárult a János Templom 
Kórusa által el�adott két szép egyhá-
zi ének. A közös imádságot Kalász 
István kanonok, plébános úrral 
mondhattuk el.  

A m�vel�dési házban Viktorin vi-
segrádi munkásságát és korabeli 
Visegrádot bemutató képeket, do-
kumentumokat láthattak a megnyitó 
résztvev�i. A visegrádiak áldozat-
készségének és Viktorin kiváló szer-
vez�i képességének a bizonyítéka az 
iskola felújításának támogatói listáját 
megörökít� nyomtatvány, amelyen 
el�kel� személyek – király, eszter-
gomi érsek és más f�papok – mellett 
szinte az összes visegrádi család 
neve ott olvasható. Úgy gondolom, 
nem mindenki láthatta-olvashatta azt 
a levelet, amelyben Viktorin a szlo-
vák pap mint az iskolabizottság 
elnöke, felhívja Niedermüller József 
német-sváb tanító figyelmét magyar 
nyelv oktatásának fontosságára.  

Viktorin élete és munkássága min-
den belemagyarázás nélkül szép 
példája annak, miként lehet valaki 
saját nemzetének h� fia, nyelvének, 
irodalmának ápolója úgy, hogy más 
nemzet kulturális és történeti értékeit 
nemcsak megbecsüli, hanem önfel-
áldozóan segíti azok meg�rzését. Mi 
itt, Visegrádon, ezért különösen 
nagyra becsülhetjük Viktorin József 
itteni munkálkodását és annak ered-
ményeit. 

�szintén remélem, hogy az emlék-
nap szlovák és magyar résztvev�i is 
ezeket a gondolatokat és egy szép 
találkozás emlékét �rizték meg már-
cius 17-r�l. Végezetül ezúton is 
szeretnénk megköszönni mindazok 
segítségét – helysz�ke miatt itt nem 
sorolhatjuk �ket fel –, akik hozzájá-
rultak ennek a napfényes márciusi 
napnak a sikeréhez. 

                                      Gróf Péter

 

A Viktorin-kiállítás a Mátyás Király M�vel�dési Házban április 30-ig látogatható! 
 

Április 25-én, szerdán 16 órakor a kiállítást szakvezetéssel lehet megtekinteni! 
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Magyar László: 
 

SZÜNDESZMOSZ 
,, És az Ige testté lett…” (Jn 1,14) 

 

Ülök az udvarteraszon, kocsmában, 
ma-síkján az életemnek és nyilván az eleve 
elrendeltetett héján az elektronburoknak, 
de térben és id�ben ,,Affelé” tendál minden… 
Még az óra is három felé ketyeg… 
Hollók viaskodnak a Kálvária fölött… 
A parton dögev� varjak csapata lebzsel… 
A ,,címzetes” lepel ráncaiból morzsánként gurul 
el� a hit súlyozottsága: a vajúdó értelem. 
Nemhogy a sör, a lándzsahegyre t�zött szivacs se 
segítene most, 
a jelképet kisebbnek érzem a fizikálisnál nagyobb 
csonthasogatástól, 
a szaggatás mérésére énjeim-énje, 
teremt�désem mikéntje kísért, de nem mérceként, 
csak: mint elv!, – mint alap! – 
de mégis, mégis érzem a kapcsolódást, 
nyáj-népünk, hogy kereng körr�l-körre a könnyebb kolompszó után, 
s bot, kutya, ostorrittyenés hangja, 
s a szíjvég, ha hátukon táncol – CSAK AZ AZ ÉRV! – 
Hiába áll a pásztor. 
 

Lapjaival körülsorjáz kétezernél több naptár. 
Küllem és kellem csacsog, 
hallgat szellem és jellem, 
a látszat érdek, a látszat érvek el�jogot hozsannáznak, 
feleslegességét sok apró odafigyelésnek, 
feltételezve helytelenségét megannyi másnak; 
– A nagy egység részek egésze! – szóözönben hal el a részlet, 
– részletekben a lélek. 
 

Peregnek a napok, 
égitestek, csillagok tengelysíkján id�hányadok az évnyomok. 
Éjszakák és nappalok: – váltakoznak évszakok. 
Most tavasz lesz, s ha tavasz van, a tisztuló agyban 
a szándék, mint ajándék, bár szóba, asztalra kerül, 
elvh�vös egyedül magában mégis: semmi! 
Szó meg szó; tett meg tett; élveteg látszat: 
        – semmi alázat – 
és a viták végét várva egy óra is éveknek t�nik, 
elvek medd� szópárbaj szaporodása, 
nem szelíden simuló értelem szülötte magyarázat. 
Nem szerelem, 
nem szeretet, mely árasztva árad és a befogadó várja, 
egyre várja tágulón befogadható újabb tágulását a befogadásra; 
placenta ködök honán átvilágló lebbenését az �s Anyaméh-óceánba; 
el�bbre-el�re…! A JÖV�BE…! 
 

Könnyebb építeni a pártokat, mint a partokat, 
s e munka bére, ára: elsikkad az id�k falában. 
 
Csak a nyíló értelem, ráérz� érzelem, 
a legbens�bb sejtelem, a rejt� rejtelem az a sejt elem, 
ki bentr�l ki, fényt úgy sugároz, 
hogy kintr�l be, végtelen tüzéhez láncol: 
       pásztor-bárány 
               és 
     bárány-pásztor; 
kísértések kísértése kísértettje; 
szellem testében megtestesült szellem ragyog 
és miel�tt – Volna? – Lenne? – 
született: 
 VAGYOK! 
 

Templom az Isten Háza. 
Hite a Világosság. 
Igazsága a Keresztje. 
Tartalma a Lélek. 
 

Visegrád, 2011–12. (Fekete vasárnap) 

 

Kedves 
Visegrádiak! 

 
Meghívjuk Önöket az 

 

U13-asok 
futballkupájára 

 
Id�pontja: 

2012. április 30., 
szerda 

 
Helye: 

sportpálya 
 

Rendez�k: 
Visegrád Város 
Önkormányzata 
és a Visegrádi 

Sport Egyesület 
 

PROGRAM: 
 

9.00–12.00 
Meghívásos 
futballkupa 
az U13-as 

korosztálynak 
(hat csapat 

részvételével) 
 

12.00–13.00 
Büntet�rúgások versenye: 

Jelentkezés alapján – 
13 éves korig 

 

13.00–14.00 
Ebédszünet 

és eredményhirdetések 
 

14.00–17.00 
Játékos vetélked�k, 

labdajátékok 
 

17.00 órától 
Öregfiúk 

bajnoki mérk�zés: 
Visegrád–Solymár 

 
Kérjük, jöjjenek ki 

a sportpályára! 
 

Abonyi  Géza 
polgármester 

 

Szendrey  Lajos 
Visegrádi Sport Egyesület 
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2012. január 18-án a zsákutcát jelöl� és a 3 t-nál ne-
hezebb gépjárm�vek behajtását tiltó táblákat a Kilátó 
utca torkolatától a Csuka-völgy bejáratához helyezték 
át. Ez az intézkedés is megmutatja városunk vezetésé-
nek m�ködési hiányosságait. 

A táblák kihelyezését elrendel� határozatot (remélem, 
van ilyen) nem küldték el az érintett lakóknak, illetve 
ingatlantulajdonosoknak. 

A tilalom következtében az érintett ingatlanokra nem 
lehet tüzel�anyagot szállítani, az ingatlanokról nem 
lehet elszállítani a szennyvizet, és szükség esetén a 
t�zoltóautók sem hajthatnak be. Lényegében az érintett 
lakosok rendeltetésszer� használata válik lehetetlenné a 
tilalom betartása esetén. 

A város vezetésének lenne ugyanakkor a kötelessége 
a megfelel� közutak, közúthálózat kiépítése – a köz-
m�vezetékekkel együtt. 

Kérdés az is, hogyan akarnak betartatni egy olyan ti-
lalmat, amit korábban maguk sem tartottak, illetve 
tartattak be. 

A kérdést korábbi nyílt levelemben már felvetettem. 
Választ nem kaptam erre sem és az ott leírt más észre-
vételeimre sem. A válaszadás elmulasztása önmagában 
is súlyos szakmai és etikai vétség. Ezt a vétséget Sza-
layné Éliás Ágnes azzal tetézte, hogy hivatalos közle-
ményben azt a valótlanságot állította: a Kilátó utcai 
támfal építésével kapcsolatban minden kérdésre vála-
szoltak. Felettesei, f�nökei elnéz�, cinkos magatartása 
nélkül mindezt nem tehette volna meg. 

Abonyi Géza megválasztása utánra Visegrád rohamos 
fejl�dését ígérte. Sajnos, a fejl�dés negatív irányban 
következett be Visegrád vezetése szellemi és erkölcsi 
téren egyre újabb mélypontot ért el. 

A tetteiket mentegetni igyekv� szerint: a valótlansá-
got közzétev� m�szaki el�adó, a zavaros, értelmetlen 
mondatokat irogató alpolgármester és a rövid id� alatt 
tisztségére alkalmatlannak bizonyuló polgármester 
csupán hangulati elemek. Nevetségessé válásuk árán 
teremtenek jókedvet. A hivatal nevet, a városunknak 
azonban csak az egyik szeme… 

Hübler János 
 

Egy káros szenvedély 
 

Már többször írtam e káros szenvedélyekr�l, amit ma 
újból megírok; ezek a szenvedélyek már évszázaddokkal 
ezel�tt is jelen voltak az emberek között. Ez egy igen 
egészségtelen szenvedély. Az ember megfert�z�dik, és a 
környezetét is károsítja.  

Valamikor régen a gyerekek is kipróbálták ezt a káros 
szenvedélyt, kíváncsiságból megpróbáltak ellopni a fel-
n�ttekt�l egy-egy szálat, csak hogy az els� lenyelt cigaret-
tafüst igen rosszul esett, de a kíváncsiságtól újra és újra 
megpróbálták lenyelni ezt a káros és egészségtelen büdös 
füstöt. Nincs olyan gyermek, aki ne próbálta volna ki. 

Valamikor mi is kipróbáltuk, amikor gyerekek voltunk, de 
nem cigarettával, hanem valami száraz falevéllel. Ez 
olyan büdös volt és keser�, hogy hamar abba is hagytuk, 
mert csípte a nyelvünket. 

Hát most szeretnék elmesélni egy igaz történetet, ami 
velem megtörtént. Kisgyermek voltam, és engem is izga-
tott, ahogy a feln�ttek fújták a füstöt. Gondoltam, én is 
kipróbálom, ugyanis az én apám (Sursi bácsi) trafikos volt 
a Rév utcában, és sokféle cigaretta, pipadohány volt az 
üzletben. Gondoltam, ellopok a polcról egy doboz cigaret-
tát, volt ott sokféle finom illatú külföldi és hazai, ezek 
közül vittem egyet el. Ezt a cigarettát úgy hívták: Darling. 
Igen kellemes illata volt. 

Az egyik barátommal felmentünk a hegyre, és rágyújtot-
tunk. Én az els� slukknál rosszul lettem, rögtön abba is 
hagytam. Arra járt egy visegrádi lány, úgy hívták, 
Budenszki Margit; � elkérte, mert már nagy dohányos 
volt. Hálát adok Istenek, mert � mentett meg ett�l a káros 
szenvedélyt�l. A poén az volt, hogy a Margit bement az 
apámhoz, és megmondta, hogy kaptam a Pityutól egy 
doboz Darlingot. Aztán este megkaptam a cigaretta árát, 
egy jó verést, ez talán használt az én cigarettázásomhoz. 

 Nem ajánlom senkinek, a gyerekeknek meg f�képp, 
mert igen sok ember meghalt e káros szenvedélyt�l. Azt 
mondják, ezek a dohányosok nem tudnak leszokni, mert a 
nikotin átjárja az egész testet. Nem akarok ebb�l kam-
pányt csinálni, de higgyék el, az egészség a legfontosabb 
az embernek. 

Id. Szinay István 
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ID�TARTAMA: 5 nap 
ID�PONTJA: 2012. június 30.–július 4. 
SZÁLLÁS: 3 csillagos tengerparti WC/zuhanyzós szál-
lodai szobákban 
ELLÁTÁS: félpanzió (reggeli, vacsora) 
Az ötnapos út programja két alkalommal idegenvezet� 
kíséretével városnézési lehet�séget is kínál. 
KÖLTSÉGE: 59.900 Ft/f�, mely tartalmazza: 
– az út költségét Riminibe és vissza (üzemanyag, autó-

pálya-matrica, parkolási díjak stb.), 
– a 4 éjszakai szállást, 
– a reggeliket és a vacsorákat, 
– az idegenvezetést. 
B�vebb tájékoztatást az alábbi elérhet�ségeken kaphat-
nak az út iránt érdekl�d�k: 

06 (30) 450-6151 / 06 (26) 397-134 
bocskay.zsuzsa@gmail.com 

 

PAPÍRKUTYA  
ÁLLATORVOSI RENDEL� 

 

(Pilismarót, Esztergomi út 98.) 
 

Véd�oltások, 
ambuláns betegellátás, 

ultrahangos fogk�-eltávolítás, 
ivartalanítás, 

laborvizsgálatok teljes palettája, 
mikrochip-beültetés, regisztráció, 
állatútlevél ügyintézése, kiállítása, 

dietetikai tanácsadás, 
allergiakezelés 

 
Kérjük,  

egyeztessen id�pontot 
 

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

Dr. Kökény Endre 
 

www.papirkutyarendelo.hu 

 

Cserépkályha építését 
új és használt csempéb�l, 

régi kályha felújítását, garanciával, 
korrekt áron vállalom!  

Balogh Zsolt 06 (20) 414-7396 
b-bcserepkalyha.hu 

 

A Visegrádi Hírek márciusi számában technikai hiba 
miatt nem került leközlésre az alábbi köszönetnyilvání-
tás.  

Elnézést kérünk érte, és most hibánkat pótolva most 
tesszük közzé: 

 
Köszönjük mindenkinek a részvét  

és a szeretet minden megnyilvánulását,  
azt, hogy olyan sokan elkísérték utolsó útjára 

 

JUNG JÓZSEFNÉT,  
 

és sírjára virágot helyeztek el 
 

Jung Vilmos, gyermekei és Annamária 
 

 
MÁJUSBAN NYITÓ VISEGRÁDI SZÁLLODÁBA KERESÜNK  
TAPASZTALT MUNKAER�T A KÖVETKEZ� POZÍCIÓKRA 

 

Értékesít� 
– szakirányú végzettség, 
– szállodai értékesítési területen szerzett gyakorlat, 
– kiváló tárgyalástechnikai és meggy�z� képesség, 
– jó kommunikációs készség, magabiztos fellépés, 
– ügyfélorientált szemléletmód, 
– tárgyalóképes angol nyelvtudás, egyéb nyelv ismerete 

el�ny, 
– kifogástalan megjelenés, önálló munkavégzési képesség, 
– Hostware ismerete el�ny. 
 

F&B manager / Üzletvezet� 
– szakirányú végzettség, 
– 5 éves vendéglátóipari, 2 éves vezet�i tapasztalat, 
– tárgyalóképes angol nyelvtudás, egyéb nyelv ismerete 

el�ny, 
– kifogástalan megjelenés, önálló munkavégzési képesség, 
– vendégorientált szemléletmód, 
– Hostware ismerete el�ny. 
 

Recepció, felszolgáló 
– szakirányú végzettség, 
– jó kommunikációs készség, magabiztos fellépés, 
– tárgyalóképes angol nyelvtudás, egyéb nyelv ismerete 

el�ny, 
– rugalmasság, precizitás, kitartás, 
– önálló munkavégzés, vendégorientált szemléletmód, 
– Hostware ismerete el�ny. 
 

Szobalány, konyhai kisegít� 
 

Fényképes önéletrajzokat a bérigény megjelölésével az 
info@patakhotel.hu e-mail címre várjuk. 
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területi képvisel� 

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

 

Biztosítások kötése, ügyintézés ügyfeleimnek 

 
Hirdessen a Visegrádi Hírekben! 

Kedvez� tarifák! 
Többszöri hirdetésnél árengedmény is! 
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A FEKETE HOLLÓ ÉTTEREM 
 

minden szerdán az étlap áraiból 

50% engedményt ad kedves Vendégeinek! 
 

Nyitva: 12–22 óráig 
 

Tel.: 06 (26) 397-318, 06 (30) 304-9077 
 
�

 

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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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! 
 

 

�szi ivartalanítási és chips beültetési akció 
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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 

 

 
 

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

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

 

Az ürömi Duhajdombi Kutyaiskola 
szeretettel meghív mindenkit 

május 1-jén fél 12 órára a sportpályára. 
A gazdik szórakozásáról a bobpálya gondoskodik. 

Jöjjenek minél többen! 
Tófalvi Tekla 

Mátyás király u. 90. 
Tel.: 06 (20) 566-8953 
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Alsó tagozatos tanulók korrepetálását vállalom 
Mohácsi Jánosné 

ny. pedagógus 
Tel.: 06 (30) 681-1229 

 
 

 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 


