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Eltelt egy év, és ennek megfelel�en július második 
hétvégéjén – immáron 28. alkalommal – rendezzük 
meg városunk legnagyobb eseményét, a Visegrádi 
Nemzetközi Palotajátékokat. 

A tavalyi évhez hasonlóan négy napos lesz a rendez-
vény, testvérvárosaink közül Lanciano mellett idén 
Obergünzburg képviselteti magát. 

Folytatódnak a tavaly megkezdett egyéb újítások is. A 
vendéglátóknál az 50%-os kedvezmény idén nem egy 
napon csütörtökön, hanem minden nap 18 óra után 
vehet� igénybe. A kedvezmény továbbra is csak étel 
vásárlására vonatkozik. A visegrádiak napja továbbra 
is a péntek lesz. Ezen a napon vehetik igénybe az eddi-
gi gyakorlatnak megfelel�en a visegrádi állandó lako-
sok a palotajátékokra szóló ingyenes belép�t. Ennek 
érvényesítése viszont egyszer�bb lesz a korábbi évek-
nél. Nem kell ugyanis a m�vel�dési házban átvenni a 
jegyet, hanem pénteken reggel 8 órától a tornapálya 
melletti (erre a napra a visegrádiak számára fenntartott) 
kasszánál lehet átvenni a tiszteletjegyeket. 

Ebben az évben is több száz szerepl�t várunk Ma-
gyarországról és külföldr�l. Eddig nyolc országból 
jelezték hagyomány�rz� csoportok részvételüket a 
játékokon. A látványos királyi menet csütörtökön 14 
órakor, péntekt�l vasárnapig 9.30 órakor indul az isko-
lától. Emellett szombaton este 20.30 órakor fáklyás 
felvonulást is tartunk a plébániatemplomtól a királyi 
palotáig. 

A lovagi tornapályán megrendezend� programon be-
lül  is  lesznek  változások. Egyrészt  háromféle  lovagi 

programból (a cseh, a lengyel és a magyar király lovagi 
tornája) választhat majd a tisztelt néz�, másrészt pénte-
ken és szombaton este 21 órától is tartunk lovagi tornát 
t�zzel és fényekkel (pénteken a Szent György Lovag-
rend programját, szombaton az összes többi szerepl� 
m�sorát láthatjuk majd).  

A királyi borudvart a korábbiakhoz hasonlóan kíván-
juk megszervezni, helyszíne immár hagyományosan a 
palotaudvar lesz, ahova a régi Magyarország történelmi 
borvidékei és legnevesebb borászai hozzák el legjobb 
boraikat. A borudvarban csütörtökön este rendezzük 
meg a hagyományos reneszánsz lakomát; ennek a 
programját és a jelentkezés feltételeit a palotajátékok 
honlapján találhatják meg. 

A küls� helyszínek esetében is újításokkal találkoz-
hatnak majd. A parkszínpad átkerül az MTA-üdül� 
kertjébe, ahol az eddigiekhez hasonlóan színvonalas és 
látványos szórakoztató programokkal várjuk a látoga-
tókat. A parkszínpad korábbi helyén, a platánsor mel-
letti parkban katonai tábor épül fel, ahol bárki bete-
kinthet a középkori tábori élet mindennapjaiba, a Du-
na-parton pedig idén újra látogatható lesz a középkori 
hajókiköt�. 

 
Kérünk mindenkit, hogy erejéhez mérten segítse a 

rendezvényt, tekintse magáénak azt ebben a gazdasági 
helyzetben, mert nagy szükség van mindenkire, hiszen 
csak úgy tudjuk m�ködtetni és továbbra is fenntartani 
ezt a számunkra és remélhet�leg vendégeink számára 
is fontos eseményt! 
 

Szeretettel  várunk mindenkit! 
 

Részletes információ a www.palotajatekok.hu honlapon olvasható,  
és megtalálják rendezvényünket a facebookon is! 

 
                                                                                                                                                   Cseke László 
                                                                                                                                                      szervez�,  

a Szent György Lovagrend tagja 
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V Á R O S H Á ZI  H Í R E K  
 

Tájékoztató  
a májusban megtartott képvisel�-testületi üléseken történtekr�l 

 

Az újonnan megválasztott képvisel�-testület 2012. 
május 14-én tartotta alakuló ülését, melyen els�ként a 
korelnök Schüszterl Károly köszönt�je után a Helyi Vá-
lasztási Bizottság elnöke, Kárpát Ildikó adott tájékoztatást 
az id�közi választás hivatalos eredményér�l. Ezt követ�en 
minden képvisel�, majd a polgármester átvette megbízó-
levelét és letette esküjét. A képvisel�-testület a jogszabá-
lyi el�írásoknak eleget téve, megállapította a polgármester 
illetményét, valamint költségtérítését. A polgármester 
javaslatára, a jogszabályoknak megfelel�en titkos szava-
zással, min�sített többséggel Dr. Kucsera Tamás Gergely 
képvisel�t választotta meg a testület alpolgármesterré. 
Ezután az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
következett. Az alakuló ülés egyik további kötelez� eleme 
a Szervezeti és M�ködési Szabályzat módosítása, így 
ennek megfelel�en a polgármester el�terjesztésére sor 
került a rendelet módosítására. A módosítás több ponton 
érintette az alaprendeletet, mely egyrészt magasabb szint� 
jogszabályi változásokból következett, valamint változott 
a képvisel�-testület állandó bizottságainak rendje is. E 
tekintetben a jöv�ben négy bizottság m�ködik majd, az 
következ�k szerint: gazdasági és pénzügyi ellen�rz� bi-
zottság; közm�vel�dési, oktatási, ifjúsági és népjóléti 
bizottság; városüzemeltetési és városfejlesztési bizottság, 
továbbá ügyrendi, valamint vagyonnyilatkozatot és össze-
férhetetlenséget vizsgáló bizottság. Továbbá lényeges 
változás az el�z�ekhez képest, hogy bevezetésre került a 
tanácsnok intézménye. A képvisel�-testület e posztra 
Bártfai Istvánt mint a legtöbb szavazatot szerzett képvise-
l�t választotta, gazdasági és szociális ügyek tanácsnoka 
elnevezéssel. Végül, de nem utolsó sorban a bizottságok 
tagjainak megválasztása következett, melyek összetétele a 
következ�: 

 
Gazdasági és pénzügyi ellen�rz� bizottság 
Elnöke:  Bálint Zsolt 
Tagja: Schüszterl Károly 
 
Közm�vel�dési, oktatási, ifjúsági és népjóléti  
bizottság 
Elnöke:  Hintenberger András 
Tagjai:  Bálint Zsolt 
 Mikesy Tamás 
 Schüszterl Károly 
 
Városüzemeltetési és városfejlesztési bizottság 
Elnöke:  Bártfai István 
Tagjai:  Mikesy Tamás 
 Schüszterl Károly 
 
Ügyrendi, valamint vagyonnyilatkozatot  
és összeférhetetlenséget vizsgáló bizottság 
Elnöke:  Mikesy Tamás 
Tagjai:  Bártfai István 
 Hintenberger András 

A bizottságok a kés�bbiekben kiegészülnek felkért küls�s 
tagokkal, akik szintén szavazati joggal rendelkeznek, 
valamint álladó meghívottakkal, szakért�kkel.  
 

A képvisel�-testület 2012. május 21-én tartotta kö-
vetkez� ülését.  

– Máthé Gábor és Somosi János tervez�k a biof�t�m� 
engedélyezésére vonatkozó terveket visszavonták, és 
kezdeményezték az engedélyezési eljárás megszünte-
tését. A képvisel�-testület ezen bejelentésüket tudo-
másul vette, ugyanakkor sajnálatosnak tartja az enge-
dély visszavonását, egyúttal kifejezi, hogy elviekben 
támogatja egy alternatív f�t�m� létesítését, és keresi a 
megvalósítás lehet�ségét.  

– Döntött a testület a Tölgyfa utca–Berkenye utca útépí-
tési és csapadékvíz-elvezetési terveinek megrendelésé-
r�l, a legalacsonyabb árat ajánló Grafitus Kft.-t�l 
400.000 Ft + áfa összegben. 

– A képvisel�-testület felhatalmazta a polgármestert, 
hogy folytasson tárgyalásokat az OTP Bank Nyrt. kép-
visel�jével a 200 millió forintos célhitel módosításá-
nak feltételeir�l, valamint az elnyert pályázatok meg 
nem valósulása esetén az esetleges szerz�désmódosí-
tás lehet�ségeir�l. 

– Ugyancsak felhatalmazta a polgármestert a testület 
arra, hogy a jelenlegi óvoda fejlesztési pályázat mel-
lett egy új pályázat el�készítését kezdje el, illetve az 
azzal kapcsolatos egyeztetéseket folytassa le. 

– Döntés született arról, hogy a F� utca 16. szám alatt 
található, a Magyar Állam tulajdonát képez� volt 
rend�rségi üdül� ingyenes önkormányzati tulajdonba 
vételét kéri az önkormányzat a Nemzeti Vagyonkeze-
l�t�l, önkormányzati feladatok ellátása céljából. 

– Az el�írásoknak megfelel�en helyesbítette a testület, a 
korábbi testület döntését arról, hogy szintén a Magyar 
Állam tulajdonát képez� F� u. 91–93. szám alatt talál-
ható, volt m�emlékvédelmi felügyel�ség épületét is 
ingyenes önkormányzati tulajdonba kéri önkormány-
zati feladatok ellátása céljából. 

– Elfogadta a képvisel�-testület a KVG Zrt. által 2012. 
május 21-én megküldött 20.000 Ft + áfa/tonna díjat a 
kommunális hulladék begy�jtésére, szállítására és ár-
talmatlanítására, 2012. április 15.–2012. október 15-ig 
tartó id�szakra vonatkozóan, azzal a feltétellel, hogy a 
KVG Zrt. egyoldalú jognyilatkozattal kijelenti, hogy 
sem a 2011., sem a 2012-es évre vonatkozóan nem él 
díjkompenzációs jogával. 

– Felhatalmazta a testület a polgármestert arra, hogy a 
hulladékszállítás jöv�jével kapcsolatosan tegyen lépé-
seket, tekintettel arra, hogy a jelenlegi szolgáltató el�-
reláthatólag 2012. október 15-ig végzi a szállítást a te-
lepülésen. 

– Tekintettel arra, hogy Tóth János megbízott jegyz� a 
testület alakuló ülésén lemondott megbízatásáról, 
gondoskodni szükséges a feladat további ellátásáról. A 
testület  arról  döntött, hogy  Dr. Szabó Attilát, Dömös 
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Község jegyz�jét kéri fel a helyettesítésre. Ehhez a két 
képvisel�-testület megállapodása szükséges, így, ha 
ehhez Dömös Testülete is hozzájárul, akkor 2012. jú-
nius 1-jével kezdheti meg a jegyz� úr a munkát Vise-
grádon. A megállapodás alapján heti 20 órát dolgozik 
a 
településen, az el�zetes egyeztetések alapján minden 
nap délután. 

– Ezen döntéssel összefüggésben a képvisel�-testület 
kifejezte azon elvi szándékát, hogy a korábbi évek 
mulasztásos törvénysértési gyakorlatát megszüntetve a 
jöv�ben az új jogszabályi környezet adta önkormány-
zati feladatok figyelembevételével aljegyz�i pályáza-
tot kíván meghirdetni. 

– A képvisel�-testület kifejezte azon szándékát, hogy a 
Solarsys Szolgáltató Rendszerház Kft. képvisel�ivel 
kezdeményezett tárgyalásokat folytatni kívánja, és zárt 
ülés keretében hozott döntésének megfelel�en 
felhatalmazta a polgármestert és Dr. Kiss György jogi 
képvisel�t, hogy a kft. képvisel�ivel a tulajdonjog 
peren kívüli egyezség céljából tartandó tárgyalást 
kezdeményezzen.  

– A képvisel�-testület 242.875 Ft kártérítési összeg 
kifizetésér�l döntött az OEP Közép-Magyarországi 
Területi Hivatala felé. 

– Tulajdonosi és közútkezel�i hozzájárulás kiadására 
került sor a Schulek utca 1543 hrsz.-ú ingatlan 
villamos energiaellátó földkábeles csatlakozó vezeték 
létesítéséhez. 

– Döntés hozott a testület arról, hogy kérelem alapján 
bérbe adja a tulajdonában álló, Dobos utcában lév� 
faházat. 

 
2012. május 24-én rendkívüli ülés megtartására 

került sor, melyen két napirend szerepelt. 
– Els�ként az óvodaberuházás közbeszerzési eljárása 

kapcsán bíráló bizottság létrehozásáról kellett döntenie 
a testületnek, annak érdekében, hogy a beérkezett 
pályázatokat a végs� döntés el�tt értékelje. 

– Második napirendi pontként Ispán László kérelmét 
tárgyalta a testület a „Pünkösdi vásár” rendezvény 
kapcsán. A kérelem a korábbi testület által 
megállapított közterület foglalási díj elengedésére 
irányult. A képvisel�-testület végül úgy döntött, hogy 
a nem visegrádiak által felállított standokért 10.000 
Ft-ot kell a vállalkozónak fizetni, melyb�l 3 db volt a 
rendezvényen. 

 
A következ� ülését 2012. május 29-én tartotta a 

képvisel�-testület. 
– Ezen az ülésen számos olyan beszámoló volt 

napirenden, melyeket a korábbi képvisel�-testület már 
nem t�zött napirendre. Ennek megfelel�en beszámolót 
adott az elmúlt évi tevékenységér�l a Családsegít� és 
Gyermekjóléti Szolgálat vezet�je, Bognár Judit, 
Balogh Zoltánné véd�n�; Mikesy Tamás 
m�vel�désiház-igazgató; Benzsay Csaba r. alezredes 
rend�r�rs-parancsnok, Bátka Szabolcs r. 
f�törzs�rmester körzeti megbízott, és tiszteletét tette 
az ülésen az újonnan kinevezett szentendrei mb. 
rend�rkapitányság-vezet� is, Kovács László rend�r 
alezredes úr. Továbbá elfogadták a két önkormányzati 

tulajdonú cég, a Pro Visegrád Nonprofit Kft., valamint 
a Visegrádi Városfejleszt� Kft. 2011. évi 
mérlegbeszámolóját. Mivel a háziorvos nem tudott 
jelen lenni az ülésen, ezért a testület elnapolta 
beszámolóját, melyet egy kés�bbi id�pontban ismét 
napirendre t�z. Tóth János, korábbi megbízott jegyz� 
beszámolóját a polgármesteri hivatal elmúlt nyolc 
hónapjának munkájáról nem fogadta el a testület.  

– Elfogadta a testület a Duna menti árvízvédelmi 
beruházások Visegrádon c. pályázat megvalósításához 
a területszerzéssel kapcsolatos feladatokat ellátó 
szervezet beszerzésére vonatkozó ajánlatkérési 
felhívást, valamint azt a három ügyvédi irodát, akiket 
felkértek az ajánlatuk beadására. 

– Határozatban döntött a testület a 2012. június 5-én 
megtartandó közmeghallgatás kiírásáról. 

Visegrád Város Polgármesteri Hivatala 
 

Visegrád város új helyettesít� jegyz�je 
 

Dr. Szabó Attila 
 

Tájékoztatok minden visegrádi lakost, hogy Visegrád, 
illetve Dömös képvisel�-testületeinek pozitív döntése 
alapján 2012. június 6-tól betöltöm Visegrád város he-
lyettesít� jegyz�i feladatait.  

Több mint öt éve dolgozom Dömösön jegyz�ként. A fel-
adat, amit elvállaltam, számomra nem újszer�, mert 2008. 
és 2011. között több mint három évig Pilismaróton hason-
ló módon már helyettesítettem a szülési szabadságon lév� 
jegyz�t.  

Visegrád Város Polgármesteri Hivatalában hétf�t�l 
csütörtökig 14 órától 18 óráig megtalálható leszek. Szá-
momra és az általam vezetett polgármesteri hivatalokra 
az a jellemz�, hogy nincsen ügyfélfogadási id�, ezért ha 
Visegrádon vagyok, akkor mindig mindenki számára 
ügyei elintézéséhez nyitva áll az ajtóm. 
 

LOMT ALANÍTÁSI   
H IRDETMÉNY 

A Kaposvári Városgazdálkodási ZRT.  
Visegrád teljes közigazgatási területén 

KATI 

2012. június 16-án, szombaton  

VESZÉLYES HULLADÉKOT  
gy�jt (autógumi, akkumulátor, festék, növényvéd� 
szer, maradék motor- és ken�olaj, olajsz�r�, festékes 
és olajos göngyöleg, szárazelem, elektromos és elekt-
ronikus berendezéseket, pl. tv-t) 

 

A veszélyes hulladék gy�jt�helye:  
a Deltánál  

(a Nap utca torkolatánál épített parkoló) 
 

2012. június 18-án, hétf�n  

LOMTALANÍTÁST  
végez. Kérjük, ne tegyenek ki sittet, zöldhulladékot! 
Kérjük, együttm�ködéssel fogadják, és segítsék a lom-
talanítók munkáját! 
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REPÜL�RAJT – avagy: 
  

gyors beszámoló legfontosabb ügyeink állásáról 
 

Alig egy hónap telt el a választás 
óta; az azóta letelt id�szak mind a 
képvisel�k, mind a hivatal dolgozói, 
mind jómagam részér�l megfeszített 
tempójú munkával telt. Számtalan 
folyamatban lév� ügyet kellett átven-
ni, folytatni, miközben az új testület 
megalakulásának formai és tartalmi 
kérdéseit is rendeztük. Nem könnyí-
tette helyzetünket, hogy ebben az els� 
hónapban mindezt jegyz�i jelenlét 
nélkül kellett megtennünk. Köszönet 
illet mindenkit – a képvisel�ket, a 
hivatal dolgozóit, a minket lélekben 
és munkával is támogató visegrádia-
kat –, akik ebben a megfeszített üte-
m� munkában részt vállaltak. 

Természetes lenne, s tudom, nagyon 
sokan várják, hogy a Visegrádi Hírek 
választás után megjelen� második 
számában mindezen eseményekr�l 
részletesen beszámoljak, azonban ezt 
mégsem tehetem, hiszen van két 
olyan ügy, mely mindezeken felül 
azonnali és óriási munkát és koncent-
rációt igényel – mely ügyek minden 
energiánkat lekötik. Ez a két ügy – 
melyek már a választási fölkészülés 
id�szakában is komoly figyelmet 
kaptak – nem más, mint az óvoda 
b�vítése és a Városközpont–
városháza pályázat ügye. 

Ezen ügyek átvétele, a részletek át-
tekintése közben már körvonalazó-
dott, amit a két pályázatról szóló, 
május 29-én folytatott tárgyaláson – 
ezen a két közrem�köd� szervezet, a 
VÁTI és a Pro Régió Ügynökség 
képvisel�i is jelen voltak – a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség képvisel�je 
kimondott: mindkét pályázat ellehe-
tetlenült. Az elmúlt egy-másfél év 
cselekvései az � szemükben nem-
cselekvésnek t�ntek – valójában meg 
kellett állapítsák, hogy a pályázatok 
megvalósítása nem haladt a szüksé-
ges, de még az elégséges ütemben 
sem. Ennek egyenes következménye 
az, hogy minden jogalapja meglenne 
a közrem�köd� szervezeteknek arra, 
hogy az ellehetetlenülés megállapítá-
sával együtt visszavonják a pályáza-
tot. 

Nézhetnénk ezt éppen ölbe tett kéz-
zel is, megállapítva, hogy el�deink 
elégtelen ügykezelése okán nem tud 
megvalósulni a két, összesített érté-
kében több mint 800 millió forintnyi 

beruházás. Mi azonban úgy döntöt-
tünk, hogy nem fogunk föltett kézzel 
lejönni a pályáról: bár látjuk, hogy 
biztosra nem mehetünk, teszünk még 
egy kísérletet a pénzügyi lehet�ség 
Visegrádon tartására. 

Az óvoda esetében a lezajlott köz-
beszerzési eljárás keretében az egyet-
len érvényes árajánlat 57 M forinttal 
volt magasabb, mint az erre tervezett 
összeg; ez – tekintettel arra, hogy 
ennek az összegnek a töredéke sem 
áll rendelkezésünkre – önmagában is 
vállalhatatlan. 2012. szeptember 
elején lejár a már meghosszabbított 
támogatási szerz�dés. Az NFÜ – 
kivételesen – lehet�séget nyújt ne-
künk arra, hogy egy újabb közbeszer-
zéssel, alkukkal, megpróbáljuk meg-
valósítani a tervet, mely azonban nem 
„álmaink óvodája” – b�vítménye a 
fogadóudvar szinte teljes beépítésével 
jönne létre, aránytalanul drága szer-
kezeteket tartalmaz, és mindezekkel 
együtt sem tudja maradéktalanul 
megvalósítani funkcionális feladatait 
sem. 

Mindezek miatt teljesen új koncep-
ció kidolgozásába kezdtünk. A jelen-
legi épületet nem, vagy csak minimá-
lis mértékben b�vítjük, itt csak felújí-
tást végzünk. Visszaigényeltük a 
Nemzeti Vagyonkezel�t�l a szomszé-
dos volt BM üdül�épületet, melyben, 
illetve a két épület összekötése által 
látjuk megvalósíthatónak a szükséges 
b�vítést. Mindezt úgy tesszük, hogy 
folyamatosan figyelünk arra, hogy a 
költségkereten belül maradjunk. Ezt 
az elképzelést – ha be tudjuk bizonyí-
tani, hogy egy ismét meghosszabbí-
tott határid�n belül végig is tudjuk 
csinálni – talán megvalósíthatjuk a 
pályázati támogatás és a hozzá kap-
csolódó nagyon kedvezményes hitel 
segítségével. Ha ez nem sikerül, ak-
kor id�ben hosszabban elnyújtva, 
saját er�b�l kell megtennünk. 

A városközpont–városháza ismert 
terveinek megépítése szintén id�beli 
okok miatt vált megvalósíthatatlanná. 
Ahhoz, hogy a 2013. év végi határ-
id�ig (az októberi határid� december-
nél tovább semmilyen módon nem 
tolható tovább) megvalósulhasson, 
jelen pillanatban már építési munkák-
nak kellene folyni – ám nincs kiviteli 
tervünk, és nincs közbeszerzési eljá-

rásunk; e két tétel átfutási ideje sze-
rencsés esetben is mintegy hét és fél 
hónap. 

Ez esetben az elveszett pénzügyi 
lehet�séget úgy próbáljuk Visegrádon 
tartani, hogy olyan új célokat fogal-
mazunk meg, melyek a rendelkezé-
sünkre álló másfél év alatt megvaló-
síthatóak. A formálódó új koncepció 
szerint a „városközpont-területet” 
parkosítjuk, az egészségház mögötti 
területen rendezvényteret alakítunk 
ki, mely szoros és él� kapcsolatot 
létesít az egészségház udvarán ke-
resztül a F� utcával. A F� utca temp-
lomtól a mozi közig terjed� szakaszán 
reményeink szerint járdarekonstruk-
cióra kerülhet sor, az egészségház 
udvarának szakaszán a járda szintben 
történ� étvezetésre is lehet�ség nyíl-
hat. Az épületen belül megvalósítan-
dó funkciókat az egészségház, a mozi, 
valamint a jelenlegi városháza felújí-
tásával, átépítésével és b�vítésével 
valósítanánk meg. Mindez alapvet�en 
azt jelenti, hogy a forrásokat meglév� 
központi területünk, jelenleg is meg-
lév� városközpontunk újraépítésére 
fordítjuk. Mindezen tervek készítése 
közben pénzügyi elemzéseket is vég-
zünk, hiszen a pályázati támogatás 
igénybevételéhez óriási hitel felvéte-
lére is kényszerülünk – ezt csak úgy 
tehetjük meg, hogy közben nem koc-
káztathatjuk városunk hosszú távú 
pénzügyi stabilitását. 

Elszánt és er�teljes csapatmunka 
folyik (a képvisel�-testülettel, 
Borosházi Tamással, Tegzes Dániellel 
szinte napi szinten egyeztetünk, ha-
talmas munkát végez minden résztve-
v�), melyet Kucsera Tamás az együtt-
gondolkodáson túl személyes kapcso-
lataival is segít – ezen kapcsolatok 
nélkül er�feszítéseink eredményessé-
gének esélye lényegesen kisebb len-
ne. 

Minden részletre itt és most nem 
térhettem ki, de ezek röviden azon 
lépések, melyeket elveszettnek látszó 
lehet�ségeink megmentésére igyeke-
zünk tenni. Hangsúlyozni kívánom: 
nem biztosra megyünk. Csupán két 
biztosan elveszett lehet�séget próbá-
lunk minden lehetséges eszközt 
igénybe véve visszahozni Visegrádra. 

Félegyházi András 
                             polgármester 
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Visegrádiak Visegrádiakkal Visegrádért 
 

Mindenekel�tt szeretnénk gratulálni a Visegrádért Tenni Akarók Társaságának a választásokon elért sikerükért, és kí-
vánjuk, hogy immár Visegrádért Tenni Tudók Társaságaként Visegrád valamennyi polgárával közösen sikerüljön vég-
hezvinni Visegrád felvirágoztatására tett ígéretüket. Ez mindannyiunk közös érdeke! 

Végtelenül örülünk annak, hogy ebben segítségükre lehetünk közvetlen módon Hintenberger András barátunk szemé-
lyével, aki képvisel�ként, Önöknek köszönhet�en, a következ� két évben, a t�le megszokott módon mindig tisztesség-
gel, becsülettel, �szinte szavakkal és tettekkel fogja képviselni csapatunk szellemiségét. 

Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik segítettek bennünket a választások id�szakában, akik bizalmat sza-
vaztak nekünk és támogattak szavazataikkal! 

Köszönet továbbá azoknak, akik nyitottak voltak terveink, ötleteink, elképzeléseink iránt és meghallgattak bennünket 
valamely fórumon, beszélgettek velünk, érdekl�dtek irántunk. Köszönet azoknak is, akik �szintén elmondták hibáinkat, 
esetleges hiányosságainkat és azoknak, akik nem hittek városunk híréhez és rangjához méltatlanul terjesztett hazug 
szavaknak. 

Tisztelet mindazoknak, aki vállalták a megmérettetést, jelöltették magukat képvisel�nek, vállalva az ezzel járó nehéz-
ségeket és önfeláldozó munkát, és nem csak a háttérb�l igyekeztek önös érdekeket szem el�tt tartva, maguk számára 
el�nyös eredményt kialakítani. 

A kampány id�szakában nem kívántunk azonosulni és élni a t�lünk idegen, a hazai politikába sajnálatos módon beéke-
l�dött negatív, mások lejáratásával foglalkozó kampányeszközökkel és ehhez h�ek maradtunk. Mindvégig azt vallottuk, 
hogy inkább veszítsünk tisztességgel, mint nyerjünk tisztességtelenül, és erre büszkék vagyunk. Nem vettünk részt 
Visegrád honlapján kialakított, névtelen választási fórumban, kivéve, ha megszólítottak bennünket, de ekkor nevünket 
felvállalva válaszoltunk a kérdésekre. Nem tartjuk elfogadhatónak, hogy képvisel� vagy polgármester jelöltek, akik 
közszerepet vállalnak, nevük elrejtésével vegyenek részt a közéletben, szóljanak hozzá közügyekhez, manipulálva ezzel 
a közvéleményt. 

Örülünk, hogy megmérethettük magunkat, hogy részesei lehettünk ennek az izgalmas egy hónapnak, hogy annyi érté-
kes barátságot szerezhettünk, és láthattunk jellemeket a felszínre törni. 

A fontos, hogy egységes városvezetése van Visegrádnak, amely egyetértésben, békességben, egy meghatározott irány-
ba tudja kormányozni a hajót, és bízunk abban, hogy ez az irány nem más, mint Visegrád FEJL�DÉSE! 

Ehhez kívánunk sok sikert, kitartást és felajánljuk ez úton is támogatásunkat. 
Köszönettel: 

Kangas Kinga, Hintenberger András, Lelkes László, Sándorfi Péter, Schandl Lóránt 
 

A Visegrádi Fiatalok Klubja Egyesület  
szeretettel vár mindenkit  

hagyományos 
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Helyszín:  
������
����

�����������������������	���
����������

 
Id�pont:  
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Lesz zene, szalonna-, kolbász- és alma-
sütés, majd a bátrabbak átugorhatják a 
tüzet, a még bátrabbak pedig átsétálhat-
nak akár a parázson is! 

Mindenkit érdekl�d�t szeretettel várunk! 
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Új kezdeményezés volt Nagymaros visegrádi szereplése, kulturális 
bemutatkozása május 12-én, a Magyar László Tornacsarnokban, ill. 
az iskola udvarán.  

A túlpartról érkezett szerepl�k széles skálán mutatták be tudomá-
nyukat. A két város polgármestere kedves hangú bevezet�vel kö-
szöntötte a néz�ket-szerepl�ket, majd a Dunakanyar fúvós együttes 
színvonalas m�sora adta meg a jó alaphangot. Ezt követ�en két tánc-
együttest is láthattunk, sváb népviseletben. A táncosok bizonyították, 
hogy nincs korhatár: az ,,id�sebb” korosztály is táncra perdül a jó 
zenére. A délel�tti programot a Nagymarosi Férfikar igen magas 
min�ség� és színes m�sora zárta. A gyerekek számára a Mátyás 
király bolondja és a burkus tüzes asszony meséje adott nagy élményt. 

A tornateremben a Nagymarosi Képz�m�vészek Egyesületének 
szebbnél szebb alkotásai gyönyörködtették a szemet: hagyományos 
és modern felfogású festmények bizonyították az alkotók tehetségét. 

A délutáni program a Zubajdha hastáncos lányok szemet gyönyör-
ködtet�, keleti zenére lejtett m�sorával folytatódott, majd egy más 
zenei ízlésvilágot reprezentáló blokk, a Bajdázó együttes, Kett�s 
Tamás és a Tékozló Fiúk fellépése zárta a gazdag választékot. 

Eközben az udvaron az emberkönyvtárban nyílt beszélgetésre mód 
érdekes emberekkel, de gyönyörködhettünk a kézm�ves termékek-
ben, forgolódhattunk a házi készítés� termékek bemutatóján is, ahol 
mód nyílt a finom lekvárok, sajtok kóstolására, vásárlására is. 

A tombolasorsoláson értékes ajándékok találtak gazdára. 
Köszönet a szervez�knek a jó kezdeményezéshez, hogy a két 

szomszédvár kapcsolata ily módon is gyarapodhat!  
Visegrád készülhet az �szi viszont szereplésre!   

Borsody István 
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Dönt�s voltam! 
 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Gépjárm�-
közlekedési és Vasúti Szabályozási F�osztálya a 2011–
12-es tanévben is meghirdette a „kisiskolás” (3. osztályos) 
általános iskolai tanulók számára az Országos Közleke-
désre Nevelési Versenyt. Intézményünk most el�ször 
küldte el nevezését. A 3. osztályosok nagy lelkesedéssel 
vettek részt a feladatlap kitöltésében a helyi fordulóban.  

A legjobbak közül E�ry Zsófia utazott a megyei dönt�re, 
amely a Herman Ottó Általános Iskolában volt Budaör-
sön.  

Íme, az élménybeszámolója: 
 

Nagyon izgatottan vártam a május 4-i délutánt, mert 
ekkor volt a közlekedésbiztonsági verseny megyei dönt�je, 
ahol én képviseltem iskolánkat. Az el�dönt� után – mely 
az iskolában volt – nagyon sokat készültem. A forgalmi 
helyzetek voltak a legnehezebbek, ezeket nagyon sokat 
gyakoroltam. Végül eljött a péntek délután. Az utolsó 
tanítási óráról elmentem, hogy odaérjünk a verseny hely-
színére. Mikor odaértünk, azt mondtam magamban: 

– H�, de más ez az iskola! Most izgulok a legeslegjob-
ban. Remélem, jól fog sikerülni. – Bementünk. Vártunk öt 
percet, és már mehettünk is be az osztálytermekbe kitölte-
ni a feladatlapot. Mikor végeztünk, sokat kellett várnunk, 
de végül meglettek az eredmények is. Én 24 tanulóból a 
13. lettem. Nagyon örültem az eredményemnek, úgy, aho-
gyan a szüleim is. Volt értelme a sok készülésnek. Ez a 
napom nagyon jól sikerült. 

E�ry Zsófia 3. osztály 
 

Gratulálunk a szép helyezéshez, Zsófi! 
Pauluszné Tóth Anna 
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A pátyi Bocskai István Magyar–Német Két Tanítási 
Nyelv� Általános Iskolában rendezték meg azt a megyei 
rajzversenyt, amelyen iskolánkból Bolda Gabriella 8. 
osztályos tanuló vett részt. A verseny kétfordulós volt, az 
els� fordulóban, megadott téma alapján készített rajzot 
küldtek be a versenyz�k. A beérkez� 250 rajz alapján 75 
résztvev� tanulót hívtak meg a második fordulóra.  

A versenyz�k több kategóriában, életkori elosztásban 
szerepeltek. Bolda Gabi a 8. osztályosok között 6. helye-
zést ért el.  

Gratulálunk az eredményhez! 
Lengyel Rita felkészít� tanár 

 

#�$
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Idén is – mint minden évben – meglátogattuk a Mogyo-
róhegyi Id�sek Otthonát, hogy köszöntsük az édesanyá-
kat, akiknek többsége bizony már nagymama. Kis m�so-
runkban vittünk éneket, szavalatot, zenét. Láttuk, hogy 
mindez nagy örömet okozott, hálás szívvel hallgattak és 
néztek minket. Kis ajándékunknak is bizonyára találnak 
majd helyet: nemezképet készítettünk, amelyen egy mo-
solygó gyermek van. Idén �sszel ismét látjuk egymást, 
hisz az id�sek napján is találkozunk! 

Pauluszné Tóth Anna 

Füvészkerti séta 
 

Május 5-én a Bertényi Miklós Füvészkertbe indultunk. 
A növényzetet juhar, bükk, feny�k változatos fajai, ba-
bérmeggy, berkenye, cser, kocsányos és kocsánytalan 
tölgyek változatos elegye alkotja. Gyönyör�, csodálatos 
feny�illat az út elején, madárdal szinte végig az egész 
úton, amelyet fahidacska, kid�lt fák, patakon való átkelés, 
magas lépcs�sor tesz változatossá. 

 

 
Sütkérezés a napfényben 

 

Utunk végén egy gyönyör� rétre jutottunk, melyr�l tisz-
ta id�ben a visegrádi fellegvár is látható. Ebben a kelle-
mes környezetben, gyönyör�, id�s fák között hallgattuk a 
dalokat, melyeket a visegrádi német nemzetiségi kórus 
adott el�. A megállóknál az erdészet munkatársa mesélt 
nekünk a fákról, állatokról. Nagyon sok érdekes dolgot 
hallhattunk t�le. Többek közt azt, hogy itt régen gy�jtöt-
ték a feny�k gyantáját az emberek; megélhetési forrásnak 
számított a vidéken. Valamikor bölényeket is akartak itt 
tenyészteni, meg is van a kertben az az út, amelyet még a 
mai nap is Bölényesnek hívnak, kapuval a végén.  

Most már azt is tudjuk, hogy a kis �zikét nem szabad 
megsimogatni, ha egyedül van. Hogy miért? Azért, mert 
szagtalanul születnek, és amennyiben megérintjük, az 
anyja már nem foglalkozik vele többet, el fog pusztulni.  

Köszönjük a szervez�knek, hogy ezen a hangulatos he-
lyen tölthettünk pár gyönyör�, lelket emel� órát! 

Pauluszné Tóth Anna 
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Alvincz Bernadett 2. osztályos tanuló idén is bejutott a 
német vers- és prózamondó verseny országos dönt�jébe. 
Ezt a rangos rendezvényt ebben az évben is a Német 
Nemzetiségi Gimnáziumban szervezték meg. A tavalyi 
évben még egy kicsit megillet�dve léptünk át ennek a 
nagy épületnek a kapuján.  (Bizony, már tavaly is bejutot- 
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tunk két tanulóval az országos dönt�be!) Idén gyakorlot-
tabban indultunk, mivel tavalyi tapasztalatok alapján 
tudtuk, mire kell, mire lehet számítani. A kihívás nem lett 
kisebb, de sejtettük, milyen elvárásokkal találjuk magun-
kat szemben.  

A versenyz�k felkészültsége talán még a tavalyinál is 
er�sebb volt egy kicsit. Bernadettnek nem volt könny� 
dolga, hiszen országos szinten kellett összemérnie tudását 
és nem csak a saját korosztályával. Az � kategóriájába 
beletartoztak a negyedikesek is. Aki szül� vagy tanár, az 
tudja, hogy milyen különbséget jelent ebben az életkorban 
akár egy év is. Maga a verseny a zs�rik biztatásával kez-
d�dött: aki idáig eljutott, az már most gy�ztesnek érezheti 
magát, hiszen eddig eljutni nagy teljesítmény.  

A pontos eredményre még várunk, mert ott csupán az 
els� három helyezettet hirdették ki. Viszont aki egyszer 
már ott járt személyesen is, valóban elhiszi, hogy büszke 
lehet, aki egy ilyen verseny kategóriájába bejutott.  

Áprily Lajos Általános Iskola  
                                                 nyelvi munkaközössége 
 

Tanév végi események 
 

BALLAGÁS: 
június 16-án  

(szombaton) 10 órakor 

TANÉVZÁRÓ:  
június 22-én  

(pénteken) 17 órakor 
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* * * 
 

A kuratórium tagjai igyekeznek jelen lenni a 
tanév végi programokon, rendezvényeken. A 
gyermek- és pedagógusnap szervezését a szü-
l�i munkaközösség vállalta fel.  
Tör�désüket, fáradhatatlan munkájukat ismét 

a zökken�mentes lebonyolítás, a szeretetteljes 
légkör, a gyermekek, szül�k és pedagógusok 
vidámsága hálálta meg. 

 

* * * 
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Június 2-án, szombaton gyermeknap alkalmából gy�l-
tünk össze az Áprily Lajos Általános Iskolában. Az iskola 
tanulói egy nagyon színvonalas m�sorral indították a 
napot (a Danubia Televízióban megtekinthet�!).  

Mi, szül�k babgulyással, palacsintával, pogácsával ké-
szültünk, többen kézm�ves foglalkozásokat tartottak – 
volt kavicsfestés, gyöngyf�zés, fonás, varrás, rovásírás, 
hennafestés, arcfestés, csillogó tetoválás, nemezelés. 
Közben az iskola dolgozói sportvetélked�ket, ügyességi 
játékokat szerveztek a mozogni vágyóknak.  

Ki lehetett próbálni a lovaglást, bicikliversenyzést, ezen 
kívül gyephoki, akadályverseny, íjászat és számháború 
szerepelt a kínálatban. Aki elfáradt, a mesesátorban fúj-
hatta ki magát. 

Ami igazán széppé tette ezt a napot, az az önzetlen ösz-
szefogás volt. Aki csak tudott, segített, ki egy kupac pala-
csintával, szörppel, lekvárral, ki pénzzel, alapanyaggal. És 
nagyon sokan sok-sok munkával! Ezúton szeretnénk 
köszönetet mondani mindenkinek, aki lelkesen, szeretettel 
segített, hogy a gyerekeknek egy ilyen csodás napot ösz-
szehozzunk. 

Az adománygy�jtés is sikeres volt, 196.000 Ft-ot gy�j-
töttünk össze, így megvalósulhat a kit�zött cél, lesz az 
alsósoknak trambulinja, és az interaktív táblához is meg-
van a „kezd� részlet”. 

A rendezvényt támogató vállalkozók: Bártfai István, 
Bene család, E�ry Dénes – Visegrádi Ásványvíz, Heim 
pékség, Karnevál József, Polgár Zsolt, Szabó László. 

Hálás köszönet az iskola dolgozóinak, a kisebbségi ön-
kormányzatnak és mindenkinek, aki foglalkozásokat 
vezetett, szervezett, sütött, f�zött, segített! Jöv�re Veletek 
ugyanitt! 

Az iskola szül�i munkaközössége 

 
Kedves &&&&  Olvasók! 

 

A visegrádi könyvtárban júliusban leltározást tartunk, 
éppen ezért arra kérek mindenkit, akinek könyvtartozása 
van a könyvtár felé, hogy azt június 30-ig rendezze. A 
leltározás alatt a kölcsönzés szünetel. 

Megértésüket köszönjük. 
Fehér Judit  
könyvtáros 

 
 

FILMKLUB 
 

Továbbra is várjuk mindazon filmbarátok jelent-
kezését, akik szívesen csatlakoznának a filmklub-
hoz. 

A következ� két vetítés június 21-én, valamint jú-
lius 5-én 18 órától lesz a könyvtárban. 

Részletesebb információval a m�vel�dési házban, 
vagy a 398-128-as telefonszámon tudunk szolgálni. 

Minden érdekl�d�t szeretettel várunk! 
Mikesy Tamás 
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Húsvéti meglepetésként egy hatalmas trambulint állítot-
tunk fel a gyerekeknek a kertben. Nagy örömmel vették 
birtokba, s kicsik nagyok boldogan ugrándoznak, vet�d-
nek, szaladnak a rugalmas talajon. Természetesen mint 
mindennek, az oviban a trambulinozásnak is szabályai 
vannak, csak feln�tt jelenlétében használhatják, s egyszer-
re csak négy, ill. a kicsik közül öt kisgyermek. A gyere-
kek és magam nevében köszönjük Zeller Tibor úrnak a 
trambulin megvételéhez nyújtott segítségét! 

Május 18-án a középs� csoportosok Kismaroson vettek 
részt a nemzetiségi játék- és dalfesztiválon, ahol dicsér� 
oklevéllel jutalmazták szereplésüket. Az iskolabusz szállí-
totta a gyerekeket és Jung Vilmos úr engedélyezte az 
ingyenes komphasználatot. Köszönet érte! 

 Május 9-én második alkalommal leptük meg az édes-
anyákat, nagymamákat a kertben megrendezett köszönt�-
vel, ahol az óvoda apraja-nagyja együtt táncolt, énekelt, 
verselt, miközben gyönyörködhettek a lemen� Nap suga-
raiban, ahogy beragyogják a fellegvárat a Vár-hegy tete-
jén. 

Köszönjük Mikesy Tamásnak és Schüszterl Károlynak a 
rendezvény lebonyolításában nyújtott segítségét. 

A már hagyományink között szerepl� „Ovibúcsú”-ra 
május 31-én került sor a királyi palotában. 

A nagycsoportosok egy mesét játszottak el, melyben 
Mátyás király feleséget keres magának. Ahogy már a 
mesében lenni szokott, sok-sok bonyodalom árán a végére 
minden jóra fordul. A gyerekek az év közben tanult ver-
seket, dalokat a mese keretében adták el�, az udvarhöl-
gyek és királylányok gyönyör� ruhákban, a favágó fiaink 
az óvodai nemzetiségi ruháinkban szerepeltek. Köszönjük 
a szül�i, nagyszül�i segítséget a hiányzó ruhák beszerzé-
sében! A középs� csoportosok verssel, énekkel és nemze-
tiségi  óvoda  lévén „tütté”-vel  (nagy tölcsérben  lév�  kis  

ajándékok”) bocsájtották útjukra a nagycsoportosokat. A 
24 kisgyermekb�l 17-en mennek ebben az évben iskolába. 

Alig várták a nagyok a másnap estét, amikor minden 
nagycsoportos és a velük három éve foglalkozó feln�ttek 
„itt alszanak”. Meghívott vendégünk is volt: Manyi néni, 
akit a gyerekek nagy örömmel és szeretettel fogadtak.  

Sokáig játszottak a kertben, majd vacsorához terítettek, 
vacsorát készítettünk, aztán még a szobában eljátszottunk 
néhány három év alatt kedvenccé vált játékunkat… és 
indultunk a SÖTÉT-be! 

Mindenkinek volt elemlámpája és megtapasztaltuk, 
hogy igaziból nincs is teljesen sötét (ráadásul gyönyör�en 
világított a Hold is), a KRESZI-ben (ott azért elég sötét 
volt, nem volt elég kezünk a kapaszkodó kicsi kezekhez!) 
meg kellett keresni egy eldugott plüss kiskutyát, akinek 
Manyi néni lett a gazdája, megnéztük a Dunába futó fé-
nyeket a másik oldalon, énekeltünk egy szépet a békés 
Duna-parton. Úgy kellett visszaosonni az ovikertbe, hogy 
a Hold és Csillag csapat ne vegye észre egymást. Nagy 
volt a nevetés, amikor mindenki azt hitte, a másik nincs 
még ott, s közben néhány méterre hallottuk egymás szu-
szogását! 

Még egy kis trambulinozás a holdfényben, majd 
pizsamabemutató és mese elalvásig.  

Jó volt ennyi kisgyermeknek az álmát �rizni! 
A nevelési év végével nem érnek véget a programjaink: 

már hétf�n az iskolába megyünk kicsit ismerkedni, várnak 
még ránk kirándulások, kiállításnézés, biciklizés… 

 Az óvoda nyári menetrendje a következ�: június 18-tól 
megkezd�dik a csoportösszevonás és a nyári élet, ami azt 
jelenti, hogy amikor csak lehet, a programjainkat a kert-
ben, szabad leveg�n bonyolítjuk.  

2012. július 23-tól augusztus 22-ig nyári szünet. 
 

Megint eltelt egy év… 
 

Szinte hihetetlen, de megint eltelt 
egy nevelési év! Az anyukájuk kezét 
nehezen elenged� kiscsoportosok 
magabiztos óvodásokká, a középs�-
sök maholnap nagycsoportosokká 
értek, a nagyok pedig iskolába in-
dulnak.  

A tanévzáró értekezleten ilyenkor 
szoktuk megbeszélni az eltelt id�-
szak nevelési tervének teljesítését, a 
m�ködéssel kapcsolatos tennivaló-
kat, elemezzük a neveléssel kapcso-
latos eredményeinket, kudarcainkat.  

A mai társadalom, az emberek 
életvitele, a zaklatott élettempó igen 
nehézzé teszi a kisgyermekek neve-
lését.  

Igen sok az elterel� inger (tv, szá-
mítógép…), kevés az olyan csopor-
tos megmozdulás (sport, szakkö-
rök), ahová magától szívesen megy 
a gyermek. Persze itt nem óvodá-
sokra gondolok, de ezek a progra-

mok mindig hatnak az ovisra is, 
hiszen lehet iskolás testvér, szom-
széd, aki szívesen mesél élményei-
r�l.  

A nyári szünet fokozott veszélyfor-
rásai az el�bb említett negatív inge-
rek, de szerencsére olyan földrajzi 
környezetben élünk, hogy szép 
számmal lehet programot készíteni 
gyermekeinknek.  

Arra is jó a szünid�, hogy feladatot 
kapjanak a gyerekek, és van id� 
számon kérni is azt. A kicsik már 
sorba tudják rakni a cip�ket, a na-
gyobbak teríteni és megágyazni is 
képesek.  

Sokkal gyorsabban, vidámabban 
telik a nap, ha van cél, és feladat a 
cél eléréséhez.  

Szüksége van a kisgyermeknek a 
feln�tt példára, kell alkalom, hogy 
elleshesse anya mozdulatait a kony-
hában, apáét szerelés közben, segí-

teni kocsit mosni, tesót pelenkázni. 
Jó, ha tudja, érzi: � is olyan fontos 
tagja a családnak, mint anya vagy 
apa.  

Jó, ha tudja, milyen fontos a csa-
lád, hogy az � nyugalma biztonsága 
is attól függ, mennyire er�s ez a vár.  

Gondolom, a nyár több lehet�séget 
ad a családi együttlétre, nagyszül�k 
látogatására, közös játékokra.  

Egy kisgyerek rengeteget változik 
néhány hét alatt is; nagyon jó dolog 
megfigyelni, hogy nyiladozik az 
értelme, hogy képes a dolgok meg-
figyelésére, milyen logikusan gon-
dolkozik, és mennyivel türelmesebb 
most, mint akár tavaly ilyenkor.  

Ezekhez a megfigyelésekhez kívá-
nok kellemes nyarat, sok programot 
és jó id�t!  

Dobó Istvánné 
                                     óvodavezet� 
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A Millenniumi kápolnánál június 2-án szentmisével együtt tartott hagyomány�rz� búcsúban való közrem�ködé-
sért köszönet illet minden résztvev�t: kanonok úr alkalomhoz ill� szép miséjét, nemzetiségi ének- és zenekarunk 
színvonalas el�adásait, nemzetiségünk asszonyainak cukrászati „remekm�veit”. Köszönet illet még mindenkit, aki 
részt vett a szervezésben, az el�készítésben és az operatív lebonyolításban. 

Köszönjük a budapesti Kodály-kórus nagyon színvonalas spontán fellépését. 
Köszönjük a visegrádiak szép számú megjelenését, akik megtisztelték jelenlétükkel rendezvényünket. 

Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat képvisel�i 
 

Kedves Olvasóink! 
 

Szeretnénk megismertetni Önökkel neves magyarországi német nemzetiségi írók, nyelvtanárok és egyéb honi „sváb” 
tollforgatók írásait. 

Els� bemutatkozónak Michelisz Józsefet ajánlanánk, aki a Baranya megyei Sombereken született 1955-ben. A Bajai 
Tanítóképz� F�iskolán német nyelvet és irodalmat tanult, majd történelemb�l diplomázott a pécsi Janus Pannonius 
Egyetemen. Ezután az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen német nemzetiségi tantervi szakért�i oklevelet szerzett. 
Magyarul már gimnazista diákként írt verseket, irodalmi pályája 1976 óta azonban a német nyelv� írásokhoz köt�dik. 
M�veiben a magyarországi német nemzetiség történelmi gyöker� mese- és mondavilágát tárja elénk. 

A „Zauberhut” (Varázskalap) 1991, 1994, 2000, 2005, a „Sturmvolle Zeiten” (Viharos id�k) 1992 és a „Treibsand” 
(Futóhomok) 2004 címmel megjelent kötetei mellett rendszeresen publikált a „Neue Zeitung”, „Signale” és a 
„Deutscher Kalender” cím� kiadványokban. 

Versei hazai és német folyóiratokban, antológiákban jelentek meg, több versét más nyelvekre is lefordították. 
Gyermekeknek írt könyvével a Lipcsei Könyvvásáron 1999-ben emlékezetes sikert aratott. 

 

A Siralom völgye 
 

A 17. század végén az Oszmán Birodalom félholdja 
leáldozóban volt. A török sereg a Magyar Királyság 
területén is meghátrálásra kényszerült. A Szent Liga 
csapatai sorra aratták gy�zelmeiket a meghátráló tö-
rökök felett. 

E seregben Európa szinte minden népének fia harcolt. 
A keresztények és a muzulmánok villányi összecsapá-
sáról, melyet a 2. mohácsi csatának is neveznek, ná-
lunk is létezik egy monda, melyet sokan igaznak tarta-
nak. 

 

1687. augusztus elején a két szembenálló sereg, Moh-
ács közelében, öt napig farkasszemet nézett egymással. 

Sem az egyik hadsereg, sem a másik, nem mert tá-
madni. Az oszmán sereget Szulejmán pasa, IV. Meh-
med császár nagyvezíre vezette. A Szent Liga csapatait 
Lotharingiai Károly herceg, császári tábornagy és 
Miksa Emánuel bajor herceg irányították. A haditanács 
úgy döntött, hogy az egyesített császári csapatok elvo-
nulnak Mohácsról, és igy próbálják el�csalogatni a 
törököket er�s sáncaik mögül. 

A Szent Liga csapatai 1687. augusztus 12-én már Vil-
lányban, a Szársomlyó-hegy lábainál vonultak Siklós 
felé. 

Itt néhány török osztag még délel�tt támadást indított 
a császári seregek ellen. El�ször a sereg közepének 
rontottak és miután ez eredménytelen maradt, a Miksa 
Emánuel által vezetett bajor balszárny ellen támadtak. 

A janicsárok megrohanták a f�leg rajnaiakból, bajo-
rokból és svábokból álló gyalogosokat. Az anatóliai 
lovasság a bajor dragonyosokból, a magyar és horvát 
könny�lovasságból álló csapatok ellen intézett táma-
dást. 

A kezdetben védekezésre késztetett csapatokat 
Piccolomini herceg, császári vezér�rnagy vezette. 
Egész délel�tt folyt a csatározás, mire a török lovaso-
kat és janicsárokat végre sikerült visszaszorítani. 

Amíg a dragonyosok a török üldözésébe fogtak, akik 
a Dráva felé menekültek, addig a magyar és horvát 
lovasok bekerítettek néhány ezer janicsárt és egy 
völgykatlanba �zték �ket. A törökök jobbra, a 
Karasica-folyó és mocsár felé nem menekülhettek. 
Csak a széles, kissé emelked� völgy irányába, melyet 
dombok sora zárt le. 

Futásnak eredtek, de a magyar és horvát lovasok ha-
mar utolérték a menekül�ket, majd egyenként lemészá-
rolták �ket. A törökök jajgatását, a sebesültek hangos 
jajveszékelését másnapig lehetett hallani. A környez� 
magaslatok feler�sítették a hangokat, így messzir�l is 
hallani lehetett a különös, félelmetes hangzavart. Reg-
gelre aztán síri csend lett… 

Azóta a villányiak a Siralom völgyének, németül 
Jammertalnak nevezik ezt a helyet. 

A sz�l�munkások még ma is találnak itt rozsdás 
fegyvereket, ezüst gy�r�ket, vagy arab írással vert 
pénzeket. 

Sok borász úgy tartja, hogy ebben a völgyben terem-
nek a legjobb vörösborok, mert az elesett törökök vére 
még vörösebbre festi a híres villányi ned� színét. 

A Harsány-hegyi csata gy�zelemmel végz�dött. Di-
cs�séget szerzett az itt harcolt soknemzetiség� kato-
náknak, akik örökre beírták nevüket a magyar történe-
lembe és az itt él�k emlékezetébe. 

(Az írás német nyelv� fordítását  
a 10. oldalon olvashatják kedves Olvasóink.) 
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Das Jammertal 
 

Ende des 17. Jahrhunderts neigte sich der Halbmond des Osmanischen Reiches dem Untergang entgegen. 
Das türkische Heer war gezwungen, sich auch vom Gebiet des Ungarischen Königreiches zurückzuziehen. 

Die Truppen der Heiligen Liga, in denen die Söhne fast ganz Europas kämpften, errangen Sieg um Sieg 
über die zurückweichenden Türken. Von der Schlacht zwischen Christen und Moslems bei Willand, die man 
heutzutage auch die Zweite Mohatscher Schlacht nennt,existiert eine Sage, die viele für wahr halten. 

 
Anfang August 1687 standen sich die gegnerischen 

Heere in der Nähe von Mohatsch fünf Tage lang 
Auge in Auge gegenüber.  

Keine Seite traute sich die andere anzugreifen. Das 
osmanische Heer wurde von Pascha Suleiman 
befehligt, der der Großwesir des türkischen Kaisers 
Mehmed IV. war. Der kaiserliche Feldmarschall 
Herzog Karl von Lothringen und der bayrische 
Herzog Max Emanuel kommandierten die Truppen 
der Heiligen Liga. Der Kriegsrat entschied sich, die 
vereinten kaiserlichen Truppen von Mohatsch 
abzuziehen. So wollten sie die Türken aus ihren 
Schanzen hervorlocken. 
 

 

Illusztrálta:  
Nóra Bruszt (14 Jahre alt), Willand 

 
Das Heer der Heiligen Liga marschierte am 12. 

August 1687 bei Willand, am Fuße des Häschener 
Berges in Richtung Siklós.  

Hier griffen osmanische Truppen das vereinigte 
Heer der Heiligen Liga noch am vormittag an. 
Zuerst stürtzten sie auf die Mitte der kaiserlichen 

Truppen los. Weil dieser Angriff erfolglos war, 
eröffneten sie einen Angriff auf den linken Flügel 
des vereinigten Heeres, dessen Befehlshaber General 
Max Emanuel war. 

Die Janitscharen überfielen die Infanteristen, die 
hauptsächlich aus dem Reinland, Bayern und 
Schwaben gekommen waren. Die anatolischen Rei-
ter führten gegen die bayerischen Dragoner und die 
ungarisch-kroatische leichte Reiterei einen Angriff.  

Herzog Piccolomini, kaiserlicher Generalmajor, 
kommandierte die am Anfang in die Verteidigung 
gezwungenen Truppen. Die Plänkelei dauerte den 
ganzen Vormittag, bis man die Janitscharen und 
türkischen Reiter zurückdrängen konnte. Einen Teil 
der osmanischen Infanteristen jagten die ungarischen 
und kroatischen Reiter in einen Talkessel.  

Wärend die Dragoner die türkischen Reiter, die 
Richtung Drau flüchteten, vervolgten, umzingelten 
die ungarischen und kroatischen Reiter einige 
Tausend Janitscharen. Die eingekreisten Türken 
konnten nach rechts, wo der Fluß Karasica und ein 
Sumpf waren, nicht flüchten. 

Ihnen blieb nur ein Fluchtweg, das breite,sanft 
absteigende Tal, das von Hügeln begrenzt wurde. 
Sie ergriffen die Flucht, aber die ungarischen und 
kroatischen Reiter metzelten sie einzeln nieder. Den 
Jammer der verwundeten Türken und das 
Wehgeschrei der Sterbenden konnte man bis zum 
nächsten Tag hören. Die umliegenden Anhöhen 
verstärkten die Menschenstimmen, so hörte man 
auch von weitem einen sonderbaren ,Furcht 
erregenden Schall. Am Morgen trat Grabesstille ein. 

Seitdem wird dieser Ort von den Willandern als 
Jammertal bezeichnet.  

Weinbauer finden hier manchmal auch heute noch 
Ringe aus Silber und Münzen mit arabischer Schrift. 

Viele Winzer sind fest überzeugt davon, dass die 
besten Weine im Jammertal wachsen, denn das Blut 
der gefallenen Türken färbe den Rotwein noch 
dunkler. 

Die Schlacht beim Häsener Berg endete mit einem 
Sieg. Dieser brachte namenslosen Soldaten vieler 
Nationen, die hier gekämpft und sich mit ihrer Tat in 
die ungarische Geschichte und Erinnerung der hier 
Lebenden eingeschrieben haben, ewigen Ruhm. 

                        Scheiliné Herendi Ida, 
a Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

                                   alelnöke 
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Emlékoldal  
Zoller Attila 85 éves születésnapjára 

 

1927. június 13-án 
született. Kortársai, barátai 
közül hál’ istennek, sokan 
jó egészségnek örvendenek 
és volt már, aki megosztotta 
velünk Attilához f�z�d� 
emlékeit itt a Visegrádi 
Hírek hasábjain. Ezúton is 
kérjük azokat a 
visegrádiakat, akik 

gazdagíthatnák emlékidéz� kutatásainkat; jelentkezze-
nek szerkeszt�ségünk tagjainál, hogy minél több szemé-
lyes élményt mutathassunk meg városunk híres szülött-
jér�l.  

Több mozaikot felvillantottunk életrajzírója, Simon Gé-
za Gábor Mindhalálig gitár c. könyve alapján. Most 
Zoller Attila zenei pályájának kezdeti éveit idézzük. Tud-
juk, hogy a zenész családban a fiatal szül�k nagy gondot 
fordítottak gyermekeik zenei nevelésére. Gyermekkori 
pajtásuk mesélte, hogy játszani csak a kötelez� zenei 
penzum után mehettek ki a Zoller-gyerekek. ,,Zoller Atti-
la 1945-ben, a második világháború utolsó évében kezdett 
gitározni tanulni. Próbált együtt játszani a harmonikázga-
tó orosz katonákkal, hallotta a harmóniákat és megpróbál-
ta a dallamhoz igazítani �ket. Visegrádon a jazz iránti 
érdekl�désével és tudásával nem tudott mit kezdeni, mert 
ilyen produkciókra arrafelé nem volt elegend� igény. 
Zoller májustól a háború utáni kábulatból ismét maguk-
hoz tér� klubokban, kávéházakban kezdett zenélni… 
Budapesten… Ezután egy visegrádi harmonikás ismer�se 
révén megismerkedett a magyar harmonikakirállyal, 
Tabányi Mihállyal… 1946 és 1948 között Tabányi Mi-
hály Pinocchio együttesében gitározott különböz� él� 
m�sorokban, els�sorban éttermekben… Ezzel a zenekar-
ral Zoller már jazz zenét és néhány divatos jazzstandardet 
is játszott… Ekkor már kezdett ismertté válni, és számos 
alkalommal harmonika-gitár-b�g� trióban játszottak 
Tabányival, amihez alkalmanként csatlakozott a zongora, 
esetleg a klarinét… 

Zoller Attila els� igazi nagy jazzélményét Budapesten 
kapta, amikor egy lemezr�l meghallotta a Nat King Cole 
(zongora), Oscar Moore (gitár), Slam Stewart (b�g�) triót. 
A napi zenélés mellett g�zer�vel hallgatott, ,,kagylózott”, 
figyelt és tanult: ,,…a gitár szinte valamennyi m�vészére 
odafigyeltem, s így valójában egyiket sem utánoztam. 
Volt, akit�l a periódusokat vagy a harmóniákat, mástól az 
improvizációs technikát próbáltam ellesni, kielemezni. 
Hiszek abban, hogy eltekintve néhány kivételt�l, olyan 
’csodagyerekt�l’, mint például Ornette Coleman, valam-
ennyi zenésznek végig kell mennie a fejl�dési fokokon, 
mindazt el kell sajátítania, amit el�tte mások már jól csi-
náltak.” 

Zoller Attilának ez az idézett vallomása ma is megszív-
lelend� minden tehetség számára, hiszen a m�vészet el�tti 
alázatra, a kitartó szorgalomra mutat példát mai sikerori-
entált világunkban! 

Június 13-án 85 éves lenne – 14 éve halott. 
�rizzük és ápoljuk emlékét! 

Mezei Anna 

In memoriam  
ZOLLER ATTILA 

 

Visegrádi jazz hétvége  
Zoller Attila emlékére 
2012. június 15–16. 

 

Csikós Attila, gitár (Budapest) 
Szudy János, dob (Bonn) 

Scholcz Péter, nagyb�g� (Amszterdam) 
 

Három prominens magyar jazz muzsikus – ketten a 
hatvanas években újraszület� magyar jazzm�vészet 
alapító nemzedékének megbecsült tagjai, a pályája fel-
ível� szakaszában lév� budapesti gitárm�vész társuk-
kal – tiszteleg a Visegrádon született világhír� gitár-
m�vész, Zoller Attila emléke el�tt. 
Az Ars Danubiana Visegrád Alapítvány, a Mátyás Ki-
rály M�vel�dési Ház és a Silvanus Danubius Hotel kö-
zös programja két alkalommal kínál lehet�séget a 
jazzm�vészet barátainak, Visegrád polgárainak, a nagy 
m�vész emléke el�tti közös tisztelgésre és a jazzmu-
zsika élvezetére: 
2012. június 15-én, pénteken este 8 órakor a Don 
Vito pizzériában (Zoller Attila szül�háza) 
2012. június 16-án, szombaton délel�tt 11 órakor a 
Silvanus Hotel panoráma teraszán, 
a koncert el�tt megnyitjuk Szudy János akvarell 
kiállítását „Dobver� és ecset” címmel 
 

A koncertek m�során mindkét alkalommal a standard 
repertoár kedvelt darabjai mellett Zoller Attila és az 
el�adók saját szerzeményei, valamint szabad improvi-
zációk lesznek hallhatóak. 
 

Mindenkit nagy szeretettel várunk! 

 

 
Az utolsó visegrádi fellépésen… 

(Köszönet Schült Mihálynénak a fotóért!) 
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Kalandos kirándulás Visegrádról Balatonfüredre 
 

A szóban forgó kirándulásra egy szép nyári vasárnapon, 
1947. június 15-én, tehát 65 évvel ezel�tt került sor. Az oda-
vissza utat nem Setra vagy hozzá hasonló kényelmes buszon, 
hanem két ponyvás teherautón tette meg az 54 f�s társaság a 
11-es, az ún. balatoni 7-es és a 71-es országúton. (Kíváncsi 
lennék, hogy a mai fiatalok közül hányan vágnának bele egy 
ilyen túrába.) Lehet, hogy a vidám csapat valamennyi tagja 
ekkor látta meg életében el�ször a csodálatos magyar tengert, 
a Balatont. Külön elismerést érdemelnek azok az id�sebb 
résztvev�k, akik közel voltak az 50-hez, vagy tán meg is 
haladták azt, mint pl. a két Schült és a Lovas Kovács házas-
pár. Ám, ahogy a kép is tanúsítja, a hangulatos jókedv szinte 
elsöpörte az utazás fáradalmait, amibe a frissít� balatoni 
fürd�zés is belesegített. Az utazáshoz hasonlóan az étkezés is 
szerényebb szinten zajlott, mindenki a magával hozott hide-
get fogyasztotta: kenyeret, szalonnát, kolbászt. Talán zsíros 
kenyér hagymával is szerepelt az ,,étlapon”. Füred látnivalói-
ra sajnos kevés id� jutott. Öröm látni a képen számos roko-
nomat, mint pl. Niedermüller Betti unokan�véremet, akinek a 
birtokában lév� 4,5×6 cm-es fotója adta az ötletet, hogy ezt 
,,közhírré” kell tenni. A képen van az a Helm Nusi is, aki 
akkor még nem is sejtette, hogy unokabátyám, Grósz Misi 
lesz majd a kér�je, férje, hiszen � csak 1948-ban került haza 
az orosz fogságból. Néhány kedves barátomról is említést 
kell tennem: Szebeni Marci els�dlegesen a vele egykorú Robi 
bátyámmal múlatta nyaralásaink során a napot. S ha már 
szóba hoztam a nevét, szemtanúja is volt bátyám Visegrádon, 
1943-ban elszenvedett halálos balesetének. És szólnom kell a 
fiatalon elhunyt névrokonomról, Scheili Józsiról is, aki bel�-
lem, a tizenéves  pesti  srácból a legnagyobb csodálatot és el- 

ismerést váltotta ki, hiszen sz�rén ülte meg lovukat a Duná-
ban történ� mosdatás során. 

Visszatérve a kirándulásra: az ötlet talán barátok, barátn�k 
találkozásakor, vagy esetleg egy vendégl�i asztalnál pattant 
ki valamelyikük fejéb�l. Nem nagyon kellett a toborzásba 
sok energiát fektetni, hiszen az emberek tele voltak örömmel, 
hogy a világháborút élve megúszták, tele voltak bizakodás-
sal, hogy minden jobb lesz. Még igazi demokrácia volt. Még 
nem vettek el senkit�l semmit. 

A hazafelé vezet� úton már sötétség borult a f�város fölé. 
A Gellért-hegy tetején a nem rég felavatott Szabadság-
szobor a reflektorok fényében szinte aranyként csillogott. A 
teherautókon a fázósabbak magukra terített pokróccal enyhí-
tették az éjszaka h�sét. Éjfél is elmúlt, mire a ,,karaván” 
hazaért Visegrádra. Kicsit fáradtan, de boldogan, egy életre 
szóló élménnyel, emlékkel gazdagodva térhettek nyugovóra. 

Szomorú, hogy a képen láthatók közül már legtöbbjük 
nincs közöttünk. Mégis abban reménykedem, hogy azok, 
akik az újság képén magukra ismernek, egy kicsit megfiata-
lodnak, emlékeik felélednek, eszükbe jut barátaikkal átélt 
fiatalságuk. És abban is bízom, hogy a képet megpillantva 
egy percre, csak egyetlen percre, az utódokat is emlékezésre 
készteti. Emlékezésre a szeretett nagyszül�kre, szül�kre, 
testvérekre, ismer�sökre. 

Köszönetet mondva Bettinek, Nusikának, Marci barátom-
nak, s�t még Scheili Lacinak is a személyek beazonosításá-
ban nyújtott segítségért teszem közzé a képen láthatók nevét 
is. 

Tisztelettel és szeretettel: 
Scheili Béla (Budapest)  

 

 
Hátsó sor (balról jobbra): Schült Istvánné (Gerstmayer Róza), Schült István, Schült Józsefné (Irma néni), Muckstadt Klári (Hellebrandt 
Antalné), .........., Heier József, ………., Jakab Lajos, Heier Mihályné (Anna), Schült József (Szepi bácsi), Simon Ferenc, Endrasek Róza, 
Schült Antalné (Fieszl Anna), Schült Antal, Gerstmayer Mária (Stabarecz Jánosné), Fröhlich István (Stefi), Friedrich István, Helm 
Jakab, Schwartz József, Schwartz Józsefné (Schandl Mária), Gerstmayer Istvánné (Friedrich Mária), Helm Ferenc, Lovas Kovács Fe-
renc, Lovas Kovács Ferencné (Werner Jozefa), Graczár Mihály, Graczár Mihályné (Mayer Franciska), Sz�l�si Ferenc v. L�rinc (Vecsés-
r�l), Blaskovics László. És valamelyik, nem tisztán látható sz�ke lány, Szinay Nusi. 
Elöl guggolnak (balról jobbra): Scheili Mária (,,schene Marie”), Graczár Károly, Zeller Teréz (Graczár Károlyné), Kulcsár Magdolna 
(Fr�hlich Gyuláné), Danci Vilmos, Farkas Katalin (Er�s Gyuláné), Scheili József, Schwartz Marika, Mayer Lajos, Fieszl Juci (Varga 
Jánosné), Dudás István, Niedermüller Betti (Ferencsik Andrásné), Helm Nusi (Grósz Mihályné), Zeller Mariska, Schüszterl Irma (L�-
rincz Lajosné), Gercsák Ferenc, Zeller Julianna (Helm Jánosné), Szebeni Márton, Meszárek Nelli (Graczár Istvánné), ifj. Schwartz 
József, Götschák János, Hellebrandt Antal, Papp Nusi (Scheili Gáborné), Grósz László, Sacelotti György 
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,,Együtt” 
 

Az Együtt Kulturális Egyesület idei els� kirándulásán 
egy autóbusznyi egyesületi tag vett részt. Ezúttal Gyön-
gyös és környéke volt az úti cél. Formabontó módon a 
kirándulás értékelésével kezdem az úti beszámolót. Meg-
szoktuk már, hogy a Sz�ke házaspár mindig gondosan 
el�készíti és szervezi meg a kirándulásokat, s ennek kö-
szönhet�en minden alkalommal tudással, ismerettel és 
élményekkel gazdagon térünk haza Visegrádra. Most 
azzal a tapasztalattal egészítem ezt ki, hogy egy napos 
utazásaink mindig jelentenek újdonságot, s hogy mennyi 
rejtett kincs vár bennünket szép országunkban felfedezés-
re várva. 

 

 
 

Gyöngyöst valahogy mindig kihagytam az északi kirán-
dulások során, mindig csak ,,átfutottunk” a városon. Most 
– a visegrádiak körében is ismert erd�mérnök – Dala 
László kalauzolásával ismerhettük meg a város történetét, 
értékeit: a Szent Bertalan- és a Ferences templomot, a 
kolostor m�emlék könyvtárát. Élvezettel hallgattuk a 
tudós könyvtáros el�adását hazánk egyetlen olyan rendi 
könyvtáráról, mely a középkortól egyfolytában m�ködött, 
s ahol 14.000 kötetet, több kódexet és csaknem 200 �s-
nyomtatványt �riznek. 

 

 
 

Kisnána váráról – bevallom – korábban nem hallottam, 
pedig – mint kiderült – visegrádi régészek is dolgoztak a 
feltárásán, s ugyanazok a m�emlékesek végezték a vár 
felújítását, akik nálunk a palota k�munkálatait. Itt szem-
besülhettünk azzal, hogy egy 1300 lakosú község egy kis 

szerencsével és pozitív hozzáállással hogyan tud vonzó 
idegenforgalmi látványosságot teremteni a vár felújításá-
val és a korszer� technika (háromdimenziós látvány – 
távcs� és filmvetítés) segítségével. 

Recsk – Régóta szerettem volna eljutni a Recski Nemze-
ti Emlékparkba. Most sikerült. Ebéd után kacskaringós 
hegyi úton vitt föl az autóbusz a gyönyör� természeti 
környezetben lév�, Faludy György ,,pokolbéli víg nap-
jai”-nak helyszínére, a recski k�bányához, illetve a tábor 
helyszínére. Az id� rövidsége ellenére mély benyomást 
tettek ránk a látottak-hallottak. Azért, hogy ne feledjünk, 
hogy értékeljük és �rizzük a patetikusnak t�n� 
,,szabadság” tudatát, mindenkinek el kellene jutni ide, 
vagy az ehhez hasonló emlékponthoz! 

Tarnaszentmária–Feldebr�. Utunk végefelé két ,,csoda” 
várt még ránk. Két templom, ahol mindenkit megérint a 
,,múlt szele”, mert mindkét templom valamiben 
,,egyedüli”. Hazánk talán legrégibb és legkisebb ma is 
m�köd� temploma a tarnaszentmáriai, a templom hajójá-
nak építési ideje a honfoglalás és Géza fejedelem uralko-
dása közé tehet�. A feldebr�i templom egyedisége abban 
rejlik, hogy a 11. század els� felében emelt öthajós sír-
templomhoz hasonló sem Európában, sem a keleti keresz-
ténység területén nem ismert. Az altemplom freskótöre-
dékeit, akusztikáját megcsodáltuk. 

Feldebr�n sikerült megkóstolnunk a Mátra-vidék híres 
borait is, s ennek, no meg a gazdag programnak köszön-
het�en kellemes hangulatban értünk Visegrádra az esti 
órákban. Köszönjük Erikának és Matyinak! Várnak még 
bennünket Magyarország rejtett kincsei! S mi készen 
vagyunk �ket felfedezni! EGYÜTT! 

MAnna 
 

A Duna két partja 
 

Mint aláhulló kék selyem szalag 
Szeli át a hegyeket a Duna: 
Egyik oldalán Pest, 
A másikon Buda. 
 

A folyó jobb partján Visegrád mint város, 
Szembe vele pedig Nagymarost találod. 
Egymással szemben Fehér- s Fekete-hegy 
Turistáknak persze mindkett� egyre megy. 
 

Szebbnél szebb kilátás: nézhetsz ide-oda, 
Néha biz megárad az a szép kék Duna. 
Jön az embersereg zsákokkal, lapáttal: 
Itt egymásnak bizony senki nem áll háttal! 
 

Mért jöttünk ma össze, azt is elárulom: 
Lesz itt vetélked� aztán eszem-iszom. 
Jöttek fiatalok Sanyi, Pali, Zoli 
Mint a f� szervez�, itt van Annamari. 
 

Kerekegylet néven ismertük meg �ket, 
Mindannyian frissek, fiatalok, szépek. 
Bizony, mi már kissé id�sebbek vagyunk, 
Ennek ellenére aktívak maradtunk. 
 

Legyen ez az els�, hogy így találkozunk, 
Szeptemberben mi is a Dunán átvágunk. 
Bemutatjuk nekik a szép Visegrádot, 
Köszöntésképpen viszünk majd virágot. 

 

                                 Takács Istvánné (VSZ) 
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Olvasóink ****  írják 
 

Nyílt levél  
expolgármesterünkhöz 

 

Hadházy Sándor országgy�lési képvisel�t�l sze-
retném ezúton megkérdezni, hogy tud-e még segí-
teni nekünk, akik ,,itt maradtunk”, abban, hogy a 
lepencei strandot valamilyen formában (lehet�leg 
úgy, ahogy volt) valaha is visszakapjuk? 

Azért választottam ezt az utat, mert a nyilvános 
felel�sségre vonás, rákérdezés általában akkor sem 
marad válasz nélkül, ha az illet� még egy ideig 
nem tervezi, hogy visszatérjen oda, ahol valamit 
nagyon elrontott. Persze értem én, hogy sokkal 
egyszer�bb a parlamentben ücsörögve a visegrádi-
akon ,,b�ven túlmutató kérdésekr�l” vitát imitálni 
és közben továbbra is úgy tenni, mintha az embe-
rek érdekében tevékenykednénk... DE!  

Ott tegye, amit tesz, igazán már nem érdekel egy 
ideje, mi zajlik a törvényhozásban, vagy legalábbis 
igyekszem nem foglalkozni vele – viszont amit a 
dunakanyari szavazóktól kapott mandátumot, tes-
sék szíves lenni a mi érdekünkben használni és 
legalább azzal a háttérrel, ami most úgyis minden 
döntést egymaga hoz meg, legyen szíves a stran-
dunk ügyében valamit megmozgatni, ha már itt 
polgármesterként sikerült tönkretenni a visegrádiak 
egyetlen komoly sport-, rekreáció- és szabadid�-
központját, ami minden itt lakó testi-lelki-mentális 
egészségét szolgálta!  

És amit az ön ,,titokzatos” érdekei felülírtak és 
romjaiban itt hagyta nekünk, hogy nézegessük 
évekig fájó szívvel azt a szétdúlt, tájidegen valamit, 
ami egykor (lassan öt éve) a mi szeretett strandunk 
volt és ahol ön is, úgy emlékszem, szívesen ejt�-
zött, mikor pihentetni kívánta a kemény polgármes-
teri munkában megfáradt idegeit... 

Nem ismerem az ügy jogi részleteit, nyilván, ha 
válaszra méltat, ezzel fog érvelni – el�re mondom, 
nem igazán érdekel! Egyet szeretnék: miután ezt itt 
elrontotta nekünk és ezek után szépen odébbállt, 
legyen szíves, tegyen valamit, hogy megint legyen 
STRANDUNK!!! Megvan a véleményem a parla-
mentben ül� döntéshozóink arcán elhelyezked� b�r 
vastagságáról, de azért Expolgármester úr!, jelen-
leg dunakanyari választókat (visegrádiakat is!!!) 
képvisel� úr!  

Tegyen eleget végre az esküjének és képviselje az 
érdekeinket odabent – legalább ebben az ügyben, 
ha megkérhetem! Ugyanis képzelje, az emberek (a 
választók!) nagy többsége szerint ön a felel�s a 
strand megsemmisítéséért! Vállalja ezt és próbálja 
a rendelkezésére álló eszközökkel helyrehozni! 

Higgye el, most is inkább a strandon lennék, 
minthogy számon kér� sorokat irkáljak, de sajnos 
nem tehetem, ugyanis ön ezt a strandszezont is 
elvette t�lünk! 

Várom válaszát, sokak nevében:  
                                               dr. Papp Miklós  

(továbbra is visegrádi lakos) 

Magyar László: 
 

AZ VOLT CSAK A CSODA NYÁR! 
 

Emlékszel még? – a lápvidéken, a fenyéren, 
Baláta-tó, Kaszó-puszta… mese alji mélyen… 
épp így hánytak barkás bóbitákat a nyírek, 
s így üzent a Hold nagy kevélyen neked, nekem, 
s nyaras pelyhe már az útszélen futkosott 
és estefelé bezártak mind a pipacsok, 
– (egész nap nyelvel�, csacsogó n�i szájak) – 
hogy kóstoljam, csücsörítetted te is a szájad 
és én szürcsölve ittam fel mind a mosolyod 
és ittam volna mást is, ha engeded, ha hagyod, 
de egy nagy család-erkölcs-becsület-tisztelet 
két kezedbe tömörülve fogta kezemet. 
 
Emlékszel még? – a nyáj már hetek óta kint aludt. 
Madár-emlékezet fújta mind, amit tanult, 
a dalt, a szeretetet, ragaszkodást, fohászt; 
tücsök cirrent, békák vartyogtak h�ség imát. 
A Csámpás, a kutya, a t�z mellett lapított, 
akkor ettél el�ször igazi slambucot; 
szárnyékban aludtunk, a tegnap kaszált szénán, 
reggel pálinka volt, meg kutya futta mosdás, 
aztán délben a nádasban csak megleptelek: 
vízben cirógatva babusgattad testedet, 
melled halmai közt született a hullám –! 
egy szóval se küldtél, nem kérted, hogy: ,,Nenézzrám!”, 
hát maradtam. Ádámnak, a Paradicsomban, 
porunk a porból: igaz test-lélek anyagban. 
 
Emlékszel még? – már a lét a végtelen. 
Úgy élek, hogy nem is élek. Csak a félelem, 
az a sok: miért? – ami nem hagyva megkísért, 
az birkózik már csak szakadatlanul velem. 
A május május még, a koraesti nyár, akác, 
beborít az illatával bár, már nincs: akár 
lehetne ez is még, akár egy új amaz is, 
szilárd az akarat, de a lábam már hamis. 
Meg-megroggyan a térdem: – én éltem, amit éltem, – 
s hogy éltem, s ahogy éltem, bocsánatlan vétkem? 
 
Megyek, mert hajt a szükség, menni mindég muszáj. 
Se nyáj, se nádas, se széna: – ez az, ami fáj. 

 

(2008. Visegrád) 
 

Cserépkályha építését 
új és használt csempéb�l, 

régi kályha felújítását, garanciával, 
korrekt áron vállalom!  

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

 

Cserépkályha építése és átrakása  
új és régi csempéb�l 
és téglakályha-építés 

Honti László 
06 (20) 356-6634 
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Kisteher-fuvarozás 0–2 t-ig,  
gépi földmunka 

Fieszl Csaba 

Tel.: 06 (30) 226-3089 

 
 

AJTÓ, ABLAK, 
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA 

garanciával, korrekt áron 
Herr Gábor 06 (20) 399-7027  

vagy 06 (20) 599-9337 
www.herrsta.eu 

 

 

 

 

A Szent Kozma és Damján 
Rehabilitációs Szakkórház (Visegrád) 

felvételt hirdet 

f�könyvi könyvel�  
munkakör betöltésére 

 

A munkakör betöltésének feltételei: 
– emelt szint� szakképesítés, 

vagy mérlegképes könyvel�i végzettség, 
– emelt szint� MS Office ismeret 
 

El�nyt jelent: 
– pénzügyi-számviteli f�iskolai végzettség, 
– FORRÁS SQL rendszer ismerete, 
– költségvetés területén szerzett tapasztalat 
 

Érdekl�dni lehet: 
– Garamszegi Jánosné pénzügyi vezet�nél  
   a 06 (30) 363-7918-as mobil számon 
 

B�vebb információ olvasható 
az intézet honlapján: 

www.visegradikorhaz.hu 
 

Jelentkezési határid�:  
2012. június 18. 
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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 
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területi képvisel� 

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

 

Biztosítások kötése, ügyintézés 
ügyfeleimnek 

��������	
���������������	
���������������	
���������������	
����������������
�
��������
�
��������
�
��������
�
���				
�������	���
���������������	���
���������������	���
���������������	���
��������				

���
���
���
���
����	��	�����			��	�����			��	�����			��	�����						
����
������	�����������
������	�����������
������	�����������
������	�������������������				

�����	�

��������	�

��������	�

��������	�

���				

 ! "#$%	&'	()&*	+'+	,--'	
 ! "#$%	&'	()&*	+'+	,--'	
 ! "#$%	&'	()&*	+'+	,--'	
 ! "#$%	&'	()&*	+'+	,--'					

� .%	� .%	� .%	� .%	/001%22333456789/001%22333456789/001%22333456789/001%22333456789:4/6:4/6:4/6:4/6				

 

�������	
�����������
�
��
����
�


���������
���������
��
���	 ! 

"������#
���������$��
�
���
�����$#

����������  
��������	
���

���������������
 
 

 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 




