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Zenés Nyári Esték Visegrádon 
 

2012. július 28., szombat 19 óra,  
református templom 
 

Horváth Anikó és Elek Szilvia  
zongoram�vészek hangversenye 
 

Fáy István (1807. Kassa–1862. Füles) halálának 
150. évfordulója emlékére 
 

M�soron: 
Fáy–Csermák: 

Sarkantyús verbunk 
Fusz: Variations sur le Menuet favori de 

l’opéra Don Juan 
Fáy–Merk–Csermák: 

Allegro, Andante, Trio 
Lavotta els� szerelme 

J. Spech: 
Zwei rhapsodische Allegri – I. 

SZÜNET 

F. X. Kleinheinz: 
Grande Sonate pour quatre main 
– Andante 

Fáy–Csermák–Bunkó: 
Adagio, Allegro 
Ellencsárdás 

Mosonyi Mihály: 
Az ég� szerelem hármas színe –  
A babér 

Fáy: Rákóczi-induló 
 
2012. augusztus 4., szombat 19 óra,  
római katolikus plébániatemplom 
 

Zászkaliczky Tamás orgonam�vész  
szólókoncertje 

A programban a barokk és romantikus kor egy-
egy nagyhatású és népszer� alkotója – J. S. Bach 
és J. Brahms – mellett Közép-Európa közös 
zenetörténeti hagyományait reprezentáló 
,,kismeste-rek” – pl. Croner Dávid brassói és 
Zimmermann Anton pozsonyi zeneszerz�k – 
értékes darabjai szólalnak meg. 
 
2012. augusztus 11., szombat 19 óra,  
római katolikus plébániatemplom 
 

Érdi András operaénekes  
és Dénes István zongoram�vész  
hangversenye 
 
2012. augusztus 18., szombat 19 óra,  
római katolikus plébániatemplom 
 

Somogyi Vonósnégyes koncertje 
 

,,In memoriam Claude Debussy” 
 

A vonósnégyes tagjai: 
Somogyi Péter (heged�) 
Lendvai György (heged�) 
Tóth Balázs (mélyheged�) 
Pólus László (gordonka) 

 

A második két koncert m�sorát a Visegrádi Hírek 
augusztusi számában tesszük közzé.  
A m�sorról és az elhangzó m�vekr�l szóló 
további ismertetést, valamint az el�adók 
bemutatását a koncertek helyszínén kiosztandó 
m�sorfüzetben találhatják meg.   
 

Szeretettel hívunk és várunk  
minden zenekedvel� vendéget! 

 

A koncertekre a belépés ingyenes! 
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TOVÁBBRA IS: MAGAS FORDULATSZÁMON 
 

Egy hónappal ezel�tt még bíztam abban, hogy az id� 
el�rehaladásával csökken az id�hiányból fakadó nyomás, 
amit magunkon, magamon érzek – ám még mindig 
folyamatos az id�vel történ� versenyfutás. 

Nagy segítséget jelent, hogy Dr. Szabó Attila mb. jegyz� 
fölvette a munkát, s a mindennapi ügyekben a feladatok 
végre megtalálhatják gazdájukat. 

Továbbra is els�bbséget kell élvezzen két pályázatunk 
ügye; a két témával kapcsolatban június 5-én 
közmeghallgatást tartottunk a moziban. 

A Városközpont–Városháza-beruházással kapcsolatban az 
azóta eltelt id�ben: 

– részletesen kidolgoztuk a beruházás új forgatókönyvét; 
– újrafogalmaztuk a beruházás programját; 
– egyeztettünk az építész tervez�kkel (jelen pillanatban 

velük szerz�dés-el�készítési szakaszban vagyunk); 
– összeállítottuk a Pro Régió Nonprofit Zrt. felé beadandó 

(be is adott) változtatási lehet�séget kérelmez� 
dokumentációt; 

– tárgyaltunk az OTP Bankkal az önrész finanszírozásának 
kérdésér�l, feléjük is megtettük a szükséges változásokat 
el�irányozó lépéseket. 

Mindennek eredménye elfér néhány teleírt A/4-es lapon; 
ám ezen dokumentumok minden sora mögött sok-sok órányi 
munka, egyeztetés van. Néhány hét alatt kellett elvégeznünk 
azt a munkát, melyre normális esetben hónapokat kellene 
szánnunk. Gyakorlatilag újraterveztük a beruházást úgy, 
hogy a pályázat eredeti keretein belül maradtunk; s�t, egyes 
mutatóit tekintve még fölötte is az eddigieknek. Nagy 
köszönet érte mindenkinek, aki részt vett a feladatok 
elvégzésében – különösen is Borosházi Tamás f�építésznek 
és Tegzes Dánielnek (Visegrádi Városfejleszt� Kft.). 

A folyamat során komoly hangsúlyt fektettünk arra, hogy 
az önrészhitel visszafizetésének feltételei fönnállnak-e az 
elkövetkez� években – hiszen ez több tízmilló forint terhet 
jelent majd az elkövetkez� 4-5 évben. Az önkormányzati 
rendszer m�ködésének – beleértve annak finanszírozását is – 
jogszabályi háttere változásban van, ezért a jöv�be látni most 
különösen nehéz; jelenlegi tudásunk szerint azonban mindent 
egybevetve – ha nehezen is – el�teremthet� lesz a 
törleszt�részletek fedezete.  

Az újratervezés során – a szorító határid�k ellenére – 
minden munkarésznek el kell készülnie; az érdekl�d� 
lakosság tájékoztatását, véleményének meghallgatását sem 
szeretnénk elmulasztani. Július utolsó hetében várható, hogy 
az újratervezés vázlatterve elkészül; fontosnak tartjuk, hogy 
ezt minden érdekl�d� megismerhesse. 

Az óvodafelújítási pályázat eredménytelen közbeszerzési 
eljárását lezártuk. A szomszédos volt rend�rségi üdül�épület 
visszaszerzésére irányuló szükséges lépéseket megtettük a 
megfelel� államigazgatási szervek felé; reményeink szerint a 
negyedévenként esedékes (legközelebb szeptember végén) 
kormányzati döntés számunkra kedvez� eredménnyel zárul. 
Folyamatban van a szükséges tervek elkészítésének 
el�készítése; ahhoz, hogy a jöv� évben el tudjuk kezdeni a 
munkát, a remélt kedvez� döntés után szinte azonnal kész 
tervekkel kell rendelkeznünk. 

Az elmúlt hónapban a testület is többször tárgyalta a 
Solarsys Rendszerház Kft.-vel fönnálló, immár évtizedes 
jogvita állását; a jogvita peren kívüli megegyezése a 
küszöbön áll, lezárásához közelít – remélhet�en más egyéb 
hasonló ügyeknek nem kell ily’ hosszú ideig húzódniuk a 
kés�bbiekben. 

A KVG Zrt. idén tavasszal fölmondott hulladékszállítási 
szerz�dése helyett – a térség öt településének összefogásával 
– közös hulladékszállításra vonatkozó közbeszerzési 
eljárásban veszünk részt. A pályázathoz szükséges 
adatszolgáltatás rendelkezésre álló igen rövid id�ben történ� 
teljesítésében óriási segítséget jelentett Lakatosné Dr. 
Schilling Dorottya, Bánó László, Schüszterl Károly és 
Hintenberger András segítsége. 

Fontosnak tartom, hogy minden hivatalos és nem hivatalos 
,,megjelenésünk” (levél, felirat, oklevél stb.) méltó legyen 
Visegrádhoz. Ezekben a kérdésekben nagyon sok segítséget 
kaptunk Kacsán György grafikusm�vészt�l; ezentúl az � 
felajánlásának köszönhet�en kerülhetett minden visegrádi 
iskolás fejére Visegrád-logós sapka. Köszönet érte! 

A hétköznapok s�r� tárgyalási-egyeztetési folyama között 
egy-egy kedves esemény részese is lehetek, mint például a 
június utolsó–július els� hétvégéjén lezajlott a Duna-Maraton 
rajtja és záró ünnepsége. Utóbbin a szervez�k fölkérésére 
több tucat érmet és díjat adhattam át; mindegyik között 
számomra legnagyobb örömet a Master3 n�i kategória 
bronzérme jelentette, melyet egy visegrádi hölgy, Müller 
Zsuzsanna nyakába akaszthattam. 

Tudjuk, érezzük, hogy sokan várnak – joggal – 
türelmetlenül közösséget, Visegrádot épít� gondolataik 
megvitatásának, megvalósításának lehet�ségére. Kérek 
mindenkit, ne tartsa ezen gondolatait magában! Kérek 
mindenkit, akinek városunk életével, fejlesztésével 
kapcsolatosan gondolata, szándéka, ötlete van, juttassa el 
hozzánk! Tegyék ezt szóban, írásban, papíron vagy 
elektronikus úton – ahogy a nyár erejét, tüzét gy�jt� sz�l�t 
�sszel szedik, válogatják, s azután válik azután nemes itallá, 
úgy legyenek összeadott közös gondolatainkból a jöv�re 
vonatkozó átgondolt terveink. 

Félegyházi András polgármester 
 

Kérés 
 

Tisztelt Visegrádiak! 
Kérjük, hogy a kommunális hulladékot csak a megfelel� edénybe, 

illetve ha ez kevésnek bizonyul, akkor kizárólag a szolgáltató által 
rendszeresített zsákba helyezzék ki! 

A zöldhulladék-szállítás jelenleg átszervezés alatt van. Amíg az új 
szabályok nem lépnek életbe, természetesen a régi rend szerint folyik 
a szállítás. Nyomatékosan kérjük a lakosságot, hogy a zöldhulladék 
közé ne keverjenek kommunális szemetet! Rendszeresen találunk a 
zöldhulladékban pelenkát, purhabos dobozt, nikecellt, egyéb építési 
törmeléket és háztartási szemetet. A szelektív gy�jtést ellehetetleníti, 
ha felhasználói és szolgáltatói oldalról egyaránt nem tartjuk be az ide 
vonatkozó szabályokat. 

Segítségüket köszönjük. 
VKG csoport 

 

Gyógyszertári értesítés 
 

Értesítem kedves Betegeimet, hogy  
a gyógyszertár 

2012. augusztus 1–18. között zárva lesz. 
Legközelebbi gyógyszertár:  

Rókus Gyógyszertár 
Dunabogdány, Kossuth Lajos út 94. 

Tel.: (26) 391-035 
 

Dr. Robicsek Katalin 
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Tájékoztató a júniusban megtartott  
képvisel�-testületi  üléseken történtekr� l  

 

Júniusban három ülést tartott a testület. Az els� ülésre 
június 5-én került sor, melyen kinevezésre került Dr. 
Szabó Attila helyettesít� jegyz�, aki Dömös Község 
jegyz�je, Visegrádon hétf�t�l csütörtökig délutánonként 
látja el a jegyz�i feladatokat.  

 
A következ� ülését június 13-án tartotta a képvisel�-

testület.  
Els�ként zárt ülésre került sor. A Solarsys Rendszerház 

Kft.-vel korábban tartott egyeztetés kapcsán a kft. jogi 
képvisel�je által megfogalmazott ajánlatot nem fogadta el 
a testület, hanem arra hatalmazta fel a polgármestert, hogy 
maximum bruttó 10 millió forintos árat ajánljon meg a 
kft. képvisel�jének, így a telek az önkormányzat 
tulajdonába kerül és a kft. lemond minden további 
kártérítési követelésér�l. �

A zárt ülést követ� nyílt ülés els� napirendi pontjában a 
bizottságok küls�s tagjainak megválasztására került sor. 
A gazdasági és pénzügyi ellen�rz� bizottságba Bene 
Balázst, a közm�vel�dési, oktatási, ifjúsági és népjóléti 
bizottságba Gróf Pétert Grósz Gábort, a 
városüzemeltetési és városfejlesztési bizottságba 
Meszárek Györgyöt és Zeller Tibort választotta meg a 
képvisel�-testület. A küls�s tagok megválasztásukat 
követ�en esküt tettek. 

Létrehozta a testület az ún. tényfeltáró bizottságot, mely 
ideiglenes jelleggel m�ködik majd, mintegy féléves 
id�tartamban, a város közvéleményét és a testületet is 
foglalkoztató, múltban történt ügyek feltárása, tisztázása 
céljából. A bizottság elnökének Mikesy Tamást, tagjainak 
Hintenberger Andrást, Bártfai Istvánt, küls�s tagjainak 
Vaik Viktornét és ifj. Szigeti Jánost választotta a testület.  

Jóváhagyólag elfogadta a testület Helm János, a 
Visegrádi Városfejleszt� Kft. könyvvizsgálójának 
könyvvizsgálatra vonatkozó szerz�dése felbontását, mivel 
a kft.-ben nem indokolt könyvvizsgáló alkalmazása. A 
képvisel�-testület ezúton is megköszöni az eddig végzett 
tevékenységét. 

Második alkalommal t�zte napirendjére a képvisel�-
testület a házi- és üzemorvos beszámolóját a 2011. évi 
munkájáról, azonban Dr. Balázs Mária ismét nem tudott 
jelen lenni az ülésen, ezért a testület akképpen foglalt 
állást, hogy írásban is feltesz néhány kérdést a 
háziorvosnak, de a testületi ülésen való személyes 
részvételét továbbra is kívánatosnak tartja. 

A ,,Fellegvár Óvoda korszer�sítésének, b�vítésének és 
részleges tet�tér-beépítésének kivitelezési munkái 
megvalósítására” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárást – a 
Kbt. 76. § (1) bekezdés c) pontjára tekintettel – 
eredménytelenné nyilvánította a képvisel�-testület, mivel 
a legolcsóbb ajánlat is jóval magasabb összegre érkezett 
be, mint amennyi az önkormányzat részére rendelkezésre 
áll. Az óvodab�vítés lehet�ségét továbbra is keresi az 
önkormányzat, melyre az els�dleges elképzelés a mellette 
lév� volt rend�rségi üdül� ingyenes tulajdonba vételével 
valósulna meg. Az erre vonatkozó tárgyalások, illetve 
ügyintézés folyamatban van. 

Elkészült a Schulek utca felújítás engedélyezési 

terveinek felülvizsgálata, melynek az illetékes 
hatóságokhoz történ� benyújtásáról döntött a testület, 
annak érdekében, hogy amennyiben két éven belül 
megteremt�dik a felújításhoz szükséges forrás, akkor az 
engedélyezéssel már ne kelljen id�t húzni. 

Kiírásra került a könyvvizsgálói feladatok ellátására 
vonatkozó pályázat, melyet szintén e lapszámban 
olvashatnak.  

A testületi ülést megel�z�en Mikesy Tamás, Schüszterl 
Károly, Bálint Zsolt képvisel�k, továbbá Kárpát Zoltán és 
Láng Anikó gazdasági vezet� áttekintették az iskolabusz 
további m�ködésének legfontosabb kérdéseit. 
Megállapításaik alapján négy határozatot hozott a testület, 
melyek az alábbiak: 

1. A jöv�ben az iskolabusz csak azon tevékenységi 
köröket végezi, melyre engedélye van. 

2. Az alábbi tarifatáblázatot alkalmazza azonnali 
hatállyal (a már megrendelt fuvarokat leszámítva): 
1. Ingyenes – iskolabusz  
2. 205,– Ft/km + sof�r bére – Visegrád város 

közoktatási intézményei részére pedagógiai 
programban megfogalmazott célokra. 

3. 305,– Ft/km + sof�r bére – visegrádi és kistérségi 
civil szervezetek részére. 

3. Az Atlantisz-Visegrád Club Kft. iskolabusz-
használatából származó, 260 km-re vonatkozó 
befizetési kötelezettségét egyszeri alkalommal 
elengedi, és 2012. június 30-i hatállyal a vele 
korábban megkötött parkoltatásra vonatkozó 
szerz�dést felmondja,  

4. Az iskolabuszt 2012. július 1-jét�l éjszakára 
kizárólag az Atlantisz-Visegrád Club Kft. 
(képviseletében: Jung Vilmos) parkolójában 
parkoltatja az önkormányzat, melyre vonatkozóan új 
szerz�dést kötnek meg úgy, hogy a Jung Vilmossal 
korábban megkötött parkoltatásra vonatkozó 
szerz�dés biztonsági pontjait továbbra is fent kívánja 
tartani, villany- és vízhasználatra nem tart igényt. A 
parkoltatásért havi 50 km-es ingyen használatot 
biztosít, mely össze is vonható. 

Pályázatot írt ki az önkormányzat az ifjúsági alapból 
elnyerhet� támogatásra. A pályázati keretösszeg 
300.000,– Ft, a pályázat benyújtási határideje 2012. június 
25. volt; a pályázati felhívást a Visegrádi Hírek júniusi 
számában pótlapon tettük közzé. 
 

A hónap utolsó ülését június 25-én tartotta a testület.  
Zárt ülés keretében ismét a Solarsys Rendszerház Kft.-

vel való peren kívüli egyezség létrehozása volt 
napirenden. A testület által korábban megajánlott vételárat 
(több mint 25 millió forintot) a kft. képvisel�i nem 
fogadták el, de az álláspontok némileg közeledtek 
egymáshoz, így utolsó ajánlatként 12 millió forint 
megajánlására hatalmazta fel a testület a polgármestert. 

A nyílt ülésen els�ként helyi termel�i piac beindításáról 
döntött a testület, mely a tornacsarnok és a 11-es számú 
f�út–Mozi köz közötti területet egy részén m�ködne (a 
murvával leszórt úton), minden hét vasárnapján 8–12 órá- 

(Folytatás a 4. oldalon) 
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(Folytatás a 3. oldalról) 
 

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

 

ig üzemeltetési feladatainak ellátására a Pro Visegrád 
Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.-t bízza 
meg, mellyel a feladatok ellátására együttm�ködési 
megállapodást köt. A piacon magánszemélyek, 
�stermel�k, maguk által megtermelt, illetve el�állított 
kézm�ves dolgokat árulhatnak majd, mely a tervek szerint 
– a szükséges engedélyezési eljárás után – július végén 
kezdi meg m�ködését. 

Az árvízvédelmi gát beruházása kapcsán három 
napirendi pont is szerepelt az ülésen, melyek kapcsán az 
alábbi döntések születtek: 

1.  A megel�z� meghívásos közbeszerzési eljárás 
lezárásaként kiválasztásra került a Dunakanyar Film 
Bt., mely ellátja a pályázati projekt megvalósítási 
szakaszához kapcsolódó kommunikációs feladatokat 
6.506.000,– Ft + áfa megbízási díj ellenében, mely 
összeg a pályázatban teljes mértékben elszámolható. 

2.  Szintén meghívásos közbeszerzési eljárás végéhez ért 
a területszerzéssel kapcsolatos jogi feladatok ellátására 
vonatkozó vállalkozó kiválasztása, melynek során 
ezen feladatot a Dr. Kiss György Ügyvédi Iroda látja 
majd el, aki egyébként a pályázat els� fordulójában is 
az el�szerz�déseket készítette. A megbízási díj: 
2.200.000,– Ft + áfa. 

3.  Végül kiírásra került a projekt kivitelezési feladatát 
ellátó szervezet beszerzésére vonatkozó közbeszerzési 
eljárás. 

Az új szabálysértési törvény életbelépésével 2012. 
április 15-t�l a helyi önkormányzat rendeletében 
szabálysértési tényállási elemeket nem szabályozhat, ezért 
sor került egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési 
rendelkezéseinek hatályon kívül helyezésére. A jöv�ben 
megalkotásra kerül egy helyi rendelet, mely tartalmazni 
fogja azokat az ún. tiltott, közösségellenes magatartásokat 
(korábban szabálysértési tényállás), amelyeket a helyi 
önkormányzat képvisel�-testülete úgy gondol, hogy 
azokat elkövetésük esetén szankcionálni szükséges. 

A továbbiakban arról született döntés, hogy a települési 
szilárd, szelektíven gy�jtött, valamint veszélyes hulladék 
begy�jtése, elszállítása, ártalmatlanítása, illetve 
lomtalanítása tárgyában Dunabogdány, Kisoroszi, 
Leányfalu, Tahitótfalu és Visegrád településekkel 
közösen közösségi nyílt közbeszerzési eljárást 
kezdeményez az önkormányzat. 

Visegrád Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
 

Pályázati felhívás 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képvisel�-testülete 2012. 
június 13-án megtartott nyilvános ülésén döntött arról, hogy a 
„helyi önkormányzatokról” szóló (továbbiakban: Ötv) 1990. évi 
LXV. törvény (Ötv.) 92/A. §-a alapján pályázatot hirdet 
Visegrád Város Önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak 
ellátására. 

A pályázó feladatai: Az Ötv. 92/A. § (3) bekezdése alapján a 
számvitelr�l szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a költségvetési 
szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségér�l szóló 
249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet el�írásaival összhangban 

készített költségvetési beszámoló valódiságának, 
szabályszer�ségének vizsgálata. Az „államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról” szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet el�írásaival összhangban készített költségvetési, 
zárszámadási, ill. költségvetést módosító rendelettervezetek 
felülvizsgálata, könyvvizsgálói vélemény kibocsátása. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. július 20. 
A pályázat benyújtásának módja: Zárt borítékban, a borítékra 

kérjük ráírni: ,,Pályázat Visegrád Város Önkormányzat 
könyvvizsgálói feladatainak ellátására” 

Postai cím: Visegrád Város Önkormányzata Félegyházi 
András polgármester 2025 Visegrád, F� u. 81. 

Részvételi feltételek: 
• okleveles könyvvizsgálói vizsga, könyvvizsgálói 

nyilvántartásba vétel (költségvetési min�sítéssel), 
• magyar állampolgárság, 
• büntetlen el�élet, 
• legalább 5 év hasonló területen szerzett szakmai gyakorlat. 
• A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes, jogilag 

is kötelez� erej� nyilatkozatát, ill. tájékoztatását az 
alábbiakra vonatkozóan:  

o a pályázó neve, székhelye, telefonszáma, telefax száma, 
rövid bemutatása, 

o a könyvvizsgálói díj mértéke és a fizetési feltételek 
meghatározása, 

o szakmai referenciák, 
o az államháztartás alrendszereiben szerzett tapasztalatok 

(ellen�rzési, ill. könyvvizsgálói tevékenység) ismertetése, 
o nyilatkozatát a feladatok határid�n belüli végrehajtására 

vonatkozóan. 

A pályázathoz csatolni kell: 
• a képesítést igazoló dokumentumok másolatát, 
• a könyvvizsgálói kamarai tagság igazolásáról szóló 

másolatot,  
• a felel�sségbiztosítás meglétének igazolásáról szóló 

másolatot,  
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,  
• az Ötv. 92/B. § (2) bekezdése alapján tett nyilatkozatot az 

összeférhetetlenségr�l, 
• ha a pályázó jogi személy, a pályázatnak tartalmaznia kell a 

pályázattev�nek a beadás idejéhez képest 30 napnál nem 
régebbi cégkivonat-másolatát. A könyvvizsgálói szervezet 
részér�l kerüljön megnevezésre a könyvvizsgálatot elvégz� 
természetes személy megnevezése és adatai (bejegyzett 
könyvvizsgáló), valamint csatolásra a természetes személy 
Magyar Könyvvizsgálói Kamarai tagságának száma, 
továbbá a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által vezetett 
könyvvizsgálói névjegyzékben szerepl� „költségvetési” 
könyvvizsgálói min�sítésének másolata. 

A megbízási szerz�dés id�tartama: 2012. augusztus 1-jét�l 
kezd�d�en 2014. december 31-ig. 

Az els� év (próbaid�) lejárta el�tt 30 napig a szerz�dést 
bármelyik fél indoklás nélkül azonnali hatállyal felmondhatja, 
amennyiben ez nem történik meg, úgy a szerz�dés az els� év 
lejártától számítva 2014. december 31-ig határozott id�tartamra 
meghosszabbításra kerül. Az els� évet követ�en bármelyik fél 
írásban, 60 napos felmondási id� mellett, kezdeményezheti a 
szerz�dés megszüntetését. 

A pályázat elbírálásának határideje: Benyújtási határid�t 
követ� els� soros képvisel�-testületi ülés napja. 

Az önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy a 
pályázatot eredménytelennek min�sítse és szükség esetén új 
pályázatot írjon ki. 

A pályázattal kapcsolatosan érdekl�dni lehet Dr. Szabó Attila 
jegyz�nél a (26) 398-255-ös telefonszámon.  

Félegyházi András polgármester 
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Az Áprily Iskoláért Alapítvány  
KÖZLEMÉNYE 

– a kuratóriumi elnök szubjektív véleményével 
 

Köszönet MINDENKINEK, aki a 2011/12-es 
tanévben az alapítványon keresztül közvetve vagy 
közvetlenül segítette Visegrád város alapfokú oktatási 
intézményét, az ott tanuló gyermekek nevelését, a 
pedagógusok tiszteletteljes, áldozatos munkáját! 

 
A június 2-án megrendezett gyermek- és pedagógusnapi 

programot az alapítvány 22.000 Ft-tal támogatta. 

A nyugdíjas pedagógusok nevében 
köszönöm, hogy úgy élhettük meg hivatásunk 
ünnepét munkásságunk egyik f� helyszínén, 
gyerekzsivajban, valamikori tanítványaink, 
most szül�ként jelen lév�k körében, hogy 
együtt láthattuk múlt – jelen – jöv� 
képvisel�it. Ez a gyermek- és pedagógusnap 
valóban az els� (!) ilyen esemény volt 
Visegrád város és az iskola történetében. 
KÖSZÖNJÜK! 

A rendezvény bevétele 190.000 Ft-tal gazdagította az 
alapítvány számláját, természetesen a kit�zött támogatási 
céllal: alsó tagozatban trambulin, fels� tagozatban 
projektor (digitális tábla) beszerzésére. 

Az Áprily Iskoláért Alapítvány els� alkalommal adta át 
az Év Diákja és az Év Kisdiákja címet a ballagáson és a 
tanévzáró ünnepélyen megjelent nyilvánosság el�tt 
PAULUSZ BALÁZS 8. és SINTÁR VIRÁG 4. osztályos 
tanulónak. 

A díj megalapításával, meghirdetésével 
nagy felel�sséget, megtisztel� feladatot 
vállalt magára közvetve az alapító és 
közvetlenül a kuratórium!  

A legfelel�sségteljesebb döntést a cím 
odaítélésér�l mégis a tantestületnek kellett 
meghoznia. Reméljük, hogy a diákság 
számára vonzó lesz a jöv�ben is dolgozni, 
megküzdeni az Év Diákja címért, mert 
önmagában is m�vészeti értéket jelent az 
oklevél és plakett, valamint a Szent György 
Lovagrend által adományozott 150.000 Ft 
érték� tárgyjutalom. 

 Ezúton köszönjük Péterfy László szobrászm�vész 
Áprily Lajost ábrázoló bronz plakettjét, melyet Paizs Béla 
önt� mester készített, Schüszterl József fafaragó míves 
dobozát, Kacsán György grafikusm�vész igényes 
oklevelét.  

Az Év Kisdiákja a parajdi Áprily Lajos Általános Iskola 
képz�m�vész rajztanárának, Szabó Tímeának alkotását, az 
erdélyi Váradi Péter Pál és Le�wey Lilla Áprily Lajos 
életének helyszíneit bemutató fotóalbumát vehette át. A 
Szent György Lovagrend 50.000 Ft értékben egyhetes 
táborozási lehet�séget, márkás iskolatáskát és 
rajzeszközöket ajándékozott Sintár Virágnak. A kisdiák 
nevében is köszönjük az értékes ajándékokat! 

Az Áprily Iskoláért Alapítvány a két díj 
megalapításával parajdi testvériskolánkkal is 

szorosabbra f�zheti a kapcsolatot, hiszen az 
Áprily-plakettel mi ajándékozzuk meg a 
parajdi iskola jutalmazott diákját, Parajd 
pedig minden évben a mi kisdiákunk díját 
biztosítja. 

Ez évt�l díszes könyv örökíti meg a díjazottakat, 
remélve, hogy további pályafutásukat is rögzíteni tudjuk 
majd az iskola ,,Aranykönyvé”-ben. Az Aranykönyv 
Sz�cs Sándor papírmerít� mester igényes munkáját 
dicséri, amit neki is hálásan köszönünk. 

A tanév vége még számunkra, az Áprily Iskoláért 
Alapítvány számára is kedves meglepetést szerzett Tóth 
Judit zongoratanár és zenész barátai ajándékkoncertje 
június 24-én a moziban. Chopin és Piazzola m�veit 
varázsolta elénk Válóczi Ildikó (cselló), Weisz József 
(heged�), Jánosházi Péter (cselló). A meleg vasárnap 
délután és más programok ellenére szép számú 
hallgatóság gazdagodott magas színvonalú zenei 
élménnyel, az alapítvány pedig 35.100 Ft-tal gyarapította 
a többféle ígéretre váró bankszámláját. Köszönjük 
els�sorban a lelkes, tisztaszív� fiatal m�vészek 
példamutató, önzetlen felajánlását, a hallgatóság 
támogatását, buzdító bátorítását, a szül�i munkaközösség 
ismételt vendéglátását! 

Úgy t�nik, épül, alakul az a közösség, amit 
egy közös cél kovácsol egybe; városunk 
legjelent�sebb intézményének szellemi-
erkölcsi-anyagi támogatásának szándéka! 

Köszönjük és várjuk azoknak a 
szervezeteknek, egyéneknek, civil 
szervezeteknek hasonló megkeresését. 
Befogadjuk és szervezzük az alapító 
okiratunkban megfogalmazott célokkal 
egyez� szándékokat, ezzel is színesítve 
városunk kulturális életét! 

A 2011/12-es tanév a tanévzáró ünnepéllyel még nem 
fejez�dött be, a nyári vakáció programjai folyamatosan 
tartanak. Alapítványunk két nyári tábort támogat: 40.000 
Ft-tal az El�deink nyomában nemzetiségi német tábort, 
100.000 Ft-tal a testvériskolánkkal közös VI–PA-tábort 
Parajdon. 

Az Áprily Iskoláért Alapítvány kuratóriuma a nyári 
vakáció örömeihez szép id�t, egészséget, pihenést, 
vidámságot kíván nevel�knek, diákoknak, családoknak. 

                                                           Mezei Anna, 
az ÁIA kuratóriumi elnöke 

Kedves &&&&  Olvasók! 
 

A visegrádi könyvtárban júliusban leltározást tartunk, 
éppen ezért arra kérek mindenkit, hogy akinek 
könyvtartozása van a könyvtár felé, hogy azt sürg�sen 
rendezze. A leltározás alatt a kölcsönzés szünetel. 

Megértésüket köszönjük.   Fehér Judit  könyvtáros 
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Az Év Kisdiákja 
 

A 2011/12-es tanévben el�ször osztották ki az Év 
Kisdiákja, illetve az Év Diákja címet az Áprily Lajos Ált. 
Iskolában. Els�ként Sintár Virág 4. osztályos tanuló lett 

az Év Kisdiákja. 
�t bemutatni néhány 

mondatban talán úgy a 
legkönnyebb, ha iskolai 
munkáiból, fogalmazásaiból 
is idézek. Saját szavai, sorai 
önmagukért beszélnek, 
többet mondanak el róla, 
mint az én szavaim. 

Virág mindig szívesen írja 
szép fogalmazásait a kijelölt 
témákban, s�t, még ráadást is 
készít, mint szinte minden 
házi feladatból. Nem kérdezi, 
jár-e érte plusz ötös vagy 

bármi, csak teszi, mert örömét leli benne. 
Tanév vége felé kértem az osztályt, nézzenek vissza az 

elmúlt négy évre, és írják le, amire büszkék ebb�l az 
id�szakból. Virág ezt írta: ,,Nagyon örülök, hogy mind a 
négy évben nagyon szép volt a bizonyítványom. Szeretek 
tanulni!” 

Akkor is szeret tanulni, ha néha nem könny� els�re 
megérteni valamit. Nem lép tovább egy nehezebb 
feladaton, hanem kérdez, alaposan a végére jár 
mindennek, és csak akkor elégedett, ha tökéletesen 
megoldotta. Igazából a világ dolgait megérteni akarja, 
nem csak megtanulni. 

A tanulás mellett azért másra is jut ideje: lovagolni jár, a 
választott m�vészeti tevékenységeit – rajz, zene, tánc – is 
örömmel és sikeresen végzi. ,,Négy rajzpályázaton 
nyertem, nagyon szeretek rajzolni. Egyszer meghívón 
szerepelt a rajzom, aztán karácsonyi képeslapon is. Erre 
nagyon büszke vagyok.” 

Bár büszkélkedését nem szokta mutatni, a jutalmazást 
mindig kislányos örömmel, de szégyenl�s szerénységgel 
fogadja. ,,Sok versenyen részt vettem, nem nyertem 
mindegyiken. De nem voltam szomorú, hisz’ azt 
mondják: a részvétel a fontos, nem a nyerés.” 

Amit én még fontosnak és mindenképp említésre 
méltónak tartok Virággal kapcsolatban, az a természet és 
a lakóhelye iránti szeretete.  

Mikor fogalmazást írtunk ,,Lakóhelyem” témában, a 
címet így változtatta meg: Gyönyör� Visegrád. Miután 
szépen leírta a város nevezetességeit, történelmi emlékeit, 
kirándulóhelyeit, így folytatta:  

,,… A sípálya tetejénél található a Nagy-Villám-kilátó. 
Onnan gyönyör� panoráma nyílik a Dunára és a mellette 
fekv� városra. Este nagyon szép a százával világító 
gyöngysor!... Végül bemutatom a házunkat a Nagy Lajos 
utcában. Van három nyulam, szép kertem, ahol van egy 
hinta és egy homokozó, meg egy óriási diófa. Ilyen 
gyönyör� Visegrád, ahol élek!”  

Összeállította (Tisza Zoltánné Zsuzsa néni véleményét 
és segítségét is kérve): 

Csonka Józsefné 
 

 
 

               Nem versenyeztem s nem nyertem soha, 
               hagytam, hogy a díjat más futók keressék. 
               Síromnak is elég a föld moha. 
               Az én díszem a teljes dísztelenség. 
                                   (Áprily Lajos: Dísztelenül, I) 
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45 éve, 1967. augusztus 6-án hunyt el Áprily Lajos. Az 
évfordulóra tesszük közzé temetési búcsúztatóját, melyet 
Pályi János dunabogdányi református lelkipásztor 
mondott a költ� temetésén. 
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Textus: Zsolt 121,1,5,7: ,,Szemeimet a hegyekre emelem, 
onnan jön az én segítségem. / Az én segítségem az Úrtól van, 
aki teremtette az eget és a földet. / Az Úr a te �riz�d… 
meg�rzi a te lelkedet.” 

 

Gyászoló Gyülekezet! 
Ábel füstje c. könyvében egy fényképet láthatunk Áprily 

Lajosról. Mikor az elmúlt �sszel utoljára itt járt nálunk a 
parókián Dunabogdányban, el�került ez a fénykép. 
Nézegetve, mondottuk Lajos bácsinak: a 121. zsoltárt juttatja 
eszünkbe tekinteted. „Igen, van benne valami – hagyta 
helyben –, mások is mondták már ezt nekem.” 

„Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én 
segítségem” – ez az életének meghatározója. A változatlan, a 
magasságban lakozó Istenre figyelés, és a földön 
vándorlásban ugyanakkor ennek az Örökkévalónak 
segítségével élés: ez az � életútja. 

A Magasságost úgy ismerte meg mint Teremt�t, Meg�rz�t 
és lelkét megtartó Urát. Ezen hitbeli állapotnak vetületeként 
jelentkezett nála a kegyes református életeket jellemz� 
szeretet, h�ség, alázat, egyszer�ség, szerénység, a lélek 
békessége a Jézus Krisztusi kegyelem csodálatos világában, 
és szolgálatának elvégzése küldetéstudatában. 

A Teremt�t úgy ismeri meg, s úgy vallja magát is keze 
alkotásának, hogy mintegy „csavargóként”. Isten beverte �t 
„nagy templomába”,  a  természet  szép,  nagy  templomába,  
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ahol „egyetlen barlangod jutott nekem… enyém az erd�, és 
jó hozzám az erd�: ennem ad… ver�fényed füröszti 
mellemet… fütyörészem s Uram, te hallgatod” – hol Isten 
közelsége oly igen jó! 

Csodálja és szereti a természetet – Isten alkotását. Issza 
szépségét, formai tökélyét, harmóniáját, zenéje üde 
melódiáját… hogy ott láthassuk ezeket alkotásaiban, versben 
formát ölt�, kelyhet készít� m�vészetében ,,…s hegyei 
borával telistele töltse”. A tavaszi somvirágos oldal, ékes 
tollú szivárvány madarak, fuvola-füttyel ringva szállnak 
(Gyurgyalagok), a korom színét komor bíbor szegi a 
viharfelh�nél, mely mögött ott feszül a fergeteg; a kék eget 
V-vel teleírják a vadludak – az orozva, a korán érkez� tél 
tarajosra cifrázza a sarat… ,,Az egész világon, fenn s alant 
akárhol látszik a Te dics� mivoltod, mert az eget s földet Te 
tartod” – ez szívb�l jöv� énekének híradása. 
�riz�jeként is megismerte Istent. Nem dédelget�je, óh nem 

az volt Isten. Nehéz terhek, kemény csapások alatt 
roskadozott, s hordozta magában ezek sebeit. Oda kellett 
hagynia Erdélyt, s új otthont keresni a lapályon, a síkon. Így 
jött Nagyenyed és Kolozsvár állomáshelyei után Budapestre. 
Itt folytatta tanári munkáját, majd igazgatója lett egyházunk 
egyik neves intézetének. Erdélyt kereste itt is szüntelen, s 
megtalálni vélte a visegrádi erd� koszorúzta 
Szentgyörgypuszta sziklafalának málló köveiben, házába 
behallatszó patak csobogásában, a friss forrásvízben, mindig 
a régit, az elveszettet ízlelgette: „velem jöttél, egy test vagy 
velem, mint a titkom” – írja. „Patakjaid bennem el nem 
apadnak, / mélységeid mélységeimben kinccsel felfakadnak. / 
Vadméheid a rétemen toroznak, / havasaid nárciszaim 
csokrában illatoznak. 

Ösvényeid a két talpamban élnek, / harangjaid hajnal körül 
a tornyomban zenélnek. / Fellegeid az én tet�mre szállnak, / 
viharaid az én barlangjaimban orgonálnak.” 

A második világháború viharában az aggódó édesapa a 
bizonytalanságban így tesz hitvallást: „S mikor völgyünkre 
tört az áradat / s már hegy se volt, mely ment� csúccsal 
intsen, / egyetlenegy k�szikla megmaradt, / egyetlen tornyos 
sziklaszál: az Isten.” 

,,… megmentetted három gyermekem, / s nincs más szavam, 
csak egy: Halleluja!” 

Életének legmélyebb pontján, Kisanna unokájának halálán, 
kiesett a toll a kezéb�l. A miértek zajos viharában 
megnyugvást keresve jutott el újra vissza a megírt 
igazsághoz: nincs más ment�, csak az egyetlen tornyos 
sziklaszál, az Isten. 

Feleségének halálakor eljött bejelenteni a gyászhírt. 
Jellemz�en befelé forduló világára csendesen, szerényen és 
szelíden szólva oly egyszer�séggel s mégis félreérthetetlenül 
adta tudtomra a gyászhírt. Rá volt írva az arcára 
észrevehet�en, hogy valami nem mindennapi történt vele. 
„Eljöttem, hogy néhány jó szót kapjak” – ennyi volt a szava. 
Akkor múltba tekint� nézése – kibuggyant száján az 
emlékekben, könnyekbe könnyebbedett. S a jó szó, mely 
alig-alig akadt ajkunkon, de összefolytak a könnyeink, az 
együttérzés vigasztalásával mégis szívéhez jutott. Azóta 
fogant meg benne így a szó: „Még élek, még élek, és még 
dalolok a völgyben.” – És készült a halálra, utolsó útjára. 

A halál sötétségét életében tapasztalhatta. Szeme 
elhomályosult, látása megromlott, a vakság réme szállta meg. 
Óh, átkos vakság, mely elfedi emberszemek el�l a hegyek 
ormait, a magasságban lakozót: Istent! De lehull a hályog; 
megnyílik a végtelenség! Lelki szemeink el�l nem fedheti el 
többé semmi sem az eget! 

Azt is hirdetem fel�le, meg�rizte �t Isten ebben a nagy 
próbatételben is, hogy ne vétkezzék ellene. 

Úgy is ismerte Istent, mint lelkének �riz�jét. Nem írja ki 
gyakran verseiben Isten és Jézus Krisztus nevét, de sorain 
átüt az Istennel és Jézus Krisztusban megbékélt emberélet. 
Abban az állapotban mérhet� ez le, hogy hogyan készült a 
halálra. 

A „csavargó” már régen elmondotta, még férfiúi 
érettkorban: „Ha menni kell, vállamról rongy-ruhámat / egy 
rándítással elhullathatom, / saruim szíja sem marad velem. / 
Uram, utálni nem tudom világod, / de indulhatok, mikor 
kivánod, / igéd szerint: egészen meztelen.” 

Hitünk igazsága szerint készült, mint akinek nincs mit 
magával vinnie, nincs mire hivatkoznia. A kegyelemben 
remélve, Jézus Krisztusban bízva készült utolsó útjára, és 
nézett szembe a halállal: bátran! 

„…De ha a jó Halál megállna / s behívó intésemre várna / 
kapunk el�tt, / nehogy reá mordulj, ha látod, / ill�n fogadd, 
mint jó barátot / s bocsásd be �t.” – inti kutyáját. 

Öregségében kéri:  
 „…közel a véghez / egy pátosztalan, kurta szó elég lesz, … 

a túlsó partot látó révülésben / a ’Készen vagy?’-ra ezt 
felelni: – Készen.” 

Költ� volt. Minden költ�nek reménysége a halhatatlanság. 
� nem vágyott erre az emberi halhatatlanságra. Tisztán 
értékeli önmaga el�tt munkáját, alkotásait: 

 „Versem…h�lt sorok: megannyi érc-koporsó, / s a könyv, 
a könyvem gránit-kriptabolt. 

… s a bolt alól harangtisztán kicsendül / s magasra száll az 
ember dallama!” 

Kis unokájának titulusára, hogy � költ�, így felel:  
.„…a titulusa nem nekem való. / Ember voltam, remeg�, 

daloló.” 
Bármennyire tiltakozzék is szerénysége a költ� titulusa 

ellen, mi tudjuk, hogy Istent�l kapott talentumait a jó és h� 
szolga módján kamatoztatta. Poéta volt, ki elzengte élete 
dalait, formába öntve szíve belsejét, s a formán át nékünk 
átadta nemes gondolatait, forró érzéseit. 

Mint embernek több adatott meg, mint az emberi 
halhatatlanság, mely múlandó nagyság csupán. Isten 
kegyelmi ajándékából a Krisztusban, úgy hisszük, 
megadatott testvérünknek az örökkévalóság. Ezt a jutalmat 
óhajtotta, remélte, várta, hitte és kérte, hogy övé lesz az. 

Szeretett felesége temetése után nem sokkal együtt álltunk 
itt e helyt, sírja mellett, ahol most oldalán a h�séges 
hitestársa is megleli földi utolsó lakóhelyét. Akkor 
zárkózottságából felengedve a túlsó hegyoldalra mutatott: 
„Megnyugvást ad ez az oldal lelkemnek. A havasi legel�kre 
emlékeztet. Hadd érezze Erdély leveg�jét, hallgassa itt nyáj 
híjával is a drága kolompszót. Otthon tudom itt �t.” 

Felesége emlékére írja:  
,,Erd�-koszorúból jött. Messze vitt / a Házsongárd alól a 

hosszu út. / Erdélye helyett megtalálta itt / a visegrádi erd�-
koszorút.” 

,,Hegyes hazája, hol világra jött, / így üdvözölte: Ave, 
újszülött. / Visegrád völgye így: Ave, halott – / s 
megszenvedett testének sírt adott.” 

Visegrád völgye, most üdvözöljed másik halottadat: Ave! s 
megszenvedett testének adj sírt domboldaladon! 

Isten veled! 
Isten veled drága Édesapa, Nagyapa, kedves Rokon! 
Isten veled h� barát, szeretett testvérünk az Úrban! 
Isten veled, kedves Lajos bácsi! 
Legyen nyugodalmad békés; feltámadásod dics�séges, 

örökléted örömteli a mi Urunk, a Jézus Krisztus által. 
Ámen. 
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NEMZETISÉGI OLDALAK – Szerkeszti a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
 

Sorozatunk folytatásaként most Josef Michaelis meséib�l adunk ízelít�t: 
 

A CSILLAGVÖLGY 
 

Villányban, a várostól nyugati irányban, a Szársomlyó-hegy, a 
Fekete-hegy és egy domborulat aljában található a 
Csillagvölgy. Régen egy eldugott, erd�s terület volt ez a 
környék. Ma sz�l�t�kék ereszkednek katonás sorokban lefelé a 
lejt�kr�l a völgy felé. Neve egy réges-régi történetre emlékeztet. 

 

Élt valamikor ezen a vidéken, az erd� széli fogadóban egy 
gazdag fogadós a feleségével, fiával és szép lányával. A fiú és a 
lány is szorgalmasak voltak, mindenben segítettek szüleiknek. A 
fogadós felesége azonban zsugori hírében állt. A fiú 
visszahúzódó, míg a lány segít�kész és jószív� volt. 

A fogadóba sok vendég tért be. Nemcsak friss ételeket és finom 
vörösbort, de éjszakai szállást is kaphattak az arra járó vándorok 
vagy utazók. Ha egy szegény ember vagy koldus vet�dött arra, a 
lány mindig hozott neki a konyhából egy pár falatot, melyeket 
kötényében vitt a fogadó el�tt kéreget� szerencsétlen 
ágrólszakadtaknak. Édesanyja és bátyja gyakran korholták 
emiatt: 

– Amit mi nagy nehezen összekuporgatunk, azt te könnyen 
elherdálod! 

De az édesapja mindig védelmére kelt lányának: 
– Nekünk így is van elég, ne sajnáljuk azt a néhány szelet 

kenyeret a koldusoktól – mondta ilyenkor. 
A koldusok között persze híre ment a jószív� lánynak, úgyhogy 

egyre több koldus vagy rokkant állt meg a fogadó el�tt. 
Amikor meghalt az édesapja, nehezebb sorsa lett a lánynak. 

Nemsokára bátyja is megn�sült, és az újdonsült feleség szerette 
volna megmutatni, ki az úr a házban. � sem nézte jó szemmel a 
lány adakozását. 

– Bárcsak férjhez menne már a húgod, és végleg elmenne ebb�l 
a házból! – szidta a lányt ilyenkor a férjének. 

– Ez a lány még tönkretesz bennünket! – mondta az anyós is. 
A lánynak azonban esze ágában sem volt még a férjhez menés. 

A környéken különben sem talált magához való kér�t. 
Egyik este, amint a jószív� lány ismét néhány falatot és egy kis 

alamizsnát vitt egy féllábú rokkantnak, az újdonsült feleség 
rákiáltott: 

– Most aztán már elég! Takarodj ki ebb�l a házból! Ide többet 
vissza se gyere! 

Fogta a sepr�t, és a lány felé dobta. Bátyja, aki félt nagyszájú 
feleségét�l, nem mert húga védelmére kelni. 

A lány bemenekült a közeli erd�be, mivel errefelé nem lakott 
senki más. Félt a sötétben, hát megállt valahol. Egy magas hársfa 
alatt f�b�l készített egy kis kuckót magának. Lepihent a 
f�ágyban, de nem jött szemére álom. Keservesen zokogott. 
Könnyei, mint a gyöngyök hullottak a földre. 

Egyszer csak nagy fényesség támadt. Ezernyi kicsi csillag 
hullott az égb�l és megvilágították az egész környéket. A 
csillages�b�l egy tündérkirályn� lépett el�, megfogta a 
megszeppent lány kezét és így szólt: 

– Ne félj t�lem. Te eddig jót cselekedtél a szegényekkel. 
Megérdemled, hogy megjutalmazzalak érte. Tündér lesz bel�led, 
így még jobban segítheted a szenved� szegényeket. 

Csillages� közepette, hattyúszárnyon felemelkedtek az égbe, a 
csillagok mögé, Tündérországba. Attól fogva halhatatlan lett. 

A fogadóban lév�knek is felt�nt a szinte nappali világosság és a 
csillaghullás. Nem tudták mire vélni a dolgot. Kijöttek hát a 
fogadó elé, és onnan gyönyörködtek a csillagok záporában. 
Mivel ez azonban hamar megsz�nt, visszabandukoltak a 
fogadóba és tovább kortyolgatták borukat. 

Néha, de különösen �sszel, sok pici csillag húz ívet az égen. 
Ilyenkor azt szokták mondogatni az öreg villányiak: 

– Most a világon, nem messze innen, ismét segítettek a 
szegényeken. 

Tündérországban ilyenkor egy tündér int varázspálcájával, talán 
éppen a fogadós szépséges lánya, és hull azután a sok apró, 
sziporkázó csillag a földre. A csillagporból minden tavasszal 
hóvirágok sarjadnak. Szirmaik állandóan emlékeztetnek 
bennünket a fogadós szépséges lányára és jótetteire. 

Azóta milliószámra nyílnak hóvirágok a Csillagvölgyben. Ha a 
hóvirágok sziromtengerét látjátok, jusson nektek is eszetekbe az 
a sok-sok szegény ember, akiket ti is segíthettek. 

 

DAS STERNTAL 
 

Westlich von Willand, am Fu� des Szársomlyó- und des 
Schwarzzen Berges, unter einen Hügelzug befindet sich das 
Sterntal. Früher war diese Gegend ein verstecktes, bewaldetes 
Gebiet. Heute ziehen Weinstöcke von den Hügeln im strammen 
Reihe zu Tal. Sein Name erinnert uns an ein uralte Geschichte. 
 

Einst lebte in dieset Gegend, am Waldrand, in einem Gasthof ein 
reicher Wirt mit seiner Frau, seinem Sohn und seiner schönen 
Tochter. Sie beide waren sehr flei�ig, in allem halfen sie ihren 
Eltern. Die Wirtin stand im Ruf eines Geizkragens, der Sohn war 
schüchtern, die Tochter hilfsbereit und gutherzig. 

Das Gasthaus besuchten viele Gäste, vor allem Kaufmänner. Die 
Reisenden fanden hier nicht nur frische Speisen, sondern auch feinen 
Rotwein und Nachtherberge. Wenn ein armer Mann oder ein Bettler 
dahin verschlagen wurde, brachte ihnen die Tochter aus der Küche 
immer einige Bissen, die sie den unglücklichen Hungergestalten in 
ihrer Schürze trug. Ihre Mutter und ihr Bruder tadelten sie oft: 

,,Was wir mit Mühe zusammengekratzt haben, verprasst du 
leichtsinnig”. Der Vater aber nahm seine Tochter in Schutz: 

,,Wir haben auch so genug, missgönnen wir den Bettlern doch 
einige Scheiben Brot nicht”, sagte er bei solchen Gelegenheiten. 
Unter den Bettlern verbreitete sich die Nachricht, wie gutherzig das 
Mädchen ist, so hielten immer mehr Bettler und Krüppel vor dem 
Gasthof. 

Als der Wirt starb, wurde das 
Leben des Mädchens 
schwieriger. Bald heiratete auch 
ihr Bruder und seine 
frischgebackene Frau wollte 
zeigen, wer im Haus das 
Regiment führt. Auch sie sah die 
Wohltätigkeit des Mädchens 
nicht gern. 

,,Wenn deine Schwester schon 
heiraten und endlich aus dem 
Haus gehen würde!” schimpfte 
sie da vor der Schwiegermutter. 

Das Mädchen dachte mit 
keinem Gedanken ans heiraten. 
In der Umgebung fand sie keinen 
zu ihr passenden Mann. 

Eines Abends, als das gutherzige Mädchen wieder einem 
einbeinigen Behinderten einige Bissen und Almosen brachte, schrie 
die frischgebackene Frau: 

,,Jetzt ist aber genug. Scher dich fort aus diesem Haus! Komm nie 
mehr hierher zurück!” 

Sie nahm noch den Besen und warf ihn den Mädchen hinterher. Ihr 
Bruder, der vor seiner gro�mäuligen Frau Angst hatte, getraute sich 
nicht, seine Schwester in Schutz zu nehmen. Das Mädchen ging so in 
den Wald, weil in der Nähe kein Menschenkind wohnte. Es fürchtete 
sich in der Dunkelheit, und ging nicht weiter. Unter einem gro�en 
Lindenbaum machte es sich aus Gras ein kleines Lager. Legte sich 
hin, konnte aber nicht einschlafen. Es weinte herzergreifend. Seine 
Tränen rollten wie Perlen auf die Erde. Auf einmal entstand eine 
blendende Helle. Viele Tausend Sternchen fielen vom Himmel und 
beleuchteten die ganze Gegend. Aus dem Sternenregen trat eine 
Feenkönigin hervor, nahm die Hand des ängstlichen Mädchens und 
sprach: 
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,,Hab keine Angst vor mir. Du hast den Armen viel Gutes 

getan, hast dir einen Lohn dafür verdient. Aus dir soll eine Fee 
werden, so kannst du den leidenden Armen noch besser helfen.” 

Das Mädchen war überrascht. Sie bewunderte nur die 
Schönheit und Liebenswürdigkeit der Feenkönigin. Während 
des Sternenregens stiegen sie schwanengleich in den Himmel 
hinauf, hinter die Sterne ins Feenreich. Sie war unsterblich 
geworden. 

Den im Gasthof verweilenden Gästen fielen die Tageshelle 
und das Fallen der Sterne auch auf. Sie wussten nicht, was sie 
davon denken sollten. Sie kamen vor den Gasthof und 
bewunderten diese Naturerscheinung. Weil sie aber nicht lange 
dauerte, gingen die Gäste wieder in den Gasthof und nippten 
weiter an ihrem Wein. 

Manchmal aber, besonders im Herbst, ziehen viele kleine 
Sternchen einen hellen Bogen am Himmel. Da sagen die alten 
Willander immer: 

,,Irgendwo in der Welt wird jetzt den Armen geholfen. Zu 
solcher Zeit winkt eine Fee mit ihrem Zauberstab, vielleicht 
eben die Tochter des Wirtes, und so fallen die vielen kleinen, 
Funken sprühenden Sterne auf die Erde.” 

Im Frühling sprie�en aus dem Sternenstaub Schneeglöckchen, 
die uns an Mädchen aus dem Gasthof und seine Wohltaten 
erinnern. 

Seit jener Zeit blühen unzählige Schneeglöckchen im Sterntal 
bei Willand. Wenn wir da� wei�e Meer der Schneeglöckchen 
bewundern, sollen auch uns die Armen einfallen, denen wir 
helfen müssen. 

 
„El�deink nyomában” 

Népismereti tábor Visegrádon 
 

Sok gyermeknek a ballagás után is „iskolába kellett járnia”. De 
azért ez egészen más volt, mint a szokásos tanítási napokon! �k 
ugyanis a június 18-tól 26-ig tartó német népismereti táborba 
jelentkeztek. A 7 nap alatt sokfelé jártunk, ismereteket 
gy�jtöttünk és nem utolsó sorban kikapcsolódtunk, élveztük a 
nyarat. 

„El�deink nyomában” címmel szerveztük a tábort, azzal a 
céllal, hogy a tanórai kereteken kívül ismerjék, tapasztalják meg 
és éljék át tanulóink a német hagyományokat; táncok, játékok, 
dalok segítségével kerüljenek közelebb a sváb kultúrához. 

Hétf�n, els� napunkon meghívtuk a helyi nemzetiségi kórus 
karnagyát, Németh Tamást és az énekkar néhány tagját. 
Dalcsokruk után beszélgettünk, majd közösen énekeltünk. Nem 
hiányzott a tánc sem a délutánból. Bene Éva, aki már sok 
visegrádi gyermekkel szerettette meg a táncot, a táborozóknak 
tanított be egy vidám darabot. 

 

 
Kismaroson a tájházban 

 

A következ� napok programjában szerepelt a kismarosi és 
dunabogdányi helytörténeti gy�jtemény megtekintése. Mindkét 
faluban az 1720-as években indult meg a Duna menti németek 
betelepülése. A régi id�b�l lelkes gy�jt�k meg�rizték, 
restaurálták a használati tárgyakat, bútorokat, írásos emlékeket 
és tájházakban helyezték el ezeket. Népes táborozó csoportunkat 
is nagy örömmel fogadták a gy�jtemények gondozói, 
Kismaroson a Dabóczi házaspár és Dunabogdányban Liebhardt 
András. Kezünkbe vehettük a kávépörköl�t, a zöldbabvágót, 
megtudtuk, hogyan készült a vaj, mi a „k�kenyér” mondának az 
eredete. Nemcsak a tárgyak története, hanem az ideköltöz� 
németség múltja is megelevenedett, amikor a kismarosi f�téren 
az „ulmi skatulya” k�b�l kifaragott mását nézegettük. Hogy 
hogyan hajóztak végig a Dunán 300 évvel ezel�tt a svábok �sei 
– meghallgattuk csütörtökön az esztergomi Duna múzeumi 
foglalkozáson.  

Nagy sétákat tettünk itt, Visegrádon is! Eddig nemigen 
gondolkodtunk el az utcák elnevezésén, most alkalmunk nyílt 
erre is. Zách Klára történetét sokan ismerték, de Pázmány 
Péterr�l vagy a „Málé Platz” eredetér�l már keveset hallhattak a 
gyerekek. A Tamás-hegyi pincesoron Gerstmayer Johann bácsi 

pincéjébe mentünk, és meglep�dve hallgatták elbeszélését arról, 
hogy a két világháború közt a pincékben nem bort tartottak, 
hanem a szegények laktak bennük. 

 

 
Ilyen lehetett az ulmi bárka 

 

Többször volt lehet�ségünk kézm�ves foglalkozásokon részt 
venni; kipróbálni például azt, miként készítették agyagból 
edényeiket a betelepül� németek. A foglalkozásokat az iskola 
tanárai mellett segítették szül�k, nagyszül�k és támogatók. 
Köszönjük Zellerné Kristóf Erika, Bálint Istvánné, Schüszterl 
Károlyné és Fieszl Rita, valamint Nagy Eszter közrem�ködését! 

A hétnapos táborra április végén nyújtottunk be pályázatot, 
amelynek eredményér�l csak június 13-án értesültünk: 350.000 
forintot ítéltek meg. A pályázat adminisztrációjához sok 
segítséget kapunk E�ryné Halász Boglárkától; köszönjük! 

Táborunkba nagyon sokan jelentkeztek, és mivel senkit sem 
szerettünk volna visszautasítani, segítséget kértünk a város 
önkormányzatától és az Áprily Iskoláért Alapítványtól. A 100, 
illetve 40.000 forintos plusz keret lehet�vé tette, hogy mindenkit 
azonos feltételekkel vihettünk kirándulásainkra. Ezúton 
köszönjük a nagyvonalú és gyors támogatást! 

Az önfeledt játék, a közös fürd�zés, a kisoroszi „ott alvás” 
élményei az els� helyen szerepelnek a táborról írt 
fogalmazásokban. Remekül viselkedtek a gyerekek; a kánikula 
ellenére is gyalogoltak, ha kellett, figyeltek – persze, nem 
maradt el a „jutalom” sem: a strandolás, a fagyizás. 
Nagymaroson Ogel Józsefné Kati néni lepte meg csapatunkat 
ingyen fagyival. A bobozást több kisgyermek els� helyre tette, 
hiszen ez is olyan élmény, amire régóta vágytak. Mikó Zsolt és a 
Bényei család támogatására most is számíthattunk, mint már oly 
sokszor. Köszönjük a bobozást! Már lassan természetesnek 
vesszük, pedig Jung Vilmos támogatása nélkül nem igen 
szervezhetnénk programot a Duna túlpartjára. Mindig 
készségesen vállalja a gyerekek át- és visszaszállítását a révvel. 
Köszönet érte! A Szent György Lovagrend és az Ásványvíz Kft. 
segítsége is hozzájárult a tábor sikeréhez. 

„Nagyon tetszett a tábor, remélem, jöv�re is lesz és jöhetek!” 
– zárul a tábori élményekr�l szóló fogalmazás. 

Mi, szervez�k is szeretnénk 2013-ban ismét táborozni! 
Táborvezet�ként köszönöm kollégáim lelkiismeretes 

munkáját!                                                                          Schmidt 
Anna 



10                                                                           VISEGRÁDI HÍREK                                                          2012. július 

����������	
������	�




Ellentétes érzésekkel, de nagy várakozással indultunk 
május végén háromnapos kirándulásra Kárpátaljára. 
Tapasztalataink, élményeink – így visszapillantva – 
igazolták ezeket. Ez a valamikor Magyarországhoz 
tartozó terület magán viseli a nagyhatalmi politikának és a 
nemzetiségek gy�lölködésének nyomait. Megviselte a 
történelem: dics�séges h�siesség és tragikus pusztítás 
egyszerre. Hajdan: virágzó városok, gazdaságok – ma: 
megkopott fény� települések, omladozó m�emlékek. A 
gazdaság vérkeringéséb�l önhibáján kívül kiszorított 
terület küzd az elmaradottsággal, elhanyagoltsággal – 
ugyanakkor azokon a borzalmas állapotú utakon 
luxusautókon akadt meg tekintetünk. A piacok bódéi a 
bóvli portékáit kínálják – de a fiatalok a korzón a 
legújabb divatot követik. A szovjet id�kben épült szocreál 
színház magyar el�adásokkal büszkélkedhet. Zsugorodó 
magyarság – de annál er�sebb akarat a nemzettudat 
�rzésére. Mindez Kárpátalja. 

A Visegrádi Szövetség fontos célkit�zésének tartja a 
történelmi Magyarország megismerését. Kirándulásaink 
során minden évben határon túli magyar térségeket 
keresünk fel. Ez a „hazajáró cél” vezérelt minket, s 
élményeib�l néhányat megosztanék Önökkel. 

A magyar határt átlépve, úgy érzi az ember, mintha egy 
másik világba csöppenne. A bürokratikus vám- és 
ügyintézés, útlevél-ellen�rzés a több órásra számított 
várakozás helyett – hála Lalinak – csak egy órásra 
sikeredett. Kátyúkkal s�r�n „foltozott” rossz úton 
folytatva a buszozást, Beregszászra értünk. Még a motor 
le sem állt, kéreget� gyerk�cök vettek körül minket, s 
idegenvezet�nk mellett kísértek körül a városon �k is. A 
boldog békeid�ket idéz� egykori polgárházak, 
közintézmények, kaszinó – a szovjet id�k örökségét 
viselik magukon. Ez a majdnem félig magyar lakosú 
városka vált a kárpátaljai magyarság els� számú szellemi 
és m�vel�dési központjává. Az itt alapított f�iskola 
magyar tannyelv�, alapítványok által és 
közadakozásokból küzd a mindennapi fennmaradásért. A 
volt Törvényszéki Palota ma a magyar kultúra �rhelye, 
nem titkolt szándéka a kárpátaljai magyar közösség 
túlélési esélyeinek növelése. Folyamatosan alakítják ki az 
el�adótermeket, tankörök és laboratóriumok m�ködtetése 
mellett ottjártunkkor a tet� felújítása folyt, a csendes 
folyosókon vizsgadrukkos diákokkal találkoztunk. 

Munkács érdekessége a vár, mely a síkságból 
kiemelked� domb tetején magasodik, messzir�l vonzza a 
szemet. A Rákócziak idején átépített többszint� 
várrendszert Zrínyi Ilona majdnem három évig védte az 
osztrák ostrommal szemben, ezt minden iskolás tudja 
idehaza. Marianntól tudtuk meg azt, hogy Zrínyi Ilona írt 
Pozsonyból fiának, a kés�bbi II. Rákóczi Ferencnek egy 
levelet, amelyben intelmekkel látja el, s melyet 
felfoghatunk úgy is, mint egy anya végrendelete, hiszen 
sohase láthatta viszont gyermekeit. Mindezt megrendülten 
hallgattuk végig egy bástya teraszán, a bronz turulmadár 
szárnyai alatt. 

A város híres szülötte, Munkácsy Mihály szül�házát ma 
már csak emléktábla jelzi. Magas fokú m�vészeti 
nevelésr�l tanúskodik azonban a városi Rákóczi-
kastélyban m�köd� és általunk is megcsodált 
képz�m�vészeti ifjúsági m�hely. Az ott rajzoló, festeget� 

gyerekekkel és alkotásaikkal találkozva örömmel 
nyugtáztuk, hogy a „tehetség folytonos”. 

Verecke: felfelé kanyargó buszút, majd rövid séta után 
értünk fel a tet�re, ahol a honfoglalás emlékm�ve 
magasodik. A Nyugat és Kelet közötti kaput, kápolnát, a 
hét törzset jelképez� k�tömböket körbejárva 
megillet�dötten tisztelegtünk el�deink emléke el�tt. A 
Nelli által készített koszorút és a virágcsokrokat 
elhelyeztük a gránit oltárkövön, a Himnusz eléneklésekor, 
majd Árpád imáját meghallgatva szívünk összeszorult:  

„.. .Nemzetek Istene! / Add nekünk e földet, / Tarts meg 
itt bennünket! / Évezredeken át áldd meg életünket, / 
Viharban és vészben tarts meg itt bennünket! / Adj 
szívünkbe békét, der�s boldogságot, / Ne érezzük soha a 
hontalanságot!...” 

 

 
 

Csoportunk a vereckei emlékm� el�tt 
 

Sajnos nem lehetett nem észrevenni az emlékm�vön újra 
és újra elkövetett rongálásokat, a harsány kék-sárga 
ráfestést, de szemünk távolabbra irányítva az egymásba 
fonódó hegykoszorú csodálatos látványa ragadott 
magával minket. 

A régmúltból, az emelkedett hangulatból felocsúdva a 
közelmúlt tragikus színhelyére, Szolyvára mentünk. A 
Latorca partján elhelyezked� kis városka nem a 
gyógyvizér�l lett a magyarok számára ismert, hanem 
arról, hogy 1944 �szén egy gy�jt�tábort alakított ki a 
szovjethatalom. Itt tartották fogva borzalmas 
körülmények között az ideterelt civileket a Gulagba 
szállításuk el�tt. Mintegy 600–700.000-re becsülik a 
magyar és német nemzetiség� foglyokat. Sokuk a pusztító 
járványok miatt lelte már itt halálát. A hajdani láger 
helyén a Szolyván elpusztult 12.000 áldozatnak 
emlékparkot hoztak létre. A siratófalon márványtáblára 
vésett nevek el�tt lehajtott f�vel elénekeltük a Szózatot és 
koszorút helyeztünk el. Egy, a fogságban született, 
Sz�zanyánkhoz könyörg� énekkel búcsúztunk e 
szívszorító, megrendít� helyt�l. 

Kárpátalja valamikori székvárosa, Ungvár �si, 903-tól 
magyarok birtokában lév� település. Még halványan 
fellelhetjük a múlt század lüktet� gazdasági, kulturális 
életének nyomait. A monumentális várat körbejártuk, 
udvarán újra találkoztunk egy hatalmas, szárnyát 
kiterjeszt� turulmadár szoborral, cs�rében Rákóczi 
kardjának másolatával. A vár mellé telepített skanzenben 
az itt él� nemzetiségek házait, híres faépítészetét néztük 
meg. A tájegységekre és nemzetiségekre jellemz� 
azonosságok és eltérések az együttélés békésebb 
korszakát idézik. Városi sétánk során alkalmunk volt a 
tekintélyes görög katolikus Szent  Kereszt  
Felmagasztalása  székesegyházban ünnepi  
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misébe belehallgatnunk – pünkösd vasárnapján a liturgia 
és a templom szépsége áhítattal töltötte el szívünket. 

E visszamaradt, elhagyatott országrészen a sok látnivaló 
mellett kiváló, elkötelezett emberekkel is volt szerencsénk 
találkozni. Ilyen egy ungvári, múlt századi hangulatú régi 
tárgyakkal berendezett kávézó tulajdonosa. Nemcsak a 
maga boldogulását keresi. Rendszeresen szervez 
jazzkoncerteket, meghívott magyar m�vészekkel 
el�adóesteket. Mi is jót beszélgettünk vele. 

Hazafelé tartva Nagysz�l�sön a valaha híres borvidék 
újbóli felvirágoztatásán fáradozó gazdával ismerkedtünk 
meg. Összefogva a környékbeli gazdákat, telepíti a sz�l�t, 
a jó bornak keresi az értékesítési lehet�ségeit. 
Vendégl�jében kim�velt és igen jó borai kínálásával, 
kóstoltatásával megismerkedve reméljük, hogy sikerülni 
fog neki a kitörés a borkultúra terén. 

Nagy hatással volt ránk a beregszászi Bereg Múzeum 
igazgatója, aki megszállottan gy�jti a múlt még 
meghagyott emlékeit a jöv�nek. Népm�vészeti tárgyak, 
régi vaskályhák, háromnyelv� utcanévtáblák, régi fotók a 
múlt századi emberek mindennapjairól, érem- és 
pénzgy�jtemények. Felsorolni is lehetetlen a múzeum 
tárgyi emlékeit. Az igazgató anekdotázó tárlatvezetése 
maradandó emlék marad, minden szavát ittuk. Itt 
ismertem meg Sz�ll�sy Tibor Kárpátaljai Miatyánkját is:  

„...Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma és 
holnap is. / Add, hogy búzánk anyaföldbe vethessük, / 
Kenyerünket anyanyelvünkön nevezhessük...” 

Tanulságos út volt. Jó volt a történelem felidézése, 
magyarságtudatomat er�sítették a látottak-hallottak, 
jobban megbecsülöm a helyet, ahol élhetek. S mindezen 
tapasztalatot egy jókedv�, érdekl�d� társaságban, 
társasággal együtt éltem át. 

Köszönet mindezekért Karcsinak – a kit�n� 
szervezésért, vezetésért, Lalinak – a sokszor lehetetlenül 
rossz utakon való profi vezetésért, Icának a pénzügyek 
intézéséért, Nellinek és Mariannak az emlékezésekre 
készülésért, Aninak a reggeli presszókávékért, a Férfi 
Dalkör tagjainak a jó hangulatú nótázásokért, a szinte 
folyamatosan körbejáró süteményes dobozok sós és édes 
tartalmát készít�inek, a kifogyhatatlan üvegekb�l ned�t 
kínálóknak, egyszóval mindenkinek, aki ezt a három 
napot velünk töltötte. 
                                                               Makai Gy�z�né  

(Visegrádi Szövetség) 
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Ennek a cikknek a megjelenésével szinte egy id�ben van 
a Visegrádi Szövetség megalakulásának nyolcadik 
évfordulója. Emlékezetem szerint 2004-ben tizenhárom 
f�vel alakult meg a Visegrádi Szövetség (VSZ). Az eltelt 
nyolc év alatt a pártoló tagokkal együtt 
megnyolcszorozódott a létszámunk. Rendszeresek a 
buszos kirándulások, a színházlátogatások, a közös 
farsang, a gyalogtúrák és a Duna-parti takarítás.  

Ezeken a rendezvényeinken, több alkalommal – a 
szövetségi tagokon kívül – más visegrádi lakosok is részt 
vettek az elmúlt években. Néhányat említenék ezek közül, 
hisz’ nem biztos, hogy mindenki tisztában van azzal, 

hogy melyik városi programot ki szervezte. Legutóbbi a 
Nagymaros–Visegrád találkozó, amelybe anyagi 
támogatással bekapcsolódott az önkormányzat is, de a 
kezdeményezés a VSZ és a nagymarosi Kerek-Egylet 
civil szervezet közös érdeme. Több évben rendeztük meg 
a visegrádi négyek találkozóját, a majálisokat és minden 
évben a Zsitvay- és a világháborús emléktáblák 
koszorúzását. Ezek a programok nagyon komoly 
szervezést igényeltek és id�nként kemény fizikai munkát 
is: többször kellett pl. színpadot építeni, eszközöket 
szállítani, beszerzéseket eszközölni stb.  

Valamennyien jól érezzük együtt magunkat, keressük 
egymás társaságát. 

A nagy rendezvényen túl egész nyáron mennek kisebb 
csoportokban a bográcsozások, szalonnasütések.  

Ez volt az els� olyan év, amikor a szokásos áprilisi 
Zsitvay-túra elmaradt – rajtunk kívül álló okból. Már az 
év elején megbeszéltük a nagymarosi fiatalokkal (Kerek-
Egylet), hogy velük közösen kirándulunk a nagymarosi 
kilátóhoz, de a kijelölt id�pontban elkezdték tatarozni a 
kilátót, és nem lehetett felmenni, ezért ezt a kirándulást 
�szre halasztottuk. 

Persze, mindenkinek hiányzott a közös program, ezért 
javasoltam, hogy megmutatom a csapatnak a Géza-
forrást. Számomra meglep� volt, hogy a visegrádiak 
többsége nem is hallott róla. Talán ezért is volt ilyen nagy 
az érdekl�dés. Nem volt sem túl hosszú, sem fárasztó, de 
annál kellemesebb az út. A füvészkert hátsó bejáratán át – 
némi szamócázás után – értünk a Muflon-kunyhóhoz. 
Onnan néhány száz méterre található a Bölényes és a 
Géza-forrás. Nagyon kellemes környezetben és id�ben 
töltöttük el a szombat délel�ttöt. Természetesen a „fiúk” 
itt is dalra fakadtak, mint mindig, ha együtt vagyunk. 

 

 
 

Az erd� lágy ölén: 
pihen� a Géza-forrásnál 

 
Tervezünk �sszel egy olyan túrát is, hogy autóbusszal 

felmegyünk Dobogók�re, és onnan legyalogolunk 
Visegrádra. Nyáron nincs gond, bárhol összejövünk, de 
annál nagyobb probléma hideg id�ben, hogy nincs a 
városban egy olyan hely, ahol elférne a szövetség egy 
megbeszélés, illetve közgy�lés alkalmával. Tudom, hogy 
ez más civil szervezeteknek is hiányzik, talán erre is lesz 
hamarosan megoldás. 
                                                              Takács Istvánné  

(Visegrádi Szövetség) 
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Június 23-án kirándul-tunk 
a Csepel-szigeten fekv� két 
városkába: Ráckevére, ill. 
Szigetszent-miklósra. Balla 
Benjámin nyug. tanár úr 15 
éve szervez honismereti 
utakat, melyek abban 
azonosak, hogy egynapos 
id�tartamúak. Mégis, mennyi 
minden belefér!  

Odafelé megtekintettük a 
Losonci Lilla festmé-nyeib�l 
nyílt kiskunlac-házi kiállítást, 
majd Ráckevén egy kiváló 
ide-genvezet� kalauzolt 
végig. 

Kívül-belül megcsodál-tuk 
a gyönyör� ,,rác” templomot, 
majd a Szent János-templom 
600 m2 felület� festményei 

ejtettek ámulatba. Még a helyi piacot is útba ejtettük, hogy aztán 
a Savoyai-kastély pompázatos épületét vegyük szemügyre. Itt, a 
kastély pinceéttermében fogyasztottuk el az ízletes ebédet.  

Utunk következ� állomásán, Szigetszentmiklóson, rövid 
pihen� után Ádám Jen� zeneszerz� szül�házához mentünk, majd 
a helyi temet�ben a nagy zeneszerz� sírjánál emlékeztünk, és 
helyeztük el a Móricz Zsigmond Társaság emlékkoszorúját. 
Gazdag, tartalmas élményekkel értünk haza.  

Köszönjük Béni bácsinak a sokadik remek kirándulás 
megszervezését! 

Borsody István 
 

Jókívánság 
 

Hazudnék, ha azt mondanám, hogy jól éltem meg a 
májusi választás eredményét. Természetesen, ahogy 
mondani szokták, „benne volt a pakliban” a vereség is, de 
azért magamban bíztam abban, hogy másfél évnél több 
bizalmat kaphatok a visegrádi választóktól az el�z� húsz 
év egy polgármester melletti kitartását feltételezve. 
Mindenesetre a lényeg, hogy a választók többsége úgy 
látta, hogy nem jól végzem a munkámat, és miel�bb 
valaki másra van szükség a város irányítására. A 
választások a maguk rendjén lezajlottak, és úgy 
gondolom, hogy ennek során mindenki korrekten 
betartotta az el�zetesen egyeztetett „európai” normákat. 
Ahogy rögtön az eredmény közlését követ�en, úgy most is 
még egyszer gratulálok a többség bizalmát élvez� 
polgármesternek és képvisel�knek és kívánom, hogy amit 
elterveznek és eldöntenek, azt sikerüljön véghezvinniük, 
mindannyiunk javára. Szeretném, hogy ezt a jókívánságot 
most nem venné senki egy sablonos „udvariassági 
körnek”. Teljesen komolyan és konkrétan gondolom és 
mondom és kívánom: sikert. Merthogy a választói döntést 
követ�en a következ�kben Visegrád sorsáról, kicsit 
mindannyiunk sorsáról is szó van.  

Több mint érdekes belegondolni Visegrád múltjába, 
helyzetébe, történelmébe és különösen azokba az 
eseményekbe, amelyeket mostanában mi is közvetlenül 
megéltünk és megélünk. Ez a kicsiny település meg lett 
áldva b�séggel olyan fantasztikus és egyedi földrajzi, 
természeti és történelmi örökséggel, amelyet kevés 
hasonló hely mondhat el magáról így együttesen a Kárpát-

medencében, vagy még azon túl is. Voltak korszakai a 
„nagy” történelmi múltban, amelyek országos, s�t 
európai jelent�ségre emelték. Voltak századok, amikor 
szinte elt�nt a térképr�l. Azután újra felfedezték és 
kerültek helyzetbe lelkes emberek, akik megérezték a 
hely nagyságát és sikerült végig is vinniük fejleszt� 
elképzeléseiket. Az „én id�mben” véleményem szerint 
Madas László és Cseke László volt az a két ember, akik 
mérhet� módon tudtak Visegrád szellemével azonosulni. 
Az � örökségük éltet még jó néhány dolgot városunkban. 
De visszatérnék most jókívánságomra, ami nem véletlen.  

Visszatekintve városunk elmúlt negyedszázadára, a sok 
szépség és el�ny mellett a visegrádi sors az elmúlt 
évtizedekben arról szólt, hogy hogyan lehet valamit saját 
szándékkal úgy elrontani, hogy azt el�re eltervezve sem 
lehetne alaposabban. Az elmúlt évtizedek visegrádi 
fejlesztéseire gondolok.  

Nem célom most az egyes fejlesztéseket min�síteni, 
hogy szükség volt-e rá, vagy sem, hogy hibázott-e valaki, 
vagy sem, hogy küls� vagy bels� oka volt-e a 
meghiúsulásnak, de nézzük végig a dolgainkat, csak a 
legfontosabbakat és csak a tényeket: a vízlépcs� esete: 
évtizedek el�készítése, sok-sok milliárd forint, iszonyú 
sok munka elvégezve, aztán az utolsó pillanatban lefújva, 
vissza az egész. Maradt utána az országnak egy hatalmas 
adósság és nekünk a parlag föld és a parlagf�. A strand 
fejlesztése: el�készítés, tervezés, nagy álmok a wellness 
központról, majd eredményül maradt utána a 
megosztottság, és egy szégyenletes terület a város 
határában. Hilton szálló: terv az ország els�, nem 
budapesti Hilton szállodájáról, városunk fantasztikus 
adóbevételi forrása, hírnevünk növelése a világ minden 
részében. Sok milliárd forint, rengeteg munka és anyag 
befektetése után jelenleg csekély a kilátás a megoldásra. 
A félbe maradt visegrádi Hilton csak a tolvajoknak lett jó 
befektetés, akik lassan elhordják az épület mozgatható 
részeit.  

Döntés után vagyunk, így már nyugodt szívvel ide 
sorolhatom a visegrádi városközpontot is, amely el�döm 
nagy érdeme lett volna, ha megvalósul, és amelyre 
ugyancsak temérdek munka, energia, és pénz lett áldozva 
az elmúlt évtizedben. Ez a terv is beállt az elkezdett, de 
be nem fejezett ügyeink sorába. Ezek azok a dolgok, 
amire utalni szeretnék, és amelyek kapcsán nekünk, 
visegrádiaknak, és ha szabad így fogalmazni: nekünk, 
magyaroknak mindenképpen el kellene gondolkoznunk, 
ha boldogulni szeretnénk. Nevezetesen, ha egyszer 
valamit elhatározunk, akkor legyen hozzá er�nk és 
kitartásunk végigvinni, lehet�leg egységben még akkor 
is, ha személy szerint nem hiszünk benne. Itt vagyunk mi, 
Visegrád az él� példa, mire juthatunk az örökös 
visszalépéssel, a széthúzással, a kitartás és hit hiányával. 

Ezért kívánom én, és szívesen beszélek rá másokat is, 
hogy mindazok, akik a választási felhatalmazás alapján 
jelenleg városunk fejlesztésén munkálkodnak, és erre 
tervet, er�t és pénzt szánnak, járjanak sikerrel. Mi pedig 
szorítsunk annak érdekében, hogy a jöv�ben legyen er� 
és kitartás befejezni valamit városunknak olyan 
eredménnyel, ahogyan azt a kezdetkor elterveztük. 

Abonyi Géza 
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80-as évek: er�s tiltakozások magyar részr�l. 
1983. december: megfelel� hatástanulmány hiányában az 

MTA javasolta a munkálatok felfüggesztését. 
1989. május 13.: magyar kormány felfüggeszti a 

munkálatokat Nagymarosnál.  
A csehszlovák fél ennek ellenére folytatja a b�si 
vízlépcs� építését. („C” változat) Ezért a magyar 
kormány felmondja az 1977-es szerz�dést. 

1992. október: Csehszlovákia üzembe helyezi a b�si 
vízlépcs�t. Tárgyalások a probléma megoldására az 
Európai Közösség Bizottságának bevonásával. 

1997. szeptember 25.: hágai döntés:  
 A magyar félnek nem volt joga felmondani a 

szerz�dést. 
 A szlovák félnek nem volt joga üzembe helyezni a 

vízlépcs�t és elterelni a Dunát. 
 Kölcsönös kártérítés, környezetvédelmi szempon-

tok figyelembe vétele. A tárgyalások azóta is 
folynak. 

 

Idézetek a Duna-Charta (vízier�m�-ellenes civil 
szervezet) „B�s-Nagymaros er�m�rendszer története” 
cím� m�véb�l: 

„Ha az eredeti terveknek megfelel�en üzembe helyezzük 
a dunakiliti duzzasztót, közösen tereljük el a Dunát, és 
közösen termelünk áramot B�snél, akkor Szigetköz 
ugyanolyan rossz helyzetbe lenne, mint ma.” (Viszont 
lenne áramunk.) 

„A Duna elterelése után a vízmegosztás vált a 
legfontosabb kérdéssé.” (A nagymarosi vízi er�m� 
helyett, amely megépülése esetén visszaduzzasztotta 
volna a vizet a Szigetközbe.)  

„Természetesen a gátépítést ellenz�knek választ kell 
adni, arra, hogy milyen más alternatív módon lehet 
Szigetközben és a Dunakanyar feletti térségben biztosítani 
a környezet és a vízbázis védelmét, hajózást, az 
árvízvédelmet.” 

 

Idézetek a Duna-Charta „Szigetköz története” cím� 
m�véb�l: 

„Már a középkorban is megpróbálták a nagyobb 
települések folyó közeli szakaszait gátakkal megvédeni, 
ezek a kezdetleges árvízvédelmi töltések roppant 
hiányosak voltak, igazi védelmet nem nyújtottak. Az 
árvízvédelem, ill. az egyre növekv� hajóforgalom miatt a 
19. század végére elkerülhetetlenné vált a Duna 
szabályozása, amihez 1885-ben kezdtek hozzá ezen a 
szakaszon. 11 év alatt alakították ki a k�szórásokkal 
meger�sített 300-400 méter széles, többé-kevésbé 
kiegyenesített f� Duna-medret…” 

„A folyamszabályozás jócskán megbéklyózta a Duna 
hajdan szabad folyását, és számos régi Duna-ág került a 
gátakon kívülre, melyek nagy része feltölt�dött az elmúlt 
évszázadban. Ma Szigetköz legnagyobb része 
árvízmentesített mez�gazdasági terület…” 

„Ami Szigetközb�l megmaradt, azt a legnagyobb 
jóindulattal sem tekinthetjük �si tájnak…” 
 

Egyéb megjegyzések: 
– Az eredeti B�s–Nagymaros tervezett villamosener-

gia-termelés nagyobb hányada B�snél, kisebb hányada 
Nagymarosnál termel�dött volna. (Mindkét er�m� közös 
beruházásnak indult, a profitból fele jutott volna 
Magyarországnak, így a magyarok kiszállásával a szlovák 
félnek gazdaságosabbá vált a saját er�m�vük.) 

A Szigetközben és a Nagymarosig terjed� Duna-
szakaszon ökológiailag fokozatosan romló helyzet alakult 
ki, mert elmaradt a nagymarosi duzzasztás (a folyó nem 
hoz B�st�l hordalékot, csak mossa a medret, így az 
folyamatosan  süllyed, a süllyed� vízszinttel apadnak a 
kör- 

(Folytatás a 14. oldalon) 
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nyez� talajvízszintek, hosszú távon fokozatosan 
száradnak ki a körzet erd�i és mez�gazdasági földjei). 
 

Vízi er�m� Ybbs–Persenbeug (Ausztria) 
Teljesítmény: 236,5 MW, ezt 11 m vízesésnél tudja.  

– Az Ybbs er�m� 55 évvel ez el�tt épült és még 
legalább 50 évig meglesz!?  

– Nem ment t�le tönkre Ausztria, utána még 7 er�m�vet 
épített a Dunára. Ausztria az EU leggazdagabb állama; 
ötször nagyobb az egy f�re jutó nemzeti jövedelem, mint 
Magyarországon. 
 

Visegrádi öko vízi er�m� (becsült értéke: min. 500 
milliárd Ft beruházás) 

F� jellemz�je, hogy nem csúcsra járatott, mint a 
korábban tervezett nagymarosi vízlépcs�, 
visszaduzzasztja a vizet, így az ökológiailag hátrányos 
vízszintsüllyedés nem következik be, a hajózáshoz nem 
kell költséges mederalakítás és állandó karbantartás. 

Finanszírozása: 80% EU-támogatás, 20% hitel, az 
er�m� kb. 6 év alatt visszafizeti a hitelt. 

El�nyök: munkahelyek, új közúti híd, áramtermelés 
kb.100 évig.  
 

2011.szeptember 
 

!
Az Ybbs-Persenbeug-i els� nagy er�m�ként az osztrák Duna 

középs� szakaszára épült hasonló a Dunakanyarban, mint a miénk 
 

Utóirat: 
Aki látta a nagymarosi tervek makettjét, azt állítja, hogy  

rendezett, jól élhet�, megközelíthet�, kulturált Duna-
partot terveztek a környékének is. A „Dunaszaurusz” 
jelz�t a politikai helyzeten túl a csúcsra járatott 
duzzasztási terveknek is köszönhette.  

A visegrádi öko vízier�m�-változat nem csúcsra járatott 
lenne, így fele akkora duzzasztásnál hozná a nagyobb, 
egész napra egyenletes energiatermelést, elvileg 
felszerelve a mai korszer� környezetvédelmi 
infrastruktúrával és technológiával.  

Ha lassú folyású nálunk a Duna, akkor is – egy folyam 
lévén – ugyanannyi mennyiség� víznek kell id�egység 
alatt átfolyni, mint a gyors folyású szakaszon. Visegrádon 
a Rába, Ipoly stb. vizével többnek, így itt több áramot 
lehet termelni ugyanakkora duzzasztásnál Visegrádon, 
mint a hegyes Ausztriában egy er�m�ben. Az er�m�vek 
száma viszont a lapályon max. fele annyi lehet, mint a 
sógoroknál.  

Visegrád körzetének ez az egy is száz évre biztosítaná a 
gazdasági fellendülést, létbiztonságot és segítene „rendbe 
hozni” a rendszerváltás generálta privatizálás 
környezetrombolását a Dunakanyarban. (Lásd a 
helyszínen – csak a bátraknak!) 

Anno a nagymarosi er�m�változatnak a nagy részben 
saját er�s beruházása nagy teher lett volna az országnak. 
Ma más a helyzet. 

Támogatja az EU a csatlakozott országokat. Az EU 
felzárkóztató támogatását pedig egyetlen ország se tudta 
Európában 75%-nál jobban kihasználni.  

Ez hazánk esetében elérheti az 1500 milliárd Ft 
„veszteséget”, amit az EU-kasszában hagyunk a 2013-ig 
igényelhet� támogatásból. A „Visegrádi öko vízi er�m�” 
beruházási költségét min. 500 milliárdra becsülöm. (Jól 
jött volna a térségnek, ma már nincs olyan települése az 
országnak, amely nem küzdene ekkora beruházásért.) 

A támogató országgy�lési képvisel�k szerint esetleg a 
2014-t�l induló támogatási ciklusra betervezhet�, ha… 
Megjegyzés: 

A „Visegrádi öko vízi er�m�” motivációs anyaga 
eredetileg a döntéshozók felé indított civil kezdeményezés 
tartalmi igényével készült, nem foglalkoztam a 
teljességgel, pl. az írásban megjelentetett, az interneten 
szabad hozzáférés� információk forrásmegjelölésével se. 

Úgy gondoltam, állami területen, állami beruházást az 
illetékes állami szerveknek dolga a közvélemény felé 
kommunikálni. De… Az állam szerves részei vagyunk mi 
is. Érintettségünk meg óriási.             Mátay György Tibor 

 
Tisztelt Félegyházi András Polgármester Úr,  

és T. Képvisel� Testület! 
 

El�ször is választási gy�zelmükhöz szeretnék gratulálni! 
Másodszor, a város honlapjának VH fórumán zajló 
levélváltás okán szeretnék Önökhöz fordulni! A májusi 
tájékoztatóban, meglep�dve találkoztam egy újabb megbízás 
kapcsán a jogi képvisel� nevével, és a fórumon feltettem a 
kérdést, hogy amennyiben kiderül a hivatkozott Ügyvéd Úr 
káros részvétele a strand eladási bundájában, akkor is 
rábíznák-e a továbbiakban a város ügyeit? 

Nevét azért nem írtam itt ki, - szemben a honlapon 
bejegyzett szöveggel, - hogy kérdésem megjelentetése 
kapcsán, a szerkeszt�ség ne kerüljön kényes dilemmába.  

A nevezett Ügyvéd Úr VH fórumos válasza szerint:  

,,- ezért kezdeményezem, hogy a képvisel� testület, 
nyilvános ülésén t�zze napirendre a tárgyi ügyben fellelhet� 
hivatalos eljárás és jogi képviseleti munkám áttekintését.” 

Tisztelt Polgármester Úr! 
Mivel a Visegrád jogi képviseletét ellátó Ügyvéd Úr, 

,,hazug támadásnak” nevezte szerepét átvilágító állításaimat, 
kérem, hogy az általa kezdeményezett, a témával foglalkozó 
testületi ülésen jelen lehessek, és bemutathassam 
bizonyítékaimat! Önöknek tisztán kell látniuk azon 
kérdésben, hogy helyes-e olyan emberre hagyni a város 
ügyeit, aki nem akarja, vagy nem tudja ellátni jogi 
érdekvédelmünket.  

Jobbító tenni akarásukban bízva, várom a beszámolóm 
lehet�ségét, tisztelettel:  

                             Bognár Ferenc  
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2012. június 18-án és 19-én a 
királyi palotában zajlott le Római 
Birodalom határai világörökségi 
helyszín kormányközi szakért�i 
bizottságának (Frontiers of the 
Roman Empire 
Intergovernmental Commit-
tee, FRE IGC) ülése. Az FRE 
IGC feladata a Római Birodalom 
határai helyszín kezelésének 
nemzetközi koordinálása. A 
világörökségi helyszínekkel már 
rendelkez� Anglia és 
Németország szakemberein kívül 
részt vettek a nevezési 
dokumentációt már elkészít� 
Magyarország, valamint a limes 
világörökségi programhoz több 
szálon kapcsolódó Duna Makro-
regionális Stratégiában érintett 
Szlovákia, Szerbia, Horvátország 
és Románia képvisel�i is. A 
világörökség nevezési 
folyamatának áttekintésén és az 
eddig elkészült anyagok 
értékelésén túl a szlovákiai, a 
szerbiai és a romániai limesr�l is 
hangzottak el beszámolók. A 
keddi ülésszakon tartott el�adást 
Medgyesy Balázs, a Duna 
Stratégia kormánybiztosa. 
Magyar részr�l Fejérdy Tamás, a 
Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatal (KÖH) elnökhelyettese, 
Soós Gábor Nemzetközi, 
Magyar–Magyar, Társadalmi 
Kapcsolatok és Világörökség 
F�osztályának f�osztályvezet�je, 
Tóth János Attila régész (KÖH), 
Visy Zsolt, a Pécsi 
Tudományegyetem professzora 
és Gróf Péter, a visegrádi 
múzeum régésze vettek részt.  

18-án a királyi palota 
díszudvarában Félegyházi 
András polgármester köszöntötte 
a külföldi és haza 
szakembereket.  

19-én délután a konferencia 
közönsége a római limes 
visegrádi emlékeit tekintette 
meg.  

A rendezvény a Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal 
felkérésére Visegrád 
Önkormányzata és a Mátyás 

Király Múzeum támogatásával jött létre. 
Gróf Péter 

Tisztelt Olvasók!  
 

A helyhatósági választások idején indult 
választási fórum tovább él az interneten, 
Visegrád város honlapjáról elérhet�en. Nem 
tudom, hányan, kik és milyen gyakorisággal 
nézik, olvassák, vagy írnak ezen a felületen. 
Feleségem id�nként elolvassa a megjelent 
írásokat. Egyik hétvégén azzal a kérdéssel állt 
elém, hogy: „Te írtál a fórumon Tanácsos 
név alatt?” Értetlenül álltam a konyhában, és 
nem tudtam, mir�l van szó. Kati elmondta, 
hogy mit olvasott. Aznap este szokásos 
ultiparti közben elmeséltem ezt, és 
meglepetésemre egyik régi kártyatársam (ma 
már talán azt is mondhatom, hogy „id�s 
barátom”) is azt mondta, hogy � ugyan nem 
olvasta az írást, de hallotta több embert�l, 
hogy nekem tulajdonítják ezt a hozzászólást. 
Ezek után vettem a fáradságot, és elolvastam 
a fórumon megjelent szöveget.  

Ennek alapján kénytelen vagyok közzétenni 
azt a nyilatkozatot, hogy ez az írás nem t�lem 
származik és annak tartalmától kategorikusan 
elhatárolódom. Teszem ezt abból az okból, 
hogy ez mindenki el�tt világos és egyértelm� 
legyen. Álláspontom szerint ugyanis 
amennyiben valakit tanácsadónak kérnek fel, 
az köteles a tanácsadóként szem- vagy 
fültanújaként megszerzett ismereteket 
titokként kezelni, az írás pedig ilyen tartalmú 
információt tesz közzé.  

Ez így van az ügyvédi pályán végzett munka 
során is, ahol ezt ügyvédi titokként kezeljük. 
Ehhez az erkölcsi és szakmai követelményhez 
igazodik az én magatartásom is, amit 
egyébként bármelyik felszólalásomban, 
írásomban, egyéb megnyilatkozásomban vagy 
éppen hallgatásom okán tapasztalhatott a T. 
Olvasó. Azt is közölnöm kell, hogy ha írok 
valamit, azért vállalom a felel�sséget, és azt 
azzal is tudatom, hogy írásomat aláírom. A 
fórumon megjelen� néhány névtelen írástól 
eltér�en én névtelenül nem jelentetek meg 
hozzászólást. (Megjegyzem, nem csak nem 
írok ezen a felületen, de nem is szoktam 
olvasni az itt megjelent írásokat.) Egyébként 
pedig úgy érzem, nem vagyok rászorulva, 
hogy álnév alatt tegyem közzé a 
véleményemet, vagy bujkáljak mások el�l, 
mert véleményemért, vagy írásom 
valóságtartalmáért eddig is vállaltam a 
felel�sséget, és ezután is így lesz. Aki 
közelebbr�l ismer, az tudja ezt rólam. 

 Tekintettel arra, hogy sokan vannak, akik 
közelebbr�l nem ismernek, azok számára 
kénytelen voltam a jelen álláspontom 
közzétételével a helyi lap hasábjain tudatni. 

Tisztelettel: 

Szendr�i Lajos 

Visegrád Város  
Önkormányzata, 

a Pilisi Parkerd� Zrt.  
és a Szent György Lovagrend 

tisztelettel meghívja  
Önt és családját  

a nándorfehérvári diadal  
emlékére tartandó 

�����������

	
����������
2012. július 22-én,  

vasárnap 20.00 órára,  
a visegrádi fellegvárba 

Egy kiállítás  
nyomában 

 

A Visegrádi Hírek áprilisi 
számában hosszabb cikkben 
számoltam be a március 17-én a 
Mátyás Király Múzeum és a Mátyás 
Király M�vel�dési Ház által 
szervezett Viktorin-kiállításról és -
konferenciáról. A résztvev�k és az 
érdekl�d�k visszajelzései alapján 
sikeresnek mondható rendezvény 
további sorsáról akkor még nem 
gondolkoztunk. Nagy örömünkre 
szolgált, hogy a budapesti Szlovák 
Gimnázium felkérésére a kiállítást 
május 24-én a budapesti Szlovák 
Kulturális Intézet igazgatóhelyettese 
és az Országos Szlovák 
Önkormányzat elnökének 
társaságában itt is megnyithattuk. A 
Viktorin-kiállítás vándorútja nem ért 
véget, mert július 2-án az érsekújvári 
(Nové Zámky, Szlovákia) Matica 
Slovenska kulturális szervezet 
székházában mutattuk be a kiállítást.  

A megnyitó beszéd záró 
gondolataként a visegrádi kiállítás 
vendégkönyvében egy kedves 
visegrádi barátom által beírt 
gondolatot idéztem: „Ma itt 
szlovákok és magyarok egyek 
lehettek hitben és szeretetben. 
Köszönjük Viktorin plébános úr!” E 
mondata elhangzása után a helyi, 
többségében szlovák közönség a 
szlovák fordítást meg sem várva 
tapsolt. Úgy gondolom, ez a szép 
gesztus is méltó tisztelgés volt 
Viktorin József emlékezete el�tt. 

Gróf Péter 

VÁLTOZÁS! 
 

2012. július 1-jét�l  
a református istentiszteletek  
délel�tt 9 órakor kezd�dnek! 

Presbitérium 
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Nagymaros és Visegrád a magasból 

(Greguss Tamás felvétele)
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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 
�

 

Gyermekfelügyeletet vállalok! 
Mohácsi Jánosné 
06 (30) 681-1229 

 

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 2.100,– Ft/q,  
hasított t�zifa 2.200,– 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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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 
 

 

 
 

�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 

 

 
 

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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 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 


