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2012. augusztus 11., szombat, 19 óra, 
római katolikus templom: 
 

Tokody Ilona operaénekes 
Nagy Béla heged�m�vész 
Dénes István zongoram�vész 
hangversenye 
 

,,Hoch über aller Welt ist Gott” 
 

M�sor: 
J. S. Bach: C-dúr prelúdium és fúga 
N. Paganini: ,,Palpiti” – Variációk Rossini Tankréd 
c. operájának egy témájára 
F. Liszt–H. Heine: Du bist wie eine Blume  
R. Wagner: ,,Hoch über aller Welt ist Gott” 
N. Paganini: ,,Nel cor piú non mi sento” 
G. Verdi: ,,Ave Maria” az Otello c. operából  
C. Franck: ,,Panis angelicus” 
R. Wagner–F. Liszt: Részletek a Ring tetralógiából 
N. Paganini: Mózes-fantázia 
W. A. Mozart: Ária az Il re pastore c. operából   
 

2012. augusztus 18., szombat, 19 óra, 
római katolikus templom: 
 

Somogyi Vonósnégyes 
koncertje 
 

,,In memoriam Claude Debussy (1862–1918)” 
 

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

M�sor: 
Kodály Zoltán: II. vonósnégyes 
Claude Debussy: Vonósnégyes 
 

Szeretettel várunk minden zenekedvel� vendéget! 

A koncertekre a belépés ingyenes! 
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szeretettel hívjuk Visegrád  
minden polgárát az alábbi programokra: 

 

2012. augusztus 19., vasárnap, 20 óra, 
a révparkoló melletti füves terület: 
 

„EZ CSAK ZENEVONAT” 
a Locomotiv GT dalai 
a Dunabogdányi Szimfonikus Zenekar 
és könny�zenei együttesek el�adásában 
 

Közben 21.30 órakor 
 

T�ZIJÁTÉK A DUNA FELETT 
Nagymaros és Visegrád közös rendezésében 
 

2012. augusztus 20., hétf�, 9 óra, 
római katolikus templom: 
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Az ünnepi m�sort a visegrádi fiatalok adják 
 

2012. augusztus 20., hétf�, 17 óra, 
Salamon-torony 
 

Lovagi torna bemutató 
a Szent György Lovagrend közrem�ködésével 
 

2012. augusztus 20., hétf�, 19.30 óra, 
királyi palota: 
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A kútból fehér és vörös bor folyik ez alkalommal! 
 

A programok ingyenesek, mindenkit szeretettel várunk! 
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Ma már nyugodt szívvel leírhatjuk, 
hogy július 5–8. között immár 28. 
alkalommal rendeztük meg sikeresen 
a Visegrádi Nemzetközi Palotajátéko-
kat városunkban. Azért fogalmazok 
így, mert a válság kitörése és az utób-
bi évek kánikulai id�járása miatt 
folyamatosan azon kell izgulni: meg 
tudjuk-e még rendezni a játékokat? 

Pont azért, hogy a rendezvényt élet-
ben tudjuk tartani, több újítást vezet-
tünk be az idén, ezek egy részér�l a 
Visegrádi Hírek júniusi számában be 
is számoltunk Önöknek. Tisztában 
vagyunk azzal, hogy a viharfellegek 
még nem vonultak el végleg, és van 
még mit tenni a tekintetben, hogy a 
néz�k újra nagyobb létszámban láto-
gassák rendezvényünket. 

A megkezdett folyamat érintette a 
programok szerkezetét, és a rendezés, 
szervezés technikai kivitelezését 
egyaránt. A rendezvény négy napja 
alatt a tornapályán a korábbi 8 lovagi 
torna helyett 14-re került sor, három 
különböz� m�sorral, valamint pénte-
ken és szombaton kés� este is tartot-
tunk látványos fáklyás m�sort. Azért 
döntöttünk így, mert a korábbi évek-
ben felmerült, hogy a palotajátékok 
hagyományos kétórás lovagi torna 
m�sora mellett szükség lenne rövi-
debb, egyórás lovagi tornákra is. 
Mindez jó döntésnek bizonyult, hi-
szen a néz�k nagy része igen jól fo-
gadta a programbeli változásokat – 
annál is inkább, mivel ez sokak szá-
mára a kánikula miatt így kevésbé 
volt meger�ltet�. 

Komoly változások voltak – bár ez 
kívülr�l nem látható – a szerepl�k 
kiszolgálása tekintetében is. Keve-
sebb kiegészít� kosztümöst hívtunk 
meg. Jobbára csak olyan vendégeket 
vártunk, akik tev�legesen is el�re 
vitték a rendezvényt. Szigorúan csak 
a szerepl�ket engedtük be a lovagi 
tornapályára. A csapatokkal érkez� 
segít�knek és a pusztán kosztümbe 
ölt�z�knek sem engedtük meg, hogy 
a rendezvény alatt ki-be járkáljanak a 
lovagi tornapályán. �k a szombati 
el�adást nézhették meg, úgymond 
ajándékba. A korábbi 1000 db tiszte-
letjegy helyett idén 400-at osztottunk 
ki. Az ellátásnál is megpróbáltunk 
spórolni. Els�sorban az étkezésnél 
voltak változások, de a szálláshelyek 
foglalásánál is próbáltunk megtakarí-
tásokat véghezvinni. 

Önöket, visegrádi lakosokat is érin-
tette ez a változás, igaz csak annyi-
ban, hogy a már korábban is életbe 

lév� szabályokat idén következetesen 
be is tartottuk. Köztudott, hogy a 
visegrádi lakosok tiszteletjegye – 
ahogy korábban is – péntekre szól. A 
jegyeket idén csak a helyszínen lehe-
tett személyesen átvenni. Többen 
kifogásolták, hogy családtagjaik szá-
mára nem vehették át a jegyeket, 
valamint azt, hogy a jegyek csak a 
pénteki napon vehet�k igénybe. Tud-
ni kell, hogy pont azért lehetett csak a 
helyszínen átvenni a jegyeket, mert 
aki meg szeretné nézni a rendezvényt, 
annak így is, úgy is le kell jönnie 
ekkor. Úgy is fogalmazhatunk, hogy 
névre szólt a meghívás. Magyaror-
szágon nem hiszem, hogy lenne még 
két-három másik olyan rendezvény, 
ahol a helybélieknek nem kell fizetni 
a m�sor megtekintéséért. Mi nem 
szeretnénk ezen változtatni, de való-
ban azoknak szeretnénk kedvezni, 
akik megtekintik a produkciót. To-
vábbra is azt szeretnénk, hogy a vi-
segrádi lakosok minél többen részt 
vegyenek a rendezvényen. Az elmúlt 
évek tapasztalata azonban azt mutatta, 
hogy a közel 1000 db, a visegrádi 
lakosok által felvett tiszteletjegyet 
nem minden esetben a visegrádiak 
vették igénybe. Az idei év pedig be is 
bizonyította ezt, hiszen a már említett 
1000 db jegy helyett mindösszesen 
320 jegy lelt gazdára. 

Talán furcsán hangzik, de amíg a 
játékok fennmaradásáért küzdünk, 
duplán meg kell gondolnunk minden 
kiadást és kedvezményt. Ily módon 
nem bírja el a rendezvény a kelleténél 
több tiszteletjegyes látogatót sem. 
Sokan úgy gondolják, hogy ezek az 
emberek így sem vesznek jegyet, 
maximum nem nézik meg a m�sort. 
Lehet, de akkor kevesebb m�sor kell, 
vagy kisebb lelátót lehet építeni, és 
még sorolhatnánk, hogy milyen ki-
adáscsökkenést eredményezhet mind-
ez. Márpedig a kiadáscsökkenés és a 
bevételnövelés kéz a kézben teremti 
meg az egyensúlyt. 

 De ne csak a kellemetlen dolgokat 
nézzük! Legyünk büszkék arra, hogy 
egy ilyen kis település még mindig 
képes egy ilyen komoly rendezvényt 
megvalósítani. Bátran elmondhatjuk, 
hogy a régi barátok mellett folyama-
tosan újak is csatlakoznak hozzánk. 
Külön öröm, hogy Lanciano mellett 
úgy látszik másik két testvérvárosunk 
is állandó vendége lesz a palotajáté-
koknak. Idén az obergünzburgiak 
látogattak el ismét hozzánk, nagy 
örömünkre. 

A küls� helyszínek esetében az újí-
tásokat nem els�sorban a pénztakaré-
kosság, hanem a színvonal emelése 
indokolta. A Parkszínpad átkerült az 
MTA üdül� kertjébe, ahol az eddigi-
ekhez hasonlóan jó min�ség� és lát-
ványos szórakoztató programokkal 
vártuk a látogatókat. A Parkszínpad 
korábbi helyén, a platánsor melletti 
parkban katonai tábor épült fel, ahol 
bárki betekinthetett a középkori tábori 
élet mindennapjaiba. A Duna-parton 
pedig idén újra látogatható volt a 
középkori hajókiköt�. 

Külön szeretnék köszönetet monda-
ni Csathó Pál úrnak, aki évek óta 
kiváló színvonalon szervezi a királyi 
borudvart, az idei évre pedig újra 
álmodta az ötszáz évvel ezel�tti Mú-
zsák kútját, melyb�l fehér és vörös 
bor folyt a vendégek legnagyobb 
örömére. 

Szóljunk egy mondatot a jöv�r�l is! 
Feltétlenül meg kell újítani a palotajá-
tékok arculatát, és ezzel együtt az 
úgynevezett marketing és reklám 
munkát. Akciókkal, pályázatokkal 
hosszabb ideig a figyelem középpont-
jában kell tartanunk magunkat. Töre-
kednünk kell az el�vételi jegyeladás 
növelésére. Nagyobb hangsúlyt kell 
fektetnünk a szponzorációra. A m�sor 
szerkezetét tovább kell csiszolni, és a 
küls� programokra pedig még na-
gyobb hangsúlyt kell fektetni. Kérem 
Önöket, ha vannak ötleteik a jöv�t 
illet�en, osszák meg velünk, hiszen 
néz�ként hasznos tapasztalatok birto-
kában vannak. 

Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy 
a szigorítások mellett idén a min�ségi 
fejlesztésre helyeztük a hangsúlyt. 
Továbbra is ezen az úton kell járnunk, 
ha azt szeretnénk, hogy további 28 
évet megéljen városunk legnagyobb 
rendezvénye.  

Befejezésül köszönetet mondok 
mindazoknak, akik segítségünkre 
voltak az idei munkában. Volt, aki 
munkával segített, vállalva az olykor 
kellemetlen és kínos döntéseket is. 
Mások anyagi és természetbeli támo-
gatással álltak mellénk, megint mások 
felvállaltak olyan döntéseket, melyek 
el�revitték az eseményt. Sokan biztat-
tak és lelkesítettek minket. Higgyék 
el, a jó szó is nagyon sokat ér! 

Köszönet mindenkinek, és reméljük 
jöv�re egy még szebb és látványo-
sabb rendezvénnyel tudunk el�ruk-
kolni. 

Minden szervez� nevében: 
 Cseke László 
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VÁROSHÁZI HÍREK ÉS MÁS KÖZLEMÉNYEK 
Tájékoztató a júliusban megtartott képvisel�-testületi ülésen történtekr�l 

 

Július 4-én tartott ülést a képvisel�-testület melyen az alábbi döntések születtek: 
– Pályázatot nyújt be az önkormányzat a nemzeti fejlesztési miniszter rendelete alapján meghirdetett, a közforgalmú, 

közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, 
felújítási, valamint új eszköz beszerzési támogatására, a pályázati támogatást a Visegrád–Nagymaros révátkelés 
üzemeltetéséhez szükséges úszó és parti létesítmények felújítására és új eszköz beszerzésére kívánja fordítani. Az 
úszó és parti létesítmények felújításának és új eszköz beszerzésének költsége összesen 33.603.335,– Ft, az igényelt 
támogatás 23.522.335,– Ft (a költség 70%-a), melyhez a szükséges saját forrást, 10.081.000,– Ft-ot az Atlantisz-
Visegrád Club Kft. mint a révátkelés üzemeltet�je biztosítja. 

– A képvisel�-testület elviekben támogatja az Áprily Lajos Általános Iskolában egy harmadik napközis csoport 
felállítását, valamint egy negyedik napközis csoport létrehozásának lehet�ségét, mivel igazgatóasszony jelezte, hogy 
egyre nagyobb problémát jelent a napközis csoportok túlzsúfoltsága. Egyben engedélyezte a fels�s napközis 
csoportban a maximális létszámmal (34 f�) való m�ködést.  

– Új pályázati lehet�ség nyílt meg TÁMOP-3.1.4-12/2 számon, Innovatív iskolák fejlesztése címmel, valamint 
TÁMOP-3.1.11-12/1 számon óvodafejlesztésre. Az innovatív iskolák fejlesztése pályázat 100%-os támogatással 
biztosít 5–300.000.000,– Ft-ot a módszertani megújulásra, a pedagógiai program, a min�ségirányítás és a 
teljesítményértékelés fejlesztésére, a kompetencia alapú oktatás elterjesztésére és még sok minden másra is. Az 
óvodafejlesztési pályázat célja az új Nemzeti Köznevelési Rendszerr�l szóló törvénnyel összhangban a magyar 
óvodapedagógia strukturális feltételrendszerének továbbfejlesztése, optimális személyi és tárgyi feltételek 
biztosítása a kisgyermekek számára személyiségük kibontakoztatásához. Mindkét pályázati lehet�séggel élni kíván 
az önkormányzat mint az intézmények fenntartója, így a pályázatokon való részvételr�l hozott döntést a testület.  

Visegrád Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 

 
Felhasználói  
tájékoztató 

 

Értesítjük Tisztelt Felhaszná-
lóinkat, hogy 2012. augusztus 1-je 
után a DMRV Zrt. (VÍZM�) Call-

Center telefonos ügyfélszolgálatának munkarendje 
megváltozik. 

Telefonos ügyfélszolgálat (Call-Center) elérhet�-
sége: 

06 (27) 511-511 
06 (40) 881-188 
Szolgáltatásunkkal (számlázással) kapcsolatos 

ügyintézés: 
hétf�:  8.00–20.00-ig, 
kedd–csütörtök:  8.30–15.00-ig, 
péntek:  8.30–13.30-ig. 
Felhívjuk figyelmüket, hogy a Fogyasztóvédelemr�l 

szóló 1997. évi törvény módosításának megfelel�en 
az ügyfélszolgálathoz beérkez� valamennyi telefonon 
tett szóbeli panaszt, valamint az ügyfélszolgálat és a 
felhasználó közötti telefonos kommunikációt hangfel-
vétellel rögzítjük. A hangfelvételt egyedi azonosítóval 
látjuk el, öt évig meg�rizzük, és a felhasználó részére, 
kérésére díjmentesen rendelkezésre kell bocsátani. Az 
egyedi azonosítószámról a felhasználót az ügyintézés 
kezdetekor tájékoztatjuk. 

Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy az eddig megszo-
kott telefonszámokon érdemi ügyintézésre munkatár-
sainknak nincs lehet�sége. 

Törvényi kötelezettségeinknek eleget téve ügyinté-
zéssel kapcsolatosan kérjük, hívja a 06 (27) 511-511-
es vagy a 06 (40) 881-188-as telefonszámot. 

Megértésüket és együttm�ködésüket köszönjük.  
DMRV Zrt. 

Visegrád Város Polgármesteri Hivatalának 
ügyfélfogadási rendje 

 

  hétf�n   13.00–16.00 óra 
  kedden és csütörtökön nincs félfogadás 
  szerdán   8.00–12.00 óra és 13.00–16.00 óra 
  pénteken   8.00–12.00 óra 

Visegrád, F� u. 81. 
Telefon: 398-090 

 

Okmányiroda ügyfélfogadási rendje 
 

  hétf�n   13.00–16.00 óra 
  kedden     8.00–12.00 óra 
  szerdán   8.00–12.00 óra és 13.00–16.00 óra 
  csütörtökön    8.00–12.00 óra 
  pénteken  nincs ügyfélfogadás 

Visegrád, F� u. 57. 
Telefon: 597-072 

 

Hivatali dolgozóink készséggel állnak 
kedves Ügyfeleink rendelkezésére! 

Visegrád Város Polgármesteri Hivatala 
 

Közhírré tétetik... 
 

Örömmel értesítem Visegrád lakosait és a környékbeli ér-
dekl�d�ket, hogy Visegrádon a helyi termel�i piac megkezdi 
m�ködését. 

A piac tervezett nyitási ideje 2012. augusztus 19. reggel 7–
12 óráig. Ezek után minden vasárnap ugyanebben az id�ben 
lesz lehet�ség a helyi és környékbeli termel�k termékeinek 
megvásárlására. A piac helyszíne a Magyar László Torna-
csarnok és az orvosi rendel� közötti terület. 

A piacon lehet�ség van a helyi gazdálkodók, hobbikertészek 
és kézm�vesek termékeinek értékesítésére. 

Érdekl�dni lehet a 06 (30) 687-9263-as telefonszámon. 
Cseke Judit 
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VIsegrád–PArajd-tábor 2012.  
 

Július 15–22. között zajlott a 22 éves testvériskolai kap-
csolat idei tábora ezúttal Parajdon. 17 gyermek és 5 fel-
n�tt (pedagógus és szül�) indult 14-én este Budapestr�l a 
menetrend szerinti buszjárattal. Kissé kalandosra sikerült 
az indulás, mert szinte az utolsó pillanatban találtuk meg a 
Fradi-pálya bejáratához áthelyezett gyergyói járatot, s 
csak dicséret illeti a gyermekek h�sies küzdelmét, amíg 
átverekedtük magunkat nagy csomagjainkkal az aluljáró 
lépcs�in le és föl! Az éjszakai utazást átvészelve kb. egy 
órával korábban érkeztünk Parajdra, ezzel kissé meglepve 
vendéglátóinkat is.  

 

 
 

Ebéd és rövid pihen� után este volt a tábornyitás el�ször 
az iskolában, majd Fels�sófalván a tánctábor megnyitó-
ján. Mindkét helyszínen meleg fogadtatással köszöntöttek 
bennünket, s különösen jól esett, hogy Bokor Sándor 
polgármester kiemelte a visegrádi testvériskola jelenlétét, 
igazolva ezzel a kultúra- és népismereti kapcsolattartás 
jelent�ségét.  

Már ezen az estén átestünk a t�zkeresztségen, mert meg-
érintett bennünket a tánctábor mozgalmas hangulata, a 
hirtelen jött záporban a ,,hazaszállítás” izgalma, s mi, 
feln�ttek, akkor nyugodtunk meg igazán, amikor minden-
kit az egy hétre ,,kölcsönvett” családjához juttattunk. Itt 
éreztük meg el�ször azt, hogy a parajdi szül�k milyen 
szeretettel és felel�sséggel vállalták gyermekeinket, s az 
egy hét alatt is felvállalták gondjaikat, ellátásukat. Köszö-
net érte, most itthonról a visegrádi családok nevében is! 
Nem kívánom ott-tartózkodásunk minden napját részle-
tezni, az iskola honlapján minden érdekl�d� elolvashatja a 
napi beszámolókat. 

Miben volt új ez a VI–PA-tábor? 
Hangsúlyos szerepet kapott a tánctábori program, hiszen 

Bozóki Marianna és Bene Éva vezetésével 12 visegrádi és 
majdnem ugyanennyi parajdi gyermek kemény és szoros 
tánctanulási programon vett részt. A kisebb csoport 10 
gyermekkel, s alkalmanként 5-6 feln�ttel ismerkedett 
Parajddal, a népi építészet emlékeivel, Rapsonné várának 
romjaival, elzarándokolt Tamási Áron szül�házához, 
Orbán Balázs sírjához, felfedezte Korond eddig rejtett 
titkait. Egész napos kirándulásaink során a Szent Anna-tó, 

Kézdivásárhely, Nyerges-tet� nevezetességeit ismerhette 
meg a népes vendég- és vendéglátó sereg, mint ahogy a 
szombati napot is együtt töltöttük Szovátán a Kaland-
parkban és a Medve-tónál.  

Nemcsak ez a két alkalom hozta össze a két csapatot, 
hanem együtt voltunk a Só-szorosban, a sóbányában és az 
Áprily-emlékházban is. Szombaton zárult hivatalosan a 
tánctábor Fels�sófalván. El�tte Parajdon az iskolában is 
összegeztük a 2012. évi VI–PA-tábor élményeit egy kis 
vetélked�vel, daltanulással, ajándékátadással és köszönet-
nyilvánítással. Utolsó napját Parajdon mindenki a vendég-
látó családnál töltötte, készül�dtünk a hazautazásra. Bi-
zony, a buszra várva olykor könnycsepp is megcsillant a 
gyermekszemekben – a vendéglátó családok simogatással, 
öleléssel búcsúztak –, a feln�ttek segítették a csomagok 
bepakolását –, majd s�r� integetéssel vált el az újabb 
barátságokat, kapcsolatokat teremt� VI–PA-csapat. 

 

 
 

Mit mondhat a ,,veterán táboranya”? 
– El�ször is örülök és hálás vagyok, hogy mindkét fél 

részér�l tovább él a szellemiség, amit 22 évvel ezel�tt 
megfogalmaztunk és megteremtettünk. 

– Az idei VI–PA-tábor új színnel gazdagodott a tánctá-
bor beiktatásával. Hiszem, hogy ez mindenkinek a javára, 
hasznára szolgál; a táncosok a sóvidéki tájegység megis-
merésével, megszeretésével gazdagodtak, mi pedig azzal 
a lehet�séggel, hogy gyermekeink bennünket is megör-
vendeztetnek majd új táncaikkal, dalaikkal. 

Köszönet illeti mindazoknak a támogatását, akik – fel-
ismerve ennek a testvérvárosi, testvériskolai kapcsolatnak 
eszmei-erkölcsi értékét – napjaink nehéz körülményei 
ellenére segítették a tábor megszervezését. 

Személy szerint köszönöm, hogy az iskola vezetése – 
mint korábban is – meghívott és számított tapasztalatom-
ra, munkámra a tábor szervezésében. 

Az Áprily Iskoláért Alapítvány a két település, két iskola 
kapcsolatát újabb ,,láncszemmel” er�sítette azzal, hogy 
Parajdon is átadta az Év Diákja emlékplakettet Kelemen 
Kriszta Mónika végz�s diáknak. 

Az Áprily Iskoláért Alapítvány továbbra is várja a céljait 
támogató segít�ket akár szellemi-fizikai munkára, akár 
anyagi támogatással. 

Mezei Anna ny. iskolaigazgató 
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Az Év Diákja és az Év Kisdiákja cím odaítélésére idén 
el�ször került sor az Áprily Lajos Általános Iskola balla-
gási, illetve tanévzáró ünnepségén. A Péterfy László által 
készített plakettet és a szponzoroktól kapott felajánlásokat 
annak a két diáknak adták át, akik a nevel�testület javas-
lata és a kuratórium döntése alapján kiérdemelték. 

 

A Szent György Lovagrend 
nagylelk� felajánlásának kö-
szönhet�en a minden évben az 
évzáró ünnepségen kiosztandó 
Év Diákja és Év Kisdiákja cím 
mellé nagy érték� tárgyjutalom, 
vagy egyéb ilyen érték� jutalom 
jár. A felajánló a díjazottak 
további fejl�dését, sikeres és 
eredményes továbbtanulását 
kívánja ösztönz� módon támo-

gatni. A 2011–2012-es tanévben Paulusz Balázs 8. osztá-
lyos tanuló lett az Év Diákja. 

Dömösön nincs iskola, így Balázs az Áprily Lajos Álta-
lános Iskolában kezdte meg tanulmányait 2004-ben. Al-
sósként Tisza Zoltánné Zsuzsa néni szeret� gondoskodása 
mellett tanult meg olvasni, írni és számolni. Több mint öt 
évig öltötte fel a judo ruhát, hogy önfegyelme fejl�djön. 
Már els�sként rajzolt az Áprily-heti rajzversenyen. Zene-
iskolai tanulmányait is megkezdte, szolfézst, majd gitárt 
tanult több éven keresztül. 

Kit�n� tanulmányi eredménye mellett volt energiája, 
hogy nagyon sok versenyen vegyen részt. A következ� 
években mesét írt, német és magyar nyelven számtalan 
versmondó versenyeken képviselte iskolánkat kisebb és 
tágabb környezetünkben egyaránt. Számtalan versmondó 
versenyen hallhattuk egyre inkább dörmög� hangját, 
ahogyan szavalja a gyönyör� Áprily-verseket. Egy tavalyi 
emléklap hátuljára a zs�ri elnöke kézzel a következ�ket 
írta: ,,Paulusz Balázsnak szívb�l gratulálok a nemcsak 
rutinos el�adókat megszégyenít� ’szakmai’ tudással el�a-
dott, hanem a dráma elemeit is hatásosan és bátran al-
kalmazó el�adásáért. Szinte megjelenítette a Hazát, ide-
képzeltük a színpadra…” 

Kevés lenne itt a hely felsorolni, mennyi-mennyi verse-
nyen vett részt és nyert meg vagy ért el rajta szép ered-
ményeket. Rendszeresen képviselte iskolánkat a megyei 
természettudományos versenyeken. Fels�ben minden 
évben csapattag volt a Tízen Túliak Tízpróbáján. Azon-
ban nemcsak az eszét csiszolgatta, hanem folyamatosan 
edzette magát. A visegrádi focicsapat oszlopos tagjaként, 
majd csapatának kapitányaként harcolt a gy�zelmekért. 
Tavaly a Legjobb hazai játékos címet nyerte el korosztá-
lyában. Kiemelked� játékosa és kapitánya nyolcadikban 
az iskolai floorballcsapatnak, mellyel kétszer is az orszá-
gos el�dönt�ig jutott. A kerületi-megyei atlétika verse-
nyeken, asztalitenisz-bajnokságokon szép eredményeket 
ért el. A síelés hallatán sem jön zavarba, az iskolai 
sítáborokban könnyen elsajátította a síelés fortélyait. A 
katasztrófavédelemi versenyek sem zajlottak le nélküle. A 
DÖK oszlopos tagjaként sok javaslattal segítette a diákok 
munkáját. Nyolcadikosként is kit�n� tanulmányi ered-
ményt ért el; nem kevesebb, mint hat tantárgyi dicsérettel 
fejezte be az általános iskolát.  

Legnagyobb elismerése a nyolc éves munkának az Ápri-
ly Iskoláért Alapítvány által adományozott az Év Diákja 
cím, melynek jutalma egy oklevél, egy Áprily-plakett és a 
Szent György Lovagrend által felajánlott tárgyjutalom. 
Idén ez egy laptop volt. Balázs a váci Boronkay György 
M�szaki Középiskola, Gimnáziumban kezdi meg tanul-
mányait a kéttannyelv� gimnáziumi osztályban, ahol 
bizonyára nagy hasznát veszi majd ennek az értékes aján-
déknak.  

Az évzárón a következ� üzenetet adta át diáktársainak: 
„Köszönöm szépen ezt a díjat. Nem tudom, igazából 
ilyenkor mit kell mondani, hiszen hasonlót még sohasem 
vettem át. De ahhoz tudnám hasonlítani, mikor egy szí-
nész várja az Oscar-gálát, hogy megkapja a díjat, és 
amikor megkapja, nagyon örül neki, és nem találja a 
szavakat. Ez történt most velem is… Nagyon szeretném 
megköszönni tanáraimnak, akik nyolc éven át tanítottak, a 
szüleimnek – akik szintén a tanáraim. Kedves diáktársa-
im, itt áll a lehet�ség, hogy Ti is elismert tanulókká válja-
tok és érdemes küzdeni ezért. Ezért is.” 

Gratulálunk a díjhoz, Balázs! 
Jeneiné Vörös Margit 
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Kellemesen érintett, hogy 
az Áprily Iskoláért 
Alapítvány arra is gondolt, 
hogy erdélyi testvér-
iskolájában az arra érdemes 
diákokat értékelje, díjazza. 
Nem kellett sokat válogatni, 
hogy kijelöljük a 2011–
2012-es tanév azon diákját, 
akit az alapítvány kitün-

tethetett az Év Diákja címmel. � pedig nem más, mint 
Kelemen Kriszta Mónika 8. osztályos tanuló.  

Az évzárón elhangzottak szerint is Kriszta a jeggyel ér-
tékelt éveket évfolyamels�ként végezte, de aktívan részt 
vett az iskolai élet csaknem minden területén. Az Ide 
lábam… népi táncegyüttesben és a társasági tánccsoport-
ban alaptáncos, gitárosaink nélkülözhetetlen tagja, a Bene 
László cserkészcsapat aktív tagja, a Sóder iskolaújság 
szerkesztésében jelent�s szerepet vállalt, iskolai verse-
nyeken képviselte alma materét. Nem volt olyan iskolai, 
vagy azon kívüli rendezvény, ahol jelenlétére, aktív tá-
mogatására nem számíthattunk.  

A díj átadására a VI–PA-tábor parajdi táborozása alkal-
mával került sor; az érmet az alapítvány megbízásából 
Mezei Anna ny. igazgató, a kuratórium elnöke adta át. 

Cseresnyés Attila iskolaigazgató (Parajd) 
 

Tankönyvárusítás  
és zeneiskolai térítési díj befizetés id�pontja: 

2012. augusztus 29-én (szerdán)  
7.30–18.00-ig 

 
Tanévnyitó ünnepély id�pontja: 
2012. szeptember 3-án (hétf�n)  

8 órakor 
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NEMZETISÉGI OLDALAK – Szerkeszti a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
 

Obergünzburg oda-vissza 
 

2012 nyár elején megs�r�södtek a testvérvárosi találkozá-
sok: Visegrád mindhárom partnertelepülésével közös prog-
ramok keretében er�sítette együttm�ködését: a bajor Ober-
günzburggal, az itáliai Lancianóval és az erdélyi Parajddal. 

A 17 évre visszatekint� német kapcsolat idén kib�vült egy 
új elemmel, visegrádi fiatalok szakmai gyakorlatra utaztak 
Obergünzburgba. 

 

 
Ajándékátadás 

 

A sport terén a futballszakosztály nem el�ször vállalkozott 
városunk képviseletére a távoli Allgäuban. Már 2008-ban 
részt vettünk német barátaink meghívására egy mérk�zésen, 
és töltöttünk 3 jó hangulatú napot a kinti futballklubnál. 2012 
júniusában ismét meghívást kaptunk egy jubileumi tornára. 
A helyi sportegyesület fennállásának 150. évfordulóját ünne-
pelte májusban, ebb�l az alkalomból a helyi csapatok és 
Visegrád játékosai küzdhettek a kupáért. Csapatunk ifikb�l 
állt, akik a h�ség ellenére lelkesen rúgták a labdát a délután-
ba átnyúló körmérk�zéseken. Nem maradtak biztatás nélkül, 
hiszen az éppen gyakorlaton kint tartózkodó visegrádiak 
buzdították �ket. A jó csapatmunkával a 3. helyet sikerült 
elérnünk, így mi is magunkkal hozhattunk egy kupát. A 
kísér� edz�k, Szendrei Lajos és Szedlacsek János elégedettek 
voltak a játékkal. A pályán kívül is akadt lehet�ség az ismer-
kedésre, mivel a város fiatalokat tömörít� szervezete foga-
dott bennünket, és gondoskodott rólunk. Obergünzburg 
polgármester-helyettese, Herbert Heisler úr irányításával. 
Szabadid�nkben ismerkedtünk a várossal, fürödtünk a 
Hagenmoos-tóban, teniszeztünk, szórakoztunk. Köszönjük a 
vendéglátást!  

Alig érkeztünk haza július 2-án, már a hétvégi viszontfoga-
dásra készültünk. Obergünzburgi barátainkat meghívtuk a 
palotajátékokra. Az elmúlt évek során úgy alakult, hogy a 
találkozók nem estek egybe a palotajátékok idejével, ezért 
idén célzottan erre a júliusi hétvégére terveztünk. Jó döntés 
volt, hiszen még azok is, akik korábban jártak már ezen az 
eseményen, meglep�dtek, milyen méret�vé fejl�dött váro-
sunk legnagyobb rendezvénye. Az el�készületek során és a 
rendezvény alatt megtapasztaltuk a városban él�k segít�-
készségét, együttm�ködését. Nagyon jó érzés volt, miután a 
polgármester úr felkért a németek fogadásával kapcsolatos 
szervez� munkára, bárkihez fordulhattam, senki sem mon-
dott nemet. Egyöntet�en pozitívan látják a visegrádiak az 
obergünzburgi kapcsolatápolást. Fontos szerepe volt az el�-
készítésben és szervezésben a Szent György Lovagrendnek, 
Cseke Lászlónak, aki számtalan feladata mellett meghívta 
ünnepi vacsorára a 30 f�nyi küldöttséget és kísér�iket. Zeller 
Tibor úr szombaton gondoskodott a vendégek finom ebédjé-
r�l. Vasárnapi hollók�i kirándulásunk Jung Vilmos támoga-
tásával valósult meg. 

Partnervárosunkból mindössze két napra érkeztek a vendé-
gek, de ez az id� most rengeteg találkozásra adott alkalmat. 
Akik eljöttek szombaton megnézni a királyi menet vonulását, 
a csoportok között felfedezhették az obergünzburgi történel-
mi hagyomány�rz� csoportot, élén a három dobossal (a 
hölgyek kifejezetten erre az alkalomra tanultak meg dobol-
ni), a kempteni f�apáttal (Helmut Hagenmiller) és az utánuk 
vonuló polgárokkal, szabadcsapatokkal. Napközben a város-
háza bejárójában harsány kikiáltók hirdették, jöjjenek, kós-
tolják meg az allgäui sajtot, sört. A befolyt adományokat az 
óvoda és iskola javára ajánlották fel német barátink. Itt is 
meg-megálltak visegrádiak, akik már régi ismer�sként üdvö-
zölték a sajtot, sört kínálókat. A F� utcán zajló vásári forga-
tag, a sokféle program szintén alkalom volt egy kis beszélge-
tésre.  
 

 
Felvonulás a királyi menetben 

 

 
A csoport 

 

Mindenképpen szerettük volna viszonozni a 2010-es ven-
déglátást, ezért jó néhány visegrádival összefogtunk és va-
sárnap estére a sportpálya mellé szerveztünk egy búcsúestet. 
A grillezett húsokról Bártfainé Répás Ildi gondoskodott; 
köszönjük neki és Pistának is a segítséget! Örömmel láttuk, 
hogy a meghívást nagyon sokan elfogadták és eljöttek. Min-
denki hozott valamit, salátát, sütit. Igyekeztünk szólni min-
denkinek (ha valaki kimaradt, elnézést kérünk!), aki 2010-
ben kint járt és azoknak is, akik mostanában kerültek köze-
lebbi kapcsolatba az obergünzburgiakkal vagy az el�készüle-
tekben részt vettek. Ezúton is köszönjük Kiss Károly el�ké-
szíttet� munkáját! �szintén örültek a Német–Magyar Baráti 
Társaság tagjai, hogy több mint  30  régi ismer�ssel találkoz- 
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hattak, felidézték a régi emlékeket Zeller Marci bácsival, 
Kalotai Árpáddal, Burgermeister Edittel, az énekkarosokkal. 
Kés� éjjelig szólt az ének, folyt a beszélgetés. Az estre eljöt-
tek a kinti gyakorlatról hazatért fiatalok szülei, hiszen a 
vendégek között ott voltak gyermekeink német vendéglátói. 
Az ismerkedést könnyítette, hogy a fiatalok is eljöttek, és a 
két hét felvértezte �ket annyi bátorsággal, hogy németül 
társalogtak. Jó volt látni, tapasztalni, hogy a város lakói a 
testvérvárosi kapcsolatot fontosnak tartják. 

Nicola Paolini és Herbert Schmid egyaránt megköszönték a 
vendégszeretetet és külön azt is, hogy a sok visegrádi barát 
annyi szép élmény, közös emlék felidézésével az estet felejt-
hetetlenné tette. A búcsúzáson megismételte Reinhard 
Kiechle, a polgármester második helyettese és Josef Rauh, a 
hagyomány�rz� egyesület vezet�je a jöv� évre szóló meghí-
vást. 2013 júniusában Obergünzburgban tartják a régió ha-
gyomány�rz� csoportjainak háromnapos találkozóját, amely-
re várják az énekkart, az iskola tánccsoportját. A meghívás 
70 tagú küldöttségnek szól; természetesen Visegrád Város 
Képvisel�-testületének, a Német Nemzetiségi Önkormány-
zatnak is.  

A programok anyagi hátterét a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat és Visegrád Város Önkormányzata biztosította. 
Mint szervez�, nagyon sok segítséget kaptam Scheiliné He-
rendi Idától, a Német Nemzetiségi Önkormányzat alelnöké-
t�l, valamint Gerstmayer Beátától. Valamennyi visegrádinak 
köszönöm a segítséget!                                    Schmidt Anna 
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Igazán nagy élmény volt mindhármunk számára ez a gya-
korlat, amelyet a testvérvárosi kapcsolatnak és a sok-sok 
megbeszélésnek köszönhetünk.  

Húgom, Dóra a focistákkal közösen töltött kint két napot. 
Részt vettek a megrendezett futballkupán, ezen a 3. helyezést 
érték el. Szabadidejükben megismerkedtek a várossal, egyik 
nap elmentek az ottani fiatalokkal közösen a szabad strandra, 
ahol nagyon jól érezték magukat. Öcsém,  Richárd a Hirsch 
étteremben dolgozott szakácsként. Megismerkedett az ottani 
ízekkel, ételekkel. A chef, akivel együtt dolgozott nagyon 
segít�kész, rendes volt vele, mindent megmutatott, elmon-
dott neki, hogy kint hogyan szokták elkészíteni, díszíteni az 
ételeket a vendégek számára. Jómagam a városi óvodában 
dolgoztam. Nagyon nagy élmény volt számomra megismer-
kedni az obergünzburgi óvoda vezetésének rendszerével, a 
csoportok felosztásával, illetve a csoportszobák felszereltsé-
gével, berendezésével.  

Meglep�dve fogadtam, hogy kint vegyes csoportok vannak, 
több korosztály van együtt, ami itthon nem jellemz�. Úgy 
vettem észre, hogy ez a gyerekek számára semmiféle prob-
lémát nem okoz; megszokták, hogy vannak olyan gyerekek, 
akikre jobban oda kell figyelni, és oda is figyelnek, segítenek 
egymásnak. Nagyon kedvesek voltak a gyerekek és az óvó-
n�k is hozzám, hamar befogadtak a csoportba.  

Reggel, amikor megérkeztem, egyb�l jöttek hozzám a gye-
rekek, hogy játsszak velük, ami nagyon jó érzés volt szá-
momra. Megtanítottam nekik a János bácsi, János bácsi 
kezdet� dalt, amit nagyon élveztek. Búcsú „ajándékként” 
kaptam egy fénymásolatot az óvón�t�l, melyen több nyelven 
szerepelt ez a dal. Búcsúzáskor megbeszéltük, hogy levélben 
tartjuk a kapcsolatot; számomra ez nagyon jól esett. Örülök, 
hogy ennyire jó kapcsolatot tudtam kialakítani az óvón�kkel 
és a gyerekekkel. 

Nagyon jól éreztem magam a kint eltöltött id� alatt, a csa-
lád, ahol testvéremmel együtt laktunk, vendégszeret� volt: 
megmutatták nekünk a várost, hogy mit hol találunk; segít�-

készek voltak, bármir�l is volt szó. Örülünk, hogy részt 
vehettünk ezen a gyakorlaton, igen jó lehet�ség volt mind-
annyiunk számára a német nyelv gyakorlására, egy más 
kultúra megismerésére. 

Bízunk abban, hogy a kialakított kapcsolat megmarad, és 
lesz lehet�ség arra, hogy még kimehessünk ilyen program 
keretében, vagy esetleg az ottani fiatalok jöjjenek hozzánk. 

Galszter Beáta 
 

2012-ben az obergünzburgi testvérvárosi kapcsolat ered-
ményeképpen alkalom nyílt arra, hogy szakmai gyakorlaton 
vegyünk részt Németországban. Ez nagy lehet�ség volt 
mindenkinek, hogy közvetlenül is megtapasztalhassa egy 
másik európai uniós ország munkakörülményeit és bepillan-
tást nyerhessen az ottani munkavégzés hétköznapjaiba. Ha-
tan (Galszter Beáta, Galszter Richárd, Székely Luca és Má-
tyás, Eszter húgom és én) két hetet tölthettünk Németország-
ban. 

Mindenki saját maga választhatta ki, hogy milyen szakterü-
leten kíván dolgozni. Mivel én közgazdasági tanulmányokat 
végzek Magyarországon, ezért engem a pénzügyi szakterület 
vonzott; a húgom, akinek hobbija a sütés, egy cukrászdában 
vagy pékségben szeretett volna dolgozni. Hosszú vonatút 
után – amelyhez Ralf baráti segítsége nélkülözhetetlennek 
bizonyult, ezt ezúton is köszönjük neki – érkeztünk meg 
Obergünzburgba, ahol azonnal kiderült, hogy mindannyiunk 
kívánsága teljesült. Beáta óvodában dolgozhatott, Richárd a 
Hirsch étteremben, Luca és Mátyás a Huhtamaki gyár kony-
harészlegén segédkezett, én a polgármesteri hivatal pénzügyi 
osztályán dolgoztam, Eszter pedig egy pékségben kapott 
munkát.  

Helyi családoknál kaptunk szállást, �k gondoskodtak a tel-
jes ellátásunkról is. Igazán kitettek magukért, minden kíván-
ságunkat teljesítették, szinte minden nap kedveskedtek vala-
mi külön meglepetéssel is. Ellátásunkért, szállásunkért nem 
kellett fizetni, s�t ebédünket az egyik legnevesebb helyi 
étteremben, a Hirschben fogyaszthattuk el. 

Els� napon mindenki meglátogatta a munkahelyét, ahol 
bemutattak minket a munkatársainknak. Végtelenül kedves 
és jó szándékú emberekkel ismerkedtünk meg, akik bizonyí-
tották nekünk, hogy a munkahelyen a precíz munkavégzés 
mellett az emberség és a korrektség az egyik legfontosabb 
alapkövetelmény.  

Habár külön családoknál voltunk elszállásolva, mi, viseg-
rádiak minden nap találkoztunk egymással, és megbeszéltük 
az aznapi eseményeket. Élményeink, tapasztalataink mellett 
az ott eltöltött két hét után még fizetést is kaptunk, így egy 
kis zsebpénzzel is gazdagodtunk. Kint tartózkodásunk alatt 
az egyik hétvégét a visegrádi focicsapattal töltöttük, akik 
látogatóban jártak ott és az obergünzburgi csapatokkal mér-
k�ztek meg.  

Hazafelé a visegrádi palotajátékokra hozzánk utazó 
obergünzburgiakkal (táncosok, a testvérvárosi kapcsolat f�bb 
résztvev�i és a szállásadóink) utaztunk. Végül Visegrádon 
egy búcsúesttel és vacsorával köszöntünk el a németekt�l; 
megköszöntük a lehet�séget, fáradozásukat, szívességüket, 
segít�készségüket.  

Befejezésképpen szeretnénk köszönetet mondani az 
obergünzburgi családoknak, lakosoknak, az ottani polgár-
mesteri hivatal vezet�inek és a polgármester úrnak, valamint 
a minket segít� visegrádiaknak: Kiss Károlynak, Herendi 
Idának, Schmidt Annának, az egész Német Kisebbségi Ön-
kormányzatnak és a Visegrádi Önkormányzatnak, valamint 
mindenkinek, aki közrem�ködött a tapasztalatokkal, élmé-
nyekkel teli két hét létrejöttében.            

Szedlacsek Boglárka 



8                                                                             VISEGRÁDI HÍREK                                                   2012. augusztus 
 

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





�
�
�
�
��������������������
��

��

��

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








2006 óta Erd�s Péter, a Visegrád Erdészet vezet�jének kez-
deményezésére a Szent György Lovagrend hagyomány�rz� 
tagozatának részvételével, a visegrádi Mátyás Király M�vel�-
dési Ház közrem�ködésével a folyó feletti, sok ostromot látott 
visegrádi vár falai között évente megrendezett Duna-ünnepen 
szoktunk emlékezni a nándorfehérvári diadal eseményeir�l, a 
csata h�seir�l, Hunyadiról, Kapisztránról, Szilágyi Mihályról, 
a déli harangszóról.  

1456 júliusában Nándorfehérvár ostromakor élet-halál har-
cát vívta a mintegy 60–70.000 f�s szultáni sereg és a Szilágyi 
Mihály vezette 6–7.000 f�s vár�rség. A vár felmentése érde-
kében Hunyadi mellett egy hetvenéves alacsony, hajlott hátú, 
vézna ferences szerzetes, az olasz Kapisztrán János tette a 
legtöbbet, aki III. Calixtus pápa megbízásából szervezte a 
keresztes hadat a török ellen. Gyújtó hangú prédikációinak 
hatására több mint 20.000 ember vonult az ostromlott vár 
felmentésére. A kit�n�en kiképzett, Európa legjobb tüzérsé-
gével rendelkez� török had rohamait egyre nehezebben verte 
vissza a rommá l�tt vár. Július 14-én magyar és szerb sajká-
sok bátorságának köszönhet�en a török hajózárat szétverve 
sikerült utánpótlást juttatni a várba. 22-én a hiányos fegyver-
zet�, képzetlen keresztesek Kapisztrán vezetésével kockáza-
tos módon megtámadták a törököket. Hunyadi várból való 
kitörésének köszönhet�en a véd�k nagy diadalt arattak az 
oszmán hódítók felett. A gy�zelmet beárnyékolta, hogy Hu-
nyadi János augusztus 11-én pestisben meghalt. 

1456. július 22-e kapcsán egyszerre emlékezhetünk a ma-
gyar történelem és hadtörténelem egyik dics� napjára, és ezen 
ünnepr�l szólva is felidézhetjük, miként válhattak történel-
münk h�sei és eseményei népmesei elemmé, mítosszá és a 
politika játékszerévé. Jelenthet-e veszélyt a történelmi tudatra 
az, ha a história mítosszá válik? Úgy gondolom, nem, ha 
nevén nevezve külön tudjuk választani a hitelességet a szívre, 
érzelmekre ható mesét�l, legendától.  

A nándorfehérvári ostrom egyik legismertebb eseménye 
Dugovics Titusz h�stette, aki nem tudván legy�rni a vár foká-
ra hágó török zászlótartót, magával rántja �t a mélybe. A 
történeti kutatások bebizonyították, hogy a derék vitéz nem 
létezett. A 19. századi romantikus történelmi szemlélet tette 
az események jelent�s szerepl�jévé; ett�l függetlenül az �t 
ábrázoló, minden történelemkönyvben látható 1863-as fest-
ménnyel együtt a nándorfehérvári diadal egyik jelképévé vált 
– joggal.  

Azt is jól tudjuk, hogy a déli harangszó pápai elrendelése 
nem úgy és nem akkor történt, mint régebben hitték, de ez így 
is a gy�zelemmel, Hunyadival, Kapisztránnal összekapcsolva 
vált az egyetemes és a magyar keresztény kultúrkör részévé 
Európa-szerte.  

A történet f�h�se Hunyadi János, Zsigmond király és csá-
szár udvari lovagja, hadvezér, országos f�kapitány, kormány-
zó, erdélyi vajda, temesi bán, de legtalálóbban talán Thuróczy 
János 15. századi krónikás jellemezte: „kész volt inkább 
meghalni, mintsem végignézze a védelmére bízott nép elpusz-
títását.”  

Hunyadi, a nagyhatalmú f�úr, törökver� vitéz meseh�s is 
volt egy személyben, akir�l a balkáni népek költészetében 
számos alkotást találhatunk. De hogy az ellenség, a török 
szemében is félelmetes, mitikus hérosz volt, arra Gárdonyi 
Gézától ismerhetjük a legszebb példát. A nagy író f� m�vé-
hez, Az egri csillagokhoz komoly történeti kutatómunkát 
folytatott. Így jutott el 1899-ben Isztambulba, ahol egy este a 

városban sétálva az egyik házból gyereksírás hallott, majd 
egy n�i hang a következ�t mondta: Szeszini kesz! Hunyadi 
gelijor! (Hallgass el! Hunyadi jön!) A kisgyermek elhallga-
tott. Gárdonyi ezt az esetet beleírta könyvének Konstantiná-
polyban játszódó fejezetébe. 

1456-ban a Duna és Száva találkozásánál álló, rommá l�ve 
is félelmetes és méltóságteljes vár falai alatt keresztények – 
katolikusok és ortodoxok – magyarok szerbek, csehek, len-
gyelek, az olasz Kapisztrán, európaiak küzdöttek vállvetve az 
Ázsiából el�retört világhódító II. Mehmed hadával, a mára a 
megbékélésben baráttá vált oszmán-törökökkel.  

A magyar történelem számos fura fintora közül az egyik, 
hogy a nándorfehérvári gy�zelem 500. évfordulójáról szóló 
megemlékezés 1956-ban részévé vált a forradalom el�tti, azt 
részben el�készít� szellemi erjedésnek. A Rákosi-diktatúrá-
ban nemhogy a déli harangszó nem hangozhatott el, de Hu-
nyadi gy�zelme sem tartozott a történelem kiemelt eseményei 
közé. A gyengül� politikai hatalom ekkor hozzájárult ahhoz, 
hogy Pécs f�terén felállítsák Hunyadi János monumentális 
lovas szobrát és 1956. augusztus 11-én megjelenhetett Illyés 
Gyula Hunyadi keze c. verse. Ebb�l idézünk: 
 

… Nem nyúlt még soha kéz, jeladó magasabbra e földr�l 
(néma beszéddel, mint mind, kinek érdeme szól): 

 

Mélyre bukott a magyar, de dics� ügy bástyafaláról. 
Engem aláz, Hunyadit, ki tetemére tapos. 

Szobrom nem csak a gy�zelem emlékm�ve: a gyászé: 
nemzet sírja fölött �rködik ércalakom.  

 

Hol az a kéz? Porlad? Nem. Dolgozik egyre. Delente 
húzza hiven ma is � mind a harangot, amely 

bimbamozva kiált nagy örömhírt (mit ki sem ért már) 
Róma, Rouen – Tahiti tornyaiban (magyarul!) 

s mintha jelezne tüzet vagy hirtelen árvizet, úgy kong 
néha azt ért�knek (úgy szaporáz riadót) 

majd (– mert hajh, ki neszelt magyar is százéveken át rá? –) 
csöndít a csöndbe komor gyászdalokat, temetést. 

 

Így kong-bong a harang folyvást s még húzni fogod tán 
századokig, János, néma, magyar torony�r! … 

 

1456 h�sei el�tt, mának szóló példázattal történ� tisztel-
gés volt a magyar Országgy�lés 2011. július 7-én elfoga-
dott határozata a nándorfehérvári diadal 555. évfordulója 
tiszteletére, amely július 22-ét a nándorfehérvári diadal 
emléknapjává nyilvánítja. 

Végezetül Janus Pannonius versével tisztelegjünk Hu-
nyadi János h�si emlékezet el�tt: 

 

HUNYADI JÁNOSNAK,  
MÁTYÁS KIRÁLY ATYJÁNAK SÍRFELIRATA 

Pannonföld bástyája, török had mennyköve, 
 János álmodik itt, ha ugyan fedheti sír röge �t. 

Mert ahogyan Belgrádnál gy�zött volt a pogányon: 
 lett a halálon is úr, s látta meg élve a mennyt. 
�s Capitóliumot koszorús diadalmenet élén 

 sok h�s járta be –, ám égbe csak ez maga szállt. 
EPITAPHIUM IOANNIS HUNYADI,  

MATTHIAE REGIS PATRIS 
Pannoniae murus, Turcorum terror in armis, 

 si qua, Ioannes hac tegeretur, humo; 
sed sub Belgrado mundi superavit ut hostem, 

 morte simul domita, sidera vivus adit. 
multi laurigeris Capitolia celsa triumphis 
 conscendere duces; solus at iste polum. 

Gróf Péter 
(Elhangzott a visegrádi fellegvárban 2012. július 22-én.) 
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Hol vagy, István király? 
 

Szeretném nemzetünk többségével egyetemben teljes 
szívvel ünnepelni, köszönteni államunk alapítóját, Szent 
Istvánt, de egyesek nem akarják. Nem a dics�ítésben, 
hanem a gyalázásban élik ki magukat. 

Érdekelne, mi él a lelkükben, szívükben? Rosszul fo-
galmaztam, mert ezeknek se lelkük, se szívük nincs. Hol 
voltak a szüleik, amikor arra kellett volna �ket tanítaniuk: 

                    Ha jót nem tudsz cselekedni, 
                    rosszat ne tegyél! 
A több milliárdért eredeti formájában, pompájában fel-

újított Margit híd szigeti bejárójának két oldalát – újra 
díszít� Szent Koronákról – mind a kett�r�l – letörték a 
keresztet, akárcsak a Székesfehérvárott István király halá-
lának 900 éves évfordulójára, 1938-ban készült Ország-
alma kett�s keresztjét. 

 

 
 

Szerencsére bennünk, a többségben ezek a galád tettek 
csak megacélozzák a hitet, a tiszteletet és szeretetet Szent 
István iránt. 

A címben lév� kérdésre vel�s a válasz: Itt vagy a szí-
vünkben, István király, amíg csak élünk. 

Tisztelettel: 
Scheili Béla (Budapest) 

 
 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

Pilisi Teker� kerékpáros kalandtúra 
2012. augusztus 25. 

 

F�védnök: Czene Attila, sportért felel�s államtitkár 
 

A Pilis hegyeiben, a Duna mellett és a Szentendrei-sziget 
lankáin tekerhetsz négy útvonalon 
 

A legkisebbekt�l a legelszántabbakig mindenki válogathat 
a távok között 
 

A résztvev� csapatok változatos útvonalakon tölthetnek el 
egy izgalmas, élményekben gazdag napot a Pilis– Duna-
kanyarban! 
 

Tervezett útvonalak: 
 

Családi I. Szentendre / Czóbel park – Leányfalu / strand-
fürd� – Szentendre / Czóbel park – 
10 km-es túra 
 

Családi II. Szentendre / Czóbel park – Szigetmonostor / 
Horány, SZÖTE – Tahitótfalu / Bodor major – Leányfalu 
/ strandfürd� – Szentendre / Czóbel park – 
25 km-es túra 
 

Kalandos Teker�: Szentendre / Czóbel park –
Pilisszentlászló / ifjúsági tábor – Csobánka / sportpálya –
Pomáz / Magyar Vár – Szentendre / Góliát vízisporttelep 
– Szentendre / Czóbel park – 
45 km-es túra 
 

Extrém Teker�: Szentendre / Czóbel park – Tahitótfalu / 
Bodor major – Pilisszentlászló / ifjúsági tábor –  Csobán-
ka / sportpálya – Pomáz / Magyar Vár –Szentendre / Gó-
liát vízisporttelep – Szentendre / Czóbel park – 
70 km-es túra 
 

A bázison, a szentendrei Czóbel parkban 14.00 órától 
sportegyesületek bemutatkozása; változatos sportprogra-
mok, játékok várják a látogatókat! 
 

A rendezvény szervez�i a változtatás jogát fenntartják! 
 

El�zetes nevezési díj: 
– gyermek 14 éves korig: 900 Ft 
– feln�tt: 1.500 Ft 
 

Helyszíni nevezés: 
– gyermek 14 éves korig: 1.100 Ft 
– feln�tt: 1.700 Ft 
 

Kedvezmények: 
– 3 éves kor alatt a részvétel ingyenes 
– három- vagy több gyermekes családoknak nevezési díj 
gyermekenként 500 Ft 
 

B�vebb információ: 
a www.dunakanyar-pilis.hu oldalon 

 

Ha kellemes környezetben  
egy jó kis családi programra vagy kihívásokra vágysz, 

gyere a Pilisi Teker�re! 

Az 

 
  

amat�r színjátszó kör korra, nemre való tekintet 
nélkül várja mindazok jelentkezését,  

akik kedvet és tehetséget éreznek magukban  
a színjátszáshoz.  

  

Jelentkezni lehet: 
ifj. Paulusz Józsefnél  

a 06 (33) 482-023-as telefonszámon  
az esti órákban,  

vagy Szilágyi Gábornál  
a 06 (20) 579-7829-es telefonszámon,  

vagy levélben  
a Dömösi Élet e-mail címén: 

domosi.elet@domos.hu 



10                                                                           VISEGRÁDI HÍREK                                                  2012. augusztus 
 

„Nem múlt el  
nyomtalanul…” 

 

Honfoglalás kori leletek 
Pest megyében 

 

Új kiállítás  
a Mátyás Király Múzeumban 

 

2012. július 27-én egy egyedállóan 
gazdag és érdekes kiállítás nyílt meg a 
visegrádi királyi palotában, amely Pest 
megye legszebb honfoglalás kori lele-
teit, közöttük a Bugyi község határában 
2011-ben el�került – nyugodtan ki-
mondhatjuk: régészeti szenzációt jelen-
t� – aranyozott ezüst tarsolylemezt is 
bemutatja. Az övre er�sített b�r tarso-
lyokat az el�kel� férfiaknál pompás 
ötvösmunkával díszített aranyozott 
ezüst, ezüst lemezzel, illetve veretekkel 
borították. A Kárpát-medencében eb-
b�l a jellegzetes, csak a honfoglaló 
magyarok által viselt tárgytípusból 
eddig 26 példány került el�; a Bugyi-
ban talált a 27. A több tájegységet 
felölel� Pest megye különböz� lel�he-
lyeir�l származó honfoglalás kori ru-
hadíszek, ékszerek, fegyverek, haszná-
lati eszközök a Magyar Nemzeti Mú-
zeum, a Pest Megyei Múzeumok és 
néhány tárgy erejéig a visegrádi Má-
tyás Király Múzeum gy�jteményéb�l 
származnak.  

A kiállítást a Pest Megyei Múzeumok 
Igazgatóságának régészei, Füredi Ág-
nes és Rácz Tibor rendezték a visegrádi 
múzeum munkatársainak közrem�kö-
désével. A Szentendre, Cegléd és Vác 
után Visegrádon szerepl� tárlat méltó-
képpen reprezentálja a hosszú keleti 
vándorút után a Kárpát-medencébe 
érkez� honszerz� magyarság m�velt-
ségét és m�vészetét.  

Az október végéig látogatható tárlat 
megtekintését nyugodt szívvel ajánljuk 
a történelem, régészet iránt érdekl�d� 
diákoknak és feln�tteknek egyaránt. A 
Mátyás Király Múzeum régész munka-
társai a közeljöv�ben a múzeum és a 
város honlapján is olvasható id�pon-
tokban szakvezetést tartanak a kiállítást 
megtekint� látogatóknak. És ha valaki 
más korszak iránt is érdekl�dik, a Sa-
lamont-toronyban szeptember végéig 
látható a Mátyás Király Múzeum mun-
katársai által rendezett, a Dunakanyar 
kora császárkori történelmét és régé-
szeti emlékeit bemutató kiállítás. 

Szeretettel várjuk kedves Vendégein-
ket a visegrádi múzeum kiállításain. 

Gróf Péter 
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Kedves Géza!  
El�ször is megköszönöm jókívánságaidat, melyet a Visegrádi Hírek el�z� 

számában fogalmaztál meg az új testület felé. Ahogy Te is írtad, miszerint 
nem sablonos soroknak szánod ezt, ugyanígy érzem, gondolom én is. 

Leveledet végigolvasva azonban két ponton vitáznék Veled, és hidd el, nem 
az önmagáért való vita kedvéért, hanem a dolgok tisztázása, helyrerakása 
végett. 

El�ször is, én úgy gondolom, hogy sem Te, sem az el�z� testület nem másfél 
évi bizalmat kapott a választópolgároktól, hanem mint minden választás után, 
a nyerteseknek négy évre szólt a mandátuma. Az egy más kérdés, hogy ezzel a 
lehet�séggel, vagy – ahogy fogalmaztál – bizalommal sem Te, sem az a testü-
let nem tudott élni. 

Tovább olvasva írásodat – melynek több mint felét az elmúlt negyed évszá-
zad Visegrádon úgymond elpuskázott fejlesztéseinek szenteled –, egy nagyon 
furcsa mondatra bukkantam. Idézem: „Döntés után vagyunk, így már nyugodt 
szívvel ide sorolhatom a visegrádi városközpontot is (értsd: elszalasztott fej-
lesztés; beszúrás t�lem), amely el�döm nagy érdeme lett volna, ha megvaló-
sul, amelyre ugyancsak temérdek munka, energia, és pénz lett áldozva az 
elmúlt évtizedben.”  

Bocsáss meg, de ezt nem értem. Sem politikailag, sem logikailag nem áll 
bennem össze a kép. 

Egyrészt ez a mondat vagy azt sugallja, hogy Te már a választások el�tt tud-
tad, hogy a beruházás kivitelezhetetlen, melyet az irányító hatóság a választá-
sok szinte másnapján meger�sített. Idézem Félegyházi Andrásnak a Visegrádi 
Hírek 2012. júniusi számában a 4. oldalon megjelent írását: ,,Ezen ügyek átvé-
tele (értsd: óvoda- és városközpont-pályázat; beszúrás t�lem), a részletek 
áttekintése közben már körvonalazódott, 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 Ügy-
nökség képvisel�je kimondott: mindkét pályázat ellehetetlenült.” Ha így van, 
mármint hogy tisztában voltál azzal, hogy a pályázat ellehetetlenült, és az 
építés abban a formában kivitelezhetetlen, akkor most valahogy el kellene 
tudnod számolni a kampány során tett kijelentéseiddel, ígéreteiddel. 

Másrészt úgy is lehet értelmezni soraidat, hogy Te meg tudtad volna valósí-
tani a beruházást, de utódodból nem nézed ki ezt. Igen ám, de akkor miért 
vélekedtek így az irányító hatóság emberei is? Ebben az esetben tehát, egyre 
éget�bben tudnunk kellene azt, hogy milyen dokumentumok, számítások és 
szakért�i vélemények alapján állítottad mind a testületi üléseken, mind a vá-
lasztási kampányban, hogy a projektek megvalósíthatóak? Szerintem haladék-
talanul közzé kellene tenned ezeket a dokumentumokat – a hivatalban nem 
találtunk meg �ket –, hiszen ma már csak ezekkel tudnád bizonyítani minden-
ki ellenében, hogy választási kampányod valós tényeken alapult. Egyúttal ez 
bizonyítaná azt is, hogy a Félegyházi András vezette testület és az irányító 
hatóság emberei is rossz úton jártak az elmúlt két hónapban. 

Én továbbra is azt állítom, hogy a beruházás megvalósítható lett volna az 
eredeti formájában is (lásd az ezerszer emlegetett 2010. decemberi közmeg-
hallgatást a moziban, valamint a testületi jegyz�könyveket, melyek a honla-
pon elérhet�k), ha az általad vezetett testület azonnal munkához látott volna. 
De ezt a másfél évet elvesztegettük, hiszen ezen id�szak alatt gyakorlatilag 
semmi sem történt. Többek között ezért is furcsálltam, hogy felhozod példa-
ként ezt a fiaskót a meg nem valósult fejlesztések sorában. Az, hogy valóban 
majdnem oda is került, pedig csakis az el�z� id�szak „eredménye” lett volna.  

Ma hál’ istennek ott tartunk, hogy a sikeres t�zoltó, majd az ezt követ� ro-
hammunka eredményeként úgy t�nik – igaz nem az eredeti városháza project 
–, a fejlesztés mégis csak megvalósulni látszik. Sokak véleménye, hogy ezek a 
kényszer szülte tervek még jobb állapotot is fognak eredményezni, mint az 
eredeti elképzelések, de ennek megítélésébe most ne menjünk bele. Azt vi-
szont le merem írni, hogy ma sokkal nagyobb esélyét látom a beruházás meg-
valósulásának, mint az elmúlt másfél év alatt bármikor. Egyben köszönetet 
mondok mindazoknak, akik az elmúlt két hónapban mindent félre tettek azért, 
hogy ezt a sok százmillió forintot megmentsék a város számára. 

Barátsággal zárom soraimat. 
Mikesy Tamás 
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A hagyományos tájgazdálkodás részeként több helyi 
csoport és közösség kezdeményezésére olyan fatelepítési, 
faültetési programot kívánunk indítani, amelynek kereté-
ben Visegrádra visszatérhetnének az utóbbi évtizedekben 
lassan teljesen elt�n� gyümölcsfák mind a kertekbe, mind 
szabadon álló zöld közterületekre, mind pedig az utcákba, 
utak szélére. 

Nem szándékunk er�ltetetten, minden létez� helyre ter-
m� fákat elhelyezni; tudomásul vesszük, hogy a város 
központi része, forgalmasabb utcái nem alkalmasak jelen-
leg ilyen célú telepítésekre. Nem értünk egyet azonban az 
olyan véleményekkel, amelyek szerint településünkt�l 
idegen lenne a közterületen álló vagy utcák szegélyében 
elhelyezett gyümölcsfa. Visegrádot olyan városnak látjuk, 
amelynek képéhez szorosan hozzátartozik a gyümölcsfa, 
példának tekintjük a Mátyás Király Múzeum kertjében 
megvalósult középkori kert rekonstrukcióját, fafaj-
választását és a génmeg�rzésért tett er�feszítését.  

Amikor programról beszélünk, nem egy-két évben, ha-
nem évtizedekben próbálunk gondolkodni, próbáljuk azt 
felmérni, hogy mire lehet szükség tíz vagy húsz év múlva, 
milyen környezeti-természeti, klimatikus, társadalmi, 
közlekedési, élelmezési változások lehetnek, és azokra 
milyen módon tudunk felkészülni, hogy adott esetben 
jobban tudjunk alkalmazkodni hozzájuk. 

E változásokat lényegében azzal foglalhatjuk össze, 
hogy várakozásaink szerint megnövekszik a kistérségi, 
települési önellátás szerepe hosszú távon, rövid távon 
pedig felértékel�dik a helyben el�állított élelmiszerek, 
többé-kevésbé ellen�rzött úton megtermelt, vegyi anya-
goktól nagyjából mentes élelmiszerek szerepe. Visegrád 
területe nem egy tipikus, jól m�velhet� mez�gazdasági 
terület, az elmúlt háromszáz évben mégis ez jelentette az 
itt él� lakosság egyik legfontosabb megélhetési forrását – 
a kertm�velés, az állattartás, a gyümölcsösök, a sz�l�, a 
legel�gazdálkodás és az erd�. 

A mez�gazdasági termelésre ma gyakorlatilag nem talá-
lunk él�, m�köd�képes példát, kivéve gyümölcstermesz-
tést – ezért is látjuk fontosnak, hogy felkaroljuk és támo-
gassuk mindazok kezdeményezését, akik a helyi gyü-
mölcstermelésben, illetve azok bármely formában való 
feldolgozásában látnak lehet�séget. 

A program kezdeti lépéseit a lehetséges közterületek, 
utcák, magánterületek kiválasztásában, valamint a gondo- 

zásukra szervez�d� kisközösségek megtalálásában látjuk. 
Felvettük a kapcsolatot id�sebb, hozzáért� visegrádiakkal, 
hogy visszatelepítsünk olyan hagyományos fajtákat, amik 
majdnem teljesen elt�ntek. Találtunk olyan termel�t, aki 
kifejezetten a hagyományos fajták alanyra oltásával fog-
lalkozik. Visegrád város honlapján közzétesszük a fajtá-
kat és termel� elérhet�ségét – több megrendelés esetén a 
szállításban is segítséget tudunk nyújtani. Kérésre nyom-
tatott formában is elküldjük a fafajokat tartalmazó listát.  

A telepítést nem szándékozunk hagyományos fajtákra 
korlátozni, minden gyümölcsfával gazdagodhat a telepü-
lés. A megtermelt gyümölcs nyers és feldolgozott formá-
ban reményeink szerint megjelenik majd a helyi kínálat-
ban, piacon, a háztartásokban és a vendéglátásban is. 

A programot szélesíteni kívánjuk a mez�gazdaság többi 
ága felé, különösen a kertm�velés, sz�l�termesztés, állat-
tenyésztés, méhészet irányába.  

Távlati terveink szerint a régebben felhagyott és még 
létez� gyümölcsösök visszakaphatnák funkciójukat, új és 
régi fajtákkal gazdagodhatnak, a megtermelt gyümölcs 
nyers és feldolgozott formában a helyi élelmezés fontos 
részévé válik. Parlagon hagyott, beépíthetetlen önkor-
mányzati és magánterületek ezzel a programmal új m�ve-
lési célt kaphatnak. 
 

Felméréseink szerint a telepítés céljára  
hasznosítható területek: 

a jelenlegi CBA háta mögötti parkolót övez� zöldterület 
egyes részei; a futballpálya parkolójának környezete; a 
volt Dunakanyar kemping területén keresztülhúzódó sé-
tány mellett a patak fel�li oldal; a Sziget utca; a Sziget 
utca–Nap utca közötti régi gyümölcsös, az öreg fák keze-
lése és a gyümölcsös lassú felújítása; a községkert – az 
óvoda és a nagy parkolónál épül� fogadóépület közötti 
terület (öreg fák is találhatóak rajta); a Temet� utca. 

 

A gyümölcsösök gondozását vállaló helyi szervezetek  
és magánszemélyek: 

Szent György Lovagrend, Sziget Ifjúsági Egyesület, 
Gerstmayer János, Hibbey Zsombor, Hintenberger And-
rás. 

Csatlakozási szándékukat, ötleteiket, rendeléseiket vár-
juk:  

Cseke László, Bártfai István, Gerstmayer János, 
Hintenberger András  

 
Magyar László: 

 

�����
 

Valamikor, réges-régen, 
még a mesék szövetében, 
fehér hattyúk szálltak erre, 
lánnyá váltak megpihenve. 
 
Táltos dobja dannadáján 
táncra kelt a tizenkét lány, 
s ahogy dobbant, egyre épült, 
a vad lány asszonnyá szépült, 
az asszonyok f�r�l-f�re, 
szép lányokká szelidültek. 

Ringó csíp�k, rezg� mellek 
a világnak feleseltek. 
Testükön a lenge kelme 
csak úgy úszta �ket körbe. 
 
El�ködöl, szinte látom, 
valahol a csordapásztor, 
csikók, borjak, kecske, – Gyerek! – 
szélsebesen hogy közeleg. 
�s dalaik egyre fujják, 
táncra hajlik minden nádszál. 
 
Mese volt, de most valóság, 
láttam én e lányok táncát. 
A palotás ünnepségen, 

Visegrádon jártam éppen. 
Forgott Boglár, Ilon, Erzsi, 
alig gy�ztem csak figyelni, 
s nem, mint Paris, csak az egynek, 
almát adtam mindegyiknek. 
 

Van, ki tudná, – nem csinálja, 
sokkal könnyebb, ha fitymálja. 
Az irigység csúf betegség! 
– Varjú károgjon rá tüstént. 
 

Hattyúk szálltak. Honnan…? Erre…? 
Hol repülnek…? Messze… messze… 
 

Visegrád, 2012. július 5–8. 
(38 °°°°C árnyékban) 
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Játék a nevekkel, avagy strandprivatizáció Visegrádon! 
 

1993-ban nagy ív� fejlesztések ígéretével jött a Castrum Kft. és évi 1,2 millió forint bérleti díjért a strand-kút komple-
xum üzemeltet�je lett. Kés�bb a kötelezettségek helyett, hatalmas el�nyöket szerzett.  

– 95-ben 35 éves, 2030-ig szóló vízkitermelési jogot kapott (ingyen), és állami pályázatok és a PP Rt. támogatásával, 
palackozó üzemet hoztak létre, és a víz egyik része ivó-, másik része fürd�víznek lett kitermelve.  

97-ben a Castrum szakosodva, két, hasonló nev� cégre vált szét, egyikbe a kútüzemeltetés és a vízhasznosítás (2030-
ig), a másikba a strandüzemeltetés (2006-ig) jogát vitte át.  

Jött 2000, a GM 1 milliárdos támogatási pályázata. Ehhez vízjog kéne (de csak 2006-ig él), meg strand. A strandvétel-
hez pénzt a kútüzemeltet� Castrum-ág eladásából szereztek. Majd a strandbérl� Castrum-ággal, mint kútkezel� cég 
jelentkeztek a testületnél, és módosítást kérve a vízkészletre egy új, korlátlan idej� és felhasználású szerz�dést 
kötöttek velünk, és hozzá megvették a strandot is. 

A kétértelm� szöveg és a hasonló nevek egybemosása miatt, a megtévesztett visegrádi képvisel�k (és a GM pályázat-
bírálója is) azt hihették, hogy e fél a vízhasznosítás korlátlan jogára szerz�dött, holott az 2030-ig már foglalt volt!!! E 
szerz�dés látszatra eleget tett a pályázati feltételeknek, ráadásul egy mellékes mondatban megkapott önkormányzati 
képviseleti joggal övék lett minden kitermelt víz feletti döntés! 

Összegezve a cég eredményeit: – jó pénzt kaszáltak a 2030-ig kútkezel� joggal bíró cég eladásából,  
– és a bérleti jog terhe miatt értéktelenebb strand áron aluli megvételéb�l.  
– Megszerezték a város el�l a több mint 1 milliárd vissza nem térítend� GM támogatást,  
– és további kb. 55 milliót hozott nekik 2000-ben – a frissen és ingyen megszerzett –, 2030 utánra szóló vízhasznosítá-

si jog eladása. És ez még nem volt elég!  
– A képviseletünk jogán, a kútkezel� ágtól a palackozott vízért, a nekünk fizetett összeg nyolcszorosát követelték, így 

puszta továbbszámlázással lefölözték az önkormányzati bevételeket.  
– Majd elérték, hogy 2002–2006-ig ne kelljen fizetni az általuk használt, meg továbbadott fürd�vízért!  

 
Bognár Ferenc jelenlegi cikkének leközlése kapcsán a következ�ket szeretnénk a szerz� és az olvasók tudomására hozni: 
– Tekintettel arra, hogy a Visegrádi Hírekben megjelen� írásokban közölt állítások személyiségi jogokat is sérthetnek, melyek miatt 

a szerkeszt�séget is felel�sség terhelhetné, ezért a korábbi gyakorlatnak megfelel�en ilyen esetben a szerz� írásbeli nyilatkozatát 
kérjük arra vonatkozóan, hogy a cikkben szerepl� állításokért a felel�sséget � vállalja. 

– A jelen cikkben szerepl� témát a város képvisel�-testületének tényfeltáró bizottsága a közeljöv�ben tárgyalni fogja. Ezért a Vi-
segrádi Hírekben – mint a város hivatalos lapjában – nem tartjuk célszer�nek és el�re viv�nek az e témában való polemizálást a 
bizottság, illetve a testület hivatalos állásfoglalása el�tt.                                                            A Visegrádi Hírek szerkeszt�bizottsága 
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Fontosabb címek,  
telefonszámok 

 

MENT�K 104 
REND�RSÉG 107 

T�ZOLTÓSÁG 105 
  

Áprily Lajos Általános és Alapfokú M�vészeti Iskola  
Rév u. 2. 398-312 
Atlantis-Club Kft. Révállomás 398-344 
Belvárosi kávéház 398-063 
DMRV hibabejelent� 310-798 
Don Vito pizzéria F� u. 83. 397-230 
Duna–Ipoly Nemzeti Park Pilisi Tájegység 397-440 
ELMÜ hibabejelent� (40) 383-838 
Dunakanyar Erdei Iskola Mátyás király u. 94. 397-430 
Fekete Holló étterem Rév u. 12. 397-289 
Fellegvár 398-101 
Fellegvár Óvoda F� u. 18. 398-130 
Fogorvos F� u. 38. 397-574 
Gázcseretelep Bányatelep 06 (30) 9965-968 
Gulyás csárda Nagy Lajos u. 4. 398-329 
Gyámhivatal F� u. 38. 597-050, 597-051 
Gyógyszertár F� u. 44. 398-365 
F�városi Önkormányzat Id�sek Otthona Vámosmikola 
visegrádi telephelye 
Mogyoróhegy u. 10. 398-368 
KÁOSZ üzletház F� u. 104. 398-374 
Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház 
Gizellatelep 801-700 
Korona galéria F� u. 46. 397-127 
MAHART Hajóállomás 398-296 
Mátyás Király Múzeum F� u. 23. 398-026 
Mátyás Király M�vel�dési Ház Széchenyi u. 11.  
398-128 
Mátyás tanya F� u. 47. 397-331 
MOLGÁZ hibabejelent� (27) 370-639 
MOL tölt�állomás Duna-part 398-056 
Nagyvillám vadászcsárda 398-070 
Napközis konyha F� u. 18. 398-100 
Nóra fodrászat F� u. 85. 397-450 
Okmányiroda F� u. 57. 597-072 
Orvosi rendel� F� u. 38. 397-149 
Patak fogadó és szálloda Mátyás király u. 92. 397-486 
Pilisi Parkerd� Rt. Mátyás király u. 4. 598-000 
Plébániahivatal F� u. 40. 398-006 
Polgármesteri hivatal F� u. 81. 398-090, 398-255 
Postahivatal 1. F� u. 77. 398-099 
Reneszánsz étterem F� u. 11. 398-081 
Royal Club Hotel F� u. 92. 597-100 
Segélyhívó 112 
Sirály étterem Rév u. 15. 398-376 
Szent György Lovagrend Rév u. 12. 397-584 
Takarékszövetkezet Rév u. 9. 398-150 
Temetkezés Karakas, Dunabogdány 390-813 
Thermal Hotel Visegrád Kft. Lepence 801-900 
Utilis Kft. F� u. 67/a 398-205 

Véd�n� F� u. 38. 397-474 
VIFA Kft. Bányatelep 398-240 
Virágbolt Schulek u. 397-295 
Visegrád Ásványvíz Kft. Lepence 397-815 
Visegrádi Erdészet Mátyás király u. 4. 598-080 
Visegrádi Rend�r�rs F� u. 57. 398-273 
Visegrád Tours Rév u. 15. 398-160 
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Komppal át a Dunán Visegrádra 
(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 

�

 

Visegrádon külön bejáratú  

KÉTSZOBÁS LAKÁS KIADÓ! 
Érdekl�dni lehet:  

a 06 (30) 966-9288-as 
és a 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 

 

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

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

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

Honti László 
06 (20) 356-6634 

 
 

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 

 

 
 
 

 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 
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-�**4�:�*6;9*<4=�
területi képvisel� 
06 (30) 201 2946;  
06 (26) 390 228 

keller.laszlone@t-online.hu 
 

Biztosítások kötése, ügyintézés ügyfeleimnek 
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