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Meghívó 
 

Május 12-én Nagymaros vendégségben járt nálunk. Ezt viszonzandó �k is meghívtak minket, 
látogassunk el hozzájuk. Ennek a meghívásnak örömmel teszünk eleget, ezért 

 

2012. szeptember 22-én, szombaton 14 órától 
Nagymaroson a F� téren 

 

Visegrád Nap lesz 
 

Erre az alkalomra szeretettel hívunk és várunk minden visegrádi lakost 
 

Olyan m�sorral készülünk, mely els�sorban városunkat, szokásainkat, hagyományainkat  
mutatja be, és amelyen kicsik és nagyok is egyaránt jól érezhetik magukat 

 

A Maszk Bábszínház el�adásában megtekinthet� lesz 
a Mátyás király bolondos bolondja cím� darab.  
 

Bemutatkoznak az Áprily Lajos Általános Iskola 
tanulói, sváb és magyar néptánc mellett verssel és 
zenével. 
 

Fellép a KFF Trió, m�sorukban középkori dallamok 
és magyar népdalok szerepelnek. 
 

A Primavera táncegyüttes középkori táncokkal szó-
rakoztatja majd az egybegy�lteket. 
 

Természetesen lesz haditorna- és solymászbemutató 
is a Szent György Lovagrend tagjainak részvételével. 
 

A programban hallható lesz még a dobos csapat, a 
fúvószenekar, és a visegrádi énekkarok is megmu-
tathatják, mit tudnak.  
 

Visegrádi fiatalok egy csoportja kifejezetten erre az 
alkalomra egy rövid színdarabot tanult be. 
 

A színpadon a m�sort jamsession zárja. 
 

Készülünk egy él�sakk-bemutatóval és sakkcsapa-
tunk szimultánt is játszik majd. 

Bemutatjuk a Múzsák kútját, melyb�l ez alkalommal 
is bor folyik majd. 
 

A délután folyamán folyamatosan várjuk a gyereke-
ket játszóházzal és kézm�ves foglalkozásokkal, me-
lyeket szintén úgy állítottunk össze, hogy jellemz�ek 
legyenek Visegrádra. 
 

Lesz római �rtorony- és sisakkészítés papírból, kály-
hacsempe- és Visegrád-címerformázás agyagból, 
fagyöngyesztergálás íjas esztergával, pénzverés, 
papírmerítés és oklevélírás, k�faragás, címerfestés, 
várépítés, lemezdomborítás, gyertyamártás és dob-
készítés. 
 

Ezen kívül mintegy 15 középkori gyermekjátékot 
próbálhatnak ki a játszani vágyó gyerekek és feln�t-
tek. 
 

Megtalálható lesz a Visegrád stand, ahol a városunk-
ról szóló könyvekkel, kiadványokkal és prospektu-
sokkal találkozhat az érdekl�d� közönség. 
 

Este filmvetítéssel és ismeretterjeszt� el�adással 
zárjuk programunkat. 
 

 

A részletes program szórólapon és a www.visegrad.hu honlapon is elérhet� lesz! 
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VÁROSHÁZI HÍREK 
 

Tájékoztató az augusztusban megtartott  
képvisel�-testületi üléseken történtekr�l 

 

Augusztusban három ülést tartott a képvisel�-testület. 
 

2012. augusztus 2.  
– Zárt ülés keretében arról döntött a képvisel�-testület, 

hogy az 1219/12 hrsz.-ú „beépítetlen terület” m�velési ágú 
5115 m2 területnagyságú ingatlanból egy 636 m2-s terület-
részt 3.500 Ft/m2 áron, egy másik, 1404 m2-s területrészt 
pedig 2.000 Ft/m2-s áron ifj. Egyed Sándor és id. Egyed 
Sándor részére 5.034.000 Ft-os vételáron eladja. 

– A képvisel�-testület egyúttal a Visegrád 1219/12 hrsz.-ú 
„beépítetlen terület” m�velési ágú 5115 m2 területnagyságú, 
az önkormányzat tulajdonában lév� ingatlant megosztja. 

– Az 1219/12 hrsz.-ú ingatlan megosztása után létrejöv� 
1219/20 hrsz.-ú „beépítetlen terület” m�velési ágú 937 m2 
területnagyságú és az 1219/21 hrsz.-ú „beépítetlen terület” 
m�velési ágú 1813 m2 területnagyságú ingatlanokat „az 
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabálya-
iról” szóló önk. rendelet alapján korlátozottan forgalomképes 
vagyontárgyak közé sorolja. 

– Ezt követ�en nyílt ülés keretében döntött arról a testület, 
hogy felkéri Félegyházi András polgármestert, hogy kezde-
ményezzen tárgyalásokat az Aditus Tanácsadói Zrt.-vel az 
általuk kibocsátott 5.000.000 Ft + áfa összegben kibocsátott 
számla részletfizetés lehet�ségér�l. A képvisel�-testület 
felkéri továbbá Félegyházi András polgármestert és Dr. 
Szabó Attila helyettesít� jegyz�t, hogy a tárgyalás eredmé-
nyének figyelembevételével a 2012. évi költségvetési rende-
let módosítását kezdeményezze. A képvisel�-testület felkérte 
továbbá Dr. Szabó Attila helyettesít� jegyz�t, az 1. pontban 
foglalt szerz�dés megkötésével és azzal kapcsolatos körül-
mények kivizsgálására, a szó szerinti jegyz�könyv elkészíté-
sére, valamint arra, hogy Abonyi Géza korábbi polgármestert 
és E�ryné dr. Mezei Orsolya jegyz� asszonyt az üggyel 
kapcsolatosan hallgassa meg. 

– Kiválasztottuk a könyvvizsgálói feladatok ellátására kiírt 
pályázat nyertesét, Kocsisné Pálffy Gabriellát, aki 2012. 
augusztus 2-tól 2014. december 31-ig havi 47.000 Ft + áfa 
összesen: 59.690 Ft ellenében végzi Visegrád Város Önkor-
mányzat könyvvizsgálói feladatait. 

– A képvisel�-testület akként foglalt állást, hogy Dr. Balázs 
Mária háziorvosn� által a képvisel�-testületnek címzett 
levelében a testülett�l kért helyreigazítást nem teljesítheti, ill. 
nem kell teljesítenie, mivel a 2012. június 13-i testületi ülé-
sen a képvisel�-testület mint testület Dr. Balázs Mária jó 
hírnevét nem sértette meg. Amennyiben Dr. Balázs Mária 
háziorvosn� úgy érzi, hogy egyes képvisel�k a 2012. június 
13-i testületi ülésen elhangzott kijelentései jó hírnevét sértet-
ték, akkor ezzel kapcsolatos helyreigazítás kérését az érintett 
képvisel�knek címzett, ill. nekik szóló levélben kérheti. 

– Döntés született továbbá az OTP Nyrt.-vel korábban kö-
tött 200 millió forintos célhitelszerz�dés módosításáról, 
melynek lényege, hogy ebb�l a keretösszegb�l az önkor-
mányzat 46.801.539 Ft felhasználásáról lemond. A fennma-
radó 153.198.461 Ft összeg� hitel rendelkezésre tartási határ-
ideje 2013. december 30-ra, a törlesztési ütemezés 2013. 
december 31-t�l 2020. október 20-ig terjed� id�szakra mó-
dosult. A hitel fedezete keretbiztosítéki jelzálogjog a Vise-
grád 82/1-8. hrsz., 84/1 hrsz, 81/2 hrsz., 78 hrsz., 73/1 hrsz., 
70/1 hrsz., 69/1 hrsz. és 71/1 hrsz.-ú ingatlanokra 290 millió 
Ft összeg erejéig. 

– Elfogadta a képvisel�-testület a 10/2012. (VIII. 3.) számú 

a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 
rendeletet, mely teljes terjedelmében olvasható a város hon-
lapján az önkormányzat/rendeletek, szabályzatok/hatályos 
rendeletek alatt. 

– Rendeletben elfogadta a képvisel�-testület a 2011. évi 
gazdálkodásáról szóló beszámolót 887.596 e Ft bevétellel és 
883.922 e Ft kiadással  
 

2012. augusztus 16. 
– Közbeszerzési eljárás kiírásáról döntött a testület az 

„Ezeréves Visegrád Városközpont fejlesztése” tárgyú projekt 
keretében megvalósuló építmények és közterületek tervez�i 
feladatainak ellátására.  

– Pályázat kiírására került sor a Fellegvár Óvoda óvodave-
zet�i feladatainak ellátására (lásd a 3. oldalon!).  

– Jóváhagyta a képvisel�-testület az önkormányzat Esély-
egyenl�ségi Intézkedési Tervét a 2012. augusztus 21.–2014. 
december 31. közötti id�szakra vonatkozóan 

– 2012. szeptember 1-jét�l új szabályozás életbelépésér�l 
döntött a testület a zöldanyagkezelés tekintetében az alábbiak 
szerint: 

1. 2012. szeptember 1-jét�l a nem fás szárú zöld anyag (ka-
szálék, lomb) elszállítása erre a célra vásárolható zsákokban 
történik. Ezen zsákok kaphatóak lesznek a hivatalban, vala-
mint a Polgár és a Barkácsboltban. Áruk 200 Ft/zsák. 

2. A zsákos zöld anyag gy�jtése hétf�i napokon, a délutáni 
órákban történik. A zsákokat hétf�n, a délel�tti órákban 
kell kihelyezni. A zsákokba egyéb, nem növényi eredet� 
anyagot keverni szigorúan tilos! A zsákok tartalmát a 
begy�jtés helyszínén a VKG munkatársai szúrópróbaszer�en 
ellen�rzik; és amennyiben rendellenességet tapasztalnak, 
jegyz�könyvet vesznek föl és vizsgálatot kezdeményeznek. 

3. Az összegy�jtött zsákos zöld anyagot a VKG az ön-
kormányzat saját területén gy�jti. 

4. A zsákban nem gy�jthet� (fás szárú) növényi eredet� 
anyag begy�jtése a 2012. szeptember 1-jét�l telefonos 
egyeztetést követ�en [ifj. Schüszterl Károly 06 (20) 456-
1841] lesz lehetséges. Az elszállítás költsége 0,1 m3 

befoglaló méret/zsák megvásárlásával rendezhet�. A 
mennyiségi felmérés a helyszínen történik. A kisebb ágakat 
növényi eredet� kötéllel (spárga) kell átkötni; drót nem 
használható; egy köteg nem lehet nehezebb 25 kg-nál. 

5. Együttm�ködési megállapodás megkötését kezde-
ményeztük az E�ry és Társa Kft.-vel a növényi eredet� fás 
szárú anyag átvételével és hasznosításával kapcsolatosan.  

6. A zöld anyag begy�jtése az épületek el�tti közterületr�l, 
esetleg a magáningatlanról történik; utóbbi csak abban az 
esetben, ha az a VKG teherautójával közvetlenül meg-
közelíthet�. 

7. Évente két alkalommal (áprilisban, ill. októberben, a 
lomtalanításhoz, ill. a veszélyes hulladék gy�jtéséhez 
hasonlóan) lehet�ség lesz a zöld anyag ingyenes 
kihelyezésére és elszállíttatására. Ezeken az alkalmakon a 
zöld anyag bármilyen zsákban kihelyezhet�. Ebben az 
esetben sem tartalmazhat azonban nem növényi eredet� 
hulladékot, továbbá ebben az esetben sem használható drót a 
gallyak kötözéséhez, és ebben az esetben sem lehet egy 
köteg 25 kg-nál nehezebb. 

– Négy órás takarítói állás betöltését hagyta jóvá a képvise-
l�-testület a Mátyás Király M�vel�dési Ház és Könyvtár 
részére 2012. október 1-jét�l, melynek anyagi fedezetét 
105.720 Ft-ot a m�vel�dési ház 2012. évi költségvetésében 
az állományba nem tartozó bérkifizetés sorról átvezet az 
egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó kifizetés sorra.  
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2012. augusztus 22. 
– Zárt ülés keretében született döntés arról, hogy a képvise-

l�-testület megbízza a Visegrádi Városfejleszt� Kft.-t az 
„Ezeréves Visegrád városközponti fejlesztése” cím� projekt 
kapcsán a támogatási szerz�dés módosításához, valamint a 
kivitelez�i közbeszerzés kiírásának el�készítéséhez szüksé-
ges munkálatok elvégzésével. A munkák része az Akcióterü-
leti Terv újraírása a megváltozott tartalomhoz illeszkedve, a 
projekt költségvetésének elkészítése, valamint a módosított 
m�szaki tartalom elkészítése. A testület felhatalmazta a 
Visegrádi Városfejleszt� Kft. ügyvezet�jét, hogy a fenti 
feladatok elvégzésére megbízási szerz�dést vagy szerz�dé-
seket kössön, legfeljebb nettó 6.500.000 Ft értékben. 

– Módosítottuk az óvodavezet�i feladat ellátására kiírt pá-
lyázat közzétételének, valamint a pályázat benyújtásának 
id�pontja. A pályázati felhívást teljes egészében mellékelten 
olvashatják. 
 

2012. augusztus 30. 
– A képvisel�-testület úgy döntött, hogy Dr. Balázs Mária 

háziorvosn� 2011. évi háziorvosi feladatok ellátásáról készí-
tett írásos beszámolóját a képvisel�k által írásban feltett 
kérdésekre adott válaszokkal együtt sem fogadja el. 

– A képvisel�-testület kifejezte azon kérését a Dunakanyar 
T�zvédelemre és Kihelyezett Ment�szolgálati Feladatok 
Ellátására Létrejött Önkormányzati Társulás felé, hogy a 
társulási megállapodásban rögzítésre kerüljenek azon esetek, 
melyekben a társulás utólagos értesítéssel köteles tájékozta-
tást adni a tagok részére. A képvisel�-testület felkérte Dr. 
Szabó Attila helyettesít� jegyz�t a társulással kapcsolatos 
korábbi döntés tartalmának megvizsgálására, különös tekin-
tettel a társulási szerz�désben foglalt, ún. II. ütemben kiala-
kítandó ment�állomás pénzügyi fedezetére és az ezzel kap-
csolatos visegrádi szerepvállalásra. A vizsgálat célja annak 
megállapítása, hogy a korábbi testületi döntés tartalmazta-e a 
ment�állomás kialakításával kapcsolatos szerepvállalást. A 
képvisel�-testület kezdeményezte továbbá a város pénzügyi 
szerepvállalásának felülvizsgálatát a társulásban. A képvise-
l�-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy fentiek érde-
kében folytasson tárgyalásokat a Dunakanyar T�zvédelmi 
Társulással. 

– A képvisel�-testület úgy döntött, hogy meger�sítve a 
206/2012. (VII. 4.) számú határozatában foglaltakat, a nem-
zeti fejlesztési miniszter által 49/2012. (VIII. 27.) NFM 
rendelet alapján meghirdetett, a közforgalmú, közútpótló 
folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti léte-
sítmények, kiszolgáló utak fenntartási, felújítási, valamint új 
eszközbeszerzési támogatására kiírt 2012. évi pályázaton 
indulni kíván. Fenti határozat tartalmát változatlan formában 
fenntartja. 

– A képvisel�-testület úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be 
a „vis maior támogatás felhasználásának részletes 
szabályairól” szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet alapján a 
2012. július 29-i es�zések miatt az önkormányzat 
tulajdonában keletkezett károk megtérítésére és az eredeti 
állapot helyreállítására, valamint a szükségessé váló 
védekezésre. A pályázatunkban az alábbi patakmedrek és 
munkák szerepelnek:  

– Csuka-patak, 
– Bánya patak–Harangvirág u., 
– Diós-árok, 
– Salamon-torony u. (hordalékelszállítás). 
– A helyreállítás során elvégzend� f�bb munkanemek: me-

der-helyreállítás, támfalak és hídf�k helyreállítása, átereszek 
tisztítása, helyreállítása, a Diós-árkon egy gázló helyreállítá-
sa.                              Visegrád Város Polgármesteri Hivatal 

Visegrád Város Önkormányzata 
PÁLYÁZATOT HIRDET 

 

Meghirdetett munkahely: 
Fellegvár Óvoda (2025 Visegrád, F� u. 18.). 
 

Betöltend� munkakör: óvodapedagógus. 
Beosztás: óvodavezet� (magasabb vezet� beosztás ellátására 
megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti 
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidej�leg közal-
kalmazotti munkakörbe kinevezhet�). 
A munkakörbe tartozó, ill. a vezet�i beosztással járó lénye-
ges feladatok: Óvodapedagógusként az érvényben lév� jog-
szabályok és alapdokumentumok el�írásai és ajánlásai sze-
rinti tervszer� nevel�i munka, valamint a munkájával kap-
csolatos ügyviteli teend�k ellátása. A rábízott gyermekek 
testi, lelki és szellemi fejl�désének el�segítése.  
Vezet�ként az intézmény törvényes m�ködésének biztosítá-
sa, a pedagógiai munka szakmai irányítása, a pedagógiai 
program megvalósulásának biztosítása, az intézményi költ-
ségvetés betartása, munkáltatói, vezet�i jogok gyakorlása. 
Pályázati feltételek: 
– fels�fokú óvodapedagógus szakképesítés, továbbá 
– pedagógus szakvizsga, 
– legalább 5 év szakmai gyakorlat (óvodapedagógus munka-
körben), 
– büntetlen el�élet, 
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség. 
Illetmény: az 1992. évi XXXIII. törvényben (Kjt.) foglaltak 
alapján. 
A pályázathoz csatolni kell: 
– a pályázó szakmai életrajzát, 
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot, amely 
tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre és gazdálkodásra 
épül� fejlesztési elképzelést, 
– a képesítést igazoló okiratokat, ill. azok másolatát, vala-
mint az el�írt szakmai gyakorlatot igazoló okmányok máso-
latát, 
– 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amennyiben 
a pályázati határid� lejártakor nem tölt be erkölcsi bizonyít-
ványhoz kötött munkakört, 
– a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anya-
gában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá 
– a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a közm�vel�dési, 
oktatási, ifjúsági és népjóléti bizottság, valamint a képvisel�-
testületi ülés nyilvánosságához hozzájárul-e. 
A közalkalmazotti jogviszony id�tartama: határozatlan idej� 
közalkalmazotti jogviszony. 
A vezet�i megbízás id�tartama: 58 hónap (2012. október 1.–
2017. július 31.) 
Az álláshely betölthet�: 2012. október 1. 
A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történ�  
közzététel napja: 2012. augusztus 21. 
A pályázat benyújtásának határideje: a Kormányzati Sze-
mélyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ 
internetes oldalán való közzétételt�l számított 30. napot 
követ� els� postai munkanap, 2012. szeptember 20. 
A pályázat benyújtásának formája és helye: a pályázatot 
írásban, a csatolt mellékletekkel együtt a Visegrád Város 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának címezve kell be-
nyújtani (2025 Visegrád, F� utca 81.). 
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. szeptember 30. 
Megjegyzés: Az a pályázat érvényes, amely formailag és 
tartalmilag – a pályázati határid� lejártakor – megfelel a 
jogszabályi el�írásoknak.                                              VVPH 
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Kedves Visegrádi Polgárok! 
 

Folytassuk a beszélgetésünket Visegrádról! 
Örülnék, ha megosztanák velem gondolataikat az el-

múlt id�szakról, valamint elmondanák véleményüket a 
jöv�vel, közös lehet�ségeinkkel kapcsolatban. 

Várom Önöket 2012. szeptember 26-án szerdán, 15 és 
18 óra között az orvosi rendel� el�tti kerti pavilonban, 
rossz id� esetén a hivatal tanácstermében. 

Üdvözlettel: 

 
Félegyházi András 

polgármester 
�
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2012. szeptember 1-jét�l a nem fás szárú zöld anyag 
(kaszálék, lomb) elszállítása erre a célra vásárolható zsá-
kokban történik. Ezen zsákok kaphatóak a hivatalban, 
valamint a Polgár boltban és a Barkácsboltban. Áruk: 200 
Ft/zsák. 

A zsákos zöld anyag gy�jtése hétf�i napokon, a délutáni 
órákban történik. A zsákokat hétf�n, a délel�tti órákban 
kell kihelyezni. A zsákokba egyéb, nem növényi eredet� 
anyagot keverni szigorúan tilos!  

A zsákban nem gy�jthet� (fás szárú) növényi eredet� 
anyag elszállítása 0,1 m3 befoglaló méret/zsák megvásár-
lásával rendezhet�. A nagyobb mennyiség� fás szárú zöld 
anyag elszállítása el�zetes egyeztetés alapján lehetséges; 
érdekl�dni lehet a 06 (20) 456-1841-es vagy a 06 (30) 
268-1469-es telefonszámon.  

A kisebb ágakat növényi eredet� kötéllel (spárga) kell 
átkötni; drót nem használható; egy köteg nem lehet nehe-
zebb 25 kg-nál. 

A zöld anyag begy�jtése az épületek el�tti közterületr�l, 
esetleg a magáningatlanról történik. 

Visegrád Város Önkormányzata  
 

A Visegrád és Környéke 
Turisztikai és Marketing Egyesület hírei 

 

Visegrád is köszöntötte  
a 100 éves Schönbrunn hajó utasait 

 

A Schönbrunn nev� g�zhajót Óbudán építették 1912-ben az 
Els� Dunai G�zhajózási Társaság (DDSG) hajógyárában. Ez 
ma az egyetlen m�köd� hajó a 300 g�zhajó közül, amelyek 
egykor a társaság flottájába tartoztak. 

A Schönbrunn egészen 1985–86-ig közlekedett menetrend 
szerinti járaton Bécs és Passau között, ezután 1988-ig külön-
járatokat teljesített. 1988-ban kivonták a forgalomból, és 
kaszinóhajóként Budapesten horgonyozták le. 

Az Osztrák Vasúttörténeti Társaság (ÖGEG) 1995-ben vá-
sárolta meg a Schönbrunnt jelképes összegért, 1,20 schillin-
gért. 1995 és 2000 között a társaság munkatársai önkéntes 
munkával, 20 ezer munkaóra alatt ismét üzemképessé tették 
a hajót, és korh�en helyreállították bels� berendezését. 

A 100 éves lapátkerekes g�zhajó csütörtökön (augusztus 
30-án) érintette Visegrád kiköt�jét is, miel�tt végleg vissza-

tért Budapestr�l az osztrák vizekre. A Visegrád és Környéke 
Turisztikai és Marketing Egyesület harsonaszóval és dob- 
pergéssel fogadta a hajó 130 f�s utazóközönségét, akik el�-
ször a Primavera táncegyüttes, majd a Szent György Lovag-
rend rövid bemutatóját tekinthették meg. Ezt követ�en dr. 
Kucsera Tamás Gergely alpolgármester úr magyar és német 
nyelv� köszönt�jét hallhatták, majd Farkas Enik� népdalel�-
adásával és a Primavera táncegyüttes táncával búcsúztattuk a 
hajót. 

 

 
 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a résztvev�knek és 
Zeller Róbertnek (Reneszánsz étterem), hogy munkájukkal 
és színvonalas el�adásukkal hozzájárultak Visegrád rövid 
bemutatásához! 

 

I. Retro Mobil Hegyi Felfutó Visegrádon 
 

Szeptember els� napján, szombaton rendezték meg az I. 
Retro Mobil Hegyi Felfutót. A versenyt a Retro Mobil maga-
zin hagyományteremt� céllal hívta életre, ahol a szervez�k 
legnagyobb meglepetésére közel 80 regisztrált versenyz� 
tette próbára autóját és vezet�i tudását a Panoráma út rövid 
szakaszán. 

 

 
 

A rendezvényen központi helyet kapott a Visegrád stand is, 
amely a Közép-magyarországi Operatív Program támogatási 
rendszeréhez benyújtott KMOP-3.1.2/C-2010-0002 azonosí-
tó számú pályázat keretein belül készült. A Visegrád és 
Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület szintén a pá-
lyázat részét képez� új Visegrád prospektussal és térképpel 
képviselte tagjait, és látta el információs feladatát. 

Külön köszönet a Mátyás Király M�vel�dési Ház és a 
GAMESZ dolgozóinak, hogy precíz munkájukkal segítettek a 
rendezvényt. 

Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület 
Farkas Emese TDM menedzser 
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Örömmel tájékoztatom a tisztelt Olvasót, hogy 2011. 
december 1-jén megkezd�dött Visegrád központjában, 
a királyi palota melletti nagy parkoló mellett, a régi 
Ágasház területén az úgynevezett turisztikai fogadóház 
építése. 

Cégünk, a Visegrád Tours Kft. sikeresen pályázott 
európai uniós támogatásra; a beruházás ennek segítsé-
gével valósul meg a tervek szerint 2013. március végi 
határid�vel. 

A ház, mely most már igazán látványosan kin�tt az 
említett helyszínen, megjelenésével igyekszik alkal-
mazkodni a környezetében található országos jelent�-
ség� m�emlékekhez modern épületként, de Visegrád 
középkori építészetét idézi megjelenésével. A tervez� 
szakember személye, aki már több jelent�s, építészeti-
leg nagyon értékes épületet tervezett a városban, garan-
cia arra, hogy egy újabb érdekes, szép középülettel 
gazdagodik településünk.  

A ház sokrét� – már réges-régen felmerült – igényt 
igyekszik funkcióival kielégíteni, melyek jelent�sen 
javítják Visegrád idegenforgalmi infrastruktúráját, 
valamint olyan jelleg� attrakciókat biztosít folyamato-
san az ide látogatóknak, melyek eddig csak id�szako-
san voltak elérhet�ek. Természetesen az sem elhanya-
golható körülmény, hogy végre a királyi palota látoga-
tói is a m�emlék jelent�ségének megfelel� infrastruktú-
rával találkoznak; például színvonalas mellékhelyiség 
várja majd �ket. 

A fogadóház két épületb�l áll; a toronyszer� kisebb 
épület Visegrád információs épülete lesz, az alsó szin-
ten infópulttal, információs anyagokkal, prospektusok-
kal, Visegrád infós filmvetítéssel, személyes informá-
cióadással. A fels� szintjén egy vetít�termet alakítunk 
ki, ahol egy-egy csoportnak ülve, kényelmesen, külön-
böz� nyelven lesz lehet�sége megtekinteni Visegrád 
történelmi, természeti és attrakciós ismeretterjeszt� 
rövidfilmjét. 

A nagyobb, L alakú épület parkolóra mer�leges szár-
nyában régi mesterségek m�helyeit alakítjuk ki, ahol 
helyi mesterek mindennapi tevékenységüket látványo-
san, a közönség el�tt fogják m�velni – természetesen 
értékesítési lehet�séggel is. 

A parkolóval párhuzamos épületben önkiszolgáló ét-
termet alakítunk ki, ez szerintünk még hiányzik váro-
sunkból, mely azonban nem egy teljesen megszokott 
formában, hanem a régmúlt id�ket idéz� küls�ben fog 
megjelenni. Talán sikerül egy kicsit érdekessé tenni ezt 
a formát is. Helyet kap természetesen az épületben az 
étteremt�l függetlenül használható, nagyobb kapacitású 
mellékhelyiségblokk is; pótolandó a már említett hi-
ányt. 

Reményeink szerint a ház udvarának kialakítása is 
olyan szinten sikerül, hogy oda betekintve, a látogató 
már eleve kedvet kap a betérésre és az említett szolgál-
tatások megtekintésére, esetleg igénybevételére. 

Összegezve a beszámolót, reméljük, hogy a 2013-as 
idegenforgalmi f�szezonban már méltó körülmények 
várják a királyi palotához érkez� vendégeket! 

Zeller Tibor 
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– mondják büszkén az új kicsik, akiket még most „szokta-
tunk be” édesanyjuk segítségével, de jó néhányan már igazi 
kiscsoportosok, hiszen �k már egyedül is itt maradnak az 
oviban. No és persze, akik már tavaly is kicsik voltak – �k a 
kiscsoport magja, már igazán otthon vannak az oviban. 

Jelenleg 25 kisgyermek jár a csoportba, év végére azonban 
30-an leszünk. Nagyon fontos már most a szokások kialakí-
tása, hogy minden tevékenység minden nap azonos id�ben 
történjen, a gyermekben így alakul ki egy ritmus, amit napi-
rendnek nevezünk. A napok a kiscsoportban is tervezetten 
telnek, bár úgy t�nik, hogy csak játszunk; tudjuk, melyik 
gyermekkel kirakózzunk, építsünk, gyurmázzunk, vagy 
meséljünk. Figyelni kell, hogy ne csak abban a tevékeny-
ségben vegyen részt, ami érdekli, amiben „jó” (mondjuk 
szívesen épít, de a gyurma közelébe sem megy…), hanem 
ahol bizonyos részképességeket fejleszthetünk játékosan. 
Ösztönz�en hat egy bábfigura, egy kedvenc mese, az étke-
zések alatti dicséret, amiért aztán másnap reggel is szívesen 
jön a kisgyermek óvodába. A 2012–13-as nevelési évben a 
kiscsoportban Schandlné Herr Margit, Zeller Márta és Do-
bó Istvánné foglalkozik a gyermekekkel. 

,,– … már középs�s vagyok” – mondják a tavalyi kicsik 
nem kis örömmel, hiszen új szobába költöztek, egy-két új 
társat is üdvözölhettek maguk között. Ez a korosztály fejl�-
dik a legszembet�n�bben, alakul pillanatok alatt közösség-
gé, s a kis- és nagymozgások terén is szembet�n� a változás. 
Velük már vállalkoznak óvón�ik hosszabb kirándulásra, 
színházba, tornaterembe járnak. 19 gyermekkel foglalkoz-
nak ebben a csoportban a feln�ttek: Gyurián Mária, K�hal-
mi Ágnes és Szabó Szilvia. 

 „– … mi vagyunk az oviban a legnagyobbak, hiszen 
NAGYCSOPORTOSOK lettünk!” – ragyognak a hat-hét 
éveseink, akik örömmel vették birtokukba a legnagyobb 
termet, amire bizony szükség van, hiszen 25-en vannak. 
Nagycsoportba járni minden tanköteles gyermeknek kell, itt 
már az összeszokott közösség a feladatokra, logikai játékok-
ra koncentrál, még nagyobb hangsúly kerül a testmozgásra, 
az úszásoktatás is az éves terv része. Sokkal több önálló 
feladatot kapnak, teljesen önállóak az étkezés, öltözködés 
területén, tudják a személyes adataikat, képesek részt venni 
mesedramatizálásban, örömmel készülnek a szül�knek be-
mutatásra kerül� m�sorral, nemzetiségi összejöveteleken 
vesznek részt… és még számos, a mindennapokat változa-
tossá tev� tevékenységre képesek. Ezek a feladatok az isko-
lai életre készítik el� a gyermekeket. Nagycsoportosainkkal 
Imre Gáborné, Szalai Dóra és Tóth Józsefné foglalkoznak.  

Mindhárom korosztállyal kapcsolatban van Kleszky Kata-
lin gyógypedagógus-logopédus, aki kiscsoportban az eltér� 
beszédfejl�dés� gyermekekkel foglalkozik, középs�ben a – 
már nem élettani – beszédhiba javítása a feladat (pöszeség). 
A nagycsoportosoknál a prevenció a legfontosabb, mellyel 
az írási, olvasási, számolási nehézségeket sz�ri ki, ill. javít-
ja, ezen kívül fontos a részképességek fejlesztése is. Év eleji 
sz�rés alapján gyakorlatilag minden nagycsoportossal fog-
lalkozik Kati néni. 

Mindhárom csoportban a nyári élménybeszámolók után az 
�sz színeivel, gyümölcseivel, terményeivel és ezernyi sajá-
tosságával foglalkozunk, természetesen korosztályokra le-
bontva, játékosan juttatjuk ismeretekhez a gyermekeket. 

Dobó Istvánné óvodapedagógus 
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Kedves Gyerekek! 
Régen jelentkeztünk a Gyerekkuckóval. Most az új tanév kezdetén ismét elindítjuk a rovatot! Judit nénivel örömmel 

tapasztaltuk, hogy az elmúlt években többen is ügyesen forgattátok a tollat akár meseírás, akár iskolai esemény tudósí-
tásakor. Jelentkezzetek hát a Visegrádi Hírek újságírójának! Szerkesszük, írjuk együtt a Gyerekkuckót! Nem kell 
mást tennetek, csak annyit, hogy jelezzétek szándékotokat a könyvtárban Judit néninek! 

Kedvcsinálónak fogadjátok ezt a bet�rejtvényt, melynek feladata egy kicsit a szeptember 30-i népmese napjához kap-
csolódik! 

Várunk Benneteket! 
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NEMZETISÉGI OLDAL – Szerkeszti a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
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(folytatás) 

 

A gabonaaratás Péter-Pálkor kezd�dött az id�járás függvényeként, de általában június vége, július eleje közti id�szak-
ra esett. 

Az Egyház június 29-én ünnepli Péter és Pál apostolok napját, ugyanis i. sz. 67-ben mindkettejüket ezen a napon vé-
gezték ki Rómában. 

Augusztus hónapban két egyházi megemlékezés is ünnepli Máriát: 15-én Nagyboldogasszony, mely Mária halálának 
és mennybemenetelének napja; 22-én Mária királyn�re emlékeztek el�deink. A házi oltárokat friss virággal díszítették, 
és szentelt fehér gyertyát égettek. 

Augusztus 20-a Szent István, a magyarok els� királyának és szentjének napja volt. Nagy egyházi és családi ünnep volt, 
ezen a napon szentelték meg az els� új kenyeret, melyet szigorúan a nyári aratásból származó búzából sütöttek.  

Szokás volt ezen a napon Mariazellbe zarándokolni. 
 

 
A Mária-kápolna a Duna-parton (Greguss Tamás felvétele) 

 

Szeptemberben folytatódtak a Mária-ünnepek, a hív�k imájukkal és házi áldásokkal fordultak hazánk patrónájához. 
Három megemlékezést is tartottak Máriáról: szeptember 8-án Kisboldogasszony, Mária születésének napját, 12-én 

Mária szent nevét, és 15-én a Fájdalmas Sz�zanyát ünnepelték. 
Beschütze o Maria dieses Haus und Alle die da gehen ein und aus. 

Ilyen és ehhez hasonló könyörgéseket fogalmaztak meg el�deink és hímezték falvéd�kre, vagy festették kis fatáblákra 
és elhelyezték a házioltáron vagy falra akasztották jól látható helyre a lakásban. 

Jeles ünnepnek számított még szeptember 29-e, Szent Mihály, Gábor és Rafael f�angyalok napja. 
Ezen a napon hajtották haza a barmokat a legel�r�l, mert az október már sokszor igen hideg volt, legeltetésre nem volt 

alkalmas. 
Herendi Ida 

 

'���$%(�)�*�#	�"�#��
 

Szeretettel hívjuk Visegrád polgárait 
és minden kedves érdekl�d�t a hagyományos  

szeptemberi  

'+,-.�/.0-�/.1234564/7,.��
melyet szeptember 9-én, vasárnap reggel 

9 órától tartunk  
a Mária-kápolnánál 

Az ünnepet Kalász István kanonok úr celebrálásával 
szentmisével kezdjük,  

majd ezután a szokásos megvendégeléssel folytatjuk 
Seid unsere Gäste! 

VNNÖ képvisel�i 

El�zetes tájékoztatás 
 

Szeretnénk tájékoztatni Visegrád lakosságát, hogy ha-
gyományos szüreti mulatságunkat idén is megrendezzük 
október 13-án szombaton a Magyar László Tornacsar-
nokban és jó id� esetén a környékén. 

Id�járástól függ�en a hagyományos lovas felvonulást is 
megtartanánk.  

Akik a szürethez kapcsolható vidám történet bemutatá-
sával vagy egyéb el�adással szeretnének fellépni, azok 
jelentkezzenek a VNNÖ képvisel�inél vagy Schmidt Anna 
tanárn�nél. 

Pontos információk a szüreti mulatságról az októberi 
számunkban jelennek majd meg! 

VNNÖ képvisel�i 
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A Mátyás Király M�vel�dési Ház  

szeretettel hívja Visegrád város lakosságát 
a Visegrád Anno kiállítás-sorozat keretén belül 

  

Vertel József 
grafikusm�vész 

 

bélyeggrafikai kiállításának 
megnyitójára 

 

22001122..  sszzeepptteemmbbeerr  1144--éénn  ppéénntteekkeenn    
1177  óórráárraa    

a m�vel�dési házba    
  

AA  kkiiáállllííttáásstt  mmeeggnnyyiittjjaa::  
NNiikkooddéémm  GGaabbrriieellllaa,,  

aa  BBééllyyeeggmmúúzzeeuumm  iiggaazzggaattóójjaa  
  

A kiállítás 2012. október 20-ig tekinthet� meg  
a könyvtár nyitva tartása szerint 

[Visegrád, Széchenyi u. 11., Tel.: (26) 398-128] 
 

Minden érdekl�d�t szeretettel várunk! 
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A Mátyás Király M�vel�dési Ház 
szeretettel hívja Önt és családját, barátait, ismer�seit 

az Áprily Emlékév 
soron következ� rendezvényére 

2012. szeptember 27-én (csütörtökön) 
18 órára a m�vel�dési házba 

 

 
 

VÁRADI PÉTER PÁL–L�WEY LILLA 

Álom a vár alatt 

ÁPRILY LAJOS 
c. könyvét a szerz�k mutatják be 

 

Soós Andrea  
el�adóm�vész közrem�ködésével 

 

A könyvet kedvezményes kiadói áron, 5800 Ft-ért 
vásárolhatják meg az érdekl�d�k 

 

 

Szeretettel hívjuk Visegrád lakosságát 
  

a 2012. szeptember 29-én, szombaton  
17 órakor kezd�d� 

 

)�����	�����������%�
ahol borban az igazság 

 

Lesz borkóstoló és zsíros kenyér, 
rövid m�sor, zene, tánc és mulatság 

 

Mindenkit szeretettel várunk!  

 
 

FILMKLUB 
 

Értesítjük az érdekl�d�ket, hogy az �sszel újra kí-
vánjuk indítani a filmklubot. Szeretettel várjuk a 
vetítésekre a „régi” klubtagokat; természetesen azo-
kat is, akik szívesen csatlakoznának a filmklubhoz. 

Az els� vetítés október 11-én 18 órától lesz a könyv-
tárban. 

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

Minden érdekl�d�t szeretettel várunk! 
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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 

 

�
��������  

	���
�������������
 

Mint Önök is tudják, az elmúlt években, évtizedek-
ben városunk fejl�désével együtt járt, hogy újabb 
közterek, utak utcák, útszakaszok alakultak ki. 
Ezeknek a helyeknek sok esetben spontán elnevezé-
seik keletkeztek (pl.: Delta, KRESZ-park stb.). Az 
önkormányzat úgy gondolja, hogy ezek a közterek 
megérdemelnének valamilyen hivatalos elnevezést 
is! Ezért els� lépésben szeretnénk megismerni eze-
ket a „névtelen” helyeket.   

El kell mondani azt is, hogy sok esetben csak 
szimbolikus elnevezésekr�l lehet szó – tegyük hoz-
zá, szerencsére –, hiszen senki sem akarhatja a F� 
utca esetleges újraszámozását, ha mondjuk a Szent-
háromság-szobormál lév� kis teret Szentháromság 
térnek neveznénk el. Néhány eddig is ismert névja-
vaslat pl.: Koronázó tér a Mátyás-szobornál; Mahler 
Platz a temet�nél, Templom tér a katolikus templom 
el�tt. Fontos lenne a 11-es utat is valamiféle névvel 
illetni, hogy az újonnan épült szállodáknak is megfe-
lel� postacíme lehessen!  

Hangsúlyozzuk, itt most nem(csak) az elfeledett 
régi, részben már összegy�jtött nev� d�l�kr�l, utak-
ról van szó, hanem a valójában névtelen, új helyszí-
nekr�l! 

Mindezekért kérjük Önöket, ha tudomásuk van 
ilyen utakról, utcákról, terekr�l, keressenek engem a 
06 (70) 270-8337-es mobilszámomon! 

Gróh Dániel  

Nyílt válaszlevél Abonyi Gézának II. 
 

Kedves Géza! 
Ha visszaolvasod 2012. július 13-án a fórumon megjelent cik-

kemet, én ott azt írtam, hogy a fórum ilyetén fajta m�ködése ellen 
sincs semmi kifogásom, de én magamra nézve nem tartom fontos-
nak, hogy ott mindenre reagáljak. Bár ahogy olvastam, Te sem 
tartod a fórum m�ködését jónak (például ezt írod: ,,De nem tudom 
elfogadni, hogy ez így alakult és még a választások után is ilyen a 
stílus. Ezért gondolom, hogy vissza kellene térni a kezdetekhez”), 
mégis, most mintha lubickolnál a lehet�ségben, hiszen az utóbbi 
id�ben igen er�sen (9 nap alatt 15 írást jegyzel) jelen vagy írásaid-
dal. 

Természetesen én is olvasom az írásaidat – meg kell jegyeznem, 
id�nként igen er�s déjà vu érzés lett úrrá rajtam –, és itt, a Viseg-
rádi Hírek hasábjain szeretnék reagálni néhány felvetésedre, illetve 
feltennék néhány kérdést Neked. Bár szinte minden mondatod 
„kincset” ér, most csak arra a néhány részre reagálnék, melyek 
számomra a „legmegindítóbbak” voltak. 

Hogy mire gondolok? Vágjunk bele, menjünk sorba! 
 

Ezt írod [2012-08-23 13:20:45]-kor: „Úgy a Doktorn�-, mint a 
Bártfai-ügyben szeretném tájékoztatni a fórumozókat, hogy mind-
két esetben olyan szerz�désekr�l van szó, amelyek több évvel 
ezel�tt köttettek, és amelyeket az élet már számtalan pontban 
túlhaladt. Mindkét esetben feleslegesnek tartom, hogy visszamen�-
leg bárkit�l bármit is számon kérjünk, azt azonban úgy gondolom, 
minél el�bb meg kell tenni, hogy tiszta viszonyokat teremtve új 
szerz�déses formát adni mindkét vállalkozó és az önkormányzat 
között. A jelenlegi egységes testület ezt úgy gondolom, hogy min-
den további nélkül, rövid id�n belül megteheti és ezzel véget vethet 
mindkét méltatlan vitát kavaró ügynek.”  

Kedves Géza!  
Ezzel kapcsolatban konkrét kérdésem lenne Hozzád. Ha úgy 

gondolod, ahogy írtad, hogy minél el�bb meg kell tenni a lépése-
ket ezekben az ügyekben, akkor másfél évig miért nem tartottad 
fontosnak, hogy a testület foglalkozzon ezekkel az ügyekkel? 
Bártfai Pisti másfél évig könyörgött, hogy rendezzük a sportpálya 
helyzetét, azt pedig igazán nem állíthatod, hogy a doktorn� kérdé-
se nem volt eleget porondon. Én magam ajánlottam 2011 tavaszán, 
hogy rendezzük ezt a méltatlan helyzetet (a doktorn� ügyére gon-
dolok), de a javaslatom nem került meghallgatásra, és a kés�bbi-
ekben sem történt semmi. Pedig ezen ügyek megoldására biztosan 
meg lett volna a többség, hiszen a jól m�köd� V4-ek mellett mi is 
kimutattuk támogató szándékunkat. 

 

Így folytatod [2012-08-27 17:34:09]-kor: „Ebb�l következik, 
hogy a mi törekvésünk nem annak az építési engedélynek a megva-
lósítása lett volna, hanem egy jóval egyszer�bb megoldás. Ezt Te 
is pontosan tudtad, hiszen a Schulek utcával kapcsolatos lakossági 
fórumon Te is részt vettél és tudod, hogy ott egy szó nem volt a 
már lejárt engedély alapján történ� megvalósításról, pusztán az 
engedélyhez elkészített terveken egyeztettük a méreteket.” 

Ezt logikailag nem értem. Ha valóban csak a méreteket kívántá-
tok egyeztetni, akkor miért terjesztetted be a testület elé, hogy az 
önkormányzat járuljon hozzá a kivitelezéshez – ha jól emlékszem 
– 4 millió forinttal? (A pontos összeget visszanézhet� a jegyz�-
könyvb�l.) Jóval egyszer�bb megoldás fel sem vet�dött: az összeg 
nagyságát azzal indokoltad, hogy az útépítéshez szükséges forrás 
felét az önkormányzat, a másik felét a helyi lakosok állnák. Erre 
mondtam többek között én is, hogy ne kezdjünk bele egy újabb 
(már kett� volt korábban) engedély nélküli útépítésbe.  

 

[2012-08-27 21:07:44]-kor fogalmazott leveledben sokat foglal-
kozol a város kulturális életével. Ez engem közelr�l érint, tehát 
többször visszaolvastam. Engedd meg, hogy egyszer�en fogalmaz- 

(Folytatás a 10–11. oldalakon) 



10                                                                           VISEGRÁDI HÍREK                                                2012. szeptember 
 

zak: Ebben a részben egyszer�en mellébeszélsz. Mire gondo-
lok? Menjünk sorba!  
                       

1. Zenés Nyári Esték 
Azt írod: „Szeretném megkérdezni Önt, hogy mondjuk a 

Zenés nyári esték nem megszüntetésével, csak felfüggesztésé-
vel kapcsolatban, ha Ön olyan választás el�tt állt volna, 
hogy Zenés nyári esték megtartása, vagy fizetés a hó végén a 
dolgozóknak, akkor Ön melyiket választotta volna?” 

Ehhez nekem két rövid megjegyzésem lenne: 
– Már a választások után 2010-ben behívtál, és közölted, 

más elképzeléseid vannak, ahogy fogalmaztál „m�vel�dés-
politika” terén. Egyik példád pont a Zenés Nyári Esték vol-
tak, melyre véleményed szerint nincs igény a városban (csak 
halkan jegyzem meg, az idén minden koncert gyakorlatilag 
telt házzal ment, s�t volt, hogy álltak). Az idelátogatók szá-
mára rendezend� koncerteket pedig a helyben rendelkezésre 
álló énekkarok is meg tudják valósítani. Erre én közöltem 
Veled, hogy úgy látszik e tekintetben az elképzeléseink igen 
messze állnak egymástól. Mint kés�bb kiderült, nem ez volt 
az egyetlen eset. 

– A gazdasági helyzet 2011 tavaszán sokkal rosszabb álla-
potban volt, mint nyár elején, mégis a költségvetésbe csuklás 
nélkül beszavaztátok a Zenés Nyári Estéket. Miért? Nyár 
elején, amikor köztünk már feszült volt a viszony, meghoztá-
tok a megszorító intézkedéseket. De ezek a m�vel�dési há-
zon kívül senkit sem érintettek. Miért? Arról nem is beszél-
ve, hogy akkorra már Kiss Károly alpolgármester megfogal-
mazta els� diadaljelentéseit. Mindezek akkor is, most is 
ellentmondanak a magyarázatodnak, miszerint a Zenés Nyári 
Esték és a fizetések között kellett választanod. 

 
2. Mozi 
Idézlek: „Vagy a mozi ügye: az újraindítása miért nem tör-

tént meg eddig?”  
Nem tudom, mire véljem fenti soraidat. Ha olvastad, és 

miért ne olvastad volna 2012. július 13-án írt második íráso-
mat, akkor nem írod le ezeket a sorokat. Akkor én ezt írtam: 

„Kedves Visegrádi! Most csak a magam nevében írok. (bár 
úgy érzem a testület többségnek is ez a véleménye) Szeret-
ném, ha Visegrádon újra lenne mozi, s�t biztos vagyok ben-
ne, hogy lesz. Hogy mikor, az viszont azon múlik, hogy 
milyen válasz érkezik a "városközpont" pályázatra. Hiszen 
ha pozitív a válasz, akkor az azzal jár, hogy a mozit teljes 
egészében felújítjuk. Így 2014. január 1-jére kell elkészül-
nünk vele, és nyilván ezt követ�en halogatás nélkül megnyit-
juk. Ha negatív a válasz, akkor a jöv� évi költségvetés része-
ként lehet újra indítani. Én az els� variációt jobban szeret-
ném. Szerintem sokan vagyunk így. Üdvözlettel: Mikesy 
Tamás” 

„És ha most mégis megtörténik, akkor vállalja fel az új ön-
kormányzat, hogy a többség adóját, néhány tucat moziba 
járóra költi. Én és a velem szavazó képvisel�k nem vállalták 
fel. Én ma sem tenném.” 

Emlékeztetni szeretnélek arra az igen rossz szájíz� költség-
vetési vitára, mely a hivatal tanácstermében zajlott le. Igen 
szerencsétlenül összehasonlításra került a mozi üzemeltetése 
és a visegrádi feln�tt futballcsapat támogatása (megjegyzem, 
a városban a vitát igencsak elferdítve hallottam vissza). Én 
akkor sem kérd�jeleztem meg a VSE támogatását, de kétség-
telenül furcsálltam a hozzáállásodat. Azt, hogy míg a feln�tt 
futballcsapat nagyságrendileg ugyanannyi pénzt vitt el, mint 
a mozi, úgy, hogy a mozi látogatottsága lényegesen nagyobb 
volt, mint a meccseké, addig a csapat támogatása természetes 

volt (szerintem is), s�t növelni szeretted volna, a mozit pedig 
meg kívántad szüntetni, amit végül is meg is tettél. A fenti 
soraid most is ugyanezt a logikát tükrözik, ami számomra 
most is felfoghatatlan. De nem baj, nem kell mindenr�l egy-
formán gondolkoznunk. 

 
3. Zoller-díj 
Ezt írod: „Ami a Zoller Attila-díjat illeti, attól tartok, hogy 

Ön felült egy ügyes megtévesztésnek. Ugyanis a Zoller Attila-
díj, egy alapítványi díj, amelyhez az önkormányzat hozzájá-
rult az elmúlt években. Tekintettel a nehéz gazdasági helyzet-
re ezt nem tudta megtenni, de hangsúlyozta, hogy 
messzemen�leg támogatja a díj odaítélését. Ez úgy lett beál-
lítva, hogy az önkormányzaton, helyesebben a polgármeste-
ren múlt, hogy a díjból nem lett semmi, illetve hogy mégis 
lett, az az alapítvány h�s összefogásának érdeme. Gyakorla-
tilag ezt a nemes eseményt is lejáratásra használták fel 
mindazok, akiknek ez érdekükben állt. Én ezt sem tisztessé-
gesnek, sem Zoller Attila emlékéhez méltónak nem tartottam 
és nem tartom ma sem.” 

Kedves Géza!  
A Zoller-díj soha sem volt alapítványi díj. Ha ezt eddig 

nem tudtad, az nagy ciki, ha tudtad, akkor meg még na-
gyobb, hogy le merted írni ezeket a sorokat. A díjat a Don 
Vito pizzéria és a Mátyás Király M�vel�dési Ház alapította. 
(Ha jól emlékszem, 2011 januárjában Te is jelen voltál a díj 
átadóján, akkor pedig hallanod kellett az alapító okiratot, 
hiszen minden alkalommal felolvassuk.)  

Azt írod, hogy a dolog úgy lett beállítva, hogy a polgármes-
teren múlt, hogy a díjból nem lett semmi. Ugyan, Géza! Ez 
nem így lett beállítva, hanem így volt. Miután minden intéz-
ményvezet�t értesítettél arról, hogy kifizetést csak úgy esz-
közölhet, hogy el�tte Te az áldásodat adod a tranzakcióra 
(2012. január 3-i leveled), én bementem Hozzád, és kértem, 
hogy a díjra és az átadó ünnepség megszervezéséhez szüksé-
ges pénzt elkölthessem. Te kerek-perec közölted, hogy nem 
engedélyezed ezt. Ez négyszemközt zajlott, nyilván aki akar-
ja, hiszi, aki akarja, nem. Ezt követ�en írtam meg a Visegrá-
di Hírekben, hogy a Te személyes döntésed miatt marad el a 
rendezvény. Kés�bb egy testületi ülésen is szóba került az 
ügy, ott finomabban, de teljes egészében meger�sít�en elis-
mételted azt, hogy személyesen a Te döntésed volt, hogy a 
díj nem lett kiosztva, ezzel teljes mértékben meger�sítetted a 
mi négyszemközti megbeszélésünket. Azt is írod, „hogy 
mégis lett, az az alapítvány h�s összefogásának érdeme”.  

Kedves Géza!  
Neked kell a legjobban tudnod, hogy ez nem így volt. Egy-

részt a díjhoz semmilyen alapítványnak semmilyen köze sem 
volt, mint már fent is írtam. (Igazából azt sem derül ki, hogy 
melyik alapítványra gondolsz) Másrészt a díjat én fizettem ki 
a saját képvisel�i tiszteletdíjamból (PK. 0000145. számú 
kifizetési pénztárbizonylat, 2012. április 25.). Igaz, ezt én 
nem vertem nagydobra, csak kevesen tudtak róla, de pont Te 
voltál az egyik. Mégpedig azon egyszer� oknál fogva, mert 
minden kifizetés csak úgy valósulhatott meg a városházán, 
hogy Te a számlákat a kifizetés el�tt átnézted, egy ideig 
szignáltad is. A m�vel�dési ház és az én számláimat pedig 
különösképpen szeretted kimazsolázni, s�t a pénzügyes 
kollegákat többször is figyelmeztetted, hogy nekem semmi-
képpen sem fizethetnek ki egy fillért sem a Te engedélyed 
nélkül.  

Azt írod, hogy „Gyakorlatilag ezt a nemes eseményt is lejá-
ratásra használták fel mindazok, akiknek ez érdekükben 
állt.” Továbbá „egy ügyes megtévesztésnek” nevezed, vala-
mint úgy fogalmazol, hogy „Én ezt sem tisztességesnek, sem  
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Zoller Attila emlékéhez méltónak nem tartottam és nem tar-
tom ma sem.” 

Kedves Géza!  
Én azt gondolom, jelen esetben ez éppen Rád vonatkozik. 

Az a minimum, hogy egy szép nagy nyilvános bocsánatké-
réssel tartozol nekem, amit ezennel el is várok T�led. 
 

De menjünk tovább, [2012-08-28 19:04:38]-kor ezt írod: 
„A másik két pályázat, amely valóban ’nagy dobás’ lett 

volna nem valósult meg, mert nézetem szerint politikai okból  
irányított képvisel�i obstrukció megakadályozta. Ez lett 
volna az igazi kitörési lehet�ség.” 

Ezeket a mondatokat kikérem magamnak. Kérlek, mutasd 
be azokat a dokumentumokat, melyek azt bizonyítják, hogy 
Te mindent megtettél, és úgymond obstrukció akadályozott 
meg a munkában. Mi továbbra sem találjuk ezen serény 
tevékenység nyomait a hivatali iratok között. Ellenben a 
jegyz�könyvekben meg lehet számolni, hányszor kértük, 
hogy történjék már valami. Ha már itt tartunk, nagyon örül-
nék, ha válaszolnál a Visegrádi Hírek augusztusi számában 
megjelent írásomra, hiszen e témában olyan kérdéseket tet-
tem fel Neked, mely megválaszolása, azt gondolom, nem 
mellékes Visegrád lakosai számára. Tehát várom e tekintet-
ben is a válaszodat. 

„De mindezzel együtt, én úgy gondolom, hogy a világon 
igen kevés hely van, ahol valami gazemberséget kivéve nem 
adnák meg a vezetésnek az esélyt a bizonyításra a normál 
választási ciklusban.” 

Én pedig úgy gondolom, hogy nem kell gazemberség ah-
hoz, hogy id�közi választásra kerüljön sor: pont elég, ha egy 
vezet�r�l kiderül, hogy alkalmatlan a poszt betöltésére. Rá-
adásul nem is egyedülálló dolog ez, ha hallgatod a rádiót, 
minden hónapban van valahol id�közi választás az ország-
ban. Közvetlen közelünkben is több ilyen volt az elmúlt 
id�szakban, hogy mást ne említsek, itt van Szob. 

„Az a véleményem, hogy Visegrádon az elmúlt másfél év-
ben nem történt semmi azonnali beavatkozást követel� nagy 
veszedelem, ami id�közi választást kellett, hogy kier�szakol-
jon. Így ennek nézetem szerint els�sorban politikai háttere 
volt.” 

Nekem pedig továbbra is az a véleményem, hogy a válto-
záshoz els�sorban az a nagyon rossz teljesítmény vezetett, 
melyet egy id� után már takargatni sem lehetett. De kétség-
kívül er�sen belejátszottak azok a nagyon hibás döntések 
(személyi és szakmai egyaránt) is, melyek következtében 
komoly károk érték Visegrádot anyagilag, erkölcsileg és 
emberileg egyaránt. Én még abban sem vagyok biztos, hogy 
nem történt nagy „veszedelem”, mert még ma sem lehet 
biztosan kijelenteni, hogy nem úszott el az a 850 millió fo-
rint, melyet korábban pályázaton megnyertünk (városköz-
pont és óvoda együtt). Mi ez, ha nem „veszedelem”? És ez 
egyértelm�en a Te id�szakodhoz köthet�. Mindennek a 
felel�ssége alól pedig megpróbálni úgy kibújni, hogy a dol-
gok mögé politikai hátteret és képvisel�i obstrukciót vizio-
nálsz, szerintem sajnálatos. 

 

[2012-08-28 19:31:29]-i keltezés� írásod részlete: 
,,Ami a m�vel�dési kiadások és a költségvetés viszonyát 

illeti, én csak ismételni tudnám a már leírtakat. Annak ide-
jén, ez a kérdés úgy fogalmazódott meg, hogy a zenekarokat 
el�re kellett fizetni és a kasszában nem volt pénz.” 

Kedves Géza!  
Egyszer�en nem igaz, amit írsz. Soha nem fogalmazódott 

meg az el�re fizetés kérése. Én soha egyetlen zenekarnak 

sem, de senki másnak sem fizettem soha el�re. Egészen 
nyugodtam vissza lehet nézni az elmúlt 20 év számláit, nem 
fogsz ilyet találni. Késedelmes fizetés többször el�fordult, 
bár igaz én mindig azon vagyok, hogy ha lehet, a teljesítés 
után a lehet� legrövidebb id�n belül fizessünk. Szerintem ez 
így fair.  

„Amit meg vártunk, hogy bejön, abból a fizetésekre szeret-
tem volna gy�jteni és nem ’elmuzsikáltatni’. Gondoljon bele, 
hogy segélyeket nem fizettünk szinte egész évben, mert nem 
volt mib�l!” 

Nem ezért nem fizettünk segélyeket, figyelmedbe ajánlom 
Dr. Balázs Mária indokát, hogy miért mondott le a népjóléti 
bizottság elnöki tisztér�l. 

,,Gondolom, hogy most sem sokkal rózsásabb a helyzet, de 
arra kíváncsi lennék, hogy mondjuk a mostani polgármester 
felvállalná-e, hogy kiáll a város elé és azt mondja, hogy: 
emberek, megvolt a zenés nyári esték, de most nem lesz fize-
tés az óvodában, vagy az iskolában.” 

Ne gondold Géza! Meg volt eddig minden nyári rendez-
vény rendben, és ki lett fizetve minden fizetés, s�t ami a Te 
másfél évedre nem volt jellemz�, minden hónapban rendesen 
megkapja minden dolgozó a cafetériát is. Ennyit err�l. 

 

Végezetül [2012-08-30 19:56:19]-kor kelt leveledb�l idé-
zek: „Én, mindenféle bántó él nélkül érdekl�dtem két engem 
is érint� városi ügy iránt: a Schulek utca sorsa, és a parkoló 
kérdése iránt. Ezek után azonnal megkaptam a „lavinát 
elindító” jelz�t. Én nem gondolom, hogy a jelenlegi városve-
zetéshez ne lehetnének kérdéseket intézni anélkül, hogy itt a 
fórumon rögtön többen ne essenek a kérdez�nek. Én szívesen 
vállalom itt a fórumon is és egyébként is a korrekt párbeszé-
det.”  

Kedves Géza!  
Szerintem nyugodtan lehet kérdezni, s�t kritizálni, bírálni, 

vagy akár szidni is a képvisel�ket. Ez id�nként el� is fordul a 
fórumon. A magam részér�l soha fel se merült bennem, hogy 
bármit is tegyek ellene. Miért kaptad meg a „lavina elindító” 
jelz�t? Talán azért, mert többen furcsának találják azt, hogy 
míg egy jó nagy kupac elintézend�, sok esetben pedig ha-
lasztást nem t�r� SOS munkát hagytál hátra, addig alig né-
hány hónap elteltével számon kéred, hogy mi történt egy-két 
„kisebb” ügyben. Tudom, nem szép ilyet írni, hogy kisebb 
ügy, de mondjuk ki, nem is a legfontosabbak ebben a pilla-
natban, hiszen szó szerint t�zoltás folyik például városköz-
pont pályázattal kapcsolatban. Ráadásul olyanokra kérdezel 
rá, melyet akár Te is elintézhettél volna az alatt a másfél év 
alatt (lásd 1. írásra a reakció), vagy olyanra, melynek csak 
rontottál a helyzetén (pl. Schulek utca, az építési engedélye 
épp ez id� tájt járt le, így százezer forintba került a terv aktu-
alizálása). De ide vehetjük azt a mondatodat is, hogy „Beve-
zettük és lakossági megelégedésre végeztük a zöldhulladék-
elszállítást”. Ez tökéletesen igaz, csak egy aprócska részt 
elfelejtettél megemlíteni: hogy ezzel egy id�ben a zöld hul-
ladék elhelyezését elfelejtetted megoldani. Az illegálisan lett 
lerakva a Duna-parton, amiért a zöldhatóság határozatot 
hozott ellenünk, és a terület rehabilitálására szólított fel, 
ellenkez� esetben szép kis bírság elé nézünk. 

Bevallom �szintén, a város volt els� emberét�l nem tartom 
túl elegánsnak ezeket a mondatokat, melyeket az elmúlt 
napokban írtál. De ezt ne vedd a szívedre, mint ahogy a többi 
fent leírtakat sem. Mindazonáltal várom bocsánatkér� sorai-
dat és megtisztel� válaszaidat, valamint a kért dokumentu-
mok bemutatását. 

Üdvözlettel: 

                                                              Mikesy Tamás 
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Visegrádi szeptemberek 
 

Az esztend�nek szinte nincs olyan hónapja, amely valami-
lyen eseménnyel ne kapcsolódna Visegrádhoz. Az egyik 
közülük a szeptember. 

Nagybúcsúját a helység Sz�z Mária névnapján, szeptember 
8-án – Kisboldogasszony napján – ünnepli. Az ünnep ese-
ményei közül kiemelkedik a Duna partján, csodálatos termé-
szeti környezetben álló, maholnap 300 esztend�s Mária-
kápolnában tartott mise, amely tiszteletünk kifejezése mellett 
arra is lehet�séget teremt egyúttal, hogy egy kicsit belülr�l 
megtisztuljunk. 

Ami az évjáratokat illeti, egy másik szeptemberi esemény, 
az ún. Millenniumi-kápolna felszentelése, melyre az 1897. 
esztend�ben – nem tévedés – 1897-ben, szeptember 5-én, 9 
órakor kezd�d� misén került sor. A misét Baltazár József 
püspök és Portelki Tivadar, a község lelkésze celebrálta. Az 
ünnepi misére szóló invitálást Nádler L�rinc bíró és Metzker 
Károly jegyz� foglalta írásba: ,,… Visegrád község lakossága 
hazánk 1000 éves fennállása fölött érzett öröm kifejezésére 
jegyz�könyvileg ad kifejezést…” 

Milyen egyszer� és mégis lélekemel� szavak, méltóak hon-
foglalásunk sorsdönt� eseményéhez. 

Egy másik avatási ünnepséget is szeptember hóban tartot-
tak. Mégpedig az 1848/49-es szabadságharc centenáriumi 
évében, 1948. szeptember 8-án. A dics�ít� megemlékezés 
kifejezésére az emlékm� az ún. Nemzeti Bizottság kezdemé-
nyezésére létesült. Lehetséges, hogy az ünnepség politikai 
vonatkozásoktól mentesen ment végbe. Legalábbis Benke 
József vezet�jegyz� az öt nappal korábban kelt jegyz�-
könyvben ezt ígérte. Eredetileg az emlékm� a Rév utcában, a 
plébániatemplom bejáratával szemben, a templomtól kb. 15–
18 méterre állt. Mai helyére 1964-ben lett áthelyezve a 11-es 
országút Duna melletti kiépítésekor. 

 

 
 

Soraimat hadd színesítsem egy ugyancsak szeptemberi ese-
ményt lencsevégre kapó fotóval. Az eredeti felvétel 1920-
ban, Visegrád község búcsúján készült. A kép el�terében az 
ünnepség egyik szervez�je, egy csokornyakkend�s, 23 éves 
fiatalember látható. � nem más, mint édesanyám legid�sebb 
bátyja, Niedermüller Antal. Tóni bácsikám tekintete az ökrös 
szekér elejére szegez�dik. Régóta tudjuk, hogy miért, ponto-
sabban, hogy kire. A szekér elején ül� leánykák egyike – 
fehér rózsával a pruszlikján – a 18 esztend�s, igen-igen 
csinos és szép Fröhlich Irénke volt. Ki tudja, akkor estek-e 
szerelembe egymással, de az tény, hogy a következ� évben, 
1921-ben, október 18-án oltár el�tt esküdtek egymásnak örök 
h�séget, holtomiglan-holtáiglan, amit be is tartottak. 

Tisztelettel: 
Scheili Béla 
 (Budapest) 

Hittantábor 2012. 
 

 
 

11. alkalommal rendeztünk hittantábort augusztus 6–10. 
között az esztergomi Belvárosi Plébánián. Témáink a nyári 
nagyobb ünnepekhez kapcsolódtak: népünk �si Mária-
tiszteletében gyökerez� Sarlós Boldogasszony és Nagy-
boldogasszony ünnepér�l beszélgettünk. Az el�bbi ünnepe 
július 2-a; e nap hagyományosan az aratás kezdete volt. 
Ekkor az emberek templomba mentek, imádkoztak a sikeres 
betakarításért, majd a pap megáldotta a kaszákat, sarlókat, és 
csak ez után fogtak neki a munkának. A liturgiában ekkor 
emlékezünk meg arról, hogy Sz�z Mária meglátogatta Er-
zsébetet, a kés�bbi Keresztel� Szent János édesanyját. A 
vizitáció kedvelt témája számos m�alkotásnak is, gondoljunk 
csak M. S. Mester csodálatos gótikus oltárképére.  

Nagyboldogasszony ünnepe augusztus 15-e, Sz�z Mária 
mennybemenetelének a napja. E napon ajánlotta fel halála 
el�tt Szent István király országunkat a világon els�ként a 
Sz�zanya oltalmába, azóta vagyunk Mária országa. Megem-
lékeztünk nagy honalapítónkról is, akinek ünnepe az aratás 
végét is jelenti: ekkor adunk hálát az új kenyérért. 

Szent uralkodóink sorában nem feledkezhetünk meg Szent 
László királyról sem, akinek június 27-én van az ünnepe. 
Foglalkoztunk a tetteit megörökít� legendákkal is, mint a 
tordai hasadék keletkezése, Szent László pénze, ill. az elra-
bolt lány kiszabadítása.  

Domborításos technikával tarsolylemezeket készítettünk, és 
sokat játszottunk, métáztunk is. Kirándultunk a Búbánat-
völgybe, ahol a Kerek-tó partján számháborúztunk. Az újra 
megnyitott Aqua-szigeten vidáman fürd�ztünk, de nagy 
élmény volt a Babits-ház megtekintése is, ahol egy játékos 
foglalkozáson a gyerekek versírással is próbálkoztak. Elláto-
gattunk a Bazilikába, felkerestük Mindszenty József bíboros-
prímás sírját az altemplomban, és megcsodáltuk a Kincstár 
felbecsülhetetlen érték� kincseit. Megtudtuk, hogy a világ 
kincstárai között ez a harmadik legértékesebb, leggazdagabb 
gy�jtemény. (Az els� természetesen a vatikáni kincstár.) 

Az utolsó délután a gyerekek lerajzolták a tábori élményei-
ket, az esti tábort�znél pedig vidám jelenetekben el� is adták 
�ket. A pénteki csomagolás és egy utolsó játékot követ� ebéd 
után búcsút vettünk a plébániától és hazaindultunk. Remél-
jük, hogy jöv�re újra visszatérhetünk! 

Megköszönöm István atya támogatását, a Hitoktatási Felü-
gyel�ség, a Visegrádi Önkormányzat anyagi hozzájárulását, 
ill. E�ry Dénesnek, hogy a tábort ellátta ásványvízzel. Kö-
szönöm Watzek Lucának, Matkovics Mariannak a táborban 
végzett munkáját, a szül�k-nagyszül�k támogatását és a 
családom segítségét. 

A táborban készült képek megtekinthet�k itt:  
www.picasaweb.google.com/szabonemayerkati/Hittantabor 
2012                                                    

Szabóné Mayer Katalin 
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Megemlékezés Áprily Lajos halálának 45. évfordulóján 
 

Tisztelt Megemlékez�k! 
 

Nemrég egy kedves irodalomtörténész barátunk vendé-
geskedett nálunk. Mi mást is hozott volna ajándékba, mint 
egy könyvet. Ajánló sorai alá keltezésként dátum került, 
és helyszínként ez: Visegrád – Erdély. Elég csak itt, a 
Malom-patak völgyében szétnézni: ezek az illatok, színek, 
fények és hangulatok innen oda, onnan pedig ide vará-
zsolják az embert. Ezt a finom össze-érzést értjük tehát, 
Áprily Lajos életútját pedig jól ismerjük. Szentgyörgy-
pusztai ideköltözésével � kapcsolja össze igazán mélyen 
Visegrádot és Erdélyt.  

Áprilyt legtöbben a természet költ�jeként emlegetik. 
Gyönyör� verssorai közül sok az évszakok változásait 
rögzíti, de minden ritmus és rezdülés mögött ott van a 
figyel�, fürkész� lírai én. És egyben ott van az emberi 
világ valóságából kimenekül�, a természetben feloldódást 
keres� lélek is. Egy francia esszéista szerint: „Az iroda-
lom élni segít.” Annak is, aki alkotja, annak is, aki olvas-
sa. Vajon hiszünk-e a szavak teremt� erejében?  

 

 
 

Emlékez�k a költ� síremléke el�tt 
 

Félig esztergomiként, félig visegrádiként talán nem 
meglep�, ha Áprily–Babits-párhuzamokban is gondolko-
dom. És jogosan. Az els� kett� ilyen összecsendülés köl-
tészeti vonatkozású. Egy irodalmi szakkönyv szerint: 
(Áprily) „…ízlése, kulturáltsága s alkata több vonásában 
rokon a Babitséval, Tóth Árpádéval s a Juhász Gyuláéval, 
kiknél alig egy-két évvel fiatalabb, s mint formam�vész 
aligha kisebb náluk. …” Egy másik helyen pedig: 
„…m�gondja els�sorban morális indítékú, e tekintetben a 
Babitséval rokon költészet az övé.”  

A néhány további kiragadott egyezés dunakanyari ittlé-
tükre vonatkozik. Babits 1923-ban járt el�ször kedves 
városában, majd kés�bb vallott err�l: „A valóságos, ele-
ven Esztergomot hajóról pillantottam meg el�ször, a Du-
nán …” Áprily els� visegrádi élményét Jékely Endre, a 
költ� fia írta le. 1937 májusában egy hajókirándulás al-
kalmával nyerte meg tetszésüket a környék. Mindkett�jük 
számára ihletadó, szóérlel� hely a Dunakanyar, itt „ki-
nyúlhat égig a lélek”. A természeti tájat szemlélve a Köl-
t� bels� mélységeibe tekinthet, tudván azt, hogy ez az 
állandó min�ségi figyelem emeli fel önmaga jobbik való-
jához. Így írt Babits: „ösztönz� otthont és nyájas pihen�t” 

adott neki az esztergomi nyaraló. Így pedig Áprily: „Ha 
felmegyek a nagy tölgyfalépcs�n… varázskörbe jutok, a 
munka sugallatának varázskörébe.” Babits egyik versé-
ben azt kérdezi: „Ki a vendég, akire várjak?”, de elég 
csak a híres autogramfalra gondolnunk, és tudjuk, hogy 
illusztris vendégei egymásnak adták át a kilincset Eszter-
gomban. Ott sokkal több a látogató, de a visegrádi 
Szentgyörgypusztán is megfordultak igen jeles, korszak-
alkotó személyiségek, mint Kós Károly, Tamási Áron, 
Képes Géza, Illyés Gyula. Áprily egy kedves versben 
örökítette meg a vendégfogadást: 

 

Vendég-fogadás 
 

      (Van köztük író s olvasó is.) „Erre, 
      úri szalonnal nem szolgálhatok. 
      De ide üljetek, kérlek, plein-airbe, 
      a nyír-szalonba – parancsoljatok.” 

 

Úgy tartják, ahol egy költ� lakik, égi áldás gyanánt, 
kertjébe sereglenek a Múzsák is. Áprily b�séges lírai 
termése azt sejteti, hogy visegrádi korszakában ez így 
történhetett.  

Versei nélkül, még ha nem is mind visegrádi születés�, 
nem lehet igazi tavasz a tavasz: „A nap tüze, látod, / a 
fürge diákot…”, vagy „Elment a gond a hóval, / felh�n is 
fény nevet. / A somvirágos oldal / arannyal integet.” és 
�sz sem: „Most már a barna, dérütötte rónán / mulandó-
ságról mond mesét a csend”. Gyermekeinket Áprily sza-
vaival indítjuk útnak az iskolából: „…amíg élsz, a múlt, a 
dal s az erd� / és az örök vágy emberré emel.” 

Köszönjük Áprily Lajosnak, halálának évfordulóján kü-
lönösen, hogy szavainak angyali tisztaságától, lélektisztító 
üzenetét�l, verseinek dallamától nem szabadulhatunk – és 
nem is akarunk! 

Gerstmayerné Tóth Franciska 
irodalmi muzeológus, magyartanár 

 

(Elhangzott 2012. augusztus 6-án a visegrádi temet�ben, 
Áprily Lajos halálának 45. évfordulóján.) 
 

Az Áprily Iskoláért Alapítvány  
jelenti… 

 

Az Áprily Iskoláért Alapítvány kuratóriuma köszönti a 
2012/13-as tanév kezdetén az iskola diákjait, nevel�it, az 
egyéb területen dolgozó munkatársait, a szül�ket! 

Alapítványunk változatlanul segíteni, támogatni kívánja 
az iskolában folyó nevel�-oktató munkát, a munka- és 
tárgyi feltételek javítását. 

Várjuk a céljainkkal egyet ért� személyek, intézmények, 
civil szervezetek érdekl�dését, ötleteit, a feladatok meg-
valósítását segít�k jelentkezését! 

Emlékeztet�ül az elérhet�ség kedvéért ismertetjük a ku-
ratórium névsorát: Bene Balázs, Hábel József, dr. Kádár 
Petra, Mezei Anna, Molnár Erzsébet. 

Jelezzük, hogy a második alapítványi bál, az Áprily Es-
tély id�pontja november 10-én lesz a Magyar László 
Tornacsarnokban! 

Az ÁIA kuratóriuma 
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Mindig nagy érdekl�déssel figyelem Visegrád kulturális 
életének alakulását, s f�ként azokat a mozzanatokat, me-
lyek nem csak az úgynevezett kötelez� – kipipálandó – 
programok közé sorolhatók, hanem inkább azokat, me-
lyek nem csak m�vészi, kulturális értéket, hanem azon 
felül az ember lelkét melenget� pluszt is hordoznak ma-
gukban. 

Úgy érzem, pont ilyen volt Horváth Anikó és Elek Szil-
via zongoraestje, a Visegrádi Zenés Nyári Esték 2012. évi 
hangversenysorozat nyitó koncertje a református temp-
lomban.  

 

 
A két szimpatikus m�vészn� 

 
Akik megtisztelték a két m�vészn�t jelenlétükkel, bizo-

nyára egy meghatározó élmény emlékét vitték haza ma-
gukkal. A hangverseny végén a közönség nem sietett 
haza, szinte mindenki ott maradt a templom kertjében s a 
gyülekezet szorgos asszonyai gondoskodásának köszön-
het�en, szeretetlakomán folytathatták egymás között – 
még ismeretlenül is – élményeik kicserélését. 

Horváth Anikó és Elek Szilvia négykezes zongorahang-
versenye nem csak kett�jük m�vészi teljesítménye miatt 
vált számomra emlékezetessé. A már nagyon sokszor 
megcsodált m�vészi zongorajátékukon túl meghatározó 
volt a m�vészn�k közvetlen, természetes kedvessége, 
mely nagyban hozzájárult egy olyan atmoszféra kialakulá- 

sához, melyben meghatározó mértékben érezhet�vé vált 
az együttlét, a házi muzsikálás öröme. 

Napokkal a hangverseny után még egy gondolat megfo-
galmazódott bennem, mert elég ritkán tapasztal ilyet az 
ember, pedig a megfogalmazás is közhelyszer�: A nagy 
m�vész is ember! – igen, s ha közvetlen és barátságos 
ember: még nagyobb m�vész! Én így érzem. 

Röviden: Jó volt együtt lenni! 
Köszönet a szervez�knek a hangverseny megrendezésé-

ért! 
Köszönet Horváth Anikónak és Elek Szilviának a m�sor 

ötletéért, kidolgozásáért, a m�vészi munkáért! 
S nem utolsó sorban köszönet a református gyülekezet 

vendéglátásáért, szeret�, odafigyel� gondoskodásáért. 
Müller Rezs� (egy Visegrád-„szurkoló”) 

* * * 
Meglepetéssel kezd�dött az augusztus 11-i Zenés Nyári 

Esték Visegrádon. A templom orgonája zengett, amíg a 
zenekedvel� közönség gyülekezett a padsorokban. Bach 
C-dúr prelúdium és fúgája Dénes István zongoram�vész 
tolmácsolásában fogadta a templomba betér�ket. Aztán 
csend lett, és a sekrestyéb�l kilépett a m�vész, és kezdetét 
vette a hangverseny, amelyik talán a legizgalmasabb volt 
az eddigi visegrádi nyári zeneestek közül. Maga a m�sor 
tapintatosan igazodott a helyszín egyházi mivoltához. 
Templomban voltunk, és ha nem is összetett kezekkel 
imádkoztunk, de a muzsika Istenhez emelte lelkünket, és 
magasztos érzésekkel töltötte meg szívünket. Tokody 
Ilona piros ruhája, szárnyaló hangjának komolysága mel-
lett a kifejezés mosolygó der�je a hallgatóság lelkét is 
áthatotta. Nagy Béla heged�je Paganini el nem évül� 
virtuozitását varázsolta elénk. 

Remek volt a m�sor és mindenki élvezte a nagykép�ség 
nélküli tartalmas magyar darabokat is. Igazi felemel�, 
nyári élményt jelentett ez az augusztusi este; érzésekben, 
lélekben gazdagabbá váltunk ezen a szép nyári hangver-
senyen. 

Egyetlen hiányérzetem maradt: kevés volt a fiatal, és 
gyermek talán egy sem. Pedig Visegrádon zenetagozatos 
iskola m�ködik.                                            G. Nagy Nóra 

 
KÖSZÖNET 

 

 

Szeretnénk  
köszönetet mondani  
Zeller Tibornak,  
hogy  
lehet�vé tette  
a visegrádi gyerekeknek  
az ingyenes teniszoktatás  
és gyakorlás  
lehet�ségét.  
Meg szeretnénk köszönni  
György Károly  
okleveles teniszoktatónak is  
lelkes munkáját  
és türelmét. 

Teniszt megszeret� gyerekek  
és szüleik 
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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 

�

 

Ikerházban egy két-  
és egy háromszobás lakás 

KIADÓ vagy ELADÓ! 
Érdekl�dni lehet:  

a (30) 966-9288-as és a (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 

 

 
 

ALSÓ TAGOZATOS TANULÓK  
KORREPETÁLÁSÁT VÁLLALOM! 

Mohácsi Jánosné nyugdíjas pedagógus 
Telefon: (30) 681-1229 

 
 

 VISEGRÁDI HÍREK 
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala 

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

A szerkeszt�bizottság tagjai: Borsody István, Gróf Péter, dr. Gróh Dániel, 
Kálazy László, Mezei Anna, Mikesy Tamás, Scheiliné Herendi Ida 

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

Szerkeszt�ség: 2025 Visegrád, Széchenyi u. 11. Telefon/fax: 06 (26) 398-128 
Szerkeszt�ségi órák: szerdán 14–16 óra között 

ISSN 1587-7477 
Tipográfia, tördelés: Borsody István 

Nyomdai munkák: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác 

Turisztikában járatos, agilis, 
idegen nyelveket beszél�  

(német fontos!) 

MUNKATÁRSAT  
keres 

az Atlantis-Visegrád Club Kft. 

Érdekl�dni lehet 
a 06 (30) 921-8076-os telefonszámon 
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