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56-ról – ötvenhatodszor  
 

 
 

A legendás lyukas zászló 
és a felvonuló fővárosi fiatalok 

Tollas Tibor: 
 

Október 23. 
 

Rian a föld, a falak dőlnek,  
Kék harsonákkal zeng az ég.  
S barlangjából a dohos kőnek  
Az ember újra fényre lép.  
 
Fonnyadt testünket záporozza,  
Sápadt arcunkra hull a nap,  
S szédülten, szinte tántorogva,  
Szabadság, szívjuk sugarad.  
 
Sötétből tárul ki a szívünk:  
Nyíló virág a föld felett.  
A szolgaságból fényt derítünk,  
Fegyver nélkül is győztesek.  
 

 
Tisztelettel hívjuk Visegrád város  

valamennyi polgárát 
az 1956-os forradalom és szabadságharc  

56. évfordulójára rendezendı 

ÜNNEPSÉGRE,  
melyet 2012. október 23-án, kedden  

17 órakor tartunk a moziban 

Beszédet mond:  
Félegyházi András polgármester, 
majd ünnepi mősorral tisztelgünk  

a forradalom hısei és mártírjai emléke elıtt 

Mindenkit szeretettel várunk ünnepi megemlékezésünkre! 
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VÁROSHÁZI HÍREK 
 

Októberi beszámoló 
 

A Visegrádi Hírek utóbbi két számában adós maradtam 
beszámolóimmal. Mint azt már legutolsó cikkemben is 
írtam: versenyt futunk az idővel – és ez azóta sem válto-
zott. Most igyekszem pótolni az elmaradást; kezdjük tehát 
július hónaptól! 

A kezdeti, anyagi problémákból adódó nehézségek elle-
nére sikerült idén is megrendezni a Visegrádi Nemzetközi 
Palotajátékokat. A program szervezői több változtatást is 
bevezettek, és bár a kánikula miatt a nézőszám idén sem 
érte el várakozásainkat, reméljük, 2013-ban is meg tudjuk 
rendezni Magyarország egyik legnagyobb hagyományőr-
ző fesztiválját. A palotajátékokról Cseke László már be-
számolt a VH augusztusi számában, most én is, ezúton is 
köszönöm mindenki áldozatos munkáját! Városunk leg-
nagyobb lélegzetű programján ezúttal egy népes 
obergünzburgi delegáció is részt vett. A magukkal hozott 
hazai ízeket (sajtot, sört, kenyeret) kóstolóként eladták, a 
bevételt az iskolának és az óvodának ajánlották fel – 34-
34.00 forintot adhattunk így át a két intézménynek. 

A nyár és az ősz eleje igen változatos programokat kí-
nált Visegrádon mind a helybéliek, mind pedig az ide 
látogatók számára. 

Július 22-én a fellegvárban emlékeztünk meg a nándor-
fehérvári diadalról egy családias hangulatú kis ünnepség 
keretén belül. Július 28-án elkezdődött a Zenés Nyári 
Esték című rendezvénysorozat. Az első koncert a reformá-
tus, a többi pedig a katolikus templomban volt. A padso-
rok között fürkészve látható volt, hogy a hangversenyekre 
nem csak helybéliek, hanem az itt nyaralók is kíváncsiak 
voltak. Köszönjük Farkas Józsefnek és Jung Csabának, 
hogy kisbuszaikkal a szállítást vállalva lehetővé tették a 
szentgyörgypusztai idősek otthona lakóinak is a részvé-
telt. 

Augusztus 6-án este a temetőben tartottunk rövid meg-
emlékezést Áprily Lajos sírjánál a költő halálának 45. 
évfordulója alkalmából; augusztus 19-én és 20-án ünnep-
ségsorozattal tisztelegtünk államalapító Szent István kirá-
lyunk előtt. 19-én reggel 10 órakor nyílt meg a helyi ter-
melői piac, mely azóta is minden vasárnap reggel 7-től 
délig várja vásárlóit. A szervezésért köszönet illeti Cseke 
Jutkát, aki azóta is minden reggel fogadja az érkező áru-
sokat, végzi a szervezési és adminisztrációs teendőket. A 
piac közepén felállított „helykijelölő jelet” Péterffy László 
szobrászművész készítette, szeptember közepe óta pedig 
az egységes megjelenést a Hajdú András által felajánlott 
elárusító standoknak köszönhetjük. Ugyancsak 19-én este 
„Ez csak zenevonat” címmel az LGT dalaiból adtak nagy 
sikerű koncertet dunabogdányi könnyűzenei együttesek, 
valamint a szimfonikus zenekar. A koncerten fellépett 
Karácsony János, a legendás zenekar gitárosa is. Ezt 
követően – újra Nagymaros és Visegrád közös szervezé-
sében – a Duna felett tűzijátékot láthatott a népes számú 
közönség. Augusztus 20-án, a reggeli szentmise után 
visegrádi előadók adtak ünnepi műsort „Eljárulás István 
királyhoz” címmel. A programok délután folytatódtak 
elsőként a Szent György Lovagrend lovagi tornájával, 
majd a királyi palotában Borsódy László és zenekara 
rövid előadásával. Este ismét megnyílt a palotajátékok 

idején átadott Múzsák kútja, melyből ezúttal is fehér és 
vörös bor folyt. A kutat Csathó Pál mutatta be, a hangula-
tot pedig a Primavera táncegyüttes fáklyás tánca emelte. 

A szeptember egy nem helyi szervezésű programmal 
kezdődött, melynek lebonyolításában visegrádiak is részt 
vettek. Az I. Retro Mobil Hegyi Felfutó keretén belül 
közel száz régi autót és motort csodálhattak meg az érdek-
lődők. A nagy parkolóban felállították a Visegrád pavilont 
is, ahol a helyi TDM szervezet pályázati forrásból elkészí-
tett új Visegrád prospektussal és térképpel képviselte 
városunkat. A hagyományoknak megfelelően szeptember 
elején tartottuk városnapi rendezvénysorozatunkat, mely a 
Soproni Sándor Egyesület által szervezett Qudriburgium 
Játékokkal kezdődött 8-án, majd másnap a Mária-
kápolnánál megtartott szentmise után a Német Nemzetisé-
gi Önkormányzat látta vendégül a résztvevőket. Követke-
ző héten, pénteken a Mátyás Király Művelődési Házban 
került sor Vertel József bélyeggrafikai kiállításának meg-
nyitójára, majd 15-én, szombaton egész napos progra-
mokkal vártuk a családi, sport- és egészségnap vendégeit 
a sportközpontban. Ez alkalomból került sor Visegrád 
Város Pro Urbe Díjának átadására is, melyet 2012-ben 
Szebeni Imrének ítélt oda a képviselő-testület. Szebeni 
Imrének ezúton is köszönöm életének áldozatos munká-
ját! Köszönet illet továbbá mindenkit, aki segített a prog-
ram szervezésében és közreműködőként lebonyolításában. 
Itt oly sok nevet, ill. civil szervezetet kellene felsorolnom, 
hogy terjedelmi korlátok miatt bele sem kezdek! Nincs ez 
másként az egy héttel később, szeptember 22-én megren-
dezett programunkkal kapcsolatban sem. Ezen a napon 
Nagymarosra látogattunk, ahol délután 2 órától este 9 
óráig szórakoztattuk a helyieket és a visegrádiakat is. Jó 
érzés volt látni, hogy a szereplőkön, résztvevőkön kívül 
milyen sok visegrádi jött át a túlpartra és nézte meg műso-
runkat. Köszönet Jung Vilmosnak, aki díjtalanul szállította 
a visegrádiakat a túlpartra és vissza.  

 

 
 

Az oklevél és a virágcsokor átadása 
 

A program keretén belül adtuk át a Visegrád Város Tisz-
teletbeli Polgára címet Zoller Józsefné Betti néninek, aki 
28 éven át tanította gyermekeinket az általános iskolában. 
Köszönjük Betti néni munkáját és mindazok fáradozását, 
akik szervezőként, fellépőként segítettek a nagymarosi 
rendezvény lebonyolításában! 
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A felsorolásból nem maradhatnak ki gyermekeink sem, 
akik testvérvárosi kapcsolatainknak köszönhetően ismét 
rengeteg tapasztalattal, élménnyel gazdagodhattak. Az 
általános iskolások július 15–22. között Parajdra látogat-
tak a hagyományos VI–PA-tábor keretén belül, a nagyob-
bak pedig kéthetes szakmai gyakorlaton vettek részt 
Obergünzburgban (köszönet Kiss Károlynak és a Német 
Nemzetiségi Önkormányzatnak ezen esemény előkészíté-
sében végzett tevékenységéért). Ugyancsak Ober-
günzburgban vendégeskedtek focistáink is, akik a helyi 
sportegyesület fennállásának 150. évfordulója alkalmából 
látogatták meg testvérvárosunkat. Itt is szeretném megkö-
szönni mindazok áldozatos munkáját, akik évek, évtize-
dek óta segítik testvérvárosi kapcsolataink ápolását. Egy-
úttal szeretnék kitérni arra is, hogy testvérvárosaink pol-
gármestereinek kezdeményezésére új szállal szeretnénk 
bővíteni a fiatalok lehetőségeit. Erre civil segítő csapat 
alakult; felhívásukat ugyancsak ebben a lapszámban ol-
vashatják. Munkájukat köszönöm és egyben szeretnék 
biztatni mindenkit a részvételre! 

Szeptember első napjaiban – a visegrádi csapat tagjaival 
együtt – magam is részt vettem a Lancianóban hagyomá-
nyosan megrendezett Mastrogiurato-választás hagyomá-
nyos ünnepi eseményén. Fölemelő érzés volt látni, hogy 
egy szintén évezredes hagyományokkal rendelkező város 
és évszázados hagyományokkal bíró eseményén Visegrád 
kiemelkedő helyi értékű szereplő. 

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy szeptember 23-án 
újabb együttműködési megállapodást írtunk alá. A len-
gyelországi Debno város küldöttsége hosszú évek óta 
vesz részt a palotajátékokon, fellépéseiket a Szent György 
Lovagrend tagjai és dobosai minden év szeptemberében 
viszonozzák. Az ötoldalú szerződés aláírásával – melyet a 
település mellett a tarnowi és a visegrádi múzeum, vala-
mit a Szent György Lovagrend is aláírt – a kultúra egyéb 
területein is lehetőség nyílik a két város kapcsolatának 
erősítésére. Köszönet Cseke Lászlónak, a Szent György 
Lovagrend és a Primavera együttes hagyományőrzőinek, 
Karaba Istvánnak az előkészítésben, fordításban végzett 
munkájáért, Kacsán Györgynek a megállapodás szövegé-
nek gyönyörű tipográfiai megjelenéséért, valamint Szűcs 
Sándornak a nyomtatásért! 

A rendezvényeinkről szóló beszámoló végén intézmé-
nyeink munkatársain, ill. dolgozóinkon kívül szeretnék 
még egyszer köszönetet mondani minden visegrádi civil 
szervezetnek, csoportnak és minden lelkes visegrádinak, 
akiknek köszönhetően nem tudtam rövidebbre fogni be-
számolómnak a programjainkkal kapcsolatos részét. 

A képviselő-testület munkájáról, ill. az üléseken született 
határozatokról a Visegrádi Hírek hasábjain hónapról hó-
napra tájékoztatjuk az olvasókat; az üléseket a Danubia 
Televízió továbbra is közvetíti. Mégis, van néhány olyan 
téma, melyekről szeretnék külön is beszámolni. 

Az egyik, talán a lakosságot leginkább érdeklő kérdés a 
városközpont-beruházás jelenlegi állása. Már többször 
elhangzott: május óta gyakorlatilag folyamatosan azon 
dolgozunk, hogy az elnyert 550 millió forintos támogatást 
ne veszítse el a város. Az eredeti elképzelés megvalósítá-
sa meghiúsult ugyan, de a többszöri egyeztetéseknek 
köszönhetően sikerült a pénzt itt tartani; a ProRégióval 
megkötött támogatási szerződés módosítását aláírtuk. A 
beruházás most a Visegrád tulajdonában lévő épületek, 

köztük a polgármesteri hivatal, valamint a mozi épületé-
nek teljes felújítását, ill. bővítését tartalmazza. Terveink 
szerint megújul az egészségház homlokzata, valamint 
elkészül egy rendezvénytér is a tornacsarnok mögötti 
terület parkosításával együtt. A szeptember 20-án megtar-
tott ülésen a képviselő-testület elfogadta az „Ezeréves 
Visegrád városközponti fejlesztése” tárgyú projekt kere-
tében megvalósuló építmények előkészítő tervének tar-
talmát. A városközponttal kapcsolatban egyébként tájé-
koztató olvasható Visegrád honlapján, ill. a cikk megjele-
nésének időpontjában már túl leszünk a témában megtar-
tott lakossági fórumon is. Fontos hangsúlyozni, hogy a 
beruházás előkészítésével kapcsolatban további szűk, 
belső határidőket kell tartanunk; ezek tartása továbbra is 
megfeszített munkát jelentenek a folyamatban résztvevők 
számára. 

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy TÁMOP pályázati 
lehetőség nyílt az iskola és az óvoda fejlesztésére. Az 
intézményvezetők aktív részvételével mindkét pályázatot 
benyújtottuk, melyek támogatottsága 100%-os, tehát saját 
erőt nem igényel. Az eredményről tájékoztatjuk Önöket. 

Végül egy sajnálatos eseménnyel kapcsolatban szeretnék 
tájékoztatást adni. Július végén óriási eső és vihar pusztí-
tott Visegrádon, melynek következtében magán- és ön-
kormányzati ingatlanokban is nagy károk keletkeztek. 
Elsőként köszönöm mindazok munkáját, akik aznap este-
éjszaka segítettek a védekezésben, ill. a vihar után az 
utak, utcák járhatóvá tételében! Az önkormányzat a véde-
kezésre és a károk helyreállítására pályázatot nyújtott be a 
vis maior keret terhére 56.700.065 forint értékben. 

A Visegrádi Hírek augusztusi számában megjelent egy 
közlemény Visegrád gyümölcsfa-telepítési programjáról. 
Most én is kérem Önöket, hogy ötleteikkel, javaslataikkal, 
együttműködési szándékukkal keressék a program szerve-
zőit! Szintén megjelent a Visegrádi Hírekben Gróh Dáni-
el felhívása a város jelenleg névtelen, vagy spontán elne-
vezéssel bíró közterületeinek feltérképezésével kapcsolat-
ban. Kérem én is Önöket, hogy ha tudomásuk van ilyen 
utcákról, terekről, jelezzék azt!  

Félegyházi András  
                                                                 polgármester 

 
Tisztelt Lakosság! 

 

2012. szeptember 1-jétől a nem fás szárú zöld anyag 
gyűjtése az erre a célra 200 forintért megvásárolható zsá-
kokban történik. Kérjük Önöket, hogy a zöld anyagot 
kizárólag ezekben a jelölt zsákokban helyezzék ki! A más 
típusú zsákban lévő anyagot nem áll módunkban elszállí-
tani. 

A zsákban nem gyűjthető (fás szárú) növényi eredetű 
anyagot továbbra is legfeljebb 25 kilós kötegenként, spár-
gával átkötve kell kihelyezni. Változás az eddigiekhez 
képest az, hogy a kötegekre 2012. október 1-jétől a pol-
gármesteri hivatalban, a Polgár boltban és a Barkácsbolt-
ban ugyancsak 200 forintért megvásárolható öntapadós 
matricát kell felerősíteni. A nagyobb mennyiségű fás 
szárú zöld anyag elszállítása előzetes egyeztetés alapján 
lehetséges; érdeklődni lehet a 06 (20) 456-1841-es vagy a 
06 (30) 268-1469-es telefonszámon. 

Visegrád Város Polgármesteri Hivatal  
város- és községgazdálkodási csoportja 
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Visegrád Város 2012. évi kitüntetettjei 
 

Az idei elismeréseket szeptember 15-én a családi, sport- és egészségnapon, 
ill. szeptember 22-én a Nagymaroson rendezett Visegrád Napon kapták meg  

az arra érdemesek a képviselő-testület döntése értelmében. 
 

Pro Urbe Díjban részesült: 
 

SZEBENI IMRE 
 

Szebeni Imre Visegrád szülötte, és csak iskolai tanulmányaihoz, a 
katonai szolgálatához, ill. a munkájához kapcsolódó távollétek tették 
egy-egy időszakra „hűtlenné” szülőfalujához. Életútja minden komoly 
állomása Visegrádhoz köthető. A városhoz, mely gyermek- és ifjú 
éveiben az ismeretek, élmények gyűjtését kínálta fel, hogy aztán fel-
nőttként ugyanezt biztosítsa családja részére, majd napjainkig tovább 
adja a körülötte lévő fiataloknak, felnőtteknek. 

Szebeni Imre ars poeticáját két szóval összegezhetjük: hűség és szol-
gálat. 

Hűség ahhoz a kivételezett szépségű tájhoz, ahová született. Hűség 
és szolgálat ahhoz a közösséghez, amiből, „mint fatörzsből gyönge 
ága” hajtatott ő is új ágakat. Azt is tudja, hogy a friss, hajlékony vesz-
szőket lehet és kell is a szépre, jóra irányítani. Kitalálta, megtervezte 
és megszervezte mindazt, ami rejtetten a gyermeki lélek igényével is 
találkozott: evezőstúrák, „törp” és focitáborok, kerékpáros akadály-
versenyek, éjszakai kalandtúrák, katasztrófaversenyek, foci és játék, 
játék és foci minden mennyiségben, kicsiben és nagyban! 

És rend a sátrak egyenesében, a reggeli tornában, az éjszakai őrség-
ben, a közlekedés szabályaiban, a tűzrakásnál, a feladatok teljesítésé-
ben – és humor a tábortűznél, a farsangi bálon, az osztálykirándulások 
bulijában, a jutalmazásban, a kedveskedő meglepetésekben, a snúro-
zásban és snapszlizásban. 

Szebeni Imre nemcsak a közösség megteremtésében, hanem annak 
építésében, megtartásában is töretlen szorgalommal vesz részt napja-
inkig. Büszkén vállalva sváb gyökereit, példát mutat minden korosz-
tálynak, hogy hogyan tegyük hitelessé nemzetiségi identitásunkat! 
Hűséggel szolgálja kreativitásával, adottságaival, zenei tehetségével a 
német kisebbség hagyományait: 

– felújította a sajbázást, átadva annak technikai tudását, megéreztette 
velünk ennek a helyi sváb népszokásnak a báját; 

– a farsangtemetést segítette „feltámasztani”; 
– kezdetektől fogva nélkülözhetetlen tagja a fúvószenekarnak; 
– kitartó hűséggel vállalja a nemzetiségi énekkar olykor nehéz fel-

adatit; 
– a pincemester-avató heccmestereként éveken át szórakoztatta a kö-

zönséget. 
A kulturális és sporttevékenység mellett mindig megtalálta feladatát 

Visegrád közéletében is. Segítette a polgári védelem, az árvízvédelem, 
a köztisztaság és a közrend munkáit.  A város korábbi és jelenlegi 
külföldi kapcsolatainak ápolásában is aktívan részt vett. Talán többen 
emlékszünk még az egykori NDK-beli, a lengyelországi Gnezno, majd 
az obergünzburgi és parajdi iskolai kapcsolatokra, melyekben mindig 
számíthattunk Szebeni Imre részvételére. 

S mindezt a Visegrádért tett sokszínű, önzetlen áldozatot kívánó kö-
zösségi munkát mindig vidáman, örömmel teszi. Teheti, mert minden-
ben mellette áll hasonló szívvel társa, Szebeni Imréné Szilas Teri. Az 
együtt megélt szép és termékeny évek gyümölcsét köszönjük meg 
neki Visegrád város polgárai nevében a Pro Urbe Díj átadásával. Úgy 
gondoljuk, hogy Szebeni Imre magas színvonalú, lelkiismeretesen 
végzett tevékenysége alapján mindenképpen méltó arra, hogy a város 
kifejezze neki tiszteletét és megbecsülését.  

Visegrád Tiszteletbeli Polgára 
címet kapta: 
 

ZOLLER JÓZSEFNÉ 
 

Gróf Széchenyi István gondolatai illenek ta-
lán leginkább Zoller Józsefné visegrádi tanítói 
működésére: „Azokért élünk, akiket szeretünk, 
azokért, akik igaznak tarthatnak. A jövőért 
élünk, a népért, s jóért, amit tehetünk.” 

Tanítványai ma is csak így szólítják: „Betti 
néni!”, s talán nosztalgikusan emlegetik saját 
gyermekeiknek Betti néni szelíd hangját, csak 
a szigor idején keménnyé váló, máskor mindig 
mosolygó tekintetét, békés, türelmes válaszait 
a kiapadhatatlan kíváncsi kérdésekre. 

28 tanév kitörölhetetlen nyomot hagy a fogé-
kony gyermeki lélekben. S azok a szerencsé-
sek, akik az ő szelíd vezetésével indulhattak a 
tudás, a tanulás göröngyös útján, olyan példát 
láthattak, élhettek meg, mint a kötelességtudás, 
tisztesség, igazságosság örök értékeit. 

Zoller Józsefné 1969. szeptember 1-jétől 
1997 szeptemberéig tanított a visegrádi Áprily 
Lajos Általános Iskolában, 14 évig az igazga-
tóhelyettesi feladatokat is ellátta. Pályaválasz-
tásáról, hivatásáról így vallott nyugdíjba vonu-
lásakor: „… azért akartam tanító lenni, mert 
szerettem a gyerekeket, a kicsiket, szeretek 
velük foglalkozni … A tanítói munkánál nem is 
tudnék testhezállóbbat elképzelni magamnak: 
nincs annál csodálatosabb érzés, mint megta-
pasztalni az írni-olvasni tanuló gyerekeknél a 
felfedezés örömét, ha pl. két-három, addig 
értelmetlen betűből értelmes szót tud összeol-
vasni. … Öröm volt megtapasztalni a tíz éves 
gyerekek önállóságát, s jó érzés volt magamé-
nak tudni ezt az eredményt.” 

Köszöntjük most Zoller Józsefné Hampl Bor-
bálát, s köszönjük, hogy 28 évig nagyszerű 
pedagógusként gondját viselte a visegrádi 
gyerekeknek a szülők és a kollégák örömére! 
Köszönjük a szépet, a jót, az igazat! 

Úgy gondoljuk, hogy Zoller Józsefné magas 
színvonalú, lelkiismeretesen végzett tevékeny-
sége alapján mindenképpen méltó arra, hogy 
városunk kifejezze neki tiszteletét és megbe-
csülését. Éppen ezért a képviselő-testület dön-
tése értelmében Visegrád Város Tiszteletbeli 
Polgára címet adományozza neki a város.  

Kívánjuk, hogy a Jóisten éltesse soká egész-
ségben, békében! 
 

Mindkét kitüntetettnek mindannyiunk 
nevében gratulálunk! 



XXVIII. évfolyam 10. szám                                  VISEGRÁDI HÍREK                                                                            5 
 

Együtt… 
 

A szeptemberi csengőszó gyorsan terelte gondolatainkat az 
újabb teendők felé, pedig sokunknak a nyár is elfoglaltsá-
gokkal volt teli. 

Mint ahogyan azt az előző lapszámban olvashatták, július-
ban Parajdon táborozott 20 fős csapatunk. Olvashattak él-
ményeinkről az újságban s a honlapunkon is. Az miatt ka-
nyarodom most vissza a nyár emlékéhez, mert fontosnak 
tartom megemlíteni, hogy iskolánk tevékenységét névvel 
vagy név nélkül számos jó szándékú adományozó segíti – 
így volt ez a nyári tábor esetében is. A tábor céljainak meg-
valósulását évről évre segíti az Utilis Kft., amely az idei 
évben is 150.000 forinttal járult hozzá a tábori program 
megvalósulásához. A táncosok útiköltségét és minden gyer-
mek biztosítását egy hasonló léptékű, névtelenül érkező 
hozzájárulás fedezte. Az Áprily Iskoláért Alapítvány 100.000 
forintot ajánlott fel, amelynek egy részét személyes támoga-
tásra, más részét programszervezésre költöttük. Személyes 
támogatásként Mezei Anna is velünk tartott, ami nem egysze-
rűen csak segítség volt, vele a tábor történelme is megérke-
zett közénk. A tábor egész ideje alatt vállalt gyermekkísérői 
feladatokat Bene Éva és Galonics Péter Márk, ami a gyer-
mekek biztonsága szempontjából szintén jelentős segítség-
nek számított. 

A nyár folyamán a visegrádi főépületben sor került egy 
régóta esedékes átalakításra, amelynek során kialakították – a 
tanári szoba és a többfunkciós iroda helyiségének cseréjével, 
valamint az egyik helyiség szétválasztásával – az igazgatói 
szobát és a titkárságot. A fenntartó ezzel az átalakítással egy 
régi kötelezettségnek tett eleget, s nem utolsósorban elvisel-
hetőbbé tette az iroda túlterheltségét. A felújítás egy részét az 
intézmény költségvetéséből fedeztük, mint ahogyan a 6. 
osztály padlófelújítását és az épületek meszelését, nyári 
karbantartását is. Ezen felül jelentős segítséget kaptunk id. 
Schüszterl Károlytól, aki aktív évei alatt is mindig támogatta 
az iskolát, s jelenlegi tevékenysége nélkül az átalakítás sem 
valósulhatott volna meg. A bútorok, eszközök gyártása és 
beszerelése még mindig folyik, s a tantestület tagjai is hozzá-
járulnak a maguk eszközeivel ahhoz, hogy a szűkös tereket 
minél gazdaságosabban használhassuk ki. Nem felejthetjük 
ki azt sem, hogy a GAMESZ dolgozói erőn felül igyekeztek 
helyt állni a felújításban, s mivel a városban máshol is sok a 
teendőjük, munkaidejük végeztével is dolgoztak az iskolá-
ban, hogy a legfontosabb munkálatokkal végezzenek. Az 
átalakítás során a folyosón új, korszerű ajtót szerelt be – 
nagyrészt adományként – Fináczi Zsófia és családja, akik 
egyébként a tanévzáró ünnepélyen egy osztálynyi kötelező 
olvasmánnyal gazdagították az iskola könyvtárát.  

A közelmúltban alapítványunk pályázatot adott be a hátsó 
udvarrész felújítására, de – bár elismerten gondos tervet 
sikerült benyújtani – sajnos nem kerülhettünk a kedvezmé-
nyezettek közé. Mivel az udvarrész burkolása – és ezzel az 
egészségesen és biztonságosan használható szabadtéri moz-
gásfelület létrehozása – sokak számára kiemelkedően fontos, 
az ősz folyamán újra nekiindulunk a megvalósításnak. Jelen-
leg 250.000 forint gyűlt össze a cél megvalósítására magán-
személyek és az obergünzburgi küldöttség adományából, az 
iskola diák- és felnőtt közösségeinek felajánlásából, alapít-
ványi támogatásból. Az önkormányzat kezdeményezésünket 
támogatni kívánja, így remélhetőleg sikerül megvalósítani 
tervünket. 

A hónap végén adtunk be egy közel 60.000.000 forintos 
pályázatot „Innovatív Iskolák” pályázati címmel, melynek 
összeállításában a nyári szünetben a tantestület jelentős része 
is részt vett. 

Október közepétől iskolánk tanulói közül kb. negyven diák 
tanulhat majd meg síelni a visegrádi sípálya műfüves oktató-
pályáján. Ez a projekt egy önmagát megnevezni nem kívánó 
magánszemélynek (mint ötletgazdának) jelentős pénzügyi 
szerepvállalásával, hozzá csatlakozó ösztönző és támogató 
személyek részvételével – közöttük Gutbrod Rezsővel, a 
sípálya üzemeltetőjével, akinek jóvoltából az azt igénylők 
térítésmentesen juthatnak sífelszereléshez – valósulhat meg. 
A diákok közül eddig több mint ötvenen jelezték részvételi 
szándékukat; reméljük, hogy többségük a síszezon kezdetéig 
el is sajátíthatja a síelés alapjait. Decemberben, az igazi 
síszezon kezdetétől hóolvadásig a többi, már síelni, snow-
boardozni tudó diák is hódolhat az egyébként drágának szá-
mító téli sportszenvedélynek, hiszen az Áprily iskola minden 
diákigazolvánnyal rendelkező tanulója ingyenesen használ-
hatja a teljes síszezon alatt hétköznaponként egész nap, hét-
végenként 17 óra után a sípályát. 

További terveink között szerepel, hogy az őszi szünetet az 
Áprily Iskoláért Alapítvány felajánlása alapján egyes osztá-
lyok táblafelújításával tegyük hasznossá. 

A szünet után pedig – mint ahogyan lenni szokott – kezde-
tét veszi az Áprily-hét, amelynek során névadó költőnk szü-
letésének 125., halálának 45. és az iskola névfelvételének 25. 
évfordulójáról emlékezünk meg. November 10-én este 7 
órától tartjuk az alapítványi estélyt, amely az ünnepi hét 
kezdete. Már most elmondható, hogy nemes, nagylelkű és 
nagy léptékű adományok érkeztek az alapítványhoz (ill. a 
velük együttműködő szülői szervezethez) az estély kapcsán, 
amelynek bevételei – mint ahogyan ez az iskola és a kurató-
rium eddigi beszámolóiból kiderült – végső soron a gyerekek 
és az intézmény egyéni, ill. közösségi céljainak megvalósítá-
sát segítik elő. (Bővebben e témában az ünnepi hét lezárása 
után adunk tájékoztatást.) 

Hogy támogatóink sorát tovább folytassam, a közelmúltban 
a Német Kisebbségi Önkormányzat vezetősége nevében 
ajánlotta fel segítségét Scheiliné Herendi Ida. A felajánlást 
mérlegelve, közös döntésünk értelmében a felajánlott pénz-
ügyi támogatás jelentős részét német nemzetiségi viseletek 
készíttetésére fordítjuk majd, hiszen a tanév végén iskolai 
küldöttség utazik az obergünzburgi városi küldöttség meghí-
vására egy háromnapos fesztiválra, amelyre a szakmai felké-
szülés már megkezdődött. 

Nem beszéltem még arról, hogy megkezdődtek a túrák, 
kirándulások, amelyeknek során továbbra is térítésmentesen 
szállít minket a visegrádi és a kisoroszi komp, s arról sem, 
hogy a szomjas diákok természetesen a Visegrádi Ásványvíz 
Kft. által folyamatosan biztosított ásványvizet fogyasztják, 
vagy arról, hogy az év végi jutalomkönyvek beszerzésében 
az Összefogás Dömösért Közhasznú Egyesület segített. 

Tisztelt Olvasók! Jelen cikkemben csak áttételesen jelennek 
meg iskolánk ünnepei és hétköznapjai. Célzottan más került 
most előtérbe: azokról a támogatóinkról írtam, akik e néhány 
hónap alatt nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy intézmé-
nyünk jól működhessen, hogy diákjaink minél szélesebb köre 
részesülhessen olyan támogatásban, amelynek következtében 
újabb élményekre tehet szert, s olyan tevékenységekkel 
gazdagodhat, amelyek más településeken nem, vagy csak 
nagy nehézségek árán érhetők el. A támogatás mértéke rend-
kívül jelentős, súlyos forintokra is lefordítható. Legjelentő-
sebbnek mégis a szándékot gondolom, azt, hogy sok magán-
személy és közösség jó szándékú figyelme irányul a visegrá-
di iskolára, az Áprily tanulóira – legyenek azok bármelyik 
település lakói. Köszönöm közösségünk valamennyi tagja 
nevében támogatóink segítségét – nemcsak azokét, akiknek 
tevékenységéről  most szót ejtettem, hiszen felsorolásuk még 

(Folytatás a 6. oldalon) 
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(Folytatás az 5. oldalról) 
az érintett időszak vonatkozásában sem teljes körű –, mert 
figyelmük és segítségük nélkül nemcsak nehezebb, hanem 
színtelenebb is lenne az élet itt az Áprilyban.  

Nehezen indult az év – egyre szélesebb tevékenységi kör-
ben  tevékenykedünk;   a  sok  funkciónak  időben  és  térben 

ilyen szűkös keretek között megfelelni néha már lehetetlen 
küldetésnek tűnik. Kívánom mindannyiunknak, hogy egy-
másról mindvégig a legjobb szándékot feltételezve, egymás-
hoz tisztelettel közeledve, derűsen érkezhessünk meg a tanév 
végéhez. (Vigyázat, mindjárt itt van!) 

Bozóki Marianna 
 

Elızetes a második Áprily-estélyrıl 
 

Az Áprily Iskoláért Alapítvány, az Áprily Lajos Általános 
Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat, valamint az iskola Szülői Szerve-
zete 2012-ben immár második alkalommal rendezi meg az 
Áprily-estélyt. 

Célunk az előző évben megfogalmazottakkal azonos: egy 
kellemes, szórakozást is biztosító esten kívánjuk az egy 
szándékú, nemes célt támogató, az iskola mindenkori felada-
tát segítőket fehér asztal mellé ültetni. Hisszük, hogy a kötet-
len találkozás, az ismerkedés, a barátkozás, a közvetlen 
kapcsolatok lehetősége erősebb alapokat adhat a további 
munkához. Ezzel a szándékkal hívunk és várunk szeretettel 
mindenkit az  

ÁPRILY-ESTÉLYRE  
2012. november 10-én,  

szombaton 19 órai kezdettel 
a Magyar László Tornacsarnokba. 

Az estély védnökei városunk idei kitüntetettjei:  
Zoller Józsefné, Visegrád Tiszteletbeli Polgára 

és Szebeni Imre, Pro Urbe Díjas. 
 

Az Áprily Iskoláért Alapítvány az iskola névfelvéte-lének 
25. évfordulója alkalmából 25 éves osztálytalálkozóra hívja 
az estélyre az 1987/88-as tanévben végzett diákjait. Ezzel 
egyúttal hagyományt szeretnénk teremteni. Az elkövetkező 
Áprily-estélyek rendezvényére véndiák-találkozót is meghir-
detünk a visegrádi iskola egy-egy korábbi évfolyamának. A 
nyilvános osztálytalálkozókkal lehetőséget biztosítunk az 
egymás után következő generációk találkozására, hogy az 
alma mater vonzásában átadhassuk a mindig megújuló neve-
lés tapasztalatait, a gyökerek bemutatásával segítsük és erő-
sítsük a mai fiatal szülők és gyermekeik identitását. 
  

Az este során – a 2011-es Áprily-estély hagyományait foly-
tatva – a visegrádi iskolához kötődő programokat kínáljuk 
vendégeinknek: 

– Áprily Lajos–Bardon Alfréd: Visegrádi képek c. könyvé-
nek bemutatása; 

– az iskolások fellépése; 
– „Áprily Lajos életének helyszínei” c. bélyegterv- és kép-

zőművészeti pályázatra érkező alkotások kiállítása; 
– életképek kivetítése a 25 éves osztálytalálkozó kapcsán; 
– az iskola volt diákjai, Szkok Iván és Kiss Márta képző-

művészek felajánlott képeinek árverése; 
– vacsora, zene és tánc; 
– tombola; 
– a Szimbola együttes (Farkas Enikő, Fagyas Róbert, Koller 

Péter) műsora. 
A szórakoztató tánczenét ifj. Ott Rezső zenekara,  

a Judy in the Sky Band biztosítja. 
 

Az Áprily-estélyre az előző év gyakorlatának megfelelően 
különböző címletekben „Suli-bankót” válthatnak az iskolát 
és közösségét támogatók november 1-jétől a megadott hely-
színeken. A szervezés és a rendezvény zökkenőmentes lebo-
nyolítása érdekében kérjük, hogy előzetesen jelezzék jegy-
igényüket a szervezőknél! 

 „Suli-bankó” vacsorával: 1500 Ft; 
„Suli-bankó” vacsorával a 25 éves diáktalálkozó résztvevői 

és a jelenleg még tanuló volt Áprily-s diákok számára: 1200 
Ft; 

Támogatói jegy: 500 Ft. 
A „Suli-bankókat” az alábbi helyeken és a szervezőknél 

lehet kiváltani előzetesen: 
Iskola titkársága (26) 398-312; 
Mezei Anna 06 (20) 965-1534, (26) 397-129, 

aprilyalapitvany@gmail.com; 
Dr. Kádár Petra 06 (20) 330-3196; 
Muckstadtné András Enikő 06 (20) 534-2321, (26) 398-

100; 
Piknik büfé (Kangas Kinga); 
Káosz bolt. 
Mindenkit szeretettel várunk estélyünkre, és kérjük az ügy 

mellé álló volt tanítványok, vállalkozók, művészek és min-
den, ötlettel rendelkező jelentkezését, aki bármilyen konkrét 
segítséget nyújtana az est sikeréhez! 

Áprily Iskoláért Alapítvány kuratóriuma 
 

HÍDFUTÁSON AZ ÁPRILY 
 

Immár 12. alkalommal rendezték meg Esztergomban a Má-
ria Valéria hídfutást, melyen 3. éve az iskolánk tanulói is 
rajthoz állnak. Idén rekordlétszámú nevezés futott be, össze-
sen 2269-en álltak rajthoz. A táv nem egy maratoni (nem is 
ez a cél), kényelmes tempóban 20–25 perc alatt le lehet 
kocogni.  

 

 
 

Természetesen vannak, akik minél jobb időre hajtanak (ami 
nagyon dicséretes dolog), de a többséget különösebben nem 
nagyon zavarta, ha 1-2 perccel – vagy esetleg 10 perccel – 
később ért be, mint az eleje.  

Diákjaink közül többen is nagyon jó időt futottak: 
Sickerling Maximilian János korcsoportjában a 7. helyen 
végzett. Zeller Péter a 9., míg Scheili Sára a 20. helyen zárt 
korcsoportján belül. Minden futónak gratulálunk! A nevek 
mellett zárójelben a korcsoporton belüli helyezés látható: 
Ispán Filip (84.), Dani Dávid Csaba (a pilismaróti iskolából 
– 154.), Lénárd Dávid (38.), Oláh Marcell (95.), Oláh Péter 
(96.), Fekete András (22.), Petrányi Stella (198.), Farkas 
Györgyi (161.).  

Köszönöm a kísérő szülőknek a segítséget!   
Paulusz József 
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NEMZETISÉGI OLDAL – Szerkeszti a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
 
Nemzetiségi énekkarunk meghívást kapott a 

 

BERKENYEI BÚCSÚBA 
 

Szeptember 16-án vasárnap kellemes meghívásnak tet-
tünk eleget, ugyanis berkenyei sváb nemzetiségi barátaink 
felújított főterük átadására és hagyományos Mária-napi 
búcsújuk alkalmából rendezett ünnepükre hívtak minket. 

A meghívást örömmel fogadtuk, s ez egyben jó lehető-
ség is volt egy kis közös nemzetiségi kirándulásra is. 

Az énekkari tagokon kívül szép számmal jelentkeztek 
mások is, így a városi buszunkat sikerült háromnegyedig 
megtölteni. Sitku Annuska, Gerstmayer Johann és Boriska 
nemcsak a szép program, hanem a rokonságukkal való 
találkozás miatt is kapcsolódtak hozzánk. 

Megérkezésünkkor Schmidt József, a Falumúzeum igaz-
gatója fogadott minket, finom házi sütemények és frissí-
tők és egy kis „konty alá való” itóka volt a belépőnk a 
búcsúba. 

 

A felfrissülés után 
Józsi bemutatta 
nekünk a Falumúze-
umot, amely egy 
eredetiben meg-
maradt, berendezett 
sváb parasztház 
gazdasági épületekkel 
együtt. Míg néze-
lődtünk a házban, és 
hallgattuk a tárlat-
vezetést, sokunkban 
gyerekkori emlékek 
éledtek újjá; bizony, 
akkori konyhai 
eszközeink egy részét 
még a mai napig sok 

család használja, pl.: dupla fenekű vas lábost (ebben sül 
meg legízletesebbre a vasárnapi rántott csirke!), öntvény 
mákdaráló, mely szinte sajtolja a mákszemeket, milyen 
finom is az ilyen darálón őrölt mák, ettől volt oly ízletes a 
karácsonyi mákos guba vagy a bejgli! 

A múzeum megtekintése után indult a délutáni 
kultúrprogram a falu központjában épített rendezvényté-
ren. Az ácsolt, állandóra kialakított fedett színpadon lép-
tek fel a környékről meghívott német és szlovák nemzeti-
ségi csoportok, tarka, színvonalas előadásokkal. A fellé-
pők Dunaharasztiról, Nógrádról, Soroksárról és Visegrád-
ról érkeztek, a helyiek nyitották és zárták az ünnepi elő-
adásokat. 

Délután 5 órakor kezdődött az újjáépült faluközpont át-
adási ceremóniája. Az évekkel korábban felállított Petőfi-
szobor mellé most egy nagyon szép, a hely építészeti 
stílusához illeszkedő szökőkutat avattak, adtak át a köz-
nek. A ceremónia végén a helyi plébános úr (Győry Csa-
ba) az új kutat megszentelte. 

Beszédet mondott Schmidt Józsefné polgármesterasz-
szony (aki immár 22. éve irányítja a községet) megkö-
szönte közössége tagjainak összefogását és önzetlen segít-
ségét, mely nélkül eredményeik sem születhetnének meg! 

 A rendszerváltástól napjainkig megtett utat, melyet egy 
600 lelket számláló kis közösség meg tudott tenni, ennek 
elismerését fejezte ki beszédében Berkenye országgyűlési 
képviselője, Balla Mihály úr is. 

A beszédek közben a helyi (4. osztályos általános) isko-
lások verssel, énekkel léptek színre, majd a Berkenyei 
Nemzetiségi Énekkar és a Váci Ifjúsági Fúvószenekar 
köszöntötte a jelenlévőket. 

 

A délutáni per-
formanszok és a finom 
vacsora (gulyásleves 
és rétes) után Józsi 
igazgató úr bemutatta 
nekünk a késő barokk 
stílusban épült (1777. 
év) római katolikus 
templomot. A temp-
lom különlegessége, 
hogy itt őriznek Krisz-
tus keresztjéből erek-
lyeként egy darabot.  

Poór Péter Nosztal-
gia show-jával foly-
tatódott a vigasság, de 
nekünk ekkor bú-

csúznunk kellett, mert várt ránk Jung Viliék 8 órai grátisz 
kompja. (Köszönjük Nektek!) 

Nagyon szép napunk volt Berkenyén, köszönünk min-
dent, magas szintű vendégszereteteket, őszinte barátságo-
tokat; jó volt köztetek lenni! Reméljük, hasonlóval tudunk 
majd mi is nektek szolgálni! 

 Herendi Ida 
 

MEGHÍVÓ 
 

A Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat 
szeretettel meghív minden kedves Visegrádit 

 

2012. október 20-án du. 15 órai kezdettel 
 

a TORNACSARNOKBAN rendezett 
 

SZÜRETI MULATSÁGRA 
és 

 

NEMZETISÉGI TALÁLKOZÓRA 
 

15.00–16.30: Lovas felvonulás a tornacsarnoktól a 
Fı utcán az 1848-as emlékmőhöz; tovább a 
Széchenyi utcán a református templom-
hoz; majd vissza a Fı utcán a tornacsar-
nokhoz 

17.00-19.00: Nemzetiségi énekkarok, tánccso-
portok és fúvósok fellépése 

20.00–24.00: Sváb bál 
 

A jó hangulatú esti bálról  
a Vértessomlóról érkezı  

HEIMATTÖNE KAPELLE gondoskodik! 
 

Khomm’ z’uns und sájd unser’ Käste! 
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Gyerekkuckó 
 

Kedves Gyerekek! 
Október hónap legszebb ünnepére, október 23-ra emlékez-

ve két, 1956-ban 12 éves fiú naplóját mutatom be Nektek. A 
két fiú: Csics Gyula (Gyuli) és Kovács Jancsi egy házban 
lakott Budapesten a forradalom központi eseményeihez 
közel. Barátok, iskolatársak voltak és Jancsi kezdeményezé-
sére egyszerre kezdtek naplót írni október 23-tól. A két napló 
az események egyezése miatt csak stílusában tér el, de min-
denképpen érdekes abból a szempontból, hogy miként élt át 
ma már történelemnek számító eseményt két budapesti, a 
kamaszkor kezdetén álló srác. 

 

 
 

Csics Gyula naplójának címoldala 
 

Hogyan teltek napjaik, mit gondoltak a felnőttek 
,,dolgairól”, mi volt a véleményük a látottakról, az utcán 
rájuk leselkedő veszélyekről, mi történt ezekben a napokban 
az iskolájukban stb.? Ugye, milyen érdekes lehet mindez 
Nektek is, akik 56 évvel az események után egész más világ-
ban éltek, egészen más az érdeklődésetek, mást jelent Nektek  

a kaland, az izgalom, más veszélyek leselkednek Rátok, és 
egészen más titkot jegyeztek a naplótok (ha írtok) vagy a 
facebook oldalára. Az is felmerülhet Bennetek, hogy ,,élte 
túl” ez a két napló a forradalom leverését követő szigort, a 
hősies események minden emlékét eltiporni akaró hatalom 
büntetőakcióját? Igen, a naplók megőrzése, illetve előkerülé-
se is kalandos utat járt be. Csics Gyula így írt erről: ,,Érdekes 
volt a napló utóélete is. Amikor az orosz csapatok kivonulása 
után elővettem a rejtekhelyéről, többször is elolvastam. Egy 
kicsit csalódott voltam, mert nem mindent találtam meg 
benne, amiről pedig azt hittem, hogy leírtam, hiszen nagy 
hatással volt rám… Én a naplót több mint 30 évig az íróasz-
talom leghátsó zugában őriztem, alaposan becsomagolva, 
«titkosítva».” 

Kovács Jancsi naplójának kalandos utóéletéről Kieselbach 
Tamás – Jancsi naplójának kiadója – előszavát idézem: ,,Még 
megtalálásának körülményei is szimbolikusak. A szemétből 
vették ki. Az Ecseri piacon talált rá mai tulajdonosa, Molnos 
Péter. Egy eldobott, s a pusztulástól megmentett könyv…” 

Ezek után talán most már arra is kíváncsiak lettetek, hogy 
mi lett a két naplóíró fiú további sorsa? 

Kovács Jancsiról a gyermekkori barát – akit ő ,,Gyuli”-nak 
becéz a naplóban – könyvének utószavában ad szomorú 
információt: ,,… a naplóírás is – mondhatni – közös tevé-
kenységünk volt. Ennek elmondásával tartozom beteg bará-
tomnak, aki huzamosabb ideje egy otthonban él, és sajnos 
már nem tudja felfogni, mi lett naplóírásunk végeredménye, 
mi lett az ő naplója sorsa, és mi lett a sorsa az enyémnek.” 

Egy titkot még elárulok Nektek, Kedves Gyerekek! Csics 
Gyula 2006-ban találkozott visegrádi olvasóival a könyvtár-
ban. Nem esett ez nehezére, mivel szentgyörgypusztai nyara-
lójában gyakran tölti itt, Visegrádon idejét. 

Kedves Gyerekek! Remélem, sikerült felkeltenem az érdek-
lődéseteket egy olyan ,,történelmi esemény” iránt, amit két, 
Veletek egykorú fiú szemüvegén át ismerhettek meg, s így 
egy kis időutazás keretében akár át is élhetitek a képzelet 
szárnyán ezt a ,,történelmi adattárat”. 

Keressétek a városi könyvtárban, és olvassátok el az 1956-
os naplókat! 

 
 

Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület pályázati felhívása 
 

Állás megnevezése Vezetői és szakmai asszisztens. 
Leírás Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület pályázatot hirdet visegrádi helyi TDM 

szervezet vezetői és szakmai asszisztens munkakör betöltésére. 
Elvárások, feladatok A vezetői és szakmai asszisztens feladata az információs iroda vezetője és TDM menedzser mun-

kájának támogatása mellett az információszolgáltatás koordinálása. Ide tartozik a személyes, írás-
beli, telefonos megkeresések megválaszolása, adatbázis-építés és -kezelés, ügyfelek folyamatos 
tájékoztatása, a tájékoztató- és látogatómenedzsment rendszer működésének ellenőrzése, felül-
vizsgálata.  

Bérezés Megegyezés szerint. 
Elvárt tapasztalat Szakirányú turisztikai felsőfokú végzettség és min. 5 év igazolható gyakorlat a turizmus területén. 
További feltételek Legalább két idegen nyelvből felsőfokú nyelvvizsga. Angol vagy német nyelvvizsga az elbírálás-

nál előnyt jelent.  
A pályázatnak tar-
talmaznia kell 

– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát; 
– a végzettségre vonatkozó okiratok hiteles másolatait; 
– egy hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt; 
– bérigény megjelölését. 

A pályázat benyújtá-
sának határideje 

 
2012. november 1. 

A döntés várható 
időpontja 

 
2012. november 15. 

További információ Farkas Emese 06 (20) 222-7551, tdm@visegrad.hu 
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Művelődési programajánló  

és sportkínálat – októberre 
 

A Mátyás Király Művelődési Ház 
szeretettel meghívja  

Visegrád lakosait 
a hónap utolsó péntekén megrendezendő 

előadás-sorozat következő alkalmára,  
mely 

2012. október 26-án (pénteken)  
18 órától lesz  

a könyvtárban 
 

Ebben a hónapban 
 

Tóth Tibor 
amatőr csillagász 

 tart 
 

vetítettképes előadást 
 

Beszélgessünk az univerzumról!  
címmel 

 

Derült idő esetén az előadás után 
távcsöves bemutató lesz! 

 

Az előadás díjmentes!  
Mindenkit szeretettel várunk! 

 

FILMKLUB 
 

Értesítjük az érdeklődőket, hogy az ősszel újra indított 
filmklubot következő alkalmai október 25-én és nov-
ember 8-án lesznek a könyvtárban. Szeretettel várjuk a 
„régi” klubtagokat és természetesen az új érdeklődőket 
is. 

Részletesebb információval a művelődési házban, 
vagy a 398-128-as telefonszámon tudunk szolgálni. 

Mikesy Tamás 

 

Köszönet! 
 

A szeptemberi hónapot egyáltalán nem sorolhatjuk az 
eseménytelenül lezajlott hónapok közé. A normális hét-
köznapi meneten és a kisebb eseményeken túl minden 
hétvégére jutott nagyobb rendezvény, általában több is. 
Gondoljunk csak arra, hogy a hónap elején volt a 
Quadriburgiumi Játékok, a Mária-kápolna búcsúja, a 
városnapi rendezvény vagy a Vertel-kiállítás megnyitója. 
Ezt követte szorosan Nagymaroson a Visegrád Nap, majd 
a hónap zárásaként a pincesori vigasság. 

Egy olyan kis művelődési ház, mint a mienk, értelem-
szerűen egyedül nem képes arra, hogy mindennek a szer-
vezését, rendezését egyedül véghezvigye, és természete-
sen nem képes arra sem, hogy minden felmerülő költséget 
egyedül  finanszírozzon.  Hogy  valósulhatott  meg  akkor 

 

mindez? A kérdés költői, hiszen mindenki tudja rá a vá-
laszt: úgy, ahogy már oly sok minden Visegrádon: széles 
körű összefogással.  

Mindenki azt tett hozzá egy-egy rendezvényhez, amit 
tudott. 

Volt, aki munkával, volt, aki felajánlással, volt, aki 
pénzzel, volt, aki természetben támogatott egy-egy ese-
ményt. Sokan vettek részt a szervezésben, rendezésben, 
mások a programok kivitelezésében vállaltak szerepet, 
megint mások fellépésükkel, műsorukkal járultak hozzá a 
sikerhez. Volt, aki technikai segítséget, más tombola 
ajándékot adott. Az Atlantis-Visegrád Club Kft. pedig 
például ingyen oda- és visszaszállította a nagymarosi 
rendezvény összes szereplőjét és rendezőjét, az összes 
nézővel egyetemben. 

Valóban mindenki örömmel fogadta a felkérést: magán-
személyek, baráti társaságok, civil szervezetek és cégek 
fogtak össze a művelődési ház segítésére, és természete-
sen Visegrád hírének öregbítésére. Csak remélni tudom, 
hogy a feladat és munka mellett mindenki jól érezte ma-
gát, és ők maguk is örömüket lelték az eseményekben. 
Idén a Művészetek Palotájában a magyar kultúra napján 
tartott rendezvény kapcsán már megtapasztalhattam ez a 
segítséget, és most újra, ráadásul több napon keresztül 
érezhettem ugyanazt. 

Miután valóban képtelen lennék felsorolni mindenkit, 
aki kisebb vagy nagyobb mértékben hozzájárult a siker-
hez, ezért mindenkinek egységesen itt az újság hasábjain 
fejezem ki hálámat. Száz szónak is egy a vége: hálás 
szívvel köszönöm mindenki segítségét! 

                                           Mikesy Tamás 
a Mátyás Király Művelődési Ház vezetője 

 
Asszonyok, lányok, figyelem! 

 

Kezdő és haladó fitnesz jóga, dinamikus női torna, 
gyermektánc (balett, jazzbalett, jóga alapok, történelmi 
táncok). 

Jelentkezés, időpont-egyeztetés: 
                                                                    Cseke Judit  

06 (30) 687-9263 
* * * 

Alakformáló-erısítı torna  
indul 

 

Az alakformáló órán zenére, az egész testet átmozgató, 
egyszerű, jól követhető feladatok végezhetők. Az óra 
ízületkímélő; a cél a terhelés, az állóképesség és koordi-
nációs képességek fokozása, a kritikus területek (has, 
comb, far stb.) formálása. A mozgás során a gerinc mű-
ködését befolyásoló izmok fejlesztése és az izmok regene-
rációjának elősegítése történik. Az órát a nyújtás zárja, 
ami a hajlékonyságot fokozza. 

Szeretettel várok mindenkit a Szigetben, péntekenként 17 
órától:  

                                                                    Veres Mónika  
06 (20) 399-7070 
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 Visegrádiak sikere  
a Hortus Hungaricus  

enteriır versenyén 
 

2012. szeptember 21–23. között került sor Magyaror-
szág legnagyobb kertészeti kiállítására, a Hortus Hunga-
ricusra. A kiállítás keretében írták ki immár 3. alkalom-
mal a ,,Virágos enteriőr” pályázatot, melyen az indulók-
nak egy 10 m2-es területen kellett bútorokkal, növények-
kel, virágokkal kialakítaniuk egy lakókörnyezetet.  

 

 

,,Kékfestő álom” 
 

A versenyen a tavalyi különdíjas Ispán Márta – Csuport 
Péterné Marica és családtagjaik segítségével – ebben az 
évben az előkelő 2. helyezést érte el ,,Kékfestő álom” 
enteriőrjével. Az életkép egy hangulatos verandát ábrázolt 
– ahol a növények zöldje mellett a kék és fehér színek 
domináltak – a középpontban egy álomszerű csónakhin-
tával. 

Gratulálunk a szép eredményhez, és további sikereket 
kívánunk az alkotóknak!  

Forrás: aszomszedkertje.blog.hu 

  
Szüreti táncház 

 

Október 21-én, vasárnap délután 4–6-ig  
az Áprily iskolában  

szüreti táncházat tartunk. 
 

 
 

Ismerkedés a szőlőpréselés műveletével 
 

Mindenkit sok szeretettel várunk! 
Szabóné Mayer Katalin  

    

Meghívó 
 

A szlovákiai  
Kárpátok Alapítvány  

és a Visegrádi Szövetség  
szeretettel hívja  

Visegrád lakosait  
és minden érdeklődőt a 

 

Kárpátok Alapítvány által  
meghirdetett  
amatır fotók  
kiállítására 

 
A Visegrádi Országok lakosai életének  
és természeti szépségeinek bemutatása 

egy fotópályázat képei alapján 
 

Az ünnepélyes megnyitó  
2012. október 20-án, szombaton  

16 órakor lesz 
Visegrádon, 

a Mátyás Király Művelődési Házban 
 

A kiállítás 2012. november 7-ig tekinthető meg 
 

 
 

Meghívó 
 

Az Együtt Kulturális Egyesület  
2012. november 4-én (vasárnap)  

17 órai kezdettel  

megemlékezést  
tart  

a Rév utcai Scheili-ház falán lévő  
56-os emléktáblánál 

Kérjük, hogy aki teheti,  
hozzon egy-egy gyertyát vagy mécsest magával! 

Együtt Kulturális Egyesület 

 
Helyreigazítás 

 

Múlt havi számunk 14. oldalán helytelenül jelent meg G. 
Nagy Nóra írásában egy mondat. A szerző és az olvasók 
elnézését kérve közöljük a helyesbítést: Remek volt a 
műsor és mindenki élvezte a nagyképűség nélküli tartal-
mas magyarázatokat is. 

A szerkesztőbizottság 
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Deés Ferenc atya  
aranymiséje  

Visegrádon 
 

Kalász István kanonok, plébános 
úr meghívására augusztus 5-én, 
vasárnap a 6 órai szentmisét Deés 
Ferenc atya, egykori visegrádi káp-
lán, c. prépost, esperes, nyugalma-
zott dunakiliti plébános hálaadásul 
mutatta be templomunkban 50 évi 
papi szolgálatának kegyelmeiért. 

Mivel a hangosítás javítása még 
folyamatban volt, ezáltal a prédiká-
ciót nehezebben hallhattuk; fontos-
nak tartjuk, hogy közzétegyük, 
hiszen Dunakiliti szülöttéről, a 
szegények orvosáról, Batthyány-
Strattmann Lászlóról szólt. 

 

 

Az aranymise emléklapja 
 

„Krisztusban Kedves Testvérek! 
Régi mondás szerint: „Igazából az 

hal meg, akinek az emléke már többé 
nem él.” Így történt ez majdnem 
Batthyány-Strattmann Lászlóval is, 
akit a szegények orvosának neveztek. 
Aztán 1984-ben, amikor boldog em-
lékű Lékai László bíboros, prímás úr, 
a szülőfaluban, Dunakilitin, a bér-
málkozók elé állította példaképül az ő 
életét, megváltozott a helyzet. 

Ki volt ő tulajdonképpen? 
1870. október 28-án született Duna-

kilitin, Batthyány József és Batthyány 
Ludovika szülőktől az ún. nyári kas-
télyban, amely ma az ő nevét viselő 
iskola. 

László a család nyolc felnevelt 
gyermeke közül a hatodik volt. 1876-

ban a nagy dunai árvíz elől a család 
csónakon Köpcsénybe menekült. 
Édesanyját, akit nagyon szeretett, 12 
éves korában elvesztette. Már gyer-
mekkorában megfogalmazta: „Ha 
nagy leszek, orvos leszek, és ingyen 
gyógyítom a betegeket.” 

Egyetemi tanulmányait a bécsi 
egyetem mezőgazdasági, majd orvosi 
karán végezte. 1900-ban orvosi dip-
lomát szerzett. 

1898-ban házasságot kötött a bécsi 
Votiv Kirchében Coreth Mária Teré-
zia grófnővel. Csodálatos egymásra 
találás volt ez mindkettőjük számára. 
Szent Pál apostol szeretethimnuszá-
nak szellemében éltek. Házasságuk-
ból 13 gyermek született, akik közül 2 
piciny korában meghalt, az elsőszü-
lött fiú pedig 21 évesen. 

1902-ben Köpcsényben 25 ágyas 
kórházat alapított, amely mai szem-
mel is korszerűen volt felszerelve. 
Általános orvosi diplomájához elő-
ször sebészi, majd szemészeti szak-
képesítést szerzett. Az I. világháború 
alatt 120 ágyasra bővítette kórházát, 
hogy a sebesült katonákat is fogadni 
tudja. Közben a körzeti orvost – akit 
behívtak katonának – is ő helyettesí-
tette. 

1915-ben meghalt a nagybátyja, 
akinek vagyonát, körmendi kastélyát 
és hercegi címét örökölte. Ekkor a 
család Körmendre költözött, ahol 
szintén kórházat rendezett be. Híres 
szemorvosként tartották számon, és a 
betegek mindenfelől özönlöttek hoz-
zá. A szegényeket ingyen gyógyította, 
sőt receptjeiket is ő fizette ki. Betege-
inek lelkével is törődött, magát Isten 
eszközének tekintette: „A gyógyulást 
Isten adja” – mondta gyakran. 

Naponta családjával együtt részt vett 
a szentmisén és szentáldozáshoz is 
járult. Nagy hangsúlyt fektetett az 
igazi keresztény családi életre, a kö-
zös imádságra és az erények gyakor-
lására. Naponta, esténként elmondták 
a rózsafüzért, bárhol tartózkodtak. Ő 
maga pedig külön is. Felesége szerint 
gyakran időzött az Oltáriszentség 
előtt.  

14 hónapig tartó, türelemmel viselt 
szenvedésen ment keresztül, rákbeteg 
volt. Gyakran mondogatta: „Köny-
nyebb volt mások szenvedésén segíte-
ni, mint a magamét elviselni.” 

1931. január 21-én halt meg a bécsi 
Löwe szanatóriumban. Halála előtt 
egy nappal azt kérte, hogy vigyék ki 

az erkélyre, hogy belekiáltsa a világ-
ba, hogy „Milyen jó az Isten!” 

A körmendi kastélyban ravatalozták 
fel, ahol a szegények és a betegek 
százai sírva búcsúztak el tőle. Végül 
Németújváron (ma Gössing) a családi 
sírboltba temették. A köztudatban 
szent életű embernek tartották. 

 

 
A gyógyító orvos ábrázolása 

színes üvegablakon 
 

Végezetül hadd idézzem a Végren-
deletét: 

„Életem egyik fő feladatának tűztem 
ki, hogy orvosi működésemmel a 
szenvedő emberiségnek szolgálatot 
tegyek, és ezáltal a jó Istennek tetsző 
dolgokat cselekedjem. Az Úristen 
kegyelméből évek hosszú során át 
napról napra dolgoztam a kórházam-
ban, tehetségemhez képest segítve 
beteg embertársaimon.  

E munkám fő forrása számtalan ke-
gyelemnek és azon sok lelki örömnek, 
mely magam és családom minden 
tagjának lelkében uralkodott. Azért, 
mint életemben mindig, e helyen is 
mély hálát adok a Teremtőnek, hogy 
orvosi pályára hívott. HA BOLDO-
GOK AKARTOK LENNI, TEGYETEK 
MÁSOKAT BOLDOGGÁ!” 

II. János Pál pápa 2003. március 23-
án, Rómában boldoggá avatta. Or-
szág-világ előtt úgy méltatta, mint 
szent életű családapát. 

Családjainkért kérjük őt mi is, a 
többi magyar szenttel és boldoggal, 
hogy megújuljunk Krisztusban, és így 
az egész magyar nemzet. 

Amen.” 
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Zsitvay-emléktúra  

Nagymaroson 2012. 
 

Az előző évektől eltérően most 
októberben rendezzük meg immár 8. alkalommal  

a Zsitvay-emléktúrát 
A változtatás oka az,  

hogy a szokott időpontban tatarozták a kilátót,  
nem lehetett felmenni 

Az útvonalat már korábban eldöntöttük,  
ezzel a programmal is erősítve  

településeink kapcsolatát 
   

Időpont: 2012. október 14., vasárnap 
 

Gyülekező: a 8.50-es kompnál 
 

A túrát egy nagymarosi fiatalember,  
Zeller Zoltán vezeti 

 

Útvonal: 
Rév–Diófa u.–Templom-völgy–Hegyes-tető– 

Világos-rét–Köves-mező–Első-völgy–Rév 
 

Ebéd kb. 13 órakor lesz a Köves-mezőn  
 

Ételt ,  i tal t  és fényképezőgépet  
mindenki hozzon magával! 

 

Hazaindulás a 16 órai révvel 
 

Szeretettel hívunk és várunk  
minden, természetet kedvelő és kirándulást szerető 

visegrádi lakost! 
 

Visegrádi Szövetség és elnöksége 

 

M E G H Í V Ó 
 

A Visegrádi Szövetség 
 tisztelettel meghívja  

Visegrád Lakosait 
 

a Zsitvay-emléktábla,  
valamint  

a világháborús emlékmű   
megkoszorúzására  

és az erre az alkalomra szervezett  
megemlékező műsorra 

 

Visegrád város díszpolgárának, valamint  
a két világháború helyi áldozatainak emléktábláját,  

emlékhelyét évek óta megkoszorúzzuk 
 

Külön is örülnénk, ha az eseményhez 
Visegrád Város Önkormányzata,  

Visegrád más intézményei  
és a város civil szervezetei is csatlakoznának 

 

Helye:  
a Fő utca eleje, a Mátyás király-szobornál 

 

Időpontja:  
2012. november 10-én, szombaton  

este 17.00 óra 
 

Mindenkit nagy szeretettel várunk! 

Visegrádi Szövetség és elnöksége 

    

KamaszmusicalKamaszmusicalKamaszmusicalKamaszmusical    
Szereplőket keresek 14–18 éves kor-

osztályból egy KAMASZMUSICAL 
előadásához.  

Heti egy alkalommal próbálnánk 
Visegrádon – hétköznap délután. Azt, hogy melyik nap lenne 
ez, az első megbeszéléskor döntenénk el.  

Az első találkozó időpontja: 
2012. október 11. (csütörtök) 17.00 óra, Visegrád, mozi. 
Ha nem tudsz eljönni az első találkozóra, bármikor be-

szállhatsz később is!  
Mivel zenés darabról van szó, nem árt, ha tudsz énekelni, 

de ha nincs jó hangod, az sem akadály! Ha van az ismeretsé-
gi körödben, akiről úgy gondolod, hogy érdekelné a darab, 
kérlek, szólj neki is! 

Ha szívesen részt vállalnál a darabban, kérlek, írj egy leve-
let a pauljoc@vipmail.hu címre, vagy hívj fel a 06 (33) 482-
023-as számon!  

Üdvözlettel:                                                   Paulusz József 
 

KÖSZÖNET 
 

Szeretnénk köszönetet mondani Félegyházi András pol-
gármester úrnak és képviselőtársainak azért a segítségért, 
hogy a Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Ott-
hona visegrádi telephelyének lakói és munkatársai részt 
vehettek Cegléden az Idősek „Ki mit tud?”-ján. Az utazás az 
önkormányzat és a Visegrád Tours közös szervezésében 
valósulhatott meg, amiért köszönettel tartozunk Zeller Tibor 
úrnak is.   

 

 
A ,,Ki mit tud”-os csapat 

 

A segítséget lakóink és munkatársaink oda- és visszaszállí-
tásában sikerült jó szerepléssel megköszönnünk és meghálál-
nunk, mellyel nem csak intézményünk, hanem Visegrád 
város jó hírnevét is öregbítettük.  

A következő eredmények születtek: 
– Vers- és prózamondás kategóriában egy különdíjat 

(Senkár Gyuláné Ilonka néni) és egy II. helyezést (Bihary 
Ferencné Katika) hoztunk el. 

– Egyéni ének kategóriában egy I. (Szikovszki István) és 
egy II. helyezést (Magyar Ilona) értünk el. 

– Csoportos ének kategóriában pedig I. helyezéssel jutal-
mazták a Tátika dalkört. 

Segítő közreműködését megköszönve, a további jó együtt-
működés reményében munkájukhoz sok sikert kívánok az 
intézmény lakói és munkatársai nevében! 

Tisztelettel, köszönettel:    Kéner Krisztián telephelyvezető 
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MAGYAR LÁSZLÓ: 
 

DUNA 
 

Bár erre folyó éve-száma néhány millió, 
a Duna mégis kedves, bölcs, csak úgy a: 
    ,,Mi folyónk!” 
Tavasszal csikó módra fut  
    nekiszilajodva, 
nyáron a kertjeinkben jár vadul  
    áradozva, 
ősszel színes levelek, hoznak habján  
    híreket, 
télen zajló hártyajegek szeplőivel tetszeleg. 
 

Hajdan volt… Az idők kezdetén, vagy 
    annak utána…? 
Pókfonálon lengve úgy, mint a mesék 
    fonalán, 
a folyó partján botladozva, hegyen- 
    völgyön át, 
új és új utakra lelve, megismerni  
    számtalan csodát; 
tisztelni a lankás partok szegélyfás  
    ösvényét; 
az örvények sebes sodrát; sziklás  
    meredélyét; 
s mi hal, mi madár, mely úszva oly  
    sebesen halad, 
– gondolatgyors mozdulat és  
    a zsákmány helyt marad, – 
egy-két család: kócos lányok, bozontos 
    legények, 
idegen tájban új, tájidegen jövevények, 
elébb csak futva, aztán fatörzsekre 
    kúszva úszva, 
szemellenzősen kémlelve előre, az  
    útra…? 
Hány?- és hány ezer év, míg gerendát  
    hasít az ék, 
tutajt formálnak a tagok, feszül  
    a háncskötél, 
s ahogy a sodrás sodorja őket egyre 
    messzebb, 
megelevenednek az álmok, a múltak 
    ködbe vesznek, 
s a bödön csónakokból lassan-lassan 
    bárka lesz, 
lomha dereglyék, karcsúan kecses, száz 
    gálya-test; 
evezővel ellenében, vagy csurogva: 
    iránt; 
vitorlával oldalazva, kötél mellett haránt; 
irányító emberré, géppé átnőtt technika! 
A folyó maradt zabolátlan, mint volt: 
    önmaga. 
 

De van, hogy a kövek közül csak  
    csobogva dalol. 
Az alámosott partok alól csak suttogva 
    szól. 
Eminnen játékos, kacérkodó az üzenete, 
amonnan mélyek-mélyét lihegi lehellete. 
Elmúlt korokét, az egyre jobban fájó – 
    volt!-at, 
amikor az ember hitte: mindent  
    megtanulhat. 
Nézzünk csak le! A Duna most is épp 
    ilyen. 
Fenyeget a méltósága, – és folyik szelíden. 
 

(Visegrád, 2010. december 20.) 

Tíz éves az Együtt Kulturális Egyesület 
 

Tíz éve, 2002 májusában indult útjára a polgári körök mozgalma, a Hajrá 
Magyarország! Mozgalom; ugyancsak a kezdetektől működik Visegrádon 
polgári kör, melyből 2005-ben jött létre az Együtt Kulturális Egyesület nevet 
viselő civil szervezet. Tagjainak száma alakulása óta megduplázódott, és 
rendszeresen szervezett ismeretterjesztő előadásainkra egyre többen jöttek el 
– egy idő után dunabogdányiak is.  

A visegrádi polgári körnek az egy évtizede alatt a havonta tartott ismeret-
terjesztő előadásokon 65 vendégelőadója volt: Ablonczy Bálint, Almássy 
Kornél, Antal Zsolt, Aszódy Pál, Bába Iván, Balázs-Piri László, Balog Zol-
tán, Bencsik András, Bene Éva dr., Borbás Mária, Borókai Gábor, Czakó 
Gábor, Csaba László, Csath Magdolna, Cséfalvai Zoltán, Cser-Palkovics 
András, Csúri Ákos, Dienes Egon, Fekete György, Fónagy János, Földesi 
Margit, Hadházy Sándor, Harrach Péter, Hende Csaba, Jankovics Marcell, 
Kahler Frigyes, Kerényi Imre, Kiss Ulrich, Kovács István, Kovács László, 
Kövér László, Kucsera Tamás Gergely dr., Lakner Zoltán, Lánczi András, 
M. Kiss Réka, M. Kiss Sándor, Márfi Gyula, Mikola István dr., Mráz Ágos-
ton Sámuel, Nagy Gábor, Navracsics Tibor, Németh Miklós Attila, Ókovács 
Szilveszter, Pandula Attila, Rákay Philip, Repiszky Tamás, Rózsa Erzsébet, 
Schmittné Makrai Kati, Schöpflin György, Seszták Ágnes, Siklósi Beatrix, 
Simicskó István, L. Simon László, Stumpf István, Susa Éva dr., Konrad 
Sutarski, Szalai Annamária, Szebeni Tas, Szentmihályi Szabó Péter, Szerető 
Szabolcs, Szörényi Levente, Tellér Gyula, Tóth Gy. László, Tőkéczky László, 
Turi-Kovács Béla, Zichy László.  

Előadóestjeinknek közérdeklődésre számot tartó témákban (kultúra, köz-
gazdaság, történelem, zene, művészet stb.) az alábbi művészek voltak a 
vendégszereplői: 2003: Bolyki Brothers, 2004: Tolcsvai Béla, 2005: Jókai 
Anna (Dunabogdányban), 2006: Berecz András, 2007: Bánffy György, 2008: 
Császár Angela, 2009 és 2012: Nagyváradi Kiss Stúdió Színház, 2010: Lo-
vász Irén, 2011: Szvorák Katalin–Andrejszki Judit.  

Honismereti kirándulásainknak száma 14 (2003: Budai Vár–Terror Háza, 
2004. ápr.: Gödöllő–Máriabesnyő, okt.: Révkomárom, 2005: Pannonhalma–
Győr, 2006: Márianosztra–Nagybörzsöny–Kemence–Vác, 2007. ápr.: Tata–
Majk–Bajna, okt.: Székesfehérvár–Tác, 2008: Veszprém–Várpalota, 2009: 
Zalavár–Keszthely, 2010. máj.: Sárospatak, okt.: Esztergom, 2011. máj.: 
Kassa, okt.: Fertőd–Nagycenk–Doborján–Hidegség, 2012: Gyöngyös–
Kisnána–Feldebrő–Tarnaszentmária–Recsk); ezek önköltségesek.  

Egyéb tevékenységünk során csángó magyar gyermekek magyartanulását 
is támogatjuk. Történeti zászlókat készíttettünk, ezek a polgármesteri hivatal 
tanácstermének falát díszítik; a História ismeretterjesztő tábla célja, hogy 
mind a visegrádiak, mind pedig az idelátogató turisták bővebb ismereteket 
szerezhessenek Visegrád történelméről.  

Évenként Mikulás-estet és évadzáró összejövetelt is rendeztünk (2004: Ko-
vács Gábor, 2006: Doncsev Tosó–Doncsev András–Gergely Andrea, 2007: 
Pregitzer Fruzsina, 2008: Filibili együttes, 2009: Sinha Róbert, 2010: Ta-
kács Bence, 2011: Heim Ferenc és bogdányi zenészek,2012: Szabó András). 

’56-os, millenniumi, trianoni emléktáblát avattunk, és évenként megemlé-
kezéseket tartottunk június 4-én, ill. november 4-én a Visegrádi Fiatalok 
Klubja Egyesület és a Szent György Lovagrend közreműködésével. 

,,Születésnapunkat” szeptember 28-án ünnepeltük a moziban, ahol Buzás 
Gergely, a Mátyás Király Múzeum igazgatója tartott színvonalas, vetítettké-
pes előadást a szíriai Margatban végzett régészeti ásatásokról. Bepillantást 
nyerhettünk a keleti világ történelmébe, kultúrájába, az ott folyó munka 
rejtelmeibe. Ezt követően az asszonyok jóvoltából üdítő és más finomságok 
fogyasztása közben baráti beszélgetésre, emlékek felidézésére is volt módja 
a szépszámú megjelentnek. 

10 éve is, most is más-más körülmények között végeztük-végezzük, s ha 
Isten engedi, 10 év múlva is végezni fogjuk dolgunkat, ki-ki a maga helyén. 

Köszönjük mindenkinek, aki velünk tart, és mindannyiunk nevében külön 
köszönjük Eőry Évának, hogy pénzügyeinkkel foglalkozik. 

Zoltán Erika adatközlése alapján összeállította: Borsody István 
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Lanciano 2012 
  

Ebben az esztendőben augusztus 28.–szeptember 3. 
között vettünk részt olasz testvérvárosunk, Lanciano 
legnagyobb ünnepén, a Mastrogiurato-választáson. 
Immáron 10 éve vesznek részt itáliai barátaink a Viseg-
rádi Nemzetközi Palotajátékokon, illetve a 2009-es mil-
lenniumi ünnepségsorozaton is számíthattunk rájuk. 
Természetes dolog, hogy mi is igyekszünk viszonozni 
kedvességüket, és méltón képviselni Visegrádot rendez-
vényeiken. Augusztus 28-án indultunk 50 fővel, a már 
megszokott, Párkányból bérelt buszunkkal, és az immár 
8 éve ismerős sofőrökkel. Szerdán reggel fél 9-kor érkez-
tünk meg Lancianóba, ahol a San Francesco-kolostor 
vendégszobáinak elfoglalása után San Vito tengerpartján 
pihentük ki az utazás fáradalmait. A hivatalos programok 
este kezdődtek. Az óvárosban, „a magyarok terén” sze-
repelt a Primavera táncegyüttes, a visegrádi dobos csa-
pat Koller Péter vezetésével és a Szent György Lovag-
rend. A téren Magyarországról érkezett kézművesek 
kínálták portékáikat, a magyaros ízekről pedig Kohári 
Gábor gondoskodott, aki négy estén keresztül fantaszti-
kus marhapörköltet készített segítőivel. Csütörtökön 
Lancianóba érkezett Félegyházi András polgármester úr 
és kedves felesége, valamint legkisebb gyermekük. A 
polgármester úr személyesen győződhetett meg arról, 
hogy milyen kedvesek olasz házigazdáink és mennyire 
szeretik a visegrádiakat. A kulturális programok minden 
este a hajnali órákig zajlottak. Pénteken hivatalos tárgya-
lásra került sor Mario Pupillo úr, Lanciano polgármeste-
re, alpolgármestere, a kulturális ügyekért felelős szenátor 
és a Mastrogiurato elnöke, valamint Visegrád polgármes-
tere és a Szent György Lovagrend kancellárja között. A 
találkozón áttekintettük a 10 éve töretlenül fejlődő kap-
csolatok eredményeit, és olasz házigazdáink nagy 
örömmel vették azon kérésünket, hogy Visegrádról a 
fiatalok szakmai gyakorlatot szerezhessenek Lan-
cianóban. A polgármester úr elmondta, hogy egyelőre 
elegendő az angol nyelv beszédszintű ismerete, aki vi-
szont hosszabb távon gondolkodik, az előbb utóbb ola-
szul is tanulni kezd. Elsősorban az agráriumban, az ipar-
ban, a turizmusban, a szolgáltatásokban és a közigazga-
tásban tudnak fogadni visegrádi fiatalokat. Éppen ott- 
tartózkodásunk idején érkezett 10 fiatal Angliából, akik 
szintén szakmai képzésen vettek részt. Szombaton egész 
napos kirándulás volt Rómába, ahol kisebb csoportokban 
gyönyörködhettünk az olasz főváros megunhatatlan 
látnivalóiban. Volt, aki a Vatikán Múzeumot kereste fel 
a Szent Péter-székesegyházzal együtt, mások a Pantheont 
és a Trevi-kutat tekintették meg. Vasárnap került sor a 
rendezvény csúcspontjára, a Mastrogiurato-választásra 
Lanciano főterén. A fergeteges zászlósbemutató után mi 
következtünk. 10 dobosunk nagyon kitett magáért, és 
mind a haditorna-bemutató, mind pedig a később szerep-
lő táncosok óriási sikert arattak. A választás után végig-
vonultunk a belvárosban, a menetben mintegy 800-an 
vettünk részt, melyet a Németországból és Itália más 
városaiból érkezettek is színesítettek. Vasárnap éjszaka 
éjfél körül indultunk haza, és hétfőn kora délután szeren-
csésen meg is érkeztünk. Csodálatos élményekkel gaz-
dagon és őszintén remélve, hogy mi is viszonozni tudjuk 
vendéglátóink kedvességét. Egyben szeretnénk köszöne-
tet mondani mindazoknak, akik részt vettek a testvérvá-
rosi látogatásban, hogy mindenfajta támogatás nélkül 
évről évre segítenek e fontos kapcsolat életben tartásá-
ban.                                                     lovag Cseke László 

Közhasznúsági jelentés 
a Szent György Lovagrend  
2011. évi tevékenységérő l 

 

2011-ben a lovagrend eredményesen végezte kiemelten köz-
hasznú munkáját. A területi szervezetek (priorátusok) az ország 
összes megyéjében legfontosabb feladatuknak tekintették a jóté-
konysági tevékenységeket. Gyűjtéseik elsősorban a határon túl 
élő nemzetrészek támogatására irányultak. A gazdasági helyzet 
miatt a Kárpátalján működő priorátus kapta a legtöbb segítséget. 
Ez elsősorban ruhaneműt, iskolai felszereléseket, tartós élelmi-
szereket és orvosi eszközöket foglalt magában. 2011-ben 17 
segélyszállítmányt fogadott lovag Nagy Béla prior Beregszászon, 
melynek összértéke 15.909.600 Ft volt, összsúlya pedig 183.781 
kg.  

Igen fontos célállomás volt még Délvidék. Az év folyamán lo-
vag Mátyus András nagyprior Münchenből 147 gyermek iskoláz-
tatási költségét fedezte 2.860.000 Ft értékben, valamint a 
nemesmiliticsi temető haranglábát is elkészítette 2.000.000 Ft 
értékben. 

Erdélybe a békéscsabai priorátus, lovag Füredi Gábor prior úr 
személyes közreműködésével könyvszállítmányokat juttatott ki, 
mintegy 500.000 Ft értékben.  

Lovagdáma dr. Gotthard Csilla nagyprior asszony segítségével 
és szervezésében az erdélyi Csibész Alapítvány részesült 
3.500.000 Ft értékű támogatásban, ill. kétkamionnyi ruhaneműt 
és tartós élelmiszert osztott ki, mintegy 4.200.000 Ft értékben. 

A saarlandi nagypriorátus Illingen központtal, lovag Konzer 
Patrik nagyprior úr vezetésével egy Mercedes mentőautót ado-
mányozott Kárpátaljának, valamint kétszer szállítottak orvosi 
berendezéseket és műszereket az év folyamán, mintegy 
14.500.000 Ft értékben. Szintén az ő adományuk egy Volkswa-
gen Transporter mikrobusz, melyet a Katonai Hagyományőrző 
Tagozat és az Apródképző kapott meg 1.200.000 Ft értékben.  

Belföldön elsősorban a megyékben működő priorátusok ingye-
nes élelmiszer- és ruhaneműosztást hajtottak végre. 

A Felvidéken került sor a 18. Nyári Egyetem megrendezésére 
július 18–22. között, Alsóbodokon. 72 fő vett részt rajta az elcsa-
tolt területekről és az anyaországból. A kitűnő szervezésnek, 
valamint az igen magas szintű előadásoknak köszönhetően sike-
resen zárult a lovagrend legfontosabb tudományos rendezvénye. 
Az előadások gyűjteményét könyv alakban is kiadtuk. 

A lovagrend működésének gazdasági alapját a rendtagok tagdí-
jából, az adományokból és a céltámogatásokból fedezte. NCA 
pályázaton 2011-ben 250.000 Ft-ot nyert, az szja 1%-ból 182.555 
Ft-ot ajánlottunk fel. A Katonai Hagyományőrző tagozat az év 
során 17 alkalommal fogadott állami gondozott gyermekeket, 
valamint fogyatékos gyermekcsoportokat.  

A lovagrend 300.000 Ft-tal támogatta a tuzséri Kárpát-
medencei Magyar Ifjúsági Tábort, valamint a Katonai Hagyo-
mányőrző Tagozat bemutatóval is segítette a tábor munkáját.  

December 16-án Erdélyből a Szentegyházi Gyermekkórust fo-
gadtuk, az egész napos programhoz Bánó László, a Pilisi Park-
erdő Zrt. és Zeller Tibor nyújtott segítséget, amelyet ezúton is 
köszönünk. 

A 2011-es esztendőben jótékonysági célokra 48.675.000 Ft-ot 
fordítottunk. A Szent György Lovagrend munkáját irányító ma-
gisztrátus tisztségviselői közösségi munkájukért semmiféle jutta-
tásban nem részesültek. A lovagrendnek alkalmazottja nincs. 

Ezúton mondunk köszönetet a támogatóknak, akik ezzel köz-
hasznú munkánk sikerét segítették. 
                                                                    lovag Cseke László  

megbízott rendi kancellár 
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ADVENTI KIRÁNDULÁS BÉCSBE 
 

2012. december 14-én (pénteken) egynapos kirándulást 
szervezünk BÉCSBE és a SCHÖNBRUNNI KASTÉLYBA. 
Az osztrák fıváros az advent, a karácsony idıszakában 
varázslatos fénybe öltözik, és magán hordozza az ünnep 
hangulatát. Nem véletlen, hogy Európa-szerte az egyik 
legkedveltebb úti cél.  

Schönbrunnt, az egykori császári rezidenciát is sokan 
felkeresik különleges szépsége miatt. A csodálatos ba-
rokk stílusú kastély épületének és parkjának végigjárása 
után elvegyülhetünk a díszudvarban megrendezett kará-
csonyi vásár forgatagában, ahol igényesen elkészített 
kézmőves áruk választékát találhatjuk. Az osztrákok a 
kastély területén állítják fel a nemzet karácsonyfáját. 

A városba látogatók mindkét helyszínen finom, főszeres 
punccsal, forralt borral, „Wurst”-tal és még számtalan fi-
nomsággal olthatják éhüket, szomjukat. 

Az út iránt érdeklıdık 2012. november 15-ig szívesked-
jenek jelezni utazási szándékukat a 06 (30) 450-6151-es, 
vagy a 397-134-es telefonszámon, ahol bıvebb tájékoz-
tatást kaphatnak.     

 

TELEK ELADÓ! 
Eladó Visegrád, Fő u. 137. szám alatt fekvő 

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 

 

TŐZIFAELADÁS  

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL! 
Vágott tűzifa 2.100,– Ft/q,  
hasított tűzifa 2.200,– Ft/q 

EŐRY CSABA  
Tel.: 06 (20) 599-9399 

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 

 

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 

 

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

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

 

Ikerházban egy két-  
és egy háromszobás lakás 

KIADÓ vagy ELADÓ! 
Érdeklődni lehet:  

a (30) 966-9288-as és a (26) 398-287-es 
telefonszámon 

 

 
 

İszi ivartalanítási és chips beültetési akció! 
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A 2009. augusztus 16-tól eltörölt OEP támogatást  

a szemüveg megrendelésekor mi  

megadjuk Önnek. 
 

Tanévkezdési akció: 
a HOYA LUX Kids  

speciális gyermekszemüveg-lencse 

50% kedvezménnyel kapható 

HÓRUSZ OPTIKA 
 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 előjegyzés is)   Kontaktlencse-ápoló szerek 
 Fax: 06 (26) 580-0 73   Szemüvegkészítés, -javítás 
         e-mail: optimed@chello.hu   Fotócikkek, fényképelőhívás,   
          igazolványkép-készítés 

 

 
 

Visegrád központjában – Fő utca –  

kisméretű komfortos ház eladó. 
Gázfűtés, cserépkályha – kis műhely, 

kocsibeálló 

Érdeklődni lehet: 06 (20) 388-3393 

 

Cserépkályha építése és átrakása  
új és régi csempéből  
és téglakályha-építés 

Honti László 
06 (20) 356-6634 

AEGON Magyarország 

Általános Biztosító Zrt. 
 

KELLNER LÁSZLÓNÉ 
területi képviselő 

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

 

Biztosítások kötése, ügyintézés ügyfeleimnek 
 

WEBOLDAL TERVEZÉSEWEBOLDAL TERVEZÉSEWEBOLDAL TERVEZÉSEWEBOLDAL TERVEZÉSE----ÜZEMELTETÉSEÜZEMELTETÉSEÜZEMELTETÉSEÜZEMELTETÉSE    

HARDVER SZAKTANCSADÁSHARDVER SZAKTANCSADÁSHARDVER SZAKTANCSADÁSHARDVER SZAKTANCSADÁS    

ADATADATADATADAT----        ÉS EGYÉB  SZÁMÍTÓGÉPES FELDOLGÉS EGYÉB  SZÁMÍTÓGÉPES FELDOLGÉS EGYÉB  SZÁMÍTÓGÉPES FELDOLGÉS EGYÉB  SZÁMÍTÓGÉPES FELDOLGOOOOZÁSZÁSZÁSZÁS    

MUCSI ATTILAMUCSI ATTILAMUCSI ATTILAMUCSI ATTILA    

Telefon: 06 (30) Telefon: 06 (30) Telefon: 06 (30) Telefon: 06 (30) 969969969969    6197619761976197        

Web: Web: Web: Web: http://www.muhttp://www.muhttp://www.muhttp://www.mucsia.hucsia.hucsia.hucsia.hu    
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FELHÍVÁS 
Tisztelt Visegrádiak! 

Városunk a jövőben azon felül, hogy a testvérvárosokkal jó kapcsolatot ápol, színesítve a palettát szeretne 
külföldi tanulmányi, szakmai gyakorlati, nyelvtanulási és tapasztalatszerzési lehetőségeket biztosítani a 
visegrádi fiatalok számára.  

Az ilyen irányú együttműködés már meg is kezdődött, hiszen most nyáron páran már lehetőséget kaptak, 
hogy Obergünzburgban gyűjtsenek tapasztalatot. Élményeikről a lap hasábjain be is számoltak, és ezen a 
példán felbuzdulva létrejött egy segítői csapat, akik felügyelik és szervezik majd ezeket a 
csereprogramokat.  

A kiutazási lehetőség a 16–30 éves korcsoportnak szól, ám ezen felül bárki aktív részese lehet a 
testvérvárosokkal való kapcsolattartásnak, amennyiben itt helyben tud fogadni testvérvárosiakat, szakmai 
gyakorlati helyet tud felajánlani, vagy akár csak egy-egy program erejéig gondoskodik róla, hogy külföldi 
barátaink számára kellemesen teljen a Visegrádon eltöltött idő.  

A csereprogram mindenki számára nyitott az adott korcsoporton belül, nincs olyan feltételekhez kötve, 
hogy a kiutazásért cserébe fogadni is kelljen az ide látogatókat. Természetesen minden egyes felajánlás 
hozzájárul a program sikerességéhez.  

Annak érdekében, hogy az együttműködés mindenki javát szolgálja, szeretnénk előzetesen felmérni az 
egyéni igényeket. Ehhez kérjük az Ön közreműködését, és kérjük, hogy töltse ki a Visegrádi Hírek aktuális 
számában mellékletként megtalálható kérdőívet és juttassa el november 15-ig a Mátyás Király Művelődési 
Házba!  

További kérdőíveket szintén itt lehet igényelni, a könyvtár nyitvatartási idejében. 

Az ifjúsági cserekapcsolatok koordinátorai 

 
Kérdőív a testvérvárosi csereprogramhoz 

 

Név: ………………………………………………… 

Életkor: ……………………………………………. 

Telefonszám: ………………………………………. 

E-mail: …………………………………………….. 

 

Választott város (kérjük, ××××-szel jelölje meg válaszát): 

o Lanciano (Olaszország) 

o Illingen (Németország. Nem testvérváros, de lehetőséget biztosít.) 

o Obergünzburg (Németország) 

o Parajd (Erdély) 

 

Utazás célja: 

o Kirándulás (1–14 napos időtartam) 

o Nyelvtanulás, nyelvtanfolyam 

o Cserediák középfokú oktatási intézményben 



o Cserediák felsőfokú oktatási intézményben 

o Szakma tanulása 

o Szakmai gyakorlat (1–2 hónap) 

 

Szakmai gyakorlat esetében az alábbi területen: 

o Mezőgazdaság 

o Közigazgatás 

o Szakmunka 

o Oktatás 

o Kultúra 

o Turizmus 

o Kereskedelem 

o Egyéb: …………………………………………….. 

 

Fogadó félként az alábbiakat tudom biztosítani: 

o Vendégül látás (1–14 napig) 

o Olcsó szállás biztosítása 

o Környék bemutatása, csoportkísérés 

o Programszervezés 

o Szakmai gyakorlati lehetőség biztosítása 

 

Amennyiben tud biztosítani szakmai gyakorlati helyet, azt az alábbi 

területen: 

o Mezőgazdaság, erdőgazdaság 

o Közigazgatás 

o Szakmunka 

o Oktatás 

o Kultúra 

o Turizmus 

o Kereskedelem 

o Egyéb: …………………………………………….. 
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