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VÁROSHÁZI HÍREK 
 

Tájékoztató a szeptemberben és októberben megtartott  
képvisel�-testületi üléseken történtekr�l 

 

Szeptemberben a képvisel�-testület 4 ülést tartott: 
 

2012. szeptember 3. 
– Az Áprily Lajos Általános Iskola személyi juttatásai, valamint azok járulékainak el�irányzatát a zeneiskola intéz-

ményegység vezet�i helyére kiírt pályázat kapcsán – ha szükségessé válik –, kizárólag e célból 430.000 Ft-tal megemel-
te a képvisel�-testület.  

– Módosításra került az Áprily Lajos Általános Iskola Pedagógiai Programja, mely alapján az önkormányzat fenntar-
tóként engedélyezte az els� osztályban a német tantárgy két csoportban való oktatását. 

– Képvisel�-testület fenntartóként hozzájárult az Áprily Lajos Általános Iskola esetében havi összesen 20 zeneiskolai 
óra órakereti b�vítéséhez, mely lehet�vé teszi a zeneiskolai várólistán lév� öt gyermek oktatását is. 

– Az „Ezeréves Visegrád városközponti fejlesztése” tárgyú projekt keretében megvalósuló építmények és közterületek 
tervez�i feladatainak ellátására kiírt közbeszerzési eljárást a képvisel�-testület érvényesnek és eredményesnek nyilvání-
totta, melynek nyertese az A + Építész Stúdió Kft. A tervezési feladatok ellátására vonatkozó szerz�dés aláírására felha-
talmazta Félegyházi András polgármestert. 

– Módosításra került az Áprily Lajos Általános Iskola alapító okirata, melyben ezúttal törvényi kötelezettségnek eleget 
téve egyrészt az intézmény elnevezése változott, mely ezentúl Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú M�vészeti Iskola 
és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat lesz, másrészt pedig az intézménybe felvehet� tanulólétszámot 178-ról 185 f�ben 
határozták meg. 
 
2012. szeptember 13. 

– A képvisel�-testület a 2012. augusztus 30-án tartott nyílt ülésén határozatot hozott a Dunakanyar T�zvédelemre és 
Kihelyezett Ment�szolgálati Feladatok Ellátására Létrejött Önkormányzati Társulás ügyében. E határozatot módosította 
a testület, mivel a korábbi megfogalmazás pontosítást igényelt. 

– A képvisel�-testület ugyancsak a 2012. augusztus 30-án tartott ülésén döntött arról, hogy vis maior pályázatot nyújt 
be a 2012. július 29-i rendkívüli es�zés kapcsán szükségessé váló védekezésre, valamint a károk helyreállítására. Ez a 
határozat a GeoTeszt Kft. el�zetes felmérése alapján becsült 40.000.000 Ft összeg� védekezési és helyreállítási 
költséggel számolt, azonban az id�közben elkészült és kézhez kapott m�szaki szakért�i véleményben az el�zetesen 
becsült 40.000.000 Ft helyett a helyreállítás bruttó költsége 56.489.600 Ft. Ezért a korábbi testületi határozat 
módosítása vált szükségessé. 

– A képvisel�-testület visszavonta a korábbi képvisel�-testület 90/2011. (04. 28.) számú határozatának 2. bekezdését, 
mely szerint „nem kíván részt venni a KEOP-1.1.1./09-11 (korábban KEOP-2009-1.1.1) konstrukcióban ’Duna–Vértes 
Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program’ címmel benyújtandó pályázaton”. Továbbá döntés született arról is, 
hogy az önkormányzat tagként részt kíván venni a Duna–Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás terüle-
tén lév� települési önkormányzatok többségi tulajdonában lév�, a települési szilárdhulladék begy�jtésére, szállítására és 
a hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetésére pályázó gazdasági társaságban. Nem fogadta el a képvisel�-testület 
azonban azt a határozati javaslatot, mely azt indítványozta el�, hogy az önkormányzat a hulladékgazdálkodásról szóló 
2000. évi XLIII. tv. (Hgt.) 21. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörét ruházza át a Duna–Vértes köze 
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásra oly módon, hogy a hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetésére vonat-
kozó közbeszerzési eljárás keretében a társulás járjon el az önkormányzat helyett, és a szerz�dést is � kösse meg a nyer-
tes ajánlattev�vel. 

– Eredménytelennek nyilvánította a képvisel�-testület az árvízvédelmi f�védvonal kivitelezésére és kiviteli tervek el-
készítésére kiírt közbeszerzési eljárást, mivel – az egyébként érvényes ajánlatot adó – ajánlattev� ajánlati ára meghalad-
ta a rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékét. 
 
2012. szeptember 20. 

– Döntés született arról, hogy a képvisel�-testület egy korábbi, 198/2012. (06. 25.) számú határozatában megfogalma-
zott egyezségi és vételi ajánlatának megfelel�en a polgármester által aláírt, jegyz� által ellenjegyzett, a SOLARSYS 
Szolgáltató Rendszerház Kft. tulajdonát képez� visegrádi, 741/1 hrsz-ú, belterületi ingatlanra vonatkozó, közigazgatási 
és peres eljárás megszüntetésére irányuló egyezséget és adásvételi szerz�dést jóváhagyta. Egyúttal az adásvétel tárgyát 
képez� ingatlan térképezési és területszámítási kiigazítás következtében – 1454 m2-r�l 1286 m2-re változó térmértéke 
miatt – az adásvételi szerz�dés egyes pontjait módosította. 

– Elfogadta a képvisel�-testület az önkormányzat 2012. évi I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót.  
– Módosításra került a 2012. évi költségvetés 1.235.602 e Ft bevétellel, valamint 1.225.705 e Ft költségvetési kiadás-

sal és 9.897 e Ft tartalékkal. 
– Szintén módosításra került a parkolás rendjér�l, valamint a parkoló- és rakodóhelyek megváltásáról szóló 9/2005. 

(08. 1.) számú rendelet. 
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– Lezárult a közös hulladékszállításra vonatkozó közbeszerzési eljárás, melynek eredményeként Visegrád Városban az  
AVE Tatabánya Hulladékszállítási és Környezetvédelmi Zrt. lett a nyertes ajánlattev�, így októbert�l már az új szolgál-
tató végzi a hulladékszállítást.  

– A képvisel�-testület döntött arról, hogy – a Pest Megyei Kormányhivatal kérésének eleget téve – a korábbi testület 
17/2012. (01. 26.) számú határozatát meger�sítve, jóváhagyólag elfogadja a Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormány-
zattal kötött Együttm�ködési Megállapodást. 

– Döntés született arról, hogy az A + Építész Stúdió Kft. által elkészített „Ezeréves Visegrád városközponti fejleszté-
se” tárgyú projekt keretében megvalósuló építmények (Visegrád Új Városközpont) el�készít� tervének tartalmával, az 
abban megjelen� építészeti koncepcióval a képvisel�-testület egyetért, azt jóváhagyja. Egyúttal úgy döntött, hogy a 
projekt keretében megvalósuló építmények (Visegrád Új Városközpont) építési engedélyezési eljárását elindítja, ennek 
érdekében felhatalmazta Félegyházi András polgármestert, hogy Visegrád Város Önkormányzata nevében az építési 
engedélyezési eljárást indítsa el. 
 
2012. szeptember 27. 

– Módosításra került a Fellegvár Óvoda Szervezeti és M�ködési Szabályzatának 6. pontja a helyettesítés rendjére vo-
natkozóan.  

– Döntött arról a képvisel�-testület, hogy a visegrádi Fellegvár Óvoda óvodavezet�i beosztás helyettesítéssel történ� 
ellátásával, átmenetileg – a 138/1992. (10. 8.) Korm. rendelet 5. § (16) bekezdése, ill. az óvoda Szervezeti és M�ködési 
Szabályzatának óvodavezet� helyettesítésére vonatkozó rendelkezése alapján – 2012. október 1-jét�l 2013. július 31-ig, 
Dobó Istvánnét bízza meg. 

– El�zetes döntést hozott arról a képvisel�-testület, hogy az Áprily Lajos Általános Iskola 2013. január 1-jét követ� 
m�ködtetését a Magyar Államtól nem képes átvállalni, azaz nem nyújt be szándéknyilatkozatot az állami intézmény-
fenntartó központnak a m�ködtetés iránt. Egyúttal kifejezte azt, hogy fenntartja jogát arra, hogy a birtokába kerül� 
esetleges új információk alapján a 2012. október 30-i döntésig ezen nyilatkozatát megváltoztatja. 
 
Októberben 3 ülést tartott a képvisel�-testület: 
 
2012. október 8. 

– Zárt ülés keretében döntött arról a képvisel�-testület, hogy az Áprily Lajos Általános Iskola igazgatójának munkálta-
tói jogkörben ugyanolyan illetményeltérítést ad, melyet a városban dolgozó közalkalmazottak egy korábbi munkáltatói 
döntés alapján kapnak, de igazgató asszonynak ezt nem állapították meg, amikor munkába állt. 

– Jóváhagyólag elfogadta a testület az Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú M�vészetoktatási Intézmény és Egysé-
ges Pedagógiai Szakszolgálat 2011/2012. tanévér�l szóló beszámolóját. 

– Engedélyezte a képvisel�-testület az Áprily Lajos Általános Iskola el�képz�s és 2. osztályos szolfézs csoportjában a 
maximális csoportlétszám 10%-kal történ� túllépését. 

– Ismét módosításra került az Áprily Lajos Általános Iskola alapító okirata, ezúttal apróbb, de fontos változtatásokat 
volt szükséges véghez vinni a szövegezésben. 

– A képvisel�-testület felhatalmazta Félegyházi András polgármestert, hogy az ,,Ezeréves Visegrád városközponti fej-
lesztése” cím� projekt kapcsán 2012. szeptember 4-én megkötött módosított támogatási szerz�dés alapján 25. 595.317 
Ft el�leg felvételét kezdeményezze. 

– Felhatalmazta a testület a Visegrádi Városfejleszt� Kft. ügyvezet�jét, Tegzes Dánielt, hogy az ,,Ezeréves Visegrád 
városközponti fejlesztése” cím� projekt kapcsán a m�szaki ellen�r, a közbeszerzési tanácsadás, ill. a könyvvizsgálatra 
vonatkozó kiválasztási eljárását elindítsa. 

– Döntött arról a képvisel�-testület, hogy a 224/2012. (08. 22.) számú határozatát visszavonja, mivel a Visegrádi Vá-
rosfejleszt� Kft. az ,,Ezeréves Visegrád városközponti fejlesztése” cím� projekt teljes kör� átalakítása kapcsán szüksé-
ges m�szaki, pénzügyi és pályázati feladatait saját er�forrásainak felhasználásával végezte el, így fenti határozattal 
jóváhagyott 6.500.000 Ft-os keretb�l a kft. egyetlen forintot sem használt fel. 

– Jóváhagyólag elfogadták az A + Építész Stúdió Kft. által készített, az „Ezeréves Visegrád városközponti fejlesztése” 
építési engedélyezési tervdokumentációt. 

– Aljegyz�i pályázat kiírásáról döntött a képvisel�-testület, a pályázati felhívás a város honlapján, ill. a Nemzeti Köz-
igazgatási Intézet hivatalos honlapján jelent meg; a beérkezési határid� 2012. november 15. 

– Döntött a képvisel�-testület az ún. adósságmegújító hitelszerz�dés megkötése tárgyában, mivel törvényi el�írásból 
adódóan az önkormányzatok nem rendelkezhetnek naptári éven áthúzódó hitellel, ezért ezt szükséges ezen hitellel kivál-
tani. 

– Új Közbeszerzési Szabályzatot fogadott el a képvisel�-testület. 
– Kérelem alapján tulajdonosi és közútkezel�i hozzájárulást adott a testület a Széchenyi utca 35. sz. ingatlan villamos 

energiaellátó földkábeles csatlakozó vezeték létesítéséhez, melyet kizárólag útátfúrással lehet kivitelezni. 
– Elfogadták a Duna–Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program cím� pályázat dokumentációjának be-

nyújtásához szükséges határozati javaslatot. 
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– Jóváhagyólag elfogadta a képvisel�-testület a járási (f�városi, kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (08. 13.) Korm. 
rendelet 2. melléklete alapján elkészített megállapodást. 
 
2012. október 18. 

– Döntés született arról, hogy az önkormányzat csatlakozni kíván a meghirdetett pályázati feltételek mellett a hátrá-
nyos szociális helyzet� fels�oktatási hallgatók, ill. fels�oktatási tanulmányokat kezd� fiatalok támogatására létrehozott 
Bursa Hungarica Fels�oktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához. A képvisel�-testület a havi 
támogatás összegét a támogatásban résztvev�k szociális körülményeit figyelembe véve havi maximum 5.000 Ft/f� 
összegben, az erre a célra fordítható 2013. évi éves keretösszeget pedig 400.000 Ft-ban határozza meg. A képvisel�-
testület a beérkezett pályázatok elbírálását a közm�vel�dési, oktatási, ifjúsági és népjóléti bizottság hatáskörébe utalta. 

– A Magyar Turizmus Zrt. megkeresése kapcsán a képvisel�-testület úgy döntött, hogy az általuk felkínált 2 db ide-
genforgalmi nevezetességet jelöl�, ún. „barna táblák” tulajdonjogát nem kívánja átvenni. 
 
2012. október 29. 

– Döntés született az állattartási rendelet hatályon kívül helyezésér�l, mivel az élelmiszerláncról és hatósági felügyele-
tér�l szóló 2008. évi XLVI. törvény 2012. október 1-jét�l hatályos új rendelkezése szerint a mez�gazdasági haszonállat 
tartása önkormányzati rendeletben nem korlátozható. A települési önkormányzat jegyz�jének az állatok védelmével, 
valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreit a 245/1998. (12. 31. ) Korm. rendelet 
szabályozza, mely lehet�séget ad a jöv�ben is a jegyz�nek mint állatvédelmi hatóságnak államigazgatási feladat- és 
hatáskörében szankciók alkalmazására, ill. bírság kiszabására. 

– Tekintettel arra, hogy a szeptember 27-én meghozott, az Áprily Lajos Általános Iskola 2013. január 1-jét követ� 
m�ködtetésével kapcsolatos nyilatkozat óta nem jutott az önkormányzat tudomására olyan releváns információ, ami 
döntését ellenkez� irányba befolyásolta volna, ezért ismét meger�sítette, hogy az iskola m�ködtetését nem vállalja át a 
Magyar Államtól 2013. január 1-jét követ�en. 

– A képvisel�-testület engedélyezte a megváltozott munkaképesség� személyek ellátásairól és egyes törvények módo-
sításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény el�írásainak való megfelelés érdekében a fenntartásában m�köd� Áprily Lajos 
Általános Iskola szakmai állományú közalkalmazotti létszámkeretének 1 f� félállású munkavégzés� státusszal történ� 
emelését. 

A döntéséhez nem volt szükség a 2012. évi költségvetési rendelet módosítására, mivel az ehhez szükséges pénzügyi 
fedezet az idei évi költségvetés személyi juttatások sora terhére rendelkezésre áll. 

– A képvisel�-testület arról döntött, hogy az EU Öner� Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. 
(10. 9.) Korm. rendelet 5. § (2) és (3) bekezdése szerinti kérelmet nyújt be vissza nem térítend� öner� támogatásra. E 
támogatás olyan számlákra nyújtható be, amelyek már beérkeztek a városközpont projekt kapcsán, ill. amelyek az elkö-
vetkezend� egy hónapban érkeznek be. Ezek alapján az általunk igényelhet� legmagasabb összeg a projekt jelenlegi 
állásában: 11.916.093 Ft. 

– A testület arról döntött, hogy mivel a helyi ipar�zési adót fizet� vállalkozók körében az adófizetési hajlandóság nem 
megfelel�, ezért a gazdasági, pénzügyi és ellen�rz� bizottság javaslatát elfogadva 2013. évt�l különféle kedvezmények 
biztosításával tervezi inspirálni a vállalkozókat a helyi ipar�zési adó határid�re történ� befizetésére. A képvisel�-
testület felkérte Dr. Szabó Attila helyettesít� jegyz�t, hogy vizsgálja meg, a hatályos jogszabályi környezet alapján 
milyen módon és formában szabályozható a bizottság javaslata, és egyúttal felkérte arra is a jegyz�t, hogy a helyi adók-
ról szóló 22/2005. (12. 16.) önkormányzati rendeletet vizsgálja felül, és ha szükséges, a rendelet módosítására vagy 
újraszabályozására tegyen javaslatot. 

– Tulajdonosi és közútkezel�i hozzájárulását adta a testület a F� u. Rév u.–Mozi köz közötti szakasz járdafelújítás és 
forgalomcsillapítás, valamint a Mozi köz ismertetett terv szerinti kialakítására. 

– Döntés született arról, hogy a Visegrád 254/1. és 254/2. hrsz. önkormányzati közterületeken folyamatban lév� útépí-
tési engedélykérelemre vonatkozó eljárás megszüntetését kéri az önkormányzat, mivel a jöv�ben fenti önkormányzati 
területeket közforgalom el�l elzárva kívánja üzemeltetni – „Mindkét irányból behajtani tilos, kivéve engedéllyel” tiltó 
tábla, ill. sorompó kihelyezésével.  

– A képvisel�-testület úgy döntött, hogy – Borosházi Tamás f�építész, valamint a városüzemeltetési és városfejlesztési 
bizottság véleményét is figyelembe véve – nem támogatja Budenszki József és Budenszkiné Toldi Mónika kérelmét az 
elárusító pavilonok kihelyezésére a KRESZ park területén. A testület egyúttal kifejezte azon szándékát, hogy a nagy 
parkoló és környezetének övezeti besorolását a Helyi Építési Szabályzatban módosítani kívánja, melyben – figyelembe 
véve a folyamatban lév�, ill. a tervezett beruházásokat – rögzítésre kerülhet egy esetleges pavilonsor elhelyezésének 
lehet�sége, ill. annak elvárt építészeti megjelenésének feltétele. 

– Az Ifjúsági Alapból történ� támogatás elnyerésére kiírandó pályázatról döntött a képvisel�-testület, csoportok, vala-
mint közösségi jelent�ség� helyi gy�jtemények támogatására. A támogatásra jelenleg 200.000 Ft szabad keretösszeg áll 
rendelkezésre; a benyújtási határid� 2012. november 30. A pályázat részletes feltételeir�l tájékozódhatnak Visegrád 
Város honlapján, valamint a Visegrádi Hírekben is.  

VPH 
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Novemberi tájékoztató 
 

Tájékoztatóm elején két „nagy” pályázatunk állásáról 
számolok be Önöknek. 

A városközpont-beruházással kapcsolatosan jelenleg az 
építési engedélyeket várjuk. A várakozás aktív várako-
zás; minden, az eljáráson belüli folyamatot igyekszünk a 
lehet�ségeken belül gyorsítani. Ahogy az építési enge-
dély joger�re emelkedik, elindítjuk a közbeszerzési 
eljárást. A felújítási munkálatok nem csak a beruházás 
szomszédságában él�ket, hanem Visegrád valamennyi 
lakóját érintik majd. Sok kellemetlenséggel fog járni, de 
�szintén remélem, hogy a polgármesteri hivatal a jöv� 
év elején költözni fog, hiszen ez azt jelenti, hogy meg-
kezd�dik ennek az épületnek a felújítása is.  

Az ügyintézés zavartalanságát – a körülményekhez ké-
pest – természetesen igyekszünk biztosítani, de kérjük a 
Tisztelt Lakosság együttm�ködését és türelmét is. Arról, 
hogy hol fog m�ködni a hivatal az átmeneti id�szakban, 
tájékoztatjuk Önöket. 

Másik „nagy” pályázatunk az árvízvédelmi beruházás. 
A kivitelezésre kiírt pályázatot eredménytelennek kellett 
nyilvánítanunk, hiszen az egyetlen ajánlatadó a rendel-
kezésre álló költségkeretet messze meghaladó kivitele-
zési árat jelölt meg. Az ismételt kiírással törvényességi 
okokból sajnos meg kell várnunk az el�z� lezárását, ám 
az új kiírás el�készítése részben megtörtént, részben 
folyamatban van. Reméljük, újabb kellemetlen „megle-
petés” nem ér minket (ennek elkerülése érdekében a 
közrem�köd� cégek és személyek megfelel� lépéseket 
tettek), és a jöv� év elején megköthetjük a kivitelezési 
szerz�dést is. 

Mindezek közben folyamatban van a hazai közigazga-
tás teljes átszervezése. Elmondhatjuk, hogy ilyen mérté-
k� változás a közigazgatásban még a rendszerváltoztatás 
idején sem történt. 2013 januárjától országszerte 175 
járási hivatal kezdi meg m�ködését; Visegrád a Szent-
endrei Járási Hivatalhoz tartozik majd. A járási hivata-
lokról, ill. a Visegrádon továbbra is intézhet� ügyekr�l 
ugyanebben a lapszámban olvashatnak részletes tájékoz-
tatót. 

Amint arról bizonyára értesültek, a nemzeti köznevelés-
r�l szóló törvény 2013. január 1-jén hatályba lép� ren-
delkezése szerint – az óvodai nevelés kivételével – a 
köznevelési alapfeladatok ellátásáról az állam gondos-
kodik. Ez azt jelenti, hogy az iskola fenntartási kérdései-
ben – igazgató, pedagógusok kinevezése, házirend, pe-
dagógiai program, szmsz, alapító okirat stb. – az önkor-
mányzatnak nem lesz döntési joga, továbbá a feladatra 
eddig biztosított állami normatíva folyósítása is meg-
sz�nik.  

2012. október 30-ig az önkormányzat – mivel Visegrád 
a 3000 f� alatti települések közé tartozik – nyilatkozha-
tott az ingó és ingatlan vagyon m�ködtetésének átválla-
lásáról, azaz – a törvényi f�szabálytól eltér�en – átvál-
lalhatta volna a m�ködtetés finanszírozását (közüzemi 
számlák, közvetlen m�ködési költségek).  

A képvisel�-testület úgy döntött, hogy az iskola épüle-
tének m�ködtetésében (tehát a rezsi fizetésében) nem 
kíván részt vállalni; önkormányzatunk – a jelenlegi 
elképzeléseink szerint – a jöv�ben az erre fordítható 

esetleges forrásokat inkább az iskola nem kötelez�en 
ellátandó tevékenységeinek fenntartására kívánja fordí-
tani. Az iskola és a tornacsarnok épületének tulajdonosa 
továbbra is az önkormányzat marad; azok esetleges 
javításáról, felújításáról továbbra is a városnak kell gon-
doskodnia; ehhez a törvény szerint az állam pályázati 
úton kíván segítséget nyújtani. 

A Visegrádi Hírek novemberi számában közzéteszünk 
egy kérd�ívet, mely a lakosság, a képvisel�-testület, ill. 
a polgármesteri hivatal közti „párbeszéd” lehet�ségeit 
méri fel, melynek alapvet�en két oka van: 

1. A gyors és alacsony költség� információáramlási 
lehet�ségek föltérképezése. Alig telik el hét, 
melynek során ne kellene a lakosság bizonyos 
köréhez vagy egészéhez gyorsan és megbízhatóan 
információkat eljuttatni. A havi rendszerességgel 
megjelen� Visegrádi Híreket nem lehet mindennel 
megvárni, a postai levelezés költséges, ezért 
keressük az információátadás gyors és olcsó módját, 
mely azokat is eléri, akik nem napi internet-
használók. 

2. Szeretnénk elérni, hogy a várost érint� jöv�beni 
fejlesztések, beruházások megtervezésébe az itt él� 
és a közügyek iránt érdekl�d� polgárokat minél 
inkább bevonhassuk. Meggy�z�désünk, hogy a 
város vagyona mindenki vagyona, de csak akkor 
érezzük igazán magunkénak, ha valamilyen módon 
„közünk van hozzá”. Nem csupán valaki, vagy 
valakik által meghatározott csoporttal szeretnénk 
együtt dolgozni, hanem minden egyes lakossal, aki 
szívesen részt venne ebben a munkában, ezért kérem 
Önöket, töltsék ki a kérd�ívet; ötleteikkel, javas-
lataikkal keressenek minket!  

A fentiekb�l is látszik, hogy a nyár után az �sz is igen 
eseménydúsan telik mind a hivatalos ügyek, mind pedig 
a kulturális programok tekintetében. 

Szeptember 29-én a pincesori vigasságon nem csak 
borról szóló anekdotákkal, hanem visegrádi boros gaz-
dák jóvoltából finom borokkal is találkozhatott a közön-
ség.  

Október 20-án a Visegrádi Szövetség szervezésében – 
a szlovákiai Kárpátok Alapítvány által meghirdetett – 
amat�r fotópályázatra érkezett munkákból rendezett 
kiállítás nyílt a Mátyás Király M�vel�dési Házban.  

Ezen a napon még egy program várta a kikapcsolódni 
vágyó visegrádiakat és vendégeket: a Német Nemzetisé-
gi Önkormányzat nemzetiségi találkozót és szüreti bált 
szervezett, melyen a visegrádi Áprily Lajos Általános 
Iskola nemzetiségi tánccsoportja, a Visegrádi Fúvósze-
nekar és a Nemzetiségi Énekkar mellett nagymarosi, 
kismarosi, nógrádi és soroksári el�adók is felléptek. A 
város vezetését a fotókiállítás megnyitóján és a szüreti 
bálon Dr. Kucsera Tamás Gergely alpolgármester kép-
viselte. 

Október 23-án, a hagyományokhoz híven a moziban 
zajlott a megemlékezés az 56-os forradalom h�sei tiszte-
letére. Az ünnepi beszédet követ�en a nagyváradi Kiss 
Stúdió Színház el�adását tekinthette meg a közönség. 

Félegyházi András 
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Szomorú beszámoló – egy elveszett illúzió 
 

2012. október 15-én levelet kaptam a Magyar Nemzeti Vagyonkezel� Zrt.-t�l a B�s–Nagymaros Vízlépcs�-
beruházzással kapcsolatban korábban kisajátított ingatlanok rendezése tárgyában. Ebben hivatkoznak az 
MNV Zrt. egy 2011. augusztus 8-án kelt levelére, melyre azóta válasz nem érkezett. (A 2012. május 10-i 
átadás-átvételi jegyz�könyvben rögzített ügyiratban ez a levél nem szerepelt.) 

A fent említett levél hivatkozik továbbá egy 2012. március 19-én kelt levélre (csak emlékeztet�ül: a képvi-
sel�-testület mintegy három hete, február 29-én oszlatta föl magát...), mely a Visegrádi Önkormányzatról 
érkezett, s melyben Abonyi Géza a következ�t írja: ,,A település évek óta szeretné a területet valamilyen mó-
don megszerezni, de eddig eredménytelenül. A város tömegsportjában jelent�s szerepet játszanak a Dunához 
köthet� tevékenységek, vízisportok, horgászat. Ennek kiszolgálása érdekében szeretnénk a területet a tulaj-
don- és vagyonkezel�i jog érintetlenül hagyása mellett hasznosítani.” A kérés nyomán az önkormányzat 
kérésében szerepl� ingatlanok beazonosítása céljából a MNV Zrt. Pest Megyei Területi Irodája helyszíni 
szemlét is tartott. 

Az MNV Zrt.-t�l érkezett levélb�l kiderül, hogy 2012. április 3-án személyes egyeztetés is zajlott az MNV 
Zrt. és az önkormányzat között, bár az önkormányzat részér�l sem a kért tájékoztatás, sem a kapcsolattartó 
kijelölése nem történt meg. Visegrádot Rózsa Úr (így emléíti a levél) képviselte; a levél szerint megállapod-
tak arról, hogy az önkormányzat által beazonosított ingatlanok listájának birtokában további egyeztetéseket 
folytatnak. Az önkormányzat az id�közi választások miatt az MNV Zrt. türelmét kérte. 

Továbbra is ugyanebben a levélben olvasható a következ� megdöbbent� mondat: ,,2012. 04. 23-án, majd 
05. 08-án elektronikus levelezés útján érdekl�dtünk az ügy el�rehaladásáról, melyre az önkormányzat infor-
málisan azt a tájékoztatást adta, hogy egyel�re a projektet nem fojtatják.” (Ismét csak emlékeztet�ül: az 
id�közi önkormányzati választás 2012. május 6-án volt.) 

Ismétlem, a 2012. május 10-i átadás-átvétel vonatkozó ügyiratában az MNV Zrt. levele nem szerepelt; sze-
repelt viszont a következ� mondat: ,,Szintén kérdésre válaszolja (Abonyi Géza), hogy az öböllel kapcsolat-
ban egy magánszeméllyel tárgyalt, aki a választások után nem kívánja magát felfedni.” 

Én viszont úgy gondoltam, hogy bizony mégis szeretném tudni, ki és milyen formában tájékoztatta – már a 
választás eredményének ismeretében – az MNV Zrt.-t ilyen értelemben, ezért fölhívtam Schwarzenberger 
Zsoltot, az MNV Zrt. ügyintéz�jét, és tájékoztatást kértem. Kérésemre több elektronikus levelet is elküldött, 
melyek közül az utolsót teljes egészében idézem: 
 

,,Tisztelt Sz�ke Krisztina  
Bizonyára találkozott a hírrel, hogy Visegrád vasárnap új polgármestert választott.  
A korábbi polgármester, Abonyi úr arról tájékoztatott, hogy a megkezdett projektet nem folytatjuk,  
csak esetleg a következ� választást követ�en. Err�l az MNV Zrt-t értesíti.  
Kérem megértésüket. Köszönöm segít�kész együttm�ködésüket, sajnálom, ha felesleges munkát okoztam.  
Kérem Varga urat tájékoztatni szíveskedjék.  
Üdvözlettel  
Rózsa József” 
 

Úgy gondolom, hogy mindehhez semmit nem szükséges hozzáf�zni. 
Szomorúan írtam le mindezt. Visegrád nevében szomorúan; úgy, mint amikor elvesztünk egy illúziót... 

Félegyházi András 

 

Tisztelt Lakosság! 
�

Tájékoztatjuk Önöket,  
hogy a zöld anyag �szi, díjmentes elszállítását 

2012. november 20-án, kedden végezzük. 
 

Ezen a napon a fás szárú zöld anyagot legfeljebb 25 kilós kötegenként, spárgával átkötve,  
matrica nélkül, a nem fás szárú anyagot pedig  

bármilyen zsákban ki lehet helyezni az ingatlanok elé. 
Az összegy�jtött zöld anyagot a jelzett napon elszállítjuk. 

Visegrád Város Polgármesteri Hivatal 
város- és községgazdálkodási csoport 
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Visegrád Város Önkormányzata az Em-
beri Er�források Minisztériumával együtt-
m�ködve ezennel kiírja a 2013. évre a 
Bursa Hungarica Fels�oktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázatot fels�oktatá-
si hallgatók számára a 2012/2013. tanév 
második és a 2013/2014. tanév els� fél-
évére vonatkozóan. 
 

Figyelem! 
A pályázat rendjében  

változás történt! 
 

A pályázat beadásához a Bursa Hungari-
ca Elektronikus Pályázatkezelési és 
Együttm�ködési Rendszerében (a továb-
biakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói 
regisztráció szükséges, melynek elérése: 
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palyb
elep.aspx.  

A regisztrációt követ�en lehetséges a 
pályázati adatok feltöltése a csatlakozott 
önkormányzatok pályázói részére. A 
személyes és pályázati adatok feltöltését 
követ�en a pályázati �rlapot kinyomtatva 
és aláírva a települési önkormányzatnál 
kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pá-
lyázat csak a pályázati kiírásban meghatá-
rozott csatolandó mellékletekkel együtt 
érvényes. A pályázati kiírásban meghatá-
rozott valamely melléklet hiányában a 
pályázat formai hibásnak min�sül. A 
benyújtott pályázatok befogadását az 
önkormányzatnak az EPER-Bursa rend-
szerben igazolnia szükséges. A nem befo-
gadott pályázatok a bírálatban nem vesz-
nek részt. 
 

A pályázat rögzítésének  
és az önkormányzatokhoz történ�  

benyújtásának határideje:  
 

2012. november 23. 
 

A pályázatot a lakóhely szerint illetékes 
települési önkormányzat polgármesteri 
hivatalánál kell benyújtani.  

 

Az „A” és „B” típusú pályázati kiírás az 
alábbi hivatkozás alatt található: 
http://www.emet.gov.hu/bursa-
hungarica/aktualis/bursa-hungarica-
palyazat-2013 

 

A pályázati kiírás 2012. október 26-tól a 
polgármesteri hivatal hirdet�jén, illetve 
Visegrád Város hivatalos honlapján is 
elérhet�. 

VVÖ 
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Visegrád Város Önkormányzata pályázatot hirdet helyi ifjúsági progra-
mok, csoportok, valamint közösségi jelent�ség� helyi gy�jtemények tá-
mogatására.  

Pályázhatnak – jogi megkötés nélkül – mindazon szervezetek, közössé-
gek és magánszemélyek, akik programjukkal a visegrádi gyermek és 
ifjúsági korosztály számára kulturális, szabadid�- és sportprogramok 
szervezésére vállalkoznak, valamint azok a magánszemélyek, akik helyi 
jelent�ség� tárgyi gy�jteményt tartanak fenn vagy gondoznak.  

A pályázókat arra kérjük, röviden fejtsék ki programjuk lényegét (a 
program tartalmi célja, várható eredménye, költségvetése, közrem�köd�k, 
korosztály stb.), valamint azt a konkrét feladatot, amelynek anyagi fede-
zetét az Ifjúsági Alaptól várják, s ezt konkrét összeg meghatározásával 
tegyék. 

Kérjük, hogy a program megvalósításának kezdeti és befejez� id�pontját 
tartalmazza a pályázat, valamint azt, hogy máshová is pályáztak-e ezzel a 
tervvel, ill. kaptak-e máshonnan támogatást. 

A helyi jelent�ség� gy�jtemény tulajdonosa, fenntartója pályázatot 
nyújthat be a gy�jtemény gondozása, katalogizálása, bemutatása, fejlesz-
tése céljával. A pályázatban röviden ismertetni kell a gy�jteményt, vala-
mint azt a tényleges költséget, fejlesztési célt stb., amelyre a pályázó 
támogatást kér. 

Az ifjúsági programokra elnyert összeg nem fordítható 20.000 Ft feletti 
tárgyi eszköz vásárlására. 

A helyi jelent�ség� gy�jteményhez kapcsolódó feladatokra pályázón-
ként maximum 50.000 Ft igényelhet�. 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázati összeg felhasználásáról 
rövid tartalmi beszámolót és áfás számlát kér a közm�vel�dési, oktatási, 
ifjúsági és népjóléti bizottság, melynek beadási határideje a pályázatban 
megjelölt befejezési id�ponttól számított 30 nap. Ennek hiányában a 
bizottság az elkövetkezend� évben kizárja a pályázót a további pályáza-
tokból. 

A helyi jelent�ség� gy�jtemények támogatásának elszámolása tartalmi 
ismertet� és a pályázatban megjelölt költséggel, fejlesztési céllal kapcso-
latban keletkezett bizonylat benyújtásával történik, amely a költség kifize-
tését igazolja (csekkmásolat, számla, nyugta stb.). Az elszámolásra a 
költség keletkezését (bizonylat kiállítását) követ� 30 napon belül, de 
legkés�bb 2013. június 30-ig kerül sor. 

Csak olyan bizonylat fogadható el, amelyet a pályázat benyújtását köve-
t�en állítottak ki. 

A pályázat el�finanszírozású; ez azt jelenti, hogy a döntés után a pályá-
zó hozzájuthat az elnyert összeghez. A pályázat kiírásával az a f� célunk, 
hogy az érintett korosztály számára a legoptimálisabb foglalkozások, 
programok szülessenek meg. 

2012-ben az önkormányzat 400.000 Ft-ot különített el a fenti célokra, 
jelenleg 200.000 Ft szabad keretösszeg áll rendelkezésre, mely a 2013. 
január 1. és 2013. augusztus 31. között megvalósuló eseményekre hasz-
nálható fel. 

A pályázatok benyújtásának határideje:  
2012. november 30. 
A pályázatokat kizárólag postai úton a következ� címre kérjük bekül-

deni: 
Visegrád Város Önkormányzata  
közm�vel�dési, oktatási, ifjúsági és népjóléti bizottság 
2025 Visegrád, F� u. 81. 
A borítékra kérjük ráírni:  
Ifjúsági Alap Pályázat 

Visegrád Város Önkormányzata 
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Felhívás 
 

A 2012 augusztusában elindult helyi termel�i piacon szeretnénk 
el�segíteni, hogy a Visegrádon termelt és a családi fogyasztásban 
fel nem használt termények, termékek a piacon jelenjenek meg, 
színesítve a piac kínálatát. 

Mez�gazdasági �stermel� az a magánszemély, aki betöltötte 16. 
életévét és a saját gazdaságában a törvényben meghatározott tevé-
kenységb�l származik jövedelme, és e tevékenységét �stermel�i 
igazolvány birtokában végzi.  

Mez�gazdasági �stermel�i tevékenységnek min�sül a saját gaz-
daságban történ� növénytermelés, ültetvénytelepítés, állattenyész-
tés, valamint a saját gazdaságból származó nyersanyagból történ� 
termékfeldolgozás is. 

Az �stermel� nem állati eredet� alapterméket (zöldség, gyü-
mölcs, virág, gomba stb.), valamint mézet, méhészeti termékeket 
és él� halat, alapanyagból el�állított élelmiszert (sajt, lekvár, szörp 
stb.) a hús kivételével saját gazdaságának helyén értékesíthet. 

A piaci értékesítéshez a jogszabályban meghatározott és a re-
gisztráció kötelezettségét megteremt� „kis mennyiség” alatti 
mennyiségben termel�knek nincs szükségük külön engedélyekre, 
bejelentésre, ha mint �stermel�k vagy hozzátartozójuk végzik a 
termelést és árusítást. Kis mennyiség például a heti 100 kg gomba, 
150 kg erdei gyümölcs, 50 kg lekvár értékesítése.  

Az �stermel�ként való regisztráció egy egyszer� eljárás, amely-
nek költsége 1000 Ft, ennek fejében adja ki a falugazdász az �s-
termel�i igazolványokat. A falugazdász nincs jelen Visegrádon, de 
amennyiben legalább 5 �stermel�i igény beérkezik, akkor lehet�-
ségünk van a falugazdászt meghívni Visegrádra, és rövid admi-
nisztrációt követ�en kiállítja az igazolványokat. Az igazolvány 
kiállítását követ�en évente hitelesített értékesítési betétlapot kell 
kiváltani. 

Az igazolványok birtokában adószámot kell kérni az adóhatóság-
tól, amelynek eljárási költsége szintén 1000 Ft. Dr. Szabó Attila 
jegyz� úr felajánlotta, hogy amennyiben az �stermel�k igénylik, 
akkor segítséget nyújt az adószám kiváltásában, azaz az adószá-
mért sem kell utazni vagy sorban állni. 

Az adószám birtokában egy nyugtatömböt kell vásárolni (költsé-
ge pár száz forint), a nyugtával, �stermel�i igazolvánnyal és betét-
lappal, valamint adószámmal az �stermel� már árulhat a piacon, 
mindössze nyugtát kell kiállítania az eladásról. A hatályos szabá-
lyok szerint, ha az �stermel�i tevékenységb�l származó éves bevé-
tel nem haladja meg a 600.000 Ft-ot, akkor nem kell jövedelmet 
számolni és ezt a bevételét nem is kell bevallani. 

Az �stermel�nek – mivel agrárgazdasági tevékenységet végez – 
kötelez� regisztráltatnia magát az Agrárkamaránál. A kamarai 
tagság díja 5000 Ft évente; a regisztrációt elektronikusan lehet 
intézni, amelyben segítséget tudunk nyújtani. A kamarai tagságot 
az �stermel�i igazolvány kiváltása automatikusan létrehozza. 

Lehet�ség van közös �stermel�i igazolvány kiváltására is, ha az 
�stermel� a vele közös háztartásban él� családtagjával közös �s-
termel�i igazolvány kiváltásával folytat közös tevékenységet (kö-
zös �stermel�i tevékenység). Ilyen családtagnak min�sül a mez�-
gazdasági �stermel� házastársa, egyeneságbeli rokona (ideértve 
örökbe fogadott, mostoha- és nevelt gyermekét, vagy örökbefoga-
dó, mostoha- és nevel�szül�jét is). 

Az �stermel�kkel szemben egyetlen elvárásunk, hogy a piac 
rendjére, tisztaságára vonatkozó szabályokat tartsák tiszteletben. 

Kérjük, hogy a piaci árusításhoz kedvet érz�k váltsák ki az iga-
zolványt, és hozzák el megtermelt és felesleges terményeiket a 
piacra; színesedjen a piacunk kínálata mindenki el�nyére. 

(F. A.) 

Értesít� tüd�sz�résre 
 

Értesítjük Önöket, 
hogy a 2012. évi tüd�sz�rés id�pontjai 

a következ�k: 
 

2012. november 16. péntek 8–14 óráig  
2012. november 19. hétf�         12–18 óráig 
2012. november 20. kedd 8–14 óráig 
2012. november 21. szerda       12–18 óráig 
2012. november 22. csütörtök  8–14 óráig 
2012. november 23. péntek 8–14 óráig 
 

A tüd�sz�rés helye: 
orvosi rendel� 

 

Kérjük, hogy személyi igazolványát, TAJ-
kártyáját, valamint az el�z� évben kapott tü-
d�sz�r� igazolást hozza magával! 

VPH 

 

Tisztelt Lakosság! 
 

A Magyar Kémény Kft. értesítése alapján tá-
jékoztatjuk Önöket, hogy az 51/1999. (12. 
25.) BM rendelettel módosított 27/1996. (10. 
30.) BM rendelet 3–7. §-a értelmében el�írt 
kötelez� kéménysepr�ipari közszolgáltatás 
körébe tartozó feladatokat – Visegrád köz-
igazgatási határain belül – a Magyar Kémény 
Kft. látja el.  

A cég alkalmazottai Visegrádot 2012. dec-
ember 2. és 2012. december 15. között kere-
sik fel.  

A társaság dolgozói névre szóló megbízóle-
véllel rendelkeznek.  

VPH 

 

A gyógyszertár decemberi  
ünnepi nyitva tartása 

 

2012. december 22–23–24–25–26. 
(szombat–vasárnap–hétf�–kedd–szerda): 
a hétvége és karácsonyi ünnepek miatt  
zárva! 
 

2012. december 27–28. 
(csütörtök–péntek): 
leltár miatt zárva! 
 

2012. december 29–30–31.–2013. január 1. 
(szombat–vasárnap–hétf�–kedd): 
a hétvége, szilveszter és újév ünnepe miatt 
zárva! 
 

Kérem a kedves Betegeket, 
hogy id�ben gondoskodjanak  

gyógyszereikr�l! 
 

Dr. Robicsek Katalin 
                                              gyógyszerész 
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Tájékoztató a járási hivatalokról 
�

A járások kialakításának elveir�l és az el�készítés fel-
adatairól a kormány tavaly szeptember 1-jén döntött. 
2013 januárjától országszerte 175 járási, Budapesten 
pedig 23 kerületi kormányhivatal kezdi meg m�ködését. 
A nagyobb településeken ügyintézésre a járási hivatalok 
részeként m�köd� kormányablakokban lesz lehet�ség, 
amelyek hétf�t�l péntekig 8–20 óráig tartanak majd nyit-
va. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közle-
ménye szerint a járások és a járási székhelyek kialakításá-
nak alapelve az volt, hogy a megyék határaihoz igazodva 
az állampolgárok számára biztosítsa az államigazgatási 
szolgáltatásokhoz való gyors és könny� hozzáférést, és a 
jelenleg létez� ügyintézési helyszínek lehet�ség szerint 
maradjanak meg.  

Budakalász, Csobánka, Dunabogdány, Kisoroszi, Le-
ányfalu, Pilisszentkereszt, Pilisszentlászló, Pomáz, Pócs-
megyer, Szentendre, Szigetmonostor, Tahitótfalu mellett 
Visegrád is a Dunakorzó 18. szám alatti Szentendrei Járá-
si Hivatalhoz tartozik 2013-tól.  

Az err�l szóló megállapodást az érintett települések pol-
gármesterei 2012. október 12-én írták alá Szentendrén, a 
polgármesteri hivatal dísztermében. 

 

Miben és hogyan érinti ez a visegrádi hivatalt? 
2013. január 1-jét�l a Szentendrei Járási Hivatalhoz ke-

rül� államigazgatási feladatok a következ�k: 

• okmányirodai feladatok: személyi adat- és lakcím-
nyilvántartás, útlevél-igazgatás, közlekedési igazga-
tás stb., 

• gyermekvédelmi és gyámügyek, 

• egyes kiemelt építéshatósági feladatok, 
• egyes szociális, környezetvédelmi, természetvédelmi 

igazgatási ügyek. 
A Kormányhivatalhoz már 2012 áprilisában átadták a 

szabálysértési ügyeket, melyek szintén a járásokhoz ke-
rülnek. A helyi szabályozáshoz kapcsolódó, helyismeret-
hez köt�d�, mérlegelési jogkörbe tartozó ügyek maradnak 
a jegyz� hatáskörében. 

Az államigazgatási feladatokkal együtt a járási hivatalok 
átvesznek a polgármesteri hivataloktól álláshelyeket, ill. 
megfelel� iskolai végzettség�, adott munkakört ellátó 
köztisztvisel�ket. Visegrád esetében ez 6 f�t + 1 üres 
álláshelyet jelent. 

Az � jogviszonyuk így kormányzati szolgálati jogvi-
szonnyá alakul át. Nemcsak a munkatársak, hanem a 
feladatellátáshoz szükséges ingó (számítógépek, esetlege-
sen igény szerint bútorok) és ingatlan vagyon (okmány-
irodának helyet adó épület) is átkerül a járási hivatalokba, 
ezek a Magyar Állam ingyenes használatába kerülnek, a 
vagyonkezel� a Kormányhivatal lesz.  

Eddigi ismereteink szerint Visegrádon kormányablak és 
helyi járási kirendeltség is m�ködik majd. A kormányab-
lak létrehozásáig, tehát el�reláthatóan 2014-ig az ok-
mányiroda továbbra is az eddigi helyén várja ügyfeleit.  

A megállapodás aláírásakor elhangzott, hogy a járási 
hivatal hetente két alkalommal ügysegédet biztosít, de a 
jöv�ben is helyben intézhet� feladatokról csak kés�bb, 
további információk birtokában tudjuk Önöket tájékoztat-
ni. 

VPH 
 

 
Gazdálkodók, élelmiszer-el�állítók, figyelem! 

Kötelez� agrárkamarai regisztráció! 
 

Az augusztus 1-jét�l hatályos új agrárkamarai törvény alapján a 2013. február 1–21. között tartandó országos kama-
rai választásokkal megalakul az új Nemzeti Agrár- és Élelmiszer Kamara. A törvény értelmében a hazai mez�-
gazdasági és élelmiszer-feldolgozó szektor összes szerepl�je, így a gazdasági társaságok mellett az �stermel�k és 
az egyéni vállalkozók is alanyi jogon tagjaivá válnak az új, egységes köztestületnek.  

Az új kamara legf�bb feladata a magyar agrárium meger�sítése, versenyképességének növelése és érdekeinek 
hatékony védelme lesz, kib�vült közfeladatokkal és hasznos tagi szolgáltatásokkal.  
 

HATÁRID�: 2012. november 30. 
 

A törvény el�írja, hogy a leend� tagok 2012. november 30-ig kötelesek bejelentkezni a nyilvántartásba az Ag-
rárkamara honlapján keresztül (www.agrarkamara.hu), és megfizetni az egyszeri 5.000 Ft-os nyilvántartásba vé-
teli díjat. Eddig már közel 100.000-en teljesítették ezt a kötelezettségüket.  

Amennyiben Ön még nem tette meg, miel�bb regisztráljon, mert a november 30-i határid� a kamarai választá-
sokon való részvételre nézve jogveszt�!  
 

REGISZTRÁCIÓ: www.agrarkamara.hu 
 

Ha technikai segítségre van szüksége a regisztrációhoz, azt ingyenesen igénybe veheti országszerte a 200 ka-
marai tanácsadó irodában (lista: umvp.agrarkamara.hu) és az országos falugazdász-hálózatnál is.  

A kamara központi ügyfélszolgálata is segíti a regisztrációt: 06 (80) 911-078 (zöld szám), ill. 
regisztracio@agrarkamara.hu.  
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Otthon az erd�ben 
 

2011-ben az ENSZ azzal a céllal hirdette meg az Erd�k 
nemzetközi évét, hogy felhívja a figyelmet az erd�k fon-
tosságára, azok fenntartható kezelésére és meg�rzésére. A 
nemzetközi kezdeményezést támogatva a tavalyi évben 
el�ször írt ki pályázatot Otthon az erd�ben címmel a 
Magyar Környezeti Nevelési Egyesület és az IKEA Lak-
berendezési Kft. budapesti, budaörsi és vonzáskörzetük-
ben lév� általános és középiskolák részére erd�kkel, fák-
kal kapcsolatos oktatási projekt tervezése és megvalósítá-
sa témában.  

A program célja, hogy a csatlakozó iskolák diákjai minél 
több id�t töltsenek erdei környezetben, megszeressék a 
természetet, felismerjék a természeti értékeket, és mind-
eközben jól érezzék magukat.  

A pályázó iskolák pedagógusai részére októberben két-
napos képzést tartottak, amelyen többek között bemutat-
ták a MÉTA „Mindenki Természetesség-mér�jét”. Ezt az 
eszközt az elmúlt években fejlesztették ki, els�sorban 
tanulók, gimnazisták, egyetemisták, az �ket tanító bioló-
giatanárok és a növényzet iránt érdekl�d� feln�ttek szá-
mára. A környezeti nevelésben használható egyszer� 
eszköz segít abban, hogy a botanikai tudással még nem 
rendelkez� diákok is meg tudják becsülni, milyen állapot-
ban vannak él�helyeink. Lásd:  

http://www.novenyzetiterkep.hu/en/node/53 
Az Otthon az erd�ben projekt keretében 25 iskola része-

sül támogatásban. A nyeremény összértéke 160.000 Ft, 
mely egy része pénzügyi támogatás, és magában foglal 
egy terepi eszközökb�l álló készletet is.  

Vállaltuk, hogy a kisoroszi tagiskolánkban tanuló ne-
gyedikesekkel együtt közösen kiválasztunk egy erd�s 
területet és abban egy fát a Mogyoró-hegyen, megismer-
kedünk ezzel a területtel mint él�hellyel. Feltérképezzük 
az él�világát, megvizsgáljuk, tudunk-e valami jót tenni az 
itteni él�hellyel. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a 
természet változásait és dokumentáljuk azokat. Reméljük, 
munkánkhoz elnyerjük a támogatást.  

Pauluszné Tóth Anna  
 

?��������#%�����
 

Yehudi Menuhin, a világhír� heged�m�vész kezdemé-
nyezésére és javaslatára 1975-t�l az UNESCO október 1-
jét a zene világnapjának nyilvánította. Ebb�l az alkalom-
ból koncertet szerveztünk, amelyen Beethoven, Brahms, 
Carulli m�vei hangzottak el. Jó alkalom volt ez az idei 
tanévben érkezett zenetanároknak a bemutatkozásra. 

Nem maradtak élmény nélkül a könny�zene rajongói 
sem. Egyik zenetanárunk a jazz világába kalauzolt el 
bennünket. Nem csak a gyerekek, hanem a jelenlév� 
pedagógusok körében is óriási sikert aratott újszer� hang-
zásvilágával és a zeneszámok közötti érdekes kommentár-
jaival. 

Nem titkolt szándékunk az, hogy hagyományt teremt-
sünk, és minél szélesebb körben megismertessük és meg-
szerettessük mind a gyermekekkel, mind a feln�ttekkel a 
könny�zene hangzásvilágát. 

Ekkor került sor a fels� tagozatosok számára összeállí-
tott 13 + 1 kérdésb�l álló zenei totó eredményhirdetésére 
is. A gyerekek hatalmas lelkesedéssel és sok helyesen 
kitöltött teszttel vettek részt a játékon. 

Bosnyák Endréné 
 

Bélyegek világa 
 

A visegrádi 
Mátyás Király 

M�vel�dési 
Házban látható 
Vertel József 

bélyegtervez� 
m�vész kiállítása, 
aki most töltené be 
90. életévét. 
Lánya, Vertel 
Beatrix hozta ide 
nekünk ezt a 
szép tárlatot. Célja 
az volt, hogy a 
gyermekek is 
megismerjék ezt a 
sajátságos m�fajt, 

a bélyegtervezést; valamint, hogy a dömösi gyermekek 
büszkék legyenek településük híres szülöttére. 

Mivel a visegrádi iskola ebben az évben ünnepli névadó-
ja, Áprily Lajos 125. születésnapját, felmerült a gondolat, 
hogy közösen is megemlékezhetnénk ennek a két nagy 
m�vésznek és lokálpatriótának az évfordulójáról. 

Ennek a gondolatnak a jegyében született meg az ötlet, 
hogy az Áprily-héten megrendezett, szokásos gyermek-
rajzpályázatunk témáját ebben az évben a gyermekek 
bélyeg formátumban készítsék el. 

Miután a gyermekek el�tt a bélyegtervezés egy még is-
meretlen m�faj, kiváló alkalom az ismerkedésre egy bé-
lyegtervez� m�vész kiállításának a megtekintése. Tanára-
ik kíséretével ezt a gyermekek osztályonként megtették. 

Nyílt azonban még egy lehet�ség számunkra: meghívást 
kaptunk a budapesti Bélyegmúzeumba, ahol az ide elláto-
gató tanulóink igen érdekes, izgalmas és sokoldalú tárlat-
vezetést kaptak. Két múzeumpedagógus állította össze a 
foglalkozást, amelynek keretében bélyeget terveztek a 
gyermekek, megismerkedtek a mail-art fogalmával, �k is 
készítettek ilyen képeslapot, valamint él�kép formájában 
el� is adták mindazt, amit el�tte rajzban, ill. kollázsban 
elkészítettek. A téma, amit feldolgoztak, minden esetben 
egy Áprily-vers volt. 

Utólag is köszönet azért a segítségért, amit a Bélyegmú-
zeum igazgatón�jét�l, Nikodém Gabriellától kaptunk. 
Lehet�vé tette számunkra, hogy a belép�díjon kívül a 
múzeumpedagógusok foglalkozásán ingyen vehettünk 
részt.  

Nagyon remélem, hogy a sok el�készít� program után 
színvonalas és szép alkotások születnek majd az Áprily-
hétre! 
                                                                  Lengyel Rita 

tanár - képz�m�vész 
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Halloween ünnepén 
 

Október 27-én a diákönkormányzat a tavalyi évhez h�en 
megrendezte halloween-estjét.  

A gyerekek nagy örömére a tánc és a zene mellett meg-
rendeztük az „1 perc és nyersz” cím� népszer� vetélke-
d�t. Minden jelentkez�nek öt ügyességi feladatot kellett 
teljesítenie. Amennyiben hibátlanul vette a versenyz� az 
öt feladatot, jutalomban részesült. A legjobb játékosnak 
Laposán Adrienn (5. o.) bizonyult, akinek ezúton is gratu-
lálunk! 

Emellett tökfaragó versenyt is hirdettünk, melynek 
gy�ztese Fekete Péter (6. o.) lett. S ha már halloween, 
akkor kihirdettük a legrondább süti-díjat is; ennek 
Muckstadt Szabina lett a boldog tulajdonosa. Nekik is 
gratulálunk! 

Köszönettel tartozunk Fekete Szilviának, aki az szmk 
tagjaként segített a felügyeletben, valamint a tantestület 
lelkes tagjainak, akik szintén részt vettek a rendezvényen. 

Továbbá köszönet Petrányi Stellának, aki oroszlánrészt 
vállalt az est létrejöttében, s a 6. osztálynak, akik a zenét 
biztosították.                                               Demeter Bálint 

Túrázni voltunk… 
 

Október 20-án ismét felöltöttük túraruháinkat, felvettük 
az elemózsiával megtöltött hátizsákjainkat, s nekivágtunk 
a hegyeknek.  

Ezúttal a NaHáT (Nagymarosi Hátizsákosok Társasága) 
szervezésében meghirdetett túrát választottuk, amely 20 
km-t jelentett. 

Megadott útvonalon kellett haladnunk, s pecséteket 
gy�jtenünk az egyes állomásokon, hogy ezzel bizonyítsuk 
a végállomáson, hogy valóban végigjártuk a távot. El�-
ször a zebegényi Trianon-emlékm�nél néztünk körül, 
majd Bálint bácsi javaslatára megtömtük a hasunkat egy 
kis rétessel a Rétesháznál. Ezután újult er�vel vágtunk 
neki a Malomvölgynek, majd Törökmez�n át visszaértünk 
Nagymarosra, a plébániára. Itt mindenki megkapta jól 
megérdemelt jutalmát: egy oklevelet és egy kit�z�t. A 
komp indulásáig még arra is jutott id�, hogy finom zsíros 
kenyérrel és egy kis teával pótoljuk megfogyatkozott 
energiáinkat. 

Reméljük, jöv�re is megrendezik a versenyt, s akkor 
már a 36 km-es táv lesz a cél!  

 

�
����������
 

Áprily Lajos:  
Madarak a tenger felett 

 

A Duna hídján, a korlátnál, emberek 
állnak, feln�ttek és gyermekek vegye-
sen. Nézik a folyó felett hintázó s a 
vízre le-leszálló sirályokat. A mi Duna-
szakaszunkon is gyakran látom ezeket 
a víz felett lebeg� korállpiros cs�r� 
madarakat. Néha magasra felcsapnak, s 
a szemem elveszti �ket a kékségben 
vagy a ködben. 

De tenger felett is láttam sirályokat. 
Akkor már téliesre fordult az id�, sár-
gán világítottak a szigetek nyírfái s az 
Északi-tenger haragosan csapkodta 
gránit-partjait. Hajóm finn kiköt�b�l 
indult el s a svéd archipelaguson haladt 
Stockholm irányában. Amerre halad-
tunk, gyakran felbukkant egy-egy sötét 
gránitsziget, rajta feny� és nyír, feny� 
és nyír. Magányos világítótorony 
emelkedett némelyiken, s el kellett 
hinnem, hogy ott ember él. Ember, aki 
talán lélekben is magányos, mert azzá 
nevelte az Északi-tenger nagy méla-
búja. 

Süvöltött a fedélzeten a szél, s a hul-
lámok fenyeget�en csapkodták a hajó 
oldalát. Már télikabát volt rajtam, s egy 
ideig künn maradtam a fedélzeten. ,,My 
native land – good night” – küldtem 
Byron szavaival a búcsúszót az elt�nt 
finn partok felé, pedig nem is szül�föl-
demt�l búcsúztam. De olyan otthonos 
érzésem volt ott, hogy azt éreztem: ha 
nem otthon, itt tudnék élni, s talán 
boldogan. Sohasem láttam Itáliát, min-
dig északra húzott a vágyam… 

Sirályok szeg�dtek a hajó nyomába s 
én azokat néztem. Nagyobbak, mint a 
dunaiak: tengeri sirályok. Olykor egé-
szen a fedélzetig s a kéményig emel-
kedtek, majd leszálltak a hullámok 
fölé, s a felcsapó hideg hab meg-
megfürdette �ket. Mintha uszálya 
lettek volna a hajónak, úgy kísérték. 
Ritmus volt a lengésükben és lebegé-
sükben. Néha felcsaptak a fejem fölé, 
bizonyosan azt várták, hogy megetes-
sem �ket.  

Különös kép lehettem: egyetlen feke-
te utas a fedélzeten, s körülöttem a 
vijjogó, rikácsoló, követel�dz� 
tajtékfehér sirályok. Ha nem kísértek 
volna, kibírhatatlanul nyomasztó lett 
volna az a zord és viharos tengeri ko-
morság. Milyen jó, hogy kísérnek, 
milyen jó, hogy ezt rikácsolják: ,,A mi 
országunk a tenger. Sirályország…” 

Csak az övék? Egyszerre panaszos, 
magas madárhang ütötte meg a füle-
met. Több is. Olyan hang volt, ami-
lyent �sszel hallok, mikor nyírfáimra 
száll egy fájdalmasan síró kismadár-
csapat. Csupa i, csupa i, de olyan szo-
morú i, hogy az ember szíve megfájdul 
t�le. A hajó felett szállt át a síró ma-
dárkák csapata. Álmélkodva néztem 
utánuk. Apró madarak a tenger felett 
északon?  

Költöz�madarak volnának? Tudom, a 
fecske is, a sárgarigó is, a gyurgyalag 
is, a fülemüle is vállalja a nagy utat, ha 
ösztöne  megszólal. De ezek talán  csak  

 
Sarki sirály 

 
vonuló madarak. S talán a svéd sziget-
világ magyarázza meg nekem, hogy 
miért találkozom itt velük. Szigetr�l 
szigetre vándorolnának? S azért merik 
vállalni az utat a haragosan hullámzó 
tenger felett, mert a szigetek nincsenek 
nagy távolságra egymástól?  

A sirályoknak ételmaradékot dobnak 
ki a tengerészek s azok mohón, szinte 
verekedve falják. De ki eteti meg a 
tengernek ezeket az apró madarait? 

Csodálatos ez a tengeri utat vállaló 
vakmer�ség. Biztató és felemel�. Báto-
rító annak, akiben olyan szomorúság 
van, mint bennem. Mert egy drága 
halottat viszek magamban fel-felüvölt� 
hullámok között az Északi-tengeren, s 
néha úgy sír bennem valami, mint azok 
az apró drága madarak sírtak a fejem 
felett… 

(A kedves kis állattörténetet 
Áprily Lajos: 

 Fecskék, �zek, farkasok  
c. könyvéb�l idézzük rovatunkban.) 
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A Fellegvár Óvoda hírei 
 

�szbúcsúztató az óvodában 
 

2012. október 25-én az ének-zenei munkaközösség szerve-
zésében �szbúcsúztató ünnepet tartottunk az óvodában. Cé-
lunk az volt, hogy a különböz� jelleg� tevékenységek végzé-
se közben a gyerekek minél több �szi dalt, mondókát hallja-
nak és természetesen énekeljenek, mondjanak velünk együtt. 

A csoportszobákban három különböz� helyszínen más-más 
dologban vehettek részt a csapatokba rendez�dött gyerekek, 
egy-egy feln�tt irányításával. A kiscsoportban lepréselt �szi 
falevelekb�l – amiket kirándulásaink, sétáink során gy�jtöt-
tünk – levélmanót barkácsolhattak, és ezt a nap végén haza is 
vihették. A középs�ben körjátékoztak a ,,Lipem-lopom a 
sz�l�t” és a ,,Hej, a sályi piacon” kezdet� dalokra. Ezek a 
dalok is szorosan kapcsolódtak az �szhöz, hiszen a „sz�l�lo-
pást” és az almavásárt jelenítették meg. A nagycsoportban 
egy óriás kirakó összeillesztése volt a feladat, aminek darab-
jaihoz kérdések megválaszolásával és ügyességi feladatok 
elvégzésével juthattak hozzá, pl. leveleket párosítottak a 
hozzá tartozó terméssel, �szi gyümölcsökr�l szóló találós 
kérdéseket fejtettek meg, diót gurítottak, ill. repítettek a 
célba… stb. 

Hogy mindhárom helyszínre eljuthassanak, a csapatok 
„menetlevelet” kaptak, így tudták kinek, mikor és hova kell 
mennie. A piros, a narancs- és a citromsárga falevélkék 
csapatában mindhárom csoportból vegyesen voltak gyerekek. 
A délel�tt folyamán megismerkedhettek új dalokkal, amiket 
ovis társaik tanítottak nekik. Jó volt látni, ahogy együtt 
ügyeskedett kicsi és nagy, ahogyan az id�sebbek eligazgatták 
a kicsiket, vagy segítették egymást az ügyességi feladatok-
ban. Türelemmel kivárták, míg az igen nagy létszámú (18–19 
f�s) csapat valamennyi tagja végzett a „munkával”. 

Az �szünnep lezárásaként az almafa – melyet az óriás kira-
kóból raktak ki a gyerekek – kincsét, egy hatalmas kosár 
almát keresték és találták meg a kertben. 

 
A fenti kedves beszámolót Szalai Dóra kollégám állította 

össze. Valóban gyönyör� �szi napokat tudunk magunk mö-
gött; illatával, színeivel, terméseivel és h�mérsékletével 
ismét elkényeztetett bennünket ez az évszak. Mindhárom 
korcsoport kihasználta a jó id�t: sokat kirándultak, sétáltak, 
mozogtak a gyerekek. A népmesehét lezárásaként a nagycso-
portos óvón�k egy interaktív mesedélel�ttöt szerveztek. �k 
maguk voltak a mesél�k, és a gyerekekkel együtt görgették a 
mese fonalát, belesz�ve a gyerekek által ismert mondókákat, 
verseket, népmesei fordulatokat. 

A kiscsoportosok mesesarka most már igazán mesebeli, 
mert puha szivacson hallgathatják kedvenc történeteiket. 
Köszönet érte Zeller Ferencnek, aki ismét önzetlenül segített 
nekünk! 

A h�vösebb reggelek és a még meleg nappalok nehéz fel-
adat elé állítják a szül�ket, óvón�ket egyaránt: mit adjunk a 
gyerekre, ha kimegyünk? Praktikus rétegesen öltöztetni, 
hogy legyen lehet�ség az id�járás függvényében le- vagy 
felvenni a pulóvert, sapkát… Nagyon sok a náthás, köhög�s 
gyermek; figyelni kell a jelzésekre, ha fáradt, ny�gös, rosszul 
alszik, érdemes egy-két napra otthon tartani; ezzel esetleg 
nagyobb bajt el�zünk meg. A lázas, beteg gyermeket csak 
orvosi igazolással vehetjük be az oviba.  

Készül�dünk a már hagyományos Márton-napi felvonulás-
ra: zeng az óvoda a libás énekekt�l, mondókáktól. 

                                                           Dobó Istvánné  
mb. óvodavezet�  

NEMZETISÉGI OLDALAK – 
Szerkeszti a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
 

Remekül sikerült �szi  

SZÜRETI MULATSÁGUNK 
és  

NEMZETISÉGI TALÁLKOZÓNK! 
 

Szavak helyett nézzük a róluk készült képeket  
az események sorrendjében… 

 

 
A cigányok cihel�dnek… 

 

 
…a lovasok nyergelnek 

 

 
Megy a szekér… 



XXVIII. évfolyam 11. szám                                    VISEGRÁDI HÍREK                                                                        13 
 

 
A sok vendég várja a megnyitót 

 

 
Ifj. Zeller Márton elnök, Kucsera Tamás alpolgármester 

és Herendi Ida szervez� megnyitja a nemzetiségi találkozót 
 

 
Az Áprily iskolások sváb tánca 

 

 
Nemzetiségi énekkarunk 

 
Fúvósaink: Kecskés Gellért és ifj. Szigeti János 

 

 
A nagymarosi Wildenrosen együttes 

 

 
A nógrádiak szlovák el�adása 

 

 
A soroksári férfikar 
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A Vidám Favágók együttese Soroksárról 

 

 
Tubi és Sovi árverezik a sz�l�t 

 

 
Gerstmayer Bea, az est háziasszonya 

 
KÖSZÖNET ILLET minden támogatónkat:  
az Áprily iskola vezet�ségét azért, mert helyet adott a 

rendezvénynek;  
a német nemzetiségi tanárokat, akik felkészítették a 

gyermek tánckart;  
a GAMESZ dolgozóit – kiemelve Szalai Gábor torna-

csarnok-vezet�t – önzetlen segítségükért;  
a Dunabogdányi Fúvószenekart lendületes menet- és 

térzenéjéért;  
E�ry Zsolt fogatosait és lovascsapatát a vidám felvonu-

lásért; zónás lányainkat hangulatkelt�, fergeteges cigány-
kodásukért; 

 
A Heimattöne fúvósa 

 

 
Jó a hangulat a táncparketten 

 
Farkasék és Jungék szolgálatkész fuvarjait, mellyel na-

gyon megkönnyítették szerepl�ink ide- és elutazását. 
Kiemelten köszönjük Lengyel Rita képz�m�vész tanár-

n�nek szakmai és operatív segítségét, mellyel megterem-
tette a tornacsarnoknak a szüreti mulatság hangulatához 
ill� díszítését. 

Hasonlóképpen nagyon köszönjük Judit, Marika és 
Margit óvó nénik b�bájos tökbábuit, melyek ill� 
antréként szolgáltak a mulatságra látogatóknak. 

Köszönet szponzorainknak, a m�sor lebonyolításában 
segít�knek, valamint nemzetiségi vendégcsoportjainknak, 
akik megtisztelték rendezvényünket színvonalas fellépé-
seikkel. Színfolt volt a Seebeginn Hagyományment� 
Egyesület gasztronómiai bemutatója; nagy érdekl�dés 
kísérte a régi sváb ételek kóstolását. 

Köszönjük Marci bácsinak, Fehér Jánosnak és Faluvégi 
Bernadettnek fáradhatatlan sz�l�préselését és mustkínál-
gatását. 

Utoljára – de nem utolsó sorban – köszönetünket fejez-
zük ki Budenszki József vendéglátósnak kiváló gasztro-
nómiai teljesítményéért, mellyel megemelte városunk 
nemzetiségi találkozójának színvonalát. 

                                          A Plintenburg  
Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat  

                                      képvisel�i nevében: 
                                           Herendi Ida 
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A Mátyás Király M�vel�dési Ház 
szeretettel hívja Visegrád város lakosságát 

  

@���0��&��?�9��&���(����	��%���������#��
A����������������2��������cím��
emlékkiállításának megnyitójára 

 

22001122..  nnoovveemmbbeerr  1177--éénn,,  sszzoommbbaattoonn  1155  óórráárraa    
a m�vel�dési házba    

  

AA  kkiiáállllííttáásstt  mmeeggnnyyiittjjaa::  
KKeerreesszzttffaallvvii  LLáásszzllóó  

ééppííttéésszzmméérrnnöökk  
  

EEzz  aallkkaalloommmmaall  mmuuttaattjjuukk  bbee  

ÁÁpprriillyy  LLaajjooss––BBaarrddoonn  AAllffrréédd::    
$$������%%��##&&����  ������    ccíímm��,,  

mmoosstt  mmeeggjjeelleenn��  kköötteettéétt  
 

A kiállítás 2013. január 10-ig tekinthet� meg  
a könyvtár nyitva tartása szerint 

[Visegrád, Széchenyi u. 11., Tel.: (26) 398-128] 
Minden érdekl�d�t szeretettel várunk! 

 

 

A Soproni Sándor Egyesület meghívja Önt 
évadzáró és évadnyitó rendezvényére, 

 

2012. november 21-én 18 órára  
a visegrádi m�vel�dési házba 

 

Gróf Péter: 
ÉLET A HATÁR MENTÉN  
����������
��������
�������
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cím� vetített képes el�adásra, 

 

ezt követ�en képek, valamint kézm�ves és játékbemu-
tatók segítségével megismerkedhetnek a Soproni Sán-
dor Egyesület tevékenységével, célkit�zéseivel. 
 

Jöjjön el, ismerje meg és támogassa Visegrád és a 
Dunakanyar római kori emlékeinek megismerését és 
megismertetését! 

 

A Mátyás Király M�vel�dési Ház 
szeretettel meghívja Visegrád lakosait 

a hónap utolsó péntekén megrendezend� 
el�adás-sorozat következ� alkalmára, mely 

 

2012. november 30-án, pénteken 18 órától lesz  
a könyvtárban 

 

Ebben a hónapban a 
�������	
���������

tart  
vetített képes el�adást 

 

„Csudáltalak ezer szemmel” 
– Áprily lírája természettudós szemmel címmel  

 

Ezzel az el�adással tisztelgünk 
a 125 éve született költ� el�tt 

 

Az el�adáson nincs belép�díj! 
Mindenkit szeretettel várunk! 

TÖLTSÜK EGYÜTT ADVENT HARMADIK HETÉNEK  
SZOMBAT DÉLUTÁNJÁT! 

 

Szeretettel várunk mindenkit 
2012. december 15-én a templomkertbe, ahol 

ADVENTI VENDÉGSÉGÜNK  
16.00 órakor kezd�dik 

 

17.00 Adventi m�sor a római katolikus templomban 
18.00 Szentmise 
18.45 Betlehemes játék  

 

Közben karácsonyi ízekkel, illatokkal, 
 szeretnénk bens�ségessé tenni az együttlétet: 

forralt bor, sült gesztenye, házi sütemény,  
tea és habos forró csokoládé! 

 

A vendéglátók: 
Visegrádi Ifjúsági Sziget Egyesület, Visegrádi Fiatalok Klub-
ja Egyesület, Visegrádi Cserkészcsapat, Fellegvár Óvoda, 
„Zónás Lányok”, MiGreen Team, Mátyás Király M�vel�dési 
Ház 

 

Visegrádi falinaptár 2013! 
 

Örömmel adjuk hírül, hogy a hagyományoknak megfelel�en 
december legelején idén is megjelenik a Visegrádi falinap-
tár a m�vel�dési ház gondozásában. A naptár alapelgondolá-
sa az idén sem változik.  

Aki úgy gondolja, el�re rendelhet a naptárból; akik többet 
szeretnének vásárolni, azokat kérjük, feltétlenül jelezzék el�-
re szándékukat. 

Az értékesítést a korábbi évek gyakorlatának megfelel�en 
kívánjuk megoldani. A naptár ára 1.500 Ft lesz. 

Reméljük, hogy a korábbi évekhez hasonlóan örömet tu-
dunk szerezni, és boldogságban, egészségben fogják néze-
getni a lapokat hónapról hónapra.                  Mikesy Tamás 

 

FILMKLUB 
Értesítjük az érdekl�d�ket, hogy az �sszel újra indított 

filmklubot következ� alkalmai november 22-én és decem-
ber 6-án lesznek a könyvtárban. Szeretettel várjuk a „ré-
gi” klubtagokat és természetesen az új érdekl�d�ket is. 

Részletesebb információval a m�vel�dési házban, vagy a 
(26) 398-128-as telefonszámon tudunk szolgálni. 

 
Katalin- és András-napi táncház 

 

 
 

November 25-én, vasárnap délután 4–6-ig  
e jeles napok népszokásaival ismerkedünk; 

dunántúli és moldvai táncokat tanulunk. 
Mindenkit szeretettel várunk! 

Szabóné Mayer Katalin 
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Azt hiszem, senki nem panaszkodhat az idei �szre, hogy nem volt 
kirándulásra való id�. 

Mi, a Visegrádi Szövetség, kihasználtuk ezt a szép id�t. Október 
második felében három közös programot szerveztünk a szabadban. 
Október 12-én Dobogók�re mentünk. Err�l olvashatnak majd Dr. 
Bonnyai Zoltán cikkében szintén ebben az újságban. 

A Zsitvay-emléktúrát két nappal kés�bb, október 14-én tartottuk. Ez 
mindig áprilisban szokott lenni, de mivel Nagymaroson a kilátót 
tatarozták, mostanra halasztottuk. 

Reggel a komphoz sietve, sajnos már megjelentek az els� 
es�cseppek, de mi elindultunk a túloldalra, ahol várt bennünket Zeller 
Zoltán, akir�l annyit kell tudni, hogy környezetvédelmi szakember, 
nyugodtan mondhatom: az erd� szerelmese. Lakni is az erd� szélén 
lakik. Nyugodtan rá bízhattuk magunkat, hisz’ úgy ismeri az erd�t, 
mint a tenyerét. � is a Nagymarosi Kerekegylet oszlopos tagja. 

 

 
Zeller Zoltán csoportunk néhány tagjával  

 

Az eredeti tervet nem sikerült megvalósítani, ugyanis közös program 
lett volna a nagymarosiakkal. Úgy lett meghirdetve, hogy es� esetén 
elmarad a túra, és bizony, odaát nem csak csepergett az es�. Talán az 
id�járásnak is köszönhet�, hogy kevesen voltunk, hiába volt 
meghirdetve, de olyanokról is tudunk, hogy a dobogók�i kirándulást 
még nem pihenték ki. Indulás után kb. fél órával jobban kezdett esni 
az es�, így fontolóra vettük, hogy esetleg visszafordulunk. Mivel 
viszonylag rövid ideig esett, meg nem messze voltunk az erd�t�l, 
folytattuk az utunkat. Kicsit módosítottunk a tavasszal végigjárt 
útvonalon, mert bizonyos szakaszokat balesetveszélyesnek ítéltünk, 
ugyanis voltak velünk gyerekek és hetven év felettiek is. Az út végig 
nagyon kellemes volt, de sajnos a kilátóba hiába mentünk fel, a köd 
miatt semmit nem lehetett látni. Lefelé egy másik úton jöttünk. És már 
nem is volt olyan nagy a köd, így gyönyörködhettünk a visegrádi 
panorámában. A csapadékos id� ellenére nagyon jól sikerült a túra, 
mindenki jól érezte magát. 

A harmadik szabadtéri program egy közös szalonnasütés volt; talán 
az eddigi legjobban sikerült valamennyi süt�s-f�z�s program közül. 
Gyerekekkel együtt kb. ötvenen voltunk. Hamar el�kerültek a 
pogácsák, sütik, üvegek. Nagyon kellemes délutánt töltöttünk együtt. 

Sajnos, visszavonhatatlanul itt a rossz id�, de a közelg� télnek is 
megvannak a maga szépségei és reméljük, hogy a téli kirándulásainkra 
és programjainkra is ilyen szép számmal jönnek el a visegrádiak. 
Várunk mindenkit, aki szeret kirándulni, szereti a vidám társaságot. 

Takács Istvánné (VSZ) 

?�������� ��$���%�#&' �
 

Kedves Visegrádi Olvasó! Megpróbálok 
egy új cikket írni, ami most nagyon aktuális, 
ugyanis az itt él� �slakosság és az új 
visegrádi lakosság talán nem is fogja fel, 
hogy itt, Visegrádon mennyi büszkeség van. 
Nem tudom, hogy illik-e ez a ,,büszke” szó. 
Szeretném tudatni, hogy mi, visegrádiak, 
mire vagyunk büszkék. Legel�ször is van egy 
m�emlékekben gazdag Mátyás Király 
Múzeumunk és annak környéke. Most épül a 
parkolóval szemben egy turisztikai 
fogadóház, ami megint kiemeli a mi 
városunkat. Továbbá éttermek, szállodák 
sora, amik igen impozáns épületeket 
jelentenek. Igen sok, majdnem tíz szálloda is 
van, amire nagyon büszkék lehetünk, mert ez 
a kis város annyi büszkeséggel rendelkezik, 
ami a kistérségben egyedülálló! Igen sok 
település büszke lehetne, hogy ennyit 
fejl�dött Visegrád. Sok még a tennivaló, csak 
id� és pénz kérdése minden. Vannak még 
olyan kilátások szerintem, amit meg lehetne 
valósítani. Van itt egy olyan nagy terület, 
amit jól hasznosítani lehetne. Ez igen szép 
helyen van, a Deltával szemben, oda például 
lehetne egy kisebb áruházat építeni. 
Gondolok itt a leányfalui boltra. Ez csak egy 
gondolat, talán meg is lehetne valósítani. Hát 
ennyi fért bele az én büszke Visegrádomba, 
talán az ifjú nemzedék meg fogja valósítani 
ezeket a terveket. 

*  *  * 
Igen sok sportággal gazdagodott a város, 

ezek mind nemes céllal épültek. Lett egy szép 
kis minigolfpálya, amit megnéztem, igen 
ízlésesen csinálták meg. A lepencei fürd� 
alatt lév� parkolóban csináltak egy modern 
gokartpályát. Hát kérem, kedves Olvasó, a 
környéken nem hiszem, hogy ilyen 
objektumok vannak, ami nálunk. Csak ennyit 
szerettem volna megemlíteni a sok szép 
beruházásról, és csak gratulálni lehet az 
üzemeltet�knek. Sok sikert kívánok nekik. 
Egy kis kritikám is lenne, ugyanis a 
szobrokról már egyszer írtam, de most újra 
tollat fogok, hogy megírjam az Életfa-szobor 
jelentését. Többen kérdezték, hogy mit 
értelmez ez a szobor. Városunknak sokba 
került, talán másra is lehetett volna fordítani. 
Esetleg Károly Róbertnek lehetett volna 
szobrot állítani, nem pedig egy történelmi 
városkába egy absztrakt szobrot készíteni. A 
másik szobor a Platán-soron van, eldugott 
helyen, máshová kellett volna tenni azt a 
szobrot. 

Kedves Olvasó! Talán ez lesz az utolsó 
írásom a Visegrádi Hírekben, nem írok 
többet; ezzel az írásommal zárom 
,,tudósításaimat”. Köszönöm, hogy közölték 
a nemes cikkeimet. 

Maradok tisztelettel:          id. Szinay István 
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Tíz éve menetrend szerint 
 

Sz�ke Mátyás és Zoltán Erika tíz éve szervez kirándulásokat a Visegrádi Polgári Kör tagjainak és az érdekl�d�knek. 
Idei els� kirándulásunk májusban a Mátra környékét célozta Az Abák nyomában címmel. A visegrádiakkal, bogdányiakkal, 

tahiakkal zsúfolásig megtelt panorámabusz a programot percnyi pontossággal betartva haladt Gyöngyös felé. Dala László             
a városig szóval tartotta a buszon utazókat a vidék geológiai �störténetér�l, hegy- és vízrajzáról, növényzetér�l, állatvilágáról. Az 
ismertetést Mátyás átfogó történelmi kisel�adása egészítette ki az Aba nemzetségr�l, keretet adva a nap hátralév� látnivalóinak 
mélyebb megértéséhez. Gyöngyösön a városnéz� sétán felváltva folytatták a nem mindennapi idegenvezetést a Szent Bertalan-
templomban, majd a ferencesek könyvtárában, az országban egyetlen, a középkorból viszonylag épségben maradt szerzetesi 
gy�jteményében. Délben már Kisnánán követtük az Aba nemzetség nyomát a Kompolti család egykori, mára látványosan 
felújított várában. Ebéd után tettünk egy ,,kitér�t”, ellátogattunk Recski Nemzeti Emlékparkba. Tarnaszentmárián folytattuk 
id�utazásunkat az Abák egykori birodalmában, hazánk egyik legrégebbi, ékszerdoboz méret� román kori templomának 
megtekintésével. A menetrend szerint Feldebr� következett. Az eredeti formájában megmaradt altemplomban a román kori 
Magyarország legkorábbi falképei láthatók. Itt végighallgattuk a helyi idegenvezet� saját ,,kutatásaira” alapozott, és kockás 

füzetben az utókornak lejegyzett magántörténelmét, amit Mátyás hazafelé utazva precízen pontosított és kiegészített, nehogy 
hamis adat maradjon meg a fejünkben, legyen az még oly apró részlet is az egész napos információözönben. Innen átsétáltunk a 
városka borkóstolójába, ahol közepes debr�i borokat vehettünk kóstolgatással egybekötve, min�ségi borok áráért – mint jó 
turisták – emlékül... 

Az idei, a második kirándulást október 13-án Pécsre szervezték, szintén mindenre kiterjed� alapossággal. A buszon ültünk, 
amikor kiderült, azért nem kezd�dött meg az indulásnál Sz�ke Mátyás szokásos bevezet� el�adása, mert akkora volt                    
a túljelentkezés, hogy csak két buszra fért a több mint hetven f�s társaság. Vezet�nk a másik buszon kezdte a ,,m�szakot”. A négy 
órás utazás els� órája telt csak történelmi információ hiányában, mert Matyi útközben átszállt hozzánk, Buzás Gergelyre hagyva       
a kisebbik busz utasait. Mire úticélunk felt�nt a láthatáron, túl voltunk egy komoly el�adáson, sok-sok érdekes, fontos és színes 
információn, melyet Pécsr�l tudnunk illik. Pécsre érve a társaság kettévált a magas létszám miatt és a szervez�k mindenre 
kiterjed� el�relátásának köszönhet�en. Praktikusan, akik a busz jobboldali üléssorában ültek, mentek Buzás Gergellyel, a másik 
térfél Sz�ke Mátyással. A városkapunál várt bennünket a helyi m�emlékvédelem f�munkatársa, Szigetvári Krisztián és 
vezetésével az ókortól a 20. századig terjed� id�szakot sétáltunk végig a nap folyamán, hazánk m�emlékekben leggazdagabb 
városában. Els�re Sopianae 5. századi, római kori ókeresztény, freskókkal díszített sírkamrái között barangoltunk a város mai 
utcaszintje alatt, a mára világhír� Cella Septichora m�emlékegyüttesében. A Pachman Zoltán Kossuth- és Ybl-díjas építész tervei 
alapján, nemzetközi rangon megtervezett és kiviteletett kiállítótereit sokadszorra látva is élmény volt végigsétálni. A felszínre 
érkezve a pécsi Dómban okosodtunk tovább, melyet II. János Pál pápa emelt bazilika rangjára, magyarországi látogatása 
alkalmával. A bazilika és altemploma ma is �rzi román kori szerkezetét és arányrendjét, de a 19. századi eklektika historizáló 
köntösében. Itt talán a legérdekesebb látnivaló Janus Pannonius nemrég megtalált és feltárt sírja az altemplomban. A bazilikához 
közeli Dóm Múzeum k�tára következett. Bizonyítva Pécs római és k�zépkori múltjának rangját, a gazdagon faragott kövek 
szépen kiállított sokaságával. A lapidáriumot hátunk mögött hagyva, átgyalogoltunk a török korba, Jakováli Hasszán Pasa 
dzsámijához. A dzsámi ma is m�köd� mohamedán imahely. Udvarán jó szívvel fogadtak minket, múzeumigazgató 
idegenvezet�inknek köszönhet�en. Szendvics, pogácsa, innivaló és török kori édességek kínálásával tették még emlékezetesebbé 
az egyébként is megkapóan hangulatos épületegyüttest. Az udvaron 17. századi jelmezbe öltözött ,,zsoldosok” tartottak 
l�fegyver- és viselettörténeti bemutatót. A hatalmas karimájú kalapról – melyet korabeli flamand festményeken láthatunk – 
megtudtuk, hogy a l�por visszacsapodó tüzét�l óvta a muskétás arcát. Az udvaron egy id�re összekeveredett a két csoport. Én 
,,illegálisan” belehallgattam Buzás Gergely el�adásába is, ahol – mint nálunk is – professzionális szakszer�séggel folyt az 
ismeretterjesztés. Ebéd után többet is megtudtunk a kalapokról. Csatlakozott hozzánk helyi kalauzunk felesége, aki szintén 
szakmabéli – nem mellékesen kalapmániás – és még magasabb szintre emelte a városról és a fejfed�kr�l való ismereteinket. 
Végigvezetett minket a belváros 2010-ben, az Európa Kulturális F�városa rendezvénysorozatra felújított sétálóutcáján, érintve a 
város több mint száz éve üzemel� kalapos boltját is. Átélve a fejfed�k iránti rajongását, kell� tisztelettel bámultuk meg a 
boltocska kirakatában díszelg� három poros férfikalapot, miel�tt a Zsolnay Múzeumba vezetett bennünket. Pécs legrégebbi,  
lakóépülete ad méltó keretet a világhír� család munkásságának. Körsétánk végállomása Gázi Kászim Pasa dzsámija a f�téren, ma 
Belvárosi plébániatemplom.  

A visszaúton – mint el�z� alkalommal is – el�került az otthon sütött pogácsa, sós és édes sütemények, sok sok finomság.            
A legálisan otthon f�zött kisüsti. A bogdányi sz�l�böl készült meglep�en jó színvonalú házi bor. Készít�ik jószívvel kínálgatták 
körbe a busz közönségének.  

Sz�ke Mátyás és Zoltán Erika tíz éve tartja össze a Visegrádi Polgári Kör tagjait. Hasznos és tanulságos órákat szerezve a 
résztvev�knek az általuk szervezett összejöveteleken, el�adásokon és kirándulásokon. Mindannyiunk nevében köszönet kitartó és 
áldozatos munkájukért.                                                                                                                                                          Kacsán Gy 
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A Visegrádi Szövetség által hagyományosan szervezett 
�szi kirándulás 2012-ben szeptember 29-én volt. Az id�-
járás kegyes volt hozzánk, mert a viszonylag h�vös reg-
gelt kellemes napközbeni h�mérséklet követte. 

A korai gyülekez� ellenére a résztvev�k jókedv�en és 
boldogan üdvözölték egymást, hisz voltak, akik az utolsó 
szövetségi kirándulás óta nem is találkoztak. 

Már akkor érezni lehetett, hogy ez az együtt töltött nap 
is a megszokott kellemes hangulatban, egymás iránti 
szeretetteljes légkörben telik. 

Az els� program helyszíne Ráckeve volt. 
Az idegenvezet� – aki egy jól felkészült, a városát szere-

t� fiatalember – már várt bennünket. El�ször a település 
múltjáról, keletkezésér�l mesélt: Ez a terület a Csepel-
szigeten fekszik, s földrajzi adottságánál fogva biztonsá-
gos szálláshelyet nyújtott egykor az Árpád-törzs számára, 
de királyainknak is kedvelt vadászterülete volt. Az itt 
állott falu fellendülése az Al-Duna menti Kovin városból 
a törökök el�l ide menekül� szerb (rác) keresked�k bete-
lepülésével kezd�dött (1440). A 18. században német 
telepesek érkezésével Ráckeve háromnemzetiség�vé vált, 
s azóta is jó példája a több nemzetiség békés egymás 
mellett élésének. 

Nevezetességei közül megtekintettük: 
Magyarország legkorábbi barokk kastélyát, melyet Sa-

voyai Jen� építtetett. 
Érdemes utána olvasni, miként fordult Savoyai saját 

francia királyi rokona és nemzete ellen. Ez a küllemében 
testi hibás, ám hiúságában megsértett ember német nyelv� 
okirat által lett magyar. (Nekünk színesen ecsetelte mind-
ezt az idegenvezet�.)  

A kastélyt az 1970-es években felújították, azóta szállo-
daként m�ködik, de rendezvények, konferenciák, zenei 
táborok színhelye is. 

Az ország egyetlen, vidéken található Árpád fejedelem-
szobrot és a Szent István-szobrot; 

A János vitéz-szök�kutat, amely emléket állít annak az 
irodalomtörténeti kutatásokkal alátámasztott és Ráckeve 
lakóinak emlékezete által meg�rzött ténynek, mely szerint 
ebben a városban született és élt az a fiatalember, akir�l 
Pet�fi a népszer� verses meséjének h�sét, János vitézt 
megmintázta. 

Elsétáltunk a régi városháza el�tt, láttuk a copf stílusú 
római katolikus templomot és a Tiszakécskér�l másolt 
református templomot. (Ebb�l tehát kett� van az ország-
ban, s ebben ez a páratlan!) A városka utcái, terei még 
mindig szépek, gazdagon virágosak voltak. 

Szombat lévén bele szippanthattunk a Kis-Duna szomo-
rúf�zfákkal szegélyezett partján hosszan elnyúló, rendkí-
vül hangulatos piacon az ínycsiklandó sült csülök, füstölt 
szalonna és házikolbász messzire terjeng� illatába. Pedig 
még nem volt ebédid�! Külön meglepetést okozott az 
igazi kistermel�i gyümölcsökkel és zöldségekkel megra-
kott asztalok sora.  

Ezen a partszakaszon található a felújított hajómalom is. 
Számunkra a legnagyobb meglepetést a csodálatos rác-

kevei Boldogasszony görögkeleti szerb templom okozta, 
amely Magyarország egyetlen gótikus szerb ortodox 
temploma (1487). Bels� falait teljesen beborítják a 18. 
századi bizánci stílusú freskók, s rendkívüli szépség� az 
ikonosztáz. 

Visegrádi vonatkozású kapcsolódás: A templomot kö-
rülvev� k�kerítést dunabogdányi k�b�l visegrádi csapat 
építette föl, köztük a jelen volt Havér László! 

A négy torony városát, Ráckevét, a Kis-Duna hídon át-
haladva hagytuk el. 

Utunk (51-es) Kalocsára, a nagy hagyományú érseki 
városba vezetett, ahol szintén idegenvezet� kísért végig 
minket. 

Els�ként az 1971-ben alapított és 1992-ben privatizált 
Kalocsai Porcelán Manufaktúrában kaptunk betekintést a 
Kalocsa és környéke több száz éves világhír� népm�vé-
szetének legnemesebb hagyományát ápoló porcelánfestés 
titkaiba. Az üzemben 1996 óta porcelángyártással is fog-
lalkoznak. A gyárlátogatás végén szuvenír vásárlására is 
volt lehet�ség.  

Ezt követte a város nevezetességeinek megtekintése. 
Kalocsa jelent�s történelmi múltra tekint vissza: a hon-

foglalás óta város, egyike a nagy magyarországi érseki 
székhelyeknek, az államalapítás óta a magyar katoliciz-
mus második központja (Esztergom után).  

A város fejl�dését, kulturális jelent�ségét az érsekség-
nek köszönhette, de közel 250 éve jelent�s iskolaváros is. 

Sétálóutcáján tisztelettel láthattuk azoknak az érsekek-
nek a szobrát, akik jelent�sebb közintézményeket alapí-
tottak, kiemelve a város els� egyházf�jét, Asztrikot, aki a 
római pápától elhozta a Szent Koronát István királyunk-
nak, de szobor �rzi Csák Ugrin alakját, aki a tatárok ellen 
harcolt érsekként, valamint Tomori Pál érsek emlékét is, 
aki pedig 1526-ban a magyar hadakat vezette a mohácsi 
csatában. 

A sétálóutcáról nyílik az a szép, újonnan kialakított, 
szök�kutakkal díszített tér, ahol az új színház épülete áll, 
valamint egy nem mindennapi szoborcsoport, amely az 
1848-as kormánytagokat örökíti meg. 

Városi sétánk során leróttuk kegyeletünket a n�i börtön 
falán gránitba faragott „1956-os lányok, asszonyok” 
domborm�ve el�tt, de láthattuk az iskolák sorát, a városi 
címerrel díszített városházát, az érseki palotát, s a felújítás 
alatt álló monumentális székesegyházat.  

A kalocsai tájházban népm�vészeti remekeket csodál-
hattunk meg. 

Kalocsától búcsúzva ugyanazt éreztük mindnyájan, mint 
Ráckevét�l távolodva: ide egyénileg vissza kell még jön-
nünk, mert érdemes, mert még tud újat mondani, még tud 
érdekes részleteket mutatni.  

Hamarosan a 20 km-re fekv� Hajósra érkeztünk. A tele-
pülés lakói 85%-ban svábok. A török uralom után Kalo-
csa érseke, gróf Csáky Imre több turnusban telepített ide 
katolikus német családokat, akik szül�földjükr�l a búcsú-
járó helyr�l, Bursenb�l magukkal hozták templomuk 
gótikus madonnaszobrát, így a környék zarándokhelyévé 
tették Hajóst, továbbá sz�l�telepítésbe fogtak. 

A hajósi érseki kastélyt 1740-ben a kalocsai érsek épít-
tette. Többszöri átépítéssel nyerte el mai alakját. 1907-t�l 
1998-ig gyermekotthonként m�ködött. Teljes felújítása 
2009–2010-ben valósult meg. Megtekintettük az állandó 
kiállításokat: Érseki lakóhelyek, szalonok, háló- és dolgo-
zószoba; Hajósi szent búcsú sokszín�ségét bemutató 
kiállítás; Vadászat az Alföldön; Sz�l�- és borkultúra a 
Homokhátságon. 
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A díszterem és díszlépcs�ház eleganciája, szépsége, va-
lamint az ápolt barokk kert és az épület összhangja mara-
dandó élményt nyújtott mindannyiunk számára. 

Sajnos, id�hiány miatt a barokk templomot és a Zsol-
nay-kerámiákkal ékesített kálváriát nem tudtuk megnézni. 
Legalább itt is maradt miért visszajönni. 

A nap befejez� programja a pincefalu meglátogatása 
volt. 

Hajóstól kb. 3 km-re az ide telepített német lakosság a 
Duna menti löszhátra sz�l�t telepített, az alatta húzódó 
löszpartba pedig borospincéket vágtak. A pincék átlago-
san 20–70 méter hosszúak, h�mérsékletük évszaktól füg-
getlenül 10–14 °Celsius, ezért kiváló borok érlel�dnek 
bennük (ezt tapasztalat alapján tanúsíthatjuk is!). Az Eu-
rópában egyedülálló pincefalu 24 utcából és 1200 pincé-
b�l áll. 

  A Kovács Borház fiatal borász tulajdonosa helytörténeti 
és borászati el�adása közben a családi pincészet Présház 
borozójában kit�n� borokat kóstolhattunk. Innen aztán 
harmonikás kísérettel énekelve vonult a vidám csapat a 
Borházba vacsorázni. 

Aztán következett a szokásos éneklés, melyet Kiss Kar-
csi szenvedélyesen vezényelt. Vidám és megható nóták 
váltották egymást. 

A nap záró eseménye a Borház alatti új pince megláto-
gatása volt. Az els� helyiségben a fémtartályok álltak, 
míg a bels�ben óriási méret� fahordók csodálatosan fara-
gott homlokzattal. Vacsora után itt is jól csúszott a bor! 

Err�l a mozgalmas kirándulásról éjfél körül értünk haza, 
feltölt�dve élményekkel. 

Köszönjük a szervez�knek ezt a felejthetetlenül szép 
napot!                    Debreceni Imréné és Galavics Imréné 

 

„Rezsiköltség címén” 
(hivatali levelek október hónapban) 

 

Válaszlevelem a hivataltól küldött számlákra.  
 

VISEGRÁD VÁROS 
Polgármesteri Hivatala 
 

VALUMED Egészségügyi Szolgáltató Kft. 
2025 Visegrád, F� út 38. 
 

Válasz 1067-1/2012., 1067/2012. és 743-10/2012. számon 
iktatott levelekre 

 

Idézetek a polgármesteri hivatalból jöv�, fenti számú leve-
lekb�l: 

 

„A polgármesteri hivatal a háziorvosi teend�k ellátására 
kötött kétoldalú megállapodás 6. pontjának d) bekezdése 
értelmében a rezsiköltségek teljes egészében a vállalkozót 
terhelik. 

A mindenkori rezsiköltséget az orvosi rendel� alapterülete 
(légköbméter) nagyságában osztottuk el, ami 42,7%.” 

A hivatal rezsiköltségként a következ�ket számlázta a 
2011. évre a fent nevezett kft.-nek mint háziorvosi szolgálta-
tónak egyszerre, egy összegben: 

 

Gázszámla: 435.552 Ft 
Villamosenergia-fogyasztás: 294.492 Ft  
Vízfogyasztás: 154.949 Ft 
 

Az észrevételeim a következ�k:  
A rendel� VALÓS rezsiköltségeit a Valumed Kft. kifizeti, 

természetesen eleget kívánok tenni a szerz�désben vállalt 
kötelezettségemnek, a valós fogyasztás alapján mért rezsi-
költségek kiegyenlítésének. Fizetési szándékom jeléül a 
f�tési számla felét már kiegyenlítettem.  

Gondolom, a legegyszer�bb és korrekt megoldás az volna, 
ha kiegészít� fogyasztást mér�k leolvasása után történhetne a 
kiszámlázott összegek kiegyenlítése. Viszont a kft. felé je-
lenleg leszámlázott összegeket nem tartom valósnak, és 
kell�en bizonyítottnak, ezért a számlák ellen kifogással élek, 
és visszaküldöm �ket. 

A f�tés díjának légköbméter szerinti kiszámítása elfogadha-
tó. Ami nem elfogadható, hogy 2010-ben f�tésdíjként fizet-
tem ennek az összegnek a felét. Azt is tudjuk, hogy volt 
gázáremelkedés, de nem 100%-kal emelkedtek a gázárak egy 
esztend� alatt. 

A villamos energia fogyasztásának kiszámítását nem gon-
dolom, hogy alapterülethez kellene arányosítani, mert azok a 
bekapcsolt villamos energiát fogyasztó eszközök számától és 
a használat idejét�l függnek. Az orvosi rendel�ben két szá-
mítógép m�ködik, vehetünk napi öt órát, amit átlagban szá-

míthatunk. A hivatalhoz tartozó irodában, ahol informatikai 
tevékenységet végeznek, legkevesebb nyolc órában, több 
számítógép is m�ködhet, napi rendszerességgel, reggelt�l 
kés� este 10–11 óráig is és hétvégéken is. Az informatikus 
mikor letöltéseket végez, éjjelre is bekapcsolva tartja (tart-
hatja) a számítógépeket. 

Vajon figyelembe vette a hivatal, hogy tüd�sz�rések alkal-
mával a rendel� villanyórája forog? 

A fogorvosi rendel�ben használt eszközök elektromos 
áramigényér�l mit tudhatunk? 

A vízfogyasztás mértékét nézve a következ�k jutottak 
eszembe. Ilyen nagy mérték� fogyasztást egy háziorvosi 
rendel�ben nem lehet egy év alatt produkálni, gondoljon bele 
mindenki, mennyi a családjának, és persze, hány f�nek az 
éves vízfogyasztása. 

A palotajátékok idején a rendel� WC-it nyilvános WC-ként 
mindenki használhatja, és használta is, több napon keresztül.  

A fenti számlázások felém mint rezsiköltséget fizet� vállal-
kozó felé, hivatalos mér�állás-bejelentés, bemutatás, egyez-
tetés, átadás-átvétel, aláírás nélkül történtek. 

A fenti rezsiköltségeket nem tudom elfogadni, ezek túl-
számlázások.  

 

Október 16. keltezéssel kaptam még egy levelet (Ikt. szám: 
743-10/2012): 

„A lakások és helyiségek bérletér�l, valamint a lakbérek 
mértékér�l szóló 11/2006. (05. 16.) számú önkormányzati 
rendelet 17. § (5) bekezdése értelmében kérem, hogy az 
elmúlt 4 havi (június, július, augusztus, szeptember) a lakás-
ra vonatkozó közüzemi számlákat (víz-csatorna, villany, gáz) 
a polgármesteri hivatalban bemutatni szíveskedjen.” 

Ismételten NYILATKOZOM, hogy a szolgálati lakás 
közüzemi számlái rendszeresen teljesítve vannak. Gondo-
lom, amennyiben ez nem így történt volna, akkor ez már a15 
év bérlési id� alatt régen kiderülhetett volna. Amennyiben 
ennek ellen�rzésére, személyes meghatalmazásra lenne 
szüksége a hivatalnak a közm�vek felé, azt szívesen megte-
szem, hivatalos megkeresésükre. 

 

Tisztelt hivatalt vezet�k, Önök a fentebb részletezett hibá-
kat, „érdekl�d� leveleket” túlzó összegek leszámlázását 
mivel magyarázzák?  

Talán egyszer� figyelmetlenségr�l van szó?  
 

Tisztelettel: 
Dr. Balázs Mária  

                                                                         Valumed Kft. 
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Mi, magyarok évente fejenként átlagosan körülbelül 300 
kg hulladékot termelünk. Ennek a háztartási hulladéknak 
jelent�s hányada, kb. 30%-a komposztálható szerves 
anyag. A komposztálás lehet�séget ad arra, hogy a háztar-
tásban és a kerti munkák során keletkez� szerves hulladé-
kokban lév� tápanyagokat visszajuttassuk a talajba.  

 

 
 

Komposztálni mindenki tud, csak lehet, hogy nem tud 
róla! Ha például a f�- vagy sövénynyírás során keletkezett 
kerti nyesedéket nem dobjuk el, hanem szétterítjük a 
bokrok, vagy fák alatt, akkor már majdnem felületi kom-
posztálást végzünk.  

De mi is az a „komposzt”? A komposzt tulajdonképpen 
mesterséges humusz, ami a növények számára nélkülöz-
hetetlen tápanyagokat tartalmaz. A komposztálás célja a 
hulladékmennyiség csökkentése és a talaj javítása a szer-
ves anyagok visszajuttatásával.  

Miért jó a talajnak a komposzt? 
• a komposzt humusztartalmában a tápanyagok olyan 

formában vannak jelen, hogy a növények könnyen 
fel tudják venni azokat, 

• javul a talaj szerkezete, ami el�segíti leveg�zését, 
sötét színe segíti a talaj felmelegedését, 

• a komposzt jelent�s vízmegköt� képessége következ-
tében javul a talaj vízháztartása, n� a talaj biológiai 
aktivitása, 

• a komposztban található hormonhatású anyagok ser-
kentik a növények fejl�dését, nagyobb lesz a növé-
nyek ellenálló képessége a kórokozókkal és növényi 
kártev�kkel szemben, 

• a talaj tápanyagtároló képessége növekszik, 
• lassú a tápanyag feltáródása, kicsi a kimosódás ve-

szélye. 
Ezen kívül a komposzt kiválóan alkalmas tápanyag visz-

szapótlásra, trágyázásra is, ráadásul nem kell elégetnünk a 
faleveleket, ágakat, egyéb nyesedéket, így a leveg�t sem 
szennyezzük. 

A komposztálásnál nagyon kell figyelni arra, hogy biz-
tosítsuk a megfelel� leveg�ellátást. Ha a nyersanyag leve-
g�tlenné válik, nemkívánatos anaerob baktériumok szapo-
rodnak el benne, melyek tevékenysége folytán a komposzt 
b�zl�, rothadó masszává válik. Ezért fontos a leveg�s 
tárolóhely biztosítása és a fellazító anyagok (szalma, 
ágnyesedék) bekeverése. A komposzthalmot sohasem 
szabad gödörbe rakni, és biztosítani kell a jó vízelveze-
tést! 

A víz hiánya vagy b�sége nagymértékben befolyásolja a 
szerves anyagok lebomlását. Ha kevés a nedvesség, akkor 
nem indul be, vagy abbamarad a lebomlás. Ha viszont sok 
a víz, kiszorítja az anyagrészek között lév� leveg�t és a 
korhadás rothadásba megy át. Tapasztalat szerint a 40–
60%-os nedvességtartalom a legkedvez�bb. A leveg�- és 
víztartalmon kívül a lebomló anyagok szén- és nitrogén-
tartalmának aránya is befolyásolja a komposztálás folya-
matát. Ideális esetben 23–30-szor több szénre van szük-
ség, mint nitrogénre. 

• magas széntartalmú anyagok: fakéreg, faforgács, f�-
részpor, avar, 

• magas nitrogéntartalmú anyagok: konyhai hulladék, 
zöldségmaradvány, f�nyesedék. 

Leegyszer�sítve elmondhatjuk, hogy minél zöldebb, 
nedvdúsabb a nyersanyagunk, annál nagyobb a nitrogén 
és annál kisebb a szén tartalma. Minél többféle anyagot 
keverünk össze, annál biztosabb, hogy jó min�ség� kom-
posztot kapunk végtermékként.  

Nézzük, mi kerülhet a komposztálóba! 
• a konyhából és a háztartásból: a zöldségtisztítás hul-

ladékai, krumpli-, gyümölcs- és tojáshéj, káposzta- 
és salátalevél, kávé- és teazacc, hervadt virág, szoba-
növények elszáradt levelei, virágföld, fahamu (max. 
2–3 kg/m3), növényev� kisállatok ürüléke a forgács-
alommal együtt, toll, sz�r, papír (selyempapír, tojás-
doboz feldarabolva, de újságpapír nem!) kis mennyi-
ségben, gyapjú, pamut és lenvászon jól feldarabolva, 
szintén kis mennyiségben a kertb�l: lenyírt f�, kerti 
gyomok (virágzás el�tt), falevél, szalma, összeaprí-
tott ágak, gallyak, elszáradt virágok, palánták, lehul-
lott gyümölcsök, faforgács, f�részpor. 

• Ha jól keverjük a komposztot, a diólevél el�érlelés 
után gond nélkül komposztálható! 

Mi az, ami NEM kerülhet a komposztálóba: 
• festék-, lakk-, olaj- és zsírmaradék, 
• szintetikus, ill. nem lebomló anyagok (m�anyag, 

üveg, cserép, fémek), 
• ételmaradék, hús, csont – bár ezek lebomlanak – ne 

kerüljenek a komposztálóba a kóbor állatok, rágcsá-
lók és a fert�zést terjeszt� legyek miatt, 

• fert�zött, beteg növények, 
• húsev� állatok alma – szintén a fert�zés veszélye mi-

att, 
• veszélyes, magas nehézfémtartalmú anyagok (nagy 

forgalmú utak mell�l származó növényi hulladék; f�, 
falevél stb.), elem, akkumulátor, porszívó gy�jt�-
zsákja. 

 (Forrás: Komposztálás a családban – gyakorlati útmu-
tató. Internetes elérhet�ség:  

www.kothalo.hu/kiadvanyok/kompfuz.pdf) 
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Kedves Visegrádiak! 
A komposztálás – ha már belejöttünk – nem vesz el t�-

lünk több id�t és energiát, mint hetente szétválogatni és 
bezsákolni, ill. kötegelni a nem fás szárú és a fás szárú 
zöld anyagot. Ráadásul a komposzt saját hasznukra fel-
használható és nem kerül pénzbe.  

Aki kedvet kapott, részletesebben is tájékozódhat a 
komposztálás menetér�l a fenti internetes hivatkozás alatt. 

Ahhoz, hogy megfelel� körülményeket biztosítsunk a 
komposztnak, többféle lehet�ség áll rendelkezésünkre. 
Lényeges, hogy a komposztálását olyan helyen végezzük, 
ahol a látvány vagy az esetleges szaghatás nem zavar sem 
minket, sem szomszédjainkat. 

A legegyszer�bb komposztládák házilag kivitelezhet�ek, 
csupán négy raklapra, pár deszkára, némi szögre van 
szükség. A raklapokat függ�leges helyzetbe állítva kiala-
kíthatjuk a komposztláda keretét. A raklapokat egymáshoz 
szögelve, legalább két helyen deszkával kell pántolni, 
hogy a bekerül� anyag ne nyomja szét. Egy raklapot ér-
demes „ajtóként” nem véglegesen rögzíteni, így tudunk a 
komposztunkhoz az évente legalább egyszer szükséges át-
fogatáskor hozzáférni. Lényeges, hogy a láda ne legyen 
teljesen  zárt, mert akkor a keletkez� vagy bejutó víz nem  

tud elfolyni és fellép a rothadás jelensége, valamint az az-
zal járó szagok. 

Komposztláda készülhet kerítésdrót és négy karó fel-
használásával, készülhet kosárfonáshoz hasonló módsze-
rekkel, vagy aki a régi módszerek felé akar visszanyúlni, 
gallyból fonott formában is elkészítheti. Ezzel a kertben 
keletkezett gallyakat is felhasználhatja.  

A komposztláda összeállítható méretre vágott és egy-
másba kapcsolt lécekb�l is, a keret elkészítése és a lécek 
rögzítése nem igényel különösebb hozzáértést. Javasoljuk, 
hogy a lécek készüljenek keményfából, ez id�tálló és job-
ban bírja a komposztálás során keletkez� gázok és folya-
dék, valamint az id�járás hatásait. 

Ha valaki nem érez kedvet vagy tehetséget a láda saját 
kez� elkészítéséhez, barkácsáruházakban, különféle 
webáruházakban is beszerezheti azt.  

Amennyiben nagyobb érdekl�dés mutatkozik a ládák be-
szerzésére és err�l a polgármesteri hivatal akár személyes 
vagy telefonos, akár elektronikus úton elküldött jelzést 
kap, megkeressük a közszolgáltatást végz� céget, hol lehet 
a legjutányosabb áron ilyen ládákhoz hozzájutni, ill. meg-
keressük a helyi vállalkozókat, hogy ki és milyen össze-
gért tud komposztládát készíteni és a lehet�ségekr�l tájé-
koztatjuk a város lakosait.  

Gerstmayer Bea – Hintenberger András 
�

Régi kertek és gyümölcsfajták 
�

Talán mindenkivel el�fordult már, hogy a saját vagy mások 
kertjében rácsodálkozott a lecserél�dött fákra és hiányolta 
azokat a jól ismert, megszokott formákat, illatokat, színeket, 
amik a korábbi látogatáskor jellemezték a kertet. 

A fák, köztük a gyümölcsfák sajnos nem örök élet�ek, 
minden korszaknak megvannak a maga jellegzetes és kor-
szakonként cserél�d� típusai, egyedül a fák szeretete, a fák 
ültetése, gondozása, kezelése és a saját termés� gyümölcs fe-
letti örömérzet örökl�dik. Nincs annál szebb, mint olyan ker-
tet birtokolni, kezelni, ahol kora nyártól kés� �szig mindig 
terem valamilyen gyümölcs; mint a saját termést ajándékba 
adni; amikor a szomszéddal, ismer�ssel megvitatjuk, milyen 
volt az idei évben az aratási körte, mikor kezdett érni a jona-
tán, mennyi mogyoró termett a bokrokon és milyennek ígér-
kezik a dió vagy a mandula; milyen módszerrel lehet jobb 
termést elérni. 

Kertjeinkb�l, utcáinkról kezdenek elt�nni egy generáció fái, 
fajtái, már-már kerti divatként jönnek újabb és újabb változa-
tok, egyre növekv� méret�, de egyre íztelenebb gyümölcsök, 
miközben saját magunk ellátásában lassan nagyobb szerepet 
kaphatnának azok a fajták, amelyek akár évszázadok lassú 
fejl�désében tanultak meg alkalmazkodni; ellenállóbbak, a 
széls�ségeket jobban bírják, talán az elkövetkez� id�szakban 
is hasznunkra lehetnek.  

Az Együtt Kulturális Egyesület szervezésében október 8-án 
olyan el�adót hallgathattunk meg, aki évtizedek óta foglal-
kozik azzal, hogy ezeket a régi fajtákat meg�rizze, átvigye-
átörökítse az utókornak, mégpedig nemcsak a fajtákat, ha-
nem azokat a speciális m�velési módokat, amelyek száraz, 
széls�séges talajviszonyok és vízháztartás esetén is biztosít-
hatják egy-egy közösség ellátását.  

Surányi Dezs� professzor urat régi emlékek és kapcsolatok 
f�zik Visegrádhoz; a Dunabogdányból és Visegrádról érke-
zett hallgatóság pedig egy közvetlen, akár az aznap látotta-

kat-tapasztaltakat felhasználó, a helyi fajtákra, a dunakanyari 
gyümölcstermesztésre egyaránt kitekint� el�adást hallhatott. 
Az elméleti-kutatási tapasztalatokon túl gyakorlati tanácsot, 
ötletet kaptak az érdekl�d�k, amit fel tudnak használni a vá-
rosunkban elindult telepítési program kapcsán is. 

Legfontosabb tudnivalónk lett a kétszintes (például sz�l� és 
gyümölcsfa) m�velési mód újrafelfedezése és ennek el�nyei, 
a fajták egymás mellett élésével a növények segítése. Kide-
rült, hogy el kell kerülni az ugyanazon fafajok sorozatos új-
ratelepítését azonos helyre (talajuntság). Vizes term�helyre 
az el�adó szilvafajták, valamint dió- és almafa telepítését ja-
vasolta; szóba került számos régi fajta (többek között a 
fontosalma, nagymarosi málna, bogdányi szamóca, szelíd-
gesztenye, marüll (sárgabarack), proszkaui �szibarack, 
Kieffer-körte, hébérkörte, citrom-, b�r-, tafota alma, som, fe-
kete és fehér eper stb.) és mai hasznosítási lehet�ségük.  

Szinte minden fához kaphattak az érdekl�d�k egy-egy gya-
korlati tanácsot is – ha valaki disznót akar tartani, legyen 
eperfája! 

A sok névb�l látható, hogy ezek a természeti örökségünk 
részét képez� fajták nem t�ntek el, állami kutatóintézetek, 
génbankok és kisebb regionális termel�t�l is beszerezhet�ek. 

Az el�adásra Scheili Laci bácsi összegy�jtötte a Visegrá-
don ismert régebbi fajtákat, így ismerünk azóta néhány olyan 
fajtát, amelyek nálunk is teremtek, ill. még megtalálhatóak: 
jonatán-, batul-, pogácsa-, Ranetti-, cigány- és b�ralma; bú-
za-, szegf�-, nyakas-, téli és nyári vaj- és citromkörte. 

A közel két és fél órás el�adás és beszélgetés végén kedves 
felajánlást kaptunk Kiss Balázs pilismaróti erdészt�l, nö-
vénytermeszt�t�l: segítséget nyújt a még megmaradt és arra 
alkalmas gyümölcsfák vegetatív szaporításában, így akár az 
el�adás helyszínéül szolgáló mozi hátsó udvarán négyfajta 
almát term� fának is lesz majd örököse a városi közrét mel-
lett.                                                        Hintenberger András 
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Magyar László: 
 

MINDSZENTEK HAVA 
 

Kis zápornyit sír csak a Nyár: 
az �sszel megint összeért. 
Hol szállnak gólyák és fecskék? 
– ki figyel arra oda már. 
 

Meleg, – kánikula szinte, – 
a zölden pödört levelek 
nem gyújtanak szín-tüzeket 
és kevés a Hold ezüstje 
egybemosni az álmokat, 
érvet, vágyat, valóságot, 
– látszaton túli világot – 
hová, ki embernek marad, 
végül t�s-gyökéhez szakad: 
lángokat szít a parázsból. 
 

                * 
Utolérte a Nyár az �szt, 
s az id�, mit se változott. 
Termés alig, a f� aszott, 
gondunk nem lesz idén a cs�sz. 
 

Divat szó, de kanadai! 
Indiánkodjon ott a nyár. 
Itt vénasszonyok nyara jár, 
,,hatvantól – miskolciakig.” 
 

Szent Mihály lovától, ki félt, 
gondoljon a kincseire. 
Rég elveszett ,,nincseire”, 
 

gyermekére, szüleire, 
akik másért, ha nem, azért 
megmutatták: mi, – s mit ér! 
 

(Toponár, 1969. október 4.) 

 
Tegyünk többet  
egészségünkért! 

 

Örömmel tájékoztatunk mindenkit, 
hogy a családi sport- és egészség-
napról már sokak számára jól ismert 
csontkovács, Koppány Csongor 
kezeléseket tart novembert�l, a 
Sziget Ifjúsági Házban. 

Székely Katalin életvezetési tanács-
adó novembert�l, szintén ugyanitt 
várja a lelki gondokkal szembesül�-
ket. 

A kezelés, beszélgetés, személyes 
– alkalmanként egy-egy óra id�tar-
tamú – bejelentkezés alapján, az 
alábbi telefonszámokon: Koppány 
Csongor csontkovács, massz�r 06 
(20) 410-7263 és Székely Katalin 
életvezetési tanácsadó 06 (30) 355-
4249. 

A rendelkezésre álló id�pon-
tok: kedd 12–16 óráig, csütörtök 12–
15 óráig, szombat 10–15 óráig. 

Szeretettel várunk minden testben 
és lélekben gyógyulni vágyót! 

Bártfai Ildikó 

 „SZI-TU”, az önvédelem! 
 

Idén is folytatjuk speciális utcai önvédelmi tanfolyamunkat, melyre 14 éves kortól 
várunk fiúkat és lányokat egyaránt, heti egy alkalommal szerda esténként 19.30-tól a 
Sziget utcai edz�teremben. 

Ha nincs id�d vagy kedved, hogy harcm�vészeti edzésekre járj éveken keresztül, de 
szeretnéd megvédeni magad, vagy kíváncsi vagy rá, hogyan viselkednél, ill. hogyan 
kell viselkedni a „rázós” helyzetekben, köztünk a helyed! Jó hangulatú edzések, 
speciális mozgásanyag és némi izzadság vár rád. 

Az edzéseket Réti Henrik (judo), illetve Sickerling Ralf (kick-box) vezetik; állandó 
segít� Réti Roland (judo). 

Jelentkezni lehet:  
Réti Henrik: 06 (30) 986-4023 és Sickerling Ralf: 06 (30) 563-5803 
E-mail: info@lovagkard.hu 
 

Kick-box és kick-box aerobik a Sziget utcában 
 

Kick-box edzések (14 éves kortól): hétf�, csütörtök: 19.00–21.00 óra 
 

Kick-box aerobic hölgyeknek: hétf�, szerda, péntek: 18.00–19.00 óra 
 

Az edzéseket Sickerling Ralf sportoktató vezeti.  
B�vebb tájékoztatás: a 06- (30) 563-5803-as telefonon. 
 

Várjuk szeretettel az érdekl�d�ket! 

 
Támogatási kérelem 

 

Ezúton is kérek minden olyan vállalkozót, társas vállalkozást, akinek társasági adó-
fizetési (TAO) kötelezettségük van, keressék meg egyesületünket. A Visegrád SE 
labdarúgó utánpótlás szakosztálya a 2012–2013-as évadra TAO-s pályázaton 4,9 
millió Ft gy�jtésre nyert jogot. Fontos lenne számunkra, hogy a sportolóink 15 év 
alatti 78 f� + 20 f� óvodás ugyanazon lehet�ségekkel tudjon sportolni, versenyezni, 
mint ellenfeleink. Hiszen a labdarúgás mint csapat látványsport komoly támogatáso-
kat élvezhet, és ehhez nekünk is sikerült jogot szerezni. Nem adományra, hanem 
fizetend� adóforintra van szükségünk, amit a TAO-val rendelkez� vállalkozások nem 
a közös kosárba, hanem a helyi egyesület részére utalnának közös szerz�dés szerint. 
Ezt a folyamatot a NSI (Nemzeti Sportintézet), NAV (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) 
és az MLSZ (Magyar Labdarúgó Szövetség) szigorú szabályai és szervezetei fel-
ügyelik és kizárólag utánpótlásra vehet� igénybe.  

A VSE az elmúlt idényben is próbálkozott a TAO-s pályázaton való részvételre, ott 
kevesen segítettek. 15 céget kerestünk meg, ebb�l hárman ígéretet tettek, kett� szer-
z�dött és egy támogatott ténylegesen. Így sajnos az akkor nyert 3 millió Ft-ból össze-
sen 950.000 Ft-ot tudtunk lehívni, felhasználni. Ezt az összeget nagyon köszönöm a 
Nyári Bobpályának és az ehhez tartozó önrészt (180.000 Ft) az önkormányzatnak! 

Felhasználási terület: eszközvásárlás, képzés – oktatás, táborozás, fejlesztés – b�ví-
tés, sportrendezvények, orvosi eszközök vásárlása. 

Ehhez a TAO-s pénzhez természetesen önrészre is szükség van, amit a szül�kt�l, 
támogatóktól, barátoktól és olyan szponzoroktól kaphatunk, akik látnak fantáziát a 
gyermekkorú sportolók nevelésében. 

Mi az elmúlt másfél évben három országban, 70 településen Visegrádot képvisel-
tük, öregbítettük városunk hírnevét. Nekünk pénzhez jutási lehet�ségünk egyedül 
ezekre a TAO-s pályázatokra korlátozódnak.  

A TAO-s pályázatokról pontos részetek az interneten megtekinthet�k.  
Aki szívesen támogat minket, kérem, miel�bb hívjon! 

Szendrey Lajos VSE utánpótlás vezet�edz�: 06 (30) 515-8691 

 
Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület  

felhívása 
 

Az egyesület december 15-én és december 22-én (szombati napokon) adventi vá-
sárt szervez a templom környékén. A vásárra várjuk helyi kézm�vesek, árusok je-
lentkezését. A közterület-foglalást az önkormányzat, az árusításhoz szükséges aszta-
lokat Hajdú András díjmentesen biztosítja. 

B�vebb információt a 06 (20) 222-7551-es telefonszámon Farkas Emesét�l kaphat-
nak az érdekl�d�k. 
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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 

 

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 

 

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 

 

RUHABÖRZE CSEREBERE 
 

Használt gyerekruhák, játékok,  
sportszerek, könyvek vására, csereberéje az 

iskolában, december 8-án, szombaton 10 órától 
 

Érdekl�dni lehet a következ� számokon:  
 

Piknik büfében Kinga: 06 (30) 680-8-687 
 

Erika kozmetika: 06 (20) 368-8-933 
 

 

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! 
Érdekl�dni lehet:  

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

 
 

 
 

 
 

�szi ivartalanítási  
és chips beültetési akció! 
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– Auchan, Lidl, Metro, Tesco; 
– Kórház, egészségügyi intézmények; 

– Egyéb ügyintézések 
háztól házig, Esztergomtól Budapestig 

egyedi megrendelésre 
SZÁLLÍTÁS 

Tel.: 06 (20) 448-9277 
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Visegrád Város Önkormányzata fontos feladatának tekinti a lakosság korrekt tájékoztatását 

mind a közügyek, mind pedig a várost érint� fejlesztések és fejlesztési tervek tekintetében. 
Igyekszünk a rendelkezésre álló kommunikációs csatornákat – Visegrádi Hírek, Visegrád 
Város hivatalos honlapja, hirdet�táblák, regionális televízió, lakossági fórumok – a lehet� 
legjobban kihasználni, ám sok esetben személyes megkeresésre is szükség lehet. Célunk, 
hogy a várost érint� fejlesztések, beruházások megtervezésébe a jöv�ben a lakosságot is 
minél szélesebb körben bevonjuk, ezért a hagyományos, levélben történ� értesítés mellett a 
gyorsabb és „papírkímél�bb” kommunikáció érdekében tervezzük egy elektronikus adatbázis 
kialakítását is.  
Jelen kérd�ívünk kitöltésével Ön nagy segítséget nyújt az önkormányzatnak és a 

polgármesteri hivatalnak a lakosság hatékony tájékoztatásának megszervezésében!  
A kérdésekre – ahol lehetséges – több válasz is adható, valamint szívesen vesszük az 

esetleges megjegyzéseket is. A kitöltött kérd�íveket kérjük, juttassa el a polgármesteri 
hivatalba akár postán, akár személyesen! 

 

1. Milyen forrásból tájékozódik Ön általában a várost életével kapcsolatban? 
• Visegrádi Hírek 
• Honlap 
• Televízió 
• Hirdet�táblák 
• Lakossági fórumok 
• Barátok, ismer�sök révén 
• Egyéb 

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………. 

 
2. El�fordult-e már, hogy valamilyen eseményr�l nem szerzett tudomást id�ben, pedig 

érdekelte volna? 
• Gyakran 
• Nem túl gyakran 
• Ritkán 
• Soha 
 

3. El�fordult-e már, hogy ötletét, javaslatát nem juttatta el a képvisel�khöz, vagy a 
polgármesteri hivatal dolgozóihoz, mert nem talált Önnek megfelel� módot erre? 

• Igen 
• Nem 
 

4. Ön hogyan kommunikál/kommunikálna legszívesebben a polgármesteri hivatal 
dolgozóival? 

• Személyesen 
• Levélben 
• Internetes fórumon 
• Elektronikus levélben 
• Egyéb 
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 



5. Ön hogyan kommunikál/kommunikálna legszívesebben az önkormányzati képvisel�kkel? 
• Személyesen 
• Levélben 
• Internetes fórumon 
• Elektronikus levélben 
• Egyéb 
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………. 

 
6.  Visegrádi lakosként szívesen részt venne-e egy a várost érint� területfejlesztés vagy 

beruházás el�készítésében, illetve megtervezésében? 
• Igen  
• Nem 

 
7.  Szívesen venné-e, ha elektronikus levélben (is) kapna tájékoztatást a várost és az Önt 

érint� ügyekkel kapcsolatban? 
• Igen 
• Nem 
 

 
Tisztelt Visegrádi Polgár! 
 
Köszönjük, hogy kitöltötte kérd�ívünket! Amennyiben Ön szívesen szerepelne elektronikus 

adatbázisunkban, kérjük, adja meg nevét és e-mail címét, mely lehet egy kimondottan erre a 
célra létrehozott cím is! 
 
Név:  ……………………………………………………….. 
 
E-mail: ……………………………………………………….. 

 
 

Gerstmayer Bea 


