
 
 

 

V I S E G R Á D  V Á R O S  Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K  L A P J A  
 

 

XXVIII. évfolyam 12. szám                                                                                                                         2012. december 

 

VERSES KARÁCSONY 
 

Rainer Maria Rilke:  
 

ADVENT 
 

Havat terel a szél az erdőn, 
mint pehely-nyájat pásztora. 
S néhány fenyő már érzi sejtőn, 
miként lesz áldott-fényű fa, 
és hallgatózik. Szűz utakra 
feszül sok ága, tűhegye – 
szelet fog – készül, nő magasba, 
az egyetlen szent éj fele. 

 
Juhász Gyula:  

 

RORATE 
 

A kéklő félhomályban  
Az örök mécs ragyog,  
Mosolygón álmodoznak  
A barokk angyalok.  
 

A gyertyák rendre gyúlnak,  
A minisztráns gyerek,  
Mint bárány a mezőben  
Csenget. Az árny dereng.  
 

Hideg kövön anyókák  
Térdelnek. Ifju pap  
Magasba fölmutatja  
Szelíden az Urat.  
 

Derűs hit tűnt malasztját  
Könnyezve keresem.  
Ó, gyönyörű gyerekség,  
Ó, boldog Betlehem! 

 
Nemes Nagy Ágnes:  

 

KARÁCSONY 
 

Fehér föld, szürke ég, a láthatáron  
narancsszín fények égtek hűvösen.  
Pár varjú szállt fejem felett kerengve  
s el nem repültek volna űzve sem. 
 

Csak álltam szürkén, szürke ég alatt. 
– S egyszerre, mint gyors, villanó varázs  
egy kicsi szó hullott elém: karácsony,  
mint koldus kézbe illatos kalács. 
 

Csodáltam. És a számon hála buggyant,  
nem láttam többet kósza varjakat: 
olyan szelíd volt, mint a gyermek álma,  
s olyan meleg volt, mint a nyári nap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Jézus születése 
(Hontszentantal, plébániatemplom) 

 
Ismeretlen szerző: 

 

ÚJ VILÁGOSSÁG  
JELENÉK 

 

Új világosság jelenék,  
    Ó tévelygés csendesedék;  
Isten igéje jelenék,  
    Újonnan nékünk adaték.  
Evangéliom erejét,  
    Krisztust, áldott szent Igéjét,  
Atya Isten nagy jó kedvét,  
    Megmutatá ő kegyelmét.  
Kit sok száz esztendeiglen,  
    Eltitkolt volt Atya Isten, 
Mint megmondá jövendölvén  
    Ámos próféta könyvében.  
Ezt a mi hitetlenségünk  
    És nagy telhetetlenségünk,  
Érdemlette tévelygésünk,  
    Emberbeli reménységünk.  
Igaz az Isten Igéje,  
    Kivel él ember elméje,  
Kinek megmarad ereje  
    És el nem vész ő reménye.  

 
ÁLDOTT KARÁCSONYT , 

BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK 
KEDVES OLVASÓINKNAK! 

Szent Ambrus: 
 

KARÁCSONYI  
HIMNUSZ 

 

Ó népek Megváltója, jöjj,  
hadd lássuk a Szűz Gyermekét!  
Egész világ, ámulva nézz:  
Istenhez méltó születés.  
Nem férfi magvából fogant,  
de Szentlélektől titkosan:  
az Úr Igéje testet ölt,  
mint szűz méhben termett gyümölcs.  
A Szűz várandós anya lett,  
szemérme sértetlen maradt,  
fénylő erényei között  
Isten, mint templomban lakik.  
Most hagyja el a nászszobát,  
a tisztaságos palotát!  
Két-természetű Óriás,  
indulj utadra lelkesen!  
Atyának egyenlő Fia,  
végy testet: indulj győztesen,  
Testünknek gyengeségeit  
örök erőddel izmosítsd.  
Ragyog már jászlad trónusa,  
új fényt lehel az éjszaka,  
s ezt nem oltja semmi éj,  
a hit táplálja sugarát.  
Krisztus, legkegyesebb Király,  
dicsérünk téged és Atyád,  
s a Lelket, a Vigasztalót  
most és örök időkön át. Ámen.  

 
Népköltés: 

 

ÚJÉVI KÖSZÖNTİ 
 

Adjék Isten minden jót, 
öt-hat tyúkot, jó tojót! 
Hízott disznót, sok hurkát, 
tele pincét, kamarát, 
sonkát, kolbászt, szalonnát, 
gond ne bántsa a gazdát! 
Adjék Isten szép vetést, 
rengő-ringó jó termést, 
békesség és szeretet 
töltse meg a szívetek 
ebben az új évben! 

Válogatta: Borsody István 
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VÁROSHÁZI HÍREK 
 

Tájékoztató a novemberben megtartott képviselő-testületi üléseken történtekről 
 

A képviselő-testület novemberben két ülést tartott. 
 

2012. november 15. 
– Engedélyt adott a képviselő-testület a fenntartásában 

működő Áprily Lajos Általános Iskola szakmai 
állományú közalkalmazotti létszámkeretének 1 fő fél-
állású munkavégzésű státusszal történő emelésére az 
intézmény megnövekedett adminisztratív terheinek 
ellátása érdekében. A képviselő-testület döntéséhez nem 
szükséges a 2012. évi költségvetési rendelet módosítása, 
mivel 1 fő félállású munkavégzésű státuszú köz-
alkalmazott alkalmazásához szükséges pénzügyi fedezet 
a 2013. évi költségvetést fogja terhelni.  

– A városközpont-fejlesztés projekt kapcsán az építési 
tevékenység közbeszerzési eljárásának lebonyolítására a 
képviselő-testület megbízta a legelőnyösebb ajánlatot 
adó Vanin Vezetési Tanácsadó Kft.-t 1.500.000 Ft + áfa 
vállalási díjért.  

– Szintén megbízást adott a képviselő-testület a városköz-
pont projekt építési tevékenységének műszaki ellenőri 
feladatainak ellátására – a legkedvezőbb ajánlatot adó – 
Lévay Lászlónak 4.970.000 Ft + áfa megbízási díjért. Az 
ajánlatok a pályázati forrásból finanszírozhatók. 

– Határozattal kellett jóváhagynia a kistérség valamennyi 
önkormányzatának, így Visegrádnak is a Dunakanyari és 
Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása és 
annak munkaszervezete, a Kistérségi Iroda jogutód 
nélkül történő megszűnését 2012. december 31. 
napjával. 

– Döntés született arról, hogy az önkormányzat részt kíván 
venni a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
fenntartására és működtetésére létrehozandó – a vár-
hatóan kistérségi szinten működő – intézményfenntartó 
társulásban. Ennek érdekében a képviselő-testület 
felkérte Félegyházi András polgármestert, hogy az 
önkormányzati intézményfenntartó társulásban való 
részvétel érdekében a szükséges egyeztetéseket folytassa 
le. 

– A képviselő-testület jóváhagyta a 724 hrsz.-ú 
önkormányzati tulajdonú ingatlan megosztását, ill. 
telekalakítását. Továbbá jóváhagyta a 2172 m2 kivett 
közterület művelési ágú ingatlanból Meszárek György 
javára eladásra került 10 m2-s területrészre kötött 
adásvételi szerződést is. A képviselő-testület úgy 
döntött, hogy a telekalakítás után a 724 hrsz.-ú 
ingatlanból visszamaradó 2162 m2 területnagyságú 
ingatlant visszasorolja a forgalomképtelen vagyon-
tárgyak körébe. Az ingatlan továbbra is a 722/1, 722/2, 
722/3, 722/4 hrsz.-ú ingatlanok megközelítését fogja 
szolgálni, művelési ága továbbra is „közterület” (Újkert 
utca) lesz. 

– Új iktatórendszer beszerzése válik szükségessé 2013. 
január 1-jétől, a korábban kistérség által kifejlesztett 
program helyett, melyhez a szükséges bruttó 508.000 Ft 
összegű költséget a 2013. évi költségvetésében biztosítja 
a képviselő-testület. 

– A képviselő-testület lemondott elővásárlási jogáról a 
Visegrád 585 hrsz. szám szerint nyilvántartott, 564 m² 
alapterületű, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 
vonatkozásában. 

– A képviselő-testület döntött arról, hogy a komp- és 
révközlekedés működtetése önkormányzati feladatot 
Visegrád közigazgatási területén belül továbbra is az 
Atlantisz-Visegrád Club Kft (Visegrád, Révállomás) 
végezheti, ill. végzi, továbbá jóváhagyta az ön-
kormányzat és az Atlantisz-Visegrád Club Kft. között a 
Visegrád–Nagymaros révátkelés üzemeltetésére 2012. 
június 29-én a polgármester által aláírt és a jegyző által 
ellenjegyzett szerződést. 

– Döntés született arról, hogy az önkormányzat felveszi a 
kapcsolatot Cetinje (Montenegro) településsel a jövőbeli 
kulturális együttműködés reményében, mely tárgyban 
Cetinje településsel történő együttműködési meg-
állapodás aláírásra felhatalmazza Félegyházi András 

polgármestert. 
 

2012. november 28. 
– A képviselő-testület meghallgatta és elfogadta Cseke 

László, a Pro Visegrád Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 
beszámolóját a 2012. évi palotajátékokról. 

– A városi arculattal egységes útbaigazító táblák, ill. 
térképek kihelyezéséről döntött a testület a Mátyás-
szobornál, a Patak Park Hotelnél, a városközpontban, 
valamint a hajóállomásnál. A táblák a TDM szervezet 
pályázati úton szerzett támogatásából valósulnak meg, 
az önkormányzat a kihelyezésben nyújt segítséget. 

– Elfogadta a képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi 
I.–III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját. 

– Döntés született a 2012. évi költségvetés módosításáról, 
melyet 1.235.943 eFt bevétellel, valamint 1.226.046 eFt 
kiadással és 9.897 eFt tartalékkal állapított meg a kép-
viselő-testület. 

– Elfogadta a képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi 
költségvetési koncepcióját. 

– Teljes egészében újraszabályozta a képviselő-testület a 
helyi adókról szóló rendeletét. Az új rendelet a 
www.visegrad.hu /Önkormányzat /Rendeletek /Hatályos 
rendeletek menüpontban, 16/2012. (XI. 29.) szám alatt 
olvasható. http://www.visegrad.hu/content/rendeletek/19-2012.pdf  

– Szintén elfogadták az önkormányzat 2013. évre 
vonatkozó belső ellenőrzési tervét, mely a következő 
célokat fogalmazza meg: pénzkezelési vizsgálat 
utóellenőrzése, számviteli szabályozottsági vizsgálat, 
vagyonkezelés és nyilvántartás kialakításának vizs-
gálata, valamint az önkormányzat által nyújtott segélyek 
kifizetési rendjének vizsgálata. 

– Döntött a képviselő-testület a 2013. évre vonatkozó 
homlokzat-felújítási pályázat kiírásáról (a pályázati 
felhívást szintén e lapszámban olvashatják), melynek 2 
millió forintos keretösszegét az idegenforgalmi adó 
központi költségvetésből való differenciált támogatás 
terhére, a 2013. évi költségvetésében biztosítja a testület. 

– Jóváhagyta a képviselő-testület az Apát-kúti-patak 
belterületi szakaszának felülvizsgálatára és komplex 
mederrendezésére vonatkozóan a GeoTeszt Környezet-
gazdálkodási és Kultúrmérnöki Szolgáltató Kft. által 
készített vízjogi létesítési engedélyezési tervet. Továbbá 
a tervben szereplő munkák elvégzésére vízjogi létesítési 
engedély kiadását kérelmezi.  

VVKT 
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Decemberi tájékoztató 
 

Az bizonyos: viharos, z�rzavaros év áll Visegrád mö-
gött. A józan gondolkodás, a der�- és borúlátás határ-
mezsgyéjén táncolva azt kell, hogy mondjam: el�ttünk is 
– remélhet�en más, épít� jelleg� folyamatokkal.  

Visszanézve az id�ben oly távolinak t�nik, pedig alig 
telt el háromnegyed év azóta, hogy az el�z� képvisel�-
testület föloszlatta magát, majd az id�közi választásokon 
egy új vezetés állt föl. Jó lett volna megállni és apróra 
áttekinteni az elmúlt húsz esztend�nket – leltárt fölvéve, 
szépen, megadva a módját. 

 

Nem adatott ilyen. Azonnal indulni, lépni, cselekedni 
kellett. 

 

Bizonytalanság és feszültség jellemzi a közelmúltat, a 
jelent és a közeljöv�t is. A közigazgatás és közoktatás 
átszervezésével pedagógusok, az iskola alkalmazottai, a 
hivatali dolgozók aggódva tekintenek a jöv�be. Hasonló a 
bizonytalanság – országosan – a jöv� év pénzügyi tervez-
het�ségével kapcsolatban is. Az önkormányzati hatáskör-
b�l elkerül� feladatok finanszírozásán túl egyéb, megma-
radó feladataink pénzügyi fedezetét nyújtó önkormányzati 
forrásaink tekintetében is csak a központi költségvetés 
elfogadása után láthatunk tisztán. Folyamatban van az 
önkormányzati adósságrendezési eljárás; ennek eredmé-
nye önmagában bizonyosan kedvez�, ám a teljes folyamat 
eredményeképpen létrejöv� helyzet értékeléséhez kevés a 
rendelkezésünkre álló adat. Az bizonyos, hogy ha most 
kellene költségvetést készítenünk, kérd�jel állna a f�szá-
mok helyén (költségvetési koncepciónk megalkotásakor 
gyakorlatilag szándékokat tudtunk csak megfogalmazni); 
bízunk abban, hogy ezen bizonytalanságok az év végéig 
kitisztulnak. 

 

November 21-én megérkeztek az építési engedélyek a 
városháza és a mozi felújítására, b�vítésére, az egészség-
ház homlokzatának felújítására, valamint rendezvénytér 
és rendezvénypavilon építésére. Ezúton is köszönetünket 
fejezzük ki minden kedves érintett ingatlantulajdonosnak, 
akik a 15 napos határid� el�tt lemondtak fellebbezési 
jogukról az ügy menetének meggyorsítása érdekében. 
Ennek köszönhet�en az egészségház és a mozi építési 
engedélye joger�re emelkedett. (A polgármesteri hivatal 
nagyszámú szomszédsága közül két tulajdonost lehetetlen 
volt elérni, itt ki kell várnunk a törvényes átfutási id�t.) 
Sajnos – bár a hivatkozási alapként megfogalmazott indo-
kok a Támogatási Szerz�dés módosításakor a Támogató 
Szervezet (ProRégió) számára túlnyomó részt ismertek 
voltak – az irányító hatóság (NFÜ) szabálytalansági gya-
nút fogalmazott meg, s ez ügyben eljárást indított. (Ebben 
a  valóban  meglév�,  id�beni  csúszáson  túl  vizsgálják, 

miért nem hívott le az önkormányzat a projekt els� évé-
ben legalább 10%-nyi támogatást; miért nem nyújtottunk 
be kérelmet áfa-kompenzációra – melyre egyébiránt nem 
is vagyunk jogosultak; olyan dokumentumok benyújtását 
kérik, melyek benyújtásától korábban a Támogató Szer-
vezet eltekintett.) Ez is jelzi, hogy bár az ellehetetlenült 
helyzetben átvett projekt újraélesztése sikerült, magabiz-
tosan mégsem d�lhetünk hátra; továbbra sem lehetünk 
biztosak a tervezett megvalósulásban. A fent említett 
eljárás ellenére a munka nem áll le; elkészültek a kiviteli 
tervek, folyamatban van a közbeszerzési eljárás indításá-
nak el�készítése.  

Az elmúlt id�szakban kevesebb szó esett az óvoda b�ví-
tését megcélzó pályázatunkról és ehhez kapcsolódóan az 
óvodával szomszédos rend�rségi épület tulajdonjogának 
megszerzésér�l. Örömmel vettük át Pintér Sándor bel-
ügyminiszter levelét, melyben a pályázat célkit�zéseit 
teljes mértékben támogatva hozzájárult az ingatlan ingye-
nes önkormányzati tulajdonba adásához, ám – mint ez a 
futó pályázataink mindegyikénél bebizonyosodott – az 
élet nem ilyen egyszer�. A belügyminiszter úr levelét 
kicsivel megel�zte az értesítés a Vidékfejlesztési Minisz-
tériumból, mely szerint – mivel Visegrád teljes területe a 
Duna–Ipoly Nemzeti Park részeként országos szint� ter-
mészetvédelmi oltalom alatt áll – a vidékfejlesztési mi-
niszter nem járul hozzá az ingatlan Visegrád Város Ön-
kormányzata javára történ� ingyenes átruházásához. Ter-
mészetesen nem nyugodtunk bele a döntésbe és az épület 
fekvéséb�l, valamint a vonatkozó törvény utólagos kiter-
jesztéséb�l adódó visszásságokra hivatkozva kértük a 
döntés felülvizsgálatát. Válasz még nem érkezett. 

 

A jöv� évben el kell kezdenünk azt a munkát (melyet 
már régen el szerettünk volna kezdeni, s melyet megkez-
deni egyéb, azonnali cselekvést és mérhetetlen energiát 
leköt� feladataink okán nem volt lehet�ségünk) megszer-
vezni Visegrád ez iránt érdekl�d� közösségének együtt-
gondolkodási módját, formáját. Ennek els� lépéseként 
jelent meg a VH múlt havi számában a lakossági tájékoz-
tatással kapcsolatos kérd�ív; köszönjük mindenkinek, aki 
kitöltésével és visszaküldésével megtisztelt minket. Lehe-
t�ségeinket és jelenünket értékelnünk kell; ezek ismereté-
ben újra kell fogalmazni céljainkat. Csak meglév� és 
biztos alapokra építkezhetünk.  

 
ENNEK TUDATÁBAN KÍVÁNOK A KEDVES OLVA-

SÓNAK, VISEGRÁD MINDEN POLGÁRÁNAK NAGYON 

SZÉP, ÁLDOTT ÜNNEPEKET; A KARÁCSONY ÜNNE-

PÉN ÚJJÁSZÜLET� FÉNY ADJON ER�T, TÜRELMET 

ÉS BÖLCSESSÉGET A JÖV� ESZTEND�RE! 

Félegyházi András 
                                                                   polgármester 

 

Kedves Visegrádiak! 
�

A lakosság tájékoztatásával kapcsolatos kérd�ívek közül sokat már megkaptam, akik megadták elérhet�ségüket, azokkal 
fel is vettem a kapcsolatot. Az e-mail címet meg nem jelöl�, de a nyomtatványt kitöltve visszaküld� lakosoknak ezúton 
szeretném megköszönni a közrem�ködést!  

Az adatbázis kialakítását folyamatosan végezzük, a kérd�ívek kiértékelését – az eredménynek megfelel� lakossági kom-
munikáció megkezdése érdekében – január végéig szeretnénk elvégezni. Várom tehát szeretettel a további kérd�íveket!  
Üres nyomtatványok a polgármesteri hivatalból elvihet�k. 

Köszönettel:                                                                                                                                                      
Gerstmayer Bea 
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Visegrád Város Önkormányzata új alapokra kívánja he-
lyezni az évek óta futó, de kevés eredményt felmutató pá-
lyázatát. Ennek érdekében nem csak a védettség alatt álló 
épületek, hanem valamennyi, a közterületekr�l látható, az 
utcaképet jelent�sen meghatározó homlokzattal rendelkez� 
ház tulajdonosa vagy használója nyújthat be pályázatot.  

A 2012-ben kiírt pályázaton támogatott felújítások megva-
lósítására és elszámolására 2013. október 31-ig kell, hogy 
sor kerüljön. 

2012–13-ban, kapcsolódva az átalakított városközpont 
projekt keretében megvalósuló önkormányzati tulajdonú 
épületek felújítási munkáihoz, els�sorban a Rév u., Nagy 
Lajos király u., Zách Klára u., a Mátyás király út Málé 
Platzig terjed� szakasza, a Pázmány Péter u., valamint a F� 
u. Mátyás-szobortól katolikus plébániatemplomig terjed� 
szakaszának háztulajdonosai nyújthatnak be pályázatot. 

Pályázatot nyújthat be magánszemély, vállalkozás 
(amennyiben székhelyeként, telephelyeként szolgál az épü-
let, ill. vállalja, hogy öt évig nem helyezi át onnan szék-
helyét, telephelyét), ill. közhasznú feladatokat ellátó szer-
vezetek, intézmények, civil szervezetek valamint egyház is. 

A pályázatra 2.000.000 Ft keretösszeg áll rendelkezésre. 
A támogatás 1. része homlokzatonként 100.000 Ft tervezési 
támogatás, 2. része homlokzatonként max. 450.000 Ft, max. 
beruházás 50%-a. 

A pályázatok befogadására a keretösszeg erejéig kerül sor. 
Amennyiben bármely oknál fogva a keretösszeg támogatás-
sal való lefedésére nem kerül sor, az önkormányzat a pályá-
zatot ismét megnyitja.  

El�nyt jelent, ha a pályázó komplex felújítást (lábazati 
vízszigetelés, házgyári ablakok kiváltása hagyományos, 
osztott fa nyílászárók beépítésével, elektromos vezeték 
bekötés homlokzati bekötésr�l tet�bekötésre váltásra, Vise-
grádra jellemz� hagyományos homlokzatkép kialakítása 
stb.) vállal megvalósítani. 

A pályázatokat építészeti és m�emléki szakemberek bírál-
ják el, a döntést a képvisel�-testület hozza meg.  

A pályázatot a városházán, vagy Visegrád város honlapján 
elérhet� adatlapon folyamatosan lehet benyújtani 2013. 
január 15-én 24.00 óráig. Hiánypótlásra nincs lehet�ség. A 
benyújtás történhet elektronikus úton a megadott címre, ill. 
az önkormányzathoz, a borítékra ebben az esetben rá kell 
írni: Utcai homlokzat- és kerítésfelújítási pályázat 2012. Az 
elbírálására 30 napon belül, a szerz�déskötésekre 2013. 
január végéig kerül sor. 

A döntéshez és a pályázat elbírálásához szükséges legsz�-
kebb információkat (tulajdoni lap, költségbecslés, tervezett 
felújítás rövid leírása) szükséges benyújtani, a döntés köve-
t�en kerül sor az önkormányzattal a szerz�dés megkötésére, 
mely a kivitelezés további részleteit tartalmazza, pl.: terv-
készítési kötelezettség, folyamatos m�szaki ellen�rzés, 
szakszer� kivitelezés, az elszámolás részletei stb. 

A pályázó által jelzettek alapján el�leg fizetésére nincs 
lehet�ség. 

A további összeg kifizetése a szakszer� kivitelezés befeje-
zését követ�en 15 napon belül történik átutalással.  

Visegrád Város Önkormányzata 

Tájékoztató a kutyák  
kötelez� mikrochipes  

jelölésér�l 
�

41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. § 
 

(1) A magánállatorvos az eb vizsgálata, kezelése 
el�tt köteles ellen�rizni, hogy az állat transzponderrel 
jelölt-e. 

(2) A transzponderrel való megjelölés vagy az ivar-
talanítás megtörténtét az azt elvégz� magánállatorvos 
az oltási könyv vagy a kisállatútlevél megfelel� rova-
tának kitöltésével, aláírásával és bélyegz�jével iga-
zolja. Az ivartalanítás megtörténte utólag kizárólag 
az ebtartó költségén elvégzett eredményes bizonyító 
vizsgálatot követ�en igazolható. 

(3) Az eb transzponderrel történ� megjelölését kö-
vet� 8 napon belül a beavatkozást végz� 
magánállatorvos köteles az állatnak az Ávtv. 42/A. § 
(4) bekezdése szerinti adatait a transzponderrel meg-
jelölt ebek adatait nyilvántartó országos elektronikus 
adatbázisban (továbbiakban: adatbázis) regisztrálni. 

(4) A transzponderrel megjelölt, az adatbázisban 
nem szerepl� eb adatait az állat tartója köteles 2012. 
december 31-ig a magánállatorvossal az adatbázisban 
regisztráltatni. 

(5) Az adatbázisba történ� regisztráció díja állaton-
ként 200 forint. Az adatbázisban regisztrált eb adatá-
nak megváltozása miatt történ� adatmódosítás díj-
mentes. 

(6) A transzponderrel megjelölt eb tartójának meg-
változása esetén 
a) az új tartó az adatváltozást 8 napon belül köteles a 

magánállatorvossal az adatbázisban regisztráltatni, 
b) az adatbázis m�ködtet�je köteles a korábbi tartó 

adatait legalább öt évig nyilvántartani. 
(7) A transzponderrel megjelölt eb tulajdonosának, 

tartási helyének megváltozása, vagy az állat elpusztu-
lása esetén az eb tartója az adatváltozást 8 napon be-
lül köteles a magánállatorvossal az adatbázisban re-
gisztráltatni. 

(8) A transzponderrel megjelölt eb ivartalanítását 
vagy kisállatútlevele kiállítását az azt elvégz� ma-
gánállatorvos 8 napon belül köteles az adatbázisban 
regisztrálni. 

(9) Az ebösszeírás során felvett, az adatbázisban 
nyilvántartottaktól eltér� vagy abból hiányzó adatok-
ról a jegyz� köteles az adatbázis m�ködtet�jét értesí-
teni. 

(10) Négy hónaposnál id�sebb eb csak transz-
ponderrel megjelölve tartható. 

(11) A (10) bekezdésekben foglaltak betartását a 
jegyz� és a járási állategészségügyi hivatal ellen�rzi. 

(12) A négy hónaposnál id�sebb transzponderrel 
nem jelölt ebr�l a jegyz� és a magánállatorvos köte-
les jelentést tenni a járási állategészségügyi hivatal 
felé. 

Visegrád Város Polgármesteri Hivatala 
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Tisztelt Lakosság! 
 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 
a zöld anyag szállítása a téli hónapok alatt szünetel. 

 Az utolsó szállítási nap: 2012. december 17., hétf�. 
A szállítás tavaszi beindításáról a Visegrádi Hírekben, 

a polgármesteri hivatal hirdet�jén, 
valamint a város honlapján tájékoztatjuk majd Önöket. 

Visegrád Város Polgármesteri Hivatal  
város- és községgazdálkodási csoportja 

�

Tájékoztató a szemetes zsákok elszállításáról 
 

Tisztelt Lakosság!  
2013. január 1-jét�l csak az AVE Tatabánya Hulladékgaz-

dálkodási és Környezetvédelmi Zrt. emblémájával ellátott sze-
metes zsákokat szállítjuk el. A zsákokat 2012. december 17–
21. között vehetik át a polgármesteri hivatalban. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a szállítást hétf�nként, a reggeli 
órákban végezzük. Ezért kérjük Önöket, hogy a zsákokat leg-
kés�bb 8.00 óráig helyezzék ki ingatlanaik elé! 

VVPH város- és községgazdálkodási csoportja 

 

�!"#!$%&$'()*+$,&+"�
�

Visegrád Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala nevében 
ezúton szeretnénk megköszönni mindazok munkáját, akik évek 
óta, vagy az idei évben társadalmi munkájukkal segítik, segítették 
a tüd�sz�rés adminisztratív feladatainak elvégzését! 

VVPH 

�

Meghívó 
 

A Visegrádi Hírek szerkeszt�bizottsága 
2012. december 28-án, pénteken 17 órától 

NYILVÁNOS SZERKESZT�SÉGI ÜLÉST 
tart, melyre tisztelettel várja a kedves Olvasókat! 

 

SZERKESZT�SÉGI KÖZLEMÉNY! 
 

Az új év elején több változtatást is szeretnénk bevezetni a Vi-
segrádi Hírek megjelenésével kapcsolatban.  

Januártól újra minden háztartás megkapja az újságot, ezzel 
visszaáll a régi gyakorlat, melyet sokan kértek. 

Szintén januártól változik a kéziratok leadási határideje, mely 
ezután minden hónap 15-én lesz. Itt kérünk mindenkit, hogy a 
lapzárta határidejét vegye komolyan, mert a késve érkez� írá-
sokat csak a következ� számban (másfél hónappal kés�bb) tud-
juk majd leközölni. A korábbi szabályok (pl. ha hétvégére vagy 
ünnepnapra esik a lapzárta napja, akkor a rákövetkez� els� 
munkanap 12 óra a határid�), illetve a leadási lehet�ségek, fel-
tételek nem változnak. 

Február hónaptól kezd�d�en pedig minden hónap elsején fog 
megjelenni az újság. Ezt a változást is sokan kérték. Abban a 
reményben teljesítjük a kérést, hogy így valóban áttekinthet�bb 
lesz a tájékoztatás. Igaz, az újság így is egy hónapot ölel majd 
át, de ez az id�szak egybe esik a naptári hónappal, és így köny-
nyebb lesz majd a programokat figyelemmel kísérni. 

Abban a reményben kívánunk áldott ünnepeket és boldog új 
évet, hogy a Visegrádi Hírek apró változásai minden kedves 
Olvasó kedvére lesznek! 

Visegrádi Hírek szerkeszt�sége 

Egy tartalmas hétr�l – dióhéjban 

�#��-.()'/%"&0)'.1)�
�

2012. november 10-én 19 óra után a költ� hangfelvé-
telr�l elhangzott köszöntése így szólt: ,,… S mégis, így 

volna jó: amíg a hófelh� jön, énekelni, mint az a révült, 

holdkóros rigó.” (�szi rigódal) Áprily Lajos életböl-
cselet üzenetét szeretnénk továbbadni, -éltetni; a néha 
kiúttalannak t�n� csapdákban az örömteli reménnyel 
énekelni, mint az a ,,holdkóros”, évszaktéveszt� rigó. 
Vajon sikerült-e, adott-e reménykelt� ,,�szi rigódal”-t a 
második Áprily-estély egy iskolai tornacsarnokban, egy 
héttel az �szi szünet után, egy munkanapként ledolgo-
zott szombat estén?! Remélem, hogy ,,igen” a válasz, 
mert az elégedettség, a ,,jól éreztem magam az Áprily-

bálon!” visszhang az igazi köszönet azok felé, akik 
megteremtették a feltételeket – a finom vacsorát, a 
színvonalas m�sort, a hangulatos zenét –, a legapróbb 
részletekre ügyelve biztosították a körülményeket – az 
esthez méltó dekorációt, a házigazdai fogadtatást, az 
értékes tombolát –, szerényen és mosolyogva köszön-
ték az adományt. 

Az Áprily Iskoláért Alapítvány alapítója és kuratóri-
uma nevében tisztem és kötelességem, hogy a hangulati 
bevezet� után összegezzem az Áprily-estélyt. A részt-
vev�k száma 150-170 f� volt, a m�sor idején a lelátó is 
megtelt érdekl�d�kkel. A várakozás idején a vendégek 
megtekinthették a térelválasztó paravánokon kiállított 
gyermekmunkákat, a képz�m�vészeti pályázatra beér-
kezett alkotásokat. Az est házigazdai szerepét két szül�, 
Harsányi Krisztina és Balázs Lajos látta el, akik igye-
keztek minden momentumra odafigyelni, és a vendége-
ket kedvesen informálni. A szül�k szerepe ismét nélkü-
lözhetetlen volt minden területen; az el�készületekt�l 
az utómunkálatokig, a büfé szervezését�l a ruhatár 
m�ködtetéséig, a vacsora kiszolgálásától a poharak 
elmosásáig, a tombola és képárverés lebonyolításától a 
táncos társasjátékig. Köszönet mindenkinek; a névtelen 
szolgálattev�knek, az osztályszül�i közösségek tagjai-
nak és legf�képp Muckstadtné András Enik�nek. Ismé-
telten bebizonyosodott, hogy az iskola nevel�i és mun-
katársai nélkül elképzelhetetlen és megvalósíthatatlan 
egy ilyen nagyszabású esemény színvonalas megrende-
zése! Köszönet illeti Bozóki Marianna igazgatón� és 
munkatársai segít�kész, önzetlen munkáját! 

 

 
A táncosok megköszönik a tapsot 

 

A talán kissé hosszabbra sikeredett m�sorban bemu-
tatkoztak iskolánk tehetséges zenészei, versmondói és 
táncosai, és tovább folytatódott az a hagyomány, hogy 
a volt növendékek  szereplésükkel  mutatták meg tehet- 

(Folytatás a 6. oldalon) 
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(Folytatás az 5. oldalról) 
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ségüket, mint a Szimbola együttes, de ide sorolhatnám a két fest�-
m�vész: Szkok Iván és Kiss Márta árverésre felajánlott képeit is. 
Köszönjük és a ,,jótett helyébe jót várj!” mondás jegyében hisszük 
és kívánjuk, hogy az adományozók és az adományozottak, a képek 
új tulajdonosai örömteli érzéssel emlékezzenek majd a 2012. évi 
Áprily-estélyre. A tombola idén is izgalmas perceket hozott a sok 
értékes felajánlásnak köszönhet�en. 

Nem gy�zzük elégszer hangoztatni és köszönni Zeller Tibor úrnak 
nagyvonalú támogatását, ami a finom vacsora és a kellemes éttermi 
környezet biztosításában is megnyilvánult. A vacsora felszolgálásá-
nál ügyeskedtek a diákok is, akik a fergeteges palotástánc után 
kedves bájukkal, mosolyogva tették a vendégek elé a finom falato-
kat. 

Külön színfoltja volt az estnek az 1987/88-as tanévben, a névfel-
vétel évében 8. osztály jubileumi találkozója, hiszen ez a közösség 
viselhette el�ször az Áprily Lajos Ált. Iskola címet bizonyítványá-
ban, tablóján. 

Fontos megemlíteni az Áprily-estély értékelésekor a Judy in the 
Sky Band, ifj. Ott Rezs� vezette zenekar hangulatos, a közönség 
igényének megfelel� szereplését. A rendez�k véleménye alapján 
már a jöv� évi naptárukba bejegyezhetik az Áprily-estélyre való 
meghívást! 

Remélve, hogy fontos információ nem maradt ki tájékoztatómból, 
még két fontos dolgot kell megemlítenem. Az egyik – talán a leg-
fontosabb –, hogy ezen az estélyen azért is lehetett komfortérzé-
sünk, mert teljes volt a ,,család”, mert itt voltak testvéreink, a 
parajdi és brassói, Áprily Lajos nevét visel� iskolák képvisel�i: 
Cseresnyés Attila igazgató és felesége Parajdról, Petki Pál igazgató 
és családja, valamint Badau Tünde igazgatóhelyettes Brassóból. 

A 2012. évi Áprily-estély nemcsak hangulatában volt kellemes, de 
a jelen- és távollév�k hozzájárulásának köszönhet�en az estély 
bevétele 600.000 Ft volt, a bálra pedig 140.000 Ft költséget fordítot-
tunk. 

Az Áprily Iskoláért Alapítvány alapítója és a kuratóriuma a jól 
végzett munka örömével köszöni meg Visegrád vezetésének, polgá-
rainak, intézményeinek, a VKG dolgozóinak, civil szervezeteinek az 
iskola felé megnyilvánuló érdekl�dést, figyelmét és támogatását. 

Abban a reményben. hogy 2013-ban is folytatódik ez a gyümöl-
csöz� kapcsolat, kívánunk áldott karácsonyi ünnepeket és boldog 
új évet! 

                                                    Mezei Anna, 
az Áprily Iskoláért Alapítvány kuratóriumi elnöke 

 
 

 

A teljességhez tartozik 
 

Köszönet! 
 

Az Áprily-estélyen sikerült finomságokkal kedveskedni az édes-
szájú vendégeknek. Hegyekben álltak a krémesek, a sós és édes házi 
sütik. A bálozók csak nehezen tudtak választani a sok finomság 
közül. 

Nagyon köszönöm a hölgyeknek a kedvességüket, hogy id�t szán-
tak a sütésre (ha valaki nevét nem említenénk, elnézést kérünk):  

Stabereczné Marcsi, Kállainé Ica, Vogelné Ági, Bártfainé Ildi, 

Eisele Ági, Csizmazia Ica, Illésné Paulus, Gerstmayerné Márti, 

Szedlacsek Jutka, Szedlacsekné Móni, Lendvayné Éva, Katona Ibo-

lya, Bényeiné Csilla, Gróhné Ildi, Oláhné Julika, Rigoletto cukrász-

da. 
Ezenkívül köszönöm a dekorációra szánt növényeket is, a szül�i 

munkaközösség nevében: 
Zellerné Kristóf Erika 

Az els�, ,,áprilys”-ként végzett osztály… 
 

Osztálytalálkozó az estélyen  
– 25 éve vette fel az iskola  

Áprily Lajos nevét 
 

A 2012. november 10-én megrendezésre került Áp-
rily-estély keretében a szervez�k osztálytalálkozóra 
hívták azt az osztályt, akiknek el�ször szerepelt a 8. 
osztályos bizonyítványában, hogy az Áprily Lajos 

Általános Iskolában végeztek. Ez az osztály az általá-
nos iskolát az 1987/1988-as tanévben fejezte be.  

Ezúton szeretnénk megköszönni az osztály tagjainak 
és a tanárainak – Csányi Lászlónénak (Irénke néni-
nek), Mohácsi Jánosnénak (Erzsi néninek) és Szigeti 

Jánosnénak (Ili néninek) és Mezei Annának (Panni 
néninek), akkori igazgatónknak, hogy elfogadták a 
meghívásunkat, és részt vettek a hagyományteremt� 
osztálytalálkozón. Külön köszönet illeti Papaneczné 

Papp Évát, aki vállalta a diáktársak megkeresését és a 
találkozó megszervezését! 

Reméljük, hogy mindannyian jól érezték magukat, 
és kicsit sikerült visszarepíteni az id�t is az 1987-es 
kisfilm levetítésével. 

A feltehet�leg minden év novemberében megrende-
zésre kerül� Áprily-estélyen szeretnénk hagyományt 
teremteni azzal, hogy egy vagy két, régebben végzett 
osztályt osztálytalálkozóra hívunk, tanáraikkal együtt. 
Kérjük, hogy akár már most jelentkezzen az a 20, 30, 
35, 40, 45, 50 éve végzett osztály, aki szívesen részt 
venne 2013 novemberében az Áprily-estélyen! 

[Érdekl�dni az alábbi telefonszámokon lehet: Kádár 

Petra 06 (20) 330-3196, Mezei Anna 06 (20) 965-
1534]. 

Az Áprily Lajos Általános Iskola szül�i szervezete  
és az Áprily Iskoláért Alapítvány kuratóriuma 

 
 

 

Lelki töltekezéssel 

Egy különleges istentiszteletr�l 
 

Szép hagyománya az Áprily-heteknek, hogy emlék-
istentisztelettel kezd�dik a rendezvénysorozat. 

Idén Veszelka Tamás egyetemi lelkész volt a vendég 
lelkész a visegrádi református templomban. Az a szép 
számú résztvev� – tanár, diák, gyülekezeti tag, bel- és 
,,külföldi” vendég (parajdi és brassói barátaink) – 
különleges élmény átél�je lehetett: zenés-verses for-
mában, egy szál gitárral, énekkel és projektoros vetí-
tés segítségével valóságos irodalmi csodát varázsolt 
elénk segít�ivel. 

Két Áprily-vers fogta keretbe a magyar irodalom 
legszebb vallásos verseib�l szerkesztett m�sort, több 
téma köré csoportosítva a mondanivalót, s ezeket a 
Bibliából vett, odaill� idézetek és azok kivetített 
részei váltak egyszerre hallhatóvá és láthatóvá. 

A b� egy óra id�tartamú élmény után nehezen 
ocsúdtunk, hiszen a remek prédikátorként már ismert 
fiatal lelkész és szimpatikus hölgy segít�inek 
,,m�sora” a jelenlév�kre nagy hatással volt. A magyar 
költészet nagyjainak verseib�l hallott tartalmas m�sor 
így hathatott lélekt�l lélekig, s vált a tartalmas Áprily-
hét méltó bevezet�jévé. 

Borsody István 
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Változatos programkínálattal 
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Az idei Áprily-hét talán kiemelkedett az elmúlt évtizedek 
eseménysorából. Több, jelent�s évfordulót, születésnapot 
ünnepeltünk november 14-én; Áprily Lajos születésének 
125., a nevét visel� iskolánk névfelvételének 25. évforduló-
ját. Az ünneplés ehhez méltó volt; minden közösség, fórum 
és intézmény igyekezett napi gyakorlatába beépíteni érint�-
legesen vagy direkten a nem csak helyi vonatkozású évfordu-
ló jelent�ségét. (Pl. a nyugdíjas klub kirándulása 
Szentgyörgypusztára és Kisorosziba, Váradi Péter Pál és 
L�wey Lilla könyvbemutatója szeptemberben.) Értelemsze-
r�en az Áprily iskola vállalta fel a hagyományaihoz, feladat-
vállalásához legközelebb álló programsorozatot. 

Már a tanév kezdetekor olyan véletlennek t�n� találkozást 
kínált fel a sorsszer�ség, ami két alkotóm�vész szellemi 
egységét, üzenetét és újabb alkotói lehet�ség forrását biztosí-
totta számunkra. A szomszédságnál többet jelent� Dömös 
szülötte, Vertel József bélyegtervez� grafikus m�vész ebben 
az évben lett volna 90 éves. Leánya, Vertel Beatrix vetette 
föl egy visegrádi kiállítás gondolatát, s ebb�l az ötletb�l 
indult el a kiállítás mellett az Áprily-hét vezérfonala: ,,Áprily 
városai”. Ez a téma a költ� életútját követve izgalmas lehe-
t�séget kínált fel a módszer, a formai megoldásokhoz. A 
verseny meghirdetésekor szerettük volna elkerülni, hogy a 
nevez� iskolák, a könnyebb megoldást keresve esetleg az 
ismertebb, látványosan bemutatható helyszínt válasszák, s 
hogy valóban minden helyszín megjelenjen, ezért egy inter-
netes keresztrejtvény megfejtésével lehetett benevezni, és az 
iskola el�re összesorsolt várospárokból kínálta fel a választá-
si lehet�séget. 

Az Áprily életéhez kapcsolódó játék egyrészt ráhangolódás 
volt a feladatra, másrészt a beküldés sorrendje biztosította az 
igazságosságot. A neheze ezután következett, mert a bélyeg 
formátum kötöttségével kellett Brassó, Parajd, Székelyud-
varhely, Kolozsvár, Nagyenyed, Budapest (Baár-Madas és 
Lónyai utca) és Visegrád jellegzetességét megörökíteni. Az 
alsó tagozatosok természetesen könnyebb témával birkózhat-
tak: Áprily Lajos Peleüt� Dénkó vagy A tanya c. versét il-
lusztrálhatták. A rajzpályázat a nehézségek ellenére sikeres 
volt: 170 pályam� érkezett 12 iskolából. A zs�ri tagjai vol-
tak: Vertel Beatrix, Kacsán György grafikusm�vészek, Pé-

terfy László szobrászm�vész és Nikodém Gabriella, a Bé-
lyegmúzeum igazgatója. A díjazottak november 12-én ünne-
pélyes keretek közt vehették át Vertel Beatrixtól, Nikodém 

Gabriellától és Péterffy Gábortól, a Magyar Posta filatéliai 
igazgatójától az értékes jutalmakat. Az el�re hozott Áprily-
nap délel�ttjén – amíg a szavalóverseny zajlott a tantermek-
ben – a gyerekek érdekes és izgalmas foglalkozásokon vehet-
tek részt a Bélyegmúzeum és a Pénzjegynyomda munkatár-
sai segítségével. 

A képz�m�vészeti pályázat gazdag anyagát a szül�k is 
megismerhették az Áprily-estélyen, de örömünkre sokan 
eljöttek a hétf�i díjkiosztóra és délel�tti foglalkozásra is. 
Hihetetlen, de igaz; a díjazottak saját alkotásukból képesla-
pot és bélyeglapot kaptak, els� napi bélyegz�vel nyomtathat-
tak képeslapot, könyvet. Köszönjük els�sorban Vertel 
Beatrixnak, aki édesapja emlékét �rizve felejthetetlen élmé-
nyen keresztül, újszer� tudással gazdagította gyermekeinket! 
A képz�m�vészeti pályázat díjazását a Vertel József és az 
Áprily Lajos Iskoláért Alapítvány különdíján kívül Ispán 

Márta felajánlásával a m�faj jellegének megfelel� ajándékot 

 
Vertel Beatrix volt az egyik díjátadó 

 

 
Péterffy Gábor filatéliai igazgató átadja az egyik díjat 

 

 
Mall-artozók 

 

 
Örökifjú tanárn�k a generációk találkozóján 

(Folytatás a 8. oldalon) 
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(Folytatás a 7. oldalról) 
 

 
Mindenki szívesen emlékezett az elmúlt élményekre 

 

  
Cseresnyés Attila parajdi igazgató átadja iskolájuk grafikáját 

Bozóki Mariannának 
 

 
Bubán Emese díjnyertes Áprily-portréja 

 

 

A tanya c. vers ihlette m�alkotás 

adtunk át a résztvev�knek. A rajzpályázat f�díját elnyert 
dunabogdányi iskolás, Bubán Emese Áprily-portréjával még 
hosszú ideig büszkélkedhetünk, mert a képeslapot iskolánk 
népszer�sítésére a különböz� találkozókon, versenyeken 
adjuk majd át. 

A rajzverseny díjazottai: 1-2. oszt.: Hábel Mátyás (Vise-
grád) 1., Kende Borbála (Kisoroszi) 2., Kalányos Szilvia 
(Dunabogdány) 3. Különdíj: Pelva Écska (Dunabogdány). 

3-4. oszt.: Vanyák Katinka (Kisoroszi) 1., Kármán István 
(Dunabogdány) 2., E�ry Zsófia (Visegrád) 3. Különdíj: Sza-

bó Réka (Visegrád). 
5-6. oszt.: Bubán Emese (Dunabogdány) 1., Félegyházi 

Janka (Visegrád) 2., Pásztor Adél (Szob) 3. Különdíj: Tóth 
Tünde Johanna (Zebegény). 

7-8. oszt.: Kemenczik Luca (Zebegény) 1., Bene Júlia (Vi-
segrád) 2., Czebe Nikolett (Bp., Bolyai Ált. Isk.) 3. Különdíj: 
Tóth Csenge (Bp., Bolyai Ált. Isk.). 

F�díj kategória: Bubán Emese (Dunabogdány). Különdíj: 
Dubniczky Cintia (Dunabogdány), Medveczki Ágnes (Szob). 

Vertel József különdíj: Dani Csaba Dávid (Pilismarót), 
Áprily Iskoláért Alapítvány különdíja: Dani Csaba Dávid 
(Pilismarót). 

A vers- és prózamondó versenyre 9 iskolából 41 tanuló ne-
vezett, els�sorban a Dunakanyarból, de Budapestr�l is voltak 
résztvev�k a Bolyai Ált. Iskolából és a Lónyai U.-i Ref. 
Gimnáziumból. 3 korcsoportban verset ismer�, szeret�, ért� 
zs�ri bírálta el a bemutatkozó diákok Áprily négysorosait és 
a szabadon választott verset vagy prózát.  

A verseny eredménye: 3-4. oszt.: Müller Ágoston (Vise-
grád) 1., Heim Zsófia (Visegrád) 2., Kiss Zente (Kisoroszi) 3. 
Különdíj: Vanyák Katinka (Kisoroszi). 

5-6. oszt.: Hadi Luca (Vác) 1., Muckstadt Andrea (Vise-
grád) 2., Hollár Johanna Helga (Bp. Lónyai U.-i Ref. 
Gimn.) 3. Különdíj: Tóth Tünde (Bp. Bolyai Ált. Isk.), 
Fancsek Gerg� (Leányfalu). 

7-8. oszt.: Fekete András (Visegrád) 1., Takács Anna (Pi-
lismarót) 2., Kovács Viktor (Bp. Lónyai U.-i Ref. Gimn.) 3. 

A díjkiosztón az egyes csoportok zs�rielnökei adták át a 
díjat. 3-4. oszt.-nál: Cseresnyés Attila, parajdi iskolaigazgató, 
5-6. oszt.-nál: Borsody István magyartanár, 7-8. oszt.-nál: 
Lovász Irén népdalénekes, aki a zs�rizés mellett gyönyör� 
énekeivel is megörvendeztette a résztvev�ket. 

Az Áprily-nap délel�ttjén nemcsak a mall-art programon 
vettek részt a gyerekek; voltak a temet�ben Áprily sírjánál, 
illusztráltak verseket, totó és kvízjáték zajlott Kisorosziban 
és Visegrádon, ismerkedtek Áprily képi világával és 
Parajddal. A krónikás nem tudott részt venni minden prog-
ramon, de érzékelve az iskola minden pontján pezsg� életet, 
az ünnepélyes, de vidám hangulatot, úgy véli, hogy méltó 
volt a 125 éves születésnaphoz a költ� emlékének ápolása; 
tudással, élménnyel gazdagodtak vendégeink és iskolásaink. 

Az Áprily-hét gazdag programja rendben zajlott a többi 
napon is. Talán két programot emelnék ki az eseményekb�l. 
Miután mindkett� személyemhez is köt�dik, ezért inkább a 
szándékról tájékoztatnám az olvasókat. 

Az egyik a hétf�n lezajlott ,,Generációk találkozása – 25 

év” címmel az iskola jelenlegi és már nyugdíjas pedagógusai 
találkozója volt. Cseresnyés Attilával, a parajdi Áprily Ált. 
Isk. igazgatójával osztottuk meg élményeinket, emlékeinket 
Borsody István kérdései alapján. Talán tudtunk újat mondani, 
talán volt üzenete a mának is, a mai fiatal kollégáinknak 25 
év küzdelemmel és sok élménnyel, boldogsággal teli, megélt 
történelmével. Köszönöm, hogy eljöttek a ,,sorstársak”, 
kiegészítették és meger�sítették hitünket; hogy hivatásunkat 
,,csak jót, s jól” szabad és érdemes gyakorolni! 

(Folytatás a 9. oldalon) 
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(Folytatás a 8. oldalról) 

A másik, november 14-én, az iskola tanulói és nevel�i je-
lenlétében, a moziban zajlott eseményr�l csak annyit szeret-
nék mindenki tudomására hozni, hogy Áprily Lajos születés-
napján minden diák névre szóló ajánlással vehette át Áprily 
Lajos–Bardon Alfréd Visegrádi képek c. könyvét. Az Áprily 
Iskoláért Alapítvány gondozásában megjelent kiadvány azt a 
célt szolgálja, hogy az iskola diákjai a névadó költ� lírai 
esszéjének segítségével, az � finom látásmódjával fedezzék 
fel Visegrád természeti értékeit, történelmének pillanatait. A 
könyv kiadását a szerz�k, a Jékely és Bardon család tagjai 
segítségével és támogatásával tudtuk megvalósítani, amit 
ezúton is köszönünk. 

Remélve, hogy az Áprily-év–Áprily-hét rendezvényei 
nyomot hagytak mindenki szívében, aki bármelyik esemé-
nyen és bármilyen szerepkörben vett részt azon. A sok, szí-
nes program ötletéért, a megvalósítás aprólékos, fáradságos 
munkájáért köszönet illeti az iskola nevel�testületét, munka-
társait, a szül�i közösséget, az önkormányzat és intézmények 
anyagi és közrem�köd� támogatását, civil szervezetek, vál-
lalkozók és magánszemélyek önfeláldozását. 

Visegrád város, annak iskoláján keresztül minden lakója 
méltón emlékezett 2012. évben a temet�jében nyugvó költ� 
és pedagógus, Áprily Lajos születésének 125. évfordulójára, 
megvalósítva a Vallomás c. vers utolsó sorait: ,,De túl ro-

mon, ha perce jön csodáknak, / a mély megkondul, mintha 

vallana, / s a bolt alól harangtisztán kicsendül / s magasra 

száll az ember dallama!” 

                                                      Mezei Anna, 
az Áprily Iskoláért Alapítvány elnöke 

 
 

 

A sport sem hiányzott 

Áprily-kupa 
 

Az Áprily-héten – immár 12. alkalommal – szerepet kapott 
a sport is. A tavalyi (kicsit) csonka verseny után idén ismét 
négy iskola vett részt a hagyományos versengésben: Duna-
bogdányból, Nagymarosról és Pilismarótról jöttek hozzánk a 
tanulók, hogy összemérjék erejüket, ügyességüket és meg-
próbálják megnyerni az Áprily-kupát. 

 

 
Vidáman folytak a versenyek a hét során 

 

Az els� nap az alsósoké volt. Az eddig megszokott váltó-
versenyek helyett, idén új versenyszám került a terítékre. 
Egy 7 akadályból álló pályán kellett végigmenni a csapatok-
nak, amelyeken az atlétika számaiban versenyezhettek egy-
mással. Az újdonság nagyon tetszett a versenyz�knek és a 
kísér� tanároknak is. Ezen a napon iskolánk csapata nem 
talált legy�z�re: 1. Visegrád; 2. Dunabogdány; 3. Nagyma-
ros; 4. Pilismarót. 

A következ� napon a focilabda pattogott a teremben. Küz-
delmes, szoros, jó mérk�zéseket vívtak egymással a csapa-
tok. Nem volt lefutott meccs, minden csapatnak az utolsó 
pillanatig küzdenie kellett a gy�zelemért. Kis csapatunk az 
el�zetes esélyeket felrúgva, végig szívvel-lélekkel küzdve 
els� helyen végzett: 1. Visegrád; 2. Dunabogdány; 3. Nagy-
maros; 4. Pilismarót. 

Utolsó versenyszámként a floorball üt�ké volt a f�szerep. 
Emlékezetes meccset vívott egymással Dunabogdány és 
Nagymaros, de az els� hely itt is a miénk lett: 1. Visegrád; 2. 
Nagymaros; 3. Dunabogdány;  4. Pilismarót. 

Az Áprily-kupa végeredménye: 
1. Visegrád; 2. Dunabogdány; 3. Nagymaros; 4. Pilismarót. 
Zsinórban immár negyedik alkalommal szereztük meg a 

kupát, és most másodszor fordult el�, hogy mind a három 
versenyszámot mi nyertük. Gratulálunk a csapatok tagjainak!  

Köszönjük az iskoláknak, hogy elfogadták meghívásunkat 
és reméljük, jöv�re ismét összecsapunk az Áprily-kupán! 

Köszönjük az áprilys diákoknak a sportszer� buzdítást, a jó 
hangulatot, na meg a szendvicskészít� különítménynek a 
finom ennivalót!                                               Paulusz József 
 
 

 

Gyerekkuckó 
 

����������
 

Tanáraink az iskolában sokat foglalkoznak azzal, hogy a 
gyerekek számára méltó példaképeket állítsanak: az elmúlt 
hónapokban fejet hajtottunk az aradi vértanúknak, majd 
megemlékeztünk az ’56-os h�sökr�l. 

De nézzük csak, mit tehet az ember harc nélkül? Pusztán 
toll és ecset segítségével? Áprily Lajos költ� és Dr. Bardon 

Alfréd építész, egyetemi tanár, fest� megmutatta. A második 
világháború az életüket ellehetetlenítette, de �k nem adták 
fel! Megtalálták a módját, hogy a szeretetet és a szépséget 
verseiken, képeiken keresztül átadják nekünk. 

 

 
Panni néni átadja az igazgatón�nek az új könyv els� példányát 

 

Kedves Panni Néni! Köszönjük, hogy ez a csodálatos kiad-
vány minden áprilys diák kezébe kerülhetett. A tanítás, isko-
laigazgatás után, az Áprily Iskoláért Alapítvány kuratóriu-
mának elnökeként a mai napig értünk fáradozik. Ön a mi 
példaképünk, aki ott van minden iskolai rendezvényen, ön-
zetlenül segít ott, ahol gyerekekr�l és kultúráról van szó. 

Megszoktuk-e? – Igen! Megköszöntük? – Nem, de nem 
haragszik, mindig mosolyog és kedves, és izgul helyettünk 
is, hogy minden jól sikerüljön. 

Kedves Panni Néni! Az Áprily Lajos Általános Iskola tanu-
lói nevében itt, a Visegrádi Hírekben szeretném megköszön-
ni a Visegrádi képek cím� kiadványt, és mindazt, amit ér-
tünk, diákokért és az iskolánkért tesz. 

Tisztelettel:                                Szilágyi Lilla 5. oszt. tanuló 
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2009-ben Visegrád millenniumi évében többen, sokat be-

széltünk arról, hogy lehetne röviden, lényegre látóan megfo-
galmazni Visegrád lényegét, szellemiségét. Azóta több mot-
tószer�en használt meghatározás született: pl. Visegrád az 
él� középkori városa. 

Amikor egy napja el�ször 
kezembe vehettem ezt a 
kötetet, azt mondtam: mi ez, 
ha nem Visegrád szelleme, 
eszenciája. Mi más lehetne 
ez a nemesen elegáns kötet, 
amelyben egy Visegrádhoz 
ezer szállal köt�d�, a termé-
szet és a benne él� ember 
történelme iránt érzékeny 
költ�, egy a professzionális 
szakmai építészi-képz�-
m�vészi tudás mellett az 
antikvitás, a középkori 
m�vészet és Visegrád iránt 
rajongó építész professzor 
közös alkotásait olvas-
hatjuk, csodálhatjuk. Mind-

ez nem jöhetett volna létre, ha nincs egy régész, visegrádi 
múzeumigazgató, Héjj Miklós, akinek az élete Visegrád 
múltjának kutatásáról szólt, s idén lenne 90 éves.  

 

 
A könyv borítója és belseje 

 
Régóta ismerem Áprily Lajos költ�i életm�vének azon ver-

seit, melyek a történelemr�l, Visegrád történelmér�l szólnak. 
Régész-történész, muzeológusként is mindig úgy éreztem, 
egy-egy verssora néha találóbban, érzékletesebben ragadja 
meg a história valamely fontos eseményét, mint tucatnyi 
szakcikk. Ezt érezte, tudta Héjj Miklós is, amikor a szöveg-
hez illesztett utószavában azt írja: Áprily Lajos kérdésére át 
kell-e dolgoznia az újabb ismeretek alapján a szöveget?– azt 
mondta: nem kell.  

A több mint ötven éve Csipkerózsika-álmát alvó, lírai szö-
vegb�l a helybelinek és idelátogatónak egyaránt Visegrád 
bens�séges szépségét, meghittségét bemutató képekb�l álló 
kötet megtervezését egy szintén Visegrádhoz köt�d� grafi-
kus, fotóm�vész álmodta és tervezte meg. Remélem, hogy a 
nyomtatot szó és kép, a Gutenberg-galaxis világát fenyeget� 
digitális korszakban is sokan vagyunk, akiknek még jelent 
valamit, ha azt mondjuk, jó érzés egy könyvet kézbe venni. 
Nos, ezt a könyvet nagyon jó érzés kézbe venni finom, ele-

gáns formájáért, színvilágáért, a tördelés, a bet�típus harmo-
nikus összhangjáért és még sok mindenért, amit kell� hozzá-
értés híján nem tudok megfogalmazni s talán így is van ez 
jól. És jó belelapozni, beleolvasni, elgondolkozni, hogy a 
képek által megjelenített visegrádi helyszínek most hogy 
néznek ki, s ma mit jut róluk az eszünkbe. Ez a könyv Vise-
grádról szól, nemcsak visegrádiaknak, de nekünk különösen. 
Köszönhet� ez Áprily Lajosnak, Bardon Alfrédnak, Héjj 

Miklósnak és a könyv tervez�jének, Csontó Lajosnak és 
mindenkinek, akik e kötet létrejöttét segítették, els�sorban az 
Áprily és Bardon családnak, az Áprily Iskoláért Alapítvány-

nak, Mezei Annának. 
Kérem, vegyék kézbe ezt a szép könyvet, vegyék meg, ol-

vassák el, ajánlják és ajándékozzák barátaiknak, ismer�seik-
nek azzal a szavakba nem öltött boldog tudattal, hogy Vise-
grád ismét gazdagabb lett, mert kiapadhatatlan kincsestárá-
nak újabb ékszerével ajándékozta meg az arra érdemeseket. 

 Gróf Péter 
(Elhangzott a kötet bemutatóján és a Bardon Alfréd-kiállítás 

megnyitóján, 2012. november 17-én a Mátyás Király M�ve-

l�dési Házban.) 
 

 
G. Tóth Franciska énekel a könyvbemutatón 

 

 
Keresztfalvi László a Bardon-kiállítás megnyitóján 

 

* * * 
 

Felhívjuk az érdekl�d�k figyelmét, hogy a VISE-
GRÁDI KÉPEK 1400 Ft-os támogatói hozzájárulá-
sért (Sulibankó) a könyvtárban megvásárolható. 
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NEMZETISÉGI OLDAL  – Szerkeszti a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
 

# ������"���
(Folytatás) 

 

November 1-jén este, mindenszentek napján körmenet – 
melyen leginkább csak az asszonyok és lányok vettek 
részt – indult a temet�höz, ahol a plébános a kereszt körül 
a hív�knek beszédet tartott, majd együtt imádkoztak. 
Ezután keresték fel csak sírjaikat és gyújtottak gyertyákat 
és olajmécseseket. 

November 2-án, halottak napján, az egész család kiment 
a temet�be, és gyertyát gyújtott az elhunyt családtagok 
tiszteletére. 

November 19-én Szent Erzsébetet ünnepelték. Miután 
igen kedvelt keresztnév volt, sok házban ilyenkor köszön-
tés és megvendégelés folyt. 

November 25-én, Szent Katalin napján rendezték a ka-
rácsony el�tti utolsó bált, ez is kedvelt név volt, sok Kata-
lint táncoltattak meg a bál forgatagában. 

Advent 
Eleink idejében rendszerint már november második fe-

lében fagyosra váltott az id�, hamarosan lehullott a hó és 
adventt�l február közepéig így is maradt. Advent idejében 
a hajnali misék és a Mária-áhítatok rövidítették le a kis 
Jézusra várás idejét. 

December 6-án, Miklós napján, járt házról házra az 
édességosztó Mikulás bácsi, de rendelésre magával vitte a 
Krampuszt is, akinek a rossz gyerekeket kellett megrend-
szabályozni. 

 

Mária-áhítatok 
Az ország több helyén is divat 

volt régen a Mária áhítat 
(december 8., január 6., február 
2., március 25.), de a központi 
áhítat ideje a szenteste el�tti 
kilenc nap volt (december 15–
23.), melyet kilenc asszonyból 
alakult csoport tartott minden 
este egy másik házban. Az 
egyházi év kezdetén sorsolták ki 
a december 15–23. közötti 
áhítati helyeket, a legjobban 
óhajtott szám a 9-es volt, mert 
az azt jelentette, hogy a Mária-
szobor az áhítatok után egész 

éven át abban a házban marad, mely a 9-es számot húzta. 
A Mária-szobrocskát a ház házi oltárán helyezték el, vi-
rággal, gyertyával és kis olajmécsessel díszítették, és a 
mécsesnek az áhítat ideje alatt végig égnie kellett. 

A szoborvándorlás eredete a szent család szálláskeresé-
sére vezethet� vissza. 

Karácsony 
Véget ért a hosszú várakozás a kis Jézusra, így aztán 

december 24-én sem tartottak már hajnali misét. A csalá-
dok készül�dni kezdtek a szent karácsonyestre, pihentek a 
nagyobb munka csak az állatok etetése volt, és az asszo-
nyok az ünnepi ételek elkészítésével foglalatoskodtak. 
Délután feldíszítették a karácsonyfát, vacsoráztak, játszot-

tak a gyerekekkel, majd az éjféli miséhez készül�dtek. A 
karácsony és újév közti id�szakot eleink is pihenéssel, 
rokonlátogatással és templomba járással töltötték. Egyes 
családok disznót vágtak, hogy az új esztend�t friss hússal 
kezdhessék. Szilveszter estjén friss csülökb�l és körömb�l 
kocsonyát f�ztek, elsején friss malacpecsenyét készítet-
tek, és lencsét kínáltak hozzá. Ezzel gondolták megala-
pozni az új év szerencséjét. 

Scheiliné Herendi Ida 
 

 
 

��������2�����������
 

A Plintenburg Német Nemzetiségi Önkormányzat  
szeretettel vár  

minden kedves érdekl�d� visegrádi polgárt    
3%4%56%.�78/+$��79:;</.=��

=�5>#(6=��
�=�5=?'=.>."#+?(��

���������������@���
alkalmából szervezett  

Visegrádi német nemzetiségi kultúrcsoportok  
bemutatóira,  

ahol is fellépnek óvodásaink, iskolásaink,  
nemzetiségi énekkarunk és fúvósaink 

A kultúrprogram után  
������������������������������

tartunk 
�������A0-*("%)1(�

 
Hiánypótlás 

A novemberi Visegrádi Hírekben képriportban számol-
tunk be a szüreti mulatságról. A remek felvételeket (me-
lyek még a fekete-fehér nyomtatásban is élvezhet�ek!) 
Grósz Gábor, a Danubia Televízió kameramanja és Gróf 

Péter régész készítette. Köszönjük nekik, hogy szép képe-
ikkel megörökítették mindannyiunknak hagyomány�rz� 
fesztiválunkat! 
 

�%"($$)(4B%��
C$3�D.>B%�E%(B$=4B&"&=?%��

C$3�%($�?)F4A)(4B%"��%C%"��=B.��
GF$"4B%$�G(.��

)(%6%��%"%.��C4B�=))%��
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,,Advent, te szépen cseng�, kedves szó, / Advent, te halkan, lágyan bíztató. 
/ Advent, te mindent el�készít�, / Istent és embert összebékít�, – / Napjaid 
arra emlékeztetnek, hogy Isten csupa-csupa szeretet.” 

 

Töltsük együtt advent harmadik szombat délutánját! 
  

Szeretettel várunk mindenkit december 15-én a templomkertbe, 
ahol 

  

ADVENTI VENDÉGSÉGÜNK 
16.30 órakor kezd�dik 

  

Benne: 
  

17.00   A visegrádi gyermekek, fiatalok és feln�ttek adventi m�sora 
            verssel, énekkel, zenével a róm. kat. templomban 
17.30   Ringató – dalos gyermekfoglalkozás Gencsi Marietta közre- 
            m�ködésével 
18.00   Szentmise 
18.45   Betlehemes játék a templomkertben 

  

Közben karácsonyi ízekkel, illatokkal, 
valamint mézeskalács-kiállítással szeretnénk bens�ségessé tenni  

az együttlétet: 
  

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

  

A vendéglátók: 
Visegrádi Ifjúsági Sziget Egyesület,  

Visegrádi Fiatalok Klubja Egyesület, Fellegvár Óvoda, 

„Zónás Lányok”, Migreen Team, Mátyás Király M�vel�dési Ház 

 

2013 a könyvtár éve Visegrádon 
 

Idén decemberben egy igen hosszú, mintegy négy éve tartó folyamatot 
zárunk le a könyvtárban. 2009-ben határoztuk el, hogy városunk könyvtá-
rát szakmai értelemben megújítjuk. Még abban az évben beszereztük az 
ehhez szükséges számítógépet, és megvásároltunk egy professzionális 
könyvtárkezel� programot is. 

Ezután megindult a könyvtár állományának számítógépre vitele és vo-
nalkóddal való ellátása, mely hosszan tartó, nagy munka volt. De igen 
fontos ahhoz, hogy a visegrádi könyvtárban gyakorlatilag minden olyan 
szolgáltatás igénybe vehet� legyen, melyekkel a nagy könyvtárakban 
találkozik az ember. A legtöbb olvasó leginkább akkor találkozhat ezzel, 
amikor valamilyen könyvet keres. Tapasztalni fogják, hogy a beiratkozás, 
a kölcsönzés és a könyvek visszavétele is számítógépen történik, mint 
ahogy a nyilvántartás, a leltározás, selejtezés is. 

A könyvtárlátogatók a sok új szolgáltatás között igénybe vehetik a 
könyvtárközi kölcsönzések lehet�ségét, de kereshetnek más könyvtárak, 
könyváruházak vagy antikváriumok kínálatában is. 

A számítógépes rögzítés után idén júliustól teljes kör� leltározás volt, 
mely mára befejez�dött. Ezzel a nem látványos, de fontos munkával vé-
géhez értünk el�re kit�zött feladatainknak. 

Úgy gondoljuk, ma már minden olyan lehet�ség a birtokunkban van, 
mely egy kisváros könyvtárában szükséges ahhoz, hogy modern, a mai 
kor igényeinek megfelel� könyvtári szolgáltatást nyújtsunk. 

Most egy új fejezetet kell indítanunk a könyvtár életében. 
Elhatároztuk, hogy a fent leírt munka befejeztével még inkább az olva-

sók felé fordulunk, és a könyvtárhasználók szolgálatába állítjuk a birtoká-
ban lév� lehet�ségeket.  

Éppen ezért ennek az új korszaknak a kezdetén, mintegy felütéseként 
2013-at a könyvtár éveként hirdetjük meg. Ismételten felhívjuk mindenki 
figyelmét a könyvtárra, és szolgáltatásaira. Az els� évben minden hónap-
ban más és más programmal adunk nyomatékot szándékunknak. Kérem, 
kísérjék figyelemmel hónapról hónapra eseményeinket, és látogassanak el 
a könyvtárba! 

Szeretettel várunk minden kedves Könyvbarátot! 
Mikesy Tamás 

Szeretettel hívunk  
mindenkit 

a Mátyás Király M�vel�dési Ház, 
valamint  

a Visegrád és Környéke  

Turisztikai és Marketing Egyesület 

közös szervezésében 
 

2012. december 30-án 
megtartandó  

 

visegrádi  
évbúcsúztató 
 disznótorba 

 
Jöjjenek el és kóstolják meg  

a helyben sütött hagyományos 

 visegrádi sváb hurkákat, 

kolbászokat  

és sült húsokat! 
 

A disznótorban  

az ételkóstoló ingyenes; 

a forralt bor és a pálinka árából 

 befolyt összeget  

közösségi célra fordítjuk! 
 

Program: 
10.00 és 16.00 óra között  

Disznótoros kóstoló 
 

13.00 órától  
Süteménykóstoló 

 
A disznók feldolgozása várhatóan  

16 óráig tart majd 
 

A zenét idén is  
a dunabogdányi  

Pogdane’ Puve  
zenekar biztosítja 

 

A disznótor helyszíne:  

a városközponti tér 
 

A disznókat feldolgozzák: 
a Szent György Lovagrend, 

a Visegrádi Ifjúsági Sziget Egyesület  

és  

a Visegrádi Fiatalok Klubja  

Egyesület 
 

Mindenkit szeretettel várunk! 
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A decemberi jeles napokat 
(lucázást, kántálást, betlehemezést) elevenítjük föl  

2012. december 16-án vasárnap délután 4–6-ig  
az Áprily iskolában. 

Mindenkit szeretettel várunk! 

Szabóné Mayer Katalin 
 

 

FILMKLUB 
 

Értesítjük az érdekl�d�ket, hogy az �sszel újra indí-
tott filmklubot következ� alkalmai december 20-án és 
január 3-án lesznek a könyvtárban. Szeretettel várjuk a 
régi klubtagokat és természetesen az új érdekl�d�ket 
is. 

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

Mikesy Tamás 
 

 

��������
 

Visegrád Turisztikai és Városszépít� Egyesülete,  
és a Visegrádi Szövetség Egyesület 

 

szeretettel hívja Visegrád lakosait, 
valamint a városban tartózkodó vendégeket  

a hagyományos 
 

�����������������������
�

amelynek ideje:  
2012. december 22., szombat 17 órától 20 óráig, 

 

helye:  
Visegrád, Széchenyi utca  

– az 1848-as emlékm� környezete 
 

Ünnepi hangulattal, énekszóval,  
továbbá forralt borral, forró teával,  

zsíros kenyérrel, süteménnyel várjuk  
kedves Vendégeinket! 

 

A visegrádi Mátyás Király M�vel�dési Ház  
szervezésében 

 

2013. január 6-án, vasárnap 
a karácsonyi ünnepkör utolsó napján, 

Vízkereszt ünnepén 
a visegrádi plébániatemplomban 

 

AZ ESZTERGOMI TEMESVÁRI PELBÁRT 
FERENCES GIMNÁZIUM KÓRUSA 

ÉNEKEL  
a 18 órakor kezd�d� szentmisén, 

 

majd ezt követ�en 
 

KONCERTTEL  
 

kedveskednek a visegrádiaknak 

A belépés díjtalan! 

�������	
�������
 

Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Visegrád és Kör-
nyéke Turisztikai és Marketing Egyesület karácsonyi 
vásárt szervez 2012. december 15–16-án, valamint dec-

ember 22–23-án a templom el�tt, délután 14.00 és 19.00 

óra között. A vásáron helyi és környékbeli kézm�vesek 
kínálják portékájukat. A karácsonyi vásár ideje alatt vi-
segrádi zenészek, magánszemélyek, a Mátyás Király 
M�vel�dési Ház és civil szervezetek jóvoltából kulturális 
programokkal várjuk kedves Vendégeinket. 

 

Program: 

December 15-én 17.00 órától karácsonyi m�sor és rin-
gató a római katolikus templomban, mézeskalács-kiállítás 
és betlehemes játék magánszemélyek, helyi civil szerve-
zetek és a Mátyás Király M�vel�dési Ház szervezésében. 

December 22-én 17.00 órától a római katolikus temp-
lom el�tt fellép a visegrádi és környékbeli fiatalokból álló 
Szimbola együttes, illetve ugyancsak 17.00 órától az 
1848-as emlékm�nél lesz karácsonyi ünnepség helyi civil 
szervezetek szervezésében 

Mindenkit szeretettel várunk! 

A vásárral kapcsolatban Farkas Emesénél érdekl�dhet-
nek a 06 (20) 222-7551-es telefonszámon. 
 
 

 

Kedves &&&&  Olvasóink! 
 

Örömmel tájékoztatom Önöket arról, hogy az elmúlt 
évek hagyományainak megfelel�en most is sokan támo-
gatták könyvadományokkal a visegrádi könyvtárat. 

2012-ben köszönet illeti Azary Gábort, Bolyki Lajost, 
Borsody Istvánt, Fenyvesi Zitát, Gróf Pétert, Grósz Zsu-

zsannát, Héder Józsefet, Ispán Lillát, Izsák Józsefnét, 
Kalotai Árpádot, Késmárki Zitát, Németh Jánost, Schmidt 

Katalint, Schült Antalt, Spáth Diánát és Tóth Enik� Csen-

gét mindazokért az értékes könyvekért, amelyekkel a 
könyvtár állományát gazdagították. 

Egyidej�leg engedjék meg, hogy minden kedves Olva-
sónknak és Visegrád minden polgárának kellemes ün-
nepeket és boldog új évet kívánjak! 

Fehér Judit könyvtáros 
 

 

MEGHÍVÓ 
 

2013. január 11,. (péntek) 18 órára 
a visegrádi moziba 

 

TAKÁCS BENCE  
 

Hideg vízben fürdetett  
gondolatok... 

 

cím� 
 

EL�ADÓESTJÉRE 
 

A belépés díjtalan! 
 

Minden érdekl�d�t szeretettel várunk! 
 

„Együtt” Kulturális Egyesület 
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Újabb várossal alakulhat ki jó kapcsolat 
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A fenti címben olvasható esemény akár egy Rejt�-könyv 
epizódja is lehetne, de ez nem így van, s erre még kés�bb 
visszatérek. 

2012. november 20-án együttm�ködési megállapodást 
kötött a montenegrói Cetinje és a magyarországi Visegrád 
városa. Ezzel a hírrel azóta már több sajtóorgánum is 
foglalkozott, a Duna Televízió Kárpát expressz cím� 
m�sorában pedig egy rövid összefoglalót láthattunk az 
eseményr�l.  

Egy évvel ezel�tt történt a kapcsolatfelvétel, mikor 
Vesko Kraljevi�, a Magyar–Montenegrói Baráti Társaság 
elnöke keresett meg azzal a kéréssel, hogy Montenegró 
valamikori királyi székhelye Cetinje, és az egykor szintén 
királyi székhely Visegrád között kulturális és gazdasági 
együttm�ködést szeretne létrehozni. Az év során még 
többször találkoztunk és egyre izgalmasabbnak t�nt a 
feladat. Talán kevesen tudják, hogy Montenegró 2006-
ban nyerte el ismét függetlenségét, lakosainak száma 
pedig mindössze 750.000 f�. Északról Szerbia, nyugatról 
Bosznia, keletr�l Albánia és a déli tengerparti sávban 
Horvátország határolja.  

 

 
 

Cetinjei utcarészlet 
 

Az elmúlt ezer év során többször került szoros kapcso-
latba Magyarországgal: Nagy Lajos a tengerparti város-
okat megvédte Velencét�l, de járt itt Zsigmond király és 
fontos stratégiai partnerként tekintett a térségre Hunyadi 

Mátyás is. A török elleni, mintegy fél évezredes harc 
során a két és fél ezer méter magas hegyek között él� 
törzsek meg�rizték függetlenségüket és a tengerparti 
városok egy része is sikeresen szállt szembe a török vi-
lágbirodalommal.  

Bennünket, magyarokat nagyon szeretnek, talán a két 
nép szabadságvágya az, ami kivívta e kölcsönös tiszteletet 
és megbecsülést. Az Osztrák–Magyar Monarchia idején 
az egyik legfontosabb haditengerészeti támaszpont a 
Kotori-öböl volt, majd az I. világháború befejeztével 
megsz�nt Montenegró függetlensége és a Szerb-Horvát-
Szlovén Királysághoz csatolták. A II. világháború után a 
Tito vezette Jugoszlávia része lett.  

Cetinje a tengerparti Budvától 30 km-re található észak-
ra, mintegy 1600 méter magasan. A tengerparttól egy 
hegyi úton közelíthetjük meg, mely mindjárt az elején 
több mint 1000 métert emelkedik, páratlan kilátást bizto-

sítva a Kotori-öbölre. A királyi város, Cetinje már a Feke-
te-hegyek között található, jelenleg mintegy 20.000 lako-
sa van, s egyben az ország kulturális központja is, hiszen 
itt m�ködik a Filmm�vészeti F�iskola, a Képz�m�vészeti 
F�iskola és itt található rengeteg alkotóm�vész m�terme 
is.  

A 19–20. század fordulóján a városban uralkodott Niko-

la király, akit Európa apósának is neveztek, mivel lányai 
közül néhány kivétellel mindegyik jelent�s európai ural-
kodóhoz ment férjhez. � volt az a király, aki modernizálta 
Montenegrót és a helyiek még ma is áhítattal emlékeznek 
arra a fontos eseményre, amit már a címben is olvashat-
tunk, az els� biliárdasztal meghozataláról. Nekünk, kívül-
állóknak teljesen érthetetlen, hogy miért volt számukra 
ilyen nagy és fontos esemény ez, de amikor a polgármes-
ter úrral megnéztük a királyi palotát, ahol Nikola király és 
családja élt, sok mindent megértettünk. A mai monteneg-
róiak emlékében úgy él, mint egy jóságos déd- vagy 
nagyapa, aki szeretett népéért élt és dolgozott.  

A királyi palota egy szerény, egyemeletes épület, mely a 
városka f� utcáján található és belépve rögtön balra a 
király dolgozószobáját találjuk. Ez a tény is arról árulko-
dik, hogy a montenegróiak ügyes-bajos dolgaikkal bátran 
fordulhattak királyukhoz, aki mindenben igyekezett segí-
teni. Az ominózus biliárdasztalon kívül bevezette a vil-
lanyvilágítást, kiépíttette a vezetékes víz- és csatornaháló-
zatot is. A századfordulón minden jelent�s európai or-
szágnak m�ködött itt nagykövetsége, melyeket mostanáig 
épségben meg�riztek. A követségi épületek közül kiemel-
kedik a francia, az olasz és az osztrák–magyar, mind 
építészeti stílusuk, mind grandiozitásuk okán.  

Természetesen egy rövid nap nem elegend� arra, hogy 
mélyebben megismerkedjünk Cetinjével, de házigazdáink 
kedvessége és mindenre kiterjed� figyelme arról árulko-
dott, hogy nagyon komolyan veszik a Visegráddal kiépí-
tend� kapcsolatot. Aleksandar Bogdanovi� és Félegyházi 

András polgármester urak a városháza nagytermében írták 
alá az együttm�ködési megállapodást, melyen részt vett 
Császár Tibor magyar nagykövet, valamint a helyi politi-
kai és kulturális élet több prominens személyisége.  

Nyáron a palotajátékok után egy egyhetes program kere-
tében hagyomány�rz� programra kerül sor Cetinjében a 
csallóközi lovasíjászok, a Szent György Lovagrend, a 
Primavera táncegyüttes és több más szerepl� közrem�kö-
désével. Reméljük, hogy miel�bb fogadhatjuk Visegrádon 
Cetinje kulturális küldöttségét, hiszen népviseletük, tánc-
csoportjaik és az itt alkotó m�vészek méltán teszik világ-
hír�vé ezt a kis települést.  

Végezetül köszönetet szeretnék mondani Félegyházi 

András polgármester úrnak, hogy rengeteg elfoglaltsága 
mellett id�t tudott szakítani e rendkívül rövid látogatásra 
és személyében egy olyan embert ismerhettek meg 
Cetinjében, aki biztosíték arra, hogy a kapcsolatfelvétel 
kell� tartalommal való megtöltéséhez megtalálja a megfe-
lel� embereket. Véleményére mind városvezet�ként, mind 
építészként kíváncsiak voltak kinti partnereink.  

                                                   Cseke László kancellár  
(Szent György Lovagrend) 
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Visegrád és Környéke  
Turisztikai és Marketing Egyesület  
tevékenységeinek fejlesztése  
 

2012. november 22. 

                        

  
 
 

 

 

A Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület 49,375 millió forint vissza nem térítend� támoga-
tást nyert a Közép-Magyarországi Operatív Program keretén belül „Turisztikai Desztináció Menedzsment 
Szervezetek támogatása” tárgyú pályázaton, az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében. Az 58,169 millió 
forint összköltség� projekt 2010. augusztus 23. és 2012. november 22. között valósult meg. 

 

A Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület 2009. évben jött létre és kezdte meg m�ködését. 
A visegrádi önkormányzat a helyi idegenforgalmi szerepl�kkel közösen indult a Turisztikai Desztináció Menedzsment 
Szervezetek támogatására kiírt pályázaton, melyen támogatást nyert el.  
 

A szervezet f� célja a térség turizmusának fenntartható fejlesztése és versenyképességének növelése, ami f�ként a fej-
lesztések összehangolásával, a marketing tevékenység koncentrálásával, a helyi szolgáltatók összefogásával és vendégek 
széles kör� tájékoztatásával érhet� el. 
 

A projekt legnagyobb eredménye, hogy Visegrád 2013-tól teljesen új, felszerelt és berendezett Turisztikai Információs 
Irodával, 9 nyelv� prospektussal, egyedi kézzel festett látványtérképpel, valamint új turisztikai szolgáltatásokkal, kiállí-
tási installációkkal várja a hazai és külföldi látogatókat.  
 

Jelen projekt keretein belül beszerzésre került eszközök és megvalósult fejlesztések nagyon nagy jelent�séggel bírnak az 
Egyesület számára. A „KMOP-3.1.2/C-2010-0002” azonosító számú projekt keretében 15%-os saját er� biztosításával 
85%-os mérték�, 49 375 468 Ft vissza nem térítend� támogatást nyertünk.  
 

A projekt fenntartásának id�tartama a projekt befejezését�l számítva 5 év, amely id�szak alatt a Visegrád és Környéke 
Turisztikai és Marketing Egyesület a projekt megvalósulásának helyszínén a projekt eredményeit fenntartja.  
 

 
 
 

A Visegrád  
és Környéke  

Turisztikai és Marketing Egyesület  
hírei 

 

A Visegrád és Környéke Turisztikai és Mar-
keting Egyesület sikeresen indult a 
PocketGuide pályázatán, amelyet „Mobil 
eszközökön használt turisztikai alkalmazás 
elkészítése” tárgyában hirdettek meg. 

A PocketGuide egy, az iPhone és az 
Androidos mobiltelefonokra letölthet� inno-
vatív személyes idegenvezet�, magyar fejlesz-
tés� szoftver, amely a városnéz�, természetjá-
ró túrákhoz nyújt hasznos segítséget. 

Az új, letölthet� alkalmazás tartalmilag gaz-
dag, élvezetes túraélményt biztosít majd a Vi-
segrádra látogató turisták számára. 

A szolgáltatás várhatón márciustól lesz elér-
het� és reméljük, hogy bevezetésével a hoz-
zánk érkez� vendégek teljesebb képet kap-
hatnak városunk nevezetességeir�l. 

(VKTME) 

Talán, 
 

Kedves Pisti, jó, hogy így fejezted be az írásodat, mert ezzel a sok új léte-
sítménnyel, amit említettél, gondoltam, már nem lehet visszakanyarodni 
a múltba. 

Persze, biztos sok olyan emléked van fiatal korodból, amit az új lako-
sok meg sem értenek. Volt nemrég egy fényképkiállítás régi családi ké-
pekb�l, s valaki megjegyezte: ,,ezzel nekem semmit nem mondanak.” 
Ezért kell folytatnod a régi id�k felelevenítését. A mai Visegrádot látják. 

Mi volt a II. világháború el�tt, ami a falut sem kerülte el, gyerekként 
átéltük és a következ� évek? Volt termel�szövetkezet, sok vállalati üdül�, 
vendéglátók jó cigányzenével (amíg nem államosították), üzemek. Min-
denki dolgozott. Felépült az új városrész, Újtelep. Köszönet érte Madas 
Lászlónak és az ott új otthonhoz jutók szorgalmának. Bölcs�de is volt a 
településen. M�ködése alatt 300 kisgyermek kezdte ismerkedését a kö-
zösségi élettel szeretetteljes körülmények között. És volt egy strandfür-
d�nk! Hová lett? 

Tehát, fogd a tollat és mesélj. Maradjon emlék a régi id�k Visegrádjá-
ról és a benne él� emberekr�l. Várom írásod, és soha ne tör�dj a gán-
csoskodó, irigy emberekkel! 

Kívánok minden lakosnak békés ünnepeket. Köszöntsük közösen Jé-
zus születését. A rendezvények ne ,,azoké” meg ,,ezeké” legyenek, ha-
nem mindannyiunké.                                                           

Sipos Lajosné 
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Egy ág a Niedermüllerek családfájáról 
Borbálának keresz-
telve, Visegrádon 
születtem 1928. de-
cember 1-jén. A bába 
anyai nagyszüleim – 
Fröhlich János és neje, 
Friedrich Mária – 
házában segített világra 
jönnöm. Ebben a 
családi eseményben 
csak egy három éves 
fiúcska, Tóni bátyám 
el�zött meg. A mi 
születésünket az anyai 
nagypapánk sajnos nem 

élhette meg, mivel 1919-ben, 54 éves korában meghalt. Jó 
kez�, elismert ácsmester volt. Egyik díszes munkája ma is 
megcsodálható. Az egykori, ún. Várady-villa (Rév u. 12.) 
ácsmunkája az � kezét dicséri. A Fröhlich család a nagyon 
szép, tájjelleg� házukban, a Nagy Lajos u. 8-ban élt. 
Három lányuk volt, köztük édesanyám, Fröhlich Irén, aki 
19 évesen 1921 októberében feleségül ment az akkor 24 
éves édesapámhoz, Niedermüller Antalhoz. Apám a nyolc 
feln�ttkort megélt Niedermüller-gyerek közül a negyedik 
volt. Szülei, id. Niedermüller Antal és felesége, Schüszterl 

Katalin a mi családi házunk (F� u. 50.) szomszédságában 
élt. Nagyapám asztalos mester volt, de a házukban 
szatócsboltot is vezettek.  

Édesapám a Budapesten kitanult férfi-n�i szabó-
mesterséget a családi házunkban �zte és a ház utcai 
frontján rövidárubolt is m�ködött. Apámat munkájában 2-
2 segéd és inas segítette. Elemi iskolába Visegrádon 
jártunk. A jóságos és türelmes Nádler Mária volt a 
tanítón�nk, de igazgatónk, Szabady Béla is tanított 
bennünket. Bátyámmal egyetemben a polgári iskolát is 
kijártuk. Ott egyetlen visegrádi osztálytársam volt, a 
kit�n� tanuló Sasvári Edit, akivel a mai napig is jó 
barátságban vagyunk. 

A világháború szörny�ségeit Visegrád viszonylag 
szerencsésen élte túl. Emlékem azért maradt róla. A 
község lakossága – barátok, rokonok – sikeresen bújtatta 
lányait a ,,felszabadító hadsereg” katonáinak molesztálása 
el�l. Engem legid�sebb nénikém, a Kálvária-hegyen él� 
Katica néni bújtatott. Majd teltek-múltak az évek, én is, 
bátyám is megházasodtunk. 1948 nyárutóján feleségül 
mentem az ugyancsak Visegrádon született Sipos 
Lajoshoz. Férjem faipari tervez�mérnökként Pesten 
dolgozott, így életünk is a f�városhoz köt�dött. Fiaim már 
Budapesten látták meg a napvilágot. El�bb, 1949-ben 
Lajos, majd 1951-ben Péter. Amíg fiaim kicsik voltak, 
otthon voltam velük, de 1954-t�l – nyugdíjba 
vonulásomig – 30 éven át a Rákóczi úti Verseny 
Áruházban dolgoztam eladóként. Sokévi munkám 
elismeréséül kitüntetéssel búcsúztattak el. Ezután – 1984-
t�l 1991-ig még aktívan dolgoztam szövetkezeteknél és 
egyéb munkahelyeken. Fröhlich nagymamám elhunyta 
(1956) után szüleim a F� utcából felköltöztek a 
nagyszüleim házába. Édesapám 1957-ben nyugdíjba 
ment, de ezután még évekig Dunabogdányban, egy 
ruházati szövetkezetnél f�szabászként dolgozott. Miután 

ezzel felhagyott, sajnos nem sokáig élvezhette 
megérdemelt nyugalmát, egy napon agyvérzés ágyba 
döntötte. Csaknem tíz évvel ezután, 1979-ben eltemettük. 
Drága édesanyámat, aki mindvégig türelemmel és 
szeretettel gondozta aput, utolsó éveiben a téli hónapokra 
behoztam hozzánk Óbudára, nyáron pedig egy pár 
hónapot vele voltunk Visegrádon. Még nyolc év sem telt 
el és anyám követte párját. Ezeket a szomorú 
eseményeket én is úgy éltem meg, hogy közben az én 
életem sem zajlott simán.  

1963-ban elváltam els� férjemt�l. Rá három évre, 1966-
ban n�ül mentem második uramhoz, Ferencsik 

Andráshoz. Szeretetben és megértésben töltött éveinket az 
� 1993-ban bekövetkezett halála zárta le, 58 éves volt. 

Néhány szót gyermekeimr�l és családjukról:  
Els�szülött Lajos fiamat tanulmányai során az 

elektromosság vonzotta. Feltehet�leg ez is közrejátszott 
abban, hogy az Energiaipari F�iskolát is elvégezte. 
Persze, ez sem ma történt, már � is nyugdíjas. Az 1972-
ben, Marika menyemmel kötött házasságuk révén 
született két gyerekük (Ildi 1972., Tomi 1975.) szerezte 
nekem az els� nagyszül�i örömöket. Ám általuk már 
dédnagyi is lettem. Ildi a 14 éves Hannával és 9 éves 
Dianával, Tomi pedig a 6 éves Bencével b�vítette a 
családi kört. Lajos fiam szeretettel tör�dik velem, amiben 
csak lehet, segít napi problémáim megoldásában. 
Testvérét, Péter fiamat is � pótolja, akit 56 éves korában a 
szenvedélyes dohányzás okozta betegség szinte egy év 
alatt sírba vitt. 

Péter családjával Vácott élt. Faipari technikusként a 
tanulmányaihoz jól illeszked� asztalossággal kereste meg 
a mindennapi kenyérre valót. Egykori menyemmel, 
Ágival kötött házasságából két kislány született: Réka 
(1974.) és Eszter (1980.). Így n�tt az unokáim száma 
négyre. Az évek során azután anyukák lettek �k is. 
Rékának a két és féléves Mira, Esztinek pedig a 
hároméves Maya a mindene. 

Tóni bátyámmal folytatnám ismertet�met:  
� viszonylag kés�n, az 50-es évek végén n�sült meg. 

Gyermekei, Kati és Zoli, már bátyám magyarosított 
családnevét (Nemes) viselik. A család Nagymaroson élt, 
mivel Tónit és Anit is oda kötötte munkája. Bátyám egy 
ruházati bolt vezet�je volt, Ani pedig a helyi óvodáé. 
Házasságuk – ha jól emlékszem – a 60-as évek második 
felében tört derékba. Bátyám 1975-ben újra 
megházasodott. Feleségével, Gizivel saját ruházati és 
rövidáruboltot tartottak fenn. Boldog házasságuknak 
bátyám egyre súlyosbodó, hosszú évekig tartó, ágyhoz 
kötött betegsége, majd a megváltó halál vetett véget. 
2000-ben kísértük utolsó útjára Visegrádon, a Fröhlich 
nagyszül�k sírjába. Sógorn�mmel a mai napig is jó 
kapcsolatban vagyunk. Amíg egészségem engedte, szinte 
nem volt olyan hét, hogy ne látogattam volna meg. A 
szívem sajnos két éve rendetlenkedik. Nagymaroshoz 
kedves Irén unokahúgom és családja révén is köt�döm. 
Náluk élte utolsó éveit édesanyja, Annus nénikém, aki 
keresztanyám volt. � 1995 óta lakója a visegrádi 
temet�nek, az 1945-ben elhunyt férjével, Heinisch 

Lajossal nyugszanak közös sírban. 
(Folytatás a következ� oldalon) 
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(Folytatás az el�z� oldalról) 

Beszámolómat életemr�l örömtelibb dolgokkal szeret-
ném befejezni. Ifjúságom mellett ugyanis id�s koromban 
is rengeteg kedves emlék f�z szül�földemhez, Visegrád-
hoz. Hálás vagyok Istennek, hogy megérhettem hazánk, 
majd Visegrád millenniumi ünnepségét. Bár budai lakos 
vagyok, 2001-t�l tíz éven át – amíg egészségem engedte – 
aktív tagja voltam a Horváth Margitka által vezetett 
nyugdíjas klubnak. El nem lehet felejteni a sok szép közös 
kirándulást, ünnepi ebédet vagy vacsorát, a heti klubna-
pokat a Mátyás Király M�vel�dési Házban. A régi isme-
r�sökkel, barátn�kkel az egykori id�k, emlékek feleleve-
nítésével kicsit fiatalabbnak éreztem magam. De az ember 
nemcsak  kenyéren  és  vízen  él. A lélek is igényli a tör�- 

dést. Ehhez nyújtottak és nyújtanak jelent�s segítséget 
azok a szentmisék, melyeket Kalász István plébános úr a 
plébániatemplomban, a Mária- vagy a Millenniumi-
kápolnában tart. Ezek az alkalmak teszik teljessé az ün-
nep- és az egyszer� hétköznapokat is, melyeket családtag-
jaim, rokonaim, barátaim körében – országszerte vagy 
külföldön tudtam vagy tudok eltölteni. 

A szeretet is olyan, mint a napsugár. Ha vannak is id�n-
ként kisebb-nagyobb felh�k az égen, a végén mégis meg-
találja mindig az utat hozzánk. 

Tisztelettel:  
Ferencsik Andrásné Niedermüller Borbála 

Lejegyezte:  
Scheili Béla (Budapest) 

 
 

 

Tör�djünk velük! 
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Lassan itt a tél. A madarak egy része már elvonult délre, az állandó madaraink pedig magvak, bogyók után keresgél-
nek. Kertekben, erd�ben, erd� szélén, útszéli gazosban sokáig megtalálják élelmüket. 

De mi van, ha beköszönt az igazi téli id�járás, a fagy, a hó? Az eleség ekkor is megvan, de a kis állatok nehezen jutnak 
hozzá. Az ember már régóta tudja ezt, ezért különböz� csemegékkel várja az ablakban, a kertben az éhes madarakat.  

Els� kérdés: mi a jó madáreledel? A tél folyamán a madaraknak 
zsírdús táplálékra van szükségük, hogy megfelel� vastagságú 
zsírréteget növesszenek b�rük alá. Legjobb az olajokban gazdag 
napraforgómag. Viszonylag könny� beszerezni, s ha elegend� 
mennyiséget vásárolunk, kitart egész télen át. A füstölt szalonna b�rét 
is kiakaszthatjuk, hadd csipegessenek bel�le madaraink. A fekete rigók 
kedvéért f�tt répát, almakockákat is tehetünk az etet� alá, a rigók 
ugyanis legtöbbször a földr�l csipegetik fel az eleséget. 

Amit szigorúan tilos adni a madaraknak: a kenyér. A kenyér felszívja 
a párát, a madarak emészt�rendszerében felfúvódást okozhat, s�t 
bélhurutot is. A beteg madarak pedig el�bb-utóbb elpusztulnak. 

Második kérdés: hova tegyük a madáreleséget? Az ideális hely a 
kertben elhelyezett fából készült etet�, oszlopra helyezve nagy tálcával 
és tet�vel. A gazdaboltokban gyakran árusított kerek lyukú faházikók 
madáretetésre alkalmatlanok, hisz az inkább fészekodú, mint etet�. Az 
etet�t lehet�leg örökzöld fa vagy bokor mellé tegyük, hogy ragado-
zótámadás esetén a kis madarak gyorsan találjanak búvóhelyet. 
Természetesen a macskák is örömmel üdvözlik a madáretetés id�-
szakát, könny� zsákmány reményében. Az etet� elhelyezésében ezután 
gondoljunk magunkra is. A téli madáretetés gyönyör� és izgalmas 
dolog, ablakból figyelve csodálhatjuk �ket, tehát tegyük a madáretet�t 
olyan helyre, hogy a házból is jól láthassuk. 

Harmadik kérdés: meddig etessük a madarakat? A leghelyesebb az 
els� fagyos vagy havas napon megkezdeni az etetést, s folyamatosan 
végezni ezt a tél végéig. Ha egyszer elkezdtük, ne hagyjuk abba. A tavasz beköszöntével madaraink maguktól hagyják 
el az etet�t, tehát nem kell tartani „túletetést�l”. A költési id� kezdetét�l ugyanis a zsírdús táplálékról a fehérjében gaz-
dag rovarzsákmányra térnek át. 

A téli madáretetés következ� évben érleli be gyümölcsét. Ha még mesterséges madárodút is teszünk kertünkbe, a ház-
hoz szoktatott széncinegék, kékcinegék elfoglalhatják a kis lakásokat a költés idejére, rengeteg hernyót, lepkét, rovart 
gy�jtve növényeinket védik a károsítóktól. 

Addig is egész télen át nézhetjük, ahogy széncinkék, kékcinkék, barátcinkék, csúszkák látogatnak hozzánk. Gyönyör-
ködhetünk a tengelic színpompájában, a zöldikék terepszínében, de a harkályfélék, szajkók, meggyvágók, erdei pintyek 
is házhoz jönnek ilyenkor. 

Végül álljon itt egy recept, a madárkalács elkészítésének módja:  
Olvassz fel margarint egy lábosban, keverj hozzá napraforgómagot. El�z�leg begy�jtött feketefeny� tobozokra kös-

sünk rafiából akasztót. Az olvasztott margarin-napraforgó keveréket csorgassuk a tobozpikkelyek közé, s óvatosan, 
hogy a zsiradék ránk ne csöpögjön, akasszuk ki fák vagy bokrok ágára.  
                                                                                                                                                              Békefi Andrásné 

(Erdei M�vel�dés Háza) 
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A Migreen Team  
kerékpáros szakosztály  

2012-es éves beszámolója 
 

Idén volt az egyik legsikeresebb, és legaktívabb évünk. 
Szezonunkat már a kora tavaszi alapozással megkezdtük, sok 
hosszabb távú edzéssel a környez� hegyekben. Csatlakoztak 
hozzánk fiatalabbak is, akikre az utánpótlás terén számítunk. 

Ebben az évben három kerékpáros maratonon indultunk, 
melyeken a létszámunk folyamatosan b�vült. Szilvásvára-

don, Mátraházán az eddigi legnagyobb ,,különítményünk” 
képviselte Visegrádot. 

A Top maraton sorozatot egy összetett 3. hellyel zártuk. 
Ezen versenyek kell� állóképességet, felkészülést igényeltek, 
de véleményünk szerint, ezeknek a feltételeknek, teljesen 
megfeleltünk. Júliusban Zánkán került sor a 24 órás váltó-
versenyre. Köszönjük a segít�ink egész hétvégés helytállását 
is. 

Szeretnénk a versenyek mellett a szabadid�s kerékpározás-
sal is többet foglalkozni. F�leg a gyerekes családokat igyek-
szünk rávenni a bringás kikapcsolódásra, túrázásra. Idén is 
áttekertünk Zebegénybe a szeptemberi nyüzsg� tökfesztivál-
ra, ahol egy izgalmas délutánt tölthettünk el. 

Térségünk egy szenzációs Pilisi Teker� elnevezés� kerék-
páros rendezvénnyel zárta a szezont. Három különböz�távon 
28 f�vel vettünk részt. A kihívásokkal teli terepen szórakoz-
tató és aktív feladatok vártak ránk.  

Köszönjük támogatóink segítségét, mely m�ködésünket 
könnyítette meg. Els�sorban Bálint Zsolt, Visegrád SE, Utilis 
Kft., Ételbárka járult hozzá, hogy kiadásaink kell� mértékben 
csökkenjenek.  

Jöv�re is szeretnénk hasonlóan aktív, eredményes évet zár-
ni. Csapatunk folyamatosan várja a csatlakozni vágyó, lelkes 
bringásokat.                

                                                                Visegrád SE 
 kerékpáros szakosztálya 

Gazdik, figyelem! 
 

Mindenki ismeri a mondást: „A kutya az ember legjobb 

barátja”. De fordítva is igaz-e? Tudjuk, a kutya nem dísz, 
melyet a sarokba, vagy a kert végébe helyezhetünk, s 
esténként némi falatot vetünk neki. S ha probléma adódik, 
inkább kennelbe zárjuk, láncra vesszük, vagy rosszabb 
esetben végül az utcára kerül. Gondoskodásra és figye-
lemre van szüksége, melyet ezerszeresen meghálál. S a 
szakért� figyelem bennünket is segít abban, hogy kutyánk 
nehogy a „fejünkre n�jön”. Rengeteg példát láthatunk 
arra, hogy – jobb esetben – a „neveletlen” eb sétáltatja a 
gazdáját, felugrál rá, rosszabb esetben azonban veszélybe 
is sodorhatjuk mind kutyánkat, mind embertársainkat 
azzal, ha az állat nem behívható, s nem ismeri-ismerjük 
magunk is az alapvet� feladatokat és vezényszavakat. A 
felel�s állattartás részét képezi – az évenkénti oltás, rend-
szeres parazitamentesítés és az immár kötelez� 
mikrochipes megjelölés mellett –, hogy ha tehetjük, meg-
tanuljuk és megtanítjuk a helyes kutya–gazda kapcsolat 
alapjait. 

Ezért döntöttünk úgy páran az év elején, hogy segítséget 
kérünk mindehhez egy szakképzett oktatótól. Az órák 
során kényszerít� eszközök nélkül, pozitív meger�sítéssel 
dolgozunk. A legfontosabb dolog, mint annyi más hely-
zetben is, a kitartás és a gyakorlás – s itt els�sorban a 
gazdikról van szó! –, hiszen az eredmények nem maguk-
tól, s sokszor nem azonnal mutatkoznak meg.  

Az oktatást szombatonként délután 14 órakor egyel�re a 
tornacsarnok mögötti területen tartjuk. Aki meg szeretne 
nézni egy órát, vagy/és csatlakozni szeretne kis csopor-
tunkhoz, az alábbi telefonszámon érdekl�dhet a részletek-
r�l s az órák menetér�l: 06 (30) 563-5308. 

Minden érdekl�d� kutyabarátot szeretettel várunk! 
Ralf Sickerling 
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Az Európai Uniós támogatásból megépült  
Patak Park Hotel, kib�vülve, megújulva  
augusztus óta várja  
a visegrádi aktív turizmust  
kedvel� Vendégeket 

              
 

 
 

 

A Dunakanyar egyik legszebb környezetében, Visegrádon, az Apát-kúti-patak mellett, 2012 júliusá-
ban befejez�dött a jelent�s vendéglátó hagyományokkal rendelkez� Patak Fogadó és Étterem felújí-
tása, és augusztus óta örömmel fogadja kedves helyi és messzebbr�l idelátogató vendégeit. A projekt 
a KMOP-2009- 3.1.2/A Kereskedelmi szálláshelyek fejlesztése c. pályázaton elnyert támogatásból 
valósult meg. A négycsillagos, harminc szobás, különböz� szabadtéri és fedett közösségi terekkel b�-
vített, kerékpárosbarát szálloda az életet egészségesebbé, teljesebbé és érdekesebbé tev� szolgáltatá-
sokkal, az aktív kikapcsolódás kivételesen gazdag választékával várja vendégeit.  

 
 

 
Az 1972-ben Patak Borozóként, majd 2000-t�l Patak Fogadó és Étteremként m�köd�, évtizedes vendéglátó 
hagyományokra támaszkodó létesítmény a család harmadik generációjának vezetése alatt augusztus eleje óta 
fogadja vendégeit. A nyitás pillanatától kezdve számos programlehet�séget kínálunk vendégeink számára, a 
visegrádi lakosoknak külön kedvezményeket biztosítunk valamennyi szolgáltatásunkból.  
 
A szálloda el�tt kerékpárosoknak kialakított Bringa Stop nyújt szerelési, tisztítási lehet�séget, valamint tér-
kép áll rendelkezésre a kerékpárútvonalak áttekintéséhez. Egyedi tervezés� íjászpályát alakítottunk ki a szál-
loda feletti hegyoldalban. Az íjászpálya szomszédságában található a boszorkánykonyha, ahol számos kéz-
m�ves és gyermekprogram kerül megrendezésre.  
 
A futópályával egybekötött erdei fitnesz liget az országban egyedülálló módon szabadtéren, a  hegyoldalban 
áll vendégeink rendelkezésére. Az eszközök id�járástól függetlenül, minden évszakban el�segítik a sportolni 
vágyó vendégek pihenését, feltölt�dését. A szállodán kívüli, szabadtéri programokra is nagy hangsúlyt fekte-
tünk. Túrákat alakítottunk ki, hogy a résztvev�k közelebbr�l is megismerhessék Visegrád természeti kincseit, 
túraösvényeit, növényeit és él�világát. 
 
Eleget teszünk a visegrádi városfejlesztési stratégia azon tematikus céljának, amelyet a min�ségcentrikus 
fejlesztések a turisztikai fogadókapacitások és attrakciók pontban fogalmaztak meg. A Patak Park Hotel 
üzemeltetése során ügyelünk arra, hogy meg�rizzük környezetünk értékeit. 
 
 
Patak Park Hotel 
2025 Visegrád, Mátyás király út 92–94. 
Telefon/fax: +36 (26) 397-486 / +36 (26) 397-102 
info@patakhotel.hu 
www.patakhotel.hu 
www.ujszechenyiterv.gov.hu 
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Jégpálya nyílik  
Visegrádon  

a Lepence-völgyben  
 

a Visegrád Gokart, Élmény-  
és Kalandpark területén! 

 

A visegrádi óvodásoknak  
és az általános iskolásoknak  

hétköznapokon 8–12 óráig ingyenes! 
 

Visegrádi lakosoknak  
50% kedvezmény! 

 

Várunk mindenkit szeretettel! 
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Fontosabb címek, telefonszámok 
 

MENT�K 104 
REND�RSÉG 107 
T�ZOLTÓSÁG 105  
Áprily Lajos Általános és Alapfokú M�vészeti Iskola  
Rév u. 2. 398-312 
Atlantis-Club Kft. Révállomás 398-344 
DMRV hibabejelent� 310-798 
Duna–Ipoly Nemzeti Park Pilisi Tájegység 397-440 
ELMÜ hibabejelent� (40) 383-838 
Fellegvár Óvoda F� u. 18. 398-130 
Fogorvos F� u. 38. 397-574 
Gyámhivatal F� u. 38. 597-050, 597-051 
Gyógyszertár F� u. 44. 398-365 
F�városi Önkormányzat Id�sek Otthona Vámosmikola 
visegrádi telephelye 
Mogyoróhegy u. 10. 398-368 
Szent Kozma és Damján Rehab. Szakkórház 801-700 
Mátyás Király Múzeum F� u. 23. 398-026 
Mátyás Király M�vel�dési Ház Széchenyi u. 11.  
398-128 
MOLGÁZ hibabejelent� (27) 370-639 
MOL tölt�állomás Duna-part 398-056 
Okmányiroda F� u. 57. 597-072 
Orvosi rendel� F� u. 38. 397-149 
Pilisi Parkerd� Rt. Mátyás király u. 4. 598-000 
Plébániahivatal F� u. 40. 398-006 
Polgármesteri hivatal F� u. 81. 398-090, 398-255 
Postahivatal 1. F� u. 77. 398-099 
Segélyhívó 112 
Takarékszövetkezet Rév u. 9. 398-150 
Temetkezés Karakas, Dunabogdány 390-813 
Véd�n� F� u. 38. 397-474 
Visegrádi Erdészet 598-080 
Visegrádi Rend�r�rs F� u. 57. 398-273 
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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 

 

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

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

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

 

Biztosítások kötése, ügyintézés ügyfeleimnek 

 

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 

 
 

– Auchan, Lidl, Metro, Tesco; 
– Kórház, egészségügyi intézmények; 

– Egyéb ügyintézések 
háztól házig,  

Esztergomtól Budapestig  
egyedi megrendelésre 

SZÁLLÍTÁS 
Tel.: 06 (20) 448-9277 

 

 
 

�szi ivartalanítási  
és chipbeültetési akció! 
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 Nyitva: h–p 10.00-19.00, szo 10.00–14.00  Szemész szakorvosi vizsgálat,    
 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 49/c           gyermekszemészet   
 Telefon: 06 (26) 580-072   Kontaktlencse-vizsgálat, -forgalmazás 
         (vizsgálati el�jegyzés is)   Kontaktlencse-ápoló szerek 
 Fax: 06 (26) 580-0 73   Szemüvegkészítés, -javítás 
         e-mail: optimed@chello.hu   Fotócikkek, fényképel�hívás,   
          igazolványkép-készítés 
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Cserépkályha építése és átrakása  
új és régi csempéb�l  
és téglakályha-építés 

Honti László 
06 (20) 356-6634 

 

Kiadó Visegrádon, a Várhegy oldalában 
panorámás bútorozott családi ház; lakóháznak 
vagy panziónak is alkalmas. 2002-ben épített. 
Telek területe: 3381 m2, épület: 170 m2, 7 szoba, 
svéd fapadló, 2 fürd�szoba, 3 WC, víz, villany, 
faelgázosító kazán, napkollektor, amerikai típusú 
szennyvíztisztító rendszer.  

Irányár: 150.000 Ft + rezsi 
Érdekl�dni lehet: 06 (30) 9017-820 
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