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Jékely Zoltán: 
 

Vasvári Pál 
nyomában 

 

Melynek tükrét kis, serked� bajusz 
csókolta s törte szürketollú sapka, 
most, hogy martjáról föléje hajolsz, 
ejts három könnyet a futó patakba. 
Itt mentek �k el, ez a keskeny út 
porzott alattuk; h�vös alkonyat volt; 
fejük fölé veresl� ég borult, 
sziklák odvában fent k�száli sas szólt. 
A hegytet�n bozontos alakok 
ólálkodtak sötét lombbal befedve, 
szemük, mint a sasé, úgy villogott 
s összemorogtak néha, mint a medve. 
De �k csak mentek árkon-bokron át,  
lépésüket – gondolták – Isten ója, 
s vezérli a szabadság bajnokát – 
A hegy kék, mint Attila koporsója. 
 

,,El�ttünk zúg a rengeteg sötét, 
nyomunkban a halál futára vágtat; 
szegény hazánkat meglátjuk-e még, 
a lányokat, apánkat és anyánkat –? 
Milyen jó volna, majd, ha jön a béke, 
itt �gyelegni, mint kutyás vadász, 
ezen a szép, elátkozott vidéken; 
vagy hosszú bottal, mint szelíd halász! 
Hanyattfekvést szundítani a f�ben, 
kiásni egy-két serdül� feny�t, 
s mindenr�l írni majd a Honder�ben, 
olyat, hogy sírva olvassák a n�k. 
– A n�k, a n�k! Az édesek, a drágák! 
Megpörköl�dött hosszú hajatok; 
köröskörül les százezer halál ránk, 
s szívünkre már alkusznak a sasok. 
– De h�lt szemmel is rád nézünk mi vissza, 
Szabadság, ó, te könnyb�l sz�rt szivárvány! 
S vérünket sz�z-adójaként felissza 
a Történelem, a Hétfej� Sárkány.” 
 

1936 
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,,A Pilvax kávéházban azt határoztuk, hogy sorra járjuk az egyetemi 

ifjúságot. El�ször az orvosokhoz mentünk. Szakadt az es�, amint az utcá-
ra léptünk… Az orvosoktól a mérnökökhöz, majd a jogászokhoz vonult a 
számban és lelkesedésben egyaránt percenként növeked� sereg. Jókai 
fölolvasta a felhívást és a 12 pontot, s énvelem elszavaltatták a Nemzeti 
dalt. Mindkett�t kitör� lelkesedéssel fogadták, s a refrénben el�jöv� 
,,esküszünk”-öt mindannyiszor visszaharsogta az egész sereg… 

Landerer nyomdájához mentünk, amely a legközelebb volt hozzánk, s a 
12 pontot és a Nemzeti dalt rögtön nyomni kezdték. Délfelé elkészültek a 
nyomtatványok, s ezrenként osztották szét a nép között... Délután három 
órára gy�lést hirdettünk a múzeum terére. A szakadó es� dacára mintegy 
10000 ember gy�lt össze a múzeum elé, onnan a városházához mentünk… 
Rövid tanácskozás után a polgármester aláírta a 12 pontot. Óriási lelke-
sedés tört ki!...  

– Budára! Budára! Nyitassuk meg Táncsics börtönét! Ezek voltak a nép 
leginkább és legtöbbször hallható kiáltásai. A választmány legalább húsz-
ezer ember kíséretében fölment Budára a helytartó tanácshoz és el�adta 
kívánatait. A nagyméltóságú helytartó tanács… öt percnyi tanácskozás 
után mindenbe beleegyezett. A cenzúra eltöröltetett, Táncsics börtönajta-
ja megnyílt. A rab írót diadallal hozta át a töméntelen sokaság Pestre.  

Ez volt március 15-e. Eredményei olyanok, melyek e napot örökre neve-
zetessé teszik a magyar történelemben.” 

 (Részlet Pet�fi Sándor naplójából) 
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VÁROSHÁZI HÍREK 
 

Tájékoztató  
a januárban megtartott képvisel�-testületi üléseken történtekr�l 

 

2013. január 3. 
– Elfogadta a képvisel�-testület Dr. Szabó Attila 

helyettesít� jegyz� által a polgármesteri hivatal 
szervezeti átalakítására, illetve létszámkeretére 
tett javaslatát, mely alapján a polgármesteri hiva-
tal statisztikai állományú köztisztvisel�i 2013. 
évi létszámkeretét 13 f�ben határozta meg. 

– Elfogadta a képvisel�-testület 2013. évi ülés- és 
munkatervét. 

– Döntés született arról, hogy a képvisel�-testület a 
Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing 
Egyesületet (Visegrád, F� u. 81., képviseli: Cse-
ke László elnök) 1.425.836 Ft támogatásban ré-
szesíti, mely támogatást az önkormányzat és a 
Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing 
Egyesület között létrejött középtávú együttm�-
ködési megállapodás 1. pontjában vállalt kötele-
zettsége terhére az el�z� évi idegenforgalmi 
adóbevételéb�l biztosítja. 

– A képvisel�-testület felhatalmazta Félegyházi 
András polgármestert, hogy az óvoda épülete 
mellett lév� volt rend�rségi épület vagyonszer-
zése érdekében területalapú konstrukció kereté-
ben a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez és a 
Vidékfejlesztési Minisztériumhoz forduljon. 
 

2013. január 15. 
– Hatályon kívül kellett helyeznie a képvisel�-

testületnek a korábban megalkotott, a tiltott, ki-
rívóan közösségellenes magatartásokról szóló 
10/2012. (VIII. 3.) önkormányzati rendeletét, 
mivel annak megalkotására felhatalmazó törvé-
nyi rendelkezéseket az Alkotmánybíróság 
38/2012. (XI. 14.) AB határozatában alkotmány-
ellenesnek min�sítette, ezért azokat megsemmi-
sítette. Ezen oknál fogva az önkormányzati ren-
delet nem maradhat a jogrendszerben, azaz meg-
sz�nt felhatalmazás alapján megalkotott önkor-
mányzati rendeletet a képvisel�-testületnek hatá-
lyon kívül kellett helyeznie. 

– Döntés született a 262 hrsz.-ú ingatlannal kapcso-
latos, több éve húzódó jogvita rendezésének ér-
dekében az alábbiak szerint: az önkormányzat 
biztosítja a tulajdonosoknak a 262 hrsz.-ú ingat-
lan joger�s építési engedély birtokában kizárólag 
személygépjárm�vel történ� megközelítését, 
ezért a jelenleg kihelyezett gyalogút közúti jelz�-
táblát megszünteti. Az önkormányzat a 254/1 
hrsz.-ú közterület végére egy mindkét irányból 
behajtani tilos tábla kivéve engedéllyel forga-
lomszabályozó közúti jelz�táblát helyez ki, va-

lamint az ott lév� forgalomszabályozó sorompót 
ismételten használatba állítja. A behajtási enge-
délyt csak az érintett közterületszakasz mellett 
lév� mindenkori ingatlantulajdonosoknak, illetve 
a városgazdálkodási csoport munkatársainak biz-
tosítja. A kialakítandó forgalmi szabályozás sze-
rint a 3,5 t-nál nagyobb gépjárm�vek behajtása 
csak külön engedéllyel történhet. 

– Hozzájárulását adta a képvisel�-testület Farkasné 
L�di Emma egyéni vállalkozó részére a „Vise-
grád” név használatához az alakuló City-Bus 
Kft. cégnevében. 

– Vagyonkezelési szerz�dést kötött az önkormány-
zat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ-
tal a nemzeti köznevelésr�l szóló 2011. évi 
CXC. törvény 76. § (5) bekezdése, valamint a 
köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányza-
ti fenntartású intézmények állami fenntartásba 
vételér�l szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 
8. § (1) bekezdése alapján az állami fenntartásba 
kerül� köznevelési feladatok ellátását szolgáló 
önkormányzati tulajdonú ingó és ingatlan va-
gyon átadására. 

– A képvisel�-testület úgy döntött, hogy a Duna 
Menti Regionális Vízm� Zrt. (2600 Vác, Kodály 
Zoltán út 3.) megkeresésére, a tulajdonában lév� 
saját részvényeib�l 1 db 11.000 Ft névérték�, 
névre szóló, dematerizált törzsrészvényt 11.000 
Ft vételárért megvásárol. 

– Közbeszerzési eljárás megindításáról döntött a 
testület a „Duna menti árvízvédelmi beruházások 
Visegrádon” c. pályázat megvalósításához a ki-
vitelezési feladatokat ellátó szervezet beszerzé-
sére vonatkozóan. 
 

2013. január 31. 
– A Magyarországon bejegyzett cégekre vonatkozó 

jogszabályok 2013. február 1-jén hatályba lép� 
változásai alapján elfogadta a képvisel�-testület 
a Visegrádi Városfejleszt� Kft., valamint a Pro 
Visegrád Kulturális Szolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Kft. alapító okiratának (önkormány-
zat, ügyvezet�, felügyel�bizottsági tagok, a 
könyvvizsgáló, valamint a gazdasági társaságok 
székhelyek egyes adatainak feltüntetésével kap-
csolatos) módosítását. Továbbá arról is döntés 
született, hogy mindkét kft. részére, székhelyük 
céljára az önkormányzat kizárólagos tulajdoná-
ban lév� polgármesteri hivatal (2025 Visegrád, 
F� utca 81.) biztosít elhelyezési lehet�séget.  

Visegrád Város Önkormányzata 
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Visegrád város civil szervezeteinek  
2013. évi önkormányzati támogatási rendje 

 

1. Visegrád Város Önkormányzata pénzügyi támogatást 
nyújt – 1.000.000 Ft-os keretösszeg felosztásával – a 
városban m�köd� civil szervezetek, alapítványok részére 
folyamatos m�ködésük és programjaik megvalósítása 
érdekében, amennyiben a tevékenységük, programjuk 
Visegrád és lakosságának érdekeit szolgálja.  

A képvisel�-testület fenntartja magának a jogot, hogy 
amennyiben a beérkezett igények meghaladják az itt meg-
jelölt keretösszeget, a város elfogadott költségvetésében 
szerepl� keretösszeg erejéig a pályázati forrást megnövel-
je, vagy újabb pályázati forduló meghirdetésér�l rendel-
kezzen. 
 

2. Jelen pályázati felhívás alapján a város civil szerveze-
tei, alapítványai (együttesen: pályázó) nyújthatnak be 
pályázatot pénzügyi, anyagi támogatás elnyerésére, az 
alábbi témakörökben: 

– m�ködésre általában, évi maximum 50.000 Ft erejéig, 
– Visegrádon megrendezésre kerül� programok megva-

lósításához való hozzájárulásra, konkrét programok és 
id�pontok megnevezésével, évi maximum 150.000 Ft 
erejéig, 

– kis érték� eszközök vásárlására, maximum 50.000 
Ft/eszköz értékhatárig, 

– más pályázati kiírásra benyújtandó pályázati önrészhez 
való hozzájárulásra, év közbeni beadással és egyéni 
elbírálással.  

 

3. A pályázat benyújtásának feltétele: 
– a bírósági vagy más, erre jogosult szerv általi nyilván-

tartásba vétel igazolása, 
– Visegrád városban folytatott, folyamatos tevékenység, 

amennyiben a tevékenység a város és lakosságának 
érdekeit szolgálja, 

– Visegrád Város Önkormányzatának civil szervezete-
ket támogató alapjából utoljára elnyert támogatásról 
szóló beszámoló benyújtása és annak képvisel�-
testület általi elfogadása. 

 

4. A pályázat benyújtásának határideje: 2013. év ápri-
lis 1. 

 

5. A pályázathoz legalább az alábbiakat szükséges csa-
tolni: 

– a pályázó éves programtervét,  
– a pályázó éves költségvetésének tervezetét, 
 

– más pályázati kiíráson való induláshoz szükséges ön-
er� biztosítása esetén benyújtani a pályázati dokumen-
tációt, 

– a pályázatban a pályázati cél szöveges indoklásához 
csatolni kell a részletes költségvetést, megjelölve az 
önrészt, az esetleges szponzorokat és a kért támogatási 
összeget. 

 

6. A benyújtott pályázatokat a képvisel�-testület közm�-
vel�dési, oktatási, ifjúsági és népjóléti bizottsága (a to-
vábbiakban: bizottság) bírálja el és hozza meg a támogató 
döntést a képvisel�-testület felhatalmazása alapján, legké-
s�bb 2013. év április 15-ig. 

 

7. A bizottság döntése alapján a hivatal pénzügyi vezet�-
je gondoskodik az éves támogatási szerz�dés megkötésé-
r�l, valamint arról, hogy a megítélt támogatás els� félévi 
átutalása 2013. május 1-jéig megtörténjen. A második 
félévi támogatást legkés�bb 2013. szeptember 15-ig 
kell teljesíteni. 

 

8. A nyújtott pénzügyi támogatásról a számlákat minden 
esetben legkés�bb 2013. december 31-ig le kell adni a 
polgármesteri hivatalban. A támogatás felhasználásáról és 
a támogatott tevékenységér�l szóló szöveges beszámolót 
pedig 2014. január 15-ig kell elkészíteni és benyújtani. 

Az elszámolásnak két részb�l kell állnia. A pénzügyi 
beszámoló a hatályos törvényi el�írásoknak megfelel�en, 
az önkormányzat pénzügyi vezet�je által kidolgozott 
formában kell, hogy megtörténjék. A tartalmi beszámoló-
nak pedig a pályázott cél megvalósulásának bemutatását 
kell tartalmaznia. A beszámolóhoz mellékelni kell az 
önrész, illetve az egyéb támogatásokból megvalósult 
programok, beszerzések stb. számlamásolatait is.  

Amennyiben a teljes támogatás összegér�l nem tudnak 
elszámolni, úgy a pályázónak a fennmaradó összeget 
vissza kell fizetnie az önkormányzat részére. Ha ez nem 
történik meg, a következ� évi támogatásból kizárja magát 
a pályázó. 

 

9. Ez a támogatási rendszer nem terjed ki a Visegrádi 
Sport Egyesületre. 

 

Visegrád, 2013. február 15. 
 

Közm�vel�dési, oktatási, ifjúsági  
                                               és népjóléti bizottság 
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Tisztelt Lakosság! 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2013. március 18-án megkezdjük a fás és nem fás szárú zöldhulladék elszállítását.  
A nem fás szárú zöldanyag gy�jtése az erre a célra 200 Ft-ért megvásárolható zsákokban történik. Kérjük Önöket, 

hogy a zöldanyagot kizárólag ezekben a jelölt zsákokban helyezzék ki! A más típusú zsákban lév� anyagot nem áll 
módunkban elszállítani. A zsákokat a polgármesteri hivatalban, a Polgár boltban és a barkácsboltban szerezhetik be. 

A zsákban nem gy�jthet� (fás szárú) növényi eredet� anyagot továbbra is legfeljebb 25 kilós kötegenként, spárgá-
val átkötve kell kihelyezni. A kötegekre a polgármesteri hivatalban, a Polgár boltban és a barkácsboltban ugyancsak 
200 Ft-ért megvásárolható öntapadós matricát kell feler�síteni.  

A nagyobb mennyiség� fás szárú zöldanyag elszállítása el�zetes egyeztetés alapján lehetséges; érdekl�dni lehet a 
06 (20) 456-1841-es telefonszámon. 

Dr. Szabó Attila 
                                                                                                                                                                       aljegyz� 



4                                                                             VISEGRÁDI HÍREK                                                      2013. március 
 

��������	
�������������������
�

Sokan érdekl�dtek a polgármesteri hivatalban, képvise-
l�knél, nálam is, hogy miért emeltük a kommunális adót – 
s hogy miért ilyen mértékben. 

Való igaz, sokan lehetnek, akik így érzik, ám valójában 
magát az adót az idén nem emeltük: a magánszemélyek 
kommunális adója adótárgyanként, illetve lakásbérleti 
jogonként 20.000 Ft/év, azaz kb. 1.667 Ft/hó. (Az adó 
jelenlegi mértékét 2011. december 22-én határozta meg a 
képvisel�-testület.) Ami valóban megváltozott, az a ked-
vezményre jogosultak köre. A korábbi rendelet szerint az 
egyszemélyes háztartások 55%, a kétszemélyes háztartá-
sok 35%, a háromszemélyes háztartások pedig 25% adó-
kedvezményt kaptak. Ezzel gyakorlatilag a visegrádi 
háztartások 30–40%-a részesült valamilyen kedvezmény-
ben, függetlenül az egy f�re es� jövedelem nagyságától.  

Az idei módosítás egyik alapvet� szempontja az igazsá-
gos és egyenletes teherviselés el�térbe helyezése volt; a 
kedvezmény lehet�ségét az adott háztartásban az egy f�re 
es� jövedelem alapján határozta meg a testület. 

Fontos hangsúlyozni, hogy mi, visegrádi lakosok sze-
métszállítási díjat nem fizetünk; amit fizetünk, az kom-
munális adó. Ebb�l következ�en a jelenlegi rendszerben 
sajnos nem helytálló az a következtetés, hogy amelyik 
háztartásban kisebb a keletkez� szemét mennyisége, ott 
alacsonyabbnak kell lenni a kommunális adó mértékének 
is. A kommunális adó fedezi a közvilágítás, valamint a 
közterületek téli-nyári karbantartásának költségeit; Vise-
grádon ezen kívül – egyfajta „helyi jellegzetességként” – 
ez az adóbevétel valóban hozzájárul a keletkezett lakos-
sági hulladék elszállítási költségeihez is. (A kommunális 
adót az akkori városvezetés azért látta jónak bevezetni, 
mert a hulladékszállítási díjat sokaktól nem tudta beszedi-
behajtani –, adó formájában azonban erre már volt lehet�-
ség.) A szemétszállítási díjat valójában az önkormány-
zat fizeti. 2012-ben összesen 8.752.817 Ft kommunális 
adó folyt be a város kasszájába (mely, ismét hangsúlyo-
zom, nem „szemétdíj”!); ezzel szemben a hulladék elszál-
lításáért a tavalyi évben – az intézményekkel együtt – 
17.000.000 Ft-ot fizettünk – azaz a kommunális adóból 
befolyt összeg majdnem kétszeresét! Természetesen, amíg 
tehetjük, továbbra is hozzájárulunk a lakossági háztartási 
hulladék elszállításához. Fontos tudni azt is, hogy az a 
magánszemély, aki kommunális adót fizet, mentesül az 
építmény- vagy telekadó fizetése alól. 

Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy aki tavaly 
még jogosult volt, ám az idén már nem jogosult például 
az 55%-os kedvezményre, annak most kétszer annyi 
kommunális adót kell fizetnie, mint eddig. Ez hirtelen 
valóban drasztikus emelés. Akinek gondot okoz a fél évre 
szóló adó egy összegben történ� kifizetése – és nincs 
adóhátraléka –, lehet�séget biztosítunk a részletfizetésre. 

Bár a kommunális adó mértéke nem, vagy csak alig vál-
tozott az elmúlt években, a kommunális adóból fizetett 
helyi szolgáltatások költsége – különösen a gép igénybe-
vételével, üzemanyagköltséggel járó szolgáltatások esetén 
– jelent�sen megemelkedett. Ahhoz, hogy a szolgáltatása-
ink színvonalát legalább a mai szinten meg tudjuk �rizni, 
ahhoz valamit tennünk kell. 

Bár tudom, hogy senkit nem vígasztal, hogy „másnak 
sem jobb”, kérem, engedjenek meg egy kis dunakanyari 
kitekintést szemétdíj- és helyiadó-ügyben: 

Dunabogdányban egy négytagú család havonta 3.347 Ft 
szemétdíjat és 100 Ft/m2 építményadót fizet. Egy átlag, 
mondjuk 70 m2-es házban él� család tehát az évi 40.164 
Ft szemétdíj mellé még 7.000 Ft építményadót fizet. Ez 
összesen évi 47.164 Ft. Kedvezmények természetesen itt 
is vannak, a legnagyobb kedvezményben részesül�k (70 
év feletti, egyedülálló személyek) évente 10.716 Ft sze-
métdíjat fizetnek. (Forrás: Bogdányi Híradó) 

Tahitótfaluban egy átlagos, kb. 100 m2 alapterület� ház-
ban lakó család évente 24.900 Ft szemétdíjat (2.075 
Ft/hó) és 22.000 Ft építményadót fizet. Ez összesen évi 
46.900 Ft.  

Dömösön évi 24.876 Ft szemétdíjat fizetnek a lakók egy 
120 literes kuka hetente történ� elszállításáért. Itt is van 
építményadó, lakóházak esetén a 40 m2 feletti alapterület 
esetén, éves szinten 10 Ft/m2. (Az üzleti célt szolgáló 
épületek esetén az adó mértéke már magasabb; 500 m2 
alapterületig 100 Ft/m2, 500–1000 m2-ig 75 Ft/m2.) (For-
rás: www.domos.hu) 

Esztergomban, egy családi házban – létszámtól függet-
lenül – egy 80 literes edényzet elszállításáért havonta 
2500, tehát évi 30.000 Ft-ot fizetnek a lakók.  

Fentiekb�l is látszik, hogy Visegrádon az önkormányzat 
egyéb bevételeib�l nagymértékben hozzájárul a hulladék 
elszállításának költségeihez; a környék települései közül a 
legkevésbé terheli a lakosságot. Bízunk benne, hogy ezt 
az állapotot a jöv�ben is meg tudjuk tartani; s azzal, hogy 
ez így legyen, mindannyiunknak valamilyen formában 
dolgunk lesz. 

Félegyházi András 
                                                                 polgármester 

 
Szemét szemét szemét... 

 

Az utóbbi hetekben a szelektív hulladékgy�jt� szigetek 
környékén áldatlan állapotok alakultak ki. Ennek az az 
oka, hogy a szigeteken összegy�lt hulladék elszállítását 
végz� cég tavaly december óta nem teljesíti szerz�déses 
kötelezettségét. Természetesen megtettük és tesszük az 
egyre er�teljesebb lépéseket a helyzet rendezésére – ám a 
hulladék ett�l még gy�lik... A kialakult állapot átmeneti 
kezelését a VKG munkatársai er�n felül is teszik – ezúton 
is köszönet érte! Munkájukhoz küls� segítséget nyújt a 
tavaly október óta Visegrádon a lakossági vegyes hulla-
dék elszállítását végz� AVE Tatabánya is. 

Ez a helyzet er�síti azt az elhatározásunkat, hogy a hul-
ladék kezelésének kérdését újra kell gondolnunk. 

Sajnos tudomásul kell vennünk, hogy a kötelez� közfel-
adatok ellátása – ezek közé tartozik a lakossági hulladék 
elszállítása is – pénzbe kerül. Ennek költségét a hulladék 
mennyiségének csökkentésével foghatjuk vissza – ez 
egybevág a környezetvédelem szempontrendszerével is. 
Ebbe az irányba mutat a jogszabályi környezet változása 
is, hiszen 2013-tól a módosított, jelen pillanatban hatályos 
hulladéktörvény szerint a hulladékszállító cégeknek az 
idén tonnánként 3.000 Ft, jöv�re 6.000 Ft, 2015-ben pe-
dig már 9.000 Ft hulladéklerakási járulékot kell fizetniük. 
Ez a költség els�sorban a szolgáltatót terheli, de ezt kény-
telen lesz megosztani és részben átterhelni a velük szer-
z�désben  lév�kre,  az  önkormányzatra, ezen  keresztül  a 
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lakosságra. Egyetlen megoldás – már ha nem akarunk ir-
datlan szemétdíjat/járulékot fizetni – a háztartási hulladék 
mennyiségének csökkentése, amit a házi komposztálás és 
a szelektív hulladékgy�jtés el�térbe helyezésével érhe-
tünk el. 

A szelektív hulladékgy�jtés rendszerének kidolgozása 
folyamatban van. Tárgyalásokat folytatunk az AVE Tata-
bányával, valamint alternatív módszereket is vizsgálunk – 
hiszen az elkülönítetten gy�jtött anyagok – értékes má-
sodnyersanyagot jelentenek – adott esetben értékesíthet�-
ek is lehetnek. 

A válogatva gy�jtött hulladékoknál érdekes módon a 
legnagyobb gond – ellentétben a vegyes hulladékkal – 
nem az anyagok tömege, hanem a térfogata. Ezért fontos 
például, hogy a PET-palackokat a gy�jt�helyre törté-
n� elhelyezés el�tt tapossuk laposra! Talán nem nyil-
vánvaló mindenki számára, de a milliméter vékonyságú 
m�anyag palack a rácsavart kupakkal olyan ellenálló, 
hogy még komolyabb súlyú és teljesítmény� munkagé-
pekkel sem nyomható össze.  

Néhány éve a Budapesti M�szaki Egyetemen zárt pille-
palackok segítségével egy tankot emeltek meg, ami meg-
mutatja, milyen pluszenergiát kell ahhoz mozgósítani, 
hogy ezek a palackok a lehet� legkisebb térfogatúra pré-
selve legyenek szállítva. Mivel ezen anyagok további 
kezelésénél egyik legnagyobb költségelem a szállítás, 
nem mindegy, hányszor kell egy teherautónak fordulni 
adott mennyiség� anyaggal. 

Másik nagyon fontos a fegyelmezett elkülönítés. Gyak-
ran hallani terjeng� szóbeszédet, mely szerint „én láttam, 
ugyanúgy egybe öntötték az egészet!” – hogy csak a 
nyomdafestéket elt�r� részét idézzem... 

Az ez irányú szolgáltató egy Visegrád méret� település-
re – éppen a magas szállítási költségek miatt – nem küld 
három kocsit a háromféle anyagért; általában egy, de 
osztott konténert szerelnek a teherautóra. Más a helyzet 
persze akkor, ha azt látják a begy�jt�k, hogy nagy meny-
nyiség� egyéb hulladék is van pl. az üveg vagy a PET-
palack között; ebben az esetben valóban el�fordulhat, 
hogy vegyes hulladékként viszik el az egészet.  

Tapasztalataink szerint szinte mindenki érti és érzi a sze-
lektív gy�jtés lényegét, de jeleznünk kell, hogy akár 
egyetlen ember felel�tlen magatartása – például egy zsák 
háztartási szemét bezúdítása a szelektíven gy�jtött PET-
palackos konténerbe – egyrészr�l kezelhetetlenné teszi a 
szolgáltató számára a szelektíven gy�jtött hulladékot, 
másrészr�l pedig tönkreteszi azoknak az idejét, fáradozá-
sát, akik odafigyelve gy�jtötték, tárolták és szállították a 
szelektív hulladékot.  

Akárhogy is alakul a hulladékgy�jtés és -szállítás jog-
szabályi környezete, biztos, hogy a jöv� a hulladék válo-
gatott, tömörített gy�jtése; részben az értékes anyag újra-
hasznosíthatósága, részben a vegyes hulladék mennyisé-
gének – így az érte fizetett díjak – csökkentése érdekében. 

Lényeges számunkra az is, hogy nem csak pénzr�l, 
adókról, költségekr�l van szó, hanem egy környezettuda-
tos, fenntartható életmódról, ahol mi, a mai emberek te-
szünk azért, hogy gyermekeink is legalább egy hasonlóan 
változatos és szép környezetben élhessenek.  

Félegyházi András és Hintenberger András 

A Magyar Kémény Kft.  
hivatalos tájékoztatója 

�

A Magyar Kémény Kft. tájékoztatja a lakosságot, hogy 
2012-ben módosultak a kéménysepr�ipari közszolgálta-
tással kapcsolatos törvényi rendelkezések. 
 

A 2013. január 1-jét�l hatályos 
 jogszabályok: 

– 2012. évi XC. törvény – a kéménysepr�ipari közszol-
gáltatásról 

– 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet – a kémény-
sepr�ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehaj-
tásáról 

– 63/2012. (XII. 11.) BM. rendelet – a kéménysepr�ipari 
közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól 

– Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy�lése 
62/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelete – a 
kéménysepr�ipari közszolgáltatásról Pest megye és 
Érd Megyei Jogú Város területén 

 
Az új jogszabályok értelmében a kéménysepr�ipari köz-

szolgáltatás továbbra is a kötelez�en igénybe veend� 
közszolgáltatások körébe tartozik. 
 

Az új törvényi rendelkezésekben foglalt  
f�bb változások: 

Szabályozásbeli változás történt a közszolgáltatás vég-
rehajtásában, igénybevételében és a szolgáltatás elmara-
dásakor történ� intézkedés esetében is.  

A Katasztrófavédelmi Hatóság mint illetékes felügyeleti 
szerv vesz részt a közszolgáltatási tevékenységben. A 
közszolgáltatón keresztül felügyeli a szolgáltatást igény-
bevev� lakosokat, valamint a tulajdonukban, használatuk-
ban lév� égéstermék-elvezet� rendszereket és azok tarto-
zékait.  

A Katasztrófavédelmi Hatóság illetékes a bírságok, bün-
tetések meghatározásáért. Ez vonatkozik a közszolgáltatás 
elmaradására is – abban az esetben, ha a lakos nem enge-
délyezi a szolgáltatást a hivatalos értesítések ellenére sem. 
A szolgáltatás végrehajtására új formanyomtatványokat 
határoztak meg, ezek a BM rendelet mellékleteiben meg-
találhatók. 
 

A központi ügyfélszolgálat  
elérhet�ségei: 

Cím:   1126 Budapest, Böszörményi út 24/b 
Telefonszám: 06 (40) 918-025/209-es mellék 
Ügyfélfogadás:  hétf�:     8.00–20.00 
   szerda:  10.00–16.00 
   péntek:    8.00–11.00 

 

A központi iroda  
elérhet�ségei: 

Cím:   1126 Budapest, Böszörményi út 24/b 
Telefonszám: 06 (40) 918-025 
E-mail:  titkarsag@magyarkemeny.hu 
Nyitva tartás:  hétf�–csütörtök: 7.30–16.30 
  péntek:      7.30–11.30 

Magyar Kémény Kft. 
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A Szentendrei Járási Hivatal elérhet�ségei 
 

Dr. Varga László hivatalvezet� (26) 501-901 
Dr. Bak Imre hivatalvezet�-helyettes (26) 501-902 
 Titkárság (26) 501-900 
 Titkárság (26) 501-900 
 Titkárság (26) 501-922 
 Katasztrófavédelem (26) 501-921 
 M�ködés-támogatás (26) 501-926 
Wetzlné Dr. László Márta gyámhivatal-vezet� (20) 290-9921 
 Gyámhivatal Szentendre (20) 278-4793 
Dr. Angyal Zsuzsanna Okmányiroda osztályvezet�je (26) 503-300 
 Okmányiroda Szentendre (26) 503-382 
  (26) 503-374 
  (26) 503-383 
  (26) 503-300 
  (26) 503-300 
Kiss Andor Építésügyi Hivatal vezet�je (26) 501-918 
 Építésügyi Hivatal (26) 501-916 
 Építésügyi Hivatal (26) 501-919 
 Építésügyi Hivatal (26) 501-917 
 Építésügyi Hivatal (26) 501-920 
Csincsa Ingrid Szociális iroda (26) 501-924 
 Szociális iroda (26) 501-924 
 Szociális iroda (26) 501-904 
 Szociális iroda (26) 501-904 
 Szociális iroda (26) 501-924 
 Szociális iroda (26) 501-924 

Dr. Varga Imre Szabálysértési iroda 
(26) 312-413/113 mellék 
(26) 301-743/113 mellék 

Alföldi Sándorné Tahitótfalu Kirendeltség (26) 387-123/124 mellék 

BANKA ISTVÁNNÉ  VISEGRÁD OKMÁNYIRODA (20) 290-3519 

Dr. Péczi Andrea Népegészségügyi Intézet 
(26) 310-149 
(26) 310-159 

Bondor Péter 
 
 

Földhivatal hivatalvezet�je 
 
Földhivatal 

(26) 301-743 
(26) 311-090 
(26) 312-331 
(26) 312-414 

Bán Tamás 
Munkaügyi Központ  
vezet�je 

(26) 310-300 

 

A Nemzetiségi oldalhoz 
� !"#$%&'�

 

Felhívással fordulunk Visegrád Polgáraihoz! Els� telepes német �seink sírjainak feltárásakor (a mai iskola udva-
rán) régészeink 33 egész csontvázat találtak. Temet�nkben a katolikus egyháztól kapott közel 40 m2 parcellába sze-
retnénk ez év június elején méltó ünnepséggel �seinket végs� nyughelyükre tenni. A kripta vagy szarkofág, valamint 
az ezt körülvev� sírkert kialakítása jelent�s kiadásokkal fog járni, amit csak a német önkormányzat önerejéb�l finan-
szírozni nem tudunk. A megvalósításhoz már együttm�ködünk Visegrád Önkormányzatával, a Mátyás Király Múze-
ummal, a Dunakanyar Német Önkormányzati Társulással és még sok civil segít�vel.  

Tisztelettel kérjük Polgártársainkat, hogy e nemes célunk megvalósulásához nyújtsanak anyagi segítséget; hozzájá-
rulásaikat a megadott számlaszámra utalják. Köszönjük! 

 

Visegrádi   Duna Menti  Svábokért  és Németekért  Alapítvány  adószáma:  
18715048–1–13,  

 

Visegrádi  Duna Menti  Svábokért  és Németekért  Alapítvány számlaszáma: 
64700038–10009457 

 

A Plintenburg Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat képvisel�i 
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Az Áprily Iskoláért Alapítvány ezúton tájékoztatja az ala-
pítványt támogatni szándékozó kedves Olvasókat az alapít-
vány fontosabb adatairól, elérhet�ségeir�l. 
 

Áprily Iskoláért Alapítvány  
székhelye: 2025 Visegrád, Rév utca 2. 
Az Áprily Iskoláért Alapítványt (közhasznú szervezet) a 

Pest Megyei Bíróság AM-3413 közhasznúsági nyilvántartá-
si számmal 2011. február 24-én bejegyezte (joger�re emel-
kedés napja: 2011. április 9.). Az alapítványt Áprily Lajos 
unokája, Péterfy Lászlóné Jékely Adrienne alapító hozta 
létre. 

Adószáma: 18224764-1-13 
Számlaszáma: Dunakanyar Takarékszövetkezet Visegrá-

di Kirendeltségénél vezetett 64700038-30100529 sz. szám-
laszám 

E-mail cím: aprilyalapitvany@gmail.com 
Honlap: aprily-iskolaert-alapitvany.vacau.com 
Az alapítványról b�vebb tájékoztatásért szívesen áll ren-

delkezésre Mezei Anna, az alapítvány kuratóriumának elnö-
ke a 06 (20) 965-1534-es és Kádár Petra, a kuratórium 
titkára a 06 (20) 330-3196-os telefonszámon. 
 

Röviden az Áprily Iskoláért Alapítvány céljairól 
Célunk az Áprily Lajos Általános Iskola tanulói részére és 

érdekében az intézményi oktatást, nevelést segít� eszközál-
lományának, felszereléseinek korszer�sítéséhez, m�ködési 
feltételeinek a javításához, az iskolai oktatáshoz, nevelés-
hez köt�d� programokhoz, rendezvényekhez, táborokhoz, 
az iskolában folyó m�vészeti neveléssel, oktatással kapcso-
latos feladatokhoz, szabadid�programokhoz, közösségépít�, 
személyiségfejleszt� rendezvényekhez történ� támogatás 
nyújtása. Minden évben át szeretnénk nyújtani az ,,Év diák-
ja” és az ,,Év kisdiákja” címet, egy kiemelked� alsós, illet-
ve fels�s diáknak. Fontos az alapítvány számára a testvér-
városok (Parajd, Obergünzburg) iskoláival való kapcsolatok 
ápolása, illetve fontos, hogy támogassa az iskola névadójá-
hoz, Áprily Lajos költ�höz f�z�d� hagyományok ápolását 
is. Az alapítvány aktívan közrem�ködik a minden évben 
hagyományosan novemberben megrendezend� Áprily-hét 
megszervezésében, és részt vesz a Zoller-díj kiosztásában 
is. 

 

Az alapítvány az elmúlt két évben támogatta a tornacsar-
nok sz�nyegeinek felújítását, támogatta a napközis és VI–
PA-táborokat, a gyermek- és pedagógusnap megrendezésé-
hez segítséget nyújtott, könyvekkel, egyéb eszközökkel 
támogatta az iskolai oktatást, életre hívta az Áprily-estélyt, 
és évente több kulturális rendezvény megszervezésével 
részt vesz a város életében. 2012-ben, az Áprily-évben az 
alapítvány kiadta Áprily Lajos–Bardon Alfréd Visegrádi 
képek cím�, eddig kiadatlan m�vet, amit minden diák és 
pedagógus kézhez kapott. 

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Támogatókat, hogy az 1%-os fel-
ajánlásokat 2014. évt�l tudjuk fogadni. 

Várjuk régi diákok, osztályközösségek jelentkezését is.  
Megköszönve az eddigi felajánlásokat, várjuk a céljaink-

kal egyetérteni tudó új támogatókat is a 2013-as évben: 
az Áprily Iskoláért Alapítvány kuratóriuma  

Könyvtárhasználati  
órák  

az Áprily Lajos Általános Iskolában 
 

2012 novemberét�l az általános iskola valamennyi 
tanulója könyvtárhasználati képzésben részesül. A 
könyvtárhasználati ismeretek úgynevezett befogadó 
tantárgyai a magyar nyelv és irodalom, valamint az 
informatika óra. 

A könyvtárhasználati órák gyakorlati haszna az, hogy 
felkészítik a diákokat a különféle információk elérésé-
re, kritikus szelekciójára, valamint feldolgozására. 
Célja a különböz� könyvtártípusok – els�dlegesen 
természetesen az iskolai könyvtár – megismertetése, 
hogy az ott végzett tevékenységek begyakoroltatása 
révén a gyermekekben tudatos és biztos használói 
magatartás alakuljon ki. Tudatosítani kell a tanulókban 
az információszerzés, -feldolgozás és -felhasználás 
etikai szabályait is. 

Az alapfokú oktatás-nevelés kezdeti id�szakában, 
tehát 1–4. évfolyamon tanuló gyermekek az órák kere-
tében megtanulják azonosítani a könyvtár tereit és 
állományrészeit, a könyvtár használatának módját, és a 
könyvtárban való illend� magatartás szabályait. 

Az alapfokú oktatás-nevelés záró szakaszában, vagy-
is az 5. osztályosoktól a 8. osztályosokig az órák célja 
mindazoknak az ismereteknek a megtanítása, melyek 
birtokában a gyermekek önállóan is igénybe tudják 
venni a könyvtár szolgáltatásait. Képesek lesznek 
felismerni a különböz� dokumentumtípusok formai és 
tartalmi sajátosságait, a kézikönyvtár szerepét a tájé-
kozódásban; megtanulnak keresni a könyvtár katalógu-
sában, adatbázisában, és jól választanak majd forráso-
kat iskolai feladataik megoldásához. 

Reményeink szerint, ezek az órák a gyermekekben 
el�bb-utóbb tudatosítják, hogy a könyvtárak a szabad-
id� értelmes eltöltésére is alkalmasak. 

Az iskolai könyvtár megismertetésén túl feltett szán-
dékunk, hogy a diákok a városi könyvtárat is rendsze-
resen látogassák, használják, hiszen b�séges könyv- és 
folyóirat-választékkal rendelkezik, gyarapítása során 
lehet�ségeihez mérten beszerezi mindazokat az olvas-
mányokat, amelyek a gyermekek körében közkedvel-
tek. 

Jelenleg az iskolások tanévenként egyszer részesül-
nek könyvtárhasználat oktatásában, ugyanakkor már 
több alkalommal vendégei voltak a városi könyvtár-
nak, ahol lehet�ségük nyílt a beiratkozásra és a köl-
csönzésre. 

Teveink között szerepel, hogy a tavasz folyamán 
meglátogatjuk nemzeti könyvtárunkat, az Országos 
Széchényi Könyvtárat a budai várban, mely minden 
bizonnyal meghatározó élmény lesz a gyermekek szá-
mára. 

Az eddigi tapasztalataink azt mutatják, hogy a gyere-
kek kíváncsian, érdekl�déssel fogadták az ismerkedést 
az iskolai és a városi könyvtárral egyaránt. Reméljük, 
hogy a lelkesedésük megmarad! 

Fehér Judit  
könyvtáros 
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Visegrád híres szülötte, Zoller Attila a F� utca 83. sz. 
alatti házban született, ahol ma már pizzéria m�ködik. 
A m�vész igen nagy utat tett meg a világhírnévig. Hu-
szonéves korában hagyta el Magyarországot és tehetsé-
ge tudatában járta végig a világhírnévig vezet� utat. 

Szül�városa úgy �rzi emlékét, hogy évr�l évre egy 
emlékkoncert keretén belül egy értékes díjat ad át a 
legtöbbet fejl�d� visegrádi zeneiskolásnak. Ezúttal 
január 27-én került sor a jeles eseményre. Az idei év-
ben az elismer� oklevelet, valamint a muzsikus gitárját 
ábrázoló aranymedált Farkas Boglárka Erzsébet, a 
gordonka tanszak növendéke kapta. Elismerés illeti 
felkészít� tanárát, Vass Henriettát, aki lelkiismeretes 
tehetséggondozó munkájával járult hozzá növendéke 
sikeréhez. Boglárka a zenetanárok közös döntése révén 
nyerte el a díjat, amelyet a zenetanulásban gyakorolt 
kitartó, szorgalmas, megbízható munkájával érdemelt 
ki. A dunabogdányi zenei életben is részt vesz, ahol 
tagja a fiatalok vonószenekarának és a feln�ttekb�l álló 
nagy szimfonikus zenekarnak. Példa a helyi zeneisko-
lások számára azzal is, hogy kitartással, szorgalommal 
és zeneszeretettel lehet magasabb szinten érteni és 
játszani a zenét, és mindezt csapatban, társakkal együtt 
jó igazán elérni.  

 

 
Balról jobbra:  

Vass Henrietta zenetanárn�,  
Mezei Anna, az est háziasszonya  

és az idei Zoller-díjas, 
Farkas Boglárka Erzsébet 

 
Az est hagyományához tartozik az is, hogy a díjazott 

egy általa választott darab el�adásával mutatkozik meg 
a közönség el�tt. Ezúttal H. Babadzsanjan Tánc c. 
darabját hallhattuk, Ott Magdolna zongorakíséretével. 
A díjátadást követ�en emlékkoncerten ünnepelhettek a 
résztvev�k. Ezúttal a Finucci Bros Quartet lépett fel. 
Az együttest a legújabb magyar jazzgeneráció kiemel-
ked� zenészei alapították: Balogh Roland Junior Príma 
Primissima-díjas, a 2009-es Montreux-i jazzgitár-

verseny gy�ztese, és ikertestvére, Balogh Zoltán 
ugyanezen rangos nemzetközi fesztivál harmadik he-
lyezettje a zongora kategóriában. A kvartett másik két 
tagja is jelent�s név a szakmában: a basszusgitáron 
játszó Horváth „Plutó” József a Dandó Péter Tehet-
ségkutató Verseny nyertese volt, a visegrádi Bordás 
József pedig el�adóm�vész, zenetanár, aki 2007-ben 
saját dobiskolát hozott létre. Az esten több szerzemé-
nyük is elhangzott a Hangok a Jöv�nek c. lemezükr�l, 
melyen magyar népdalok lágy jazzes átdolgozására 
vállalkoztak. Zoller Attila, aki az amerikai jazz világá-
ban is képes volt becsempészni a magyar zenekultúrát 
az A csitári hegyek alatt… c. népdalfeldolgozásával, 
biztosan örömmel hallgatta volna a népdalt Rontó Kitty 
gyönyör� hajlításokkal teli el�adásában. Igazán kivéte-
les az a megközelítés, ahogyan az együttes ötvözi a 
klasszikus jazzt a népzenei hagyománnyal, mindeköz-
ben meg�rizve a dallamok eredetiségét. Mindazzal, 
hogy feldolgozásaikhoz a népzenét veszik alapul, ha-
gyomány�rz� szerepet vállalnak.  

 

 
A Finucci Bros Quartet  

és Rontó Kitty énekesn� a színpadon 
 

A hallgatóságnak páratlan zenei élményben volt ré-
sze, a gyönyör� harmóniák, az érzelmes vokál, majd a 
virtuóz zongoraszóló révén, amelybe egy kis komoly-
zenét is becsempésztek.  

Köszönet illeti Meggyesi Balázst, a Károlyi Zongora-
szalon és Kávéház tulajdonosát, aki az étteremben lév� 
pianínó felhangolásával járult hozzá az optimális felté-
telek megteremtéséhez, valamint a Don Vito pizzériát, 
amely vendégül látta a nyertest és családját. 

Örömünkre szolgál, hogy az immár 8. alkalommal 
átadott Zoller-díj támogatásához 2013-ban az Áprily 
Iskoláért Alapítvány és Bene Balázs is csatlakozott, 
megértve és értékelve az alapítók – Mikesy Tamás és 
Scheili Richárd – hagyomány�rz� és tehetséggondozó 
szándékát. 

Tanítványunknak pedig gratulálunk az elismeréshez, a 
továbbiakban tartós kitartást és sok-sok sikert kívá-
nunk! 
                                                         Bosnyák Endréné 

intézményegység-vezet� 
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Az idei évben az Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfo-
kú M�vészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgá-
lat rendezte meg február 1-jén a Fábián Zoltán mese- és 
prózamondó versenyt. 

Mi is az apropója annak, hogy a környék iskolái helyet 
adnak az évr�l évre megrendezend� versenynek? 

Fábián Zoltán a Dunakanyarban élt és alkotott. Fontos 
tudni róla, a Magyar Írók Szövetségének titkára volt 
1983-ig, haláláig. 1972-ben segítette az els� magyaror-
szági olvasótábor szervezését, amelyet hatvani 5–6. osztá-
lyos kisdiákoknak szerveztek a hatvani közm�vel�dési 
szakemberek. Szívvel-lélekkel támogatta fontos beosztá-
sából az olvasótáborokat. Ha hívták, ment beszélgetni, 
el�adást tartani, hitet er�síteni. T�le maradt fenn az olva-
sótáborok munkáját min�sít� egyszer� és szép megfo-
galmazás, ami egy összetett szóban meghatározza a jó 
olvasótábori munka lényegét: „LÉLEKPENDÍTÉS”. 

T�le származik a hasonlat, hogy olyanok vagyunk mi 
emberek, mint a jéghegy, amelynek kilenc tizede a víz 
alatt van, és csak egy tizede látható. Arra valók az olvasó-
táborok, hogy a jéghegy hatalmas, láthatatlan felületéb�l 
minél több láthatóvá váljék. Ehhez elengedhetetlenül 
fontos a lélekpendítés. Úgy érezzük, hogy egy, a miénk-
hez is hasonló versenyen ugyanígy megtörténik a csoda, a 
jéghegyek lassan kiemelkednek a vízb�l.  

Fábián Zoltán emlékére immár 18 éve rendeznek ver-
senyt a térség általános iskoláiban. Az idén 34 diák lépett 
a közönség elé. Három kategóriában (3–4., 5–6. és 7–8. 
osztályos korcsoportban) mérhették össze felkészültségü-
ket, tehetségüket. Munkájukat segítette a remek szakem-
berekb�l álló zs�ri:  Fábián  Mária, az  író testvére, Rényi  

Zsuzsa, Havas Judit és Maróti István, a Fábián Zoltán 
Alapítvány tagjai, Szabó Tünde és Hetey László színm�-
vészek, Mezei Anna, az Áprily Iskoláért Alapítvány elnö-
ke, Szigetiné L�rincz Mária magyartanár, Borsody István 
könyvtáros-magyartanár, a Visegrádi Hírek szerkeszt�je, 
Szilágyi Gábor, az Összefogás Dömösért Közhasznú 
Egyesület alelnöke, a Dömösi Élet f�szerkeszt�je. 

A nemes versengésben a következ� tanulók teljesítmé-
nye volt a zs�ri számára a legmeggy�z�bb: 

A 3–4. osztályban: I. Szabó Janka (Móricz Zsigmond 
Ált. Isk., Leányfalu), II. Szalai Balázs (Áprily Lajos Ált. 
Isk., Kisoroszi), III. Csitári Kinga (Géza Fejedelem Ref. 
Ált. Isk., Ver�ce). Különdíjas: Teiszler Tamás (Duna-
bogdányi Ált. Isk.).  

Az 5–6. osztályban: I. Szabó Álmos (Pollack Mihály Ált. 
Isk., Tahitótfalu), II. Sz�cs Máté (Zöldsziget Körzeti Ált. 
Isk., Szigetmonostor), III. Székely Zsófia (Géza Fejedelem 
Ref. Ált. Isk., Ver�ce) és Májer Hanna (Pollack Mihály 
Ált. Isk., Tahitótfalu). 

A 7–8. osztályban: I. Fekete András (Áprily Lajos Ált. 
Isk., Visegrád), II. Farkas Györgyi (Áprily Lajos Ált. Isk., 
Visegrád), III. Szabó Márton (Pollack Mihály Ált. Isk., 
Tahitótfalu). Különdíjas: Molnár Soma (Pollack Mihály 
Ált. Isk., Tahitótfalu. Felkészít�je Papp Judit.  

Gratulálunk a nyerteseknek, köszönjük valamennyi ver-
senyz� és felkészít� lelkiismeretes munkáját, valamint a 
zs�ri és a kollégák áldozatos tevékenységét. Kívánjuk 
Mária néninek, hogy a továbbiakban is ilyen alapossággal 
és odaadással támogassa testvére emlékét s a gyermekek 
olvasóvá és m�vésszé nevelését. 

Jeneiné Vörös Margit magyartanár, szervez� 
 

Köszönetnyilvánítás 
 

Tudjuk, hogy az irodalmat igazán él�vé az olvasók teszik, akik befogadják a m�veket. Az irodalom egyben ön-
megvalósító és közösségformáló. A magyar hagyományok gyönyör�en példázzák ezt. Nem is olyan nehéz ezt a ha-
gyományt folytatni. Most is láthatjuk, milyen sokan vagyunk, akik a gyerekek olvasóvá nevelésén fáradozunk. 
Nem csak a jelenlév�kre gondolok, hanem az otthoni munkálkodókra is. 

Külön öröm számomra, hogy az iskolák mindig szívesen vállalkoznak a versenyünk szervezésére, mint most a vi-
segrádiak is. A szervez�k a lehet�ségeiket felmérve nagy körültekintéssel, az ügy iránti elkötelezettséggel, szép em-
léklapokról is gondoskodva, jól együttm�ködve irányították a versenyt és a vendéglátást. Szép volt a megnyitó is, 
de nekem különösen tetszett a díjkiosztó. Külön köszönöm, hogy a zs�ri tagjainak teret engedtek, és hogy �k sem 
fukarkodtak mondanivalóikkal, amelyekkel még tartalmasabbá tették összejövetelünket. – Nem gy�zöm eléggé 
megköszönni! 

A jó hagyományokon csak akkor érdemes változtatni, ha tovább fejlesztjük. Fábián Zoltán hangja még inkább a 
helyén volt most a program vége felé, mint a megnyitóban lett volna, ahogy máskor szokott lenni. Ezen talán ér-
demes lesz változtatnunk a továbbiakban.  

Visegrád mint különleges hely él bennem. Biztosan a „hagyománys�r�sége” teszi. – Itt élt Áprily Lajos költ�, 
akir�l a visegrádiak nemcsak nem felejtkeznek el, hanem sok év óta kifogyhatatlan kútf�nek tekintik munkássá-
gát. Az Áprily Iskoláért Alapítvány nagy gonddal foglalkozik a hagyatékkal. Nagyon nagy örömmel fogadtuk a 
Visegrádi képek cím� kiadványt, amelyet ajándékba kaptunk t�lük. Mezei Annának külön is köszönöm. 

A versenyz�knek gratulálok az önkéntes bátor kiállásért, a felkészülés vállalásáért, az irodalom szeretetéért és az 
arra érdemes élmény mások elé tárásáért. – Talán nem is tudják, hogy lelkiekben mennyit gyarapodik az ember 
egy-egy ilyen alkalommal.  

Jó volt hallgatni az els� díjas Fekete Andrást, aki jól választotta Mikszáth igen szép m�vét. Teljesen magáévá 
tudta tenni és elénk tárni. – Köszönöm neki az ünnepi varázslatot. 

Végül minden közrem�köd�nek nagy elismeréssel köszönetemet fejezem ki a magam és a Fábián Zoltán Alapít-
vány nevében is. 

 

Dunabogdány, 2013. február 4. 
Fábián Mária Magdolna 

Jöv�re Dunabogdányban találkozunk. 
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Kedves Gyerekek! Illik, hogy a márciusi Gyerekkuckóban 
lezárjam a januári feladvány megoldását. Arra vártam a 
tippjeiteket, hogy vajon én milyen újévi fogadalmat tettem 
rovatunkkal kapcsolatban? Bevallom, hogy én nem szoktam 
fogadalmat tenni, és ezzel a kis trükkös kérdéssel az volt a 
szándékom, hogy bevonjalak Benneteket a gyermekrovat 
szerkesztésébe, írásába. A jutalmat minden válaszoló meg-
kapja, és a jó ötleteket ,,fogadalmamhoz” híven felhasználom 
a Gyerekkuckóban. 

A mostani, márciusi számban még én választottam a témát. 
Remélem, nem lesz aktualitása a 175 évvel ezel�tti márciu-

si esemény, a nagy pesti árvíz kitörésének. 1838. március 13-
án a januári nagy havazás, majd az azt követ� olvadás nyo-
mán a zajló Dunán feltorlódtak a jégtáblák, és a víz betört a 
városba. A korábban megépített véd�gátak nem bírták a víz 
nyomását, északról és délr�l egyaránt támadt az ár. Március 
15-én tet�zött a Duna a mai Nagykörúton, a legnagyobb 
vízmélység 2,6 m volt. A szervezett mentés csak 14-én kez-
d�dött. A véd�k közül kiemelkedett báró Wesselényi Miklós, 
aki h�siességével érdemelte ki az ,,árvízi hajós” címet. Vö-
rösmarty Mihály és Jókai Mór is megörökíti legendás alak-
ját. 

 

 
Holló Barnabás alkotása Pesten (Belvárosi templom) 

 

,,Akkor még az ódon házak legnagyobb része rossz anyag-
ból volt épülve; a három napig folyvást emelked� vízár utca-
számra dönti le az épületeket, s néhol az els� emeletre is 
felhatolt. Akik szilárdan épült házakban megmenekültek, 
azokat meg az éhhalál fenyegette. 

Lánchíd még nem volt, hogy Budára lehetett volna futnia a 

a megrémült lakosságnak. Ekkor t�nt ki Wesselényi Mik- lós 
a többi életment� férfiak seregéb�l, mint els� a szabadító 
h�sök között, ki saját dereglyéjén éjjel-nappal járta a 
vízlepte utcákat, a legjobban fenyegetett házak lakóit felszed-
ve, s a biztosabb helyeken lev�knek élelmet osztva oly ernye-
detlen buzgalommal, amit csak az � óriási testereje bírt 
meg.” (Jókai Mór) 

Az árvízben Budán 204, Pesten 228 ház d�lt össze, félszáz-
ezer ember vált hajléktalanná, 153 ember vesztette életét. Az 
árhullám levonulása után szigorú szabályok alapján történt 
meg az újjáépítés. 

Kedves Gyerekek! A pesti árvíz legendás ,,árvízi hajósa” 
nemcsak e tettéért vált a magyar történelem kiemelked� 
személyévé, hanem az 1848-as forradalmat el�készít� re-
formkornak Széchenyi Istvánét meghaladó radikális nézetei-
ért (jobbágyfelszabadítás, sajtószabadság) is  

 

  

Fadrusz János zilahi szobra 
 

Talán azt is érdemes megjegyeznetek, hogy Fadrusz János 
szobrász – a kolozsvári Mátyás-szobor alkotója – Wesselényi 
alakját is megmintázta. A Zilah f�terén álló gyönyör� szobor 
a báró hatalmas alakját az alattvalói fölé emelt véd� kéz-
mozdulattal ábrázolja, így jelezve a magyar f�nemességnek a 
hazáért, és népéért érzett felel�sségét és áldozatvállalását. 

Kedves Gyerekek! Ha Pesten jártok a Ferenciek terén vagy 
a Nemzeti Múzeumnál, keressétek meg az 1838-as árvíz 
szintmagasságát jelz� emléktáblákat! 

A cikk alapján felfedeztek-e valamilyen kapcsolatot báró 
Wesselényi Miklós és Visegrád között? (Vigyázz! Cseles 
kérdés!) A jó megoldásért jutalom jár! 

 
 

Egy fotókiállítás  
ürügyén 

 

 

Nem panaszkodhatunk mi, visegrádiak, hogy a m�vel�dési 
ház programszegény lenne. Idén sem tehetjük, hiszen az 
újságban megjelent meghívó valami szépet sejtetett. A fel-
legvár – mint Visegrád egyik jelképe – adott témát egy ve-
gyészprofesszornak, Prof. Dr. Gánti Tibornak, hogy lakása 
teraszáról örökítse meg azt a négy évszakban. A téma adott, 
de hogy hány arca, változata van egy hegynek, várromnak, 
felh�nek, égboltnak, az csak ebb�l a válogatásból derül ki: 
vihar el�tti, napsütötte, alkonyi, hófödte, tavasszal zöldell�, 
�sszel bíborba öltözött és hadd ne soroljam tovább. 

A szép színes fotók magukért beszélnek – helyesebben a 
visegrádi várról. Ám a kiállítás igazi meglepetését az a tet-
szet�s kivitel� album jelentette, ami a teljes képanyagot 
tartalmazza a Kucsák Könyvkötészet és Nyomda jóvoltából – 
nagyon kedvez� áron. 

A fotók még néhány napig megcsodálhatók, és a tetszet�s 
kis könyv is megvásárolható a könyvtárunkban. Érdemes 
lapozgatni!                                                      

  Borsody István 
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Az óvodában történt… 
 

A mindennapok szokásos rendje az elmúlt id�szakban 
kicsit bes�r�södött az óvodában: farsangra készültek 
kicsik-nagyok. A készül�dés mindhárom csoportban már 
két héttel a farsangi mulatság el�tt megkezd�dött. Ennek 
oka, hogy mindhárom csoportban egy téma vagy mese 
feldolgozásával készülünk a jeles napra.  

 

 
 

Kiscsoportban egy fekete cica története volt az alapgon-
dolat, akinek nem tetszett a színe és fehér akart lenni. 
Hogy mi mindent kipróbált ennek érdekében…? Így aztán 
a kicsik sok-sok cicás énekkel, verssel, mesével, a macska 
tulajdonságainak megismerésével (dorombol, hízeleg, 
nesztelenül lépked, lesben áll türelmesen, nyelvével mo- 
sakszik…) készültek. A kicsik színeztek, rajzoltak, gyur-
máztak, gombolyagot tekertek és gurítottak, szimatoltak, 
füleltek… és sokat játszottak „macskásat”. Egy alkalom-
mal szóba került, hogy a macska holdfényben sétál a 
háztet�n, s eszembe jutott Beethoven gyönyör� m�ve, a 
Holdfény szonáta. Rövid néhány perces m� és elhoztam a 
gyerekeknek, meghallgatták a CD-t. Olyan sikert aratott 
ez a zene, hogy azóta lefekvéskor és ébredéskor rendsze-
resen kérik, hogy kapcsoljam be „tudod, azt a macskásat”. 

 

 
 

Középs�ben szül�i munkadélután keretében készítették a 
bohócsapkákat, pomponokat, �k bohócnak öltöztek. A 
színek, minták, formák, tréfás történetek kavalkádjával 
készültek, s a bohóc ügyességét, talpraesettségét verseny-
játékokkal, vetélked�kkel próbálták ki. 

A nagycsoport indián táborrá változott, kézjelekkel be-
szélgettek, indián nevet használtak (valamilyen jellemz� 
tulajdonságukat belesz�ve kapták a nevüket). A lányok 
sz�ttek-fontak, a fiúk doboltak, indián eszközöket készí-
tettek. 

 
 

Indián zenére járták a t�ztáncot, indián (jelleg�) ételeket 
kóstoltak, s farsang napján 23 életh� kis indián próbálta 
megélni ezt a kultúrát. Ilyenkor persze a feln�ttek is beöl-
töznek az adott csoport jelmezébe.  

Köszönjük a szül�knek a sok finom sütit, a segít�kész-
séget. 

Kisze bábokat készítettek a középs�sök, s megpróbálták 
el�zni a telet a csúf bábuk elégetésével, s idevágó rigmu-
sok skandálásával „Jöjjön a tavasz, vesszen a tél…” stb. 
A siker még várat magára, e cikk írásakor tombol a tél... 
bár hangunk nem lehet, az idén az id�járás igazán gyer-
mekbarát. 

 

 
 

Sokat szánkózunk, csúszkálunk a gyerekekkel, a hóem-
berépítésben is hatalmas gyakorlatra tettünk szert, s�t 
egyik délel�tt néhány ovissal a havas fellegvárat mintáz-
tuk meg a saját kézzel összehordott hegytet�n… 

Március az új háromévesek beíratásának a hónapja is, 
szeretettel várjuk azokat a gyermekeket és szüleit, akik 
2014. augusztus 31-ig a 3. életévüket betöltik. 

 

Beíratáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:  
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata, 
– lakcímkártya, 
– a gyermek TAJ száma. 
A két és fél éves gyermekek felvételére akkor van lehe-

t�ség, ha a település minden három éves gyermeke óvo-
dás és a maximális létszámot a csoport nem érte el. Az 
óvoda a hároméves gyermekeknek kötelez�! 

  

A leend� kiscsoportosok beíratásának helye és ideje:  
Fellegvár Óvoda, március 4–7-ig, naponta: 10–15 óra. 
Ha bármilyen kérés, kérdés vet�dne fel Önökben, keres-

senek a (26) 398-130-as telefonszámon! 
Dobó Istvánné mb. óvodavezet� 
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NEMZETISÉGI OLDAL  – Szerkeszti  a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
 

 

HÓFEHÉRKE (2.) 
SCHNEEWITTCHEN 

(Folytatás) 
 

In dem Häuschen war alles klein, aber peinlich sauber. Da 
stand ein weißgedecktes Tischlein mit sieben kleinen Tellern, 
Löffelchen, Gäblein, Messerlein und Becherlein. An der Wand 
aber standen sieben Bettlein. Weil Schneewittchen hungrig und 
durstig war, aß es von jedem Tellerlein ein wenig und trank ein 
wenig aus jedem Becherlein. Dann legte es sich in ein 

Bettchen, weil es müde war, und 
schlief ein. 

 Als es dunkel war, kamen die 
Herren des Häusleins, das waren 
sieben Zwerge, von der Arbeit 
heim. Sie zündeten ihre Lichter 
an, und da sah einer 
Schneewittchen im Bett liegen. 
Er rief die andern, und alle 
kamen herbeigelaufen. „Was ist 
das für ein schönes Kind!” riefen 

sie, und hatten so große Freude, daß sie es nicht aufweckten, 
sondern fortschlafen ließen. 

Am Morgen erwachte 
Schneewittchen und erschrak, 
als es die Zwerge sah. Aber die 
waren so freundlich, daß es bald 
keine Angst hatte. Es erzählte 
ihnen alles, und die Zwerge 
sprachen: „Willst du unseren 
Haushalt führen, kochen, 
waschen, flicken und alles 
ordentlich halten, so kannst du 
bei uns bleiben. „Von Herzen 

gern,” sagte  Schneewittchen und blieb bei ihnen.  
Die Königin aber fragte ihr Spieglein wieder: ,,Spieglein, 

Spieglein an der Wand, wer ist die schönste im ganzen Land?” 
Da antwortete der Spiegel: „Frau Königin, Ihr seid die 
Schönste hier, aber Schneewittchen über den Bergen bei den 
sieben Zwergen ist tausendmal schöner als Ihr!”      (Sch. H. I.) 

 

Területi német nemzetiségi  
vers- és prózamondó verseny  

Visegrádon 
 

Az Áprily Lajos Általános Iskola ebben a tanév-
ben, február 15-én volt a házigazdája a német vers- 
és prózamondó versenynek. Pomázról, Budakalász-
ról, Dunabogdányból, Kisorosziból és Visegrádról 
érkeztek a nevezések. Igyekeztünk a versenynek 
megfelel� helyet adni, jól el�készíteni a verseny 
napját. A verseny elején kis m�sorral kedveskedtünk 
vendégeinknek. Tanáraik, szüleik kísérték el a gye-
rekeket.  

A hat kategória zs�rijébe meghívtuk a szomszéd 
települések és a helyi német nemzetiségi képvisel�-
ket, iskolánk volt tanárait, a Pest Megyei Német 
Iskola Egyesület vezet�jét, Herein Máriát. Köszön-
tötte a vendégeket Bozóki Marianna igazgatón� és 
Zeller Márton német önkormányzati elnök. 

A vendéglátáshoz, a jutalmakhoz anyagi támoga-
tást adott a visegrádi Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat és az Észak-magyarországi Német Önkor-
mányzatok Szövetsége. Ezzel a segítséggel sikerült 
minden díjazottnak német nyelv� könyvet ajándé-
koznunk. 

A zs�ri többször is kénytelen volt holtversenyt hir-
detni, olyan jónak ítélték az el�adásokat. Az els�, 
második helyezettek örülhettek, hiszen �k továbbju-
tottak a megyei fordulóba, melyet március 20-án, 
Pilisszentivánon tartanak. 

A visegrádi iskolások szép eredményt érek el. Bene 
Júlia a IV. kategóriában, Alvincz Bernadett a nyelv-
járás kategóriában jutott 1. helyezettként a megyei 
versenyre. Irsai Tamás 2., Gersonde Olivér, Marton 
Bálint és Muckstadt Szabina 3. helyének is örültünk. 
Gratulálunk valamennyi helyezettnek! 
                                                        Schmidt Anna  

f�szervez� tanárn� 

 
 

 
A kismarosi ,,Malenykij robotra” elhurcoltak emlékm�vének koszorúzása  

2013. január 13-án volt Kismaroson.   
Jung Vilmos és fia a Duna Menti Svábokért és Németekért Alapítvány nevében képviselte Visegrádot 
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Értesítünk mindenkit, hogy a filmklub vetítései a kö-

vetkez� napokon lesznek: 2013. március 6., 20., ápri-
lis 3. (szerda). 

Minden érdekl�d�t szeretettel váruk a könyvtárba.   
Részletesebb információval a m�vel�dési házban, 

vagy a 398-128-as telefonszámon tudunk szolgálni. 
 

 
 

A Mátyás Király M�vel�dési Ház 
szeretettel hívja Visegrád város lakosságát 
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22001133..  mmáárrcciiuuss  1166--áánn,,  sszzoommbbaattoonn  1166  óórráárraa    
a m�vel�dési házba  

  

A kiállítás 2013. május 1-jéig tekinthet� meg  
a könyvtár nyitva tartása szerint 

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

Minden érdekl�d�t szeretettel várunk! 
 

 
 

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

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

mely nagypéntek miatt egy héttel hamarabb, azaz 
 

2013. március 22-én, pénteken 18 órától 
lesz a könyvtárban 

 

Ebben a hónapban 
 

dr. Boda László 
teológus professzor, 

a Pázmány Péter Katolikus Egyetem  
nyugalmazott egyetemi tanára 

 

tart  
 

el�adást 
 

A torinói lepel rejtvénye 
 

címmel 
 

A belépés ingyenes! 

Mindenkit szeretettel várunk! 
 

 
 

Szeretettel várunk mindenkit, szigeten innen és túl egy-
aránt, a III. Dunakanyar kézm�ves kiállítás és vásár elneve-
zés� hagyományteremt� rendezvényre, mely a Dunakanyar-
ban található településeken él� és alkotó, természetes alap-
anyagokat felhasználó kézm�vesek kiállítása és vására. Az 
esemény a szigetmonostori és a tahitótfalui Faluház szerve-
zésében valósul meg. 
 

 
 

A III. Dunakanyar kézm�ves kiállítás  
és vásár id�pontja: 

2013. március 2., szombat 9.00–19.00 óráig 
 

Az esemény helyszíne: 
Szigetmonostor – Faluház, Árpád u. 15. 

 

Programok a Faluházban: 
09.00–19.00 óra Dunakanyar kézm�ves kiállítás és vásár 
10.00–13.00 óra Kézm�ves bütykölde gyerekeknek 
10.30–11.30 óra Szigeti Veszedelem zenekar népzenei m�so-

ra I. 
14.00–14.30 óra Zöldfül� Bogár zenekar és Szigeti Kisvesze-

delem m�sora 
15.00–16.00 óra Szigeti Veszedelem zenekar népzenei m�so-

ra II. 
16.30–17.15 óra Görömb� Kompánia: Mesébe sz�tt tánc, 

táncba sz�tt mese 
17.30 óra III. Dunakanyar kézm�ves kiállítás és vásár 

díjátadó ünnepsége 
18.00 óra Moldvai táncház (Görömb� Kompánia 

Strack Orsolyával) 
A kézm�ves kiállításon megjelen� alkotók egy megmérettetésen 
is részt vesznek, neves szakmai zs�ri választja ki a legkiválóbb 
portékáit, az alábbi kategóriákban: kerámia-, k�-, fa-, b�r-, 
üveg- és fém-, csuhé- és szalma-, textil- és nemeztárgyak; egyéb 
anyagból készült tárgyak. 
Minden kézm�ves 2 db alkotással nevezhet be a megmérettetés-
re. A kategóriánként legkiválóbbnak ítéltetett portékák készít�i 
elismerésben részesülnek, nevük és alkotásuk a Dunakanyarban 
található médiumokon keresztül közhírré tétetik. 
A közönség is véleményt formál, kategóriáktól független, össze-
vont közönségdíjat oszt ki! 
 
 

További információ az eseményr�l: 
www.szigetmonostor.hu vagy www.tahitotfalu.hu 
 

Kovács Attila faluházvezet�, az esemény f�szervez�je  
                                        06 (70) 374-0541 
                        Béres Gabriella közm�vel�dés referens,  
                      az esemény f�szervez�je 06 (30) 337-5527 
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Március 10-én, vasárnap 16–18 óráig táncház  lesz  
az Áprily iskolában.  

Mindenkit szeretettel várunk! 
 

Szabóné Mayer Katalin 
 

Ringató – Zenei foglalkozás Visegrádon 
 

Február elejét�l, szerda délel�ttönként 10.30 órakor magyar 
népdalokat énekl� közösség gy�lik össze a Mátyás Király M�ve-
l�dési Házban. Édesanyák a kisgyermekeikkel egy olyan közös-
ségre találnak, melyben saját örömükre, felszabadultan énekel-
hetnek és kisbabáik örömére önfeledten játszhatnak. Mókás csik-
landozókat, gyöngéd arcsimogatókat, lendületes lovagoltatókat, 
bens�séges ölbeli játékokat. A gitár és népi furulya hangja meg-
érinti a legkisebbeket is.  

 

 
 

A közösségi éneklés élménye pedig leírhatatlan! Ez a zenében 
eltöltött egy óra nem múlik el nyomtalanul, hanem beépül mind-
annyiunk lelkébe. 

Nagy izgalommal, lelkesedéssel és szeretettel építgetjük ezt a 
családias énekl� közösséget. 

Ha szeretnél ennek a közösségi élménynek a részesévé válni, 
gyere el a Ringató foglalkozásokra! 

Szeretettel várunk minden kedves érdekl�d� Édesanyát a kisba-
bájával a minden szerdán délel�tt 10.30 órakor kezd�d� Ringa-
tónkra, a Mátyás Király M�vel�dési Házba! Nagy örömmel ké-
szülök a legközelebbi találkozásunkra! 

Szeretettel: 
                                                           Gencsi Marietta 

édesanya és Ringató foglalkozásvezet� 

Egy újabb programajánlat  
a könyvtár évében 

 

Könyves piknik  
a m�vel�dési ház  

kertjében 
 

A Mátyás Király M�vel�dési Ház és Városi 
Könyvtár a visegrádi könyvtár éve programso-
rozat keretén belül 2013. március 23-án, szom-
baton a könyvtár kertjében családi könyves 
csereberét rendez.  

Ha Önöknek és családjuknak vannak olyan 
regényei, gyermekkönyvei, amelyek csak a port 
fogják a polcokon, akkor ne dobják ki azokat – 
különösen akkor ne, ha szépirodalmi vagy szó-
rakoztató olvasmányokról, szakácskönyvekr�l 
vagy kézimunkával foglalkozó kiadványokról 
van szó –, hanem hozzák el a könyvtárba és 
ezzel lehet�ségük nyílik régi, megunt könyve-
iknek elcserélésére. A gyerekeket színez� és 
társasjátékokkal várjuk. 

Amennyiben kedvet éreznek ahhoz, hogy ne 
csak „kin�tt” könyveiket hozzák magukkal, 
hanem legkedvesebb családi történeteiket, me-
séiket is, akkor jóíz� beszélgetéssel tölthetjük el 
ezt a szépnek ígérkez� délel�ttöt.  

Kicsiket és nagyokat egyaránt szeretettel vá-
runk szombaton 10–14 óráig tartó rendezvé-
nyünkön. Rossz id� esetén a rendezvényt a 
könyvtárban tartjuk meg. Kérjük, hogy részvé-
teli szándékukat 06 (26) 398-128-as telefon-
számon el�re jelezzék. 

Fehér Judit 
könyvtáros 

 

Magyar László: 
 

TAVASZRA  
VÁLTVA 

 
 Az Ördögbánya tört falán, 
 a medd�hányás oldalán 
 napsütötte folt. Újabb folt: 
 egy-egy pötty hóvirágcsokor. 
 

 Tavaszi lenge lángver�k, 
 els� hírhozók, hírviv�k. 
 

 Madár mondja: – Most nyitni kell! – 
 s a hunyor rögtön ráfelel. 
 Halovány szirmokat fakaszt. 
 Alig virág, de nem haraszt. 
 

 A parányi, t�-kankalin 
 elmereng bimbó sarjain. 
 
 Visegrád, 2013. február 7. 
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A Márai-program 2. fordulója révén több mint 200 új kötet érkezett a könyvárba. Szeretnék kedvet csinálni a könyvek 
olvasásához, ezért engedjék meg, hogy id�r�l id�re bemutassak közülük néhányat. 

 

Mindenekel�tt Harper Lee: Ne bántsátok a feketerigót! cím� m�vét ajánlom figyelmükbe, mely 
nem sokkal a megjelenése után már igen tekintélyes olvasottsággal büszkélkedhetett. A regény az 
Egyesült Államok történelmének talán legsötétebb id�szakát mutatja be, amikor a fajgy�lölet 
áthatotta az egész társadalmat, a társadalmi intézményeket, beleértve az igazságszolgáltatást is. 

A regény f�szerepl�je Atticus Finch, egy ötvenes ügyvéd, aki felesége halála után egyedül 
neveli két gyermekét, és mindent megtesz, hogy a világválság sújtotta, társadalmi konfliktusokkal 
terhelt világban gyermekeit tisztességre, becsületességre, toleranciára tanítsa. � maga válik 
gyermekei példaképévé, amikor kijelölik egy ártatlanul megvádolt fekete férfi védelmére.  

A m� érdekessége, hogy az író mindvégig a f�h�s hat éves kislányának szemével láttatja az 
eseményeket.  

 

Miután a Márai-programról van szó, a másik könyv, amelyet olvasásra 
ajánlok, a program névadójának, Márai Sándornak két kisregényt magába 
foglaló kötete.  

Az igazi/Judit… és az utóhang, e két szorosan összekapcsolódó regényben Márai a szerelemr�l, 
a szenvedélyr�l, az élet végs� értelmér�l ír.  

Az igazi cím� kisregénye 1941-ben jelent meg, sokan az író legértékesebb írásának tartják. 
Valószín�, hogy Márai is ezt gondolta, hiszen 1979-ben megjelentette a folytatását Judit 
címmel. Az igaziban egy tönkrement házasság két szerepl�jének, el�ször a feleségnek, majd a 
férjnek a vallomását olvashatjuk közös életükr�l, kapcsolatukról.  

A másik kisregény is a férfi és a n� küzdelmének, egymásra találásának és elválásának 
örökzöld témáját dolgozza fel és helyezi új megvilágításba. 
 

Máté Angi Bródy Sándor- és Aranyvackor-díjas, erdélyi magyar írón� 
gyermekkönyvével zárom márciusi könyvajánlómat. A hat rövid mesét magába foglaló Ez egy 
susogó levél olyan hétköznapi fogalmakról szól, mint a szeretet, a félelem, a fázás vagy a 
magány. Mégis különlegesek ezek a történetek, amelyekben az érzékelésnek kitüntetett szerepe 
van.  
 

Végezetül tájékoztatom Önöket arról, hogy márciusi olvasás-népszer�sítési programunk 
keretében, minden könyvtári beiratkozónak öt alkalommal ingyenes internethasználatot 
biztosítunk. 

Fehér Judit könyvtáros 
 

 

Vörsi kirándulás 
 

 

A Somogy megyei Vörs kis település, mindössze néhány 
százan lakják, de hírük, tenni akarásuk példamutató. 
Advent ünnepe el�tt nagy összefogással kezdik építgetni, 
díszítgetni, b�vítgetni a szívüknek oly kedves betlehemi 
városkát. Így aztán nem is csoda, hogy a kezdetben 1-2 
m2 terület� bibliai életképb�l napjainkra 50 m2 lett. 
Jelenleg Európa (!) legnagyobb, templomon belüli 
betleheme. A gipszb�l készült ember- és állatfigurák 
kivételével, minden természetes anyagból készült. Szinte 
egy teljes életkép elevenedik meg el�ttünk: kis patak, 
rajta átível� fahíd, pásztorok, ahogy a nyájat terelgetik, 
emberek, akik élik a mindennapjaikat. A középpontban 
pedig egy szerény istálló: benne a világot megváltó Jézus, 
Sz�z Mária és József. A feldíszített feny�kön horgolt 
angyalkák, harangok, gömbök.  

Mindezt miért is készítik el a vörsiek évr�l évre? Talán 
azért, hogy a látható bibliai táj elvezessen bennünket a 
Láthatatlanhoz!  

Huszonöten, visegrádiak mi is útra keltünk, hogy 
mindennek részesei lehessünk. Nem csalódtunk. S�t! 
Nagy elismeréssel jöttünk el a plébániatemplomból, hogy 
tovább ismerkedjünk ennek a pici zsákfalunak a 
nevezetességeivel. 

Megnéztük a több ezer darabos, a világ minden tájáról 
összegy�jtött szappangy�jteményt. Mint megtudtuk, e 
gy�jtemény még országos szinten is egyedülálló. 
Szívesen töltöttünk volna még több id�t is a sok-sok 
érdekes szín�, formájú, illatú mosdószerek kiállításán, de 
még vártak ránk további meglepetések. Hatalmas t�zoltó 
múzeuma van a településnek, amit szeretettel és jogos 
büszkeséggel mutatnak az érdekl�d�knek. Itt ,,fészkel” – 
most már preparálva – a híres vörsi gólya is, aki mindig 
els�ként jött vissza hazánkba, hazájába. 

Tájházukban gondosan összegy�jtöttek minden olyan 
eszközt, ruházatot, bútorzatot és egyéb használati tárgyat, 
ami tükrözi e vidék arculatát, szokásait, életvitelét, 
hagyományait. 

A három, témájában teljesen különböz�, de a maga 
nemében egyedülálló helyszín mindegyikünk elismerését 
és tetszését elnyerte. Fokozta jó közérzetünket az is, hogy 
mindhárom helyen kedves, mosolygós, segít�kész, 
elhivatott helyi vezet�k fogadtak bennünket. Egyszóval 
minden adott volt ahhoz, hogy az idelátogató jól érezze 
magát, jó hírét vigye a falunak és visszavágyjon. 

Így voltunk ezzel mi is. Jó érzéssel, a látottakkal és 
hallottakkal feltöltekezve ültünk fel a kényelmes, meleg 
buszunkra, hogy a tervezett id�ben visszaérkezhessünk 
Visegrádra.  

Bocskay Zsuzsa 
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Tisztelt Szül�k! Kedves Gyerekek! 
 

Az Apát-kúti Általános Iskola csapata  
sok szeretettel vár minden érdekl�d� szül�t  

és leend� „apát-kútis” tanulót 
 

iskolanyitogató rendezvényére 
 

2013. március 23-án 10.00 órakor Visegrádon, 
az Apát-kúti Általános Iskolába 
(volt Dunakanyar Erdei Iskola) 

Cím: Visegrád, Mátyás Király út Hrsz 03/157 
www.apatkuti.hu 

 

 
 

A Visegrádi Szövetség 
  

TÁRSADALMI MUNKÁRA – 
SZEMÉTSZEDÉSRE  

 

hívja  

Visegrád és Visegrád-Szentgyörgypuszta lakosait! 
 

Ideje:  
2013. március 22-én, pénteken 14 órától 

  

Találkozó: 
 a Deltánál, 

 illetve a 11-es út–id�sek otthona  
bejárati út keresztez�désénél 

  

Tervünk: 
a Duna-part területének, illetve a 11. sz. út melletti 

területeknek a takarítása:  
a futballpálya és a révállomás között,  

valamint a Delta és környéke, 
továbbá a 11. sz. út melletti területek  

és Szentgyörgypuszta takarítása 
  

Mindösszesen két-három órai munkára  
kérjük Önöket.  

Keszty�t, m�anyag zsákokat  
és egyéb eszközöket biztosítunk.  

A hulladék elszállítását megszervezzük. 
 

Kérjük Önöket, ha ezen a napon  
a közös szemétszedésre nem tudnak eljönni,  

akkor saját környezetükben  
– járdákon, árkokban – végezzenek takarítást!  

  

Mindenkit várunk!  
 

Kérjük a visegrádi civil szervezeteket, 
 intézményeket,  

hogy az alkalomra mozgósítsák tagjaikat! 
 

Tegyük szebbé városunkat és környezetét!  
  

 Visegrádi Szövetség  

��
�������������
 

A Bummer, a Bamkó, a Bamika, a Bamilinkó mind 
ugyanazt a kutyát jelenti. � volt a mi 11 éves törzsköny-
vezett, fajtiszta airdale terrierünk. Hathetes kora óta gye-
rekünket, unokánkat pótolta. Nem volt egy mindennapi 
kutya: ahogy azt Jack London is megírta róluk: tudott 
énekelni, beszélni és nagyokat mosolyogni-nevetni. Két-
éves korában egy csúnya baleset érte, ahol eltörött a csí-
p�je, de az élni akarás, ha sántán is, de lábra állította. 

Bumyka társadalmi lény volt, imádott szomszédolni: em-
berrel, állattal egyaránt szoros barátságot tudott kötni. � 
nem csak a mi kutyánk volt, hanem az egész Dobos-
hegyé. Egy tálból evett a félelmetes Erikkel! Istvánék 
Walter kutyájához komoly barátság f�zte, beszélgettek az 
utcán át, és együtt sétáltak mindennap. Attila vizslájához, 
a Zsuzsához, komoly szerelem f�zte, és órákat tudtak mé-
lázni a teraszukon. Hazakísérte az id�s szomszédokat is, 

akik kijártak nyaralóikhoz. Egy visegrádi nagymama 
rendszeresen hozta fel unokáit, és vitte Bumy és Liby ku-
tyánkat sétálni a gyerekekkel; nagyon szerették egymást. 

Istvánéknak � volt a pótgyereke, és nagyon szerették 
egymást. Utóbbi id�ben csak István vitte a kutyákat sétál-
ni, mert Bill csíp�protézist kapott a nyáron, és nehezére 
esik a sétálás. Így történt, hogy február 12-én, mikor elvit-
te a három kutyát a szokásos sétára, a betonozott utcától 
30 méterre az erd�s területen egy orvvadász lel�tte Bumyt. 
Ugyanazzal az er�vel megölhette volna a másik két kutyát 
és Istvánt is. Illegális helyen, illegálisan lövöldözött. 

A mi harcos Bumykánk, aki úgy szeretett élni, legalább 
nem párnák közt halt meg. 

Anthony Mária és Bill 
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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 
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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 

 
Téli ivartalanítási és chipbeültetési akció! 

 

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

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

 

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

Irányár: 150.000 Ft + rezsi 
Érdekl�dni lehet: 06 (30) 901-7820 

 

Hirdessen a Visegrádi Hírekben! 
Kedvez� hirdetési tarifák! 

Többszöri megjelenésnél árkedvezmény! 
 

Áprilisi számunkba szánt írásaikat 
kérjük MÁRCIUS 15-IG eljuttatni a 

mikesytamas@freemail.hu vagy 
borsody44@gmail.com vagy 

borsody.istvan@freemail.hu e-mail címre! 
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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 

 

 
 

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

Honti László 
06 (20) 356-6634 
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AJTÓ, ABLAK, ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA 
garanciával, korrekt áron 

 

SZEZONNYITÓ AKCIÓ! 
 

Herr Gábor 06 (20) 399-7027 
vagy 06 (20) 599-9337 

www.herrsta.eu 
 

 

VISEGRÁDI HÍREK 
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala 

Megjelenik havonta, 800 példányban  
Felel�s szerkeszt�: Gróf Péter 

A szerkeszt�bizottság tagjai:  
Borsody István, Gróf Péter, dr. Gróh Dániel, Kálazy László,  

Mezei Anna, Mikesy Tamás, Scheiliné Herendi Ida 
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