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Az id�közi önkormányzati választás végeredménye Visegrádon 
 

Tisztelt Választópolgárok! 
 

A Helyi Választási Bizottság (HVB) által 2012. május 6-ra kiírt id�közi önkormányzati választás a HVB 
joger�sít� 38/2012. (május 9.) határozatának döntése értelmében érvényes és eredményes volt. 
 

A megválasztott polgármester: FÉLEGYHÁZI ANDRÁS (359 szavazat) 
 
A további polgármesterjelöltek:  Abonyi Géza (315 szavazat) 
     Lelkes László (182 szavazat) 
     Dr. Balázs Mária Anna (15 szavazat) 
 

A megválasztott képvisel�k:   1. BÁRTFAI ISTVÁN (459 szavazat) 
      2. MIKESY TAMÁS (423 szavazat) 
      3. BÁLINT ZSOLT (385 szavazat) 
      4. DR. KUCSERA TAMÁS GERGELY (378 szavazat) 
       5. SCHÜSZTERL KÁROLY (355 szavazat) 
      6. HINTENBERGER ANDRÁS (295 szavazat) 
 

A további képvisel�jelöltek:    7. Meszárek György (279 szavazat) 
       8. Grósz Gábor (271 szavazat) 
       9. Kovács Gábor (267 szavazat) 
     10. Dr. Szendr�i Lajos Zoltán (213 szavazat) 
     11. Kiss Károly (208 szavazat) 
     12. Sándorfi Péter (178 szavazat) 
     13. Schandl Lóránt (155 szavazat) 
     14. Gajdos Attila (138 szavazat) 
     15. Scheiliné Herendi Mária Ida (135 szavazat) 
     16. Kangas Kinga (132 szavazat) 
     17. Máthé Gábor (87 szavazat) 
     18. Balázs Lajos (86 szavazat) 
     19. Dr. Balázs Mária Anna (77 szavazat) 
     20. E�ry Dénes (74 szavazat) 
     21. Szabó József (57 szavazat) 
     22. Ispán László György (34 szavazat) 
     23. Czaga Károly Miklós (31 szavazat) 

    24. Oláh Zoltán (25 szavazat) 
 

A Helyi Választási Bizottság és a Helyi Választási Iroda gratulál a megválasztottaknak, és eredményes 
munkát kíván. 

 

Visegrád, 2012. május 10. 
 

         Helyi Választási Bizottság  
         és Helyi Választási Iroda 
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Kedves Visegrádiak! 
 

Ezúton szeretném megköszönni mindazoknak a támogatását, akik a választás alkalmával megtiszteltek szavazatukkal 
és bizalmukkal. Az újonnan megválasztott polgármesternek és képvisel�knek gratulálok, és sok sikert kívánok munká-
jukhoz Visegrád javára. 

Abonyi Géza  
 

Kedves Olvasó! Kedves Visegrádi Polgár! 
 

2012. május 6-án Visegrád rangjához méltóan, törvényesen, tisztán és rendben lezajlottak az önkormányzati választá-
sok. Köszönet illet ezért mindenkit: a választópolgárokat, a polgármester- és képvisel�jelölteket és mindenkit, aki a 
választás lebonyolításában részt vett. 

A számok alapján kiderült, hogy csapatunk, a Visegrádért Tenni Akarók Társasága, elnyerte a választók többségének 
bizalmát. A számokból azonban más is látszik: Visegrád egyértelm�en a változásra, az új lendületre szavazott. 

Kedves Visegrádi Polgárok! 
Önök jól tudják, tudhatják, hogy a választásra való felkészülés id�szakában sem tettünk felel�tlen ígéreteket. Most is 

csak annyit ígérhetek a magam és a mellettem álló képvisel�k nevében, hogy minden igyekezetünkkel és er�nkkel a 
város javáért fogunk dolgozni. Bizalmukat köszönöm, és további támogatásukat kérem az el�ttünk álló feladatok meg-
oldásához – mindannyiunk érdekében. 

Félegyházi András 
polgármester 
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Mindenekel�tt köszönjük mindenkinek a biztatást, a segítséget és támogatást. Köszönjük a bizalmat, mely a szavaza-
tokban nyilvánult meg irányunkban.  

Tudjuk, hogy a neheze most jön, érezzük a várakozást, mely ezt az eredményt szülte. Munkánkat a kampányban meg-
fogalmazottak szerint józan helyzetelemzéssel, higgadt megfontolással, határozottan és szakszer�en kívánjuk végezni. 
Bennünk megvan az elszántság és a tenni akarás, de komolyan gondoljuk, hogy ez az összefogás az Önök támogatása 
nélkül csak talmi. Az elmúlt id�szakban a Visegrádért Tenni Akarók Társasága megmutatta, hogy képes az összefogás-
ra, ezt most az egész városra szeretnénk kiterjeszteni. 

Bálint Zsolt, Bártfai István, Félegyházi András, Grósz Gábor, 
Dr. Kucsera Tamás Gergely, Mikesy Tamás és Schüszterl Károly 
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VÁROSHÁZI HÍREK 
 

Tájékoztató a képvisel�-testület 2012 áprilisában tartott üléseir�l 
 

Április 4. 
– Új közbeszerzési szabályzatot fogadott el a képvisel�-testület, mely az új törvényi szabályozás tükrében készült el. 
– Elfogadta a testület az óvodab�vítés kivitelezési munkáira vonatkozó közbeszerzési kiírást, valamint a meghívandó 

cégek listáját. 
– Nem fogadta el a képvisel�-testület a 200 millió forintos célhitel keretösszegének csökkentését, illetve ezzel együtt a 

hitel rendelkezésre tartási idejének módosítását sem. 
– Tulajdonosi hozzájárulás kiadására került sor egy talajvíz-megfigyel� kút létesítéséhez. 

 

Április 19. 
– Elutasította a testület azon javaslatot, mely szerint még ebben a testületi ciklusban hallgassák meg a munkatervben 

szerepl� beszámolókat, tájékoztatókat a tavalyi év munkájáról (rend�r�rs, körzeti megbízott, m�vel�dési ház, házi-
orvos). 

– A városközpont projekttel kapcsolatban döntés született arról, hogy egy, a tervpályázatok kiírásában tapasztalt épí-
tészt meg kell bízni a tervpályázati dokumentáció összeállításával, annak a képvisel�-testületi döntésre való el�ké-
szítésével; a pályázati dokumentáció összeállításának költsége nem haladhatja meg a bruttó 100.000 Ft-ot. 

– Kérelemre hozzájárulását adta a képvisel�-testület Máthé Gábor és Spáth Diána építtet�k részére, a Zách K. utcában 
létesítend� helytörténeti múzeum kapcsán az el�írásoknak megfelel� számú (11 db) parkolóhely közterületen való 
kialakításához. 

– A Schulek utca útépítési beruházására 4 millió forint elkülönítésér�l döntött a testület a tartalék alap terhére és a 
részletes költségvetés, valamint joger�s engedélyek birtokában kezd�dhet meg a kivitelezés. 

– A Tölgyfa utca esetében is hasonló döntés született, azzal a különbséggel, hogy erre 3 millió forint fedezet elkülöní-
tésér�l határozott a testület. 

– A képvisel�-testület jóváhagyólag elfogadta Kovács László rend�r alezredes úr kinevezetését a Szentendrei Rend�r-
kapitányság kapitányságvezet�jeként. 

– Hozzájárult a testület egy harmadik buszvezet� alkalmankénti foglalkoztatásához. 
– Elfogadták a polgármesteri hivatal új alapító okiratát, valamint az önkormányzat szakfeladat rendjét az új miniszteri, 

illetve kormányrendeleteknek megfelel�en. 
 

Április 25. 
– Engedélyt adott a képvisel�-testület Tisza Zoltán részére a nagy parkoló melletti park egy részén pónilovagoltatásra, 

a tavasztól �szig terjed� id�szakban, hétvégenként, alkalomszer�en, melynek feltétele a terület gondozása és tisztán 
tartása. 

– 10%-os díjemelés elfogadásáról döntött a testület a hulladékszállítás tekintetében, mely ajánlatot megküldtük a Ka-
posvári Városgazdálkodási Zrt.-nek; válasz egyel�re még nem érkezett. 

– Elfogadta a képvisel�-testület a Duna menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon c. pályázat megvalósításához a 
tájékoztatás és nyilvánossági feladatokat ellátó szervezet beszerzésére vonatkozó ajánlatkérési felhívások kiküldését 
a 3 javasolt cég részére. 

– Az idei költségvetésbe betervezett 990.000 Ft kifizetés engedélyezésér�l döntött a testület a Visegrádi Sport Egyesü-
let részére, mivel egy korábban benyújtott pályázatot elnyertek és annak önrészéhez szükséges ez az összeg az egye-
sület részére. 

– Részletfizetési megállapodás kötését engedélyezte a képvisel�-testület a Visegrádi Faipari Kft. részére, az adóhátra-
lékainak befizetése kapcsán. 

– Hozzájárulását adta a testület a Visegrádi 64/15 hrsz.-ú ingatlanra korábban bejegyzett jelzálogjog törléséhez. 
– Módosították az 50 millió forintos folyószámlahitelt, valamint a 10 millió forintos munkabérhitel szerz�déseket az 

egyes közpénzügyi tárgyú törvényeknek az államháztartás önkormányzati alrendszerét érint� módosításáról és azok 
más törvénnyel való összhangjának biztosításáról szóló törvény el�írásai szerint. 

Tóth János mb. jegyz� 
 

LOMT ALANÍTÁSI  H IRDETMÉNY 
A Kaposvári Városgazdálkodási ZRT. Visegrád teljes közigazgatási területén 

KATI 

2012. június 16-án, szombaton VESZÉLYES HULLADÉKOT  
gy�jt (autógumi, akkumulátor, festék, növényvéd� szer, maradék motor- és ken�olaj, olajsz�r�, festékes és olajos 
göngyöleg, szárazelem, elektromos és elektronikus berendezéseket, pl. tv-t) 

 

A veszélyes hulladék gy�jt�helye: a Deltánál (a Nap utca torkolatánál épített parkoló) 
 

2012. június 18-án, hétf�n LOMTALANÍTÁST  
végez. Kérjük, ne tegyenek ki sittet, zöldhulladékot! Kérjük, együttm�ködéssel fogadják, és segítsék a lomtalanítók 
munkáját! 

Tóth János mb. jegyz� 
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Az Áprily iskola áprilisi eseményei 
 

Katasztrófavédelmi versenyen 
 

A hagyományokhoz h�en április 11-én ismét részt vet-
tünk a Szentendrén megrendezett katasztrófavédelmi 
versenyen.  A csapat tagja volt Bodola Botond, Paulusz 
Balázs, Harsányi Bence és Oláh Marcell. A feladatok 
igen változatosak voltak, igénybe vette a gyerekek elmé-
leti tudását és fizikai teljesít� képességét is.  

 

 
 

Koncentrálás verseny közben 
 

A versenyen a tizenhat általános iskolai csapatból az 
el�kel� 2. helyen végzett csapatunk csupán öt ponttal 
maradt le a dobogó legfels� fokáról.       

Demeter Bálint 

������
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Április 16-án rendezték Nagymaroson a Kittenberger 
M�vészeti Fesztivál keretein belül az immár hagyomá-
nyossá vált szavalóversenyt. A téma a haza-, a szül�föld-
szeretet volt; mivel ez a téma napjainkban, amikor sok 
fiatal más országokban próbál szerencsét, különösen id�-
szer�. Egyetértek a szervez�kkel abban is, hogy a mi 
korszakunkban az igazi értékekre fel kell hívni a fiatalság 
figyelmét. Erre pedig mi lenne alkalmasabb, mint nagy 
költ�ink csodálatos versei! 

Visegrádról hat tanulóval mentünk hétf�n délben a 
nagymarosi m�vel�dési házba. Ott nagy szeretettel fogad-
tak minket, megkínáltak szendviccsel, üdít�vel, majd 
megkezd�dött a verseny. Két kategóriában indulhattak a 
diákok: ötödik-hatodik osztályosok és hetedik-nyolcadik 
osztályosok mérhették össze felkészültségüket, tudásukat. 
Sok szép szavalatot hallottunk, bizony a zs�ri nehéz hely-
zetben volt. Végül megszületett a döntés.  

Az ötödik-hatodik osztályosok közül Muckstadt Szabina 
második helyezést ért el. 

A hetedik-nyolcadik osztályosok versenyében Paulusz 
Balázs kapta az els� díjat, Fekete András második lett. A 
szép oklevelek és jutalomkönyvek mellé sok dicsér� szót 
is kaptak a visegrádi diákok, mert mindig nagyon szép 
versekkel, színvonalas versmondással vesznek részt a 
rendezvényen.  

Gratulálunk a szerepléshez és a jó eredményekhez! 
Jeneiné Vörös Margit 

Föld napja kerékpáros túra 
 

12 tanuló és 3 feln�tt vállalkozott arra, hogy a Föld nap-
ja alkalmából szervezett kerékpártúrán letekerje az el�ttük 
álló távolságot. Borongós id� volt (olyan is akadt, aki 
megijedt és nem jött el), reggel, mikor megtörtént a ke-
rékpárok m�szaki ellen�rzése. 

 

 
 

Irány Zebegény! 
 

Átkompoztunk, majd egy lendülettel feltekertünk Zebe-
génybe. A rétesházat kihagytuk (pedig finom rétesek 
vannak), és elindultunk a márianosztrai úton. Itt máris 
beigazolódott Murphy törvénye: ha kerékpározol, akkor 
mindig szembe fúj a szél és hegynek fölfelé kell tekerni. 
Bizony, a kaptató kicsit szétszórta a társaságot, és nem is 
éreztük már, hogy h�vös lenne (egymás után kerültek le a 
pulcsik és a dzsekik).  

Márianosztra és Kóspallag között a természet lágy ölén 
megejtettük az ebédünket, aztán nyomtuk tovább a pedált. 
Kimaradt a törökmez�i kaptató, így hosszan gurultunk 
egészen Kismarosig. Néhány perces tekerés után jóles�en 
álltunk meg a nagymarosi cukrászdánál, ahol mindenki 
kénye-kedve (és pénztárcája) szerint vetette bele magát a 
fagyik és sütik élvezetébe. 

 

 
 

Nagymaroson, a cukrászda el�tt 
 

41,4 km-t tekertünk, jó hangulatban, sokat nevetve – na 
meg fújtatva, de aki eljött, jól érezte magát. Talán jöv�re 
többen kedvet kapnak. 
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A csapat: Oláh Marcell, Lénárd Dávid, Oláh Péter, Pet-
rányi Stella, L�rincz László, Schandl Béla, Bántó Botond, 
Hernádi Enik�, Fekete Péter, Zeller Péter, Paulusz Ba-
lázs, Oláh Sándor, Zellerné Kristóf Erika, Demeter Bá-
lint, Paulusz József. 

Köszönet az Atlantis-Visegrád Kft.-nek, hogy a társaság 
ingyen kelhetett át a Dunán. 

Paulusz József 

* * * 

Föld napja vetélked� 
 

Április 20-án délután a 3. és 4. osztályos tanulók részvé-
telével környezetismereti vetélked� zajlott iskolánkban a 
Föld napja alkalmából.  

A csapatok játékos formában adtak számot ismereteik-
r�l, a védett növényekr�l és állatokról, ill. a környezetet 
érint� problémákról. A feladatok között szerepelt állatok 
felismerése kép, ill. leírás alapján, növények csoportosítá-
sa, állathangok felismerése, a környezetkárosító tényez�k 
megállapítása.  

 

 
 

Az XD Zombie csapata 
 

A csapatok kiválóan szerepeltek. A maximális 56 pont-
ból 54, 53, 53, ill. 52 pontot értek el. 

 

 
 

A ,,kicsik” munka közben 
 

1. helyezett: Boo Bratyók (Scheili Péter, Budenszki 
Ádám, Bosnyák Olivér, Marton Bálint) 3. osztályos tanu-
lók; 

2. helyezett holtversenyben: Sárga Panda (Sátor Cintia, 
Hermann Gréta, Schaffer Noémi, Szabó Réka) 3. osztá-
lyos tanulók;  

és az XD Zombie (Laposán Adrienn, Muckstadt Andrea, 
Sickerling Maxi, Horváth Balázs, Bene Ágoston, Katona 
Tamás) 4. osztályos tanulók; 

3. helyezett: FÖLD, MARS, VÉNUSZ, JUPITER (Nödl 
István, Oláh Sándor, Fenyvesi Luca, Szilágyi Lilla, Vitéz 
Hortenzia, Sintár Virág) 4. osztályos tanulók. 

Nagyné Izsák Veronika 

* * * 

BiztiBusz 
 

Április végén tanári továbbképz� napon vettünk részt, 
melynek elnevezése: Biztonságos Iskola Program. A 
program elindítója és szponzora az Er�forrás Alapítvány 
United Way Magyarország.  

Hosszú távú céljuk, hogy a Biztonságos Iskola Progra-
mot minél több iskola megismerhesse és együttm�ködé-
sünk keretében minél több gyermek élvezhesse gyermek-
korát „Épen, elevenen”. A program megvalósulása érde-
kében önkéntes tanári hálózatot építenek, melynek most 
már mi is tagjai leszünk. 

Az Er�forrás Alapítvány United Way Magyarország tö-
rekvése az Országos Gyermekegészségügyi Intézet 10 
éves stratégiai tervéhez csatlakozik, melynek célja 30%-
kal csökkenteni a véletlen balesetek miatt bekövetkez� 
gyermekkori halálesetek számát Magyarországon.  

A probléma megoldásának érdekében az alapítvány 
2010-ben indította el a Biztonságos Iskola Programját, 
mely innovatív, fenntartható, proaktív szemlélet� és ahol 
a gyermekek saját élményeik, tapasztalataik alapján „ta-
nulnak”. Módszertanuk interaktív és nem azt mutatja be, 
hogy „mit ne tegyenek”, hanem azt, hogy biztonságosan 
viselkedni nem meger�ltet� dolog. 

A nemsokára megkötend� együttm�ködési megállapo-
dás alapján a mi iskolánk is kap majd egy oktatási csoma-
got – amely a BiztiBusz nevet kapta –, és 2 alsó és 2 fels� 
tagozatos foglalkozás eszközeit és tanári kézikönyvét 
tartalmazza.  

Csereklye Dóra és Pauluszné Tóth Anna 

* * * 

Emlékeztet� 
a tanév vége felé… 

 

Gyermeknap: 
Június 2-án, szombaton, az iskolában. 

Papírgy�jtés: 
Június 11–13-ig. 

Tanévzáró, bizonyítványosztás és ballagás: 
Június 16-án, szombaton, 10 órától. 
 

Kedves Olvasók, kedves Visegrádiak! 
Legyen jelen rendezvényeinken, vegyenek részt 

céljaink megvalósításában! 
Az Áprily közössége 
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Ha nehezen is, de mégis csak megjött a tavasz, ahogy a 
költ�, Tóth Árpád köszöntötte: ,,Április, ó Április, / Min-
den csínyre friss! / Faun-bokáju, vad suhanc, / Újra itt 
suhansz!” 

Visegrádon is megindult a tavaszi pezsgés a természet-
ben, az emberi kapcsolatokban, a közéletben. Lehet, hogy 
tényleg új élet kezd�dött? A tavaszi nagy ébredést, zson-
gást el�ször a madarak jelezték, aztán a gyerekek egyre 
fokozódó csivitelése az óvoda kapujában, az iskola udva-
rán. 

A tavaszi zsongást nekem most mégis áprilisi cseng�-
bongó zenei élete jelentette. Mindig irigyeltem egy kicsit 
az óvón�ket, mert született adottságukat, a tiszta, szép, 
cseng� hangjukat a legvonzóbb módon, énekkel, zenével 
tudják ,,munkájukban”, a nevelésben kamatoztatni. S csak 
azért illik ide a tulajdonképpen mindennapi megszólalá-
suk, mert a szép id�vel együtt kinyíltak az ablakok, s én 
nap mint nap hallom a gyerekekkel együtt énekelt magyar 
vagy német dallamokat, az altató furulyaszót, a táncra 
pezsdít� zenét. S talán minden koncertnél, bemutatónál, 
fesztiválnál fontosabb és értékesebb az együtt éneklés 
otthon, óvodában, iskolában. 

Az áprilisi zenei 
élménykavalkádban minden 
korosztály találhatott kedvére 
valót! A zeneiskolások 
ilyenkor tanév vége felé tudják 
igazán teljességében 
bemutatni, hogy mennyit 
fejl�dtek tanáraik, saját 
szorgalmuk segítségével: 
tanszaki koncertek, fellépések, 
versenyek kínálnak erre 
lehet�séget. Kiemelkedik a 
sorból az április 21-én meg-
rendezett hagyományos 

furulyatalálkozó. Az ifjú m�vészek ismét felkínálták 
ennek az egyszer� hangszernek nagyszer� varázsát, sok-
szín�ségét, a zeneirodalom bármelyik stílusából adaptál-
ható m�faját. Felidézve az elmúlt hat év emlékképeit, 
határozott fejl�désvonalat rajzolhatunk meg. Igaz, hogy a 
résztvev� iskolák száma talán kevesebb, de a színvonal, 
az igényesség, a szerepl�k ,,hivatástudata”, m�vészeti 
ambíciója példaérték� és követend�! Azt igazolja ez a 
rendezvény, hogy a jól kitalált és tudatos elkötelez�dés, a 
hozzá rendelt munka eléri a célját, nem szabad meghát-
rálni a nehézségek miatt, és a felvállalt feladatot folytatni 
kell! 

A Zoller-díj alapítói számára is ezt igazolta vissza az 
idei díjátadás. Beigazolódott, hogy néha az objektív aka-
dályok megtörik a ,,rendet”, de néha ezek a nehézségek 
erénnyé változnak és még értékesebb eredményt hoznak. 
Januárban elmaradt a díjátadás és emlékkoncert. Csak 
február végén tudtuk meg, hogy áprilisban Zoller Attila 
lánya néhány napra Magyarországra érkezik. Megoldva a 
januárban felmerült nehézségeket, majd kés�bb a kapcso-
latfelvétel kommunikációs zavarait, április elején konkre-
tizáltuk a Zoller-díj átadásának id�pontját. Április 20-án 
így szerveztük meg Alicia Carusona (Z. A. lánya) és 
Zoller Mária (Z. A. n�vére) visegrádi látogatását. A 
gyermekkori emlékek és édesapja elmesélése alapján 

Alicia �szinte érdekl�déssel és lelkesedéssel ismerkedett 
Zoller Attila szül�városával, a természeti szépséggel, a 
gazdag történelmi emlékekkel. 17 órakor meghitt találko-
zásra került sor a Zoller család temet�béli kriptájánál. A 
jelenlév� családtagok, Attila és Mityu gyermekkori pajtá-
sai, barátai, az emlékeket ápoló iskola és az Ars 
Danubiana Alapítvány képvisel�i tisztelegtek Zoller Jó-
zsef karnagy visegrádi ténykedése és világhír� fia, Zoller 
Attila emléke el�tt.  

Az este 7 órakor kezd�dött 
program az áprilisi zsongást 
egy új színnel gazdagította. 
A sorban nyolcadikként 
Bene Júlia vehette át a 
2012. évi Zoller-díjat, aki 
nemcsak hangszeres 
tanulmányaiban, hanem a 
szolfézs, zeneelméleti 
tudományban is kimagasló 
szorgalmat tanúsított. 
Tanárával, Halper Judittal a 
Tangle wood c. négykezes 
zongoraátiratot adták el�, ezzel igazolva, hogy a kedves 
tanítvány megérdemelte a díjat. Kiemelked� eseménye 
volt az estnek, amikor az el�z� években kapott Zoller-
díjasok virággal köszöntötték a messzir�l jött vendégeket, 
majd Klenjánszky Tamás, az Ars Danubiana Alapítvány 
elnöke méltatta Zoller Attila helyét a világ jazzm�vésze-
tében, értékelte Visegrád város hagyománytisztel� tevé-
kenységét, s nagy tisztelettel köszöntötte a m�vész lányát 
és az immár harmadszor jelenlév� testvért, Zoller Máriát. 
Az emlékkoncerten a Szeg� Quartett hangulatos muzsiká-
ját nemcsak a visegrádiak élvezhették, hanem testvérvá-
rosunkból, Obergünzburgból jelenlév� vendégeink is, 
akik örömmel fogadták, hogy városunk életéb�l egy új 
színfoltot ismerhettek meg. Alicia Carusona Zoller Attila 
3 CD-felvételével gazdagította a könyvtárat. Tervezzük, 
hogy majd a téli hónapokban lemezbemutató keretében 
mutatjuk be városunk szülöttének m�vészetét. 

A tavaszi zsongás egyik váratlan ajándéka volt április 
22-én a királyi palota lovagtermében megrendezett kon-
cert. Két énekkar és szimfonikus zenekar változatos és 
sokszín� programot nyújtott a teltházas néz�közönségnek. 
A koncert els� felében romantikus, XX. századi és kortárs 
kórusm�vek hangzottak el. Az est fénypontja Wolfgang 
Amadeus Mozart Requiemjének el�adása volt. A zenekar 
és az egyesített énekkar, a hangszeres és énekes szólisták 
fantasztikus er�vel, átéléssel szólaltatták meg a m� drá-
mai feszültségét, szépségét, átélve a zeneszerz� egyéni 
tragédiáját is. Köszönjük a szervez�knek, s rajtuk keresz-
tül az el�adóknak ezt a szép estét! 

S a tavaszi zsongás nem csak a koncertteremben zengett, 
hanem a parkolóban is más közegben, más funkcióval, de 
a szórakoztatás mellett szintén lélekgazdagítóan, a népze-
ne vagy a jazz hangulatával. 

Április tehát Visegrádnak is meghozta a tavaszt! A sok-
féle kulturális, zenei program kinyitotta a szíveket, vi-
dámságot, örömet nyújtott az embereknek, s legyünk 
befogadók Áprily Lajos gyönyör� sorainak üzenetére is: 
,,Szállj, Ábel füstje, terjedezve szállj, / mindenfelé, ahol 
szivet találsz. / Sz�njék harag, gy�lölség és viszály, / a 
béke lelkét vidd, amerre szállsz.”                    Mezei Anna 
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Az Áprily Iskoláért Alapítvány  
közhasznúsági jelentése 
a 2011-es esztend�r�l 

 

Az Áprily Iskoláért Alapítványt a Pest Megyei Bíró-
ság 14. Pk. 60.413/2010/4. sz. 2011. április 9. napján 
joger�re emelkedett végzésével, AM-3413. nyilván-
tartási számmal jegyezte be. Az alapítvány eleget tett 
a törvényi kötelezettségeinek, és a 2011-es évre vo-
natkozóan a közhasznúsági jelentését az alábbiak 
szerint teszi közzé.  

Az Áprily-bálon az alapítvány összesen 762.000 Ft 
adományt gy�jtött. Ezen kívül adományként érkezett 
az alapítvány számlájára 149.000 Ft. Az alapítvány 
Visegrád Város Önkormányzatának Ifjúsági Alap 
pályázatán összesen 205.000 Ft pályázati támogatást 
nyert, amit a VI–PA-táborra, és az Áprily-hét könyv-
jutalmaira fordított.  

Az alapítvány 2011. évben a következ� támogatást 
nyújtotta: az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfo-
kú M�vészetoktatási Intézmény Magyar László Sport-
csarnok tornasz�nyegeinek felújítására 145.000, azaz 
egyszáznegyvenötezer forint támogatást nyújtott, 
50.000, azaz ötvenezer forint támogatást nyújtott a 
Magyar László Sportcsarnok tornapadjainak rendbeté-
telére, és 60.000, azaz hatvanezer forint támogatást 
nyújtott az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú 
M�vészetoktatási Intézmény karácsonyi ajándékainak, 
társasjátékainak megvásárlására. A támogatás összege 
összesen: 255.000, azaz kett�százötvenötezer forint 
volt.  

Az alapítvány tárgyi eszközként 100.000 Ft-ért ún. 
paravánt vett, amely nélkülözhetetlen rendezvények, 
bálok, iskolai rendezvények lebonyolításához. 

Egyéb kiadásként 182.000 Ft-tal számol, m�ködési 
kiadásként: banki számlavezetési díj, banki kiadás és 
az alapítvány pecsétjének elkészítése 31.000 Ft érték-
ben.  

Az alapítvány az alapító okiratban lefektetett célokat 
2011. évben maradéktalanul szem el�tt tartotta, már 
az alapításának els� évében támogatta az Áprily Lajos 
Általános Iskolában folyó oktatást, az iskola nevelést 
segít� eszközállományát, felszereléseinek korszer�sí-
tését.  

Az alapítvány már 2011. évben részt vett az Áprily 
Lajos Általános Iskola rendezvényein, képviseltette 
magát a VI–PA-táboron, a szül�i munkaközösség által 
szervezett rendezvényeken, a zeneiskolai hangverse-
nyeken.  

Már 2011. évben kidolgozta az alapítvány kuratóri-
uma – együttm�ködve az iskola vezet�ivel, tanáraival 
és a szül�i munkaközösség tagjaival – az Év kisdiákja 
és az Év diákja díjának szempontjait.  

A díjat az alapító okiratban lefektetett célokkal össz-
hangban el�ször 2012. évben fogja a kuratórium ki-
osztani.  

 

Visegrád, 2012. május 3. 
 

                                                               Mezei Anna 
kuratóriumi elnök 

Zenei és természeti élmény együtt 

Sétáló hangverseny  
a Bertényi Miklós  

Füvészkertben 
 

A Pilisi Parkerd� Zrt. és a Madas László Erdei Iskola szer-
vezésében idén el�ször rendezték meg a „Zöld tárlat” tava-
szi-nyári programsorozat Visegrádon. Ennek keretében má-
jus 5-én „Sétáló hangverseny”-re látogathattak el az érdekl�-
d�k, amelynek a Bertényi Miklós Füvészkert adott otthont.  

A program azért is volt különleges, mert pár évvel ezel�tt 
volt már hasonló rendezvény, ezt a hagyományt elevenítették 
föl a szervez�k. 

 

 

A Német Nemzetiségi Énekkar  
megadta a jó hangulatot 

 
A gyülekez� délel�tt 10 órakor volt a bejáratnál. Az Áprily 

Lajos Általános Iskola diákjai, valamint családok is részt 
vettek a szombat délel�tti programon.  

Rövid köszöntés és bemutatkozás után a visegrádi sváb kó-
rus énekelt. A séta a kertben összesen hat állomást érintett, 
melynek mindegyikénél érdekességekkel ismerkedhettek a 
látogatók a füvészkert történetér�l és növényeir�l, ami mellé 
a kórus és a harmonika szolgáltatta a zenés kíséretet, vala-
mint Mezei Anna szavalt.  

A résztvev�k megnézhették Bertényi Miklós erd�mérnök-
nek, az arborétum tervez�jének emlékkövét, az E�ry Gyula-
emlékoszlopot és az esemény a FAO-emlékoszlopnál zárult. 
Bertényi Miklósnak köszönhet� az, hogy a különleges, nyá-
ron is h�vös mezoklímával rendelkez� területre különböz� 
feny�féléket telepítettek.  

A feny�félék mellé, a „parkosítás” érdekében E�ry Gyula 
tervei szerint színes cserjéket is ültettek, hogy a kert minél 
szebb látványt nyújtson a látogatók számára. 

Reméljük, hogy jöv�re is lesz folytatása a sétáló hangver-
senynek, és így a régi hagyomány újra feléledhet!  

A „Zöld tárlat” további programjaira is várjuk szeretettel az 
érdekl�d�ket.  

Programajánlat a Pilisi Parkerd� Zrt. hivatalos honlapján 
(www.parkerdo.hu) tekinthet� meg. 

PP Zrt. 



8                                                                             VISEGRÁDI HÍREK                                                         2012. május 
 

NEMZETISÉGI OLDALAK – Szerkeszti a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
 

 

A vallási élet 
(Folytatás) 

 

A húsvét utáni fehér vasárnap volt hagyományosan az a 
nap, melyen a gyerekeket els� alkalommal vitték a szent-
áldozásra. 

Április 25-én volt a termésáldás napja. Ezen a napon az 
asszonyok és az iskolai osztályok körmenetben vonultak 
egy közeli mezei kereszthez. A plébános ott megszentelte 
a község határát. 

Nepomuki János napja május 16-án volt. A keresztény 
közösség a patak egyik hídjánál kis kápolnát és szobrot 
állított, melynek talapzatába faragott domborm� ábrázol-
ja, amint a szentet a folyóba dobják. 

Orbánnak, a bor véd�szentjének napja május 25-re esik. 
A régi sz�l�skertben áll emlékköve és „Urwanitag”-kor 
körmenet zarándokolt oda. Pártfogásért könyörögtek, 
hogy se jéges�, se fagy ne tegye tönkre a termést. 

Május – Mária-hónap. Az esti Mária-áhítatokat a szép 
Mária-dalok miatt nagyon szerették a hív�k, és örömmel 
látogatták. Íme, az egyik dal: 
                

A szomorúak vigasztalója 
 

Ha szomorú vagyok, 
Odamegyek a kedves istenanyához. 
(…És minden szenvedést, minden fájdalmat  
Kiöntök anyai szíve el�tt…) 
 
 A Fiú, szenvedésének éjjelén 
Ránk hagyta �t anyaként. 
(…És vigasz nyújtása az � édes kötelessége, 
Anyai szíve sosem feled bennünket…) 
 
Mennyire sebzett volt szíve, 
Amikor a kereszt lábánál állt. 
(…Anyai fájdalma annyiszor j� el�, 
Ahányszor csak szenved� gyermek közelg…) 
 
Ezért megyek, ha bánatom van 
Az én édes anyámhoz. 
(…És minden szenvedést, minden fájdalmat 
Kiöntök anyai szíve el�tt…) 

 
A szomszéd falvakba vezet� útvonalakon minden égtáj 

felé mezei kereszteket állítottak fel. 

A Krisztus mennybemenetele el�tti három napon kö-
nyörgési napot tartottak, ezekhez a keresztekhez énekl� és 
imádkozó körmenetek indultak, hogy a terményeknek 
es�t és napsütést könyörögjenek és természeti csapás se 
érje �ket. Ezen alkalommal a plébános és a ministránsok 
vezették a körmenetet, �k voltak az el�imádkozók és 
énekl�k. A negyvenes évek végéig német nyelv� körme-
netek és celebrációk voltak, kés�bb magyarra váltottak. 

Pünkösdkor szívesen utaztak Máriaremetére az emberek, 
de hétf�n táncmulatságot rendeztek a fiataloknak. 

Az egyházi ünnepek csúcspontja az Úr napja volt. 

Az úrnapi körmenet útvonala mentén lakók házaikat és 
az utcát kitisztították. Házaik homlokzatát fehérre meszel-
ték, az utcát söpörték és locsolták. A körmenet hajnalán 
különböz� fák ágait fasorszer�en szúrták le az út két olda-
lán, virággal kevert friss füvet szórtak az útra.  

 

 
 

Úrnapi körmenet 1959-ben 
 a Nagy Lajos utcában, 

Schüszterl Karcsiék háza el�tt 
 

Az ablakokat kinyitották és szentképeket, virágokat és 
ég� gyertyát helyeztek a párkányra. 

A legf�bb vonzereje mindig a négy gyönyör�en elkészí-
tett virágoltárnak volt, itt a körmenet megállt a plébános 
felolvasott az evangéliumnak az úrnapra vonatkozó részé-
b�l, néhány egyházi dal és áldás után énekelve vonult 
tovább a menet a következ� oltárig.  

Ezen a napon általában nyáriasan meleg id� volt, így az 
egész falu részt vett a körmeneten, még azok is akik nem 
voltak rendszeres templomba járók. 

A körmenetet színesítette, hogy a különböz� mestersé-
gek  képvisel�i  céheik  zászlóját magasra tartva, zenekari  
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Úrnapi oltár a Zách Klára köz 
és a Pázmány Péter utca sarkán 1959-ben 

 
kísérettel az ünnep hangulatát még méltóságteljesebbé és 
emelkedettebbé tették. (Folytatjuk)    Ida Scheili Herendi 
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A Német Nemzetiségi Önkormányzat 
szeretettel meghív  

minden érdekl�d� visegrádi lakost  
 

a 2012. június 2-án (szombaton) 
délel�tt 10 órakor kezd�d�, 

 

eredetileg Szent Sebestyén-napi 
,,felvégi – overedle Kiritog” –  

napjainkban  
 

�����������
������������� �




Az ünneplés szentmisével kezd�dik,  
majd a megszokott vendéglátással folytatódik 

Seid unsere Gäste! 

�������	
�����
��
��
 

Sajnos, most egy olyan írásomat szeretném közreadni, 
ami rólunk, visegrádi �slakosokról, illetve svábokról szól. 
Tudniillik, valamikor 90-100 évvel ezel�tt, igen sok sváb 
család élt és dolgozott itt. Sajnos, nem igen tudtam, az 
�seim mikor kerültek Visegrádra. Az 1600-as, 1700-as 
évek voltak, amit a történelemb�l tudok. Ezt csak azok az 
illet�k tudják, akik ezzel a témával foglalkoznak. 

Valamikor igen szegény emberek voltak itt, csak egy pár 
vagyonos ember volt, akik ezeket a szegény embereket 
kihasználták, kizsigerelték, ha volt is egy kis földjük, azt 
is elvették, mert nem tudtak fizetni azért a kis élelemért, 
amit ott vettek. Azok a szegény asszonyok elmentek a 
boltba és kértek 2-3 kg lisztet. ,,Majd szombaton jövök 
fizetni” és jött a szombat, de nem 2-3 kg lisztet kellett, 
hanem 5-6 kg-ot.  

Sajnos, az akkori szegény ember nem igen tudott szá-
molni. Ha nem tudott fizetni, le kellett dolgozni az élelem 
árát. Így lettek bel�lük gazdagok a szegény emberek kis 
földecskéib�l, amit a keresked�k elvettek, és a nevükre 
írattak. Sajnos, most csak azt kell mondanom, hogy las-
san-lassan kihal a sváb �slakosság. 99% sváb élt itt. Ma-
napság már alig van, aki ezt a visegrádi sváb dialektust 
beszéli. Vannak, akik csak a német birodalmi nyelvet 
beszélik. Sajnos, sok az eltérés a sváb nyelvünkt�l. 

Most szeretném említeni azokat a személyeket, akik ezt 
a nyelvet beszélik: Scheili László, Zeller József, Zeller 
Márton, Schubauer József, Tóth Ferencné, Muckstadt 
Zsuzsa, Hellebrandt Antalné, Muckstadt Klári, Scheili 
Gáborné, Papp Anna, Gerstmayer János (Johann), Hévizi 
Jánosné (Marcsi), Trenkó Ferencné, Gercsák Irma, 
Obtrizsáli Ferenc, Szikriszt József, Lázár Ferencné (Zel-
ler Viki), Szilas Ferenc, Scheili Józsefné (Anci). Ha eset-
leg valakit kifelejtettem, elnézést kérek. Sajnos ezek az 
emberek az utolsók a sváb generációból, akik még jó pár 
évig a mi szép sváb nyelvünket beszélik. Az utókor lassan 
el fogja felejteni az �seinket, akik valaha itt éltek és dol-
goztak. Köszönet érte, hogy az utolsó generáció tagjai 
még küzdenek, élnek. Kívánom, tartsa meg �ket a jó Isten 
egészségben és boldogságban még sokáig. 

Tisztelettel: 
Id. Szinay István 

 

�
  

Jogszabályi  
változás! 

 
 

Tisztelt Fogyasztók! 
 

DÍJNÖVEKEDÉS: 
 

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. 
törvény 11. § (1) bekezdése értelmében azon fogyasztó-
nak, aki a m�szakilag rendelkezésre álló közcsatornára 
nem köt rá és helyette más szennyvíz-elhelyezési módot 
alkalmaz, talajterhelési díjat kell fizetnie. Ugyanezen 
törvény 12. § (3) bekezdése alapján a talajterhelési díj 
egységdíjának mértéke 2012. február 1-jét�l a korábbi 
120 Ft/m3 helyett – tízszeres-, 1.200 Ft/m3 mértékben 

került meghatározásra, amelyet a területi szorzók tovább 
növelhetnek (pl.: sérülékeny vízbázis érintettsége ese-
tén 3600 Ft/m3). Így azoknak, akik minél kés�bb kötnek 
rá a közüzemi csatornahálózatra, számolniuk kell a 2012. 
évi talajterhelési díj id�arányos megfizetésével is. 
 

KÖTELEZETTSÉG: 
 

A víziközm�-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 
számú törvény 83. § (3) bekezdése alapján, ha 2012. júli-
us 1-jén a közm�ves ivóvízellátás, vagy szennyvízelveze-
tés és -tisztítás biztosításához szükséges víziközm� rend-
szer a közterületen az ingatlanról m�szakilag elérhet� 
módon kiépült és rendelkezésre áll, akkor az ingatlan 
tulajdonosa 2013. július 1-jéig az 55. §-ban foglaltak 
szerint köteles az ingatlant a rendszerbe bekötni!  
 

(A cikk folytatása 
a 13. oldalon olvasható!) 
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A következő  időszak kulturális eseményei időrendi sorrendben 
 

Május 13. Táncház 
Május 19. Dunakanyar kulturális seregszemle gála (Tahitótfalu) 
Május 19. Lovak, gyerekek és egyéb csodák című kiállítás megnyitója a művelődési házban 
Május 21. Koszorúzás Görgei Artúr honvédtábornok emléktáblájánál. 
Május 23. A Fantáziamalom Családi Színház gyermeknapi előadás a moziban 
Május 24. Filmklub a könyvtárban 
Május 25. Péntek esti előadás a könyvtárban 
Május 26. Pünkösdi koncert a királyi palotában 
Május 27–28.  Pünkösd 
Május 27. Hősök napja, megemlékezés a világháborúk áldozatainak emléktáblájánál 
Június 1. Könyvbemutató a könyvtárban 
Június 2. Millenniumi kápolna búcsúja 
Június 2. Gyermek- és pedagógusnapi rendezvény az iskolaudvaron 
Június 4. Koszorúzás a trianoni emléktáblánál 
Június 7. Filmklub a könyvtárban 
Június 9. II. családi és sportnap a sportcentrumban 
Június 15. Emlékkoncert a Don Vito pizzériában Zoller Attila születésnapja alkalmából  
 

 

A Mátyás Király Művelődési Ház szeretettel hívja  
Visegrád város polgárait 

 

22001122..  mmáájjuuss  1199--éénn,,  sszzoommbbaattoonn  1177  óórráárraa    
aa  mműűvveellőőddééssii  hháázzbbaa  aa  

  

Lovak, gyerekek  

és egyéb csodák 
című  

kiállítás megnyitójára    
  

AA  kkiiáállllííttáássoonn  mmeeggtteekkiinntthheettőőeekk  
BBaarrkkóócczzii  JJóózzsseeff  kkééppzzőőmműűvvéésszz    

lloovvaass  ggrraaffiikkááii,,  
BBuurruunncczz  AAnniikkóó  ffoottooggrrááffuuss    

lloovvaass  kkééppeeii  
ééss  aa  vviisseeggrrááddii  ggyyeerreekkeekk  mmuunnkkááii  

  

A kiállítás 2012. június 25-ig tekinthető meg 
a könyvtár nyitva tartása szerint 

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

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
 

 
 

A Mátyás Király Művelődési Ház 
és a MNM Mátyás Király Múzeuma 

szeretettel hívja Visegrád város polgárait 
  

Görgei Artúr honvédtábornok 
emléktáblájának  

megkoszorúzására, 
 

22001122..  mmáájjuuss  2211--éénn  hhééttffőőnn  1166  óórráárraa  
aa  GGöörrggeeii--llééppccssőőhhöözz  

  

Mindenkit szeretettel várunk! 
  

  
 

A Mátyás Király Művelődési Ház 
szeretettel várja a város kicsinyeit 

 

2012. május 23-án, szerdán 10 órától a moziba, 
ahol a gyermeknap alkalmából 

megnézhetik a 
 

Fantáziamalom Családi Színház  
 

Magyar népmesék 
című  

 

elıadását 
 

Réges-régi paraszti világba repít történetünk. A fonók 
világához hasonlatosan hirtelen mindenkiből szereplő 
lesz. A nézők soraiban ülnek a szegény ember gyerme-
kei, a módos gazda juhai, és végül ki ne ragadna az 
aranyszőrű bárányhoz, amivel megnevettetheti a ki-
rálykisasszonyt. Aztán persze közösen mulatozunk a 
szegény legény és a királylány esküvőjén. Tudjuk jól, 
három a magyar igazság, így e sok szereplés után el-
meséljük Ilók és Mihók történetét. Könnyeinket hul-
lajtva nevetünk, ahogy Mihók megkéri Ilókot, majd 
ismét az együttjátszásé a főszerep, hisz a harmadik me-
sében a Kisgömböc felfal mindenkit. Igazi vásári ko-
média, ahol a jókedvé a főszerep. 
 

A belépőjegy ára: 400 Ft 
 

Mindenkit szeretettel várunk! 
 

  
 

FILMKLUB 
 

Továbbra is várjuk mindazon filmbarátok jelent-
kezését, akik szívesen csatlakoznának a filmklub-
hoz. 

A következő két vetítés május 24-én, valamint jú-
nius 7-én 18 órától lesz a könyvtárban. 

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

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
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A Mátyás Király M�vel�dési Ház  

szeretettel meghívja Visegrád polgárait 
a hónap utolsó péntekén megrendezend� 

el�adás-sorozat következ� alkalmára, mely 
 

2012. május 25-én (pénteken) 18 órától 
lesz a könyvtárban 

 

Ebben a hónapban 
Iván László 

régész 
tart  

vetítettképes el�adást 
 

Utak Visegrádra 
– újabb adatok Visegrád  

18–19. századi közlekedéstörténetéhez 
címmel 

 

A belépés ingyenes! 
Mindenkit szeretettel várunk! 

 

 
 

Az MNM Mátyás Király Múzeuma  
és a Mátyás Király M�vel�dési Ház 

szeretettel hívja a város polgárait és minden érdekl�d�t 
 

2012. május 26-án 18 órára, 
a királyi palotában tartandó 

 

���� �!"��#�$%&�&%�
 

Fellép: 
a singeni Városi Zeneiskola (Németország)  

gitár és üt�s tanszaka, 
valamint a roermondi Fúvós Kamaraegyüttes  

(Hollandia) 
 

Mozart Esz-dúr (K. 495) kürtversenyének  
2–3. tételében szólót játszik 

Rebe Attila,  
a Duna Szimfonikusok szólókürtöse 

  
Mindenkit szeretettel várunk! 

  

 
 

Május utolsó vasárnapja 
 

A MAGYAR H�SÖK  
EMLÉKNAPJA 

 

2012. május 27-én, vasárnap 19 órakor 
 

MEGEMLÉKEZÉST 
 

tartunk  
a visegrádi Mátyás-szobor mögött lév�, 

az I. és II. világháború áldozatainak  
emléket állító márványtáblánál 

 

 

A Mátyás Király M�vel�dési Ház  
szeretettel hívja Visegrád érdekl�d� polgárait 

 

T. R. SALTY esztergomi író 
 

BELLVM ATLANTIS 
 

cím� könyvének bemutatójára 
 

Ismerje meg Ön is a reménybeli bestseller szerz�jét! 
Mi már – Nemere István ajánlásával – tudjuk ki �… 

 

Jöjjön el a könyv bemutatójára 
2012. június 1-jén 18 órára, a visegrádi könyvtárba 

 

A belépés ingyenes! Mindenkit szeretettel várunk! 
 

 
 

MEGHÍVÓ 
 

Az Együtt Kulturális Egyesület 
2012. június 4-én 17.30 órai kezdettel 

rövid megemlékezést tart 
a Rév utcai Scheili-ház falán lév� 

Trianon-emléktáblánál, 
melyre ezúton is szeretettel hív mindenkit. 

Együtt Kulturális Egyesület 
�

����������������������	���	��� 
�������	
�����	�����	�����  
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A Don Vito pizzéria, az Ars Danubiana Alapítvány  
és a Mátyás Király M�vel�dési Ház  
szeretettel hívja Visegrád polgárait 

  

2012. június 15-én pénteken 20 órára, 
a Don Vito Pizzéria étterembe, 

 

ahol emlékkoncertet rendezünk 
Zoller Attila világhír� jazzgitáros  

születésnapja alkalmából 
Mindenkit szeretettel várunk!  
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Magyar László: 
 

KÉT ZÁPOR KÖZÖTT 
 

�zött felh� felh�t �z, 
s mint ki fut, mert lángot lopott, 
rést�l résig szaladgál a t�z, 
foszlány alól hunyorog, 
este a csillagok hagynak fénynyomot. 
 

Ó, ezek a záporok, szép, tavaszi záporok! 
 

Földszagú párák lehelik az illatot, 
a virágok meg reáfeleselnek, 
bimbófakadtukból kövéren kitelnek, 
ágról ágra kúszik a lomblevélnyi láz; 
ég nem dördül, villám nem cikáz, 
csak a cseppek hullnak egyre, 
s buborékjával a pocsolyán mintha mind teherbe esne. 
 

Mint fölösleges játék – sarokba kitett – 
itt állok széttárt karokkal, 
– emlék madarakkal – 
vacognak bennem régi tavaszok, 
szárnya-vesztett angyalok. 
 

Magam fája – feszítettje is lehetnék! 
Lelket játszik hozzám a lelki játék. 
 

Nem f�t most mehetnék, 
ver, egyre ver a sors mostoha ostora, 
tesz ide, 
             tesz oda, 
s érzem, hogy hiába, 
vésve van a k�táblára a lét alfája, 
                                            ómegája. 
 

Nem várom vendégként, ha jön, 
bár az ismeretlenségét ízlelgetem. 
Hellyel kínálom, 
nem marasztalom, de nem is sürgetem. 
 

Majd kísérem kézenfogva, 
nézem akár csodaváró a csodát, 
s ellépdelünk, mintha itt is mennénk, 
vagy már kicsit: odaát. 
 

Visegrád, 2010. április 11–12. 
 

-./01.23�
 

Május 13-án, vasárnap 16 órakor évadzáró táncház  
az Áprily Lajos iskolában! 

Szabóné Mayer Katalin 
 

Köszönetet mondunk mindazoknak,  
akik édesapánk, 
Szimeth Gyula 

elhunyta alkalmával részvétüket fejezték ki, 
és elkísérték utolsó útján. 

Szomoryné Szimeth Judit 
Szimeth György 

 
Korrekció 

 

Múlt havi számunk 16. oldalán a Tájékoztató a képvise-
l�-testület márciusban tartott üléseir�l c. cikkben tévesen 
jelent meg egy név: Budenszki József nevét elírás miatt 
Lászlóként olvashatták. Az érintett�l a hivatal nevében is 
elnézést kér a szerkeszt�ség. 

Keresztel� Szent János Alapítvány 
közhasznúsági jelentése a 2011. évr�l 

 

A 2011. év január 1-jei pénzeszköz 26.535 eFt volt, mely-
b�l 25.000 eFt a templomfelújításra adott támogatás volt, 
amit egy kft. nyújtott az alapítványnak. Az alapítvány 2010-
ben az államháztartás alrendszereit�l támogatásban nem 
részesült. 

Az alapítvány az államháztartás alrendszereib�l támogatás-
ban 2011. évben sem részesült, bevételei a fenti kft.-t�l és 
magánszemélyekt�l származtak, összesen 1.510 eFt összeg-
ben. 655 eFt kamatbevételekb�l származott. Az alapítvány 
összes bevétele 2011-ben 2.165 eFt volt. 

Az alapítvány kuratóriumának tagjai 2011. évben sem ré-
szesültek semmiféle juttatásban. Az alapítvány a visegrádi 
Keresztel� Szent János plébániatemplom felújítására a Vi-
segrádi Keresztel� Szent János plébániát 26.580 eFt támoga-
tásban részesítette, míg Visegrád Önkormányzata részére az 
Áprily Általános Iskola játszótérépitéséhez 818 eFt-ot adott 
át. A bankköltség 25 eFt-ot tett ki, így az összes pénzeszköz-
felhasználás 2011. évben 27.423 eFt volt.  

Értékcsökkenés nincs, mert az alapítvány eszközökkel nem 
rendelkezik. 

Pénzkészlet az év végén 1.277 eFt. 
Jelen közhasznúsági jelentés melléklete az alapítvány 2010. 

évi és 2011. évi közhasznú egyszer�sített beszámolója. 
2012. április 19. 

Lakatosné dr. Schilling Dorottya, 
az alapítvány kuratóriumának elnöke 

 
* * * * * 

 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
 

Tisztelettel és hálával megköszönjük a polgármesteri hiva-
talnak, a tervez�knek és minden közrem�köd�nek, hogy 
négy család bejáratát biztosították. Legalább 30 éven át 
elhúzódó terv végre célba ért!  

Külön köszönet Abonyi Géza polgármester úrnak fáradha-
tatlan közrem�ködéséért, Zeller Tibor úrnak a lehet�ségért, 
hogy szállodája szervizútját használhatjuk, a képvisel�-
testület minden tagjának, Ádám Tamás vállalkozónak és 
munkatársainak a rendkívül gyors és igényes munkájáért. 

Visegrád, 2012. április 12. 
Tisztelettel:  
Ispán Balázs, Vogel Ferenc, Zeller Albertné, Zeller László 

és családjuk 
 

* * * * * 
 

Olvasói levél 
 

Szeretném leközöltetni az újságba tapasztalatomat. 
Mi, árusok, elneveztük az illemhelyet 100 forintos plázá-

nak. Köszönetet mondunk az önkormányzat vezet�jének és 
az illemhelyet rendben tartó nagymamának, aki sok szeretet-
tel és jó kedvvel végzi a munkáját, és mindenkihez van egy 
jó szava, mosolyra deríti még a legmorcosabb embert is. 

Tapasztaltam húsvét hétf�n, hogy még egy pár nyugdíjas is 
jól érezte magát, nagy volt a nevetés, jó volt látni �ket. Nagy 
öröm bemenni a 100 forintos plázába. 

Kívánok a nagymamának er�t, egészséget és kitartást. 
Tisztelettel: 

Egy budapesti a többi árus nevében is 
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 JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁS! 
(Folytatás a 9. oldalról) 

AMIBEN AZ ÖN SEGÍTSÉGÉRE LEHETÜNK: 
 

Azzal a szándékkal, hogy segítsük a rákötésekkel kap-
csolatosan felmerül� fogyasztói terhek enyhítését, a kö-
vetkez� akciót hirdetjük meg: 

Társaságunk a területen érvényes szemledíjból 30%-os 
kedvezményt biztosít. Ezen túlmen�en ahol a közcsator-
na-hálózat építésével egy id�ben a beköt� vezeték is elhe-
lyezésre került és az a telekhatárig kiépült, valamint a 
gravitációs elvezetés lehet�sége biztosított, egyszer�sített 
bekötési dokumentáció elfogadásával (mely nem jelent 
költséget) segíti el� az ingatlanok szennyvíz-elvezetését.  

Akciónk id�tartama  
2012. április 16-tól 2012. október 31-ig tart. 

A csatornarákötést megel�z�en kérjük, tájékozódjon a 
területileg illetékes ügyfélszolgálati irodáinkban, és olvas-
sa el a honlapunkon közzé tett tájékoztatónkat, valamint 
innen letöltheti a szükséges nyomtatványokat is. Felhív-
juk figyelmét, hogy a megrendel�t csak az illetékes víz- 
és csatornam� társulat/önkormányzat aláírásával 
fogadhatjuk el. Aki a szolgáltató hozzájárulása nélkül 
csatlakozik a szennyvízelvezet� törzshálózatra, szabály-
sértést követ el.  

A társaságunkhoz beérkezett bekötési megrendel� igé-
nyeket folyamatosan követjük, nyilvántartjuk. A területi-
leg illetékes üzemigazgatóságunk kapcsolatba lép az 
igényl�kkel, és a közösen kialakított ütemtervnek megfe-
lel�en egyezteti a „szemle” tervezett id�pontját.  

Kérdéseivel kapcsolatban munkatársaink az Ön segítsé-
gére állnak.  

Telefon: 06 (40) 881-188 
Érdemesebb tehát a közcsatornát igénybe venni,  
mert környezetkímél� és anyagilag is kedvez�bb,  

mint az egyedi szennyvíztárolás, -szállítás. 
DMRV Zrt. 

 

Cserépkályha építését 
új és használt csempéb�l, 

régi kályha felújítását, garanciával, 
korrekt áron vállalom!  

Balogh Zsolt 06 (20) 414-7396 
b-bcserepkalyha.hu 

 
Fontos tudnivalók: 

Kéziratleadás: 
minden hó 1-jén, délután 16 óráig! 

Cikkeket elfogadunk e-mailben, pen drive-on, CD-n is; 
írásaikat Word dokumentumban kérjük,  

10 pontos bet�fokozattal gépelve. 
A képanyagot, fényképes hirdetést jpeg kiterjesztésben 

szíveskedjenek leadni az alábbi címeken: 
mikesytamas@freemail.hu 

vagy 
borsody.istvan@freemail.hu 

címre 
Hirdessenek a Visegrádi Hírekben! 
Kedvez� tarifák, árengedmények! 

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 
Belvárosi kávéház 398-063 
DMRV hibabejelent� 310-798 
Don Vito pizzéria 397-230 
Duna–Ipoly Nemzeti Park Pilisi Tájegység 397-440 
ELMÜ hibabejelent� (40) 383-838 
Dunakanyar Erdei Iskola Mátyás király u. 94. 397-430 
Fekete Holló étterem 397-289 
Fellegvár 398-101 
Fellegvár Óvoda F� u. 18. 398-130 
Fogorvos F� u. 38. 397-574 
Gázcseretelep Bányatelep 06 (30) 9965-968 
Gulyás csárda 398-329 
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 
KÁOSZ üzletház F� u. 104. 398-374 
Szent Kozma és Damján Rehab. Szakkórház 801-700 
Korona galéria F� u. 46. 397-127 
MAHART Hajóállomás 398-296 
Mátyás Király Múzeum F� u. 23. 398-026 
Mátyás Király M�vel�dési Ház Széchenyi u. 11.  
398-128 
Mátyás tanya 397-331 
MOLGÁZ hibabejelent� (27) 370-639 
MOL tölt�állomás Duna-part 398-056 
Nagyvillám vadászcsárda 398-070 
Napközis konyha F� u. 18. 398-100 
Nóra fodrászat F� u. 85. 397-450 
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 
Reneszánsz étterem 398-081 
Segélyhívó 112 
Sirály étterem 398-376 
Szent György Lovagrend Rév u. 12. 397-584 
Takarékszövetkezet Rév u. 9. 398-150 
Temetkezés Karakas, Dunabogdány 390-813 
Thermal Hotel Visegrád Kft. Lepence 801-900 
Utilis Kft. F� u. 67/a 398-205 
Véd�n� F� u. 38. 397-474 
VIFA Kft. 398-240 
Virágbolt Schulek u. 397-295 
Visegrád Ásványvíz Kft. Lepence 397-815 
Visegrádi Erdészet 598-080 
Visegrádi Rend�r�rs F� u. 57. 398-273 
Visegrád Tours Rév u. 15. 398-160 
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A FEKETE HOLLÓ ÉTTEREM 
 

minden szerdán az étlap áraiból 

50% engedményt ad kedves Vendégeinek! 
 

Nyitva: 12–22 óráig 
 

Tel.: 06 (26) 397-318, 06 (30) 304-9077 
 
�

 

Visegrádon külön bejáratú  

KÉTSZOBÁS LAKÁS KIADÓ! 
Érdekl�dni lehet:  

06 (30) 966-9288  
és 06 (26) 398-287-es telefonszámon 

 

T�ZIFAELADÁS  
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL! 

Vágott t�zifa 2.000,– Ft/q,  
hasított t�zifa 2.100,– Ft/q 

E�RY CSABA  
Tel.: 06 (20) 599-9399 

 

TELEK ELADÓ! 
Eladó Visegrád, F� u. 137. szám alatt fekv� 

2256 m2-es építési telek egyben vagy megosztva 
A terület egy 12 lakásos társasház projekt 

összes dokumentációjával  
(tervek, engedélyek stb.) rendelkezik, 

mely igény szerint szintén eladó 

Tel.: 06 (20) 599-9667 

 

Budapest Kálvin téri  

2 szoba + hallos nagypolgári lakásomat (73 m2)  

eladom, vagy cserélem értékegyeztetéssel 

Visegrád és környéki ingatlanra 

Irányár: 22 millió forint 

Tel.: 06 (20) 962-0707 

 

4�������������������������
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6������	���������7�
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Új áruk,  
új szolgáltatások 

a KÁOSZ Üzletházban 
 

Papír-írószer  
kib�vített választékban  

 

Üzleti és egyéb 
nyomtatványok 

 

Mobiltelefon-feltöltés 
 

Fénymásolás 
 

Filmel�hívás 
 

KÁOSZ Üzletház  
Visegrád, F� u. 104. 
Tel.: (26) 398-374 

E-mail: kaoszuzlet@freemail.hu 
 

Nyitva tartás: 
hétf�–péntek:         9–18 óráig 
szombat–vasárnap: 9–12 óráig 

VÁRJUK SZERETETTEL! 
 

 

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

 

 
 
 

 VISEGRÁDI HÍREK 
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala 

Megjelenik havonta, 500 példányban 
Felel�s szerkeszt�:  

Gróf Péter 
A szerkeszt�bizottság tagjai:  

Borsody István, Gróf Péter, dr. Gróh Dániel, 
Kálazy László, Mezei Anna, Mikesy Tamás, Scheiliné Herendi Ida 

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

Szerkeszt�ség:  
2025 Visegrád, Széchenyi u. 11.  

Telefon/fax: 06 (26) 398-128 
Szerkeszt�ségi órák:  

szerdán 14–16 óra között 
ISSN 1587-7477 

Tipográfia: Borsody István 
Nyomdai munkák:  

Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác 

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

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

A HARMÓNIA STÚDIÓ (Erika kozmetika,  
Angéla fodrászat) bejárata megváltozott:  

a 11-es f�útról a Visegrád Hotel melletti bejáróról 
közelíthet� meg! 

ZELLERNÉ KRISTÓF ERIKA 
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