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Húsvét
 

 
Munkácsy Mihály: Golgota (részlet) 

 
Juhász gyula: 

 

A Föltámadott 
 

Latrok között, a gyászos, csonka péntek, 
Hasadt kárpitja a mogorva égnek, 
 

Az ecet és epe, a szörny� lándzsa 
Már messze, régen elmaradt utána. 
 

Kín és halál csak kusza, kurta álom, 
És élni, élni jó e szép világon. 
 

Mögötte áldott harminchárom éve, 
El�tte: az öröm mély messzesége. 
 

És negyven napra, hogy az égbe tartott, 
Úgy hívták, vonták még a földi partok. 
 

Oly idegenül tündökölt a menny még, 
S oly szédít�nek t�nt a végtelenség. 
 

Folyton lenézett, búcsút mondva halkan, 
És fájó szívvel szállt a sz�z magasban. 
 

S a ragyogó azúron át a lelke 
A Genezáret kékségét kereste. 
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 „Csak ha Jézus feltámadt, akkor történt valami igazán új, ami megváltoztatja 
a világot és az ember helyzetét. Akkor � lesz a mérce, amelyre ráhagyatkozha-
tunk. Hiszen akkor Isten valóban megmutatta magát” – így ír XVI. Benedek 
pápa a feltámadás misztériumáról, és ebben rejlik a húsvét titka: Isten megmutatta 
magát. A feltámadás ünnepén már alig foglalkozunk a szenvedéssel, a megdics�ü-
lés felé vezet� keresztúttal. A fizikai szenvedés csodája, hogy csak a szenved� 
érzi igazán, a részvét és az együttérzés valójában szavakban merül ki minden jó 
szándék ellenére. Az emberi természet mindig hajlamos volt a siker felé vezet� 
utat eljelentékteleníteni, a gy�ztest, az eredményest, a sikerest irigyelni. Krisztus 
kínszenvedésén is szeretnénk túltenni magunkat, hiszen mindannyian tudjuk, hogy 
Isten már megmutatta magát. Különben is a húsvét az újjászületés, a természet 
megújulásának is az ünnepe. A következ� ének tökéletesen megmutatja ezt a 
kett�sséget: Ma van húsvét napja, másodéjszakája, / Jól tudjátok, Kinek els� 
napján, / Jézus feltámadván / dics�ségbe. / Lám a madarak is, / Hangicsálnak 
�k is, vigadoznak, / Szép plánták újulnak, Term�fák vidulnak, / Virágoznak. 

Az ünnephez sok érdekes szokás kapcsolódott. Ezekb�l ragadunk ki néhány ke-
vésbé ismert eseményt. 

Nagyon érdekes színfoltja volt a pest-budai húsvéti ünnepnek a szinte kötelez� 
gellérthegyi kirándulás. „A Gellért-hegyére mindjárt déltájban kezdve két testvér-
városunkból tömérdek nép gy�lt egybe. Mit nem tesz a szokás, mondám magam-
ban, mid�n azon menetet megpillantám, mellynek eleje a budai rácz város kes-
keny, rendetlen utszájin, vagyis inkább szorulatjain átverg�dve, már a csillagász-
torony felé vonódott, míg vége Pestnek pompás épület� utszájin lépdelhetett el�” 
– írja a krónikás a Honm�vész 1834. évi egyik számában. Volt, amikor a kirándu-
lók tömegét húszezer f�re becsülték! Megemlékeznek arról az igen durva és ve-
szélyes szokásról, hogy az érkez�ket felülr�l almazáporral fogadták. Egyesek 
szerint a törökökt�l való megszabadulás emlékét idézték így fel. A rohadt alma 
dobálás szokása még a kiegyezéskor is megvolt, de akkor inkább narancsot és 
tojást hajigáltak.  

1844-ben a feltámadási körmeneten jelentek meg el�ször a pesti polgári �rhad 
egységei új egyenruhájukban: ,,… magyar polgáraink új díszköntösei vonák ma-
gokra figyelmünket, még pedig mind a gyalogoké, mind a lovasságé. Amazoké 
fekete csákó, sötétzöld magyarka arany zsinórral, megyszín pantallon arany suj-
tással. Ezeké búzavirágszín dolmány mente és nadrág, b�ven aranyozva, fekete 
csákó, kócsag forgóval.” 

Végezetül egy rozsnyói köszönt�vel kívánok minden Kedves Olvasónak áldott 
húsvétot: Kivirradt a tavasz ma húsvét napjára, / Új életet öltött ismét föl magá-
ra. / Én is e szent napon örömöt hirdetek. / Mert Jézus föltámadt! Ezen örvend-
jetek! / Már régen szokása minden kereszténynek / Örvendeznie e nap ifjúnak és 
vénnek. / Én is köszöntöm hát ezen szép napunkat, / És hozzá frissítem szép 
leánykájukat. / Mert hogy mit akarok, már azt is megmondom, / Öntözködni 
jöttem. Szóm nem is cifrázom. / Frissít� balzsamos víz is van kezembe, / Ez 
hozta húsvétot emlékezetembe. / Engemet öntöz� Apollónak hívnak, / Vízemt�l a 
lánykák mint virágok nyílnak. / Kérem hát alássan e háznak az urát, / Engedje 
megönteni kedves leánykáját! 

Öntözés után: Hogy e hajnali víz ezüstszín cseppjei, / Legyen reánk nézve 
frisseség jelei / És hogy alázatos kéréseim után / Áldja meg magukat Jézus az � 
jobbján, / Szívemb�l kívánom!                                                             Gróh Dániel 
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VÁROSHÁZI HÍREK 
 

Tájékoztató  
a februárban és márciusban megtartott  
képvisel�-testületi üléseken történtekr�l 

 

2013. február 14. 
– A képvisel�-testület – figyelemmel „Az 

államháztartásról” szóló CXCV. törvény 29. § (3) 
bekezdésében foglaltakra – meghatározta a 
„Magyarország gazdasági stabilitásáról” szóló 
2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése 
szerinti adósságot keletkeztet� ügyletb�l ered� 
fizetési kötelezettségének várható összegét a 
költségvetési évet követ� három évre (2014–2016) 
vonatkozóan. 

– Elfogadták a 2013. évi költségvetést 2.059.251 eFt 
költségvetési bevételi és ugyanezen kiadási 
f�összeggel. A 2/2013. (II. 16.) önkormányzati 
rendelet „Az önkormányzat 2013. évi 
költségvetésér�l” megtekinthet� a www.viseg-
rad.hu/önkormányzat/rendeletek, szabályzatok/hatá-
lyos rendeletek címszó alatt. 

– Elfogadták a civil szervezetek beszámolóit a 2012. 
évi önkormányzati támogatás felhasználásáról. 

– Döntés született arról, hogy a jöv�ben a civil 
szervezeteket támogató pályázat kiírását és 
elbírálását átruházott hatáskörben a közm�vel�dési, 
oktatási, ifjúsági és népjóléti bizottság végzi. 

– 2.000.000 Ft támogatás odaítélésér�l döntött a 
képvisel�-testület a Danubia Televízió munkájának 
segítése céljából. 

– Elbírálásra kerültek a homlokzatfelújításra 
beérkezett pályázatok, melyre három pályázat 
érkezett be – figyelemmel az el�zetes bizottsági 
véleményre –, mindhárom pályázatot támogatásra 
érdemesnek ítélte a képvisel�-testület. 

– El�zetesen bekért árajánlatok alapján 1 db HM4-
300 típusú faaprító gép vásárlásáról döntött a 
képvisel�-testület 5.715.000 Ft összegben a Heinz 
Hungária Kft.-t�l, mely az egészségházban, illetve 
mozi épületében beüzemelésre kerül� faapríték 
tüzelés� kazánhoz szükséges. 

– Szintén döntés született arról is, hogy a pályázat 
útján elnyert támogatásból, az egészségházba 
beszerzésre kerül 1 db faapríték tüzelés� kazán. A 
kazánt és annak beszereléséhez szükséges 
kivitelezési munkálatokat az Érchegyi Generál Kft.-
t�l rendelete meg az önkormányzat 5.007.423 Ft + 
áfa összegben. 

– A mozi épületébe is beszerzésre kerül 1 db faapríték 
tüzelés� kazán a pályázat kapcsán, melynek 
beszerzését és kivitelezési munkáit a Mohaépgép 
Épületgépészeti Kivitelez� Kft.-t�l rendeli meg az 
önkormányzat 4.196.561 Ft + áfa összegben.  

– Meghosszabbította a képvisel�-testület az 
ideiglenesen hat hónapra létrehozott tényfeltáró 
bizottság mandátumát a feladatáról szóló beszámoló 
elfogadásának id�pontjáig. 

– Engedélyt adott a képvisel�-testület Budenszky 
József, Lelkes László és Koncsz Áron részére a F� 
utca és a Platán sor találkozásánál lév� KRESZ-
park területére, hogy összesen 3 db elbontható 
épület elhelyezésére. A három épületb�l egyet 
Budenszky József kisautó-, illetve trafik/ajándékbolt 
céljára, míg Lelkes László és Koncz Áron a két 
másik épületet túraszervez� fogadóépület céljára 
használhatja. A használat id�tartama 5 év, és a 
kérelmez�k a terület minden év március 1. és 
október 31. közötti id�szakban történ� használatáért 
összesen és együttesen 500.000 Ft használati díjat 
fizetnek az önkormányzat részére, mely összeg nem 
tartalmazza a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok 
alatt történ� terület használati díjat. A használatba 
adott területen esztétikai szempontból kizárólag a 
századfordulót idéz� hagyományos fürd�épületek 
stílusában kialakított egyedi tervezés� építmények 
helyezhet�k el, az önkormányzattal történ� 
egyeztetést követ�en. 

– Elfogadta a képvisel�-testület „Az ezeréves 
Visegrád városközponti fejlesztése” tárgyú projekt 
ajánlattételi felhívását, valamint ajánlattételi 
dokumentációját, melyeket, ha a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti 
F�osztálya ellen�rzése során jóváhagy, akkor az 
épületek és közterületek kivitelezési feladatainak 
ellátására kiírható lesz a közbeszerzés. 

 
2013. február 21. 

– Módosításra került a fogorvosi tevékenység 
vállalkozási formában történ� ellátására az 
önkormányzat és a fogorvosi szolgáltató Tavasné 
Dr. Tóth Mária között 2012. december 21-én 
létrejött szerz�dés a rendelési id�k vonatkozásában, 
mely az alábbiak szerint módosult: 
hétf�:    13.00–19.00 
kedd:    szünnap 
szerda:   7.30–13.00 
csütörtök:  13.00–19.00 
péntek:   7.30–13.00 

– Jóváhagyólag elfogadta a testület a véd�n�i 
szolgálat beszámolóját a 2012. évi munkájáról.  

– Ugyancsak elfogadásra került a Mátyás Király 
M�vel�dési Ház és Városi Könyvtár 2012. évi 
munkájáról szóló beszámoló. 

– Módosította a képvisel�-testület a polgármesteri 
hivatal alapító okiratát, jogszabályi változás okán. 

– A közbeszerzési értékhatárt el nem ér� 
beszerzésekre vonatkozóan szabályzatot fogadott el 
a képvisel�-testület, melyet az el�terjesztéshez 
képest úgy módosított, hogy az 500 eFt feletti 
beruházásokra  beérkez�  árajánlatokat zárt boríték-  
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ban kell kezelni, melyek bontását a jegyz� által 
kijelölt bizottság végzi. 

– Elfogadták a polgármesteri hivatal szervezeti és 
m�ködési szabályzatát, valamint az ahhoz 
kapcsolódó szabályzatokat az alábbiak szerint:  

a) Közszolgálati és Cafeteria szabályzat, 

b) Polgármesteri hivatal szervezeti felépítése, 

c) Képzettségi pótlékra jogosító munkakörök meg-
határozása, 

d) A kiadmányozás rendjének szabályozása, 

e) Polgárok személyes adataival kapcsolatos eljárá-
sok rendjére vonatkozó adatvédelmi szabályzat, 

f) Közszolgálati adatvédelmi és adatkezelési sza-
bályzat,  

g) Közérdek� adatok kezelésének, nyilvánosságra 
hozatala szabályozása, 

h) Informatikai és adatbiztonsági szabályzat, 

i) Munkavédelmi szabályzat, 

j) T�zvédelmi szabályzat, 

k) Egyetértési jog gyakorlására megállapodás, 

l) Dohányzási szabályzat a nemdohányzók védel-
mében, 

m) Közbeszerzési értékhatárt el nem ér� beszerzé-
sek szabályairól szóló szabályzat, 

n) Szabálytalanságok kezelésér�l szóló szabályzat.  

– Az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (III. 
29.) Önk. rendelet 8. § b) pontja alapján, az abban 
meghatározott eljárás szerint értékesítésre jelölte ki 
a képvisel�-testület a Visegrád, Csalogány u. 1268 
hrsz.-ú, „beépítetlen terület” m�velési ágú 740 m2 

alapterület�, továbbá a Visegrád, Rákóczi u. 2/a 
fsz/2 szám alatt található 241/8/A/2 hrsz.-ú, „lakás” 
m�velési ágú önkormányzati tulajdonú ingatlanait. 

– Közterületek elnevezésér�l döntött a testület az 
alábbiak szerint:  

a) A 11-es út belterületi szakasza a Mátyás-
szobortól a Bányatelep utcáig:  

   Duna-parti út, 

b) A Visegrád Hotel és a Sirály mögötti új utca: 
Sirály utca, 

c) A Szentháromság-szobrot magába foglaló tér: 
Szentháromság tér. 

A közterületek elnevezésének az ingatlan-
nyilvántartásban, illetve lakcímnyilvántartásban 
történ� átvezetésér�l az önkormányzat gondosko-
dik, továbbá Duna-parti út és Sirály utca lakóinak 
lakcímnyilvántartásban történ� átvezetési költsé-
geit átvállalja. 

– Elfogadta a képvisel�-testület a 2013. évre 
vonatkozó rendeletalkotási ütemtervét. 

– Pályázat kiírásáról döntött a testület a Mátyás 
Király M�vel�dési Ház és Városi Könyvtár 
igazgatói (magasabb vezet�i) munkakörének 
ellátására. 

– Tulajdonosi és közútkezel�i hozzájárulást adott a 
képvisel�-testület az önkormányzat tulajdonában és 

kezelésében lév� a 64/14 hrsz.-ú ingatlan egy részét 
érint� M11-es f�út 1 kW-os közvilágítási 
földkábelcsere kapcsán a benyújtott engedélyezési 
tervdokumentációk és m�szaki leírás alapján, 
meghatározott feltételekkel. 

– A képvisel�-testület elismeri a Kutibusz Kft.-vel 
szemben fennálló 1.375.000 Ft tartozását, mely az 
autóbusz 2010-ben és 2011-ben végzett javítási 
munkálataiból ered, erre vonatkozóan tartozás-
elismerésre, valamint a tartozás teljesítésére 
vonatkozó megállapodás aláírására hatalmazta fel a 
testület Félegyházi András polgármestert, a 
kifizetésre március 15. után kerül sor. 

– Szavazategyel�ség miatt nem született döntés a 
„Tavaszi ízparádé” elnevezés� rendezvény 
közterült használat céljára történ� engedélyezésre 
vonatkozóan. 

 
2013. március 6. 

– Az önkormányzat tulajdonában lév�, ún. BAUER 
típusú vízszivattyú és annak tartozékai 
értékesítésér�l döntött a képvisel�-testület a legjobb 
vételárat ajánló E�ry és Társa Kft. részére, 480.315 
Ft + áfa összegért. 

– A képvisel�-testület úgy döntött, hogy közterület 
használati szerz�dést köt az Enteri�r ’92 Bt.-vel, a 
64/1 hrsz.-ú, Platán sortól északra es� füves 
közterületre, a „Kispalotajátékok” kulturális rendez-
vénysorozat céljára. 

– Ingyenes közterület-használati engedélyt adott a 
testület a Szentendrei Rend�rkapitányság kérelmére 
a nagy parkoló területére 2013. március 7-re, 
vezetéstechnikai képzés céljára. 

– Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház 
balneoterápiás részlegének folyamatos termál-
vízigény biztosítása érdekében árajánlat megtételére 
kérte fel az önkormányzatot a kórház. A képvisel�-
testület a 2012. november 15-én hozott 
határozatában a termálvízkészletb�l történ� eladás 
esetén a bruttó 80 Ft/m³ árat 2013. évre határozta 
meg. Ahhoz viszont, hogy a kórháznak most 
ajánlatot tudjon adni, ezt a dátumot módosítani volt 
szükséges 2014. április 30-ig, mivel az ajánlati 
kötöttségnek a szerz�déskötést követ� 12 hónap 
határozott id�tartamra kell szólnia. 

– A képvisel�-testület úgy döntött, hogy 800.000 Ft 
célzott támogatást nyújt a Visegrádi Sport 
Egyesület részére a 2013. évi „TAO” pályázat 
önrész fedezetére, mely a teljes pályázati összeg 
30%-át jelenti és az önkormányzat ezt az összeget a 
2013. évi költségvetésének civil szervezetek 
támogatása el�irányzott tartalék keret terhére 
biztosítja. A részletek vonatkozásában az 
önkormányzat és Visegrádi Sport Egyesület 
támogatási szerz�dést köt és a kapott támogatásról 
tételesen, számlákkal igazoltan számol el az 
egyesület. 

 

Visegrád Város  
Önkormányzatának 
Képvisel�-testülete 
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Visegrád Város Önkormányzata pályázatot hirdet helyi 
ifjúsági programok, csoportok, közösségi jelent�ség� helyi 
gy�jtemények, valamint helyi zenekarok tevékenységének és 
m�ködésének támogatására.  

A pályázati felhívásban meghatározott kivételekkel nem 
nyújthat be pályázatot az a szervezet, jogi személy stb., 
amely Visegrád Város költségvetéséb�l címzetten támogatást 
kap vagy a Civil Alap pályázat benyújtására egyébként jogo-
sult. 

Pályázhatnak jogi megkötés nélkül mindazon szervez�dé-
sek, közösségek és magánszemélyek: 

– akik programjukkal a visegrádi gyermek és ifjúsági kor-
osztály, valamint fiatal feln�ttek számára kulturális, sza-
badid�- és sportprogramok, különféle célú táborok szer-
vezésére vállalkoznak, ideértve a Fellegvár Óvoda és az 
Április Lajos Általános Iskola oktatói, nevel�i, szül�i kö-
zösségei stb. által szervezett táborokat; 

– azok a magánszemélyek, akik helyi jelent�ség� tárgyi 
gy�jteményt tartanak fenn vagy gondoznak; 

– azok a magánszemélyek, zenekarok, akik Visegrádon 
tevékenykednek, évente legalább két alkalommal Vise-
grádon vagy Visegráddal kapcsolatos rendezvényen lép-
nek fel.  

A pályázókat arra kérjük, hogy röviden mutassák be a pá-
lyázót és tevékenységét, röviden fejtsék ki programjuk lé-
nyegét (a program tartalmi célja, várható eredménye, költ-
ségvetése, közrem�köd�k, korosztály stb.), valamint azt a 
konkrét feladatot, amelynek anyagi fedezetét az ifjúsági 
alaptól várják, s ezt konkrét (becsült) összeg meghatározásá-
val tegyék. 

Kérjük, hogy a program megvalósításának kezdeti és befe-
jez� id�pontját tartalmazza a pályázat, valamint azt, hogy 
máshová is pályáztak-e ezzel a tervvel, illetve kaptak-e más-
honnan támogatást. 

A helyi jelent�ség� gy�jtemény tulajdonosa, fenntartója 
pályázatot nyújthat be a gy�jtemény gondozása, katalogizá-
lása, bemutatása, fejlesztése céljával. A pályázatban röviden 
ismertetni kell a gy�jteményt, valamint azt a tényleges költ-
séget, fejlesztési célt stb., amelyre a pályázó támogatást kér. 
A pályázó a pályázata mellé legalább három, a gy�jtemény-
r�l készült, a tárgyakat azonosítható módon bemutató, meg-
felel� min�ség� fényképet köteles csatolni, valamint pályá-
zatában arra kötelezettséget vállalni, hogy a bizottság szakér-
t� tagjai a gy�jteményt a támogatás odaítélése esetén megte-
kinthessék. El�nyt élvez a pályázó, ha pályázatában vállalja, 
hogy gy�jteményéb�l kiállítást szervez, a város által szerve-
zett kiállítás rendelkezésére bocsátja tárgyait, a város által 
létrehozandó gy�jtemény részére felajánl kiállítás, bemutatás 
céljára gy�jteményéb�l tárgyakat. 

A helyi zenekar pályázatot nyújthat be hanghordozó el�állí-
tásához vagy sokszorosításához szükséges költségek támoga-
tására, fellépések költségeinek támogatására, illetve legfel-
jebb 50.000 Ft támogatási összegig (a beszerzett eszköz 
értéke lehet magasabb) hangtechnikai eszköz, hangszer és 
hangszeralkatrész, kiegészít� megvásárlásához. 

El�nyt élvez az a helyi zenekar pályázó, aki pályázatában 
vállalja, hogy évente legalább egy alkalommal a városban 
vagy a város által szervezett rendezvényen fellép. 

Az ifjúsági programokra elnyert összeg nem fordítható 
30.000 Ft feletti tárgyi eszköz vásárlására, illetve ha ennél 
nagyobb költség� technikai eszköz beszerzésére kerül sor, 

akkor az ehhez nyújtott támogatás nem haladhatja meg a 
30.000 Ft-ot.  

A helyi jelent�ség� gy�jteményhez kapcsolódó feladatokra 
pályázónként maximum 50.000 Ft igényelhet�. 

A támogatásban részesült pályázókkal Visegrád Város tá-
mogatási szerz�dést köt. 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázati összeg 
felhasználásáról rövid tartalmi beszámolót és a pályázó nevé-
re kiállított számlát kér a közm�vel�dési, oktatási, ifjúsági és 
népjóléti bizottság. Az elszámolásra a költség keletkezését 
(bizonylat kiállítását) követ� 60 napon belül, de legkés�bb 
2013. december 31-ig kerül sor. Csak olyan bizonylat fogad-
ható el, amelyet a pályázat benyújtását követ�en állítottak ki. 

Beszámoló hiányában a bizottság az elkövetkezend� évben 
kizárja a pályázót a további pályázatokból, valamint a folyó-
sított támogatást jegybanki alapkamattal növelten kell vissza-
fizetni. 

A helyi jelent�ség� gy�jtemények támogatásának elszámo-
lása rövid tartalmi ismertet� és a pályázatban megjelölt költ-
séggel, fejlesztési céllal kapcsolatban keletkezett bizonylat 
benyújtásával történik, amely a költség kifizetését igazolja 
(csekk másolat, számla, nyugta stb.). Az elszámolásra a 
költség keletkezését (bizonylat kiállítását) követ� 60 napon 
belül, de legkés�bb 2013. december 31-ig kerül sor. Csak 
olyan bizonylat fogadható el, amelyet a pályázat benyújtását 
követ�en állítottak ki. 

A helyi zenekarok támogatásának elszámolása rövid tar-
talmi ismertet� és a pályázatban megjelölt költséggel, fej-
lesztési céllal kapcsolatban keletkezett bizonylat benyújtásá-
val történik. Az elszámolásra a költség keletkezését (bizony-
lat kiállítását) követ� 60 napon belül, de legkés�bb 2013. 
december 31-ig kerül sor. Csak olyan bizonylat fogadható el, 
amelyet a pályázat benyújtását követ�en állítottak ki. Hang-
hordozó el�állítása és kiadása esetén a támogatót 20 hang-
hordozó tiszteletpéldány illeti meg, amit a beszámolóval 
egyidej�leg – illetve ha a megjelenés kés�bbi, akkor annak 
id�pontját követ� 30 napon belül – kell átadni. 

Beszámoló hiányában a bizottság az elkövetkezend� évben 
kizárja a pályázót a további pályázatokból, valamint a folyó-
sított támogatást jegybanki alapkamattal növelten kell vissza-
fizetni. 

A pályázat el�finanszírozású, ez azt jelenti, hogy a döntés 
után a támogatási szerz�dés aláírását követ�en a pályázó 
hozzájuthat az elnyert összeghez.  

Keretösszegek: 
Ifjúsági programok szervezése:  500.000 Ft (els� kör) 
Helyi gy�jtemények támogatása:  100.000 Ft 
Helyi zenekarok támogatása:  500.000 Ft 
A pályázatok benyújtásának határideje:  
2013. április 30-ig beérkez�en. A határid�t követ�en beér-

kez� pályázatokat nem áll módunkban elbírálni. 
A pályázatokat kizárólag postai úton a következ� címre 

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

a választott céltól függ�en: Ifjúsági programok támogatása / 
Helyi gy�jtemények támogatása / Helyi zenekarok támogatá-
sa. 

Visegrád Város Önkormányzata 
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1. Aki term�földet használ (akár tulajdonos / haszonélvez� / vagyonkeze-
l�, akár szerz�déses földhasználó), az a terület térmértékét�l függetle-
nül köteles a használatot a földhasználati nyilvántartásba bejelenteni. 

2. Ha szerz�désen alapuló földhasználati jogcím (haszonbérlet, haszon-
kölcsön stb.) alapján használja a term�földet, úgy a bérbe vev�nek kell 
a földhasználati bejelentést megtennie. 

3. Ha nincs a term�földre vonatkozó földhasználati szerz�dés, úgy a tulaj-
donosnak, illetve haszonélvezeti jog fennállása esetén a haszonélvez�-
nek kell a földhasználati bejelentést megtennie. 

4. A bejelentést a FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉSI ADATLAP-on 
kell megtenni, melyhez mellékelni kell a személyigazolvány és lakcím-
kártya másolatát. 

5. A földhasználati nyilvántartási eljárás díjmentes. 2013. április 30-ig a 
földhivatal nem szankcionálja a regisztrációt elmulasztókat. 

6. Az ADATKÖZLÉSI AZONOSÍTÓ ADATLAP-ot a már regisztrált 
földhasználóknak kell kitölteniük (személyi szám, állampolgárság, csa-
ládi gazd. nyilv. száma, gazdálkodó szervezet azonosítói). 

7. Amennyiben a bejelenteni kívánt földrészletet 1/1 tulajdoni hányadban 
használja (bármilyen jogcímen) a földhasználó, úgy a bejelentési adat-
lap 2. és 3. oldalán az alrészlet helyett a helyrajzi számokat is felsorol-
hatja. A többi adatot, ha nem tudja, úgy a földhivatal kiegészíti (Ak, te-
rületnagyság). 

8.  Ha külterületi ingatlan estében osztatlan közös tulajdon áll fenn, úgy 
szerz�dés hiányában írásos használati megállapodást és földmér� által 
elkészített használati megosztási vázrajzot kell csatolni a bejelentési 
adatlaphoz. 

9. A Kormány döntése értelmében a zártkerti fekvés� földek haszná-
lóinak nem kell földhasználatukat a földhasználati nyilvántartás-
ban regisztráltatniuk. A vonatkozó jogszabályi rendelkezések mó-
dosításával kapcsolatban szükséges intézkedések folyamatban van-
nak. Azok hatályba lépéséig a földhivatalok a zártkerti földekre 
vonatkozóan a földhasználati nyilvántartásba történ� regisztrálás-
sal kapcsolatos ügyintézésüket felfüggesztették. Ezen intézkedések a 
külterületi fekvés� földek használóit nem érintik, a külterületi fek-
vés� földek használatát a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek 
megfelel�en továbbra is be kell jelenteni. 

10. Szerz�déses földhasználat esetén a tényleges földhasználónak kell a 
földhasználati nyilvántartásba vételi eljárást lefolytatni.  

11. A földhivatal ingatlan-nyilvántartásában ERD� és KIVETT (több-
nyire belterületi) m�velési ágban nyilvántartott ingatlanokat nem kell a 
földhasználati nyilvántartásba bejelenteni. 

12. A földhasználati bejelentési adatlap letölthet� a www.foldhivatal.hu 
oldalról. Az aláírt adatlapot az el�írt mellékletekkel együtt levélben is 
eljuttathatják a földhivatalhoz.  

13. A már nyilvántartott földhasználóknak – ha nincs változás – nem kell 
ismételten regisztrálniuk.  

 

A földhivatal a földhasználati nyilvántartási eljárást a 356/2007. (XII. 
23.) Kormányrendelet és az 1994. évi LV. törvény alapján folytatja le.   
 

A Szentendre Járási Földhivatal elérhet�ségei: 
2000 Szentendre, Dunakanyar körút 1.  
Telefon: (26) 312-413, fax: (26) 312-331 
www.foldhivatal.hu, e-mail: szentendre@takarnet.hu 

�
Ügyfélfogadás: 

hétf�:  13.00–16.00 óra 
szerda:    8.00–12.00 és 13.00–16.00 óra 
péntek:   8.00–13.00 óra 

Szentendre Járási Földhivatal 

 „Bontsd ki Magad!” 
 

esélyegyenl�ségi nap  
Dunabogdányban 

 

2013. április 20-án, szombaton  
10 órától, a m�vel�dési házban 

 

Ismét megrendezünk egy a tavalyi ese-
ményhez hasonló, gazdag programokat 
ígér� esélyegyenl�ségi napot egyesületünk 
szervezésében. 

Idén f� motívumként „Bontsd ki Magad!” 
címmel az Emberi Er�forrás Minisztérium, 
valamint a Nemzeti Család- és Szociálpoli-
tikai Intézet által is támogatott projektünk 
záró rendezvényét csempésszük a progra-
mok sorába. 

Ezen foglalkozássorozatnak célja volt, 
hogy a mindenkiben egyformán megbújó 
kreatív ént próbálta megtalálni a drámape-
dagógiát segítségül hívva, felhasználva a 
színjátszás kreatív „nyelvezetét”. 

A napot gazdagítja 3 meghívott intézmény, 
hasonlóan integrált keretek között m�köd� 
színjátszó csoportja, valamint ismét helyt 
kapnak a rendezvényen különféle ismeret-
terjeszt�, szemléletformáló, szórakoztató 
programok. 

Jöjjön el, és töltsünk együtt egy kellemes 
családi napot! 

Részletes program hamarosan, figyelje a 
hirdet� oszlopokat, postaládáját! 

Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület 
 

ÉRTESÍTÉS 
 

Értesítjük az ebtartókat, hogy 

2013. április 25-én (csütörtök) 
az ebek kötelez�, veszettség elleni  

véd�oltása lesz 
délel�tt 9–11 órakor,  

ill. délután 14–16 órakor 
 

Az eboltás helye:  
polgármesteri hivatal 

 

dr. Szétag Jen� magán állatorvos 
 

A háznál történ� oltás 2013. április 27-
én, szombaton 9 órától történik.  
A háznál történ� oltásra az el�zetes 
oltáskor vagy a 06 (30) 565-0874-es 
telefonszámon lehet jelentkezni.  
Az oltás díja ebenként 4.200 Ft, mely 
összeget a helyszínen kell befizetni.  
A 81/2002. (IX. 4.) FVM zoonózis 
rendelete kötelez�en írja el� az évenkénti 
féregtelenítést is. A féregtelenít� 
gyógyszer az oltás helyén meg-
vásárolható. Ára: 300 Ft/10 kg-onként. 
Háznál történ� oltás díja 4.500 Ft + a 
féreghajtás és a Kisállat-egészségügyi 
könyv költsége. 
Az Állatorvosi Kamara rendelete 
szerint, összevezetés oltáskor csak 
chippel ellátott állat oltható. 

Dr. Szabó Attila aljegyz� 
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A Szentendrei Rend�rkapitányság  
tájékoztatója 

 

Autósok, kerékpárosok figyelem! 
Tavasszal egyre többen választják a kerékpárt közleke-

dési eszközként az autó helyett. A gyermekek szabadide-
jükben újra el�veszik a beporosodott bringákat, így vá-
rosunk útjain egyre több kerékpáros jelenik meg. A bicik-
lizéshez szükséges ruházat és a biztonsági felszerelés 
kiválasztása nagy felkészültséget igényel részünkr�l. A 
megfelel� biztonsági felszerelések, mint a térd- és kö-
nyökvéd�, valamint a sisak használata javasolt, mivel 
ezek használata életet menthet. A kerékpárok téli, hosszú 
pihen�je után ellen�rzést és karbantartást igényelnek, 
amit els� használatba vétel el�tt érdemes elvégezni. El-
len�rizni kell a kormány, a fék, a gumiabroncs és a világí-
tó berendezés m�ködését. Figyeljünk arra, hogy a kerék-
párt sötétedés után ki kell világítani, és vegyünk fel fény-
visszaver� mellényt is, hogy az autósok id�ben észreve-
gyenek bennünket. Aki kisgyermekkel kerékpározik, 
használjon gyerekülést, ügyeljen arra, hogy azt mindig 
tökéletesen rögzítse a kerékpárhoz, és a gyermek is visel-
jen bukósisakot és biztonsági övet. 

Kérjük az autós társadalmat, hogy a kell� körültekintés-
sel, a sebességhatárok és követési távolság betartásával 
közlekedjenek, valamint a jó id� beköszönte után fokozot-
tabban figyeljenek az utakon közleked� kerékpárosokra! 
Mindenkit haza várnak! 

 

A besurranásos lopások kivédhet�k 
A besurranásokat gyakrabban követik el a tavaszi, nyári 

id�szakban, amikor a jó id� miatt az emberek napközben 
és éjszára is nyitva hagyják az ablakokat, a terasz ajtókat 
vagy akár a bejárati ajtót.  

A lakóházakban nyitva hagyott nyílás zárók megkönnyí-
tik az elkövet�k dolgát. Az alacsonyan elhelyezked�, 
földszinti lakásban lakók figyeljenek arra, hogy ne hagy-
ják nyitva az erkélyajtót, ha nem tartózkodnak a lakásban. 
Mindenkit kérünk arra, hogy gondosan zárják be a házak 
bejárati ajtaját, mert az illetéktelen látogatók minden 
akadály nélkül bejuthatnak a lakásba.  

Fontos, hogy a kulcsokat soha ne akasszuk a bejárati 
ajtó közelébe, mivel – f�képpen a régebbi ajtókon lév� kis 
ablakokon, vagy a levélbedobó nyíláson benyúlva – elér-
hetik a zárban lév� vagy a közelben lév� kulcsokat, így 
már könnyen ki tudják nyitni az ajtókat. A zárban semmi-
képpen ne hagyják benne belülr�l a kulcsot, mert a kulcs 
egy speciális eszközzel kívülr�l is elforgatható. 

Az enyhébb id� beköszöntével, a kiskertekben szorgos-
kodók gyakran besurranók áldozatává válnak. Figyeljünk 
arra, miközben a kertben tartózkodunk, a kerti kiskaput és 
a ház bejárati ajtaját is tartsuk zárva, az ablakokat semmi-
képpen ne hagyjuk nyitva. Ügyeljenek arra, hogy a tera-
szon ne hagyjanak értéktárgyat �rizetlenül. 

 

Rajtunk is múlik!  
Ne váljunk b�ncselekmény áldozatává! 

Az elmúlt id�szakban ismételten megszaporodott 
városunkban a gépkocsifeltörések száma. Az iskolák és 
óvodák környékére szakosodnak az elkövet�k, 
kihasználva azt, hogy a rohanó szül� csak pár percre 

megy be gyermekért az intézménybe, gondolva, hogy 
addig nem „cipel” magával semmit.  

Kérjük a lakosságot, hogy semmilyen értéket ne 
hagyjanak az autóban jól látható helyen. Az sem 
megoldás, ha a táskákat egy kabáttal, vagy takaróval fedik 
be, inkább tegyék azokat a csomagtartóba, de a legjobb 
megoldás, ha magukkal viszik. 

Az utastérben ne hagyjanak táskát, csomagot, GPS-t, 
mobiltelefont, még egy üres szatyrot sem, mivel az 
elkövet� bízik abban, hogy valamilyen értéktárgyat rejt. 
Ne hagyják a keszty�tartóban a gépkocsi papírjait, 
bankkártyájukat, pénztárcájukat. Még üres táskát, 
ruhanem�t se hagyjanak a gépjárm�ben, hiszen az 
elkövet�kre jellemz�, hogy a legkisebb értékek miatt is 
képesek betörni az ablakot vagy feltörni a zárat! 

Kiszállás után mindig ellen�rizzék, hogy bezárták-e az 
ajtókat, és a riasztót bekapcsolták-e. Ha van rá lehet�ség, 
világítás alatt, bejárathoz közel, forgalmas helyen 
parkoljanak. 

 

Es�csatorna-lopás elkövet�i kerültek rend�rkézre  
Nagyobb számban jelentkeztek területünkön es�csator-

na-lopások az elmúlt hónapokban. Nyomozóink nagysze-
r� munkát végeztek, rövid id�n belül sikerült az elkövet�-
ket elfogniuk. Az elkövet�k gyors pénzhez jutási lehet�-
séget látnak abban, hogy az ellopott vörösréz es�csatorna 
eladásából pénzt szerezzenek. A tapasztalat az, hogy az 
elkövet�k fémátvev� telephelyeken eladják az eltulajdoní-
tott es�csatornát. Kérjük a lakosságot, hogy amennyiben 
nagyobb szállítmányt látnak, esetleg gyanús személyeket 
észlelnek környezetükben, akik hasonló b�ncselekmények 
elkövetésével kapcsolatba hozhatók, értesítsék a Szent-
endrei Rend�rkapitányság ügyeletét. 

 

PEST MEGYEI REND�R-F�KAPITÁNYSÁG 
SZENTENDREI REND�RKAPITÁNYSÁG 

2000 Szentendre, Dózsa György út 6/A 
szentendrerk@pest.police.hu 

Tel.: 06 (26) 310-233 
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Az Áprily Iskoláért Alapítvány  
aktuális hirdetményei 

 

Az ÁIA kuratóriuma a tavalyi évhez hasonlóan ebben a tanévben is sze-
retné átadni az „Év diákja” és az „Év kisdiákja” címet. Az el�z� alkalom 
tapasztalatait is figyelembe véve állítottuk össze a díj elnyerésének szem-
pontjait, melyet most a nyilvánossággal is ismertetünk. 
 

„Év kisdiákja”-díj 
Az Áprily Iskoláért Alapítvány a 2012/2013. tanévben is kiosztja az „Év 

kisdiákja”-díjat.  
A tantestület javaslata alapján az alapítvány kuratóriuma dönt az arra 

legérdemesebb 4. osztályos kisdiák személyér�l a tanulmányi eredmé-
nyek, magatartás, szorgalom min�sítése, közösségi munka, iskolán kívüli 
tevékenység figyelembevételével. A díjazott oklevelet és könyvjutalmat, 
valamint a Szent György Lovagrend által felajánlott 50.000 Ft érték� 
személyre szabott tárgy- (egyéb) jutalmat kap.  
 

Keressük az ,,Év Diákja”-díj várományosát! 
Kedves Gyerekek! 

Az Áprily Iskoláért Alapítvány pályázatot hirdet az általa alapított ,,Év 
Diákja”-díj elnyerésére! 
 

A díj:  
– Péterfy László szobrászm�vész Áprily Lajost ábrázoló bronzplakettje.  
– A Szent György Lovagrend 150.000 Ft érték� személyre szabott tárgy-

jutalma. 
 

A díj elnyerésének feltételei: 
A pályázó els�sorban végz�s, 8. osztályos tanuló lehet. (Különösen in-

dokolt esetben pályázhat olyan 7. osztályos tanuló is, aki az alábbi feltéte-
leken túl országos versenyen indult és helyezésével dics�séget szerzett 
iskolánknak.) 

A díj odaítélésénél a jelölt 
– fels� tagozatos év végi, 8. osztályos félévi tanulmányi átlageredményét 

(4,6 és kit�n� között), magatartás-szorgalom min�sítését (példás, jó); 
– iskolán kívüli életben is példamutató viselkedését; 
– valamint a kompetenciamérés teljesítését  

vesszük figyelembe. 
 

Kíváncsian várjuk, hogy az alábbi tevékenységek közül Te melyi-
ken veszel részt? 
Versenyeken való részvétel: Tanulmányi versenyek: 1. házi tanulmányi 
verseny tantárgyanként / 2. központi, körzeti, más szervezetek által, inter-
neten keresztül meghirdetett tanulmányi versenyen, pályázaton való rész-
vétel / Zeneiskolai tanulmányok / Sportversenyeken való egyéni v. cso-
portos részvétel / Rendszeres sportolás / Kulturális tevékenység / Feszti-
válokon, m�vészeti versenyeken való csoportos v. egyéni részvétel / Kép-
z�m�vészeti tevékenység: alkotómunka; rajzversenyen, pályázatokon, 
kiállításokon való részvétel / Ünnepeken, ünnepségeken való szereplés, 
részvétel / Hagyományápolás (magyar, nemzetiségi, helytörténeti stb.) / 
Környezetvédelem, egészségmeg�rzés / Diákönkormányzati munka, 
közösségépít� tevékenység 
 

Pályázni az osztályf�nöknél megtalálható jelentkezési lap kitöltésé-
vel lehet. 

Határid� 2013. május 10. A jelentkezési lapot az osztályf�nöknek 
lehet leadni.  

 

Az ÁIA változatlanul azzal a céllal hirdeti meg és adja át a két díjat, 
hogy értékelje a szorgalmas, becsületes, megbízható gyermekek teljesít-
ményét, és példaként állítsa a többi diák elé. A díjak átadásának a körül-
ményei változatlanok: a ballagáson és a tanévzáró ünnepélyen adjuk át. 

Parajdi testvériskolánk kitüntetettjének mi biztosítjuk az Áprily-plakettet 
és a Visegrádi Almanach cím� könyvet; a parajdi iskola pedig a mi díja-
zott kisdiákunkat ajándékozza meg Parajdhoz köthet� tárgyjutalommal. 

Az Áprily Iskoláért Alapítvány kuratóriuma reményét fejezi ki, hogy 
2013-ban is megtalálja és kitüntetheti a visegrádi Áprily iskola kiváló 
diákjait. 

Az Áprily Iskoláért Alapítvány kuratóriuma  

 

����������	

 

Kedves Gyerekek! Sajnos, hozzám nem jutott el 
megoldás a múlt havi Gyerekkuckóban feltett 
kérdésemre, így sajnos jutalmazni sem tudok! A 
megoldást azért megadom, hogy a kérdés ne ma-
radjon válaszolatlanul. Wesselényi Miklós és Vise-
grád kapcsolódása Fadrusz János személyén 
keresztül úgy valósul meg, hogy a szobrászm�vész 
készítette a zilahi Wesselényi- és a kolozsvári 
Mátyás-szoborcsoportot; ez utóbbinak a fejszobra 
került 1939-ben Zsitvay Tibor jóvoltából Vise-
grádra, a Schulek János által tervezett H�sök 
emlékm�vére. 

Két jeles nap; március 22. a Víz napja és április 
22. a Föld napja, nem csak a természet szépségére, 
gazdagságára, hanem annak megóvására, meg�r-
zésére hívja fel a figyelmünket. Tudom, hogy sok 
iskolai program, feladat kapcsán Ti is megtesztek 
korotok, tudásotok alapján mindent, amit megte-
hettek – és ez a lelkes munkálkodás ne lanyhuljon 
kés�bb sem, mert tudjátok: a Földet csak kölcsön 
kaptuk utódainktól! 

 

Ennek kapcsán 
hívom fel figyel-
meteket az év 
madarára, a gyur-
gyalagra. Áprily 
Lajos Gyurgyala-
gok c. versében 

énekli meg ezt a gyönyör�séges teremtményt: 
 

 Ékes tollú szivárvány-madarak, 
 fuvola-füttyel, ringva szállanak. 
 

 A Maros-parton volt egy f�zberek, 
 abban lakott egy gyurgyalag-sereg. 
 

 Titkos utakra madarat ki hajt? 
 Ki küldte hozzám ezt a drága rajt? 
 

 Házam körül köröz. Varázs-körök? 
 A Maros a lelkemben hömpölyög.                               

Ha többet akartok megtudni err�l a madárról, 
kutakodjatok az interneten! Hogy nagyobb kedve-
tek legyen ehhez, egy-két kérdés helyes válaszával 
ismét nyerhettek jutalmat! A válaszokat Fehér 
Judit könyvtárosnak adjátok le. 

Kérdések: 1. Mett�l meddig tartózkodik Ma-
gyarországon a gyurgyalag? 

2. Egészítsd ki a mondatot: a gyurgyalag … …… 
védett madár, értéke …………. Ft. 

3. Kb. hány pár él nálunk a költési id�szakban? 
Költés: A gyurgyalag partfalba vájt üregben fész-
kel, de ritkán el�fordul, hogy rövidfüves területen 
a földbe ássák üregüket. A költ�kamra egy 100–
200 cm hosszú folyosó végén található kiszélese-
dés. A fészekalj 6–7 tojásból áll, ezeket 1–5 na-
ponként rakja le, kotlását már a fészekalj teljessé 
válása el�tt megkezdi, így a fiókák eltér� fejlettsé-
g�ek, és ezért nem egyszerre repülnek ki. A kotlási 
id� 20–22 nap, míg a fiókák kb. 30 nap alatt érik 
el röpképességüket. A kotlásban és a fiókák táplá-
lásában mindkét szül� részt vesz. 

4. Mit tehetünk a madárfaj megmaradásáért? 
Ha felkeltettem érdekl�déseteket a 2013. év ma-

dara iránt, szívesen szervezünk egy el�adást e 
témában. 

Remélve, hogy a fiúk meglocsolták húsvéthétf�n 
a lányokat, szép tavaszt kívánok Nektek!  
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NEMZETISÉGI OLDAL – Szerkeszti a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
 

HÓFEHÉRKE (3.) 
SCHNEEWITTCHEN 

(folytatás) 
 

 
 

Jetzt wußte die Königin, daß Schneewittchen nicht tot 
war. Sie verkleidete sich als Krämerin und ging zu ihm 
hin. Sie verkaufte ihm ein Band, und wie sie es ihm 
umtat, fiel das Kind wie tot zu Boden. 

 

 
 

 
 

Die Zwerge kamen nach Hause und fanden 
Schneewittchen. Doch zum Glück sah einer das Band und 
löste es, so daß das Kind wieder lebendig wurde. Durch 
ihren Spiegel erfuhr die Königin, daß Schneewittchen 
nicht tot war. Da machte sie einen vergifteten Apfel, 
verkleidete sich diesmal als Bauersfrau und ging wieder 

zum Zwergenhaus. Sie schenkte Schneewittchen den 
Apfel, und als das Mädchen hineinbiß, fiel es tot um. 

Am Abend fanden die Zwerge Schneewittchen tot, und 
sie konnten es nicht wieder zum Leben erwecken. So 
legten sie es in einen gläsernen Sarg. 

Darin lag das Mädchen, und es sah aus, als wenn es 
schliefe.  

 

 
 

Einmal kam ein Prinz, dem gefiel Schneewittchen so 
gut, daß er die Zwerge bat, es mitnehmen zu dürfen. Wie 
nun die Diener den Sarg forttrugen, stolperten sie, und 
dabei fiel das giftige Apfelstück, das Schneewittchen 
abgebissen hatte, aus ihrem Mund. 

Da wurde Schneewittchen wieder lebendig und feierte 
mit dem Prinzen Hochzeit in Pracht und Herrlichkeit. 

(Ende) 
Sch. H. I. 

 

FELHÍVÁS 
 

Ismét el kellett halasztanunk hagyományos tavaszi  

sajbázásunkat  
a hideg és viharos id�járás miatt. 

A következ� id�pontunk  
2013. április 13. szombat, 18.30 óra,  

szokásos helye a Duna-parton, az Életfa-szobornál. 
 

Szeretettel várunk minden érdekl�d�t! 

 

Kérés! 
 

Els� telepes �seink sírkertjének kialakításához el�z� 
számunkban kértük az Önök anyagi segítségét. Szám-
laszámunkat ebben a hónapban is közzétesszük: 

 

Visegrádi Duna Menti Svábokért  
és Németekért Alapítvány adószáma:  

18715048-1-13 
 

Számlaszáma:  
64700038-10009457 

 

Itt szeretnénk jelezni, hogy aki nem pénzátutalással 
szeretne a megvalósuláshoz anyagi segítséget nyújta-
ni, az átvételi elismervény ellenében Zeller Márton 
elnöknél személyesen is fizethet. 

VNNÖ képvisel�i 
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JÉKELY ZOLTÁN 
(1913 – 1982) 

 

Száz éve, 1913. április 
24-én született Nagy-
enyeden, ahol apja – 
Jékely (írói nevén 
Áprily) Lajos – ekkor a 
híres Bethlen Kollégium 
tanára. Édesanyja Sché-
fer Ida. Jékely Zoltán 
költészetének fészke ez a 
gazdag történelmi múltú 
városka, a Maros menti 
sík, a környez� hegyek, 
a Székelyföld. A csalá-
dot Enyeden éri az els� 
világháború és Trianon. 
1926-ban Kolozsvárra 
költöznek, Jékely Zoltán 
ott végzi el a gimnázium 
4–6. osztályát; kiváló 
tudós tanárai vannak. 
Nemcsak a magyar, de a 
román irodalmat is 

megismeri. A román költészetnek élete végéig elkötelezett 
fordítója volt. Édesapja nagy tekintély� irodalomszervez�, 
szerkeszt�, így a szül�i házban Zoltán naponta találkozhat az 
erdélyi irodalom nagyjaival: Kuncz Aladárral, Kós Károly-
lyal, Makkai Sándorral, Reményik Sándorral, Tamási Áron-
nal, Dsida Jen�vel, Hunyady Sándorral, Kemény Jánossal.  

Áprily Lajos fiai érdekében 1929 nyarán áttelepül Buda-
pestre. Jékely Zoltán 1931-ben érettségizik a Lónyai utcai 
református gimnáziumban. Felveszik az Eötvös Kollégium-
ba, magyar–francia–m�vészettörténész szakos. Barátai közé 
számít Képes Géza, Jankovich Ferenc, S�tér István. Utóbbi 
majd róla mintázza a kollégiumi életet ábrázoló regénye, a 
Fellegjárás egyik alakját. 1935-ben végez. Doktori disszertá-
ciója: Az erdélyi magyar irodalom kezdetei a háború után és 
Kuncz Aladár. Ebben ismerteti az erdélyi irodalom szerveze-
ti formáit, alapokat, folyóiratokat, a marosvécsi íróközössé-
get, az Erdélyi Szépmíves Céh munkáját. 1935 decemberét�l 
a Széchényi Könyvtár fizetés nélküli gyakornoka, 1938-tól 
kinevezett könyvtáros.  

Egyre otthonosabb a hazai szellemi, irodalmi életben, de 
erdélyi köt�dése is megmarad. A 30-as években anyai nagy-
bátyjához, a kalotaszegi Magyarvalkóra jár nyaralni. Ottani 
élményeit versei, szociográfiai, etnográfiai írásai és 
Medárdus cím� regénye �rzik. Húszéves korára érett költ�, 
verseit közli az Erdélyi Helikon, a Napkelet, Ignotus Pál 
révén. Kapcsolatba kerül a Szép Szóval. Barátságot köt Szerb 
Antallal, aki egyengeti útját a Válaszhoz és a Nyugathoz. 
Verseket, tanulmányokat, kritikákat, m�fordításokat közöl. 
1935-ben már elismert költ�. 1936-ban megjelent verseskö-
tetét, az Éjszakákat dicséri a kritika, többek közt Szerb Antal 
és Halász Gábor. 1937-ben kiadja els� regényét, az Enyedet 
idéz� Kincskeres�ket, 1938-ban a Medárdust, 1940-ben a 
Zugligetet. 1939-ben jelenik meg második versgy�jteménye, 
az Új évezred felé a Cserépfalvi Kiadónál, 1943-ban a har-
madik, a Mérföldek, esztend�k a Franklinnál. 1939-ben már 
megkapja a Baumgarten-díjat. Els� regénye honoráriumából 
öt hetet tölt Olaszországban, Velencében, Veronában, Firen-
zében, és akárcsak apja, � is felfedezi Párizst. 1939 végén 
Rómában, Dél-Olaszországban jár els� feleségével, 
Pasteiner Évával. Otthon érzi magát a latin világban, de 

meg-megújul a honvágya, Erdélyr�l, Kolozsvárról álmodik. 
Római naplója, b�ven term� lírája tanúsítja, milyen fogéko-
nyan forgott a világban.  

1940 �szén a második bécsi döntés következtében Észak-
Erdély visszatért Magyarországhoz. Jékely Zoltán ez év 
októberében az Országos Széchényi Könyvtár megbízásából 
harmadmagával Kolozsvárra utazott felmérni az ottani 
könyvtárak állományát. 1941 májusában a kolozsvári Egye-
temi Könyvtár munkatársa lett. 1941-ben megismerkedett a 
gyönyör� marosvásárhelyi el�adó-m�vészn�vel, Jancsó 
Adrienne-nel. A hirtelen támadt szerelmet 1942-ben házas-
ság követte. Kislányuk, Adrienne 1943-ban, fiuk, Zsolt 1945-
ben született. Jékely Zoltán megtalálta helyét az erdélyi 
magyar irodalmi életben. Legszívesebben az Erdélyi Heli-
konba ír: verset, tanulmányt, színjátékot. Tagja a fiatal írók 
munkaközösségének, szerkeszt�je és munkatársa az évente 
négyszer megjelen� almanachnak, a Termésnek, de tartja a 
kapcsolatot az anyaországi irodalommal, változatlanul publi-
kál a Magyar Csillagban is. Egyre jobban nyomasztja a kor, a 
háború, szorongva gondol családjára, barátaira, rossz el�ér-
zetek kínozzák.  

1944 októberében a szovjet csapatok bevonulnak Kolozs-
várba, Észak-Erdély ismét Romániához tartozik. A magyar 
írók új szervezeti formákat keresnek. A Balogh Edgár szer-
kesztette Világosság lett az újjászervez�d� magyar irodalom 
legfontosabb fóruma. Irodalmi mellékletét 1944-t�l Jékely 
szerkesztette. Cikkeiben folyamatosan tudósított az anyaor-
szági és az erdélyi szellemi élet eseményeir�l, figyelemmel 
kísérte a képz�m�vészetet, a színházi életet is. Megjelenik 
egy kisregénye és egy kötetnyi elbeszélése. Mégis visszavá-
gyik Budapesten él� szüleihez, barátaihoz.  

1946 novemberében visszaköltözik Magyarországra. A 
Széchényi Könyvtár hírlaptárában dolgozik 1954-ig. Versei, 
prózai munkái a Válaszban, a Magyarokban, a Vigiliában 
jelennek meg. 1948-ban ismét jár Itáliában, de sejtette, hogy 
újabb utazásra nem egyhamar lesz lehet�sége. Álom cím�, 
már kinyomtatott új verseskötetét a nemrég létesült könyvhi-
vatal cenzorai betiltották. Irodalmunk legjobbjaival hallga-
tásra kényszerült, az írószövetségb�l kizárták. El-elvonult 
apja szentgyörgypusztai házába, szenvedélyesen horgászott, 
járta a természetet. M�fordításból élt, mint sokan mások, de 
közben a megjelenés reménye nélkül, gyarapította lírai és 
prózai életm�vét.  

1957-ben kapott újra nyilvánosságot: a Tilalmas kert hu-
szonöt éves költ�i pályájáról adott számot. Verseit újra kö-
zölték a folyóiratok. 1964-ben jelent meg a Lidérc�z�, 1968-
ban az Örjöng� �sz, 1972-ben Az álom útja, 1977-ben a 
Minden csak jelenés; sorra jöttek gy�jteményes és válogatott 
kötetei, a Csillagtoronyban, 1969-ben, Az id�sárkányhoz 
1975-ben, az Évtizedek hatalma 1979-ben. Regényekkel 
(Felséges barátom, 1955, A fekete vitorlás, 1957, Bécsi 
bolondjárás, 1963) és elbeszélésekkel (Isten madara, 1973, 
Angyalfia, 1978) is jelentkezett. Els� esszékötetét, a Bárány 
vérét még maga állította össze, a második (Sorsvállalás, 
1986) és összegy�jtött verseinek els� kiadása már halála után 
jelent meg. 

1982. március 19-én hunyt el. 
Díjai, elismerései: 1939 Baumgarten-díj, 1970, 1979 József 

Attila-díj, 1973 Munka Érdemrend arany fokozata, 1984 
Európa Könyvkiadó nívódíja, 1990 Kossuth-díj (posztu-
musz). 

A fenti életrajzot Lator László írása alapján összeállította és 
a költ� születésének 100. évfordulója alkalmából a Visegrádi 
Hírek olvasóinak szíves figyelmébe ajánlja 

Kálazy László 
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A MÁTYÁS KIRÁLY M�VEL�DÉSI HÁZ PROGRAMJAI 

FILMKLUB 
Értesítünk mindenkit, hogy a filmklub vetítései a 

következ� napokon lesznek:  
április 3., 17.,  május 8. (szerda) 

Minden érdekl�d�t szeretettel váruk a könyvtár-
ba!   

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

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

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

 

2013. április 26-án, pénteken 18 órára, 
a könyvtárba 

 

Ebben a hónapban 
 

dr. Zacher Gábor 
toxikológus, 

a Péterfy Sándor Utcai Kórház 
osztályvezet� f�orvosa 

 tart  
el�adást 

 

Miért? 
címmel 

 

A belépés ingyenes! 
 

Mindenkit szeretettel várunk! 

 

Visegrád város 
2013. évi eseménynaptárának 

április havi aktualitásai 
 

6. Koszorúzás Hunyadi Mátyás szobránál 
7. „Jubilate Visegrád” komolyzenei koncert a Ma-

gyar Nemzeti Múzeumban, a Budapesti Tavaszi 
Fesztivál zárónapján 

11. Költészet napi összeállítás Jékely Zoltán születé-
sének 100. évfordulója tiszteletére a moziban 

13. Húsvéti öröm énekben és prózában – Gyü-
mölcsoltó Boldogasszony tiszteletére – Sudár 
Annamária és a Visegrádi Aranykapu Énekegyüt-
tes verses-énekes m�sora a plébániatemplomban 

13. Zsitvay-emléktúra 9 órától füvészkert, Géza-
forrás 

13–14. Orchideatúra a Mogyoró-hegyen 
19. Furulyatalálkozó a királyi palotában 
20. Tavaszi nagytakarítás a Föld napja alkalmából 
20–21. Orchideatúra a Mogyoró-hegyen 
21. Parilia római ünnep Pales istenn� tiszteletére a 

Sibrik-dombon  
24. Jékely Zoltán emléktáblájának megkoszorúzá-

sa Budapesten 
26. Péntek esti el�adás a könyvtárban  
27–28. Orchideatúra a Mogyoró-hegyen 
27. Mátyás király napja a királyi palotában 
28. Lovagavatási ünnepség a királyi palotában 

�������	
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A Mátyás Király M�vel�dési Ház szervezésében az idei 
programok repertoárjába bekerült hét zenés-táncos est. A hét 
alkalomból kétszer táncel�adást tekinthetnek meg az érdekl�-
d�k: április 12-én argentin tangó; november 22-én balett est 
lesz a királyi palota nagytermében. Ötször pedig tematikus 
táncestéket rendezünk meg, mint 70-es, illetve 80-as évek 
diszkó- vagy a magyar dalestje. Tehát, ha szeretnek rokizni, 
bugizni, tvisztelni, szalszázni, kering�zni, lassúzni, esetleg 
John Travoltaként lejteni a parketten, akkor ne habozzanak, 
jöjjenek el, táncoljanak, érezzék jól magukat. Akkor hát, 
Visegrád, ugye szabad egy táncra? 

 

A Mátyás Király M�vel�dési Ház  
szeretettel meghívja Önt  

2013. április 12-én, pénteken 19 órakor  
a királyi palota nagytermében megrendezésre kerül� 

argentin tangó estre 
A parketten:  

Pandur Petra és Angyal András 
A rendezvény megtekintése ingyenes! 

 
 

A Visegrádi Aranykapu Énekegyüttes 
és a Mátyás Király M�vel�dési Ház 

szeretettek hívja  
Visegrád város lakosait 

 

$��%����%�
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címmel 
 

Sudár Annamária  
és a 

Visegrádi Aranykapu Énekegyüttes  
közös m�sora 

 

2013. április 13-án szombaton, 
a szentmisét követ�en, 18.45-t�l 
a visegrádi plébániatemplomban 

 

 
Sudár Annamária: bölcsésztanár végzettség� el�adóm�vész, 
aki önálló estjei mellett sokszor dolgozik együtt m�vésztár-
sakkal, együttesekkel is. A várakozás zsoltára cím�, a 
Misztrál együttessel közös adventi m�sor, vagy a Magyar 
Pálos Rend történetét bemutató összeállítás fontos állomások 
pályáján. www.sudarannamaria.hu 
 

Visegrádi Aranykapu Énekegyüttes: visegrádi, esztergomi 
és környékbeli tagokból áll. Els� fellépésükre tavaly advent 
idején került sor a visegrádi plébániatemplomban. Hisznek az 
ének közösségteremt� erejében, amely hagyományaink tiszte-
letéb�l és éltetéséb�l táplálkozik. Meghívott énekes szólistá-
ik, zenészbarátaik a népi éneklés és a népzene elhivatott isme-
r�i, m�vel�i.  
 

Mindenkit szeretettel várunk! 
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A következ� táncház április 13-án, szombaton lesz  
16–18 óráig az Áprily iskolában. 

Mindenkit szeretettel várunk! 
 

Szabóné Mayer Katalin 

 

�������	
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A Visegrádi Szövetség ebben az évben kilencedik 
alkalommal rendezi meg a Zsitvay-emléktúrát. Meg-
hívunk és várunk minden visegrádi lakost  

2013. április 13-án, szombaton. 
A túra útvonala a Bertényi Miklós Füvészkerten ke-

resztül a Géza-forrásig tart. Gyülekez� a katolikus 
templom el�tt 9 órakor lesz. Szeretettel várunk min-
den kirándulást és természetet kedvel� visegrádi la-
kost. A jókedv garantált.  

Természetesen meghívjuk a Nagymarosi Kerekegy-
let Egyesület tagjait is, akikkel már több közös prog-
ramot szerveztünk. 

Visegrádi Szövetség 

 

A Mátyás Király M�vel�dési Ház  
és Városi Könyvtár 

tisztelettel hívja az érdekl�d�ket 
 

2013. április 19-én, pénteken 17 órától a  
 

„…zeng� fényekkel…” 
 

Babits Mihályné Török Sophie  
a Dunakanyarban 

 

cím� 
 

el�adásra 
 

El�adó:  
Gerstmayerné Tóth Franciska  

(irodalmi muzeológus) 
 

Közrem�ködik:  
Durzák Anna (vers és próza),  
Kiss Eszter (árnyképkészítés) 

 

A belépés díjtalan! 

��������
������������

Költészet napi összeállítás 

Jékely Zoltán 
születésének 100. évfordulója tiszteletére 

az Áprily Iskoláért Alapítvány szervezésében 
2013. április 11-én, csütörtökön 18 órakor 

a visegrádi moziban 
 

 
 

Közrem�ködnek: 
Berkesi Gabriella 
Gerstmayer Bea 

Gerstmayerné Tóth Franciska 
Gróf Boglárka 

Kálazyné Ormos Ilona 
Mezei Anna 

ifj. Ott Rudolf 
Paulusz József 
Székely Luca 

Szilágyi Gábor 
 

Mindenkit szeretettel várunk! 
 

 
Jékely Zoltán: 

 

TAVASZ-HÍVÓ 
 

 Ha szereted a tavaszi füvet, 
 finom cipell�d kerülgesse szépen; 
 ne taposs rá a hegyr�l lejövet, 
 �rizze meg bennünket jóemlékben. 
 

 A kerítés tövében kis virág 
 – neked adom; az idén ez az els�; 
 s az utolsót is neked nyújtom át, 
 ha majd az ideje annak is elj�. 
 

 Az erd�széli fák között kopog 
 s tavasz-hívót rikolt a tarka-harkály; 
 alattunk száraz ág s levél ropog, 
 éhes tavaszi t�znek jó takarmány. 
 

 Ott fenn a réteken még szerteszét 
 a napnak ellenálló hódarabkák, 
 mintha vetk�z� szórta volna szét 
 mindenféle ruhadarabját. 
 

 Hallod, hogy kántál a rigó! 
 A hegyekben most bújnak ki a medvék, 
 s a park Flórája – válla, mint a hó – 
 nyírfák között épp emelenti leplét.              (1939) 
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A Visegrádi Képek óta b�vül� tudásunk 
legfontosabb eredményei 

 

Áprily Lajos Visegrád történetér�l írt költ�i hitvallásá-
ban akkori tudásunk szerinti ismeretekr�l, eseményekr�l 
beszélt. Az eltelt több mint félévszázad kutatásai néhány 
esetben megváltoztatták az általa megismert képet. Soro-
zatunkban ezekr�l az újabb eredményekr�l adunk hírt. 

A költ� 1959-ben az 1957-es fellegvári ásatásról tesz 
említést a Visegrádi Képekben. Azóta alaposan megsza-
porodtak ismereteink Visegrád történelem el�tti emlék-
anyagáról.  

A lepencei lel�helyen el�került magányos ház közelében 
egy férfit ábrázoló szobrocska, amelynek a mai napig 
nincsenek közép-európai párhuzamai. A lelet Kr. e. 4500 
körül kerülhetett földbe, a kés� újk�kor–kora rézkor ide-
jében. 

Viszonylag kevés emlékanyagunk van a rézkorból, 
Lepencér�l és a Sibrik-dombról kerültek el� leletek. Az 
egész Dunántúl, s�t újabb kutatások szerint a Kárpát-
medence történetében is jelent�s változást hozott a kés� 
bronzkor, amikor az ún. halomsírosokat (leletanyaguk 
el�került a diósi domboldalról) követ� urnamez�s kultúra 
népessége telepedett meg ezen a vidéken. Visegrád min-
den Dunába folyó patakja, vízerecskéje mellett megtalál-
juk ezeket a kisebb-nagyobb telepeket. 1979 óta folynak 
az ásatások Lepence területén, ahol házak maradványait, 
különféle tároló vermeket és 2008-ban a temet�t is megta-
láltuk. Az ezt követ� id�szak során a Dunakanyar vidéke 
is a kelet-alpi kultúrkör részévé vált. Szintén Lepencér�l 
ismerjük házukat és használati tárgyaikat, amelyek közül 
kiemelkednek a grafittartalmú, csillogó fekete kerámia-
edényeik. Visegrád területén sok helyen bukkantak fel-
színre a kelták nyomai. A Kr. e. 3. század végén épült egy 
ház a diósi domboldalon, de kelta kori kemencét találtunk 
a Várkertben is. Szót kell ejteni a Dunából el�került kü-
lönféle tárgyakról, fegyverekr�l. Legszebbek a bronzkori 
kardok, szerszámok eszközök: balták, vés�k, sarlók, ék-
szerek.  

A következ� részben részletes képet kaphatunk az ur-
namez�s kultúra visegrádi életér�l.  

Gróh Dániel 
 

 
 

Találkozunk a piacon? 

��������	
�����������������
	����
���������������	�����
	��

�

Áprilistól júliusig a Pilisi Parkerd� Zrt. Madas László 
Erdészeti Erdei Iskolájának szakvezet�i színes hétvégi 
programokkal várnak minden kedves, természet iránt 
érdekl�d�t, gyereket és feln�ttet, családot és iskolai cso-
portot egyaránt. 
Találkozó: Visegrád, Mogyoró-hegy, az Erdei M�vel�dés 
Háza el�tt 
 

Kétélt� kalandnap 
Bepillantást nyerhetünk a békák és g�ték életének külön-
leges, intim pillanataiba, szaporodási ceremóniáiba az 
MME Kétélt�- és Hüll�védelmi Szakosztályával közös 
programon. 
Id�pont: április 6. 14 órától  
 

Orchideatúrák  
Tavasszal virágba borulnak az 
orchideák a Mogyoró-hegyen. 
Csak most lesz alkalmad 
megismerni a védett kos-
borfélék családját és fajait! 
Id�pont: április 13–14, 20–
21., 27–28. Túrák indulnak: 
11 és 14 órakor 
 

Sétáló hangverseny 
Kóruskoncert és füvészkerti 
szakvezetés kíséretében cso-
dálhatjuk meg a dísz-

cseresznye virágzását. 
Id�pont: április 27. 9.00–10.30 
Találkozó: a Bertényi Miklós Füvészkert bejáratánál (a 
résztvev�knek a belépés és a program díjtalan) 
 

Növények napja  
A Nemzetközi Növények Napjához csatlakozva baran-
golhatsz velünk a vadvirágos réteken. Bepillanthatsz a 
fest�- és gyógynövények és az erd�gazdálkodás titkaiba 
is. 
Id�pont: május 18., 10 órától 16 óráig 
 

Zöld tárlat 
Történelmi séta, íjászat, vízbiológiai foglalkozás, gyógy-
növényismeret a Mogyoró-hegyen. Nézd szakavatott 
szemmel a növényeket, állatokat, történelmi emlékeket! 
Id�pont: június 30., július 7., 14. Túrák indulnak: 11 és 
14 órakor 
 

A programokra el�zetes jelentkezés szükséges telefonon 
06 (26) 398-227 vagy a kaland@pprt.hu e-mail címen.  
A másfél órás programok díja: 6 év alatt díjtalan, 18 év 
alatt és minden visegrádinak 300 Ft/f�, feln�tteknek 500 
Ft/f� (kivéve a sétáló hangverseny). 
 

Táborok általános iskolás gyerekeknek 
Természetvédelmi tábor 7–10 éveseknek 
Id�pont: 2013. június 16–22.  
 

Apródtábor a Szent György Lovagrend szervezésében 9–
14 éveseknek 
Id�pont: 2013. június 16–22. és június 30.–július 6.  

PPZrt. 
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36. UTAZÁS KIÁLLÍTÁS  
Budapest, Hungexpo  

2013. február 23.–március 3. 
 

Február végén, március elején került sor a 36. Utazás kiállítás-
ra, mely Magyarország legfontosabb turisztikai eseményei közé 
tartozik. A négy nap alatt 40.000 látogató kereste fel a rendez-
vényt, melyen Visegrád saját történelmi pavilonjával és a Mú-
zsák kútjával vett részt, mindkett� Csathó Pál alkotása. A Ma-
gyar Turizmus Zrt. Budapest–Közép-Duna-vidék RMI jóvoltá-
ból egy igen exkluzív központi helyet kaptunk az A pavilonban 
és külön öröm számunkra, hogy Visegrád és környéke minden 
jelent�sebb turisztikai szolgáltatója képviseltette magát a kiállí-
tóhelyünkön. 

 

 
 

A borkút óriási sikert aratott, amely a csütörtöki tv-híradóban 
is bemutatásra került pavilonunkkal együtt.  

Külön köszönet illeti ifj. Schüszterl Károlyt és csapatát, vala-
mint Hajós Zoltánt és Réti Rolandot az építésben és a bontásban 
végzett munkájukért. 
                                             Farkas Emese 

Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület 
                                           TDM menedzser 

 

Köszönetnyilvánítás 
 

Ez úton is szeretném 
megköszönni Kacsán György-
nek értékes segítségét a 
palotajátékok új arculatának 
kialakításában. A rendelkezésre 
álló rövid id� ellenére sikerült 
elkészítenie az új prospektus és a 
plakát terveit.  

Ígéretünk van arra, hogy a 
palotajátékokig az arculat többi 
elemét is elkészíti.  

Külön köszönöm, hogy 
munkáját ingyenesen végezte el a 
palotajátékok színvonalának 
emelése érdekében.  
�szintén remélem, hogy 

példáját mások is követni fogják. 
Cseke László  

                                   szervez� 

������	�**** ���
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Tisztelt és Kedves Olvasók, Visegrádiak! 
Már egyszer megfogadtam, hogy többé nem írok, 

de sokan biztatnak, hogy ne hagyjam abba. Sokszor 
gondolkodtam azon, hogy mit is írjak, volt több 
gondolatom a régi id�kr�l. Most szeretném Önök-
nek elmondani, hogy milyen gazdag sz�l�m�velés 
folyt Visegrádon. Azt lehet mondani, hogy minden 
háznak, általában három-négynek volt sz�l�je és 
pincéje. Igaz, nem nagy sz�l�k voltak, az évi 5-6 
hektó bort is megtermelte, ami az egész családnak 
elég volt. 

Most azt szeretném megírni és bemutatni, amikor 
az én id�mben még voltak sz�l�k. Ugyanis én az 
újkerti sz�l�ket szeretném ismertetni, amelyek igen 
gazdag termést hoztak. Szeretném fel sorolni azokat 
a sz�l�sgazdákat, akiknek sz�l�jük volt:  

Hoffmann Ferenc, Szedlacsek István, Szinay 
György, Schubauer (Nancsi néni), Gerstmayer 
István, Szikriszt György, Szedlacsek Ruppel, Scheili 
László, Fridrich István (Tilcsi Stefi), Delekaste 
Mihály, Schinágel Ferenc (Sólyom Ferenc), Rolinek 
Vince, Szilas Ferenc, Gerstmayer István (Ródi Ste-
fi), Papp Ferenc, Loványi Heribert (f�tanácsos), 
övé volt a környék legjobb sz�l�je és bora. Én csak 
ezeket a sz�l�ket ismertem, mert ott n�ttem fel. 

Most sajnos egy sz�l� sincs megm�velve, el van 
burjánozva. Nem is lehet ráismerni, hogy itt valaha 
virágzó sz�l�m�velés folyt. Igen nagyon sokat 
dolgoztak, kora tavasztól kés� �szig. Márciusban 
kezdték a metszést, a kitakarást, a karózást, utána 
meg a kötözést, meg három-négyszeri kapálást. 
Nagy fizikai munka volt, de megérte, mert meg volt 
az évi bortermésük. �k igazi sz�l�termel�k voltak, 
nem úgy, mint a mai bortermel�k. 

Hát kérem, ez nekem nem megy az agyamba, ami 
most itt van. Az új pincetulajdonosok meg borter-
mel�k, akik nem a t�kér�l szüretelnek, hanem el-
mennek a piacra vagy egy sz�l�sgazdához, ahol 
megveszik a sz�l�t. Hazahozzák, ledarálják és le-
préselik. Hát ez a korábbi sz�l�gazdálkodással 
egyáltalán nem egyezik. Ha palackozni is tudják, 
akkor elviszik a borversenyre is. Igaz, valóban sok 
díjat megnyertek, és gratulálni is lehet nekik. 

Hát, Kedves Olvasó, aki talán még nem is látott 
sz�l�vessz�t, lehet, hogy csak könyvb�l olvasott 
róla vagy csak a tv-b�l ismeri. Nem szeretném, 
hogy ez a kis kritika bárkit megsértene, csak az 
�söket szeretném bemutatni, hogy a kett� között 
van egy kis különbség. A többi visegrádi sz�l�ket 
nem ismerem, nem tudok róluk írni, mert nem iga-
zán ismerem a pontos helyeket. Remélem, majd 
valaki ezt is közzé teszi.  

Most végezetül még egyszer elnézést kérek azok-
tól a boros gazdáktól, akiket talán megbántottam 
volna. 

Tisztelettel: 
id. Szinay István 
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FIGYELEM! VÁLTOZÁS! 
 

A rossz – es�s, havas – id�járás miatt a szemétszedést  
március 22-r�l el kellett halasztanunk! 
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(a jó id� reményében) 
 

2013. április 5-én, pénteken 14 órától kerül sor! 
(szentgyörgypusztaiaknál 13.45-t�l) 

 

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

 

Tervünk továbbra is: 
a Duna-parti, illetve a 11. sz. út melletti területeknek: 

a Delta és környéke, a futballpálya, a révállomás 
és a városkapu közötti szakasz takarítása 

 

Továbbá: a 11.sz út melletti Szentgyörgypusztáig,  
illetve Szentgyörgypuszta közterületeinek takarítása 

 

Kérjük Önöket, ha ezen a napon a közös szemétszedésre  
nem tudnak eljönni, akkor saját környezetükben  
– járdákon, árkokban – végezzenek takarítást! 

 

Mindenkit hívunk és várunk! 
Kérjük a visegrádi civilszervezeteket, intézményeket,  

hogy az alkalomra mozgósítsák tagjaikat! 
Tegyük szebbé városunkat és környezetét! 

 

A Visegrádi Szövetség elnöksége 

 

$)*�+�,�$),-+*�.�
 

Kérjük, segítsen Ön is! 
A Visegrádi Szövetség évek óta szorgalmazza városunk környezeti kul-

túrájának javítását, fejlesztését, városunk szépítését. Egyesületünk több-
féle módon, konkrétan is részt vett és részt vesz ebben a munkában. 

A VSZ többek között 2005-ben meghirdette a VIRÁGOS VISEGRÁD cí-
met, és ennek kidolgozta értékelését, ill. a megbecsülés módját, formáját is. 

Az eltelt id�szakban minden évben – általában április és október között –, 
minden hónapban megköszöntük valamelyik visegrádi (szentgyörgypusztai) 
családnak, lakosnak a saját környezetében végzett kiemelked� virágosítását, 
az adott terület esztétikus megjelenítését. 

Az alábbi szempontok szerint értékeljük a lakóházakat, intézményeket 
és esetenként a közterületeket: 

– Egy bizonyos terület – SZÉP UDVAR, SZÉP KERT, RENDES HÁZ együttes, 
vagy külön-külön történ� – virágos megjelenítése; 

– Ezzel együtt a terület tisztasága, gondozottsága, környezeti hatása (az 
emberek rácsodálkozása a látottakra?); 

– A „virágos” megjelenés folyamatossága, állandósága; 
– Extra pluszként értékelhet� vagy értékelend� a különleges növényeknek 

(virágok, bokrok, fák) az esztétikus megjelenése, meghonosítása. 
Egyesületünk szeretné Visegrád lakosait is bevonni az értékelésbe. Kér-

jük Önöket, hogy ha szép, virágos udvart vagy kertet látnak, vagy valamely 
intézményünkben tapasztalják a virágosítást, akkor azt jelezzék számunkra, 
hogy minél inkább a legszebb portát, a legszebb intézményt, vagy közteret 
ítélhessük kiemelked�nek. Havonta – és áprilistól októberig – tart az 
értékelés. 

Észrevételeiket legközelebb április 10-ig várjuk a 06 (20) 415-01020-as 
vagy a 06 (70) 708-4836-as telefonszámokra. 

A Visegrádi Szövetség nevében: 
Kiss Károly  

                 elnök 

Magyar László: 
 

TILTOTT GYÜMÖLCS 
 

Édessavanyú, 
félérett cseresznye szájad, 
fhogy csücsöríted. 
Ha tudna, káromkodna a pók, 
de csak szaladgál a semmi peremén. 
Hálója a karod öltözteti ahelyett, 
hogy blúz meg szoknya lenne már 
gyorsabban! – mint te gondolod. 
 

Táguló pupillád nem mér most id�t. 
 

(Nekényes, 1971.) 
 

Családi konfliktusokkal küzdenek? 
Csalódás, féltékenység keseríti  

a mindennapjaikat? 
Aggódnak azért, hogy a gyermekek 

hogyan vészelik át  
a feszült id�szakokat? 

Munkahely elvesztése miatt  
a családtagok viselkedése  

megváltozott? 
 „Kih�lt a családi t�zhely?” 

Szeretné megérteni,  
mi történik Önökkel? 

 

Keressünk együtt megoldást! 
 

Várjuk Önöket! 
 

Dunakanyari Családsegít�  
és Gyermekjóléti Szolgálat 

 

Személyes jelentkezés:  
2000 Szentendre,  
Szentlászlói út 89. 

Telefonon:  
(26) 400-172, 06 (20) 278-3734 

 

A Szent Kozma és Damján  
Rehabilitációs Szakkórház  

(Visegrád)  
az alábbi munkakörök ellátására  

hirdet felvételt 
 

ápoló, 
emészt�szervi endoszkópos 

szakasszisztens 
 

A munkakörök betöltésének 
feltételei: 

– szakirányú végzettség (ápoló mun-
kakör: feln�tt szakápoló, OKJ 54-es 
ápoló), 

– m�ködési engedély, 
– MESZK tagság, 
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítvány. 
Felvilágosítást ad: 

T�kés Anita 
Tel.: 06 (26) 801-700/1340 mellék 

B�vebb információ olvasható  
az intézet honlapján: 

www. visegradikorhaz. hu 
Cím: 2026 Visegrád, Gizella-telep 
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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 panorá-
más, bútorozott családi ház; lakóháznak vagy pan-
ziónak is alkalmas. 2002-ben épített. A telek terüle-
te: 3381 m2, épület: 170 m2, 7 szoba, svéd fapadló, 2 
fürd�szoba, 3 WC, víz, villany, faelgázosító kazán, 
napkollektor, amerikai típusú szennyvíztisztító 
rendszer.  

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

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

Biztosítások kötése,  
ügyintézés Ügyfeleimnek 
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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 

Kéziratleadás: minden hó 15-ig               
ISSN 1587-7477    

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       

Tipográfia, tördelés: Borsody István 
Nyomdai munkák: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác 


