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Három évtizeddel ezel�tt, azt gondolom, senki sem hitte, 

hogy megéli a rendezvény ezt a szép kerek évfordulót. De itt 
vagyunk, és örömmel jelenthetem, hogy július második 
hétvégéjén immár 30. alkalommal rendezzük meg városunk 
legnagyobb eseményét, a Visegrádi Nemzetközi Palotajáté-
kokat. 

Mint azt az elmúlt években is tapasztalhatták, mindig pró-
bálunk kisebb-nagyobb változtatásokkal, fejlesztésekkel 
el�rukkolni, így részint lépést tartani a kor igényeivel, más-
részt színvonalasabbá tenni, megújítani a rendezvényt.  

Ebben az évben is több száz szerepl�t várunk Magyaror-
szágról és külföldr�l. Eddig nyolc országból jelezték hagyo-
mány�rz� csoportok részvételüket a játékokon. A látványos 
királyi menet pénteken 14.30 órakor, szombaton és vasárnap 
9.30 órakor indul az iskolától. Emellett pénteken és szomba-
ton este 20.30 órától fáklyás felvonulást is tartunk a plébá-
niatemplomtól a királyi palotáig. 

A visegrádiak napja továbbra is a péntek lesz, de a tavalyi 
év tapasztalata alapján megtartjuk azt az újítást, hogy azok, 
akik nem tudják igénybe venni a pénteki napra szóló ked-
vezményt, ugyanolyan feltételekkel a vasárnap utolsó el�-
adást megtekinthetik. A két éves gyakorlatnak megfelel�en a 
visegrádi állandó lakosok a palotajátékokra szóló ingyenes 
belép�t pénteken délután 14 órától, vasárnap pedig 16 
órától a tornapálya melletti, a visegrádiak számára fenntar-
tott kasszánál vehetik át személyesen. 

A rendezvénytér megépülésével ez az új helyszín is bekap-
csolódik a palotajátékok eseménysorozatába. Régóta dédel-
getett terv volt, hogy színházi eseményeket is bevonjunk a 
programsorozatba. Ez most megvalósulhat. A Rátkai Márton 
Színházi M�hely el�adásában tekinthetik meg a néz�k Ma-
dách–Keresztury: Csák végnapjai cím� drámát. Mindhárom 
nap 2-2 el�adás lesz, mindenkit szeretettel várunk erre az 
eseményre is. 

A lovagi tornapályán megrendezend� programon belül is 
lesznek apróbb változások, de a tavalyi évhez hasonlóan 
háromféle lovagi programból  (a  cseh, a lengyel és a magyar  

király lovagi tornája) választhat majd a tisztelt néz�. Károly 
Róbert magyar király lovagi tornája mintegy másfél óra 
hosszú, minden elemet tartalmazó el�adás, míg Kázmér 
lengyel király tornája hasonlóan látványos, de egy órába 
s�ríti a programot. Pénteken és szombaton este 21 órától 
János cseh király fáklyafényes tornáját tekinthetik meg a 
néz�k. 

A tavaly nagy sikert aratott bemutatót, mely a tradicionális 
magyar solymászatnak állít méltó emléket, ebben az évben 
is megrendezzük. Így a lovagi torna m�során kívül, 
szombaton Ölyvek, héják, sólymok… címmel királyi 
solymászaink mellett további 4-5 meghívott solymász tart 
önálló m�sort. 

Természetesen lesz él� sakk – melyben az apródok 
szerepvállalása kiemelked�en fontos és szép momentum –, 
remélve, hogy egyre jobban elnyeri a néz�k tetszését ez a 
sok év kihagyás után két éve visszaállított m�sorelem. 

A királyi borudvart a korábbiakhoz hasonlóan kívánjuk 
megszervezni, helyszíne hagyományosan a palotaudvar lesz, 
ahova a régi Magyarország történelmi borvidékei és legneve-
sebb borászai hozzák el legjobb boraikat, és az elmúlt évek 
tapasztalata alapján vendégeink kedvez� áron fogyaszthatnak 
az étlapon szerepl� ételekb�l. A borudvarban csütörtök este 
rendezzük meg a hagyományos reneszánsz lakomát; ennek a 
programját és a jelentkezés feltételeit megtalálhatják a palo-
tajátékok honlapján. 

A Parkszínpad az MTA üdül� kertjében lesz idén is, ahol az 
eddigiekhez hasonlóan színvonalas és látványos szórakoztató 
programokkal várjuk a látogatókat. A platánsor melletti 
parkban katonai tábor épül fel, ahol bárki betekinthet a kö-
zépkori tábori élet mindennapjaiba. 

Kérünk mindenkit, hogy erejéhez mérten segítse a rendez-
vényt, tekintse magáénak azt, mert nagy szükség van min-
denkire, hiszen csak úgy tudjuk m�ködtetni és továbbra is 
fenntartani ezt a számunkra és remélhet�leg vendégeink 
számára is fontos eseményt. 

Szeretettel várunk mindenkit! 
 

 

Részletes információ a www.palotajatekok.hu honlapon olvasható;  
és megtalálják rendezvényünket a facebookon is! 

 

Cseke László szervez�, a Szent György Lovagrend tagja 
 

A rendezvényt a Nemzeti Kulturális Alap és a Nemzetközi Visegrádi Alap támogatja. 
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VÁROSHÁZI HÍREK 
 

Tájékoztató a testületi üléseken történtekr�l  
 

A képvisel�-testület az elmúlt id�szakban három rendkí-
vüli ülést tartott, melyen az alábbi döntések születtek. 
�

2014. május 21-én: 
– a „Csek� ház” felújítására „Hagyomány�rzés és 

közösségfejlesztés Visegrádon” címmel pályázat 
benyújtásáról döntött a testület „az EGT 
Finanszírozási Mechanizmusok 2009–2014 – 
Kulturális és természeti örökség meg�rzése és 
megújítása – Vidéki kulturális és természeti örökség 
meg�rzése” cím� konstrukció keretében. A projekt 
összköltsége 106.490.625 Ft, igényelt támogatás 
összege: 101.166.094 Ft, saját forrás összege: 
5.324.531 Ft. A pályázat beadásához szükséges saját 
forrást a 2014. évi költségvetés általános tartalék sor 
terhére biztosítja. 

– jóváhagyólag elfogadta a testület Bálint Zsolt képvise-
l� 2014. évre járó kilenc havi tiszteletdíjának felaján-
lását az alábbiak szerint: 
két havi tiszteletdíjnak megfelel� összeget, azaz 
107.990 Ft-ot az Áprily Iskoláért Alapítvány javára, 
hét havi tiszteletdíjnak megfelel� összeget, azaz 
377.965  Ft-ot  a  Visegrádi  Sportegyesület  Migreen 
Team kerékpáros szakosztályának. A támogatott szer-
vezetek támogatási szerz�dés megkötését követ�en 
kapják meg a részükre felajánlott összeget. 

 

2014. május 29-én: 
– módosításra került a gyermekétkeztetési és egyéb ét-

kezési díjak megállapításáról szóló 6/2013. (III. 22.) 
önkormányzati rendelet, mivel egyre több igény mu-
tatkozik a küls�s vendégétkezésre, ezért a rendeletbe 
belekerült a küls� vendégétkez� gyerek kategória, 
melynek nyersanyag normája 281 Ft/f�, a fizetend� té-
rítési díj pedig 700 Ft/f� összegben került meghatáro-
zásra; 

– mint ismeretes, a városháza átépítés kivitelez�je, a 
F�v2 Zrt. bejelentette fizetésképtelenségét, emiatt a 
vállalkozási szerz�dés teljesítése meghiúsult. A kiala-
kult jogi helyzetre való tekintettel, valamint arra, hogy 
az ügy közbeszerzési és támogatás politikai ismere-
tekben jártas jogászt igényel, a képvisel�-testület úgy 
döntött, hogy megbízza a Francsics és Társai Ügyvédi 
Irodát a jogi tanácsadás nyújtásával 15.000 Ft/óra + 
áfa díj ellenében. A pénzügyi fedezetet a költségve-
tésben a városközpont pályázat soron 1.000.000 Ft 
összeg erejéig rendelkezésre áll, tehát a pályázat kere-
tében 1.000.000 Ft összeghatárig elszámolható; 

– a városháza b�vítésének és átalakításának további 
kivitelezésére (a korábbi kivitelez� a Föv2 Zrt. 
fizetésképtelenné válása miatt történt szerz�dés 
felmondása okán) újabb közbeszerzési eljárást kell 
lefolytatni. Az ehhez szükséges közbeszerzési kiviteli 
tervdokumentáció elkészítésére az önkormányzat 
megbízást adott Bártfai Tamás építész tervez�nek, aki 
a városháza kiviteli terveit készítette, 1.385.000 Ft + 
áfa, mindösszesen 1.758.950 Ft díj ellenében. A 
fedezetet a 2014. évi költségvetés általános tartalék 
sora terhére biztosított; 

– a képvisel�-testület 77/2014. (03. 20.) Önk. számú ha-
tározatának megfelel�en az elmúlt két évhez hasonló-

an ismételten pályázatot írt ki mint fenntartó a Felleg-
vár Óvoda óvodavezet�i álláshely betöltésére. A pá-
lyázati felhívásra a pályázat benyújtására nyitva álló 
határid�n belül 2014. május 3-ig senki sem nyújtotta 
be a pályázatát, ezért azt eredménytelennek nyilvání-
totta a testület. Mivel Dobó Istvánné megbízott óvo-
davezet� asszony nyugdíjba vonul, ezért a következ� 
egy évre (2014. augusztus 1-jét�l 2015. július 31-ig) a 
jogszabályi el�írásoknak megfelel�en az óvodavezet�i 
beosztás helyettesítéssel történ� ellátásával Gyurián 
Máriát bízta meg a testület; 

– a képvisel�-testület helyt adott a Visegrád Turisztikai 
és Városszépít� Egyesület közterület-használati díj 
megfizetését�l való eltekintés iránti kérelmének, azaz 
ingyenesen biztosítja részükre az önkormányzat kizá-
rólagos tulajdonát képez� Visegrád, Sziget u. 9–11. 
alatti ingatlanok el�tti 150 m2-es közterületet a 2014. 
június 14-én tartandó, ún. „utcabuli” céljára; 

– egy megkeresés kapcsán úgy döntött a képvisel�-
testület, hogy 200.000 Ft-tal támogatja a Siketvakok 
Országos Egyesülete egy csoportjának visegrádi 
táboroztatását, mely összeg nagyságrendileg 
megegyezik a csoport látás- és hallássérült tagjai által 
befizetend� idegenforgalmi adóval. A fedezetet a 
2014. évi költségvetés általános tartalék sora terhére 
biztosított. 

 

2014. június 3-án: 
– ahogyan arról már korábban több esetben is 

tájékoztattuk a Tisztelt Lakosságot, a városháza-
átépítés kivitelez�je a F�v2 Zrt. 2014. április 29-én 
bejelentette fizetésképtelenségét, és felszámolási 
eljárás indult ellene. Az önkormányzat azóta Lévay 
László m�szaki ellen�r segítségével felmérte az épület 
m�szaki állapotát, és folyamatosan törekedett a közös 
megegyezéssel történ� szerz�désbontásra több 
egyeztet� tárgyalás alkalmával. A vállalkozó azonban 
nem tanúsított együttm�ködést e tekintetben, ezért az 
önkormányzat a 2013. október 2-án kötött és azt 2014. 
január 30-án módosító szerz�déseket a vállalkozó 20 
napot meghaladó késedelme és fizetésképtelenné 
válása miatt, a szerz�dés 12.3 és a 15.2 pontjai alapján 
azonnali hatállyal felmondta, megszüntette. 

Visegrád Város Önkormányzata 
 

Tisztelt Lányok és Asszonyok! 
 

Az elmúlt évekhez hasonlóan ismét lesz ingyenes 
méhnyakráksz�rés Visegrádon! 

 

A sz�rés helye:  
Véd�n�i Szolgálat tanácsadó helyisége, 2025 Visegrád, 

F� u. 38. (orvosi rendel� mellett). 
 

Id�pontja:  
2014. július 25. (péntek)   8–12 óráig, 
2014. szeptember 19. (péntek)  8–12 óráig. 
 

A vizsgálatra szíveskedjenek el�zetesen bejelentkezni a 
06 (26) 397-149-es telefonszámon! 

Balogh Zoltánné 
                                                                        véd�n� 
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Árvízvédelmi beruházás 
 

A tervezett árvízvédelmi m� megépítését – távlatban – 
nagyobb biztonságot adó szintre történ� fejlesztés lehet�-
ségének kiépítésével kívánja a városvezetés megvalósíta-
ni. 

 

 (Tájékoztatás a „Duna menti árvízvédelmi beruházás Vise-
grádon” cím� KEOP-2.1.2/2F/09/-11-2011-0004 számú 
projekt állásáról) 

 

Az elmúlt hónapban az önkormányzat intenzív tárgyalá-
sokat kezdeményezett arról, hogy az eredetileg tervezettnél 
magasabbra szerelhet� mobilgátrendszer kiépítésére is 
alkalmas alépítmény épüljön a beruházás során. A június 
9-én megtartott projektnyitó rendezvénnyel hivatalosan is 
kezdetét vette az árvízvédelmi beruházás kivitelezése. Júni-
us végén hozzáfogtak a régészek a tervásatáshoz azon a 
helyen, ahol a mobilgát elemeit tároló épület lesz, a kivite-
lez� pedig kiválasztotta a mobilgát szállítóját, folyamatban 
van az árajánlatok bekérése, a beszállítók versenyeztetése. 
 

Er�sebb mobilgát-alépítmény ügyében tett  
intézkedéseket az önkormányzat 

 

Az építend� els�rend� árvízi védm�vek magasságát a kor-
mányrendeletben meghatározott mértékadó árvízszint szabja 
meg. A visegrádi gátrendszert is a jelenleg érvényes mérték-
adó árvízszintnek megfelel�en tervezték, de a tavalyi re-
kordmagasságú árhullám tet�zési pontja mindössze 26 cen-
timéterrel volt alacsonyabban a hatályos rendelet alapján 
megépítend� mobilgát tetejét�l. Okulva a tavalyi árvíz ta-
pasztalataiból, illetve számítva a mértékadó árvízszint várha-
tó jogszabályi változtatására, Visegrád városvezetése úgy 
döntött, hogy olyan mobilgátrendszert épít, amely tovább 
magasítható a védm� alépítményének visszabontása nélkül. 

A döntés el�készítése sok id�t vett igénybe, mivel több in-
formális egyeztetésre volt szükség a közrem�köd� szervezet, 
valamint az illetékes minisztérium szakembereivel. Az ön-
kormányzat változtatási szándékát az egyeztetéseken 
támogatólag fogadták, azonban az ezzel járó költségek finan-
szírozására többletforrás nem áll rendelkezésre, ezért a for-
rást a pályázat keretein belül kell megtalálni. Az önkormány-
zat a m�szaki tartalom változtatásával, illetve a kiadási téte-
lek átcsoportosításával kezdeményezi a támogatási és kivite-
lezési szerz�dések módosítását. 
  

Projektnyitó rendezvény 
 

 
 

2014. június 9-én, a 2013-as rekordmagasságú árhullám 
tet�z�sének els� évfordulóján a Mária-kápolna árvízi emlék-
lépcs�jénél megtartott projektnyitó rendezvénnyel hivatalo-
san is kezdetét vette a város számára rendkívüli fontosságú 
beruházás. Az ünnepségen beszédet mondott Tarnai Richárd 

kormánymegbízott és Félegyházi András polgármester, 
tiszteletét tette Varga László, a Szentendrei Kormányhivatal 
vezet�je, Branyiczky Márk t�zoltóezredes, t�zoltótanácsos, a 
Pest megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, 
Nagy Gábor t�zoltó-alezredes, a Váci Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség vezet�je, Jámbor Ferenc t�zoltó�rnagy, a 
Szentendrei Hivatásos T�zoltóság parancsnoka. 

 

 
 

Tarnai Richárd kormánymegbízott beszédében hangsúlyoz-
ta; a kormányzat célja, hogy a legveszélyeztetettebb helye-
ken mindenhol építsenek gátakat, illetve országosan víztáro-
zó rendszereket alakítsanak ki, a meglév�ket pedig b�vítsék. 

 

 
 

Félegyházi András röviden ismertette a beruházás menetét. 
Elmondta, hogy bár a mobilgát a leglátványosabb része az 
árvízvédelmi rendszernek, ez körülbelül a harmadát teszi ki a 
3150 méteres védm�nek. Ezen a szakaszon 50–60 centiméte-
res k�burkolatú térdfal épül, erre szerelik rá árvíz idején a 
mobil elemeket. A gátrendszer következ� 6-800 méteres 
szakaszán fix parapetfalat építenek, egy kilométer hosszan 
pedig egy már meglév� földgátat magasítanak, er�sítenek 
meg. Ha megvalósul a beruházás, sokkal kevesebb lesz és 
rövidebb ideig tart majd a védekezési munka még a tavalyi-
hoz hasonló méret� árvíz esetén is, hiszen néhány nap alatt 
több száz méternyi mobilfalat tudnak majd felépíteni. 
Félegyházi András hozzátette, hogy a védm� magasságának 
a mindenkori mértékadó árvízszinthez kell igazodnia, ezért 
olyan m�vet építenek, amelyet kés�bb fejleszteni lehet. 
 

Jelenleg folyó munkák 
 

Június 23-án megkezd�dött a tervásatás azon a helyen, ahol 
a mobilgát elemeit tároló épület fog elhelyezkedni. Kiadták a 
fakivágási engedélyt, július közepét�l várható, hogy a meg-
határozott ütemezés szerint sor kerül a nyomvonalba es� fák 
kivágására, az alépítményi munkák megkezdésére. A ha-
gyományos földtöltés kiviteli terve elkészült, a m�szaki 
ellen�r jóváhagyását követ�en elindulhat a földgát megépíté-
se, er�sítése.   
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Utcai kerítés felújítása  
a F� utca 49-ben 

Ez év tavaszán azzal keresett meg Kiss Beáta, hogy 
szeretné felújítani az önkormányzat tulajdonában lév� 
kerítést, mely jelenleg egyben a F� utca 49. címen 
található lakóudvar utcafronti kerítése is. Kérte az 
utcaképnek megfelel� szín meghatározását, és tudo-
másomra hozta, hogy vállalja a felújításhoz szükséges 
festék beszerzését saját költségén és a kerítés festését.  

A tisztánlátás kedvéért el kell mondanom, hogy a F� 
utca 49-es ház több lakásra, házrészre osztott épület, 
néhai Dávid Károly építész saját háza volt, jelenleg 
helyi védelem alatt áll. Az épület és a F� utca közötti 
terület látszólag osztatlan, de a valóságban a telek, 
amelyen a ház és melléképületei állnak egy önálló, 
vegyes tulajdonú (magántulajdonú részekb�l és egy 
önkormányzati tulajdonú részb�l álló) ingatlan és 
külön telek a F� utca és az épületegyüttes el�teréig 
húzódó zöldterület, amely Visegrád Város Önkor-
mányzatának tulajdonában van.  

Mivel csak ez utóbbi határos a F� utcával, a fent em-
lített kerítés egyértelm�en önkormányzati tulajdonban 
van. A kerítés alépítményét megvizsgálták a VKG 
dolgozói és megállapították, hogy veszélyhelyzet 
nincs, a kerítés stabilan áll.  

A szomszédos fémkerítések színét megvizsgálva, 
f�építészi állásfoglalás alapján a RAL 6000 (patina 
zöld) színnel készült el a felújítás. Ez úton is köszön-
jük Kiss Beátának a kezdeményezést és az öner�b�l 
véghezvitt munkát! (Rüll Tamás f�építész) 

A polgármesteri hivatal épületével kapcsolatos  
tájékoztatás 

A kivitelezést bonyolító vállalkozás fizetésképtelenséget 
jelz� bejelentésével a munkálatok leálltak. Kézenfekv�nek 
t�nne, hogy az önkormányzat egyszer�en megbíz valakit a 
folytatással, de sajnos, a közbeszerzés és az európai uniós 
finanszírozás adta keretek ezt nem engedik meg, ezért az 
alábbiakban szeretnénk tájékoztatást adni a várható folytatás-
ról és a jelen helyzetr�l. Az eredetileg nyertes (F�V-2) vál-
lalkozás levonulását követ�en megkezd�dött az elvégzett 
munkák teljes kör� fölmérése.  

Ez részben a köztünk lév� szerz�dés elszámolásához, rész-
ben pedig a megvalósítás szempontjából még hátralév� m�-
szaki tartalom pontos megállapításához szükséges. Amint ez a 
m�szaki tartalomleírás rendelkezésünkre áll, új közbeszerzési 
eljárás keretében kerül kiválasztásra az a vállalkozás, amely a 
kivitelezést az eredeti elgondolásoknak megfelel�en elvégzi.  

Maga az eljárás is id�igényes, de ehhez hozzáadódik a köz-
beszerzéseket felügyel� szerv el�zetes ellen�rzésének ideje, 
ami önmagában minimum 30–40 nap. Így összességében azt 
mondhatjuk, hogy a kivitelezés folytatásának megkezdése a 
cikkünk megjelenését�l számított 90–100. napon várható.  

Tekintettel arra, hogy a (teljes, tehát a már befejezett projekt 
elemeket is magába foglaló) projekt befejezési határideje e 
hónap 30-án lejár, a városvezetés a VVF Kft. bevonásával 
jelenleg azon is dolgozik, hogy a rendelkezésünkre álló, már 
korábban is többször módosított befejezési határid�t a finan-
szírozó szerv ismét meghosszabbítsa. (Visegrádi Városfejlesz-
t� Kft.) 

Visegrád Város Önkormányzata 
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Tájékoztatjuk  
a Tisztelt Lakosságot,  

hogy a Visegrádi Polgármesteri Hivatalban 
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Az érintett napokon  
anyakönyvi igazgatási és egyéb,  

azonnali intézkedést igényl�, 
halaszthatatlan ügyekben hívható  

telefonszámok: 
 

06 (20) 251-9627,  
06 (20) 456-2924 

 

A szünet utáni els� munkanap:  
2014. július 31. csütörtök. 

 

Dr. Szabó Attila 
                                                           aljegyz� 
 

Az Eu róp ai  Par lamen t i  
vá lasz tás   

v i seg rád i  e redmén ye  
 

A 2014. május 25-én lezajlott EP-választás visegrádi ered-
ménye a következ�: 
 

Névjegyzékben lév� választópolgárok száma a két szava-
zókörben:                                  847 + 670 = 1517 f� 
Szavazóként megjelent választópolgárok száma a két sza-
vazókörben:                    369 + 241 = 610 f�, azaz 40% 
Érvénytelen szavazat:                    5 db 
 

A szavazatok megoszlása  
az induló pártok között: 

1. MSZP            27 +   15 =    42 db 
2. SMS              4 +      0 =     4 db 
3. Fidesz–KDNP        220 + 137 = 357 db 
4. HNEMP              0 +    2 =      2 db 
5. Jobbik          48 +  26 =     74 db 
6. LMP          14 +  20 =     34 db 
7. Együtt–PM        24 +  22 =      46 db 
8. DK           28 +  18 =      46 db 
 

Adatainkat a hivatalos választási jegyz�könyvek alapján 
közöljük. 

Helyi Választási Iroda 
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Pályázati felhívás 
 

Pályázhatnak jogi megkötés nélkül mindazon 
szervezetek, közösségek és magánszemélyek, 
zenekarok, akik visegrádi lakóhellyel rendelkez� 
tagokból állnak, Visegrádon tevékenykednek, 
évente legalább két alkalommal Visegrádon vagy 
Visegráddal kapcsolatos rendezvényen lépnek fel.  

A helyi zenekar vagy zenész pályázatot nyújthat 
be hanghordozó el�állításához vagy sokszorosí-
tásához szükséges költségek támogatására. 

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

A pályázóval Visegrád Város Önkormányzata 
támogatási szerz�dést köt, amelynek részét képezi 
a közm�vel�dési, oktatási, ifjúsági és népjóléti 
bizottság által a pályázat elbírálásakor meghatáro-
zott feltételek. 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázati 
összeg felhasználásáról rövid tartalmi beszámolót 
és a pályázó nevére kiállított számlát kér a köz-
m�vel�dési, oktatási, ifjúsági és népjóléti bizott-
ság. 

A helyi zenekarok támogatásának elszámolása 
rövid tartalmi ismertet� és a pályázatban megje-
lölt költséggel, fejlesztési céllal kapcsolatban ke-
letkezett bizonylat benyújtásával történik. Az el-
számolásra a költség keletkezését (bizonylat kiál-
lítását) követ� 60 napon belül, de legkés�bb 2015. 
január 15-ig kerül sor. Csak olyan bizonylat fo-
gadható el, amelyet a pályázat benyújtását köve-
t�en állítottak ki. 

Csak olyan bizonylat fogadható el, amelyet a pá-
lyázat benyújtását követ�en állítottak ki. Hang-
hordozó el�állítása és kiadása esetén a támogatót 
5 hanghordozó tiszteletpéldány illeti meg, amit a 
beszámolóval egyidej�leg kell átadni. 

Beszámoló hiányában a bizottság az elkövetke-
zend� évben kizárja a pályázót a további pályáza-
tokból, valamint a folyósított támogatást jegyban-
ki alapkamattal növelten kell visszafizetni. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 
2014. július 31-ig beérkez�leg. A határid�t kö-

vet�en beérkez� pályázatokat nem áll módunkban 
elbírálni. 

A pályázatokat kizárólag postai úton a követke-
z� címre kérjük beküldeni vagy beadni, vagy 
elektronikusan a visegrad@visegrad.hu címre 
beküldeni: 

Visegrád Város Önkormányzata 
közm�vel�dési, oktatási, ifjúsági és népjóléti 

bizottság 
2025 Visegrád, F� u. 81. 
A borítékra kérjük ráírni: Ifjúsági Alap Pályá-

zat/Helyi zenekarok támogatása 
VVÖ 

Fellegvár Óvoda Visegrád 
 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. § alapján  

pályázatot hirdet 
Fellegvár Óvoda Visegrád  

 

2 f� óvodapedagógus  
 

munkakör betöltésére 
 

A közalkalmazotti jogviszony id�tartama: 
határozatlan idej� közalkalmazotti jogviszony. 
 

Foglalkoztatás jellege:  
teljes munkaid�. 
A munkavégzés helye: 
Pest megye, 2025 Visegrád, F� utca 18.  

A munkakörbe tartozó, illetve a vezet�i megbízással járó lé-
nyeges feladatok: 
Óvodáskorú gyermekek óvodai nevelése, differenciált fejlesztése a 
helyi Pedagógiai programban meghatározottak szerint.  

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók.  
 

Pályázati feltételek: 
§ f�iskola, óvodapedagógus,  
§ 1 év alatti szakmai tapasztalat – 1 év alatti szakmai tapasztalat,  

A pályázat elbírálásánál el�nyt jelent: 
§ felhasználói szint� MS Windows NT/2000/XP,  
§ helyismeret, német nyelv ismerete, zenei képzettség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
§ motívációs levél, szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi 

erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló okiratok má-
solata. 

A munkakör betölthet�ségének id�pontja: 
A munkakör legkorábban 2014. szeptember 1. napjától tölthet� 
be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 21.  
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dobó Ist-
vánné, Gyurián Mária nyújt, a 0626/398-130 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
§ Postai úton, a pályázatnak a Fellegvár Óvoda Visegrád címére 

történ� megküldésével (2025 Visegrád, F� utca 18. ). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szerepl� azonosító 
számot: 859/2014, valamint a munkakör megnevezését: 2 f� 
óvodapedagógus.  

§ Elektronikus úton Gyurián Mária részére a 
fellegvarovoda@gmail.com E-mail címen keresztül. 

§ Személyesen: Gyurián Mária, Pest megye, 2025 Visegrád, F� 
utca 18.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 15.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
§ Visegrád Város honlapja – 2014. június 12. 
§ Visegrádi Hírek – 2014. július 1. 
 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a 
www.fellegvarovoda.hu honlapon szerezhet.  
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Nagy izgalommal kémleltük az eget május 17-én reggel 
a rendezvénytéren. Bizony nagy lusta sötét felh�k ijeszt-
gettek bennünket, de a der�látásunk (szó szerint!) nem 
volt hiábavaló, mert a program id�tartama alatt nagyszer� 
id� lett, s mire mindent elpakoltunk, újra esett az es�. Ez 
volt az a program, amit a Fellegvár Alapítvány pályázaton 
elnyert, s az óvoda dolgozói és a szül�k segítségével 
megvalósítottuk. Familientag (családi nap) volt a téma, s 
mint a nevéb�l is kiderül a nemzetiségi hagyományok 
ápolása, a nyelv gyakorlása, a sváb táncok felelevenítése 
volt a cél. Meghívott vendégeinkben nem csalatkoztunk 
nagyon élvezték a gyerekek a Holló együttes el�adását, a 
német nyelv� bábszínház élcel�dését, szívesen barkácsol-
tak vagy vettek részt a kalandpark játékaiban, a furfangos 
népi játékokban. Több mint 200 résztvev� volt a progra-
mon, akik megkóstolhatták a sváb lepényt többféle válto-
zatban. Amikor már vakítóan ragyogott a nap, a középs� 
csoportosok örvendeztettek meg bennünket vidám tánc-
bemutatójukkal, nagy tapsot kaptak megérdemelten. 
Táncházzal fejeztük be ezt a gyönyör� délel�ttöt, amit a 
jelenlév�k abba sem akartak hagyni (mármint a táncot)..., 
csak valahogy nem volt már leveg�...! Köszönöm az óvo-
da dolgozóinak és a szül�knek, kiemelném Oláh Panni 
édesanyjának segítségét, nélküle nehezen sikerült volna 
az oda- és visszarendez�dés. 

Május 22-én a középs� csoportosok a már sikeresen be-
mutatott m�sorukkal nemzetiségi fesztiválon vettek részt. 
Már itt az oviban a gyülekezés alatt felvették a szereplés-
hez készült ruhákat, felültek a buszra, amit köszönünk a 
Nemzetiségi Önkormányzatnak, hiszen támogatásként 
kaptuk a közlekedési költséget, s 10 órakor már Budapes-
ten is voltak. Szintén sikeresen szerepeltek, és nagy dicsé-
retet kaptak a fegyelmezett viselkedésükért. �k is és a 
felkészít� óvodapedagógus (Schandlné Herr Margit) is 
megérdemeli a köszönetet.  

Óvodai életünk következ� nagy eseménye az ovibúcsú 
volt, s mivel ez is szabadtéri rendezvény volt, ki voltunk 
szolgáltatva az id�járás kénye-kedvének. Bár reggel még 
igen zord volt az id� délután 16 órára ragyogott a nap és a 
gyerekek is, amikor eljátszották hogyan is volt az, amikor 
a csiga iskolába ment. Felszabadult, jókedv� játékot lát-
hattunk, közben észrevétlenül megismerhettük a három év 
alatt tanult verseket, énekeket, német dalokat. Jól sikerült 
a m�sort követ� immár hagyományos megvendégelés is, 
hogy-hogy nem, a szépen megterített asztalon minden 
nagycsoportosnak egy hátitáskás csiga volt a meglepetés, 
no persze csak mézeskalácsból! 

Másnap este volt az óvodai élet ,,csúcs”-programja, 
amikor egy éjszakát a h�n szeretett intézményükbe töltik 
óvó és dajka nénijükkel. Sokszor mondják a gyerekek, 
hogy ezért az ott alvásért érdemes volna még egyszer 
nagycsoportosnak lenni!!! 

Június 3-án a Havas Zsolték igényes marionett bábos 
el�adását láttuk a moziban Mátyás királyról. Bár a törté-
net nem igazán a kicsiknek való, de a bábok, az el�adók 
varázsa még �ket is leny�gözte, áhítattal figyelték az 
eseményeket. Köszönjük a meghívást a Nemzetiségi Ön-
kormányzatnak! 

Óvodánkban a gyermeknap nemcsak egy nap, s a ren-
dezvények egyik szenzációja volt a 4-i ugrálóvár és arc-
festés a Kölyökid� Alapítvány jóvoltából. Még ezen a 

délel�ttön a zeneiskolások látogattak el hozzánk, és szívet 
melenget� zenélésben részesítettek bennünket. Sokféle 
hangszert megszólaltattak a gyerekek, midig elmagyaráz-
va, hogy mit hallunk, hogy hívják a hangszert. Köszönjük 
az élményt a résztvev�knek és a szervez�knek is. 

A nevelési év vége felé rendezzük meg a Sommerfest 
nev� programunkat. A mai napot (június 10.) szemeltük 
ki a lebonyolításra, de kicsit lohasztotta a kedvünket a 
nagyon nagy meleg. :Forgószínpadszer�en három csapat-
ban foglalkoztattuk a gyerekeket, s mivel most a lakoda-
lom, a mulatozás volt a téma, e köré csoportosítottuk a 
tevékenységeket is. Mivel régi sváb szokás, hogy az es-
küv�n éjfélkor tejberizst (Reiskoch) esznek, hát mi is 
készítettünk és ebédre meg is ettük. Ültettünk rozmarin-
got, játszottunk régi lakodalmas játékokat, barkácsoltak 
táncoltak a gyerekek. Az össztáncra sajnos nem került sor 
a rendkívüli h�ség miatt. 

Június 16-tól megkezdjük nyári életünket, összevont 
csoportokkal m�ködünk, s az óvodapedagógusok is kive-
szik szabadságukat. 

Dobó Istvánné  mb. óvodavezet� 
 

Ruhavásár 
 

Június 5-én és 6-án ruhavásárt rendeztünk a KÁ-
OSZ üzletház lebonyolításában. Az üzletb�l a moziba 
átszállított és még a két nap alatt visegrádiak által felaján-
lott 100 Ft-os ruhákból 42.620 Ft gy�lt össze a Fellegvár 
Alapítvány javára.  

Köszönöm a vásár ideje alatt segít� óvodás szül�knek a 
zökken�mentes árusítást, és az ötletadó Abonyi Gézának 
az önzetlen segítséget. 

Dobó Istvánné 
 

Rend�rök segítették  
az iskolások felkészülését 

 

Az Országos Rend�r-f�kapitányság Országos Baleset-
megel�zési Bizottsága 2014. május 30-án rendezte meg a 
„Pindur-Pandur Ki-Mit-Tud” elnevezés� országos 
KRESZ-versenyt. A résztvev�, közel száz csapat között 
„Kiváló” eredményt ért el a visegrádi Áprily Lajos Álta-
lános Iskola és Alapfokú M�vészeti Iskola Kisoroszi 
Tagiskolájának csapata.  

 

 
 

A gyerekek felkészítésében aktívan részt vett – a Tahi-
tótfalui és Visegrádi Rend�r�rs körzeti megbízottjainak 
segítségével – az iskola rend�re, Strehó Zoltán r. f�törzs-
�rmester. 

A gyerekek eredményes szereplésükkel kerékpárt és 
ajándékcsomagot nyertek iskolájuknak. 
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a hosszú nyári szünet sok-sok élmény- és örömszerzés, 
jókedv� együtt játszás forrása lehet gyermek és szül�k-
nagyszül�k között. Idéznék néhány gondolatot a N�k Lapja 
június 4-i számából, azt gondolom érdemes megfontolni 
�ket: 

,,Óvón�k, tanítók, fejleszt�pedagógusok, gyermekpszi-
chológusok egyöntet�en állítják, a mai gyermekek tájéko-
zottabbak, viszont ügyetlenebbek, gyengébbek. És egyre 
kevésbé képesek elmélyülten játszani. Egy szül� akkor 
teheti a legtöbbet, ha ezt igyekszik orvosolni augusztusig. 
Ugyanis mindenre, ami a gyerek szempontjából fontos, 
óriási hatással van, az tud-e fára, mászni, biciklizni, dobál-
e botot, markolászik-e követ, tapicskol-e a sárban. A 
,,kicsapottság” egy gyerek számára nem csupán boldogí-
tó élmény, de ezer oldalról fejleszti is az agyat. Minden 
kismozgás nagymozgásból indul, a felfedezés a próbálko-
zás élménye pedig nélkülözhetetlen a sikeres tanuláshoz. A 
természet nemcsak a ,,jó leveg�” miatt ideális ehhez, ha-
nem azért is ott van a legtöbb forma, anyag, méret. Egy 
játszóház sosem képes modellezni az erd�, a rét, a kert, 
akár egy játszótér lehet�ségeit.” 

Mit is csináljunk nyáron? – Hát nyaraljunk, pihenjünk. 
Persze a nyaralás sem tart egy hónapig, pihenni sem lehet 
mindig, de lehet együtt dolgozni, füvet nyírni.. Pl. minden 
nap más mondja meg a családból, mi legyen az aznapi 
,,lazulás” Strand? Fagyizás? Mozi? Biciklizés... Persze, 
mindennek feltétele van, hogy készen legyen az ebéd, rend 
legyen a lakásban, vásárolni is kellene... Nagyon jól meg 
lehet ezt együtt is szervezni, persze, a gyermek életkori 
sajátosságait figyelembe véve. Az a jó, hogy így mindjárt 
érdekelt lesz a gyerek is a feladat elvégzésében, hiszen 
akkor megyünk.... ha készen leszünk. Persze nem lehet ezt 
egy háromévessel minden nap ugyanúgy, de pici kis 
ötleteléssel, jókedvvel, humorral biztos, hogy célt érünk. 
Mennyivel jobb az, ha este végigbeszélve a napot csupa 
örömteli közös élmény jön el�, nem pedig a büntetés, 
rosszkedv… és itt, a mi csodálatos környezetünkben renge-
teg a lehet�ség a kalandra, az izgalmas, örömteli élmények 
beszerzésére. Csak felsorolnék néhányat: 

– Geoláda (Cenopy pálya; nagyobbaknak) 
– Mesemúzeum Budapest (minden korosztálynak) 
– Szentendrei Akvárium és Terrárium Ház (Szentendre, 
G�zhajó u. 1.) 
– Sípálya megmászása (Nagy-Villám) 
– Látogatás a ,,Békanyál”-tónál (nag-villámi étteremnél, 
Salamon-tornyon keresztül) 
– Függ�híd 
– Biciklitúra Zebegénybe (végig kerékpárút, finom a ré-
tes...) 
– Utazás kisvasúttal a Börzsönyben (finom az együtt el-
készített szendvics) 
– Katalin-pusztai tanösvények, családi túra (Szendehely 
után) 
– Duna-parti napozás, kavicsdobálás, homokcsorgatás... 
– Ráér�sen, beszélgetve végigjárni a palotát  
– Kirándulni a fellegvárba a Viktorin-sétányon keresztül 
(lefelé van menetrendszerinti járat, ha kell) 
– Esti peca apával, szomszéddal... szóval rengeteg a lehe-
t�ség, és ha mindezt közösen éli meg gyerek és feln�tt, 
egészen biztos, hogy élményekben gazdag nyara lesz. 
Ehhez kívánok sok türelmet, jó id�t, egészséget és renge-
teg örömöt! 

Dobó Istvánné  
                                                                             óvón� 

Iskolánk diákjai 
több eseményen is részt vettek 

 

 
Tisztelgés Szigeti Antal kopjafájánál… 

 

 
… és Simon Imre síremlékénél 

 

 
F�hajtás dr. Madas László síremlékénél… 

 

 
…és a Zsitvay család kriptájánál 
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Bandi bácsi állattörténetei VII. 

A vaddisznó és a béka 
 

(Madagaszkári mese) 
 

Egy napon Lambo, a vaddisznó a rizsföld szélén Boketrával, 
a békával találkozott. A nagy lenézett a kicsire, és így szólt: 

– Maradj nyugton! Ne lubickolj, ne pancsolj a vízben, mert 
zajt csapsz! 

– Kedvesem, rendben van, hogy te nagy vagy, mégis arra kér-
lek, ne beszélj velem ilyen g�gösen! S különben is, vajon csak-
ugyan olyan er�s vagy, mint amilyennek látszol? Mérjük össze 
az er�nket úszásban. 

– Fogd be a szád, és ne kötekedj velem! Száz magadfajtával 
is felvenném a versenyt. 

– Igazán? Hát rendben van! Tudom, hogy nagyon er�s vagy. 
Úszásban talán mégis elhagylak. 

– Rendben van, állok elébe! Újholdkor találkozunk. Mind-
egyikünk magával hozza az atyafiságát; versenyünket a nagy 
Amparihilarai-tavon végignézhetik. 

A küzdelem el�tt Boketra cselhez folyamodott. Több békát 
megkért, hogy a mocsárban, azon az útvonalon, ahol majd 
elúsznak, bújjanak el, és kell�képpen válaszoljanak Lambo úr 
kérdéseire. 

Amikor a két tábor összegy�lt, vezéreik azon tanakodtak, mi 
történjék majd a vesztessel. Megállapodtak abban, hogy a 
vesztest családjával együtt elpusztítják. A vaddisznók nem is 
álmodtak arról, hogy bajnokuk alulmaradhat. 

Az úszók nekirugaszkodtak. A nagyobbik hatalmas lendület-
tel haladt el�re; a víz magasra csapott körülötte; a kisebbik 
visszamaradt. Lambo úr nemsokára a tó közepére ért. Atyafi-
sága nagy üdvrivalgással ünnepelte. Azonban hirtelen mintha 
gyengülni kezdett volna; fejét jobbra-balra forgatta, hogy lássa, 
ellenfele mennyire maradt el. Egy béka néhány karcsapással 
mögötte tüstént megszólalt, mintha magát biztatná: 

– Na, még egy kicsit, és akkor már elég sokat behoztam. 
– Hol vagy, ellenfelem? 
– Itt vagyok – szólalt meg egy másik béka, de most már el�t-

te. Erre a vaddisznó még nagyobb er�feszítéssel kezdett úszni. 
De egy béka ismét megszólalt, ismét becsapta. Az er�ltetés 
teljesen kimerítette Lambo urat; megszólalt, hogy ellenfelér�l 
tudakozódjék, de a víz torkába szaladt, fuldokolni kezdett, és 
hamarosan elmerült a mocsárban. 

A parton izguló vaddisznókat nagyon meglepte társuk hirte-
len pusztulása. Dühödten a békákra akarták vetni magukat, 
mert azok a gy�ztest üdvrivalgással ünnepelték. Persze sorban 
a vízbe ugrottak, és szépen megmenekültek a hatalmas ellen-
ségt�l. 

Azóta a vaddisznók és a békák nincsenek jó barátságban. 
 

Kedves Gyerekek!  
Hurrá, itt a VAKÁCIÓ! Jó nyaralást, pihenést, játékot kí-

vánok! Ha van arra is egy kis id�tök, hogy segítsetek nekem, 
akkor nagyon örülnék, ha megoldanátok az én problémámat. 

Bandi bácsi madagaszkári meséjében találtam egy földrajzi 
nevet, amit nem találtam a térképen. A vaddisznó és a béka 
úszóversenyének helyszíne az AMPARIHILARAI-TÓ. 

Ha valaki megtalálta, vagy tud róla valamit, sürg�sen írja 
meg nekem! Jutalom jár érte! 

 
Az Áprily Iskoláért Alapítvány  

közhasznúsági jelentése  

a 2013-as esztend�r�l 
 

Az Áprily Iskoláért Alapítványt a Pest Megyei Bíróság 
14. Pk. 60.413/2010/4. sz. 2011. április 9. napján joger�re 
emelkedett végzésével, AM-3413. nyilvántartási számmal 
jegyezte be. Az alapítvány eleget téve a törvényi kötelezett-
ségeinek, és a 2013-as évre vonatkozóan a közhasznúsági 
jelentését az alábbiak szerint teszi közzé.  

Az alapítvány 2013-as bevétele, közhasznú tevékeny-
ség ráfordításai 1.328 ezer forint, eredmény: 788 000 
Ft.  

Bevételek: 2.116 ezer Ft. 
A helyi civil szervezetek támogatására kiírt pályázaton az 

alapítvány 235 000 Ft-ot nyert Visegrád Város Önkor-
mányzatától, emellett 100 000 Ft támogatást notebook vá-
sárlására ítélt meg a testület. Képvisel�i tiszteletdíjak fel-
ajánlásából további 648 000 Ft-ot céltámogatásként kapott 
az alapítvány. Ezúton is köszönjük!  

(A NEA-UN-13-M pályázaton 300 000 Ft-ot nyert m�kö-
désre az alapítvány, mivel azonban a pályázat utófinanszí-
rozott, ezért a támogatási összeg bevételként a 2014-es 
beszámolóban fog megjelenni.) 

Az elnyert és megítélt támogatásokkal az alapítvány meg-
felel� módon, határid�ben elszámolt. 

Az alapítvány adományként további 1.106 ezer Ft-ot 
gy�jtött, mely els�sorban a szül�i szervezettel közös prog-
ramok bevételeib�l, a kuratórium tagjainak, vállalkozóknak 
és magánszemélyeknek a felajánlásaiból származik. 

Pénzügyi m�veletek bevétele (vagyis a lekötött betét utáni 
kamat) 27 000 Ft.  

Ráfordítások: közhasznú tevékenység ráfordítása: 1.328 
ezer Ft.  

Az ÁIA 2013. évi tevékenységével és pénzügyi támogatá-
sával eredményesen valósította meg alapítói szándékát; a 
város iskolájának fejlesztését: a befogadott támogatások és 
adományok segítségével sikerült a tavalyi évben többek 
között notebookot, projektorokat, valamint hangszereket 
vásárolni. A civil szervezeteket támogató alapból a június-
ban rendezett gyermek- és pedagógusnapon alapítványunk 
hozzájárult a pedagógusok köszöntéséhez, valamint támo-
gattuk a VI–PA tábort és a nyári napközis tábort is. Az 
ÁIA egyéb tevékenységével, anyagi támogatásával az isko-
la feltételrendszerét, taneszköz-állományának fejlesztését, a 
rászoruló gyermekek szociális segítését, a tehetséges tanu-
lók ösztönzését biztosította (pl. zeneiskolai díj átvállalása) 
és kívánja a jöv�ben is biztosítani. 2013-ban sikerült az 
alapítvány támogatásával új néptánc ruhákat varratni, tá-
mogattuk több osztály kirándulását, erdei táborozását, va-
lamint a zeneiskolai diákok részére alapított Zoller-díj át-
adását is. Az alapítvány emellett rendezvényekkel is gaz-
dagította Visegrád kulturális életét: Költészet napi irodalmi 
est megszervezése, budapesti kulturális kirándulás, Áprily-
estély megszervezése. A Szent György Lovagrend jelent�s 
támogatásával értékes tárgyajándékkal jutalmazhattuk az 
Év Kisdiákját.  

Fontos azt is megjegyezni, hogy mind a kuratórium tagjai, 
a könyvelést kezel� személy, intézmények vezet�i és civil 
személyek értékes szellemi és szervez� önkéntes munkával 
biztosítják m�ködésünket. 

Mezei Anna kuratóriumi elnök 
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A június 13–15. között megrendezett Zoller-hétvége 

megható pillanatait élhették át azok, akik találkoztak 
Zoller Annával, Mityu nénivel. Zoller Attila n�vérét a 
jazzmuzsikus lánya, Alicia hozta Veszprémb�l, hogy 
részese lehessen a testvérér�l szóló méltó megemlékezés-
nek.  

Június 13-án – Zoller Attila születésnapján – a temet�-
ben sz�k családi, baráti, tisztel�i körben Rácz Tamás 
zenetanár és Bene Marci Zoller-díjas trombitán adták el� 
Mendelssohn �sz dal c. m�vét, majd Scheiliné Herendi 
Ida, a visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat alel-
nöke köszöntötte a jelenlev�ket, méltatta a Zoller család 
múlt századi szerepét Visegrád kulturális és egyházi éle-
tében.  

 

 
 

A temet�i megemlékezés pillanata: 
Mezei Anna Mityu vallomását olvassa 

 
Megillet�dötten hallgattuk Mezei Anna tolmácsolásában 

a leghitelesebb emlékez�, Zoller Anna – Mityu – vallomá-
sát a boldog visegrádi gyerekkorról. A kegyeleti est Zoller 
József zenei és karnagyi m�ködésének legf�bb helyszí-
nén, a plébániatemplomban emlékmise keretében folyta-
tódott, ahol a néhai karnagy által is használt orgona kísé-
retében énekelt a Keresztel� Szent János Kórus.  

 

 
 

Alicia Carusona és Zoller Anna 
visegrádiak társaságában  
a temet�i megemlékezésen 

A családi emlékek megidézése a Zoller-hétvégén még 
több alkalommal szerepet kapott, amit Mityu néni hálás 
szavakkal köszönt meg, amikor hazavittük veszprémi 
otthonába:  

„Hálásan köszönöm Visegrádnak és a visegrádiaknak, 
azoknak, akik ilyen szépen �rzik Öcsi és az Édesapám 
emlékét. Mindkett� kiváló zenei tehetség volt, abszolút 
hallással, a zene iránti rajongással. Öcsinek el kellett 
hagynia az országot, hogy elérje azt a világhírnevet, ami-
re tehetsége kötelezte, de sose felejtette el hazáját, ameri-
kai otthonában sok fiatal tehetséges, magyar gitárost 
vendégül és tanítványául fogadott. Köszönöm, hogy itt 
lehettem Visegrádon és köszönöm Klenjánszky Tamásnak 
és mindenkinek, aki ilyen szép emlékezést rendezett csalá-
domnak.” 

Mi – szervez�k és visegrádiak – köszönjük, hogy velünk 
voltál Mityu, és megosztottad velünk emlékeidet. Júliusi 
születés- és névnapi ünnepeden további jó egészséget és 
vidám perceket kívánunk! 

 
A Zoller-hétvége b�velkedett más színvonalas m�vészi 
eseményekben is: 

Szombaton a Teázoóban Csikós Attila jazz gitárm�vész – 
Zoller-koncertek régi résztvev�je – Tardy Zsófia, Scholcz 
Péter, Szudy János közrem�ködésével fiatal jazzmuzsiku-
soknak tartott zenei kurzust.  

Vasárnap délután a Palotaházban Huzella Péter Kos-
suth-díjas zeneszerz�, énekes magyar költ�k megzenésített 
verseit adta el� a f�leg gyermekekb�l álló közönségnek. 
Ezután hangzott el Victor Máté Erkel Ferenc-díjas zene-
szerz� által a hétvégi koncertsorozat egyik f� támogatójá-
nak, Vasuta Gábornak a felkérésére Zoller József karnagy 
emlékére komponált Varázspalack c. indulója.  

Ezt követ�en a program Zoller Attila szül�házában, a 
mai Don Vito étteremben folytatódott. Itt zajlott le az 
ünnepélyes esemény, amikor Zoller Attila lánya, Alicia 
Carusona átadta Zoller József heged�jét és a Zoller Atti-
lára vonatkozó dokumentumokat Félegyházi András pol-
gármesternek, aki város nevében köszönetet mondott az 
értékes ajándékért.  

19 órakor Zoller Attila budapesti barátai és egykori el�-
adó partnerei: Ungár István (altszaxofon), Faluhelyi 
Gyula (zongora), Tardy Zsófia (ének), Szudy János (üt�-
hangszerek), Csikós Attila (gitár), Scholcz Péter (nagyb�-
g�) adtak nagy siker� gálakoncertet.  

A rendezvény, amelynek f�védnöke Szakcsi Lakatos Bé-
la, Kossuth-díjas zeneszerz�, zongoram�vész volt, az Ars 
Danubiana Alapítvány, a Mátyás Király M�vel�dési Ház, 
a Visegrádi Német Nemzetiségi Önkormányzat és az Ápri-
ly Iskoláért Alapítvány támogatásával valósult meg.  

Reméljük, hogy a Zoller-hétvége néz�i is örömmel ta-
pasztalták, hogy Visegrád egyre színvonalasabb progra-
mokkal emlékezik meg neves szülöttjér�l, Zoller Attiláról.  

Mezei Anna, Scheiliné Herendi Ida  
és a visegrádi barátok,  

tisztel�k,  
a Zoller-hétvége szervez�i 
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Ma népismeret órán meglátogattuk Zeller Marci bácsit, 
aki nagy örömmel fogadott bennünket. Sok-sok népi 
eszközt is bemutatott nekünk, melyeket a korunkbeli 
gyerekek sajnos nem nagyon ismernek.  

Tetszettek a favillák, amelyekhez hasonlóakat még ma is 
használnak, szénaforgatásra, gy�jtésre. Láthattunk még 
régi faszenes vasalót (akár 14 kg-os is lehetett), régi haj-
süt�vasat és ollót.  

Több száz darabból álló régi szódásüveg-gy�jteményére 
méltán lehet büszke. Az üvegeket fújással készítették, 
használóik neve az üvegeken jól olvasható: Zeller Ignác, 
Mihai János. 

A cipészmesterség szerszámai is el�kerültek. Utána ol-
vastam az interneten és megtudtam, hogy Magyarorszá-
gon valaha az egyik leggyakoribb szakmának számított a 
cipészmesterség, ezzel szemben sajnos ma az iskolákban 
nem is oktatják. Csupán mesterlevéllel rendelkez� cipész-
t�l sajátíthatták el a szakmát. Míg régen a cipész feladata 
volt a megrendelt cip� megtervezése, megrajzolása és 
elkészítése, ma csupán javításra van igény. Ez a foglalko-
zás elt�n�ben van. Mint megtudtam, legfontosabb szer-
száma a vaskaptafa és a kalapács voltak, a vasszeggel 
való szegecselés eszközei. Fala fogó, b�rlyukasztó, kana-
las ráspoly, lapos ráspoly és a varró árak mind olyan esz-
közök, amelyeknek használatáról Marci bácsi beszélt. 

Ezen az órán társaim is érdekl�dve hallgatták Marci bá-
csit, és sok kérdést tettek föl a látottakról. 

Köszönjük Marci bácsinak, hogy gy�jteményét megis-
mertette velünk!  

Heim Zsófia 
5. osztályos tanuló 

 

Német vers- és prózamondó verseny 
Országos dönt�, Csepel 

 

Május 16-án Csepelen rendezték meg a német vers- és 
prózamondó verseny országos dönt�jét. Kora reggel in-
dultunk el Dunabogdányból kisbusszal Herr Tamás segít-
ségével. Dunabogdányból a 6. osztályos Herr Dorottya 
jutott be szintén ,,Mundart” kategóriába. 

Csepelen egy óriási tornacsarnokban volt a bejelentke-
zés és az ünnepélyes megnyitó. Azután korosztályokra 
bontottak minket, és megkezd�dött a verseny. 97 iskola 
118 diákja volt ott! Egy kicsit izgultam, de mégis ügyesen 
szerepeltem.  

A finom ebéd után türelmetlenül vártam az eredmény-
hirdetést. Nagyon boldogan hallottam, hogy 7. helyezett 
lettem! Kaptunk ajándékokat is: tornazsákot, cukrot, tol-
lat, irattartót és oklevelet. A hazaút nagyon vidáman telt, 
Herr Tamás még fagyizni is meghívott minket! Köszön-
jük szépen, hogy magával vitt minket is Csepelre! 

Dorottyának pedig gratulálunk a 16. helyezéséért! Este 
fáradtan, de boldogan tértünk haza. Remélem, jöv�re újra 
részt vehetek a versenyen! 

Izsák Eszter 
2. osztályos tanuló 

,,Ha a háború nincs,  
talán még most is itt muzsikálunk!?” 

 

– Gyermekkori emlékek  
a Zoller családról – 

 

Vajon létezik-e olyan szerencse, hogy a jó isten valakit 
csupa jutalomból áthelyezzen a megszokott helyér�l egy 
másik mennyországba talán igen, talán nem, talán Vise-
grádra!  

A mi családunk esetében ez mindenképpen jutalomnak 
mondható. (hát úgy érzem) Mária Terézia idejében, illetve 
uralkodása alatt történt, mikor mi gyerekek még meg se 
születtünk, még nagyszüleink ifjúkorában.  

Közben házasságok születtek, aztán mi is megszülettünk. 
A birtoklás utáni vágy fele akkora sem volt, mint a zene 
utáni érdekl�dés, mely jellemz� az egész családunkra, 
kisebb-nagyobb mértékben. Talán nem is volt olyan, aki a 
zene világához egy kicsit is ne értett volna. A komolyabb 
munka mellett a zenetanulás sem hiányozhatott, mely 
igencsak sok gyakorlást igényelt, hangszert�l függ�en.  

Óvodás korunkban Édesapánk még a heged� tanszakot 
végezte a Zeneakadémián (utolsó félév), amikor már ben-
nünk is felkeltette a hangszertanulás vágyát. Sikerült is. 
Attilában a heged�t, bennem a zongorát és orgonát. El�-
ször a zeneelméletet, utána a gyakorlati részt, mindegyik 
mellé egy kis „fülbemászó” dallamot kedvcsinálónak.  

Közben hangszert váltottunk, iskolát is váltottunk, egy 
maradt csak, a gyakorlás! Ha hibát csináltunk, apu a 
harmadik szobából is észrevette, kijavította, azt is meg-
mondta, hogy hányadik oldala a kottának, ahol a hibát 
elkövettük.  

Édesanyánk méltó felesége volt apunak a zene szereteté-
ben, mi ketten Attilával csak meglepetéseket szereztünk 
nekik. Szerettük a melódiákat! 

Apunak minden vágya volt, hogy Visegrádon, úgy az 
ifjúság, mint a feln�ttek körében zenei együtteseket léte-
síthessen. Az érdekl�dés is viszonylag nagy volt és szim-
patikus. A zenetanítást örömmel fogadták. Távolabbi 
terve volt kisebb-nagyobb zenekarokat létrehozni. Így 
sikerült n�i zenekart, szimfonikus zenekart és fúvós zene-
kart is. Ekkor mondta meg, hogy operettek rendezését 
tervezi, mivel sok jó hangú és jó hallású él Visegrádon.  

Többek között a Három a kislányt, a Mágnás Miskát, a 
Limonádé ezredest az els� id�ben, majd további újakat 
nagy sikerrel, háromszólamú dallammal. Élvezték a pró-
bákat, el�ször a szöveg, majd az ének és táncpróbákat. 

Az operettek után elkezdte a fúvós zenekar összehango-
lását nagy ambícióval. Kiderült, milyen sok jó tüdej� 
muzsikus lakik Visegrádon, arról nem is beszélve, hogy 
gyönyör� zenés miséket lehetett megvalósítani, és a kör-
menetr�l nem is beszélve.  

Ha a háború nincs, talán még most is itt muzsikálunk!? 
De jó is lenne! Nagyon szép, lélekemel� id�szak volt!  

A jó Isten dics�ségére! A hívek örömére! 

Steltzer Ferencné Zoller Anna 
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Tájékoztatás 
Visegrád-zászló ügyében 

 

2009-ben a város millenniuma alkalmából a vá-
ros lakói az önkormányzattól háztartásonként 
egy 50 × 70 cm-es Visegrád-zászlót kaptak, az-
zal a céllal, hogy házuk, portájuk homlokzatára 
kihelyezve tegyék szebbé a várost az ünnepi év 
alkalmából. 

Mindez már öt éve volt, és a zászlók többsége 
ez id� alatt elkopott, tönkrement.  

Az utóbbi évben megszaporodtak azok, akik 
azzal a kérdéssel kerestek fel, van-e még raktá-
ron az el�z� készletb�l, hiszen szívesen pótol-
nák, kicserélnék az elhasználódott zászlókat. 

Megkerestem a zászlók készít�jét, és ajánlatot 
kértem t�le, hogy ha megfelel� számú rendelést 
össze tudok gy�jteni, mekkora összegért vállalná 
az újbóli kivitelezést.  

A következ� ajánlatot kaptam: 100 db rendelé-
se esetén 1.290 Ft/db áron tudnánk hozzájutni a 
zászlókhoz. 

Tehát ha valaki a fent jelzett összegért szeretne 
vásárolni Visegrád zászlót, kérem, 2014. au-
gusztus 31-ig jelentkezzen a m�vel�dési házban, 
és szeptember végéig leszállítjuk a megrendelt 
zászlókat. 

Mikesy Tamás 
Mátyás Király M�vel�dési Ház  

Olvasni &&&&   jó! 
 

„Na persze” – látom a fintorgó tini arcokat, amikor fel-
rémlik el�ttük az utolsó unalmas kötelez�.  

Olvasni tényleg jó, még akkor is, ha ezt pillanatnyilag 
nem hiszed. Csak meg kell találni az IGAZIT! Az igazi 
KÖNYVET, ami téged érdekel, amit nem tudsz letenni, 
mert olyan világba repít, amire vágytál. Az IGAZI KÖNY-
VET, ami választ ad azokra a kérdésekre, amiket még a 
barátaidnak sem mertél feltenni. Az IGAZI KÖNYVET, 
ami úgy érzed, rólad szól és az olyan jó! 

Ne csak várd az IGAZIT, keresd is… a KÖNYVTÁR-
BAN! 

Nézz be a könyvtárba; fogj egy könyvet és dobd be magad 
a sarokba egy fotelba vagy internetezz. 

Hívd a barátaidat is egy kis dumapartira és még találkoz-
hatsz másokkal is, akik szintén az igazit keresik. 

Az IGAZI KÖNYVET… Aztán már lesz is téma, amir�l 
beszélgetni lehet. 
 

Vár a könyvtár! Jó hely! Próbáld ki és ott ragadsz! 
 

Újdonságok a könyvtárban 
 

Feln�tteknek ajánlom: 
Ahern, Cecelia: Ajándék 
Beck, Jessica: Cukormázas gyilkosság 
Grecsó Krisztián: Megyek utánad 
L�rincz L. László: Haragos Vizeken I–II. 
Szepes Mária: Varázstükör 
Tessaro, Kathleen: A parfüm titka – Egy váratlan örökség 
izgalmas története 
 

Gyerekeknek ajánlom: 
Bartos Erika: Bogyó és Babóca rajzol 
Hol javítják az autót? – Mi micsoda mini 
Roth, Veronica: A h�séges 
Russell, Rachel Renee: Egy Zizi naplója 
Tielmann, Christian: Berci hajót épít 
… És még nagyon sok más izgalmas könyv érkezett! 
 

CD: 
Csík Zenekar: Amit szívedbe rejtesz 
 

Kézm�ves programok a könyvtárban 
 

Július 8. (kedd) 16 óra: A közelg� vasutasnap alkalmából 
ellátogat a könyvtárba egy igazi masiniszta! 

Papírból fogunk kismozdonyokat hajtogatni, de akinek nincs 
kedve hozzá, az színezhet is, és meghallgathat egy mesét a 
mozdonyok kalandjairól. 

Július 24 (csütörtök) 16 óra: Igazi tarka-barka szélforgókat 
fogunk készíteni a nyár örömére. 

Augusztus 7. (csütörtök) 16 óra: Ki-ki megalkothatja a ma-
ga színes vizes birodalmát, ugyanis dobozokból fogunk kagy-
lós, halas, vízisiklós akváriumot készíteni.  
 

KEDVES OLVASÓK! 
Értesítem Önöket, hogy július 1–14. között ismét megbo-

csátás két hetét tartunk. Ezen id� alatt nem számolunk fel 
késedelmi díjat, tehát bárki, bármilyen régen lejárt határ-
idej� dokumentumot büntetlenül visszahozhat! 
 

Mátyás Király M�vel�dési Ház  
és Városi Könyvtár nyitva tartása 

 

hétf�: 10–18 óráig   kedd: 10–18 óráig 
szerda: 10–18 óráig   csütörtök: 10–18 óráig 

péntek: 10–17 óráig 
Kovács Dóra könyvtáros 
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1881 karácsony estéjén a kicsike Villecz Erna, a meny-
asszony el�z� házasságából származó kislánya ragyogó 
karácsonyfája alatt rögtönzött oltár el�tt esküdött örök 
h�séget egymásnak Bakody Amanda és Csiky Gergely, 
drámaíró és m�fordító. 

Az akkor még mindössze 39 éves, a katolikus papi hiva-
tást felhagyó, országos hír� drámaíró már a Kisfaludy 
Társaság másodtitkára és a Magyar Tudományos Akadé-
mia levelez� tagja volt. 

 

 
 

Az egykori Csiky-villa a F� utcában 
 

Az apósnak, Bakody Tivadar orvos-tanárnak 1870 óta 
állt egy tekintélyes méret�, szanatóriumnak nevezett 
gyógyintézete Visegrádon, a Salamon torony utcában. 
Valószín�leg az történt, hogy a család döntése alapján az 
1880-as években vásároltak vagy építettek egy másik 
villát itt Visegrádon, ahol Csiky Gergely nyugodtan dol-
gozhatott vagy pihenhetett. Ez a villa, amely ma a F� utca 
47. számú épülettel azonos, 1885-ben már bizonyosan 
állt, mert az ekkor készült községtérképen azt L alakú 
alaprajzzal jelzik. 

Ekkor már megvoltak az utcában a szomszéd épületek 
is. A jobboldali szomszéd épület tulajdonosa 1877 óta 
Dávid János építési vállalkozó volt. A Dávid család, 
amely talán a legrégebbi Visegrádhoz köt�d� família, 
leszármazottjai már majdnem 140 év óta töltik itt nálunk 
az év egy részét. 

A család két kiemelked� képesség� tagjáról – mindket- 

ten Kossuth-díjjal kitüntetettek voltak –, Dávid Gyula 
zeneszerz�r�l és Dávid Károly építészr�l városunk 2013 
májusában egy kamarakiállítás és egy emlékkoncert meg-
rendezésével emlékezett meg.  

Sajnos a kivételes tehetség�, nagyon termékeny dráma-
író, aki évente legalább egy, de inkább két színm�vet írt, 
élete rövid idej�nek bizonyult, mert 1891. november 19-
én, fiatalon, 49 évesen elhunyt. 

Csiky Gergelyre számos drámája és m�fordítása ellenére 
mégis mint vígjátékíróra emlékezünk. Legfontosabb 
színm�veit (A proletárok, A nagymama, Buborékok) mai 
napig játsszák színházaink, vagy tv-játékot készítenek 
bel�lük. 

Az író emlékére a kaposvári színházat róla nevezték el.  
A fiatalon elhunyt írót a Nemzeti Színház el�csarnoká-

ban ravatalozták fel. Emlékbeszédeket Beöthy Zsolt a 
Magyar Tudományos Akadémia és a Kisfaludy Társaság 
és Paulay Ede a Nemzeti Színház társulata nevében mon-
dott. Temetése november 21-én délután volt. Ekkor he-
lyezték örök nyugalomra a Kerepesi úti temet�ben.  

Feltehet�en a Bakody család a váratlan haláleset után 
sem vált meg a villától, mert az 1920–30-as években a 
család harmadik nemzedékének tagja, Bakody Aurél lakta. 

A háború utáni években, hasonlóan a többi visegrádi 
sorstársához ezt a villát is államosították. A Magyar Író-
szövetség kiadványának, az Irodalomtörténet 43. évfo-
lyam (1955) 4. számának irodalmi hírek rovatában arról 
értesülünk, hogy az elmúlt évben Csiky Gergely visegrádi 
villáját újjáépítették. A villában alkotóházat rendeznek be. 
A villa további sorsáról Cseke László 1980-ban a Pano-
ráma sorozatban megjelent Visegrád c. útikönyvéb�l 
értesülünk. A szerz� leírja, hogy az egykori Csiky-villa 
el�bb a Magyar Írószövetség Irodalmi Alapjának alkotó-
házaként m�ködött, amelyben olyan jeles írói személyisé-
gek is megfordultak, mint Tamási Áron, Sarkadi Imre, 
Berda József, Képes Géza. 

Az épület 1958-tól az 1980-as évek második felében 
történt magánosításáig a Magyar Újságírók Országos 
Szövetségének üdül�jeként m�ködött. 

A közel három évtized alatt számos neves, rangos író, 
újságíró pihent, vagy dolgozott a falai közt. Csak néhány 
nevet említenék meg azok közül, akik valamilyen formá-
ban foglalkoztak Visegrád múltjával vagy m�emlékeivel: 
Dénes Zsófia írón�, Kiss Géza író, Kiss Károly újságíró. 
Emlékezetem szerint a volt magyar köztársasági elnök, 
Göncz Árpád íróként legalább kétszer volt vendége az 
üdül�nek. 

Sz�ke Mátyás 
 

 M E G H Í V Ó 
Tisztelt Visegrádiak! 

  

A Visegrádi Szövetség Egyesület szeretettel hívja Visegrád lakosait az 
  

 „EMLÉKEZZÜNK EGYÜTT AZ I. VILÁGHÁBORÚ ÁLDOZATAIRA” 
 

megemlékez� programra és koszorúzásra 
 

Ideje: 2014. július 28., hétf� 18.00 óra 
 

Helye: Mátyás-szobor – emléktáblánál 
 

Megemlékez�t mond: Abonyi Géza, a Turisztikai Szövetség elnöke, a VSZ Egyesület elnökhelyettese 
 

Mindenkit tisztelettel várunk! 
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„TÍZ ÉVE EGYÜTT”  
fotókiállítás 

 

Június 2-án, hétf�n volt pontosan tíz éve, hogy a Vi-
segrádi Szövetség a Nyilvánosságért és a Demokráci-
áért egyesület tizenhárom f�vel megalakult. 

 
Az eltelt tíz évben a szervezet – létszámilag – meg-

izmosodott. Szükség is volt a sok tagra, hiszen éves 
programjaiban b�ségesen t�zött ki célokat, feladatokat, 
melyeket saját közössége, illetve a város és lakossága 
érdekében valósított meg. 

Ilyenek voltak: fórumok szervezése, a Duna-part és a 
11-es út tisztán tartása, kulturális és közösségi esemé-
nyek szervezése, az id�sebbek felkarolása, helyi és 
külföldi kapcsolatok és találkozók szervezése, gyalo-
gos túrák (évente akár négyszer-ötször), buszkirándu-
lások (amelyekb�l 2013-ig) sikerült tizenhármat szer-
vezni.  

Mindent nem is lehet, de nem is kell felsorolni. Meg-
állapítható, sikeres volt az eltelt tíz év. 

Június 2-án, hétf�n este, a m�vel�dési házban került 
sor a VSZ által összeállított fotókiállítás megnyitójára. 
Miután a helyi újságban ez a program nem került meg-
hirdetésre, így interneten keresztül, valamint plakáto-
kon értesítettük a lakosságot. A civil szervezeteket, in-
tézményeket külön is hívtuk az alkalomra. 

Nagyon sokan eljöttek az eseményre, és eljött a 
Danubia TV is. 

Nagy megtiszteltetésnek érezzük, hogy számos civil 
szervezet és alapítvány képvisel�je, az önkormányzat 
tagjaiból többen és a város polgármestere is eljött a ki-
állítás megnyitójára. Köszönjük. 

A kiállítás képeit az egyesület saját tagjai fotózták. 
Ezek összegy�jtéséb�l (több mint négyszáz), majd vá-
logatásából került ki az a 60 kép, amely kiállításra ke-
rült. Ebben a munkában Abonyi Géza, Zörg� Tibor és 
Makai Gy�z�né Éva vállaltak kiemelked� munkát. 

A kiállítás mottója: „Tíz éve együtt”. A képek (job-
bak és kevésbé jók) életképek saját magunkról, az el-
telt tíz év eseményeir�l, barátságról, munkáról, szóra-
kozásról. 

A megnyitón fellépett az Április Lajos Iskola fúvós 
négyese és a Visegrádi Férfi Dalkör. 

Megnyitót mondott az egyesület elnöke: Kiss Károly. 
A kiállítás – a m�vel�dési ház nyitva tartása szerint – 

2014. június 27-ig tekinthet� meg. 
Visegrádi Szövetség elnöksége 
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Rossz id� miatt a ,,jó öreg” tornacsarnok adott helyet a má-
jus 30-án megrendezett Néptáncosok napja pompás m�sorá-
nak. Az Áprily Lajos Ált. Iskolában évek óta színvonalas 
munka folyik a néptáncoktatás és -tanulás területén. Ennek 
lehettünk szem- és fültanúi egy remek délutáni program kere-
tében. 

A kicsik pünkösdi táncjátéka szívet-lelket gyönyörködtetett: 
a kosárkákból virágszirmot szóró kislányok üde mosolya, ke-
cses mozdulatai, a szépen koreografált táncok sora a néz�k 
tetszését maximálisan elnyerte. Szebbnél szebb ruhákban kö-
vetkeztek a sváb táncok, magyar táncok, különböz� vidékek 
táncvilágát csodálhattuk magas fokú el�adásban. A nagyokon 
látszott a több éves kemény munka, s a szépen kinyílt lányok 
és férfias legények gazdag produkciója szép jöv�re jogosíthat 
fel. S hogy milyen fokra lehet eljutni, arra a Czifra együttes 
adta meg a feleletet fergeteges és igen látványos táncbemuta-
tójával: sok magyar tájegység tánca elevenedett meg, nem is 
beszélve a csodásan mutatós ruhákról. A bravúros m�sor után 
táncház következett, ahol mindenki elleshette a táncok alap-
lépéseit, ízelít�t kapva az együtt táncolás öröméb�l. 

A TeSzeL-e? programsorozat másik szép eseménye volt a 
Zenél� udvar június 6-án. Szerencsére, erre már a hangulatos 
rendezvénytéren – az egészségház udvarán – került sor. A 
pódiumon az iskolában folyó magas színvonalú zeneoktatás 
eredményeir�l kaphatott a Nagyérdem� ízelít�t. A vonós 
(b�g�), fúvós (furulya, szaxofon, trombita), zongora és húros 
(gitár) hangszereken a kezd�k és haladók adtak számot mu-
zsikusi tudásukról. A zeneiskola vezet�je, Bosnyák Endréné 
Andrea kedves konferálásában szólók, duettek sora követke-
zett. Kis gitárosok, furulyások, zongoristák léptek színpadra, 
köztük Zoller-díjas volt diákok is. A zenetanárok sem marad-
tak ki, hiszen tanítvány és mester együtt zenélt. Meglepetés-
ként a végén a Szabó és Bene család énekes-zenés produkció-
jában lelhettük örömünket, amit tovább fokozott a felhangzó, 
mintegy hetven tagú énekkar záró produkciója. 

Mindkét rendezvény méltóan reprezentálta az iskolánkban 
évek óta folyó, magas fokú m�vészeti nevelést. Ezúton is gra-
tulálunk minden táncosnak, zeneiskolásnak és zenetanárnak, 
kiemelve Bozóki Marianna szerepét a tánctanulás terén. 

A test a tánccal edz�dik, a szellem a zene által finomul, a 
lélek a kett�t látva-hallva nemesedik.  

Köszönet a szép élményekért! 
Borsody István 

 
ÉVADZÁRÓ PIKNIKET tartott június 15-én az Együtt Kulturális Egyesület. A havonta rendezett, nívós el�adók által 

tartott el�adások után ,,levezetésként” ismét összegy�ltünk – ezúttal a Mátyás Király Múzeum játszóházában –, hogy eszem-
iszom közben, jó kedv� baráti beszélgetéssel múlassuk el a délutánt. 

A lányok-asszonyok igencsak kitettek magukért: finomabbnál finomabb sós és édes sütemények garmada sorakozott az asz-
talokon, s persze el�kerültek a boros flaskák is, hogy torkunkat öblögessük. Bogdányi barátaink közül is többen eljöttek, hogy 
együtt örüljünk. Kedvünket fokozta Berec Péter remek harmonikajátéka. A Kassa melletti Mecenzéfb�l származik, ahol a leg-
utóbbi népszámlálás szerint 4261 lakosból mindössze 54 magyar. A Besztercebányán és Budapesten zeneakadémiát végzett 
tehetséges zenész klasszikusok mellett modern darabokat, slágereket is játszott. Muzsikálását vastapssal jutalmaztuk. A kedv 
fokozódásával a társaság dalra fakadt: a bogdányiak énekébe bekapcsolódva már együtt daloltuk népdalainkat. 

A több hónapos ,,komoly” dolgok után jólesett a könnyed, felszabadult, ám mégis tartalmas szórakozás. 
Köszönet a sok finomságért, a magas színvonalú zenéért!                                                            Együtt Kulturális Egyesület 
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VÁROSKÖZPONT KULTURÁLIS ÉS GASZTRONÓMIAI FESZTIVÁL 
 

Visegrád Város Önkormányzata mint közvetít� szerve-
zet pályázatot hirdetett „Az ezeréves Visegrád városköz-
ponti fejlesztése” cím� városrehabilitációs projekt kereté-
ben elkülönített Programalap felhasználásával megvalósu-
ló miniprojektek támogatására.  

 

 
 

A Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egye-
sület sikeresen vett részt a pályázaton, így 2014. május 
18-án – hagyományteremt� szándékkal – megrendeztük 
az I. Városközpont Kulturális és Gasztronómiai Feszti-
vált. 

14 órától a moziban Gróf Péter régész, muzeológus vetí-
tett képes el�adását hallgathatták meg az érdekl�d�k, 
mely Visegrád múltját és jelenét, Magyarországon és 
Európában betöltött szerepét, valamint az elmúlt id�szak-
ban végbement fejl�dését mutatta be.  

 

 

15 órától már a rendezvénytéren folytatódtak az esemé-
nyek. A színpadon el�ször a Susato régizene együttes 
szórakoztatta a közönséget, a koncert alatt vállalkozó 
szellem� visegrádiak alternatív középkori divatbemutatót 
tartottak. Utánuk a PUMPA, majd a Pogdane Puve zene-
kar gondoskodott a jó hangulatról.  

Ugyancsak 15 órától kezd�dött egyesületünk vendéglá-
tással foglalkozó tagjainak bemutatkozása. A helyi étter-
mek tradicionális visegrádi fogásokkal készültek az ese-
ményre, így vad illetve sváb ételek kerültek a tányérokra. 

Hogy mi volt a választék? Íme: 
Hotel Silvánus Panoráma étterem: Erdei gombás vad-

disznó pörkölt burgonya fánkkal 
Royal Club Hotel: Szávesz zsemlegombóccal 
Sirály étterem: Szávesz Magdi néni módra házi kenyér-

rel 
Étkek háza: Szarvas filé vadasan Döme zsemlegombó-

cával 
Reneszánsz étterem: �zraguleves burgonyagombóccal 
Kovács-kert étterem: Pilisi szarvas sült zöldséges ropo-

góssal 
Piknik büfé és teázoo: Wurst und Voszespocc 
Vár Hotel: Sörös mustárban párolt pilisi zöldséges vad-

tokány kapros juhtúrós galuskával 
Plintenburg étterem: Szarvasfilé Visegrád, erdei 

vadgombákkak, vörösboros barna mártással, áfonyával, 
burgonya krokettel 

Három Nyulak vendégl�: Pájsli szalvétás gombóccal 
Patak vendégl�: Szávesz galuskával 
A kulináris élmények tovább fokozásáról a ZUGF�ZDE 

Pálinkamúzeum gondoskodott, látványkonyhájukban az 
almapálinkás tiramisu elkészítésének rejtelmeit mutatták 
be a közönségnek.  

Arra, hogy a finom ételek mellé bor is kerülhessen az 
asztalokra, Csathó Pál kínálással egybekötött borbemuta-
tója volt a garancia.  

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a rendezvény 
minden résztvev�jének, valamint Mikesy Tamásnak, Mol-
nár Zsókának és Szikriszt Istvánnak, hogy segítettek ne-
künk a rendezvény zökken�mentes lebonyolításában. Jó 
volt látni, milyen remek volt a hangulat. 

Köszönjük, jöv�re folytatjuk!                            
VKTME 
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Azzal, hogy Visegrád városa a már sokat emlegetett eu-
rópai uniós pályázat keretében felépítette a rendezvényte-
ret, az események szervezése tekintetében egy új korszak-
ba lépett a város. Nyilvánvaló, hogy ma már lehet�ségünk 
van méltó módon megszerveznünk olyan rendezvényeket 
is, melyek korábban sehogy, vagy csak nagyon nehezen 
voltak megvalósíthatóak. Itt els�sorban könny�zenei vagy 
szabadtéri színházi eseményekre gondolhatunk. 

Már az idei évben rendezvények sokasága bizonyította, 
hogy az elgondolás életképes. Programkínálatunkkal a 
legkisebbekt�l a legid�sebbekig próbáltunk mindenkit 
elérni. Voltak id�szaki, alkalmi események, de olyan 
rendezvények is, melyeket hagyományteremt� szándékkal 

indítottunk útra. Ez utóbbiak közé tartozik a június 7-én 
megrendezett Visegrock Fesztivál is, melynek tervét már 
évek óta dédelgettük Anda Bálinttal. 

Fest�i táj, jó leveg�, finom vadételek – és nem utolsó 
sorban fergeteges muzsika – mind-mind olyan adottságok, 
mellyel azt gondoltuk sikerrel csalogathatjuk mindazokat, 
akik tartalmas kikapcsolódásra vágynak.  

A zenei kínálatról és a hangulat megalapozásáról a bólyi 
Fekete Bárány zenekar mellett a budapesti Rootsters 
formáció gondoskodott, miközben a vállalkozó kedv� 
alkalmi szakácsok a vadhúsos bográcsok mellett mérhet-
ték össze „konyhatechnikai” ügyességüket.  

(Folytatás a 24. oldalon) 
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Beszámoló  
a Visegrád és Környéke  

Turisztikai és Marketing Egyesület 
els� félévi munkájáról 

 

Az idei évet az egyesület a kiállítási szezon megkezdése el�tt a 
Visegrád prospektus, térkép aktualizálásával és a garantált progra-
mok, események összeállításával kezdte. Az els� félévben a követ-
kez� kiállításokon, rendezvényeken jelentünk meg: 

– Február 20. Címer kiállítás – Westend City Center, Budapest 
– Február 22. Idegenvezet�k világnapja – Bálna Bevásárlóköz-

pont, Budapest 
– Február 27.–március 2. Utazás kiállítás – HUNGEXPO 
– Március 7–9. Pécsi Utazás kiállítás 
– Március 14–16. Debreceni Utazás kiállítás 
– Március 27–29. Miskolci Utazás kiállítás 
– Május 10–11. Hello Magyarország! – Westend City Center, 

Budapest 
– Május 24–25. – Szegedi hídi vásár, mellyel egy id�ben részt 

vettünk a lengyel közönségnek szervezett Utazás kiállításon is, 
Krakkóban. 

A Magyar Turizmus Zrt.-nek köszönhet�en további külföldi és 
belföldi kiadványokban, kiállításokon jelenhettünk még meg, vagy 
látogattak el hozzánk külföldi szakemberek, újságírók egy-egy 
study tour keretében. 

Idén hagyományteremt� jelleggel szerveztük meg május 14-én 
„Turisztikai szezonnyitó Visegrádon és a Dunakanyarban” címmel 
els� sajtótájékoztatónkat, ahol a szakma a 2014-es programkínála-
tokról és újításokról, valamint fejlesztésekr�l kapott b�vebb infor-
mációt. Ezt követ�en, szintén hagyományteremt� jelleggel került 
megrendezésre május 18-án az I. Kulturális és gasztronómiai fesz-
tivál.  

Mivel a szállásadók és vendégeik részér�l is felmerült az az 
igény, hogy a szállóvendégeknek és az átutazó turistáknak is prog-
ramokat kell biztosítani, ezért idént�l megjelent a Heti garantált 
programfüzetünk is, mely sokszín� szórakozási lehet�ségeket nyújt 
a Visegrádon pihenni vágyóknak, de a hosszú hétvégékre is külön 
programokkal készültünk. Szintén nagy volt irodánkban a kereslet 
a visegrádi képeslapok iránt, ezért Greguss Tamás fotóiból új la-
pokat készítettünk és árusítunk. Megjelent az okos telefonra letölt-
het� pocket gudie történelmi túránk angol verziója is, amely a ma-
gyar mellett szintén ingyenesen elérhet� a turisták számára. A 
MAHART és a visegrádi székhely� HÉDA Tours TDM tagjainkkal 
egyeztetve az idei turisztikai szezonban heti hat alkalommal lehet 
Visegrádról induló másfél órás sétahajózáson részt venni. Kacsán 
Györgynek köszönhet�en a térképtáblákat és a rajtuk megtalálható 
hirdetéseket is frissítettük. 

Hamarosan bevezetésre kerül a Visegrád kedvezményfüzet is, 
amely a TDM tagoknak köszönhet�en 10–30%-os kedvezményeket 
kínál majd a vendégeknek. Nagy er�kkel készülünk a XXX. Viseg-
rádi Nemzetközi Palotajátékokra, de a folyamatos megkeresések-
nek, felkéréseknek is igyekszünk eleget tenni, akár telefonon, e-
mailben vagy személyesen a Visegrád INFO irodában. 

Ez úton köszönjük ifj. Schüszterl Károlynak és a városgazdálko-
dási csoport dolgozóinak, hogy a kiállítások során segítették meg-
jelenésünket. 

Muravölgyi-Farkas Emese  
TDM menedzser 

Tavaszi kirándulás  
a Mogyoró-hegyen 

 

Kirándulni jó! – különösen, ha az id�járás is 
kegyes. Május 26-án Farkas Józsi mikrobusza 
vitt fel minket a Madas László Erdészeti Erdei 
Iskola és Erdei M�vel�dés Háza elé, ahol a Moór 
Györgyivel történt egyeztetés után Bergmann 
Balázs fogadott bennünket.  

A Makovecz Imre által tervezett épületben he-
lyet foglalva, Balázs részletesen ismertette az 
iskola és m�vel�dési ház történetét, az ott folyó 
oktatási-m�vel�dési lehet�ségeket. Közben 
Budenszki Józsi jóvoltából megérkezett a frissen 
sült lángos, amit jóíz�en elfogyasztottunk – ez-
úton is köszönjük a nem el�ször tapasztalt fi-
gyelmességet!  

Az érdekes stílusú teremben körbejártunk min-
den kis beszögellést, ahol a gyerekek kézm�ves 
termékeit láthattuk: papírból, fából apró ajándék-
tárgyak, a falakon ügyes és leleményes alkotások 
– a gyermeki fantázia szüleményei. S mindenhol 
az erd�re, természetre utaló jel: madarak, növé-
nyek. Innen a jurtatáborhoz vezetett az út, ahol az 
erd� h�vösében kényelmes, 10-12 f�nek helyet 
biztosító faházak várják a pihenni vágyó diáko-
kat, baráti társaságokat.  

A kirándulás gyalogos sétával folytatódott az 
erdei ösvényen, a vadaspark körül. Csakhamar 
el�bukkant a régi Mócsai-tanya, ahol most 
Ferbert Miska él, épp a kis vadmalacokat látta el. 
Látva minket, beinvitált a tanyára, megnéztük 
közelr�l is a kis csíkos állatkákat, majd egy po-
hár finom bor mellett megpihentünk a szépen 
rendben tartott ház verandáján. Mezei Panni a 
helyhez ill�en egy szép Áprily-verssel – A ki-
rályasszony kertje – idézte meg Áprily és Görgey 
szellemét. 

A felfrissülés után jókedv�en folytattuk a der�s 
napfényben sétánkat. Mezei virágokkal teli rétek, 
legelész� lovak, faragott székely kapu és fa szob-
rok látványa kísért a parkolóig, ahonnan utunk 
végcélja, a Görgey-bérc felé sétáltunk.  

Bizony, már nehezen vettük a kaptatón a leve-
g�t, majd a szép, k�b�l emelt emlékm� tábláján 
olvasható vers elolvasásával emlékeztünk a sza-
badságharc tábornokára és egyúttal Zsitvay Ti-
borra is, aki Visegrádért a turisztika és az ásatá-
sok terén oly sokat tett. 

Mire visszaértünk a parkolóhoz, Józsi már várt, 
s az es� is cseperegni kezdett. Gazdag élmények-
kel, jóles� érzéssel tértünk vissza, megállapítva, 
hogy sz�kebb hazánk mennyi apró és rejtett 
szépséggel, értékkel tudja meglepni a Mogyoró-
hegyre kirándulót. 

Érdemes volt kimozdulni, még ha néhányunk-
nak a hegyi túra a végén nehezére is esett. 

A visegrádi nyugdíjas klub tagjai 
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Májusi kirándulás: „Együtt” 
 

Hová megyünk májusban? – tették fel a szokásos kérdést 
az „Együtt” Kulturális Egyesület tagjai. 

„Nyírbátorba és Debrecenbe” – hangzott a válasz. Kicsit 
aggódva, hogy igaza lesz az el�rejelzésnek, és arrafelé 
még zivatarok is jöhetnek, május 31-én társaságunk érdek-
l�d�kkel kiegészülve elindult kelet felé. Szerencsére az 
id�járás kegyes volt hozzánk, még a nap is sütött. 

Els� állomásunk Nyírbátor volt, ahol a Báthori Múze-
um f�muzeológusa vezetett minket végig a város 450 mé-
teres Várostörténeti sétányán, amely a Báthory István Mú-
zeumot, a minorita templomot, a református templomot és 
a Báthori Várkastélyt köti össze. A sétány szoborcsoport-
jain keresztül a látogató betekintést nyerhet Nyírbátor 
történelmébe. 

Itt tekinthet� meg többek között a Báthori György és Bá-
thori Anna házasságkötésének emléket állító szoborcso-
port, de megjelennek itt a Szent György lovagrend képvi-
sel�i is. Láthatók itt a Leonardo Da Vinci tervei alapján 
elkészített találmányok reprodukciói is.  

A 15. sz. második felében Báthori István, az 1479-es 
kenyérmezei csata törökver� h�se emelteti Nyírbátor két 
középkori templomát. A mai református templomot csalá-
di temetkezési helynek szánták. A kés� gótikus stílusban 
épített református templom legszebb hazai teremtemplo-
munk. A hálóboltozatos oldalon bels�t hatalmas, három-
osztású, csúcsíves ablakok világítják meg. A 16. sz. elején 
a templomot déli kett�s reneszánsz ajtóval, kegyúri ül�-
fülkével és szentségtartó fülkével látták el. A templom 
mellett álló harangtorony monumentális hatású, négy fia-
tornyos faépítmény, hazánkban a legrégebbi, a 17. sz. els� 
felében épült.  

 

 
Egyetlen darab fából faragott széktámla 

 

A másik jelent�s m�emlék, az egykori ferencesek ha-
gyományait folytató minorita templom 1492-ben már a 
város hitéletét szolgálta. Oltárai a hazai barokk fafaragás 
legszebb darabjai. Közülük az 1731-ben készített Passió- 
vagy Krucsay oltár egyedülálló Európában, mert mind a 
tizennégy stációt ábrázolja. Vezeklésül készíttette a pallos 
jogával igaztalanul él� kisvárdai várkapitány. 

A katolikus templom melletti barokk kolostorépületben 
van a Báthori István Múzeum. ,,Nyírbátor évszázadai” 
cím� kiállítása, bemutatja a város történetét a középkortól 
a 19–20. sz. fordulójáig. Megtalálhatók itt a várost birtok-
ló családok míves használati és dísztárgyain kívül a pa-
raszti és polgári élet mindennapi eszközei is. 

Nyírbátort elhagyva egy kis panzióban ebédeltünk, har-

madik fogásként helyi specialitást, szabolcsi almás pala-
csintát kaptunk, ami a kiadós els� két fogás után majdnem 
kifogott rajtunk, de nagyon finom volt. 

Ebéd után Debrecenbe buszoztunk. El�ször a Reformá-
tus Kollégiumba mentünk.  

 

 
A Református Kollégium 

 

A Kollégium felé menet megnéztük a történelmi neveze-
tesség� líciumfát. Az ördög-cérnabokor se nem f�, se nem 
fa, országszerte n�. A „fává” n�tt lícium botanikai ritka-
ság. Az anekdota szerint itt vitatkozott Bálint pap 
Ambrosius mesterrel, kezében líciumágat tartva. A katoli-
kus Ambrosius azt hangoztatta, hogy Kálvin tanaiból so-
hasem lesz vallás. – „Abból akkor lesz vallás, amikor a 
lícium fává n�.” – „Hát akkor fa lesz bel�le” – válaszolta 
Bálint pap, és a földbe szúrta a líciumágat. Az ágacska 
fává n�tt, kora mintegy 200 év. 

Debrecen nagy múltú iskolaváros, Az oktatásban való 
meghatározó szerepe a 16 sz.-ig nyúlik vissza. A Debre-
ceni Református Kollégium alsó fokú latin iskolából lett a 
reformáció térhódítása után Sárospatak és Nagyenyed 
mellett f�iskola, az ,,ország iskolája”. 40 középfokú és 
120 alsó fokú résziskolája m�ködött szerte az országban. 
A Kollégiumban európai szint� m�veltséget és tudást ad-
tak a diákoknak nyugat-európai, f�leg svájci és német 
egyetemek mintájára. 

A Kollégium falai között – a Kollégium imatermében, az 
Oratóriumban – tartotta a magyar országgy�lés képvisel�-
háza üléseit 1849. január 9-ét�l 1849. május 31-éig. Szin-
tén az Oratóriumban alakult meg 1944. december 21-én az 
Ideiglenes Nemzetgy�lés. A Kollégium m�ködését 1538-
tól számítják. Szellemi alapjait azok a professzorok rakták 
le, akik a Németalföld, Németország, Anglia egyetemein 
tanultak. 

Az idegenvezet� sok érdekes dolgot mesélt a Kollégi-
umban zajló életr�l. A Kollégium önkormányzat révén 
m�ködött. A „coetus” – a diáktársadalom – feje a „szeni-
or” volt, aki irányította és ellen�rizte az ifjúság életét. A 
rektor-professzor a tanulmányokat vezette. A diákok életét 
1657-t�l iskolai törvények szabályozták. Hajnali 3-kor 
keltek, s este 9-kor feküdtek le, a közbees� id�t tanulással, 
f�zéssel, télen f�téssel töltötték. A Kollégiumban a legal-
só szintt�l a legfels�ig tanítottak. 1848-ig kevés profesz-
szor dolgozott az intézményben, �k csak akadémiai fokon 
tanítottak, alsóbb fokon az akadémikus diákok legjobbjai 
oktattak. A  Kollégium  olyan  szellemi centru- 
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mot hozott létre, ahol az ország legkiválóbb elméi gy�ltek 
össze századokon át. A rendszer jól átgondolt tehetségku-
tatás és gondozás volt. 

A Kollégiumot mindig is támogatta a város, de a költsé-
gek 80 százalékát a gyülekezetek adták össze. Amikor 
Mária Terézia megtiltotta, hogy a várost és a gyülekeze-
tek támogassák az intézményt, sorra születtek az alapítvá-
nyok, külföldi egyházak is támogatták a Kollégiu-
mot. Falai között nem csak tanítókat és lelkészeket nevel-
tek. Olyan m�veltséget adott, mellyel a végzettek folytat-
hatták tanulmányaikat, elmehettek városi jegyz�nek, 
jurátusnak (jogász), mérnöknek, orvosnak vagy tiszttartó-
nak. Számos szegény, de tehetséges diák kapott itt tanulá-
si lehet�séget, szállást, élelmezést, takarítás, ételhordás 
és más szolgálatok fejében. Évente több száz, néha 500–
600 szegénydiák élt az alma materben. 

A Kollégium révén Debrecen tehetségeket, „kim�velt 
emberf�ket” adott az országnak. Ezért vált „az ország 
iskolájává”, Debrecen pedig Huszár Gál szavaival szólva 
„Magyarország és Erdély világító lámpásává”. 

A 18. sz.-ban itt jött létre az els�, azóta is folyamatosan 
m�köd� magyar ifjúsági kórus, a Kántus, amely szerveze-
tével és szellemével ma is hirdeti a Kollégium sok évszá-
zados diákköztársaságát, amely a kollégiumi jelmondat: 
„Orando et laborando” – imádkozva és dolgozva – je-
gyében hitben és munkában edzett generációkat nevelt.  

A Kollégium Nagykönyvtára félmilliós állományával a 
magyarországi református egyház legnagyobb gy�jtemé-
nye. Egyes ritkaságai Európában, s�t a világon is egye-
dülállóak. 114 a világon egyetlen példányban fennmaradt 
m�vet (unikumot), s a régi magyar irodalom 1700 el�tti 
emlékeib�l mintegy 1600 ritkaságot �riznek itt.A gy�jte-
mény becses darabjai a híres diákok, Csokonai Vitéz Mi-
hály, Arany János, Kölcsey Ferenc és Ady Endre kézira-
tai. A hálás diákok értékes könyvekkel gyarapították az 
alma mater könyvtárát. A legértékesebbek Nicolaus 
Germanusz kéziratos térképlapjai, 1450–1470 tájáról. 
Jelent�s Méliusz Juhász Péter els� magyar növénytana, a 
Herbárium 1578-ból.  

A Kollégiumi Iskolatörténeti Múzeum feladata a diákélet 
tárgyi  emlékeinek  gyarapítása, és a tiszántúli  református  

gyülekezetek történetével és m�vészetével kapcsolatos 
emlékek gy�jtése. A múzeum többek között bemutatja a 
régi törvénykönyveket, a diákviseleteket, a t�zoltószer-
számokat, a Kántus kottáit, fényképeit, a rézmetsz� diá-
kok alkotásait, szabadságharcos relikviákat. Nagyon ér-
dekes volt az ezer színben pompázó ásványgy�jtemény, 
amelyet egy kis elsötétített helyiségben speciális megvi-
lágításban nézhettünk meg. 

A Kollégium után a Déri Múzeumba mentünk, amely 
létrejöttét Déri Frigyes selyemgyárosnak köszönheti, aki 
a kultúra gyarapítására és az ifjúság nevelésére 1920-ban 
a városnak ajándékozta nagy érték� gy�jteményét. A 
múzeum megnyitását már nem érte meg. Az ünnepélyes 
megnyitóra 1930-ban került sor. Beszédében Klebelsberg 
Kunó kultuszminiszter kiemelte: „Három szerencsés 
dolog találkozott: Dérinek a nagy adománya, a városnak 
igazán monumentális áldozatkészsége és a nagy hozzáér-
tése… Els�rend� gy�jtemény jött létre, amely nemcsak 
országos, hanem európai relációban is megállja a he-
lyét”. 

A múzeum talán leglátogatottabb kiállító terében, a 
Munkácsy-teremben láthatóak Munkácsy Mihály Krisztus 
szenvedéstörténetét feldolgozó, monumentális méret�, 
közel két évtized alatt készült alkotásai, a Krisztus Pilátus 
el�tt, a Golgota és az Ecce homo c. m�vek. Maga Munká-
csy nem látta együtt a három bibliai témát feldolgozó 
festményét. A Jézus életét megörökít� sorozat darabjai 
együtt, els� alkalommal 1995. augusztus 25-én a Déri 
Múzeumban voltak láthatóak. A festményeket fényjáték-
kal kísért m�vészettörténeti magyarázattal tekinthettük 
meg. 

Megnéztünk az Ethno-Trezor c. id�szaki kiállítást is, 
ahol csodálatos népi faragványokat, használati eszközöket 
és óriási „lufikban” népviseletekbe öltöztetett életnagysá-
gú figurákat láthattunk. 

A múzeumlátogatás után elsétáltunk a Piac térre, hogy 
legalább kívülr�l megnézzük a Nagytemplomot, bemenni 
sajnos nem lehetett, mert látogatása a felújítás miatt el�re-
láthatóan 2014. július 1-ig szünetel.  

Este 10 órakor értünk haza fáradtan, de remélem, élmé-
nyekkel gazdagodva.                                      Zoltán Erika 
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Saját szervezési és technikai problémánk miatt a júliusi 
számban egyszerre szeretnénk megjelentetni a két hónap 
díjazottait. Nem egyszer� most Visegrádon a virágos 
kertek m�velése, gondozása. Az el�z� hónapban az es�k, e 
hónapban pedig a nagy szárazság okoz gondokat, és je-
lent több munkát is. Ráadásul a virágok, a növényzet 
fejl�dése is három héttel el�rébb van, mint általában 
lenni szokott.  

Mégis sok-sok helyen virítanak a virágok: dicsérve az 
emberi kitartást és szorgalmat.  

Május - június hónapokban összesen négy porta részesül 
a „Virágos Visegrádért díj”-ban: 

 

BUDAI ANTALNÉ ZSUZSA 
Harangvirág utca 2. alatti virágos kert-udvara 

Zsuzsa egy udvart varázsolt kertté: id�t vett igénybe, 
amíg kialakult. 

Itt is (mint most általában) a rózsák játsszák a f�szere-
pet, de persze vannak más virágok is. A nem virágzó 

zöldek is nagyon rendezetten vannak telepítve, így a kert-
udvar egésze szép.  

 

 
 

A házhoz tartozó utcai rész is virágos, melyet az utcáról, 
de  a  11-es útról is jól lehet látni. Az udvar-kert a kialakí- 
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tott apartmanok élvezhet�ségét jól szolgálja, hiszen Zsu-
zsa szobakiadással foglalkozik és ezért nagyon fontos, 
hogy a küls� környezet is szép legyen.  
 
SZEDLACSEK JÁNOSNÉ PINTY� (TERIKE) 
Harangvirág utca 1. alatti verandája-kertje 
 

 
 

Azt is lehetne mondani, hogy a veranda, kiskert, egy 
virágokkal és zöldnövényekkel teli együttes, amelyen 
látszik a folyamatos gondoskodó és szorgalmas munka. 
Ott jártunkkor is Pinty� éppen a virágokkal foglalkozott – 
kezében metsz�ollóval.  

Mind a kertben, mind az utcán a muskátlik játsszák a 
f�szerepet. Nem véletlenül, hiszen a kedvenc virág, rá-
adásul ezeket Pinty� maga neveli és telelteti át. A szép 
virágos kertet és utcafrontot sokan láthatják, mert aki ezen 
a részen sétál, találkozik a sarki házzal akár itt lakó, akár 
turista. A Harangvirág utca 1. és 2. ápolt virágos kertek 
jól nyitnak az egész utcára, hiszen ez talán Visegrád leg-
virágosabb utcája. 
 
SALLÓS ISTVÁNNÉ ERZSIKE (ERZSI) 
Harangvirág utca 12. alatti udvar-kertje 
 

 
 

Ebben az utcában nagy és régi hagyománya van a virá-
gosításnak, a virágos kertek, udvarok kialakításának. 
Erzsike is rendkívül sokat foglakozik a virágok ápolásá-
val. Már az udvari kapun belépve csodálatos rózsaillat fo- 
gad bennünket, mert itt is most a rózsák dominálnak, 
amelyek színben is, fajtában is sok félék. A labdarózsák – 
talán a helyük miatt – csodálatosan néznek ki és a kis 
veranda, a falépcs�-feljáró is tele van virító cserepes virá-
gokkal. A virágosítás a 11-es útról is jól látható, mert az 
utcafrontot is virágokkal látta el Erzsike és gondoskodik, 
hogy az is ápolt legyen. 

Állandó és egész napos elfoglaltságot jelent a teljesen 
virágosított udvar-kert ápolása, s bár már a korábbi évek-
ben is megkapta a kert a díjat, úgy érezzük erre most is 
kiérdemelte azt. 
 
NIEGREISZ BÉLÁNÉ JUTKA 
Csukavölgy utca 16. alatti virágos kertje 
 

 
 

Évek alatt alakította ki a virágok helyeit és sikerült egy 
nagy virágos kertet varázsolnia, amelyben a különféle 
rózsák dominálnak mostanában, de csodálatos a piros 
virágokkal ékesked� kaktusz és a búzavirág is. Ezen túl is 
még nagyon sokféle szép virág van a kertben – a gondos 
ápolásnak köszönhet�en.  

A virágok, a kert szépségét azok a visegrádiak és kirán-
duló turisták is megtapasztalhatják, láthatják, akik a 
Simespergre vagy a Telgárthy-rétre látogatnak és itt ha-
ladnak el, vagy itt érkeznek vissza a városba, hiszen az 
útról („fentr�l”) két helyr�l is – felt�n�en – jól látható. 

 

* * * 
Gratulálunk a díjazottaknak – a további szépít� 

munkájukhoz és személyes életükhöz er�t és jó egész-
séget kívánunk!  

Egyben köszönjük a javaslattev�knek a javaslatokat. 
VSZ 

 

Felhívás 
 

virágos udvarokra, kertekre, balkonokra és virágos közterületekre 
 

Kérjük továbbra is, hogy Ön is vegyen részt a kiválasztásban! 
Tegyen javaslatot a virágos udvarokra, kertekre, balkonokra és közterületekre. 
Ez évben – áprilisától októberig – tart a „Virágos Visegrád Díj” odaítélése. 
Észrevételeiket, javaslataikat minden hónap 10-ig várjuk a 06 (20) 415-0020-as vagy a 06 (70) 708-4836-os tele-

fonszámokra. 
VSZ Virágos Visegrádért munkacsoport 

                                                                                                                                      (Fotók: VSZ archívum) 
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…és akkor is Lepence-strand! 
 

Bennünket, visegrádiakat – látszólag úgy t�nik –, 
nem zavar városunk befejezetlen építményeinek soka-
sodása. Engem leginkább persze – továbbra is – a 
lepencei strand jelenlegi állapota zavar. Más helyiek-
kel (s�t, nem itt lakókkal) beszélgetve – nekik is. 

Azért is van ez így, mert városunk lakóinak személy-
re szóló élményeik sokasága köt�dik Visegrád „régen 
volt” szép strandjához. 

Maga az elhelyezkedése, a környék panorámájára 
való rálátás, a viszonylagosan nagy tér a fürd�z�k 
számára mindenkit nagyon vonzott – beleértve a nagy-
számú f�városiakat is. 

Strandunk a városunk jelenkori szimbóluma is volt és 
sok mással hozzájárult jó hírnevünk alakításához. 
Áttételesen a szobáztató turizmus helyi fejl�déséhez 
is. 

A lepencei strandnál persze ma csak a rombolás lát-
szik. A korábban megépített épületek, medencék, ki-
egészít� és szolgáltató épületrendszerek majdnem 
teljes lerombolása több mint fél évtizede megtörtént. 
És semmiféle építkezés el sem kezd�dött azóta sem, s 
„lehet, hogy ez a helyzet nekünk éppen, hogy szeren-
cse”…?  

Viszont ezt a rombolást láthatod jövet menet. Ha 
többször nem látod, az csak azért van, mert akkora a 
f�, a gaz (büntetlenül), majdnem mindent eltakar. 

Azt gondolom, hogy ez így nem maradhat. Kell va-
lamilyen megoldást találni, hogy a jelenlegi képet 
megváltoztassuk. Kell valamilyen megoldást találni, 
hogy itt valamiféle fejlesztés elinduljon – legyen az 
kismérték�, vagy nagy, de olyan, amely Visegrád 
lakosait is szolgálja és hozzájárul a városról alkotott 
kép általános javulásához is. 

Ez közös érdeke valamennyi visegrádinak, de a jelen-
legi tulajdonos banknak is (aki persze szeretné eladni, 
megszabadulni az ingatlantól) és közös érdeke ez az 
önkormányzatnak is. 

Mint hivatalos szerv és képviselet – az önkormányzat 
szerepe feltétlenül fontos, hiszen rajta keresztül lehet 
valamilyen elképzelést elindítani, sorozatos és folya-
matos egyeztetéseket létrehozni. De a lehet�ségek, 
ötletek, javaslatok a város lakóitól, a civil szervezetek-
t�l is elindulhatnak. S�t! A civil szervezetek, a civilek 
agilitása lehet a garancia arra, hogy történjen is valami 
az ügyben. 

Én úgy látom, hogy mindenekel�tt a terület viszony-
lagos rendben tartása és folyamatos (úgy is mondhat-
juk, hogy a szükségesnek megfelel�) gondozása az, 
amely rövidebb id�n belül megoldható lenne. Persze 
ehhez is kell egy társadalmi közös megállapodás, me-
lyet a tulajdonos, a helyi önkormányzat és a helyi 
civilek (civil szervezetek) kötnének az el�bb említett 
cél érdekében.  

Természetesen ez részletes kidolgozásban rögzítené a 
munkavégzés lehet�ségeit, a szükségszer�en felmerül� 
(de nem jelent�s) anyagi ráfordítások megoszlását – 
els�sorban a tulajdonos és az önkormányzat vonatko-
zásában, valamint a civil szervezetek szerepét és mun-
káját.  

A másik – és természetesen a területi rendben tartás 
mellet – cél a strand területének közös hasznosítására 
való törekvés. Itt több féle variáció is felmerülhet. Az 
egyik a terület visszaszerzése az önkormányzat és 
Visegrád részére. Igaz a 150 millió forint helyett most 
a 450 millió forint kifizethetetlennek t�nik egy kis 
önkormányzat számára, de nem lehetetlen. 

Ett�l jobb lehet, ha a tulajdonos bank és az önkor-
mányzat közös fejlesztésben gondolkodik el. Ha egy-
más között elérhet� az, hogy a terület fejlesztése olyan 
legyen, hogy abban a visegrádiak érdeke is szem el�tt 
tartható, akkor is (vagy is éppen akkor), ha a bank 
tovább adja, értékesíti a területet.  

Természetesen megvizsgálva, illetve megfelel�en 
érzékeltetve, hogy a város bizonyos „feltételeket” 
szükségesnek tart hangsúlyozni a fejlesztést illet�en, 
illetve, hogy esetleg valamilyen szinten (a termálvíz 
hasznosításával, talán egyéb forrásokkal, közös Eurós 
pályázattal) részt kívánna venni a fejlesztésben. 

Itt is szükséges a társadalmi (civil oldali) jelenlét: 
egyrészt az alternatívák tisztázása miatt is, másrészt a 
mindenkori tulajdonosra való nagyobb ráhatás lehet�-
sége miatt is. (Itt egyébként akár nagyobb kör� civil 
összefogás is létrehozható – a szükségek szerint.) 

És várjunk el küls� segítséget is! 
 
Ha a területünk országgy�lése képvisel�je annak ide-

jén, mint polgármester el tudta érni azt a képvisel�-
testületnél, hogy egy minden sebb�l – már akkor is – 
vérz� rossz döntést hozzon, most itt a lehet�ség ennek 
a „jóvátételére”. 

Talán elvárhatjuk, hogy külön odafigyeléssel segít-
sen Visegrádnak a strand ügyében. A csökkent létszá-
mú parlamentben minden képvisel�i szerep nagyobb 
mozgásteret biztosít, továbbá: Hadházy Sándor a tu-
risztikai fejlesztés területén dolgozott már az elmúlt 
id�szakokban is. Tehát kézre is esik a turisztikai fej-
lesztés – akár Visegrádon is. 

 
Egy országgy�lési képvisel� nagy segítséget adhat – 

komoly lobbizásával –, hogy a jelenlegi helyzete a 
Lepence-stradnak megsz�njön és helyette elinduljon 
egy fejlesztés. 

A következ� hét éves gazdasági ciklusa most indul el 
az Európai Uniónak. Mindent meg kell kísérelni annak 
érdekében, hogy az új EU-s pályázatokból jusson a mi 
strandunkra is. 

 
Elképzeléseimet a Visegrádi Szövetség elnökségében 

is elmondtam, de sok taggal is beszéltem. Abban min-
denki egyetértett, hogy valamit lépni kell, és ne vár-
junk a sült galambra. Feltétlenül jónak tartották a tár-
sadalmi összefogást, a civil szervezetek bevonását a 
munkába, a feladat-alternatívák megbeszélésébe és 
általában is az ezzel kapcsolatos nagyobb nyilvános-
ságot. 

 
Hiszem azt is, hogy ebben a kérdésben minden viseg-

rádinak egy az érdeke. 
Kiss Károly 
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Köszönöm a sorsnak, pontosabban Visegrád város ille-
tékeseinek, hogy ezen a tiszteletre méltó napon – a H�-
SÖK NAPJÁN – lehet�séget kaptam arra, hogy szemé-
lyesen megnyilatkozva, a jelenlév�kkel együtt hajtsak f�t 
a helység h�si halottai el�tt. 

Több mint hetven évvel ezel�tt nekem, az itt nyaraló 
gyereknek szeretett Nádler nagymamám mutatta meg 
el�ször ezt a megszentelt emlékhelyet. Akkor még csak az 
els� világháborúban életüket veszt� visegrádi katonák – 
gyalogosok, tüzérek, s�t még egy tengerész – nevét ol-
vashattam meghatottan a fels� k�táblán. Közülük Eisele 
Gábor és Pintér Sándor gyalogos katonákat rokonaimnak 
mondhatom. Özvegyük és két-két gyerekük gyászolta 
�ket egy életen át, ma pedig leszármazottaik: unokáik, 
dédunokáik. Ám vannak még él� visegrádi rokonaim, 
egykori játszótársaim, barátaim, ismer�seim – a Fröhlich, 
Halai, Nádler, Neiser, Niedermüller, Scheili, Schült, 
Szedlacsek, Zeller és más családokhoz tartozók –, akik 
szintén részesei a gyásznak. 

De hadd említsek még egy példát: 
Scheili nagyapám nem esett el ugyan a háborúban, ám 

annak borzalmas emlékeit egy életen át szívében hordoz-
ta. Jobbnál jobb bajtársai hullottak el mellette a súlyos 
harcok során. Én �t is h�snek tartom, mert egy túlél� a 
benne rejl� szörny�ségek terhe alatt szinte él� halottá 
válik. 

1917-ben a Parlament törvényt is alkotott arról, hogy 
minden év május utolsó vasárnapja legyen a h�si halottak 
emléknapja. Ez a gondolat már 1915-ben megszületett 
Abele Ferenc nev� vezérkari �rnagyban. 

Volt id� hazánk történelmében, amikor tilos volt ezt a 
napot megtartani, de 2001-ben visszakapta méltó rangját 
ez a fényes nap, melyen ismét kinyilváníthatjuk h�si ha-
lottaink, mindazok iránt érzett tiszteletünket, akik hazánk 
több mint ezeréves történelme során – csatákban, hábo-
rúkban, forradalmakban – életüket áldozták fel nemzetün-
kért, hazánkért, szabadságunkért. 

A magam példájára hivatkozva pedig hangsúlyozom, 
hogy a mi felel�sségünk, a feln�ttek feladata, hogy gyer-
mekeinkbe, unokáinkba elültessük, majd ápoljuk szül�-
földünk, nemzetünk szeretetét, h�seink megbecsülését. 

Adja Isten, hogy h�seink emléke örökké éljen, hogy ne-
vük sose merüljön feledésbe! 

Tisztelettel: 
Scheili Béla 

Magyar László: 
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A hajnali fény a pára rézsúton 
ahogy a gót ablak síkjára oson 
és ott karcsúsodik, 
egekbe nyúlni látszik a marosi templomtorony. 
Dávid lajtorjáján a láb, ahogy lép 
felfelé, az ég, a lég felé, 
kutat a szem, 
                    az ész, 
                             a tudat. 
 

Azon túl van a fény. 
A fényen túl irányt mi mutat? 
Meddig test a test? 
S mett�l már maga is lélek? 
Átlényegült valóság-e minden igézet? 
Mondd el barátom, 
                                – ha tudod – 
én csak azt tudom, 
mi az, amit nem tudok, 
s megtudni már sose fogok. 
 

* 
 

A leveg� áll, az ízület fáj, 
a vér zubogva, meg-megugorva kavarog. 
Változik az id�: minden porcikám sajog. 
A jöv�m, a jelenem szinte idegen. 
A múltam? – úgy-ahogy megtanúltam. 
 

Megfogyatkoztak a fecskék. 
A ,,Mese volt!” – gyerekkoromban a ragok alját 
    belepték. 
 
Harang kondúl, 
hal el hangtalan, mint az öregség, – 
                           –  tértelen és parttalan. 

 

* 
 

Tavasz-vég és nyár-el�: – haló Hold, kel� Nap – 
sorsfordító gyámkövekként bukkannak el�. 
Emberek gyártanak történelmet: 
kit, hogy, bottal vagy annélkül vertek…? 
Jobbra-izmus, balra-izmus: 
kérni nyújtódzkodó kreativizmus. 
 

Virsli meg mustár-majális, meg: ,,H�!”… ,,Há!”… 
   Sör…! 

 

Visegrád, 2014. május 23. 


Hangverseny a szférák zenéje jegyében 
 

Különleges zenei élményt nyújtott a június 14-én megtartott InterSpheres Trió hangversenye. A református templom 
hajója szépen megtelt érdekl�d� zenebarátokkal, hogy a három fiatalból álló, egy éve megalakult együttes hangverse-
nyének fültanúi lehessenek. 

A két amerikai és egy magyar fiatal igen szimpatikus benyomást keltett nemcsak a zenéjével, de megjelenésével, be-
mutatkozásával is. Polgár Éva zongorista konferálta be a számokat, így id�t hagyva a számok közti technikai átállásra 
is. Különleges zenei csemege volt a marimbán el�adott Telemann-m�. A fiatalember játékával eddig szokatlan hango-
kat csalt el� zeneszerszámából. A fuvolajáték sem aratott kisebb sikert. A m�vészek szólóban, duóban és trióban adtak 
el� számokat, s a végén a velük itt-tartózkodó zeneszerz� modern, f�leg zenei effektusokra épített darabját mutatták be. 

A hálás közönség ,,vev� volt” az egyórás m�sorra, s a vastaps végén Brahms Magyar táncaiból kapott ráadást. 
Köszönet a hangversenyt megszervez�knek – s persze, a három ifjú tehetségnek! 

Borsody István 
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Hasznos tanácsok  
 

Közleked�knek 
– Vezessenek óvatosabban a h�ségben, mert ilyenkor a koncentrációs 

képesség csökken, a közlekedés résztvev�i is figyelmetlenebbé, türel-
metlenebbé válnak. 

– Aki nehezen viseli a meleget, kánikulában lehet�leg ne vezessen. 
– Kipihenten kell vezetni és elegend� mennyiség� folyadékot kell fo-

gyasztani. 
– A napon álló gépkocsit indulás el�tt szell�ztessék ki, menet közben 

használjanak légkondicionálót, vagy gondoskodjanak a leveg�cseré-
r�l, a friss leveg� utánpótlásáról. 

– M�szaki hiba esetén húzódjanak a leállósávba, helyezzék ki az elaka-
dásjelz� háromszöget, a mentés megérkezéséig tartózkodjanak a sza-
lagkorláton kívül, használjanak láthatósági mellényt. 

A balesetek megel�zése érdekében a legjobb prevenció minden esetben 
a közlekedési szabályok megtartása, azonban a már említettek alapján a 
megváltozott id�járási viszonyokhoz való alkalmazkodás is kiemelten 
fontos! Legyenek türelmesek, vezessenek kissé lassabban, tartsanak na-
gyobb követési távolságot! 

A rend�rség néhány hasznos b�nmegel�zési tanáccsal szeretné segíteni 
a nyári szünid�re, illetve nyaraláshoz készül�d�ket. 

 
A fiatalok biztonsága 

A diákok nemsokára élvezhetik a megérdemelt nyári szünid�t Néhány 
évvel ezel�tt kulcsos gyerekeknek neveztük azokat, akik az iskolai szün-
id�t egyedül, céltalanul, felügyelet nélkül töltötték. Mára ez megváltozott, 
hiszen a fiatalok jelent�s része otthon megtalálja az egész világot. Az 
elektronikus média és az internet más típusú veszélyeket hordoz. A világ-
hálón is él a szabály: idegenekben ne bízzanak és tartsák be a biztonságos 
internetezés szabályait, ne adják meg nevüket, címüket, személyes adatai-
kat. 

Kérjék meg gyermeküket, ha elmegy otthonról, mondja meg hová megy, 
kivel találkozik, mikor ér haza. Ismerjék meg barátai nevét, címét, telefo-
nos elérhet�ségét. Ez nem a bizalmatlanság jele, hanem a gondoskodásé. 

A gyermekek értékeikkel ne hivalkodjanak, azokat ne tartsák jól látható 
helyen és ne adják oda senkinek. Táskájukat ne hagyják �rizetlenül, azo-
kat mindig tartsák maguk mellett. Idegenekben ne bízzanak meg feltétel 
nélkül, velük ne menjenek sehová. Kés� esti órákban lehet�ség szerint ne 
tartózkodjanak közterületen. Ismerjék a segélyhívó telefonszámokat, 
valamint emlékezetb�l tudják szüleik telefonszámát is. 

Egyre több áldozatot szednek a dizájner drogok. A szakemberek szerint 
a dílerek sem tudják, hogy valójában mit forgalmaznak. 2010 óta az új 
pszichoaktív szerek folyamatosan növekv� jelenléte tapasztalható a ma-
gyar feketepiacon is. Ezen drogok nagy részér�l alig van információnk. 
Az ismeretlen összetétel� anyagok szervezetre gyakorolt hatása nem 
ismert, ezért egyetlen megel�zési módszer van: el kell kerülni a fogyasz-
tását. 
  

Nyaralók, hétvégi házak biztonsága 
A nyári szabadságolások miatt a lakásokra, családi házakra, nyaralókra 

mind a természet, mind a betör�k komoly kockázatot jelentenek. A vi-
szonylag alacsony kockázat csábítja a rossz szándékkal közeled�ket. A 
betörések ellen az el�relátás a leghatékonyabb fegyver, ezért fontos, hogy 
gondoskodjanak ingatlanuk megfelel� zárhatóságáról. Mivel a kockázato-
kat teljesen lehetetlen kizárni, ezért kössenek megfelel� biztosítást is. 

Amennyiben mégis betörtek, vagy betörésre utaló jeleket fedeztek fel, 
úgy haladéktalanul értesítsék a rend�rséget az ingyenesen hívható 112-es 
hívószámon. 

Paksainé Dr. Dobrovodsky Anikó 
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Legyél te is visegrádi apród! 
Idén nyáron a Madas László Erdészeti 

Erdei Iskola és a Visegrádi Szent György 
Lovagrend közösen szerveznek apródtá-
bort 9–14 éveseknek. A tábor helyszíne a 
visegrádi Mogyoró-hegyen található 
Madas László Erdészeti Erdei Iskola, ahol 
csodálatos helyszínen egy hét alatt lesz 
lovagi torna, látogatás a Királyi Palotá-
ban, kenyérlángos-sütés, lovaglás, kéz-
m�ves foglalkozás. A természetr�l is 
megtanulnak mindent, amit egy középkori 
apródnak tudni kell: mivel gyógyítsuk 
harcban szerzett sebeinket, a tábor utolsó 
délutánján pedig az apródok lovagi ötpró-
bán mérik össze erejüket és ügyességüket.  

A Madas László Erdészeti Erdei Iskola 
emellett egész nyáron sok színes és érde-
kes programmal, látnivalóval várja az 
érdekl�d�ket, illetve idén is tart termé-
szetvédelmi tábort egyénileg jelentkez� 
gyerekeknek. Err�l az alábbi linken ol-
vashatnak b�vebben. 

 

Mogyoró-hegyi tanösvények, 
Visegrád 

A Mogyoró-hegyen a Madas László Er-
dei Iskola már négy tanösvénnyel várja a 
természet megismerésére vágyókat. A 
Visegrádi-hegység és a Pilis él�világát, az 
ott folyó erd�gazdálkodást, búvópatako-
kat és rejtetten él� állatokat bemutató 
tanösvények nemcsak számos érdekessé-
get, hanem a mozgás örömét is kínálják. 

 

 
 

A tanösvények vezetett program kereté-
ben vagy a megvásárolható mesekönyvek 
segítségével önállóan is bejárhatóak. A 
tanösvények a Madas László Erdészeti 
Erdei Iskola oktatóközpontjától, a mogyo-
ró-hegyi Erdei M�vel�dés Házától indul-
nak, illetve egy tanösvény az Áprily-
völgy kék négyzet turistajelzését követve 
fut.  

PP Zrt. 
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Aktuális téma:  
Napszemüveg, kell vagy nem? 

 

Mi, a Hórusz Optika orvosai és optikusai, úgy gondoltuk, 
hogy nagyszabású reklámok helyett olyan formában szeret-
nénk tájékoztatni Kedves Vásárlóinkat és Pácienseinket kü-
lönféle aktuális témákról, hogy közben az általunk javasolt 
megoldások hátterét, javaslatának szakmai oldalát is bemu-
tassuk közérthet� módon. Terveink szerint rendszeres id�-
közönként egy-egy szezonális, aktuális témát járnánk körbe 
megjelen� írásainkkal. Ezen elhatározás els� lépéseként be-
széljünk most egy kicsit az UV sugárzásról, annak káros ha-
tásairól és a megfelel� védekezésr�l. 

Az emberi szem számára látható fény spektruma a sugárzá-
sok 400–800 nm hullámhosszú tartományába esik. Ez a szín-
skálán a lilától a vörösig terjed. Az ennél nagyobb hullám-
hosszúságú sugárzás az infravörös, aminek csak ritkán van 
orvosi jelent�sége, míg a kisebb hullámhosszú sugarak a be-
hatoló hatásuk miatt a különböz� szövetekben különböz� ká-
rosodásokat okoznak. Ezek az ultraviola sugarak az emberi 
szem számára láthatatlanok, ezért rájuk régóta a „fekete 
fény” elnevezést használják. Ezt a hullámhosszúságú spekt-
rumot bizonyos állatok: rovarok, hüll�k és madarak viszont 
látják.  

A Földünket körülvev� légkör, különös tekintettel az ózon-
rétegre, kisz�ri a 280 nm hullámhossz alatti sugarakat, azaz 
az UV-C sugárzást is. Az UV-A (320–400 nm) és az UV-B 
(280–320 nm) sugárzás azonban eléri a földfelszínt és az 
embereket. Az UV-B a felszínre jutó napfény kb. 0,5%-a, de 
a legtöbb akut és krónikus elváltozásért felel�s.  

Az UV-B sugárzás intenzitása függ a napsugár beesési szö-
gét�l (az évszaktól és a napszaktól), a földrajzi szélességt�l, 
a tengerszint feletti magasságtól, valamint a közvetlen kör-
nyezett�l, ami a sugárzást visszaveri. A tengerszint feletti 
magasság növekedése 300 m-ként 4%-kal növeli az UV su-
gárzás intenzitását. A hó 80%-ban, a vízfelszín 10–30%-ban, 
a homok és a beton 15–20%-ban veri vissza az UV sugár-
zást. Ezek a napvédelem megválasztásához fontos informá-
ciók. Az ablaküveg a teljes UV-B-t, míg az UV-A a felét ké-
pes kisz�rni. 

A sugárzás elleni védekezés fontosságát gyermek- és serdü-
l�korban az is emeli, hogy a testfelszín 18 éves kor alatt kap-
ja meg az egész életre szóló káros UV sugárzás 80%-át. Ez a 
szabadban töltött tevékenység, illetve a testfelszín ruhával 
nem fedett területének nagysága miatt van.  

A szemünknél is, mint minden él� szövetnél, az adott hul-
lámhosszúságú sugárzás abban a rétegben okoz eltérést, 
ameddig behatolni képes. Az UV sugárzás 99%-át a szem el-
üls� képletei nyelik el. Az UV-A sugarak a szemhéjak és a 
szem körüli területek b�rét, a ínhártyát és a szaruhártyát ká-
rosíthatják, míg az UV-B sugarak az elüls� csarnokon is át-
hatolva zömmel elnyel�dnek a szemlencsében. Gyermekek-
nél ez a folyamat azért veszélyesebb, mivel a víztiszta lencse 
még a feln�ttekénél jobban átengedve az UV-B sugárzást, az 
a retináig juthat. Ez a hatás évek alatt kumulálódik, és esetleg 
szerepet játszik az id�skori, ún. macula degeneratio kialaku-
lásában. 

Az UV-B sugárzás áthaladva a szaruhártyán és az elüls� 
csarnokban lev� csarnokvízen elnyel�dik a szemlencsében. 
A fényben a sz�k pupilla miatt a lencse központi része kapja 
a sugárterhelést. Ez a terület a legvastagabb, ezért legna-
gyobb az esélye, hogy az UV-B sugarak nagyobb részét el is 

nyeli és kés�bbiekben a kumuláció hatására jelenik meg a 
lencsemag elszürkülése. Jelenleg a 40 év feletti USA állam-
polgárok között 20,5 milliónak (a lakosság 17,2%) legalább 
az egyik szemén kialakult szürke hályog (cataracta). Ez a 
szám becslések szerint 2020-ra 30 millió fölé fog n�ni. A 
prevencióban itt is els�rend� szerepe van a napvédelemnek, 
megfelel� min�ség� napszemüveg formájában. A statisztika 
azonban azt mutatja, hogy a feln�tt lakosság 1/3-a, míg a 
gyermekek 12%-a visel napszemüveget a szabadban. 

Fiatal gyermekeknél a tiszta szemlencse miatt, vagy feln�t-
teknél egy rossz min�ség�, nem UV sz�r�s napszemüveg ha-
tására bekövetkez� pupillatágulat miatt az UV-B sugárzás el-
érheti a retinát. A táguló pupilla a szemlencse széléhez közeli 
részeit is fedetlenül hagyja. Itt a lencse lényegesen véko-
nyabb, emiatt nem biztos, hogy alkalmas a bejöv� sugárzást 
teljes egészében elnyelni. Feltételezések szerint a kés�bbi 
életkorban megjelen� macula degeneratio kialakulásában 
szerepet játszik a felhalmozódó UV behatás. A macula 
degeneratio jelenleg a gyógyíthatatlan vakság egyik leggya-
koribb oka. 

Megoldás a napszemüveg: 

A gyermekeknek kortól függetlenül javasolt a napszemüveg 
viselése, ha hosszan vannak nyáron a szabadban, télen a hó-
ban, és különösen fontos szerepe van a szóródó fények ki-
sz�résében. Alapvet� tulajdonságai a jó napszemüvegnek: 

1. Sz�rje ki a teljes UV spektrumot 400 nm-ig. Ennek ga-
ranciája, hogy a napszemüveget optikában vásárolják, és 
legyen a szemüvegen feltüntetve az „UV400 CE” jelzés. 
A fényre sötéted� szemüveglencsék az UV sugárzás ha-
tására sötétednek be, tehát az UV terhelés nagyságát is 
érzékelik. 

2. Sz�rje ki a látható fény 75-80%-át, különös tekintettel a 
kék és lila színre. 

3. Egyenletesen legyen színezve, ne torzítsa a látnivaló ké-
pet. A napszemüveg színének megválasztásához több 
tényez�t is érdemes figyelembe venni. A szürke, barna 
és borostyánsárga lencse nem befolyásolja a színlátást. 
A sárga javítja a kontrasztérzékenységet, de kicsit meg-
változtatja a színeket. A zöld csökkenti a csillogást, ki-
sz�ri a káros kék sugarakat is. A piros sportoláshoz kivá-
ló, mivel a zöld háttér el�tt növeli a kontrasztot. 

4. A napszemüveg formája anatómiailag kövesse az arcot, 
lehet�leg fedje le a lencse a teljes látóteret, és oldalt ár-
nyékoljon a hátulról-oldalról érkez� sugarak ellen. A 
speciális sportszemüvegek teljesen fedik a szemet, és 
megakadályozzák a szemgyulladást okozó sugarak 
szemfelszínre jutását: gleccserszemüveg, síszemüveg. 

Leányfalun a Hórusz Optikában egész nyáron a napszem-
üvegek és különböz� napvéd� rétegekkel ellátott optikai len-
csék körül forog a világ. Feln�tt és gyermek napszemüvegek, 
valamint optikai (dioptriás) napszemüveg lencsék széles vá-
lasztékával és különféle akciókkal várjuk kedves vásárlóin-
kat. 

Istvánfi Géza  
Hórusz Optika és Szemészet  

Tel.: (26) 580-072 
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A visegrádi nyilvános illemhely története 
 

XI. rész 
 

,,Minden embernek van valami hobbyja.” 
 

Volt egy pünkösdi vásár is, de nem sokáig tartott, mert nem 
volt jó a szervezés. A szervez� beszedte a helypénzt, és el-
t�nt. Az árusok keresték, de nem volt a helyén. Voltak áru-
sok, akik odajöttek WC-re és mondták, hogy a rendez� azt 
mondta, hogy „Ingyenes”. De el kellene gondolkozni a ren-
dez�nek is, hogy ingyen nem adnak semmit. A Krisztus ko-
porsóját sem �rizték ingyen. Ez egy közmondás, de sajnos 
vannak olyanok, akik mindent akarnak, de �k azért nem 
tesznek semmit. A rendez� minden szombaton és vasárnap 
leült hozzám és figyelte, hogy mennyien jönnek, meg hogy 
melyik oldalra rakja a sátrakat. Én mondtam neki, hogy úgy 
tegyék, hogy a járdán, aki megy, az meg is nézze, hogy mit 
árulnak a sátorban, de nem volt egy nagyon sikeres vásár. 
Volt olyan árus, aki már másnap nem jött el, mert annyit sem 
tudott árulni, hogy a helypénzt ki tudja fizetni.  

Szervezett egy állatsimogatót. Nyulakat hozott, vagy hár-
mat, de az sem vált be. Nem kellene hamar meggazdagodni, 
csak lassan, de biztosan. Úgy áll a munkához, hogy más is 
hozzáférjen. Jön a rendez�n� férje, és leültem vele beszél-
getni a használati díjról – egy szót sem tudott szólni. Én 
másnap kérdeztem a feleségét, hogy beszélt-e az árról. Azt 
mondta, hogy nem találkoztak. 

Ott volt Irma néni. Mikor bement az egyik árus, és kérte a 
pénzt, a rendez� annyit mondott, hogy árus és akkor mondta: 
�t nem érdekli, hogy árus, mert nekik is fizetni kell, és többet 
nem próbálkozott sem velem, sem Irma nénivel. Azt hitte, 
hogy mindenkit átejthet, de nagyon tévedett. Sajnos a tal-
pamra kellett állnom, mert sok rafinált ember van. 

Míg nem volt kész a sportpálya, addig a parkolóban volt a 
bicikliverseny. Volt ott egy hölgy, aki – gondolom – a rende-
z� volt. Odajött megbeszélni a dolgokat, és szépen, nyugod-
tan ment a munka, mind a kett�nk részér�l. Emberek va-
gyunk, segítjük egymást jóban, rosszban. Mikor elköszön-
tünk egymástól, hálás volt a segítségért, és kaptam t�le egy 
csodás ajándékot. Amikor ránézek, eszembe jut a hölgy. Volt 
neki egy kislánya, akivel sokat beszélgettem. Visszajáró ven-
déggel mindig van mit beszélgetni. 

Szerveztek egy régi autók versenyét is a parkolóban, Sokan 
gyönyörködtek az autókban. Ha valakinek van valami hob-
byja, azt szívesen csinálja. Tudom magamról, mert én órát, 
rádiót is mindenféle bélyeget gy�jtök, de én nem vagyok 
gazdag, hogy venni tudjak valamit, én csak úgy kapom a 
dolgokat, amiért nem fizetek. Van sok szép órám. Új és régi 
is. Nagyon szeretem �ket. Ha id�m engedi este, vagy ha esik 
az es�, akkor kezdem �ket rendbe rakni. A rádiókat is csak 
akkor tudom törölgetni. Minden embernek van valami hob-
byja. Én – a pénzen kívül – mindent gy�jtök, de ha megha-
lok, nem tudom mi lesz velük. Majd írok egy végrendeletet, 
hogy valakinek adják oda a gy�jteményemet. Volt egy fiatal-
ember, aki felajánlotta, hogy segít megszervezni, hogy nyi-
tunk valahol egy múzeumot, de sajnos elment a fiatalember, 
és én egyedül nem tudom megcsinálni. Szeretném, ha valaki 
tudna nekem ebben segíteni. Nagyon örülnék neki. Igen bol-
doggá tenne, ha a tervemet meg tudnám valósítani. Mert ha 
valaki gy�jt valamit, örömét leli benne. Ha el vagyok kese-
redve, akkor ránézek valamire, akár óra, tányér vagy rádió, és 
megnyugszik a lelkem. És könnyebben el tudom viselni a 
nehézségeket. 

Vége volt az autóversenynek. Megnyugodva ültünk le, és 
elfogyasztottuk a nekünk szánt nagyon finom vacsorát, mert 

már igencsak eltelt a délel�tt, és örömmel hozták. Elfogyasz-
tottuk, és nagyon megköszöntük. Mert vannak még emberek, 
akik a másikra is gondolnak. Jó volt a rendezvény, de voltak 
türelmetlen emberek, f�leg, ha valahol sorba kell állni. Ezt 
mi magyarok ezt nem igen szeretjük. De türelmesen kell vé-
gigcsinálni, a türelem rózsát terem, mert minden gyorsabban 
megy, ha türelemmel várunk. 

 
Sajnos a rendezvényekkel kapcsolatosan igen szomorú a 

véleményem, mert sok megmaradt étel vagy szendvics kerül 
a kukába, vagy mellé van rakva. Nem szégyellem, mentem 
reggel a WC-hez és a kuka mellett volt lerakva két zsák 
hagyma és lecsó egész kartonnal. Az tiszta volt, de ami a ku-
kába volt bedobva, azon igencsak elcsodálkoztam, mert tu-
dom, hogy hány szegény ember van, akinek örömet lehetett 
volna szerezni, ha egy tányér ennivalót kapott volna. Nem 
kellett volna bedobni. Tették volna mellé az edénnyel együtt 
úgy, mint a hagymát és a lecsót. Volt olyan vendégl�s, aki 
odahozta a WC-hez a maradékot. Az állatoknak is jó volt, de 
mondták, hogy tiszta, én is megehetem. De volt, hogy jöttek 
kóbor kutyák és fejjel beleestek a kukába, és szegények alig 
tudtak kijönni bel�le, de legalább jóllaktak, mert ki tudja, 
mikor lettek kidobva, hiszen sokszor látom �ket az egész fa-
luban csavarogni. 

Ha az ember a munkahelyen van, ami egy illemhely, ott sok 
minden hall, lát és tapasztal. Most csak arra lennék kíváncsi, 
hogy Mátyás feleségének milyen volt WC-je, mert én úgy 
emlékszem, hogy abban az id�ben voltak tábori WC-k, amit 
az udvaron helyeztek el, és ha pottyantós is, de a királyság-
ban gondolom korszer�bb volt. Ha tudna valaki ebben segí-
teni, vagy tanácsot adni, szívesen elfogadom a tanácsot. A 
múzeumban megvan a hely, de nem tudom elképzelni, ho-
gyan m�ködhetett, ám majd fényt derítek rá, és meg fogom 
tudni. Minden segítséget elfogadok, ha jó szívvel segítenek. 

Épült egy középkori játszótér, amit a gyerekek nagyon sze-
retnek. A labirintusban is sokan eltévednek, és a gyerekek 
elkezdenek sírni, mert azt hiszik, hogy elvesztek. Ott a játé-
kon kívül kézm�ves foglalkozással, korongozással és többfé-
le foglalkozással várják a gyerekeket.                   (Folytatjuk) 

Pintér Istvánné 
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(Folytatás a 14. oldalról) 
 

 
 

A T�zkerék xT zenekar Radics Béla szellemi örökségét, 
valamint a hetvenes évek rhythm & blues atmoszféráját 
hozta, Jimi Hendrix és Cream interpretációik mellett saját 
szerzeményeikb�l is kaphatunk kóstolót. 

 

 
 

De hogy az els� alkalom valóban csábító legyen, az íny-
csiklandó vadételek és egyéb színvonalas programok 
mellett „terítékre” került az idén harmincéves, kultikus 
Hobo Blues Band-alkotás, a Vadászat is. 

 

 
 

Köszönetet mondunk mindenkinek, akik segítettek az 
esemény megvalósításában, külön meg kell említeni a 
Pilisi Parkerd� Zrt. támogatását, és a Visegrádi Erdészet 
áldozatos munkáját, ahogy szokták mondani, nélkülük ez 
az esemény valóban nem jöhetett volna létre. 

Reméljük, jöv�re ismét találkozhatunk az akkor már II. 
Visegrock Fesztiválon!                                Mikesy Tamás 
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Kedves Visegrádi Gyerekek! 
 

Az elmúlt évek hagyományai szerint az idei is meg-
szervezzük a nyári tenisztanfolyamot. Karcsi bácsi 
minden csütörtökön 10 órakor várja az érdekl�d� gye-
rekeket a tenisztanfolyamon.  

Kérünk viszont Benneteket, hogy részvételi szándék 
esetén az elejét�l kapcsolódjatok be a tanfolyamba, hi-
szen amennyiben minden héten kezd�kkel is kell a tré-
nernek foglalkozni, a többi gyerek nem tud haladni. 

Az els� id�pont július 3., az utolsó augusztus 28. 
Továbbra is van lehet�ség tréner nélkül játszani a vi-

segrádi gyerekeknek hétköznap, a délel�tti id�szakok-
ban; kulcs a Hotel Visegrád recepciónn vehet� fel. 

Kellemes és egészséges teniszezést kívánnak  
a  tenisz klub tagjai 

 

T�ZIFAELADÁS  
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL! 

Vágott t�zifa 2200,– Ft/q,  
hasított t�zifa 2300,– Ft/q 

E�RY CSABA  
Tel.: 06 (20) 599-9399 

 

Visegrádon bútorozott családi ház 
hosszú távra  

KIADÓ 
Csendes, nyugodt környezet! 

Érdekl�dni lehet: 
Stéger Tamás 

06 (70) 317-0349 
06 (70) 315-8469 

 

2014 augusztusában induló  
visegrádi termel�i piacunkra  
helyi és környékbeli termel�k  

jelentkezését várjuk. 
További információk és kapcsolatfelvétel  

a következ� telefonszámon:  
(20) 258-4195 

 
 

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

Fieszl Csaba 
Tel.: 06 (30) 226-3089 
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20% kedvezmény a tradicionális és olajos, aromaterápiás thai masszázsra,  

egyben nyugtató, feltölt� és frissít� a hatása, a keleti tradíció szerint.  
A kezelés különösképpen a test energiavonalait stimulálja.  

ERIKA KOZMETIKA: 06 (20) 368-8933 
Érvényes: augusztus 20-ig 
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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 

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

Honti László 
06 (20) 356-6634 

 

AJTÓ, ABLAK, 
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA 
garanciával, korrekt áron 

 
 

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

www.herrsta.eu 
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