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Sportpályaépítés Visegrádon 
 

A visegrádi labdarúgópálya 
hiánya immár mintegy húsz éve 
keseríti életünket. Már az első 
önkormányzati ciklusban erős 
igényként merült fel a vízlépcső 
építése miatt megszüntetett pálya 
pótlásának igénye. Először a 
Kincstári Vagyoni Igazgatósággal 
sikerült megállapodni a 
Gizellatelepi Kórház melletti 
terület bérléséről, amelyet a 
Visegrádi Sportegyesület tagjai, 
az egyesületet támogató visegrádi 
polgárok egy csoportja és az 
önkormányzat hozott használható 
állapotba. Bár a pálya talaja igen 
jó volt, hosszú távú megoldást ez 
mégsem jelenthetett, az 
árvízveszély és a hiányzó öltöző 
miatt. Ennek ellenére néhány évig 
megoldást jelentett számunkra. 
Ezért a pálya fejlesztése is 
felmerült (öltöző tervezése), erre 
a terület tulajdonjogának 
rendezetlensége miatt nem 
kerülhetett sor.  

Időközben az előírások a tárgyi 
feltételek tekintetében jelentősen 
szigorodtak, így többek között a 
helyi öltöző kialakítását előírták, 
ezért a csapatnak át kellett 
költöznie Dunabogdányba, amely 
jelentős többletköltségeket 
okozott az egyesületnek, valamint 
a visegrádi szurkolóknak. Ezzel 
párhuzamosan az egyesület 
folyamatosan ostromolta az 
önkormányzatot, hogy a 
tornacsarnok melletti területen 
alakítsa ki a focipályát. Ez végül 

is azt eredményezte, hogy az 
elmúlt évben megállapodás kötött 
az önkormányzat a VSE-vel, 
amelynek lényege szerint a VSE 
egy helyi vállalkozó 
támogatásával vállalta a terület 
feltöltését, az ún. durva tükör 
elkészítését, a vízelvezetés 
megoldását, az önkormányzat 
pedig ezen munkák elkészülte 
után 2 millió forint támogatást 
biztosított a befejező munkákhoz 
(humu-szolás, füvesítés). A 
munkák koordinálását a VSE 
vállalta fel a hivatal 
közreműködésével. Való igaz, 
hogy az önkormányzat a 2001. évi 
költségvetésében először 
tartalékként kezelte ezt a 2 
milliót, azonban az év folyamán 
ezt felszabadította. Mivel a VSE 
által vállalt munkák csupán egy 
része valósult meg (a terület 
feltöltése), így nem kerülhetett sor 
az önkormányzati pénz átadására, 
de azt a VSE mindeddig nem is 
kezdeményezte. A munka tehát 
megtorpant, az önkormányzat 
várja a folytatást. 

Mint ismeretes, hosszú 
tárgyalássorozat eredményeként 
Visegrád Város Önkormányzata 
egy kormányhatározat alapján 
tulajdonba kapott egy 40.000 m2-
es területet a Duna-parti, ún. 
vízlépcsős területekből, amelynek 
forgalmi értéke 80 millió Ft. A 
tárgyalások során mindig arra 
hivatkoztunk, hogy a városnak 
szüksége van egy olyan területre, 

ahol létrehozhatja a 
labdarúgópályát. Ez a 
területátadás ingyenes volt azzal a 
feltétellel, hogy az csak 
sportpálya kialakítására 
használható fel, vagyis mintegy 
80 millió forinttal gazdagodott 
Visegrád.  

Ezt követően pályázatot 
nyújtottunk be az Ifjúsági és 
Sportminisztériumhoz a pálya 
kialakítása forrásainak biztosítása 
céljából. A korábban elkészített 
tervek alapján a költségvetés is 
rendelkezésünkre állt, így a 
várható költségek is ismertek. A 
pályázat tartalmazta mindazon 
költségeket, amelyek a 
létesítmény teljes 
megvalósításához szükségesek. 
Ezek összege kb. 90 millió forint. 
A pályázaton sikeresen 
szerepeltünk, amelynek 
köszönhetően 10 millió forint 
támogatást kaptunk a pálya 
kialakításához. Ez azonban 
nyilvánvalóan kevés lesz, ezért 
szükséges mozgósítani minden 
helyi erőt. Ezért várjuk mind-azok 
jelentkezését, akik most is 
szívükön viselik a helyi 
labdarúgás ügyét, a fiatalság 
sportolá- 

 

(Folytatás a 2. oldalon) 
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(Folytatás az 1. oldalról) 
 

si lehetőségeinek megteremtését 
és munkájukkal, vagy 
adományukkal segíteni kívánják 
célunk megvalósítását. Az 
adományozást megkönnyíti az az 
alapítvány, amelyet néhány éve 
hoztunk létre pontosan ilyen 
célok elérésére. A költségek 
csökkentésére, illetve 
megosztására egy másik lehetőség 
is kínálkozik számunkra az 
alábbiak szerint: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lehetőséget látok a helyi 

vállalkozói tőke bevonására. Ha 
találunk vállalkozót (elsősorban 
természetesen helyi vállalkozóra 
gondolunk), aki egy olyan 
létesítmény megépítésére 
vállalkozik, amely a csapatok 
öltözőjén túl tartalmaz egy 
vendéglátó egységet (büfé vagy 

étterem), valamint 
vendégszobákat. Az utóbbiakat 
vállalkozási alapon üzemeltetné a 
maga hasznára, az építmény 
vállalkozói része saját 
tulajdonában marad, de ezek 
mellett megépíti az öltözőket és 
azok fenntartásáról, 
üzemeltetéséről is gondoskodik. 
Mindez a gondnokság kiterjedhet 
akár a sportlétesítmény egészére 
is. Figyelembe kell venni azt a 
körülményt  is, hogy  ezen a 
terüle- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ten tervezzük megvalósítani a 
városi csónakházat, továbbá a 
helyi és a várhatóan jelentősen 
megnövekedő turisztikai igények 
kielégítése céljából létesítendő 
szabadidő- és sportcentrum 
további elemeit, így 
teniszpályákat és egyéb 
létesítményeket. Tehát ha erre van 

érdeklődő, vagy esetleg hasonló 
elgondolással rendelkező helyi 
vállalkozó, azt szívesen látjuk; 
kérem mielőbb, de legkésőbb 
2002. február végéig jelezze 
szándékát. 

Ennek hiányában a teljes 
program megvalósítás egy 
lépésben nem történhet meg, 
hiszen ennyi szabad forrással az 
önkormányzat nem rendelkezik. 
Csupán arra vállalkozhatunk, 
hogy a pályát  kialakítsuk, 
valamint egy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

szerény, ideiglenesnek mondható 
öltözőt építsünk. De mi többet 
szeretnénk elérni, és ezt meg is 
valósíthatjuk, ha újra sikerül a 
valódi összefogást 
megteremtenünk. Úgy hiszem, 
képesek vagyunk erre nem csak 
szavakban, de a tettekben is. 

  Hadházy Sándor polgármester 
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Városházi hírek 
 

A 2001. december 13-i  
rendkívüli ülésen történtek 

 

- A Sziget u.-i bérlakásokra vonatkozó pályázat végleges 
értékelése megtörtént, mind a bérleti jogot elnyertek személyét 
illetően, mind a bérlők és a lakások egymáshoz rendelését 
illetően. Az eredmény a Visegrádi Hírek legutóbbi, decemberi 
számában már ismertetésre került. 

 

A 2001. december 19-i ülésen történtek 
 

- Az „Általános Rendezési Terv”-re vonatkozó tilalmak 
bevezetéséről kezdődtek tárgyalások arra vonatkozóan, hogy az 
új rendezési terv készítése kapcsán a tájvédelmi, régészeti és 
egyéb szempontból érzékeny területek beépítési módjára 
vonatkozóan a végleges döntésig, azaz a Rendezési Terv 
elfogadásig, adott területekre nem enged az önkormányzat 
építeni, építési beavatkozásokat végezni. A változási tilalom 
bevezetésére javasolt területek a következők: Szent-
györgypuszta nyugati széle, volt MNB üdülő, Fekete-hegy 
(Újkert), Belváros, Első Fekete-hegy, Kilátók útja és Csuka-
völgy felső része, Nap u.–Sziget u.–Fő u. által határolt terület, 
Dobos-hegy és Új-hegy, Bányatelep, Lepence – fafeldolgozó 
üzem, Gizellatelep – kórház feletti terület, Alsódiós, Diós. A 
változtatási tilalom bevezetését még számos egyeztetés kell, 
hogy megelőzze. 

- Elfogadásra került a 2001. évi költségvetési rendelet 
módosítása. 

- Beszámolót hallhattak a városatyák a városi státusszal együtt 
járó, Visegrád–Dunabogdány–Kisoroszi településekre kiterjedő 
körzetközponti feladatok ellátásáról, Katonáné Herr Valéria 
városi gyámhivatal vezetője, Banka Istvánné városi 
okmányiroda vezetője, valamint Tóth Győzőné építéshatósági 
főtanácsos részvételével és személyes beszámolójukkal. 

- Kiss Károlyné, a Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke 
tájékoztatást adott a 2001. éves tevékenységükről, 
rendezvényeikről. 

- A bizottsági elnökök beszámoltak a 2001. éves munkájukról,  
tapasztalataikról. 

- Meghatározásra kerültek a 2002. évben alkalmazandó 
üzlethelyiség-bérleti díjak, amelyről az érdekeltek írásbeli 
tájékoztatást kapnak. 

- Hadházy Sándor polgármester a 2002. évi Visegrádi 
Nemzetközi Palotajátékokra vonatkozó tervezett költségvetést 
a képviselő-testület elé terjesztette, annak előzetes jóváhagyása 
megtörtént. A megbeszélésen jelen voltak az ügyben érintettek, 
lebonyolító résztvevők is. 

- A városatyák meghatározták a 2002. évi munkatervüket. 
- Értelmi fogyatékos tanulók fogadására vonatkozóan iskolai 

társulási megállapodás került jóváhagyásra a szentendrei Bárczi 
Gusztáv Általános Iskola fenntartójával. 

- Egy Visegrádot bemutató cca. 20 perces időtartamú 
referenciafilm elkészítésére adta hozzájárulását a testület, 
amely a „Virágzó Magyarország Millennium” c. filmsorozat 
része lesz. A film 2002. év nyarán készül el. 

Mezei Orsolya s. k. jegyző 
A népjóléti bizottság hírei 

 

A népjóléti bizottság 2001. december 12-én ülést tartott. 
Jelen voltak: Schandl Lajos, a bizottság elnöke, dr. Balázs 

Mária és dr. Lelkes Lászlóné, Bognár Ferenc bizottsági tagok, 
valamint Zeller Albertné igazgatási főelőadó. 

Nyolc személy részére közgyógyellátási igazolvány kiadását 
határozta meg a bizottság. Egy személy kérelmét elutasítottuk, 

egy esetében 8000 Ft gyógyszertámogatást állapított meg a 
bizottság. 

Egy személy részére a lejárt ápolási díj meghosszabbítását 
határozta meg a bizottság. 

Három személy részére egyenként 15.000 Ft, egynek 8000 Ft, 
egynek 10.000 Ft átmeneti segély kiutalásáról döntöttünk. 

Hét gyermek részére kiegészítő családi pótlékot állapított meg 
a bizottság. 

Egy személy rendszeres szociális ellátásban részesül. 

 
A népjóléti bizottság 2001. évi beszámolója 

 

A népjóléti bizottság 2001. évben 5.550.114 Ft-ból 
gazdálkodott az éves tervezés és költség átcsoportosítások 
értelmében. Ezen felül elköltöttünk még 210 eFt-ot, előre nem 
látható, nem tervezhető célokra. 

Az alapköltségvetés elköltésére jellemző volt – amint ez már a 
tervezéskor is előre látható volt – az ifjúság és az idősek 
fokozottabb támogatása (beiskolázási segély, kiegészítő családi 
pótlék, rendszeres szociális segély, közgyógyigazolvány adása). 

A gyógyszerárak emelkedése miatt olyanok is kérnek segélyt – 
jososan –, akik régebben nem vették igénybe ezt a lehetőséget. 

A nem tervezhető költségek közül meg kell említenem, hogy 
minden erőfeszítésünk ellenére még mindig az ,,elöregedő 
település” jellemzői érvényesülnek. A település összlétszámához 
viszonyítva sok, temetés közül még jelentős az 
önkormányzatokat terhelő temetések száma, valamint a 
tragikussá vált családi sorsok megsegítése. 

A doktornők (ezt nem költségoldalról említem) jelentős gondot 
fordítanak a ,,szűrések” megszervezésére (mammográfiai, rák- és 
fogászati szűrővizsgálatok). A bizottsági üléseken szóba jött a 
férfiak szűrővizsgálata is. 

Viszont tervezetten jelentős összeget fordítunk az idősek 
megtisztelésére is, itt a nyugdíjas klubnak (melyet nem a 
bizottság irányít) a 70 éven felüliek éves ünnepének a megtartása 
és az ,,idősek karácsonyának” finanszírozására gondolok. Ez 
költségvetően van éves szinten is – már a tervezéskor – 
figyelembe véve. 

A bizottság működése: 
A bizottság összlétszáma 3 személy képviselő, 2 személy 

,,külső tag” szakreferensből tevődik össze. Tehát 5 személy. 
2001-ben 9-szer ülésezett a bizottság. Üléseire – talán csak 
nagyon különleges eseteket kivéve – határozatképes létszámban 
jönnek össze a bizottsági tagok. Részvételük aktív, javaslatukat 
igyekszem a demokratikus normák szempontjai szerint 
figyelembe venni. Azt hiszem, ez már a bizottsági tagok 
összetétele miatt is csak így alakulhat. 

A bizottság munkája az összköltségvetésünk 3–4%-a 
nagyságrendű pénzösszeg odaítélésére kapott felhatalmazást a 
képviselő-testülettől és a helyi szociális ügyek véleményezése 
folytán is jelentős ,,hőmérő” szerepet tölt be a város életében. 
Ennek a követelménynek igyekszünk – tehetségünk szerint – 
megfelelni. 

Távlati terveink az idősek napközi otthonának a beüzemelése 
és a házi ápolás elterjesztésének a bevezetése. 

A jövőre vonatkozóan majd fontos lesz egy új szociális 
rendelet elkészítése, amellyel mélyebben megszondázható lesz 
az egyes szociális kérelmek elbírálásának a lehetősége.  

Ezzel a ,,tömörre” sikeredett beszámolóval szeretném a 
bizottság 2001. évi munkáját érzékeltetni. 

                                                                            Schandl Lajos,  
a népjóléti bizottság elnöke 
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Építkezni szeretnék 5. 
 

Visegrád jelentős része 
régészeti és műemlékvédelem alatt áll 

 

A meglévő, régészeti védett területeken túl védelmet 
kell biztosítani a középkori feltárt, illetve a potenciális 
lelőhelyeknek, ezért Visegrád rendezési terve, helyi építési 
szabályzata erről is intézkedik. Régészeti területen új 
épület létesítésekor, vagy a meglévő épületek bővítési 
munkáihoz, valamint a mélyépítési munkákhoz az elvi 
építési engedély kiadása előtt szükséges a beépítendő 
terület régészeti megkutatása (a helyi Mátyás Király 
Múzeum szakhatósági közreműködésével). 

A település legértékesebb középkori része műemléki 
védelem alatt áll (Sibrik-domb, várvölgyi környezet, a 
középkori váregyüttes, a királyi palota, a középkori 
település). Műemléki környezetben területet felhasználni, 
építési telket, építési területet kialakítani és beépíteni, 
általában bármely létesítményt elhelyezni és mindennemű 
építési munkát végezni csak az Országos Műemlékvédelmi 
Hivatal (OMH) által előírt módon és előzetes 
hozzájárulásával lehet. 

– A műemlékileg nyilvántartott épületek esetében az 
egyes építéshatósági eljárásokban az eljáró hatóság az 
OMH. 

– A műemléki környezetben lévő, de műemlékileg 
egyedileg nem nyilvántartott épületek esetében az 
építéshatóság az egyes építésügyi hatósági engedélyezési 
eljárásokba szakhatóságként vonja be az Országos 
Műemlékvédelmi Hivatalt (új nevén Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal). 

A középkori település területén álló épületek döntő 
többsége magántulajdonban van, ezért ismertetem a 
vonatkozó szabályozást. 

A műemlékileg védett területen álló építményen (az 
építési hatósági engedélyhez kötött építési munkákon túl) 

csak építési engedéllyel végezhető 
– az építmény felületképzésének kialakítása, 
– felújítása, 
– színezése, 
– a homlokzatára szerelt vezetékek létesítése; 
csak bontási engedély alapján végezhető 
– minden építmény bontása. 
Az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési 

tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997. (XII. 29.) KTM 
rendelet 9. § 4) bekezdésében foglaltak szerint a fenti 
rendelkezések megsértése esetén a szabálytalanul végzett 
építési munkák jogkövetkezményeit kell alkalmazni. 

Tóth Győzőné építéshatósági előadó 

Fontos tudnivalók! 
 

A várossá válással kapcsolatban településünk 
körzetközponti feladatok ellátását vállalta magára. 

Az ezzel kapcsolatosan jelentkező, jelentős mértékben 
megnövekedett számú ügyek intézése folyamatosan egyre 
több feladatot jelent a polgármesteri hivatal dolgozói 
számára. Ezért is nagyon fontos, hogy a feladatok – 
határidőknek megfelelő, körültekintő – elvégzéséhez 

szükséges „háttérmunkára” is jusson elegendő idő a 
munkaidő keretein belül.  

 

Nyomatékosan kérjük a T. Ügyfeleket, hogy fentiek 
elősegítése érdekében különös gonddal szíveskedjenek betartani 
a polgármesteri hivatal ügyfélfogadási idejét, amely a 
következő: 
 

HÉTFŐ  du.            13–16 óra között, 
SZERDA  de. 8–12  és du. 13–16 óra között, 
PÉNTEK  de. 8–12 óra között. 
 

Figyelem! 
A városi főépítészi feladatokat ellátó  

Mártonffy Gábor főépítész 
ügyfélfogadási ideje: 

SZERDA 9–13 óra között 
 

A városi gyámhivatal vezetője 2001. október 1-jétől  
Katonáné Herr Valéria 
ügyfélfogadási ideje: 

HÉTFŐ  du.      13–16 óra között, 
SZERDA  de. 8–12 és du. 13–16 óra között, 
PÉNTEK  de. 8–12 óra között DUNABOGDÁNYBAN 
                2001. december 1-jétől. 
 

A Pilisi Segély Alapítvány 
köszönetet mond mindazoknak, akik a 2000. évi 

személyi jövedelemadójuk 1%-át átutalták számlájára. 
A befolyt 201.523 Ft-ot 

a szociálisan rászorulók segélyezésére fordítottuk. 
Az Alapítvány Kuratóriuma 

 
Európai Nyelvek Napja az Áprily Lajos Ált. Iskolában 

2002. január 21-én, hétfőn 
a MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN 

9.00–10.00 óra között 
a Magyar László tornacsarnokban: 

Megnyitó 
Európa születése a mitológiában 
Áprily Lajos a mi nyelvünkön 

– egy négysoros előadása európai nyelveken 
10.25–14.00 óra 

Az Európai Unió 11 hivatalos nyelvének bemutatkozása 

 
A művelődési ház hírei 

 

A művelődési ház február utolsó péntekén ismét elindítja 
hagyományos előadássorozatát. A májusig, illetve 
októbertől decemberig tartó sorozatra még lehet ötleteket, 
kívánságokat eljuttatni hozzánk. A Visegrádi Hírek hasábjain 
a hónap aktuális előadásáról mindig bővebben is adunk 
tájékoztatást. Kérem, az érdeklődők figyeljék majd ezeket az 
írásokat. 

Szintén alkalom nyílik majd a komolyzenét kedvelőknek 
februártól egy kis közös zenehallgatásra. Az évek során 
megszokott rendszer szerint folytatjuk ezt a programot is. 
Érdeklődni a könyvtárban lehet. 

Várjuk a már meghirdetett tanfolyamokra továbbra is a 
jelentkezőket. 

A KRESZ tanfolyam egy héten belül beindul, aki erre 
szeretne jelentkezni, most még megteheti.                 (A hírek 
a 6. oldalon folytatódnak!) 
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Petőfi Sándor születésnapján 

Néhány gondolat a barguzini leletrıl 
Hovatovább évtizede folyik a meddő iszapbirkózás a 

Barguzinban feltárt, Petőfi Sándorénak tulajdonított 
csontmaradványok körül. A feltárók – elsősorban a neves 
antropológus, Kiszely István és az expedíciót finanszírozó 
Morvai Ferenc – bizonyosak az azonosságban, a 
tudományos élet egyes képviselői tagadják ennek 
lehetőségét, és akadályozzák a kérdés végére pontot tevő 
vizsgálat elvégzését. 

Nagy költőnk életével kapcsolatban nem az egyetlen és 
végső rejtéllyel állunk szemben. Voltaképpen döntő 
bizonyossággal azon a téren sem rendelkezünk, hogy 
mikor és hol született. Az 1823. évszámot és Kiskőröst 
bizton tekinthetjük nemzeti közmegegyezésnek, hisz 
régóta tudjuk, hogy a bejegyzés utólagosan került az 
anyakönyvbe (egyes irodalomkutatók 2-3 éves késedelmet 
is lehetségesnek tartanak). Nagy költőnk pedig 
Kiskunfélegyházáról írja: ,,Ez a város születésem helye.” 
Tévesen informálta volna édesanyja? Nem valószínű. 
Utóbb Szabadszállás is jelentkezett, igényelve a költő 
születési helyének rangját. Ennél azonban 
elgondolkodtatóbb Petőfi gyermekkorának néhány 
mozzanata. Félegyházi és későbbi tartózkodásuk során 
rendkívül jómódú a család. A költő így ír édesapja 
vagyoni helyzetéről: ,,Háza, kertje, földje, pénze, mindene 
volt, alig tudta számát ökrének, lovának.” Tehát szinte 
számontarthatatlan nagy vagyonnal rendelkezett. Ez a 
vagyon úgy tűnt el, hogy soha többé még csak a tisztes 
szegénység színvonalára sem tudott a családfő 
felvergődni. Idős emberek, a kis Sándor hajdani 
osztálytársai még elmondták a századfordulón 
irodalomkutatóknak, hogy a gyermeket bársony ruhában 
járatták a szülők iskolába a vászongatyás és mezítlábas kis 
parasztgyerekek közé, akik így nevezték előkelő 
osztálytársukat: ,,a kis princ”. Korabeli adatokból tudjuk, 
hogy a ,,jó öreg kocsmáros”-sal csak az nem íratott alá 
váltót, aki nem akart, tehát árveréseken folyt el a vagyon. 
Érdekes elgondolni, hogy ha valaki önerőből teremt 
vagyont, miért nem tudja azt kezelni? És többé miért nem 
tud legalább hasonló anyagi helyzetre felvergődni? 

Itt van azután a ,,legnagyobb magyar”, gróf Széchenyi 
István néhány érdekes megnyilvánulása. 1848 nyarán, 
amikor ideg-összeroppanással Döblingbe szállítják, 
kiugrik a hintóból, és Petőfi nevét kiabálva rohangál, 
nehezen tudják lecsillapítani. Még érdekesebb naplóbeli 
megemlékezése a ,,szegény kis Hrúz Máriáról”. (A költő 
édesanyja.) Miért tartotta számon az előkelő  főúr a 
Podmaniczky  

bárók kis szobalányát, majd később mosónőjét? – Ezek ma 
is megválaszolatlan kérdések. 

Petőfi Sándor elesett 1849. július 31-én a segesvári 
ütközetben – mondjuk. Ez lehetséges, de nem biztos. 
Petőfi Sándor szibériai fogságban halt meg, Barguzinban – 
mondjuk. Ez is lehetséges, de nem biztos. Ha mindkét 
állítást közelebbről megnézzük, érdekes dolgokat 
figyelhetünk meg. Petőfi segesvári elestének nincs tanúja. 
Az osztrák főtiszt, aki egy civil ruhás, sárga bőrű, szétszórt 
iratokkal körülvett holttestet látott, nem adott pontos 
személyleírást. Vörös hajú fiatal emberről beszél, 
költőnknek azonban fekete haja volt. Ha a másik 
lehetőséget vizsgáljuk, érdekes, hogy a szabadságharc 
leverése után még évekig úgy vélte a nemzet, hogy Petőfi 
hadifogolyként él Szibériában. Abban a szörnyű 
összeomlásban ki tudta volna hitelt érdemlően bizonyítani, 
hogy vittek-e ki az oroszok hadifoglyokat, vagy sem? Ma 
sem tudja ezt egyik oldal sem bizonyítani.  

Tény, hogy a legjobb barát, Arany János, mérhetetlen 
fájdalommal vette tudomásul, hogy az ,,özvegy”, Szendrey 
Júlia a gyászév letelte előtt férjhez ment. Meg is írta A 
honvéd özvegye c. versében, hogy a lakodalmas szoba 
ablakán betekint a visszatért, halottnak hitt férj, majd 
meglátva feleségét menyasszonyként, örökre eltűnik, 
anélkül, hogy felfedné magát. – Az I. világháború után 
Szibériából visszatért hadifoglyok szép számmal hozták a 
hírt egy Alexander Petrovics nevet viselő fejfáról, melyet 
Szibériának abban a kis településében látták, ahová a 
politikai foglyokat űzte a cári hatalom. 

A segesvári verziót már nem lehet bizonyítani. A 
barguzinit lehetne, feltéve, ha Hrúz Máriának van még 
olyan csontmaradványa, amely alkalmas a vizsgálat 
elvégzésére. 

Érthetetlen és nagy költőnkhöz méltatlan az a kötélhúzás, 
amely presztízskérdéssé silányítja a tudományos vizsgálat 
lehetőségét. Ha nem Petőfi maradványait találták meg, 
visszaviszik és tisztességgel eltemetik a csontokat. Ha 
azonban az övé, bár kicsi az esély, de lehetne egy 
tárgyiasult hely, egy méltó síremlék, ahová a nemzet 
elzarándokolna. 

Akárhol, akármilyen körülmények között halt meg Petőfi 
Sándor, a nemzet szívében nyugszik, megítélésén egyik 
verzió sem változtat immár semmit. Fényét, ragyogását 
kisszerű tekintélyharcok nem tompíthatják. 

                                   Cseke Lászlóné 

 
 Gyereksarok…      Gyereksarok…      Gyereksarok…      Gyereksarok… 

 

Weöres Sándor: 
 

Szán megy el az ablakod alatt 
 

Éj-mélyből fölzengő      Földobban két nagy ló     Szétmálló hangerdő 
– csing-ling-ling – száncsengő.   – kop-kop-kop – nyolc patkó.    – csing-ling-ling – száncsengő. 
Száncsengő – csing-ling-ling –   Nyolc patkó – kop-kop-kop –    Száncsengő – csing-ling-ling – 
tél öblén halkan ring.     csönd-zsákból hangot lop.    tél öblén távol ring. 
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A művelődési ház hírei 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

A Mátyás Király Művelődési Ház  
tisztelettel meghívja Önt, kedves családját és barátait 

Gróh János 
festőművész 

2002. január 19-én, szombaton 
15 órai kezdettel megnyíló 

kiállítására 

Megnyitja 
Üveges Gábor képzőművész 

Az alkotások 2002. február 8-ig tekinthetők meg  
a művelődési házban  

(Visegrád, Széchenyi u. 11.)  
a könyvtár nyitva tartása szerint 

 
Van egy jó és egy rossz hírünk. A jó, hogy a visegrádi ifjúsági 

klub és a művelődési ház által szervezett kiállítás és a kiállítás 
képanyagából szerkesztett Visegrád Anno 2002-es falinaptár átütő 
sikert aratott. Oly annyira, hogy egy hét alatt egy szálig elfogytak a 
naptárak. A rossz hír az, hogy sokaknak nem jutott, és már nem is 
reménykedhetnek abban, hogy valahonnan még tudnak szerezni. 

A visegrádi fiatalok felhívást intéztek a város lakosaihoz, hogy 20. 
sz-i ,,fénnyel írott történelmünk” bemutatásához segítséget kérjenek. 
Így tehát ez az öröm és siker is közös: azoké, akik a szervezőknek 
kölcsön adták féltve őrzött kincseiket, és azoké, akik ezt a kiállítást 
és naptárat létrehozták, és mindannyiunké, akik együtt örülhetünk a 
szép munka eredményének. 

A naptár kiadásakor az volt a célunk, hogy a befolyó nyereséget 
egy Visegráddal foglalkozó újabb kiadványra fordítjuk, melynek 
összeállításával szintén az ifjúsági klub tagjai foglalatoskodnak 
majd. 

A naptár eladása után 110.500 Ft nyereséghez jutott az ifjúsági 
egyesület. Reményeink szerint ez az összeg nagyban hozzájárul 
majd ahhoz, hogy megindulhasson egy olyan munka, ami mindenki 
számára megelégedést és örömet okoz. 

Már most vannak elképzelések arra nézve is, hogy a 2003-as 
Visegrád falinaptárat milyen képekkel és milyen módon szeretnénk 
megjelentetni, tanulva az idei naptár hibáiból (mert persze ilyenek is 
voltak), remélve, hogy a terjesztést is sikerül jobban megszervezni. 
 

Az obergünzburgi kiállításról 
 

Örömteli kötelességünk beszámolni arról, hogy egy sajnálatos 
betegség miatt kicsit késve, de nagy sikert aratva megnyílt 
Obergünzburgban az a visegrádi művészeket bemutató tárlat, 
melyről már hírt adtunk korábban itt az újság hasábjain is. 

A megnyitó december 21-én volt, az éppen akkor kialakult igen 
rossz közlekedési viszonyok és a karácsony közelsége miatt 
sajnos úgy kellett döntenünk – bár előre meg volt szervezve 
minden –, hogy lemondjuk a kiutazást. 

Miután ez a kiállítás valóban egyedülálló, hiszen a 
Visegrádhoz kötődő alkotók még soha nem állítottak még együtt 
ki, valamint a testvérvárosi kapcsolatnak is egy szép eseménye 
ez a tárlat, az obergünzburgi múzeum igazgatójával úgy 
döntöttünk, hogy tavasszal rendhagyóan a kiállítás bezárásakor 

szervezünk egy visegrádi napot. Ennek az eseménynek a pontos 
időpontját még nem tűztük ki, és a program is még az egyeztetés, 
illetve szervezés stádiumában van. 

A kiállítás-megnyitóra visszatérve, megkaptuk az ez alkalomra 
megjelentetett prospektust, akit érdekel, a könyvtárban 
megnézheti. 

A 15 művész 66 alkotását bemutató tárlatot Herbert Schmid 
polgármester nyitotta meg. Természetesen felolvasták azokat az 
üdvözlő sorokat is, melyeket eljuttattunk erre az alkalomra. A 
nagyszámban megjelent helyiek igazán méltó körülmények 
között tekinthették meg ezt az anyagot. Itt kell külön köszönetet 
mondani Karl Fleschutz múzeumigazgató úrnak, hiszen ő volt 
az, aki minden tekintetben segítette, és kivitelezte ezt a remek 
ötletet. Az ő ízlését dicséri a tárlat helyszínéül szolgáló múzeum 
és a kiállítás elrendezése is, mely gyönyörűen sikerült. 
Köszönjük neki.  

Reményeink szerint sok visegrádi is láthatja ezt a kiállítást, ha 
másképp nem, a lebontás után itthon, hiszen szeretnénk ezt a mi 
művelődési házunkban is bemutatni. 

 
JÉZUSKA-VÁRÁS 

 

Már 2000 karácsonyán, amikor szintén csomaggal és műsorral 
kedveskedtek az időseknek, elhatároztam, hogy az akkori 
tapasztalatokat illetékes helyen közlöm vagy leírom. Persze, 
kiment a fejemből. 

A tavalyi karácsony úgy zajlott, mint az előző évi, és 
megdöbbentem, milyenek is vagyunk. Szülők, pedagógusok, más 
lelkes emberek vállalkoztak: munkájuk mellett segítenek egy 
kedves műsorral gazdagítani, az ajándékcsomaggal  – melynek 
nem is az értéke volt fontos, hanem a szeretet, a jó szándék, a jó 
gondolatok – igazi karácsonyi hangulatot ébresztve. 

Lassan jöttek is az emberek. Kellemes meleg volt a teremben. 
Senki nem gondolta volna, hogy az előző napon elromlott a 
gázfűtés. Utolsó pillanatban kit lehet találni, hogy megjavítsa? A 
program szerint minden simán ment. Majdnem tényleg az 
angyalok segítettek. A hozzáállás, a jó indulat megvolt. A 
művelődési házból hoztak fát, és a régi fűtéssel oldották meg a 
dolgot, plusz fáradsággal. 

Ahogy jöttek a vendégek, az előcsarnokban rögtön megkapták 
a csomagot, akiknek készítve volt. Ez is okos megoldás volt, 
hogy a műsor után ne kelljen még erre sokáig várni, hiszen 
mindenki sietett. De a figyelmességnek megvolt a hátránya: 
sokan, ahogy a csomagot megkapták, elsiettek, mondván, hogy 
nem érzik jól magukat… Kellemetlen helyzet. Még arra sem 
tartják érdemesnek magukat, hogy a kedves kis műsort 
megnézzék. Pedig ennyivel tartoztak volna. 

A másik furcsa dolog, hogy a széksor szélére leült 5-6 ember és 
a közepe üres maradt. Pláne idősebb, de be akar menni, vagy 
átmászik valahogyan, vagy a jobbik eset, ha a már ülők beljebb 
ülnek és így adnak helyet. 

A műsor végén kifelé menet láttuk, hogy még sok csomag 
ottmaradt. 

Valóban sok az ágyhoz, lakáshoz kötött ember. Talán a rossz 
útviszonyok miatt nem tudtak eljönni. Pedig biztosan szívesen 
eljöttek volna. Talán volt olyan, aki röstellte? Gondolta, majd 
elküldik a csomagot, mint eddig is tették. 

Másnap, megint jó angyal módjára szét kellett hordani. 
Javaslom, hogy a jövőben (ha lesz ilyen?), akinek ismerőse, 
szomszédja van, menjen el a csomagért, ha indokolt a címzett 
távolmaradása. 

A többi csomagot pedig, ami ott maradt, osszák ki a 
rászorulóknak, vagy adják a napközi konyhájára. Persze, ez más 
elszámolás alá tartozik. 

Elnézést kérve és ismételten megköszönve a csomagot, műsort, 
fáradságot, további jó egészséget, munkát, békességet kíván:  

                                  Sovány Jné Franciska 
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Megszólal a sírvilág 
 

Elnézést kérek a Tisztelt Olvasótól, nem plagizálni 
akartam Passuth László szép könyvének a címét, átvitt 
értelemben azonban ez fedi leginkább a régészet izgalmas 
tudományának lényegét a ma embere számára. [A modern 
régészettudományban létezik is egy hasonló kifejezés, a 
taphonómia, amely tulajdonképpen az eltemetődés 
folyamatait, törvényszerűségeit kutatja. A szó maga a 
görög ,,taphos” (sír) és ,,nomos” (törvény) szavak 
összekapcsolásával keletkezett.] 

Bár az archeológia tényekkel és adatokkal dolgozik, 
végső célja a nagy történelmi és művelődéstörténeti 
összefüggések feltárása, a termelési viszonyok, az anyagi 
és szellemi kultúra, a vallás, az egykor élt ember életének 
hiteles rekonstruálása és ábrázolása. 

Ennek a sokrétű és összetett munkának egyik, talán 
kevéssé ismert részterülete az archaeozoológia, a régészeti 
állattan, amely az ásatásokon előkerült egykor élt állatok 
maradványainak meghatározásával, elemzésével, 
természet- és társadalomtudományi értelmezésével 
foglalkozik. Szélesebb értelemben tárgya a régi korok 
kultúráinak állatokhoz fűződő viszonya, illetve a valaha 
létezett környezet vizsgálata. Az állatmaradványok 
segítségével alaposabban megismerhetjük a régi idők 
emberének húsevési szokásait, állattartását, 
gazdálkodásának formáit, állattenyésztési ismereteit, 
környezetéhez és állatokhoz fűződő viszonyát. Ezek pedig 
az anyagi kultúra összképéhez ugyanúgy hozzátartoznak, 
mint a temetkezési szokások, az építészet vagy a 
településszerkezet vizsgálata. 

Néhány évvel ezelőtt a Visegrádi Hírek hasábjain az 
érdeklődők képet kaphattak a város területén és 
környezetében folyó ásatások sokszor igen látványos 
eredményeiről. A most induló cikksorozat egyik célja, 
hogy egy kicsit hozzájáruljon a ,,mi múltunk” más 
vonatkozásokban történő megismeréséhez, 
megismertetéséhez. Másrészt – szélesebb értelemben – 
szeretne betekintést nyújtani a Kárpát-medence nagy 
történelmi korszakainak ember–állat viszonyaiba, hiszen 
így talán árnyaltabbá válhatnak Visegrád egykori lakóinak 
– keltáknak, rómaiaknak, a középkor emberének – életéről 
szerzett ismereteink is. 

Végezetül előre is a Tisztelt Olvasó elnézését kérem az 
esetleges hiányosságokért: tudja be ezeket a szerző fiatal 
korának és tapasztalatlanságának. 

Kováts István 

Kedves olvasmányom 
 

Családi indíttatástól eredendően már négy éves 
koromban betűismerővé váltam. Én, aki óvodás lévén, a 
hazajövő nővéreim kénye-kedve szerint a ,,tanítónősdit” 
játszó játékaikban az ,,iskolás” szerepét töltöttem be. 

Mindazon túl, hogy a betűk összeolvasását hivatalosan is 
átszenvedtem, annyi előnyöm mégiscsak volt, hogy már tíz 
éves koromra egy érettségizendő diák kötelező 
olvasmányain túlmutató könyvmennyiséget rég 
elolvastam. 

Először csak azért, mert hogy miért nem nekem való? – 
fogtam kezembe könyvet –, aztán hamar rájöttem a 
mondandók nekem szóló üzenetére. 

Bőven túl a megtehető út felén e mérföldkövek 
mindmáig az olvasott könyveim voltak, s hiszem, 
maradnak továbbra is. 

Minden könyv egy pergő film. Vélem, az emberi agy úgy 
válik cselekvő részesévé a történéseknek, hogy magában – 
mint egy álmot lepergetve – éli meg a történetet, hogy 
részesévé, szereplőjévé válik. 

Regényként, ,,könyvenként”, ha csak tíz új szót vagy 
kifejezést mindig megtanultam. A cselekmények bennem 
élnek, éltek, s fejlődnek tovább. 

Ha másra nem futja időm, naponta egy-egy verset, 
regényrészletet elolvasok ma is. Az álmaimon, a 
képeimen, a vágyaimon túl a megismerhetetlent 
megismerhetőbbé teszik számomra az olvasott sorok. 

Visegrád – a természeti környezet és a történelmi légkör 
– eleve irányt szab az olvasni vágyó egyénnek. Én is e 
hatás alá kerültem. 

Nekem még volt szerencsém – szinte nagyapa barátként 
– ismernem Áprily Lajos bácsit, s az ő sorsa, életútja 
fordította figyelmemet Erdély felé. Móricz trilógiáján, az 
Erdély aranykorán túl, mind a mai napig nem találtam ettől 
megrázóbb erejű történelmi regényt. Korrajza, 
történelemszemlélete a mai olvasó számára is időszerű 
mondanivalót hordoz. Hiába olvastam már számtalanszor 
végig, valahányszor kezembe veszem, vagy beleolvasok, 
nehezemre esik letenni. Nyelvezete lenyűgöző, a ma 
embere számára új és új, a már elfeledett szókincsek 
színes tárházát vonultatja újra fel. Mindenkinek szívesen 
ajánlom az elolvasását. 

Magyar László 

 
A Visegrádi Hírek – tavaly 

 

Decemberben nagy érdeklődés mellett 
tartottuk meg évadzáró szerkesztőségi 
óránkat. Ezek a találkozók olvasók és 
szerkesztők (írók) között mindig 
ünneppé válnak.  

A kötetlen beszélgetések – némi 
karácsonyi sütemény, ez alkalomra 
sütött pogácsa és jóféle borocska 
mellett, a pezsgőről nem is beszélve – 
mintegy összegezik az egy éves munkát, 
meghallgatva kinek-kinek véleményét, 
ötleteit és tanácsait, kissé magunk is 

megújulva vághatunk neki az új 
esztendőnek.  

Ilyenkor határozzuk el, hogy távol 
tartjuk magunkat az egyre élesedő 
politikai csatározásoktól, hiszen úgy 
véljük, az ország, de szeretett városunk 
lakosságának is elege van az egymást 
nem mindig nyomdafestéket tűrő 
hangnemű ,,minősítéséből”, divatos 
szóval gyűlöletbeszédből.  

Belelapozva a Visegrádi Hírek régebbi 
példányaiba, nosztalgiával gondolunk 

azokra a bírálatokra, hogy ,,túl sok a 
kultúra a lapban”. Ezt a véleményt 
szeretnénk újra kiprovokálni az idei 
számokkal, visszatérve az irodalom és 
tudomány melegébe. Erre biztattak 
olvasóink, és ez áll a legközelebb 
szerkesztőségünkhöz is.  

A sikeres találkozó végén számos 
vidám anekdotával és történettel 
vidítottuk egymást, már a szilvesztert 
előlegező hangulatban. 

grád 
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Emlékezés egy rendkívüli tanárra 

Találkozásom Áprily Lajossal 
 

Nem ismertem, de meg-
ismertem egyik kiváló 
tanárom által Áprily Lajost 
(1887–1967), a nagyszerű 
költőt és műfordítót. 
Tanárom, DR. ALDOBOLYI 
NAGY MIKLÓS (1911–1973), 
Aldo-bolyi Nagy György 
zeneszerző édesapja, minden 
órájára úgy jött be, hogy 
hóna alatt egy legújabb 
erdélyi vagy egy 
klasszikusnak számító 
világirodalmi remekmű azzal 
a céllal, hogy a nem humán 
tagozatos tanítványaival 
megismertesse mindazokat az 
új értékeket, amelyek nem 
képezték a szigorúan vett 
tananyagot. 

Később tanítványaim nagy örömére, én is hasonló módszerrel 
tartottam az óráimat. Nem véletlen, hogy ma is azt 
hangsúlyozzák hivatásuk magaslatán álló pedagógusok és 
politikusok, hogy az emberi értékek ott alakulnak ki, ahol a 
pedagógusok nem csak oktatnak, hanem nevelnek is, s annak 
természetesen több útja van, és ez az, ami a fiatalokban 
maradandó nyomot hagy, egy életen keresztül elkíséri őket. 

A földrajz–kémia szakos középiskolai tanárom jelentős 
talajtani, földtani térképezést végzett az országban, és sok 
figyelemre méltó tudományos munkáját publikálta. Kiemelkedő 
szakmai felkészültsége alapján 1945–1957 között a szegedi 
Tanárképző Főiskola Földrajzi Tanszékének vezető tanára, s 
ekkor szerezte meg magántanári képesítését. Munkája során 
mindig vonzódott a felszínközeli vizek kutatásához, s kívánsága 
végül is teljesedett, mert 1960-ban a szegedi Vízügyi 
Igazgatóságnál, majd a Vízkutató és Fúró Vállalatnál, 1967-től 
pedig az OVH Vízkészlet-gazdálkodási Központban geológus 
munkát végzett. Eközben Lepencén tervezett kis mélységű kútra 
is adott vízföldtani szakvéleményt. 

Nem tegnap történt, amiről írni szeretnék, hanem nagyon 
régen, úgy 55–60 évvel ezelőtt, amikor már elkezdődött a II. 
világháború, akkor felüdülést jelentett a sok száraz, főként 
számokkal teli órák előtt vagy utána tanárom nagyszerű, tudást 
és ugyanakkor szigorúságot sugárzó oktató munkája. 
Fellélegeztünk, amikor az óra utolsó néhány percében elővette 
éppen azt a könyvet, amit hóna alatt behozott, hogy felüdülést 
szerezzen annak a 20–25 tanítványának, akik nagy feszültségben 
voltak mindaddig, amíg a szaktantárgy oktatása folyt. 

A legnagyobb meglepetés, 
majd azután az öröm akkor 
jött, amikor egyik 
alkalommal az azóta is 
könyveim között őrzött 
Áprily Lajos- kötetéből 
egymásután olvasta fel 
tanárom a csodálatosnál 
csodálatosabb verseket. 
Valószínűleg az 1939-ben 
kiadott sárga vászonkötésű, s 
lapjai is mára már 
megsárgultak ,,A 

LÁTHATATLAN ÍRÁS” c. 
kötetből kaptuk az első 
impulzust, s  ezek  olya- 

nok voltak, hogy évtizedeken keresztül fülünkben csengett, ott 
zenélt sok-sok verssora.  

Mert minden verse egy-egy olyan zenei kompozíció, amely 
megmarad az emberben és csak zenél, csak zenél, és nem lehet, 
de nem is tud tőle szabadulni az ember, olyan tökéletesen 
visszaadja például a természet újjászületését. Mert, ha megjön a 
tavasz a márciussal, akkor eszünkbe jut zenélő verse, a MÁRCIUS, 
amely így kezdődik: ,,A nap tüze, látod, / a fürge diákot / a 
hegyre kicsalta: a csúcsra kiállt. / Csengve, nevetve / 
kibuggyan a kedve / s egy ős evoét a fénybe kiált.” S az utolsó 
szakasz pedig így hangzik: ,,Barna patakja / napra kacagva / a 
lomha Marosba csengve siet. / Zeng a csatorna, / zeng a hegy 
orma, / s zeng – ugye zeng, ugye zeng a szived?” 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Apáczai Csere 
János  
és feleségének 
sírja  
a kolozsvári 
Házsongárdi  
temetőben  
(1998) 

 

Apáczai Csere Jánoson (1625–1659), korának nagy 
enciklopédistáján (Magyar encyclopaedia, Utrecht, 1653) 
keresztül megihlette felesége, Aletta van der Maet emléke, akit a 
tudós Hollandiából hozott magával. Róla ,,TAVASZ A 

HÁZSONGÁRDI TEMETŐBEN” c. versében emlékezik meg, s annak 
befejező része: ,,Gyámoltalan nő – szól a régi fáma –  urát 
keresve, sírba ment utána… / A fényben, fenn a házsongárdi 
csendben / tovább dalolt a név zenéje bennem. / S nagyon 
szeretném, hogyha volna könnyem, / egyetlen könny, hogy azt 
a dallamot / Aletta van der Maet-nak megköszönjem.” 

Nem lehet most teljes egészében bemutatni a nagy költőt, 
lélekemelő műveit, így csak éppen arra a két költeményre 
utaltam, amely évtizedek óta különösképpen bennem élt. 
Meggyőződésem, hogy aki egyszer is hallja vagy olvassa akár 
ezeket, akár a többi Áprily-költeményt, felmérhetetlen lesz belső 
megújulása, gazdagodása. 

Visegrád rendkívül szerencsés, mert számtalan kiválóságot 
vallhat magáénak, aki otthonának tekinti/tekintette a várost, s 
mindegyike tehetségével, munkájával gyarapította a közösség 
értékeit, s ezzel is kiemelkedő szerephez juttatva a települést 
szűkebb és tágabb környezetében. Úgy látjuk, hogy a helybeliek 
jól sáfárkodnak a kapott értékekkel, nem mulasztják el, hogy az 
eltávozottak emléke előtt ne tisztelegjenek, emlékezve 
hagyatékára, annak megbecsülésére. Természetesen a ma élők is 
méltó elismerést kapnak, hol egy-egy kiemelkedő 
teljesítményért, hol életművükért, s ez nagyon nagy dolog. Nem 
minden közösség dicsekedhet ilyen odafigyeléssel, ezért is 
kiemelkedő szerepe van az ország életében Visegrádnak. 
                                                         Dr. Dobos Irma 

 Euro-Geológus, hidrogeológus szakértő 
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Nemzetiségi oldal – Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat 
 

 
A Német Kisebbségi Önkormányzat 2001. december 18-án, a 

Sirály étteremben megtartott nemzetiségi esten adott 
tájékoztatót a kisebbség éves munkájáról, az alábbiakban: 

Tisztelt Lakosság! 
Az előző évekhez hasonlóan 2001. évben is megvalósítottuk a 

már ismert programjainkat. Igaz, volt olyan program is, mely 
nem volt teljes, de előre be nem tervezett programokra is sor 
került. Összességében rendezvényeink jól sikerültek. 
Változatlanul nagy az érdeklődés rendezvényeink iránt, ami erőt 
ad a folytatásra. 

A tornacsarnokban megtartott farsangi bál sikerét felülmúlta a 
farsangtemetési ceremónia. 

Megtartottuk a Duna-parton a sajbázást. 
Június elején a Millenniumi kápolna búcsújának ünnepét egy 

kicsit megrövidítettük, de bizony visszajelzés érkezett, hogy 
sokan várták a folytatást. 

Június 27.–július 1-jéig az előző évi obergünzburgi látogatást 
viszonoztuk. 

A nyár folyamán fogadtunk két német énekkart. Meghívásunkat 
Grevensmühlembe nem tudtuk elfogadni anyagiak miatt. 

Szerepeltünk a Gyökerek c. tv-műsorban. 
A városnapi rendezvényekbe is bekapcsolódtunk a szüreti 

eseményekkel. Az értékelés során megállapítottuk, hogy a 
következő évben külön kell megrendeznünk a szüreti mulatságot, 
mert ezek az események nem egyeztethetők a hivatalos ünnepség 
programjaival. Ennél a programnál az érdi férfikórus volt a 
vendégünk. 

A Mária-kápolnai búcsú napján szerepelt énekkarunk és 
zenekarunk. Részvételünket már elvárja az egyházközség. 

Három meghívásunk volt ez évben. Meglátogattuk az érdieket 
és részt vettünk a nagymarosi kórustalálkozón. A csobánkai 
meghívásnak nem tudtunk eleget tenni. 

Zenekarunk részt vett a dunabogdányi pünkösdi zenei 
fesztiválon és a pomázi zenekari találkozón. 

Fontosnak tartjuk a kapcsolattartást más nemzetiségi 
településekkel. A jó kedv mellett sokat tanulhatunk egymástól és 
kicseréljük tapasztalatainkat. 

December 18-án rendeztük meg a nemzetiségi napot, melyen a 
zenekar és az énekkar műsora mellett új színfolt volt a régi 
foglalkozások eszközeinek német nyelvű bemutatása. Itt került 
sor a résztvevők szerény megvendégelésére is. Ez alkalommal 
volt a közmeghallgatás is, melyen ismertettük a tájékoztatót. 

Költségvetésünk nagy részét a zenekar működése emészti fel. 
Anyagiakat nem sajnálva tovább folytatjuk a megkezdett utat, 
hiszen hasznos így az időtöltés, és a zenével örömet szerzünk az 
embereknek. Bővült és lecserélődött a zenekar és az énekkar 
létszáma is. Új mellényekre, ingekre, kötényekre stb. volt és lesz 
szükség. Sokba kerül a hangszerek javíttatása is. 

Képviselőink többsége ebben az évben sem vette fel 
tiszteletdíját, annak összegét felajánlotta, amikor arra szükség 
volt. Az énekkar vezetője is tiszteletdíj nélkül végzi a munkáját. 

Nem változott rendszeres kapcsolatunk az országos, a megyei 
és a helyi önkormányzattal. A polgármesteri hivatal 
munkatársaitól minden kért segítséget megkapunk, amit ez úton 
is szeretnénk megköszönni. Köszönjük továbbá az erdészet, a 
királyi palota vezetője, az Atlantis Kft. és több egyéni vállalkozó 
segítségét is. 

Engedjék meg, hogy egy pár mondatban évi pénzügyi 
helyzetünkről is tájékoztassam Önöket: 2001. évi 
költségvetésünk módosítás alapján 1.769 eFt. A jelzett összegben 
szerepel az állami és az önkormányzati támogatás, a 
hangszerhasználatból, adományokból, kamatból és az utazási 
hozzájárulás befizetéséből befolyt összeg. Az önkormányzati 

támogatás ebben az évben kevesebb volt a tervezettől, az 
önkormányzat anyagi nehézségei miatt. 

Kiadásaink nagy részét a zenekar fenntartására és a 
rendezvények kiadásainak biztosítására kell fordítanunk. Az 
egyéb ki-adások összege mindössze az évi költségvetés 20–25%-
a, mely magába foglalja a képviselők esetleges utazási költségeit, 
irodaszer- és postaköltségeket és az esetlegesen kifizetendő kis 
összegű tiszteletdíjat. 

Hozzájárultunk 200 eFt-tal az obergünzburgi látogatás 
buszköltségeihez, mivel előző évben a vendégek többszöri 
ellátását és a kirándulások költségeit a vendégfogadók 
finanszírozták. 

2002. évi tervezett rendezvényeink az előző évekhez hasonlóan 
az alábbiak: 

február 9.    farsangi bál – tornacsarnok 
február 12.    farsangtemetés – Sirály étterem 
március 23.   sajbázás – Duna-part 
május 19.    részvétel a dunabogdányi  

 pünkösdi fesztiválon 
június 1.     Millenniumi kápolna búcsúja – Széchenyi tér 
június 8.     részvétel a csobánkai német búcsún 
szeptember 14.  pincemester-avató – pincesor 
         szüreti bál – tornacsarnok 
december 18.   nemzetiségi est – Sirály étterem 

Ennyiben kívántam tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot 
munkánkról. Hisszük, hogy a közösség javára tevékenykedünk. 
Nem veszünk részt a politikai csatározásokban. Munkánkkal 
gazdagítjuk a város kulturális életét. 

A Német Kisebbségi Önkormányzat nevében mindenkinek 
kellemes karácsonyi ünnepeket és eredményben gazdag boldog 
új évet kívánok! 

Kiss Károlyné, a Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke 
 

EINLADUNG / MEGHÍVÓ 

FARSANGI BÁL /  
FASCHINGSBALL 

2002. február 9-én 18–24 óra között 
a tornacsarnokban 

Zenélnek a tarjáni Stréhli zenekar tagjai 
Olcsó büfé! – Tombola! 

Szeretettel várjuk a város lakosságát! 
Német Kisebbségi Önkormányzat 

 

EINLADUNG / MEGHÍVÓ 

FARSANGTEMETÉS / 
FASCHINGSBEGRABUNG 
2002. február 12-én 19–23 óráig bál, 
23 órakor farsangtemetési ceremónia 

a Sirály étteremben 
Olcsó vacsorázási lehetőség! 

Zenél a tarjáni egyszemélyes Herr zenekar 
Német Kisebbségi Önkormányzat 
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Hónapoló – január 
 

,,Ha elmúlik karácsony, 
a szeretet lángja halványabban ég, 
de ha vigyázunk rá, nem alszik ki még …” 

 

Igen, sajnos hullanak ragyogó karácsonyfánkról a tűlevelek, 
egyre több üres szaloncukros papír ,,éktelenkedik” rajta, 
elmúlt a békés ünnep, a vidám szilveszter, Boldogasszony 
havába léptünk, megkezdődtek a szürke hétköznapok és 
egyre többször eszembe jutnak ifjúkorom egy kedves dalának 
fenti sorai. Mert olyan jó lenne, ha tényleg egész éven át 
őrizni tudnánk szívünkben és a mindennapok valóságában ezt 
a bizonyos lángot, nem csomagolnánk dobozokba a csillogó 
karácsonyfadíszekkel, hogy egy újabb évig a padlás egy 
elrejtett zugában rejtőzködjön. 

A csillagászati január, azaz Vízöntő havának névadója 
Janus, aki a kezdet és a vég istene volt. Neki tulajdonítható, 
hogy a korábbi márciusi, majd szeptemberi évkezdés helyett 
a rómaiak január 1-jén kezdték az évet. Ezt XIII. Gergely 
pápa naptárreformja tette általánossá a katolikus 
országokban, 1582-ben. 

Január 6. Vízkereszt napja, mely a katolikus egyházban a 
tömjén és víz szentelésének ünnepe, valamint a 
házszentelések napja, amely viszont már a három királyok 
tiszteletéhez kapcsolódik. A ,,háromkirályjárás” azt a bibliai 
történetet mutatja be, amikor a három királyok meglátogatták 
a kisded Jézust. Útjukat fényes csillag vezérelte, elmondták 
jókívánságaikat és megajándékozták őt. 

Megemlítésre érdemes még 22-e, Vince, azaz a termésjóslás 
napja is. A szőlősgazdák e napon szőlővesszőt (vincevesszőt) 
hajtattak, ebből próbáltak később jósolni a várható 
szőlőtermésre. ,,Hogyha szépen fénylik Vince, jövőre 
megtelik borral a pince” – e népi regula szerint, ha Vince 
napján szép, napsütéses az idő, jó bortermés várható. 

Január 25. Pál napja. Pál apostol megtérése előtt vezető 
szerepet játszott a keresztények üldözésében. Mint a 
bibliában olvasható, Pál, akit ekkor még Saulnak hívtak, egy 
ízben az ,,Úrnak tanítványai ellen lihegve” Damaszkuszba 
ment. Az úton hirtelen nagy fényesség vette körül, leesett a 
földre, és látomásában szózatot hallott: ,,Saul, Saul, miért 
kergetsz engem?” Az élmény hatása alatt megtért, és a 
kereszténység nagy apostola lett. Pál fordulása ennek állít 
emléket. 

Időjárási, csillagászati tartalma is van az ünnepnek. Túl 
vagyunk már a tél felén, s várható, hogy az idő hamarosan 
jobbra fordul. 

A Vízkeresztet követő regélő hétfővel a hamvazószerdáig 
tartó téltemető, tavaszköszöntő, mulatós időszak, a farsang 
következik. Használjuk ki e vigadós időszak lehetőségeit! 

Ady Endre soraival kívánok kellemes, táncos estéket 
mindenkinek! 

 

,,Fel nyalka táncra, vigalomra, 
Holnap a múló perc miénk, 
Aggasztó bú, gyötrelmes bánat 
Ne bántsa senkinek szivét. 
 

Éljen a tánc, éljen a jókedv, 
Szivünknek drága balzsama, 
Mámorban érjen, virradjon ránk 
A farsang első hajnala.” 

                                     Bártfainé Répás Ildikó 

ÚJÉVI GONDOLATOK 
 

Igen mozgalmas évet hagytunk magunk mögött, és aligha 
csalódom, ha azt mondom, a 2002. év sem lesz kevésbé 
eseményteljes. Lélekszámra kicsiny városunkat is utolérte és 
elborította a rendszerváltozás óta kisebb-nagyobb erővel dúló 
– néhol felfedezhetően ideológiai és pártszimpátiák által 
befolyásolt – politikai harcok árja. Szomszédok, jó barátok, 
gyerekkori pajtások vagy egymást addig mélyebben nem is 
ismerő polgárok szegültek egymás ellen, vagy csak a másikra 
görbén nézve szorították össze ajkaikat a köszönéskor. Azt 
mondják a politikai PR-tudósok, demokrácia-szakértők, hogy 
ez így van rendjén, illúzió ma azt várni, hogy ne így legyen. 
És mindenkit csak a közérdek, a település jobb jövője 
vezérel, nem az önös hatalmi vagy pártérdek. Ez a tarka 
helyzet karácsony idejére még színesebb lett. Karácsonyi 
jókívánságokat közlő üdvözlőlapokat találhattunk 
postaládánkban. No nem csak a családtagoktól, rokonoktól, 
barátoktól, hanem a legnagyobb ellenzéki párt 
miniszterelnök-jelöltjétől, ill. a 2002-es választásokon 
indítandó régi-új képviselőjelöltjétől, valamint az egyik helyi 
civil szervezet elnökétől. Az egyik szentmisét követően a 
szervezők kötetlen beszélgetésre, karácsonyi meglepetésre 
hívták az érdeklődőket a templomkertbe, az ún. város 
karácsonyfájához. Egy másik civil szervezet elnöke 
,,keresztényi megbocsátását” adta közre ,,azoknak is, akikre 
egész évben haragudtunk”. Úgy gondolom, többünknek más 
dolga is akadt, mint egész évben haragudni. Amúgy a 
felebaráti megbocsátás nem piros betűs ünnepek kötelező 
tartozéka, egész évben lehet gyakorolni, nemcsak 
karácsonykor. A magam részéről senkit nem szeretnék 
fárasztani a karácsony jelentőségének taglalásával. Engedjék 
meg, hogy e helyett az egyik decemberi szentmisén 
felolvasott versből idézzek: 

 

,,Óh, Jézusom, mentsd meg a karácsonyt. 
Nekünk már nincs hozzá erőnk. 
… 
Jézusom segíts,  
nehogy elsüllyesszük egészen, 
mit jelent ez az ünnep, 
segíts, hogy ne csak télapók legyünk. 
Segíts, hogy az adventi hetekben 
a lelkünkbe nézzünk. 
… 
Óh, Jézusom, mentsd meg a karácsonyt.” 

 

Többen foglalkoztak szóban és írásban Visegrád jövője 
szempontjából fontos témákkal: palotajáték, világörökség, 
Visegrád millenniuma, a város műemlékei stb. Jól tudjuk, 
hogy egy város fejlődésében igen fontos szerepet játszik, 
hogy polgárai otthonuknak érezzék gondjaival-bajaival, 
természeti-történeti értékeivel együtt, s tegyenek, áldozzanak 
akár a település virágosításáért, tisztán tartásáért, vagy a 
műemlékek fenntartása, bemutatása érdekében. Mégis furcsa 
érzésem támadt. Senkit nem szeretnék megbántani, de mivel 
a fenti témák némelyikéhez csekély közöm van, némi 
tapasztalat birtokában szomorúam ki kell jelentsem: az elmúlt 
hónapokat leszámítva, akár csak az 1990 óta eltelt egy 
évtizedben sem érzékeltem ezt a hihetetlen érdeklődést, tenni 
akarást. Most új dolgokat fedeznek fel egyesek, úgy téve, 
mintha eddig ezekkel nem foglalkozott volna senki, nem 
születtek volna eredmények. Nem szaporítom a szót – bár ne 
legyen igazam! –, félek, hogy jeles ünnepeink, történelmi 
évfordulóink, a nemzetiségi rendezvények a politikai 
kampányok rosszízű kisajátításának esnek áldozatul.           

Gróf Péter 
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Észrevételek  
a Visegrádon megjelenı  
lapokkal kapcsolatban 

 

Érdeklődéssel vettem kezembe a Visegrádi Vállalkozók 
Egyesületének lapját, a Visegrádi Civil Életet. Az újság 
elolvasása után arra a következtetésre jutottam, hogy ez a lap a 
VVE és Szendrői úr véget nem érő cikkeit tartalmazza, amelyben 
a képviselő-testület munkáját veszik nagyító alá. 

Rá kellett, hogy jöjjek, a VVE megjelentetett egy lapot azzal a 
céllal, hogy abban a képviselő-testületet és a polgármester urat 
kritizálja. Ezzel szemben saját magukat dicsérik, sorolják, hogy 
mennyit tettek és tesznek a városért. Nagyon sok visegrádi 
lakosnak van véleménye a képviselő-testület munkájáról, csak 
nem mindenki tudja a gondolatait úgy szavakba önteni, hogy az 
megjelenhessen egy újságban. Szendrői úr azonban remekül ért a 
tollforgatáshoz és Visegrád lakosságának megtévesztéséhez. 
Kiadnak egy lapot hétszáz példányban, hogy felhívják a 
figyelmet magukra (úgy tűnik, élvezik a népszerűséget?). Arra 
azonban nem gondolnak, hogy a képviselő-testület tagjai szinte 
mind tősgyökeres helyi lakosok, akiknek miért állna 
szándékában Visegrádnak rosszat tenni? Rendszeresen olvasom 
a Visegrádi Híreken kívül még két másik település lapját. 
Egyikben sem tapasztaltam ennyi bíráló, személyeskedő cikket. 

Írásomat észrevételnek szántam, talán elgondolkozunk azon, 
hogy ki, mit, hogyan csinál és milyen szándékkal. Szeretnék 
névtelen maradni, hogy ezzel megelőzzek egy újabb hosszú 
vitasorozatot. 

Visegrád, 2001. november 3. 
 

Hivatkozva a novemberi számban megjelent írásunkra, 
jelentkezett a fenti cikk szerzője, kérte írása változatlan 
leközlését, amit ezennel megteszünk.        Szerkesztőbizottság 

 
Köszönetnyilvánítás 

 

Ezúton is szeretnék köszönetet mondani Fieszl József 
vállalkozónak, amiért közvetlen karácsony előtt, 
felkérésünkre azonnal elvégezte házunkban a lakásunkhoz 
tartozó kémény bontási és helyreállítási munkáit. 

Ezzel hozzásegített, hogy a karácsonyt már meleg szobában 
ünnepelhettük. 

Köszönöm neki továbbá azt is, hogy nyáron minden térítés 
nélkül megszüntette a lakószobám beázását. 

Ugyancsak megköszönöm Hajnal Lászlónak és Honti 
Lászlónak, hogy a kéménydugulás megszüntetéséhez minden 
segítséget önzetlenül megadtak. 
                        Kleinné Zeller Magdolna,  

Visegrád, Sziget u. 9. sz. lakos 

JUNIOR KÖR HÍREI 
 

Ha decemberi programjainkra gondolok, még mindig valami 
kellemes melegség tölt el. A 15-i ajándékkészítésen a gyerekek újra 
gyönyörű dolgokat alkottak, kicsik és nagyobbak önfeledten 
dolgoztak, festettek, vágtak, ragasztottak és nem volt hiába. Délután 
a „Szeleburdiak” színjátszókör pedig meghatóan szép karácsonyi 
műsort adott elő a moziban, melynek zenei összeállításában Schandl 
Lorcsi volt a segítségükre.  

A templomkert a felállított karácsonyfával és az erdei iskolások 
Betlehemével igazi, meghitt kis zug lett a 22–23-i karácsonyi 
vendégséghez, ahol kellemesen beszélgettek, egy pillanatra 
megpihentek az emberek. Ezzel reméljük, legalább egy parányit 
hozzá tudtunk járulni az ünnepi hangulat emeléséhez. Sokan voltak, 
jöttek-mentek az emberek, s biztató jel volt, hogy vasárnap is 
visszatértek, akik már szombaton ott jártak, baráttal, szomszéddal az 
oldalukon. 

A 29-i előszilveszter szintén jó hangulatban telt, bár őszintén 
szólva, sokkal több vendégre számítottunk. Nagy kár, hogy a jó 
szándék nem mindig tud találkozni a részvétellel. Pedig, akik 
eljöttek (kb. 100 fő) bizton állíthatom, remekül érezték magukat. 

Január a nagy tervezések időszaka. 2002-ben ismét bő választékot 
szeretnénk nyújtani a város lakosságának gyermek- és családi 
programokból. Februárban részletes program-előzetessel 
jelentkezünk. 

Mivel megalakulásunk óta abba a szerencsés helyzetbe kerültünk, 
hogy lett „anyagi helyzetünk”, ahogy illik, ezzel most elszámolnék.  

Akik biztosították anyagi létünket: Bergmann Pál a 
tiszteletdíjából, Zeller Márton, Utilis Kft., Pilisi Parkerdő Rt., Kádár 
Petra, Fieszl József, Bártfai István. Az önkormányzat 10.000 Ft-tal 
támogatta a novemberi színházi előadás költségeit. Ezen kívül 
kaptunk rengeteg tombola ajándékot, csokit a Kormos és a Polgár 
boltból, Hajdúéktól ezer apróságot a foglalkozásokhoz, Dudásné 
Anitól szárazvirágot, Kovács Gábortól poharakat, a Káoszból 
játékot, Bertényi Ilditől, Dobóné Judittól, Zeller Mártikától, a 
férjemtől és a „kamasz csapattól” sok áldozatos munkát, a kedves 
háziasszonyoktól rengeteg sütit, a pincésgazdáktól egy kis bort, egy 
kedves családtól sok támogatást a Mikulás bonyolításához, valamint 
lovat, kocsit Koncz Öcsitől és Eőry Csabától.  

Köszönjük az Áprily Lajos Általános Iskolának a tornacsarnok 
ingyenes igénybevételét, a német kisebbségnek a székek és asztalok 
térítésmentes használatát, Mikesy Tamásnak, hogy rendelkezésünkre 
bocsájtotta minden szükséges alkalommal a mozit és sorolhatnám 
még, de lehetetlen egyszerre mindennek eszembe jutnia, ezért 
bocsánat, ha valamit vagy valakit kifelejtettem, de ezt is olyan jó 
volt leírni, hisz ez arról szólt, hogy sokan szeretnék ugyanazt, amit 
mi: sokak szerint jó az, ami történik.  

Saját bevételeink is voltak, tombolajegyek árából. Ezennel 
bejelentem, hogy fent leírt minden vagyonunkból jelenleg 13.100 Ft 
van, a többit sikeresen elköltöttük. A részletezés hosszú lenne, a 
turisztikai egyesület felé az elszámolás megtörtént és igény szerint 
ezt bárki rendelkezésére bocsájtjuk.  

Köszönet mindenkinek minden támogatásért, hisz ez 
nélkülözhetetlen volt a programok bonyolításához. A jövőben is 
szívesen fogadjuk bárki, bármilyen jellegű támogatását, hisz az 
Önök segítsége a mi munkánk létezésének alapja. Szeretettel várunk 
továbbra is mindenkit a Junior kör programjaira és foglalkozásaira!  

Bártfainé Répás Ildikó 
 
  

  ðððð  Új tetőszerkezetek 
építése 
  ðððð  Régi tetők átfedése 
  ðððð  Tetőtér-beépítés 
 

Niegreisz Norbert ács vállalkozó 
 

Visegrád, Csukavölgy u. 16. 
 

Telefon: 06 (20) 9495-437 
 

 

Vizsgával rendelkezı 
 

személy- és vagyonır vállalkozó 
ingatlanok, építési területek, épületek, 

objektumok ırzését vállalja 
 

(„7 éves tapasztalat, kutyával”) 
 

Cím: 2025 Visegrád, Sziget u. 5. 
Tel.: 06 (30) 227-4127 
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FELHÍVÁS! 
A Dunakanyar Takarékszövetkezet 

értesíti 
Tisztelt Ügyfeleit, hogy a terrorizmus elleni küzdelemről, a pénzmosás megakadályozásáról 
szóló rendelkezések szigorításáról, valamint az egyes korlátozó intézkedések elrendeléséről szóló 
2001. évi LXXXIII. törvény előírja a pénzintézeti ügyfelek azonosítását, melynek keretében a 
Takarékszövetkezet köteles felvenni az ügyfelek adatait. 

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Takarékszövetkezetnél folytatandó ügyintézésük során 
hozzák magukkal személyi igazolványukat, lakcímkártyájukat, ennek hiányában egyéb, 
azonosításra alkalmas irataikat, a fent említett azonosítás végett. 

Külön felhívjuk a takarékbetéttel, takarékszelvénnyel vagy takaréklevéllel rendelkezők 
figyelmét, hogy a fenti törvény rendelkezik az anonim betétek megszüntetéséről, így a 
tulajdonukban lévő jeligés (nem névre szóló) betéteiket nevesített betétté kell változtatnunk. 

Kérjük azokat az Ügyfeleinket, akik ilyen betéttel rendelkeznek, hogy az előbbiekben említett 
okmányokkal minél előbb fáradjanak be Kirendeltségünkbe az átalakítás végett. 

Megértésüket köszönjük! 

Dunakanyar Takarékszövetkezet 

 
 

DUNAKANYAR INGATLAN CENTRUM 
Alapította: Zimányi Péter 1996-ban 

 

Ingatlanközvetítés – Értékbecslés 
Leányfalu, Móricz Zs. (Fő) út 125. sz. alatt 

 

l  ingyenes helyszíni felmérés, tanácsadással 
l  az eladók részére teljes körű ügyintézéssel 
l  a vevőket az eladó ingatlanhoz elkísérve, a mun- 
    katársunk nyújt szakszerű tájékoztatást 
l  irodánkban  gyors,  kényelmes, diszkrét  és  
    törvényes ügymenetet garantálunk 

KÉRJEN INFORMÁCIÓT TELEFONON! 
Iroda: 26-381-431; Mobil: 06-209-834-796 

Fizetőképes vevőink részére családi házakat, 
nyaralókat, építési telkeket keresünk! 

 
 
 

 
 

 VISEGRÁDI HÍREK 
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala 

Megjelenik havonta, 700 példányban 
Felelős szerkesztő: Mikesy Tamás 

A szerkesztőbizottság tagjai: 
Borsody István, Gróf Péter, dr. Gróh Dániel, Kálazy László, 

Mezei Anna, Mikesy Tamás, Schandl Lajos 
Kéziratleadás: minden hó 1-jéig 

Írásaik tartalmáért a szerzők vállalják a felelősséget! 
Szerkesztőség: 2025 Visegrád, Széchenyi u. 11. 

Telefon: (26) 398-128,  fax: (26) 398-163 
Szerkesztőségi órák: szerdán 14–16 óra között 

ISSN 1587-7477 
Tipográfia: Borsody István 

Nyomdai munka: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác 
 
 

 

                    SÓLYOM 
                                   Vagyonvédelem 
                                   Tel.: 06 (27) 315-119  
                                   06 (30) 972-1047 

Elektronikus betörésjelző rendszerek tervezése, telepítése 
rádiófrekvenciás és telefonvonalas távfelügyelettel, vonuló 
járőrrel. 

Ha Önnek még nincs biztonsági rendszere, akkor korszerű, a 
MABISZ ajánlásoknak mindenben megfelelő rendszer 
kiépítésére teszünk ajánlatot. 

Ne feledje: 

egy lánc olyan erős, mint a leggyengébb láncszeme. 
Ha Önnek már van biztonsági rendszere, de nincs 
távfelügyeleti hálózatra kapcsolva, vagy csak telefonvonalon 
keresztül, rendszere kijátszható! Ön és értékei nincsenek 
biztonságban! 
Kívánságára meglévő biztonsági rendszerét ingyenes 
átvizsgálás után rádiófrekvenciás távfelügyeleti hálózatunkra 
kapcsoljuk. 

Forduljon hozzánk! 
Korrekt minőséget, gyors és regisztrált intézkedést, hosszú 
távú partnerkapcsolatot kínálunk Önnek, hogy biztonsági 
rendszerében sosem legyen gyenge láncszem. 

Egyéb szolgáltatásaink: beléptető rendszerek, videokamerás 
megfigyelő rendszerek, tűzjelző rendszerek tervezése, 
telepítése és karbantartása. 

Telefonon távvezérelhető lakásfunkciók kiépítése. 



  
 
 
 
 
 

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 
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MÁRCIUS 
 

Nagyon boldog vagyok, hogy még egyszer megéltem 
érkezésed, Március! Az influenzán át gázoltunk feléd, a tél 
dögvészén, a sötétség alvilági birodalmán át. Mint aki 
tárnából, bányalégből érkezik, sáros lábakkal és elfulladt 
tüdővel megállok a napvilágon, kifújom magam és 
énekelni kezdek. 

Ezt énekelem: üdvözöllek, Március! Időbe telik, amíg az 
ember megtanulja, hogy lehet örülni egy naptári adatnak is. 
Március külön évszak, semmi köze télhez, tavaszhoz. 
Külön világítása van. Még nincs növénye, csak a hóvirág, 
ez a minta érték nélkül. Már nincs bál, még nincs uszoda. 
Még fűtünk, de már felöltjük délelőtt az átmeneti kabátot. 
Ez még nem a szerelem hónapja, mint a május, s már nem 
a szövődmények hónapja, mint a február. Nincs külön 
dallama, nincs nagy tétele. Ez a közzene. 

Észreveszem, hogy néhány napja másképp ébredek. 
Ilyesmit gondolok, félálomban: mégis! Vagy: fel kell 
hívni! Vagy: hátha, megpróbálom! Egy hét előtt még 
komoran hittem benne, hogy legokosabb, ha átadom 
magam végzetemnek, nem hívom fel, nem próbálom meg, 
belenyugszom. Közben történt valami. A külső világban 
még nincs nyoma. A természet, titkos műhelyeiben, még 
dolgozik új alkotásain, nem árulja el titkait, világraszóló 
újdonságait. A díszletek még téliek. Csak a fény más, mely 
a kopott díszletekre hull. Szemem dörzsölöm, dideregve 
nézek körül, boldogan ásítok, ezt gondolom: Isten neki, 
még egyszer! 

Csak színe van és illata. Ez még nem a virágok parfümje, 
nem is az a meleg, állati földszag, amely néhány hét múlva, 
nedves erjedéssel, fehér és bódító gőzökkel fejfájást okoz 
és őrültségekre késztet. Kis, üde illat ez, olyan, mintha 
szellőztetnének. Szimatolva járok, meggyfabottal. A téli 
ruhákat még nem tanácsos kámforba tenni. A téli 
szerelmeket még nem tanácsos elfelejteni. Minderre 
szükség lehet még. De már ilyesmit gondolok: ,,Talpra, 
magyar!” Egyáltalán, márciusban mindig Petőfit olvasom, 
néha hangosan is. 

Dideregve és kíváncsian ülünk a fényben, az égre nézünk. 
Nem várunk semmi különösen jót. De örülünk, hogy 
kezdik.        (Márai Sándor: Négy évszak) 

Vörösmarty Mihály: 
 

SZABAD 
SAJTÓ 

 

Kelj föl rab-ágyad 
kőpárnáiról, 
beteg, megzsibbadt gondolat! 
Kiálts fel érzés! mely nyögél 
Elfojtott, vérző szív alatt. 
 
Oh, jőjetek ki, láncra vert 
rabok, 
Lássátok a boldog, dicső 
napot, 
S a honra, mely soká tűrt 
veletek, 
Derűt, vigaszt és áldást 
hozzatok. 

(1848. március 15–16.) 

 

Szeretettel hívjuk és várjuk  
városunk minden lakóját 
az 1848–49-es forradalom  

és szabadságharc 
tiszteletére rendezendő 

emlékünnepélyünkre, 
melyet 2002. március 14-én (csütörtökön) 

délután 17 órakor tartunk 
a 48-as emlékműnél. 

A megemlékezés műsorát 
az Áprily Lajos Általános Iskola 

tanulói adják. 

Áldott húsvéti ünnepeket 
kívánunk 

Visegrád város 
minden lakójának! 

�  

Frohe Ostern! 
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VÁROSHÁZI HÍREK 
 

2002. február 7-én LAKOSSÁGI FÓRUMOT tartottunk a 
tornacsarnokban, amelynek témája a helyi „Általános Rendezési 
Terv” (ÁRT) felülvizsgálata, illetve az új „Településrendezési 
Terv”, valamint az esetlegesen bevezetésre kerülő „Változtatási 
Tilalmi Rendelet” volt. A fórumon a tervezők (Teampannon 
Kft.) előadása mellett az egyéni, lakossági problémák is 
felmérésre kerültek, melyekre egyenként és konkrét megoldási 
tervet vázolva városunk főépítésze, Mártonffy Gábor válaszolt a 
helyszínen vagy a hivatalunkhoz beérkezett megkeresésekre 
postafordultával levélben. 
 

2002. február 14-i ülésen történtek:  
– Elfogadásra került a gyermekétkeztetési intézményi térítési 

díjakat idei évre meghatározó rendelet (lásd a 4. oldalon). 
– Nem került elfogadásra a 2002. évi költségvetési 

rendelettervezet. A megbeszélésen elfogadott módosító 
javaslatokkal korrigálva a soron következő ülésen ismét 
napirendre került. 

Sajnálatos módon az ülés további napirendjeit nem tudta 
tárgyalni a testület, mivel az egyik képviselő távozása folytán a 
jelenlévő képviselők létszáma nem volt határozatképes. 
 

2002. február 18-i ülésen történtek:  
– Elfogadásra került a 2002. évi költségvetési rendelet (lásd a 

3. oldalon), amelyet Bognár Ferenc és Szabó József képviselők 
nem támogattak a többi képviselővel szemben. 

– A Duna-parti „Termál Program” értékelése megtörtént; mind 
az önkormányzat, mind a partner cég által a közös elfogadó 
nyilatkozat tükrében közmeghallgatás megtartása került 
meghirdetésre. 

– A Mátyás Király Művelődési Ház és Könyvtár alapító 
okiratát módosítottuk a „Könyvtár” funkcióval kötelezően együtt 
járó tartalmi elemekkel, hogy az intézmény felkerülhessen a 
nyilvános könyvtárak országos jegyzékére, így igénybe tudjuk 
venni a különböző könyvtári érdekeltségnövelő támogatásokat, 
pályázati lehetőségeket. 

– Minősített többséggel döntés született arra vonatkozóan, 
hogy önkormányzatunk a Kincstári Vagyoni Igazgatóságtól 
átveendő Duna-parti területek fejlesztési munkálataira 200 M Ft-
os keretösszegű célhitelt vesz fel a számlavezető OTP Bank Rt.-
től. A fejlesztési munkákra előzetesen beérkezett árajánla-tok 
értékelése megkezdődött, a pénzügyi bizottság a témafelelős. 

– A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság visegrádi rendőrőrsé-
nek bérleti díjára vonatkozó kérelmének helyt adva a városatyák 
területarányosan csökkentették a 2002. évi bérleti díj összegét, 
mivel az épületben működő okmányiroda területére mél-
tánytalan bérleti díjat kérni a rendőrségtől. 

– Visegrád Város Önkormányzata és a térség többi 
önkormányzata kényszerű tárgyalásokat folytat a települések 
orvosi ellátását ellátó „Európa Mentőszolgálattal” a 2002. évi 
ellátási díjak a tavalyi évhez képest cca. 30%-os (!) emeléséről.  

– Tavasné Dr. Tóth Mária fogszakorvos kérelmének helyt 
adva, az önkormányzati tulajdonú fogorvosi gép-, műszer-
állományt jelképes 1,– Ft-os összegért a doktornő tulajdonába 
adja a testület, ennek hatására a doktornő az új törvényi 
szabályozás adta lehetőséggel élve jelentős állami támogatást tud 
igénybe venni orvosi tevékenysége korszerűbb ellátásához. 

– A városatyák áttekintették, és köszönettel vették a Visegrádi 
Nyugdíjas Klub tájékoztatóját a 2001. évi klubéletükről. 
 

2002. február 25-én tematikus KÖZMEGHALLGATÁST 
tartottunk a moziban, a Duna-parti területen megvalósítandó 
„Termál Program” ismertetése céljából, amelyen mind az 
önkormányzati, mind a befektető partnercég elképzeléseit 

meghallgatva, megismerkedhettünk a tervezett termálszálló- és 
fürdő részletes építészeti terveivel, üzleti hátterével a 
közreműködő tervezők és szakemberek előadása alapján.  
 

2002. február 28-i ülésen történtek:  
– A közmeghallgatás eredményének tükrében folytatódott a 

„Termál Program” értékelése és elfogadása az önkormányzat és a 
Siemens Kft. által közösen megalapítandó gazdasági társaság 
vezetőségi tagjainak megválasztásával. 

– A Kincstári Vagyoni Igazgatóságtól átveendő Duna-parti 
területek fejlesztési munkálataira előzetesen beérkezett 
árajánlatok értékelését a pénzügyi bizottság elvégezte az 
ajánlatadók személyes meghallgatásával. A feltöltési munkák 
első ütemében 20 000 m3 föld deponálására vonatkozóan a 
kivitelező kiválasztása megtörtént. A munkák további ütemezése 
a kiírás alatt lévő közbeszerzési eljárás eredményének függvénye 
lesz. 

– Ezennel sem sikerült a Visegrád Közbiztonságáért 
Közalapítvány vezetőségi tagjait meghatározni, a napirend 
elnapolásra került. 

– A városatyák meghatározták a köztisztviselőkkel szemben a 
teljesítménykövetelmények alapját képező célokat. Mindezek 
alapján a polgármesteri hivatal köztisztviselőire vonatkozóan a 
jegyző, a jegyzőre vonatkozóan a polgármester dolgozza ki a 
részletes követelményeket 2002. március 31-ig mint a 
munkáltatói jogok gyakorlója. Az érintettekkel írásban kell 
közölni ezen követelményeket, azokat folyamatosan elemezve-
értékelve; folyó év végén, legkésőbb december 20-ig szintén 
írásos formában kell az éves teljesítményt értékelni saját 
hatáskörben. A jegyző esetében a polgármester készíti el az 
előbbiekben felsoroltakat azzal a megkötéssel, hogy tájékoztatási 
kötelezettsége van a képviselő-testület felé. 

– Pályázat beadásáról döntöttek a képviselők a 
„Könyvtárpártoló, illetve a Közművelődést pártoló 
önkormányzat – 2002” címek elnyeréséért. 

Mezei Orsolya jegyző 
 

LOMTALANÍTÁS! 
 

Értesítjük Visegrád lakosságát, hogy 2002. 
április 16-án (kedden) lomtalanítást szervezünk 
az alábbi utcákban: 

Fő u., Rév u., Nagy L. u., Zách K. u., 
Mátyás király u., Pázmány P. u., Török u., 
Újkert u., Salamontorony u., Temetősor, 
Rigó u., Malomhegy u., Széchenyi u., 
Csukavölgy, Kilátó u., Rákóczi u., 
Harangvirág u., Sziget u., Vadrózsa u., 
Duna u., Nap u., Schulek u., Bányatelep. 

A fölöslegessé vált holmit (építési törmelék, 
valamint veszélyes hulladék: olajoshordó, -kanna, 
akkumulátor, autógumi, hullámpala, sima pala 
kivételével) úgy szíveskedjenek kitenni az út 
szélére, hogy az a közlekedést ne zavarja! 

VISEGRÁD VÁROS  
ÖNKORMÁNYZATA 
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Visegrád Város Képviselő-testületének 
2./2002 (II. 18.) sz. rendelete 

Visegrád Város 2002. évi költségvetéséről 
 

Visegrád Város Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 71. § és a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. 
évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. tv. alapján az önkormányzat és intézményei 2002. évi bevételi előirányzatait 
714.961 eFt-ban, kiadási előirányzatait 714.961 eFt-ban határozza meg a következők szerint: 
 

I. Bevételek forrásonként 

1. Működési bevételek                     121.475 
 

2. Felhalmozási és tőke jellegű               102.500    
 

3. Átvett pénzeszközök                     108.619 
 

4. Kölcsönök törlesztése                     100 
 

5. Pénzmaradvány                     83.507 
 

6. Központi költségvetési támogatás        93.760 
 

Összesen:                         509.961 
 

7. Hitelfelvétel                          205.000 
– Kincstári terület fejl. munkái          200.000 
– Egyéb működési                        5.000 
 

Bevétel összesen:                      714.961 
 
Mellékelt táblázat alapján tehát:  
 

Működési kiadások                 227.269 
– dologi                               90.940– személyi 
                           101.317 
– járulékok                            35.012 

 

Német Kisebbségi Önkormányzat     1.889 
 

Fejlesztési kiadások                 315.150 
– alap fejlesztés                    115.150  
– Duna-parti KVI területfejlesztés        200.000 
 

Pénzeszköz átadás                      24.459 
 

Tartalék keret                    146.194 
Bérlakás célú tartalék                     1.500 
Strand eladási tartalék                 46.980 
Fejlesztési tartalék                       66.500 
Kincstári ter. fejleszt. tartalék             30.000    
Egyéb tartalék                              1.214 

 

Kiadás összesen:               714.961 eFt 

II. Kiadások szakfeladatonként (eFt) 
 

 
Szak- 

feladat 

 
Dologi 
kiadás 

 
Személyi 

kiadás 

 
Járulékok 

 
Összesen 

Óvodai 
étkeztetés 

1.700 – – 1.700 

Konyha 7.528 5.330 2.099 14.957 

Ingatlan- 
kezelés 

1.035 – – 1.035 

Igazgatás 37.627 41.829 14.080 93.536 
Intézményi 
vagyon 
üzemelt. – 
iskola 

2.600 2.911 1.146 6.657 

Intézményi 
vagyon 
üzemelt. – 
óvoda 

1.640 – – 1.640 

VKG 15.760 – – 15.760 
Köz- 
világítás 

10.500 – – 10.500 

Mozi 1.810 300 130 2.240 

Óvoda 795 10.320 3.863 14.978 

Iskola 2.784 35.405 11.720 49.909 

Védőnői 
szolgálat 

991 1.574 608 3.173 

Művelődési 
ház 

6.170 3.648 1.366 11.184 

Mind- 
összesen 

90.940 101.317 35.012 227.269 

 

Az intézmény vezetője a szakfeladaton belül a tételekkel szabadon rendelkezik, azokat módosíthatja, átcsoportosíthatja, 
nem végezhet azonban átcsoportosítást a személyi juttatások és a dologi kiadások között. 
 

Ez a rendelet elfogadásával egyidejűleg, azaz 2002. február 18-án lép hatályba. 
 

Hadházy Sándor s. k.                                                            Mezei Orsolya s. k. 
        polgármester                                                                           jegyző 
 

A rendelet kihirdetése megtörtént. 
 

Visegrád, 2002. február 18.                                                   Mezei Orsolya s. k. 
  jegyző 
 

Fontosabb telefonszámok: 
Visegrád Város Polgármesteri Hivatala: 398-255, 398-090, 398-163   Okmányiroda: 597-072   Gyámhivatal: 597-085 

Orvosi rendelő: 397-507   Fogászat: 398-100   Gyógyszertár: 398-365   Kórház: 398-022   Pilisi Parkerdő Rt.: 398-133 
Áprily Lajos Ált. Iskola: 398-312   Dunakanyar Erdei Iskola: 397-430   Óvoda: 398-130   Rendőrőrs: 06 (30) 914-2294 
Mátyás Király Művelődési Ház: 398-128   Mátyás Király Múzeum: 398-026, 398-252   Takarékszövetkezet: 398-150 

Rk. plébánia: 398-006   Szociális otthon: 398-368   Atlantis rév: 398-344   Gázcseretelep: 398-113   Temetkezés: 390-813 
Postahivatal: 398-099   Mentők:  104   Tűzoltók:  105   Rendőrség: 107 
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Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1./2002. (II. 14.) sz. rendelete 
a gyermekétkeztetési intézményi térítési díjainak megállapításáról 

 

Visegrád Város Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. tv. 
(továbbiakban Szt.) 114–119. §-ában, valamint a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 
(továbbiakban Gyvt.) 147–148. §-ában foglaltak alapján a 
gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól az alábbi rendeletet 
alkotja. 

1. § 
A rendelet hatálya az Áprily Lajos Általános Iskola által 
biztosított gyermekétkeztetést igénybevevő Áprily Lajos 
Általános Iskolára és a Visegrádi Napköziotthonos Óvodára, 
illetve az önkormányzati és ezen intézmények dolgozóira és 
külsős személyekre (amennyiben igénybe veszik) terjed ki. 

2. § 
(1) A képviselő-testület a gyermekétkeztetés intézményi térítési 

díjait az alábbi melléklet szerint állapítja meg.  
(2) Az (1) bekezdés szerinti térítési díjakból normatív 

kedvezményként kell biztosítani a Gyvt. 148. § (5) bekezdés 
szerinti kedvezményeket. 

3. § 
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 

2002. február 1-jétől kell alkalmazni. 
(2) A rendeletben nem szabályozott egyéb kérdésekben az Szt. 

és a Gyvt. vonatkozó előírásait kell alkalmazni. 
Visegrád, 2002. február 14. 
 

Hadházy Sándor polgármester            Mezei Orsolya jegyző 
 

Kihirdetve: 2001. február 14             Mezei Orsolya jegyző 
          

ÉTKEZTETÉS TÉRÍTÉSI DÍJAI 2002. FEBRUÁR 1-JÉTŐL 
 

 

Intézmény 
 

 

Tízórai 
 

Ebéd 
 

Uzsonna 
 

Összesen 

 Nyers- 
anyag- 
norma 

áfa 
12%  

 
össz. 

Nyers- 
anyag- 
norma 

áfa 
12 % 

 
össz. 

Nyers- 
anyag-  
norma 

áfa 
12 % 

 
össz. 

Nyers- 
anyag-  
norma 

áfa 
12 % 

 
össz. 

 Óvoda 34 4 38 106 12 119 31 4 35 171 21 192 
 Iskola 44 5 49 137 17 154 40 5 45 221 27 248 
 Külső 
 – saját dolg. 

- - - 175 21 196 - - - 175 21 196 

 – nyugdíjas - - - 175 26,5 247 - - - 175 26,5 247 
 – kívülálló - - - 175 39 361 - - - 175 39 361 
 Alkalmaz. 44 5 49 137 17 154 40 5 45 221 27 156 

63% 
 

Súlyozott ebédnorma:  138,40 Ft. 
Súlyozott egész napos norma:  196,– Ft.  (2001. évhez képest átlag 9,8%-os emelés.) 
 

HIRDETMÉNY 
Visegrád Város Jegyzőjehatározott időre szóló 

állást hirdet 

OKMÁNYIRODAI ÜGYINTÉZŐ  
munkakör betöltésére 

Jelentkezés feltételei:– középfokú iskolai végzettség 
(érettségi), valamint gépírói ismeret,– 3 hónapnál nem 
régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása, 
– magyar állampolgárság.A munkakör ellátásának 
feltétele az okmányügyintézői szakvizsga letétele, 
amely megszerzése a munkaviszony megkezdését 
követően folyamatos. 
Bérezés: Ktv. szerint. 
Felvilágosítás: Visegrád Város Okmányiroda 
Banka Istvánné okmányiroda vezető  
[tel.: 06 (26) 597-072] 
Jelentkezés, szakmai önéletrajz beadásának 
határideje: 
2002. március 25. 
Helye: Visegrád Város Polgármesteri Hivatal Jegyzője  
(2025 Visegrád, Fő u. 81.) 
Elbírálás: 2002. március 31. 
Az állás betölthető: 2002. április 15-től 

A népjóléti bizottság hírei 
 

A népjóléti bizottság 2002. február 13-án ülést tartott. 
Jelen voltak: Schandl Lajos, a bizottság elnöke, dr. 

Lelkes Lászlóné és Szikriszt József bizottsági tagok, 
valamint Zeller Albertné igazgatási főelőadó. 

Az ülésen a bizottság az alábbi munkát végezte: 
A bizottság három személy részére – méltányosságból – 

közgyógyellátási igazolvány kiadását rendelte el. Egy 
személy részére inkább a 3000 Ft-os átmeneti segély 
kiadását találta megfelelőnek. 

Ezután a bizottság két személy részére 10–10 ezer Ft 
átmeneti segély, egy személy részére pedig 5000 
Ft/személy kifizetését határozta meg. 

Kiegészítő családi pótlékban tizenegy gyermek részesült. 
Két gyermek kérelmét a rendelkező jogszabályok 
értelmében sajnos el kellett utasítani. 

Végül is egy személy részére rendszeres szociális segély 
kifizetését határozta meg a bizottság. 

Az ülésen szó esett még a háziápolás és az Öregek 
Napközi Otthona előkészítésének jelenlegi helyzetéről. 

Schandl Lajos, a népjóléti bizottság elnöke 
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Tisztelt  
Visegrádi Polgárok! 

 

Kötelességemnek érzem, hogy 
időnként megfelelő tájékoztatást adjak 
Önöknek a településen történt 
eseményekről, közeli és távolabbi 
terveinkről. Erre azért is szükség van, 
mert a Visegrádi Hírek (VH) 
hasábjain is és más helyi 
kiadványokban időnként megjelennek 
olyan tudósítások is, amelyek vagy 
nem érthetőek, vagy információ 
hiányában, esetleg más okból 
pontatlan, téves adatokat, híreket 
közölnek. Engedjék meg, hogy 
alábbiakban is az egyszerűbb 
megoldást válasszam, a valóságot 
ismertetem Önökkel, mivel nem 
szorulok képzeletemre, arra, hogy 
kitaláljak dolgokat. 

Mindannyian azt szeretnénk, ha 
megvalósíthatnánk céljainkat, ha 
magunk és családunk számára méltó 
életkörülményeket teremthetnénk, 
hogy olyan értékrendet tudhatnánk 
magunkénak, amelynek 
középpontjában a tisztesség, a munka 
becsülete és a szeretet áll.  

Egy kicsit visszatekintve 
emlékezzünk arra, hogy 1990-ben 
Visegrád honnan indult, hová érkezett 
és milyen új célokat kell kitűznünk 
magunk elé. A Duna-partunk 
megközelíthetetlen volt a kórháztól a 
hajóállomásig, a település műemléki 
környezete leromlott, lepusztult volt, 
az intézményeink komoly működési 
nehézségekkel küzdöttek, a 
közműveink igen hiányosak voltak, az 
önkormányzati költségvetés pedig 
nagyon szerény forrásokkal 
rendelkezett. Ma elmondhatjuk, hogy 
a Duna-partot visszakaptuk, a Királyi 
Palota és az Alsóvár környéki 
épületek megújultak, kiépült a telefon, 
a gázvezeték és a csatornahálózat 
szinte a teljes településen, a 
palotajátékok országos jelentőségű 
eseménnyé vált, a településen élők 
munkalehetősége biztosított és jól 
látható az a gyarapodás, amely szebbé 
és kellemesebbé teszi életünket. 
Természetesen ezeket az 
eredményeket nemcsak az 
önkormányzat, hanem más 
intézmények, külső segítő partnerek, 
egyszóval mi együtt értük el. 

 Voltak persze kudarcaink is, kár 
ezeket tagadni. Így nem tudtuk még 

minden intézményünket megújítani, 
még nem épült meg a futballpálya, sok 
tennivalónk van az úthálózat 
javításán, a turizmus fejlesztése 
területén, de talán a legjobban fájó 
dolog számomra az, hogy az elmúlt 
évben a lakosság érezhetően 
megosztottá vált. Ez utóbbi oka 
ismert: a fürdő eladása miatt 
korbácsolódtak fel az indulatok, 
amelybe nem csupán a helyi politikai 
erők dolgoztak, hanem pártpolitikai 
üggyé is vált, hiszen jól látható módon 
a Fidesz helyi politikusa, a 
polgármester volt az elsődleges 
célpont. Jelenlegi írásom pontosan ezt 
a kérdéskört kívánja érinteni, 
amelynek apropója egy helyi tudósítás 
megjelenése a Visegrádi Civil Élet 
(VCÉ) hasábjain. Az írás címe: ,,Van 
strand projekt!” 

Az előzményeket mindenki 
ismerheti. Az önkormányzat 2000. 
szeptemberében, egy nehéz döntési 
folyamat eredményeképpen 
értékesítette a fürdőt a korábbi 
üzemeltetőnek. Célunk az volt, hogy 
elindíthassuk egy olyan program 
megvalósítását, amely a fürdő 
fejlesztésével, téliesítésével egész 
éves programkínálatot teremt az 
idelátogató turisták számára, így nem 
csupán a nyári, mintegy másfél 
hónapban, hanem egész évben meg 
tudtuk volna tölteni a kiadó 
szobáinkat, szállodáinkat. Ez a 
település számára igen komoly 
előrelépést, számos vállalkozónak, 
magánszemélynek biztos megélhetést, 
az önkormányzat számára pedig évi 
60–70 milliós többletforrást jelentett 
volna. Nemet mondani általában 
könnyebb, mint igent, hiszen a nem 
után nem kell csinálni már semmit 
sem, míg az igen után munka, a 
feladat megoldása következik. Ezért 
hát a világ dolgai, a mi ügyeink az 
igenekre kell, hogy épüljenek. 

Úgy gondolom, hogy a népszavazás 
eredménye annak köszönhető 
elsősorban, hogy nem sikerült 
döntésünk okát megfelelő módon 
ismertetnünk, a visegrádiak inkább 
érzelmi oldalról szemlélték a 
dolgokat, és azt mondták ki, hogy a 
strand a miénk, az nem eladó. Ezt 
tudomásul vettük.  

Nos, éppen ezért nézem most 
csodálkozva a VCÉ-ben megjelent 
tudósítássorozatot, amely azt 

bizonygatja, hogy ezt a strandot ne is 
próbáljuk peres eljárás keretében 
visszaszerezni, hanem a Visegrádi 
Vállalkozók Egyesülete elnöksége 
kezdeményezésére létrejött ,,Lepence 
Strand Hotel Kft.”-be az önkormányzat 
ezt a vagyont vigye be, hozzon velük és 
egy befektetővel közösen létre egy 
fejlesztő társaságot és nézzük meg, mire 
megyünk együtt! Ráadásul az az 
egyesület állt az ügy élére, amely nem 
olyan rég azért kardoskodott, hogy a 
strand ne kerüljön ki az önkormányzat 
tulajdonából. Most épp az ellenkezőjét 
javasolja, azaz vigyük be a vagyont a 
kft.-be. Érdemes talán ezen egy kicsit 
elgondolkodni, vajon ilyen gyorsan 
változik a véleményük, vagy netán arról 
van szó, hogy ők szeretnék a strandot 
megszerezni?  

Való igaz, hogy az önkormányzat által 
létrehozott ún. ,,Strand Bizottság” tagjai 
között többségben vannak azok, akik a 
strand eladása ellen tiltakoztak, majd 
ugyanők tettek javaslatot arra, hogy az 
általuk létrehozott kft.-be vigye be a 
vagyont az önkormányzat. Erről 
érdemben csak akkor lehetett volna 
tárgyalni, vagy gondolkodni, ha 
pontosan tudnánk, mit akar 
megvalósítani ez a társaság a fürdővel, 
rendelkezik-e kidolgozott üzleti tervvel. 
Ezt kértük tőlük, amelyet a maguk 
módján, felkészültségüknek 
megfelelően meg is tettek (17 gépelt 
oldal terjedelemben) és a VCÉ 
hasábjain bemutattak. Az elkészített 
javaslatot vagy ajánlatot számos helyi 
vállalkozónak és a turisztikai 
egyesületnek megküldtem 
véleményezésre, amely felkérésnek 
néhányan eleget is tettek. Ezen kívül 
felkértem a Pécsi Tudományegyetem 
Közgazdaságtudományi Karának 
tanárait, szakembereket, mondják el 
erről véleményüket. A felkért helyi 
személyek konkrét állásfoglalást nem 
tudtak írásban megfogalmazni, azonban 
szóban bátrabban nyilatkoztak a 
kérdésről. Sommásan: még sokat kell 
csiszolni az anyagot. A pécsi egyetem 
közgazdász szakértői már konkrétabban 
fogalmaztak, amelyet szó szerint ezúton 
közreadok (6. oldal), döntse el ki-ki, 
milyen javaslatot kapott a helyi 
vállalkozók, befektetni szándékozók 
egy csoportjától az önkormányzat. 

A Lepence Strand Hotel Kft. teljes 
ajánlata minden érdeklődő visegrádi 
polgár számára a polgármesteri 
hivatalban megtekinthető. 

Hadházy Sándor 
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A Lepence Strand Hotel Kft.  
üzleti tervével kapcsolatos megjegyzések 

(ELŐZETES SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY) 
 

  1. A tanulmány célkitűzése nem definiált: nem tisztázott, 
hogy üzleti terv vagy megvalósíthatósági tanulmány-e. 

  2. Nincs vezetői összefoglalás. 
  3. Nincs szó arról, hogy a Széchenyi-tervnek melyik 

pályázatához lehetne illeszteni a fejlesztést, illetve milyen 
vissza nem térítendő egyéb finanszírozási opciók nyílnak 
meg. 

  4. Nincs mikro- és makrokörnyezeti analízis, mint pl. 
Porter modell, SWOT, STEP-STEEPLE stb. 

  5. Nincs konkurencia analízis, hiányzik a turisztikai 
feltárás. 

  6. 2.4. pontnál a strand jelenlegi állapota mellett nincs ott 
a jelenlegi szolgáltatások felsorolása, minősége, a jelenleg 
észlelhető problémák, melyek alátámasztanák a fejlesztést. 

  7. Nem tisztázott a projekt küldetési, üzleti és üzemeltetési 
filozófiája. 

  8. 2.4.2. pontnál a fejlesztések költségei nincsenek 
kiemelve, összegezve, így a projekt műszaki tartalma 
átláthatatlan. 

  9. 3.2.1. pont szerkesztetlen, az adatok nehezen érthetők. 
10. A táblázatok nincsenek elnevezve, a források nincsenek 

megjelölve. 
11. 3.2.3.-ban nem tisztázott, hogy HITELRŐL vagy 

KÖLCSÖNRŐL van-e szó. 
12. Nem tisztázott a projekt forrás struktúrája, nem tisztázza 

a tanulmány, mely kiírásból mekkora összeg pályázható (ld. 
még 3. pont!). 

13. A saját erőként bemutatni tervezett ,,lakossági forrás” 
55 millió forintja illuzórikusnak tűnik. 

 14. A projekt társaság vázolt tulajdoni szerkezete nem 
segíti külső pénzügyi vagy szakmai befektető bevonását 
(kisebbségi tulajdon). 

15. Nem tesz említést a munka az SZT-FO1 kiírásról, amely 
révén a projekt további, akár 100–120 millió forinttal 
támogattatható. 

16. A projekt vázolt műszaki tartalma és a csatolt 
költségvetés nincs összhangban egymással. A projekt 
beruházási költségei alultervezettek. 

17. A pénzügyi tervben szereplő árbevétel adatok erősen 
túlzóak, különösen a szálláshely üzemeltetése esetében. 

18. A prognosztizált árbevételi adatok nincsenek 
alátámasztva, nincs marketing terv. 

19. Üzleti stratégia és marketing koncepció híján az 
értékesítési prognózis megalapozatlan, összehasonlítva más, 
hasonló adottságú komplexumával, erősen túltervezettnek 
tűnik. 

20. Az üzemeltetés költségei nincsenek alátámasztva, a 
humán erőforrásköltségek pedig nem 2 millió, hanem 24 
millió forintra rúgnak! 

21. A pénzügyi tervezésnél semmilyen statikus, illetve 
dinamikus analízis sem történt, nincs érzékenységvizsgálat, 
illetve nincsenek felvázolva eltérő szcenáriók (pl. pesszimista 
és optimista verziók). 

22. A beruházás megtérülését elintézik 1 bekezdésben, 
maga a számítás súlyos szakmai hibákat tartalmaz, érdemi 
beruházási döntés alátámasztására alkalmatlan! 

23. A hitelfelvétel és -törlesztés számítása nem világos, az 
alkalmazott alapparaméterek nem tisztázottak! 

24. A megtérülési idő kalkulálása nemcsak hibás 
szakmailag, de alapvetően elhibázott, a várható megtérülés 
ideje legalább a kétszerese a tanulmányban publikáltnak. 

25. Nincs ütemterv, nincsen a projekt résztevékenységekre 
osztva. 

26. A mellékletek gyatrák, nem lehet azokat értelmezni, és 
hiányosak a Széchenyi-terv előirányzatainak információ 
követelményeihez képest. 

Összességében a PTE KTK szakértői csoportjának előzetes 
szakvéleménye szerint a projekt mind finanszírozási, mind 
pedig üzemeltetési tekintetben kiforratlan. Az opponált 
tanulmány pénzügyi szempontból megalapozatlan, a 
beruházási döntés megalapozására alkalmatlan. 

Pécs, 2002. február 11.  
Dr. Madár Péter egyetemi docens (PTE Közgazdaság-

tudományi Kar) 

INFORMATIKAI RENDSZER 
KIÉPÍTÉSE 

(Kábel-televízió, Internet,  
Homo-banking) 

 

A Dunakanyar térségében működő önkormányzatok 
kezdeményezéseként Visegrád, Duna-bogdány, Kisoroszi, valamint a 
Sziget-Holding Kft. közös társulásaként 2001. december 12-én 
megalakult a Dunakanyar Informatikai és Kommunikációs Kft. A kft. fő 
tevékenységeként a térség informatikai hálózatának kiépítését tűzte ki 
célul. 

A modern csillagpontos informatikai rendszer a jelenlegi 
legkorszerűbb 860 MHz sávszélességű, a kábel-televízió, az Internet, 
valamint egyéb informatikai szolgáltatás ellátására egyaránt alkalmas. 

A tervezési, engedélyeztetési eljárások már javában folynak, várhatóan 
március végére elkészülnek. A térségben elkezdődött az elektromos 
hálózat szabványosítása.  

A tényleges építési-kivitelezési munkálatok ütemterve 2002-ben: 

Április: Fejállomás felépítése (Dunabogdány-ban), a rendszer 
élesztése, tesztelése. 

Május:  Fejállomás  és  a  környező  utcák  ki-építése. 
Július: Dunabogdányt és Visegrádot összekötő optikai kábel kiépítése. 
Augusztus: Optikai rendszer élesztése, Kisoroszit ellátó optika építése, 

Dunabogdány külső utcáinak folyamatos építése, Visegrád utcáit lefedő 
hálózat kiépítése. 

Szeptember: Dunabogdányt lefedő hálózat teljes befejezése, Kisoroszi 
optikai élesztése. 

Október: Visegrádi gerinchálózat kiépítésének elkezdése, Kisoroszi 
gerinchálózat kiépítése. 

November: Alépítmények kiépítésének befejezése, Kisoroszi északi 
rész kiépítése. 

December: Visegrád lefedő hálózat kiépítése, Kisoroszi déli része. 

A lakosság e rendszerre való rákötése, az igénybejelentések 
sorrendjében a már kiépített utcákban kezdődik el és a hálózat 
készültségi fokának megfelelően folytatódik. 

A hálózat kiépítésével közel 42 csatorna (pl. Spektrum, National 
Geographic, Sport1, HBO stb.) televízió műsorát továbbítja az előfizetők 
részére, de az egyes csatornák műsorkínálata mellett lehetőséget biztosít 
a helyi regionális tv, valamint képújság működtetésére is. 

A Dunakanyar Informatikai és Kommunikációs Kft. leendő kábel-
televízió nézői igényeiknek megfelelően választhatnak 
programcsomagot. 

Az ingatlanok hálózatra kapcsolási díja, valamint az egyes 
programcsomagok és az Internet előfizetés ára kialakítás alatt van. 

Az informatikai rendszerhez való csatlakozás módjáról és a 
költségeiről várhatóan a következő számban tudunk tájékoztatást adni a 
lakosságnak. 
                          Dunakanyar  
        Informatikai és Kommunikációs Kft. 
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Hírmondó 
 

Úgy tűnik, nem volt hiábavaló a 
lakossági figyelem felerősödése az 
önkormányzati működés iránt, hiszen 
most valóban nagyon kedvező 
fejlesztési irányt mutatnak a 
polgármester úr erőfeszítései. Ezért 
az elismerés hangján kell szólnom 
arról a tervről, melyet a 
közmeghallgatáson ismertetett. A 
létesítendő új szálloda valóban alapja 
lehet a további fejlődésnek. Hála 
Istennek, a kormányzat felismerte, 
hogy a kisajátítások és az erőmű 
miatt sokáig hátrányos helyzetbe 
kényszerült visegrádi térséget 
kárpótolni kell. Ismerem a 
számítások szerint várható pályázati 
támogatásokat, mely az új szálló 
esetében 1,7 milliárd forint lenne, 
valamint a Castrum-érdekeltségek 
állítólag másik 1 milliárdot már meg 
is kaptak a saját, VIKUV-területre 
építendő szállodájukhoz, így e térség, 
nagyon is megérdemelten, jelentős, 
közel 3 milliárdos állami 
támogatásban részesül, tehát nagy 
pénzek áramolnak ide. 

A mienket közelebbről érintő, 
önkormányzat–Siemens 
együttműködéses, 400 férőhelyes 
szálloda, nyitott és fedett 
látványstranddal, gyógymedencével 
stb. együtt 5 milliárdba fog kerülni. 
Ehhez először a Siemens 1,5 és mi is 
1,5 milliós kezdőtőkével, valamint a 
területtel szállunk be, majd a 
megalakult új társaság hitelt venne 
fel a Siemenstől is, és esetleg mástól 
is, az állami támogatás mértékétől 
függően. 

Az előtanulmány szerint a 3000 
forintos napi strandbelépők és a 
szállodai bevételek évi 1,5 milliárdot 
hoznak, melyek  tiszta  nyereségei  9  

és fél év alatt megtérítik a befektetett 
5 milliárdot. A terv szerint a Siemens 
befektetéseinek megtérülése után az 
önkormányzathoz kerül a 
tulajdonjog, a Siemens 1,5 milliós 
induló tőkéjének megváltásáért 
cserébe. Ha az 5 milliárdból 1,7-et 
sikerül a várakozások szerint 
támogatásként megkapni, ami a teljes 
beruházási összeg 30 százaléka, 
akkor a 9 és fél éves megtérülési idő 
is lerövidülhet. Remélem, a 
szerződésben rögzíteni  fogjuk  ezt!  
Az  építést  a Siemens végzi, így 
kapott tehát egy 5 milliárdos 
megrendelést, amin már magában 
nyeresége van, és amennyivel a 
megtérülési időn túl is üzemeltet, az 
is nyereséget hoz neki. Mindez 
rendjén is van, hiszen nyereségre 
mindenki számot tart. Nekünk 
azonban az a fontos, hogy az ígéretek 
szerint mindenképpen rögzítődjön a 
szerződésben a maximált megtérülési 
idő (még ha ráhagyással is), ami után 
a tervek szerint megvásárolhatjuk a 
Siemens részét 1,5 millió forintért! 

Visegrád érdeke, hogy e terv 
megvalósuljon, és ennek záloga, 
hogy egy jó szerződéskötés garanciát 
nyújtson erre. A testület felelőssége 
most tehát nagy, be kell váltatni a 
közmeghallgatáson a polgármester 
úrtól hallottakat, melyek garanciát 
ígértek a teljes tulajdonjog 
megszerzésére 1,5 millióért, a 
megtérülési idő után. Remélem, a 
szerződésben konkrétan rögzítésre 
kerül ez így, és nem csak annyi, hogy 
névértéken kerül megvételre a 
Siemens része, mert a későbbiekben 
esetlegesen szerződésmódosítással   
bekövetkező  

alaptőke-emelés megemelné a 
névérték, azaz a megvásárlás 
összegét is, ami pedig 
befolyásolhatja a visszavásárlási 
lehetőségünket. A terv tehát nagyon 
jó, de a puding próbája az evés, azaz 
Visegrádnak az a lehető legjobb, ha e 
lehető legjobb terv valóban 
megvalósul. Kijöhetünk e helyzetből 
tehát egyrészt teljes, de esetleg csak 
részgyőzelemmel is. Nagyon fontos a 
tulajdonjog mellett az üzemeltetési 
jogra is odafigyelni, hiszen ez 
sokszor erősebb jogot biztosít az 
üzemeltetőnek, mint a tulajdonosnak! 

Ekkora összegeknél már nagy a 
kísértés, ezért a terv megvalósulása 
fokozott figyelmet érdemel! Mind-
addig támogatom ezen 
elképzeléseket, amíg a visegrádi 
érdekek érvényesülésére a szerződés 
garanciát nyújt. A kormányzati 
támogatás ide lett szánva, annak 
tehát itt, helyben is kell maradnia, 
nem kerülhet külső kezekbe! 

Még két, a városban, a jegyzőről 
terjengő pletykáról szeretnék szólni! 
Míg az egyik féle pletyka a jegyzővel 
kapcsolatos eseményeket eltúlozni, 
addig a másik pletykairányzat azt 
elbagatellizálni, jelentéktelenné 
beállítani igyekszik. A túlzó pletykák 
több százezer forintról, míg a 
bagatellizálók önkormányzati célú, 
hasznú eseményről suttognak. Nos, 
alaposan ismerve a körülményeket, 
annyit mondhatok, hogy egyik 
pletyka sem igaz! 

Tisztelettel: 

                    Bognár Ferenc 
önkormányzati képviselő 

 
FIZETETT HIRDETÉS! 

 

Hadházy Sándor személyét sértő, megalapozatlan vádaskodása miatt  
Bognár Ferenc képviselő úr a 2001. november 29-i képviselő-testületi ülésen  

szóban ígéretet tett arra,  
hogy az e tárgyban ott elhangzott bocsánatkérését  
a Visegrádi Hírek hasábjain írásban is megismétli. 

 

Ez a hirdetési felület az ígéret teljesítésére szolgál. 
 

Hadházy Sándor 
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Építkezni szeretnék 7. 
 

,,A szomszéd” 
 

1. Épületnek a szomszédos telekkel közös határvonalán vagy 
attól 3 m-en belül álló és a telekhatárral 60°-nál kisebb szöget 
bezáró homlokzati falában és a vízszintessel 30°-nál nagyobb 
szöget bezáró tetőfelületén nyílászárót, nyílást, szellőzőt – a 
szellőzőkürtő, a tetőkibúvó és a 4. pontban említettek kivételével 
– létesíteni nem szabad. 

2. A szomszédos telekkel közös határvonalon álló határfalban 
(tűzfalban) kiképzett légaknára kizárólag nem huzamos 
tartózkodás célját szolgáló és nem tűzveszélyes anyag tárolására 
igénybe vett mellékhelyiségek szellőzői vagy a helyiség 
alapterülete legfeljebb 1/10-ed részének megfelelő nyílófelületű 
szellőzőablakai nyithatók, a szellőzésre vonatkozó általános 
előírások megtartásával és legalább 1,80 m-es 
mellvédmagassággal. 

3. Az oldalhatáron álló beépítési módú telken az oldalhatáron 
álló épület esetén, annak eresze a terepcsatlakozás felett 
legalább 2 m magasságban és legfeljebb 0,5 m-re a szomszédos 
ingatlanra átnyúlhat a csapadékvíz saját területre való 
visszavezetésével. 

4. Az épületnek a telek oldalhatárán vagy attól 3 m-en belül 
álló és a telekhatárral 60°-nál kisebb szöget bezáró homlokzati 
falában és a vízszintessel 30°-nál nagyobb szöget bezáró 
tetőfelületén csak mellékhelyiségek, legalább 1,80 m-es 
mellvédmagasságú és helyiségenként legfeljebb 1 db 0,40 m2 
nyíló felületű szellőzőablaka, szellőzőnyílása lehet. Az épület 
pinceszintjén és alagsori szintjén lévő helyiségeinek, tereinek 
nyílása, nyílászárói, szellőzői a telek oldalhatárán vagy a telek 
oldalhatárától 1 m-en belül álló határfalán nem lehetnek. 
                                                                                          Tóth 
Győzőné 

építéshatósági előadó 

Fontos tudnivalók! 
 

A várossá válással kapcsolatban településünk körzetközponti feladatok 
ellátását vállalta magára. 

Az ezzel kapcsolatosan jelentkező, jelentős mértékben megnövekedett 
számú ügyek intézése folyamatosan egyre több feladatot jelent a 
polgármesteri hivatal dolgozói számára. Ezért is nagyon fontos, hogy a 
feladatok – határidőknek megfelelő, körültekintő – elvégzéséhez 
szükséges „háttérmunkára” is jusson elegendő idő a munkaidő keretein 
belül.  

Nyomatékosan kérjük a T. Ügyfeleket, hogy fentiek elősegítése 
érdekében különös gonddal szíveskedjenek betartani a polgármesteri 
hivatal ügyfélfogadási idejét, amely a következő: 
 

HÉTFŐ du.     13–16 óra között 
SZERDA de. és du.    8–12 és 13–16 óra között 
PÉNTEK de.       8–12 óra között 

 
 

Figyelem! 
A városi főépítészi feladatokat ellátó  

Mártonffy Gábor főépítész 
ügyfélfogadási ideje: 

SZERDA 9–13 óra között 
A városi gyámhivatal vezetője 2001. október 1-jétől  

Katonáné Herr Valéria 
ügyfélfogadási ideje: 

HÉTFŐ du.     13–16 óra között 
SZERDA de. és du.    8–12 és 13–16 óra között 
PÉNTEK de.       8–12 óra között 

 (Dunabogdányban 2001. december 1-
jétől) 

Dsida Jenı 

húsvéti verseibıl 
 

Nagycsütörtök 
 

Nem volt csatlakozás. Hat óra késést 
jeleztek és a fullatag sötétben 
hat órát üldögéltem a kocsárdi 
váróteremben, nagycsütörtökön. 
Testem törött volt és nehéz a lelkem, 
mint ki sötétben titkos útnak indult, 
végzetes földön csillagok szavára, 
sors elől szökve, mégis szembe sorssal 
s finom ideggel érzi messziről 
nyomán lopódzó ellenségeit. 
Az ablakon túl mozdonyok zörögtek, 
a sűrű füst, mint roppant denevérszárny, 
legyintett arcul. Tompa borzalom 
fogott el, mély állati félelem. 
Körülnéztem: szerettem volna néhány 
szót váltani jó, meghitt emberekkel, 
de nyirkos éj volt és hideg sötét volt, 
Péter aludt, János aludt, Jakab 
aludt, Máté aludt és mind aludtak… 
Kövér csöppek indultak homlokomról 
s végigcsurogtak gyűrött arcomon. 

 

�  �  �  
 

Husvétvárás 
 

Husvét, husvét! a kábult emberek 
harsogva mennek templomi zászlókkal 
tüzes-piros nagyszombat alkonyán. 
Templomokból kibug az orgona, 
a világ ujjong, kongnak a harangok 
és körmenetre siet az anyám. 
 
Szobám sötétedik, nehéz szivem 
s azt gondolom: be jó is lenne már, 
ha nem gunnyadnék többé pörlekedve, 
szivemnek sánta lába meggyógyulna 
s tüzes-piros nagyszombat alkonyán 
mehetnék egyszer én is körmenetre. 
 
Sok éve egyszer mentem az uccákon. 
Szememből lassan könny hullott az utra, 
könnycsepp és bánat, hervadás, halál – 
Sok esztendős könnyek száraz nyomában 
az életrekelt nagyszombati Krisztus 
kicsi szobámba vajjon eltalál? 
 
Benyit az ajtón, fénylő lesz az arca, 
lelkem fala sugárzón hirdeti, 
hogy megbékéltünk, nincsen haragunk… 
Künt körmenet lesz, kongnak a harangok, 
de mi Krisztussal, a drága Krisztussal 
nagyszombat este ketten maradunk. 

 

�  �  �  
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Árvízkárok helyreállítása 
 

Az 1999. június 18-án és 22-én lehullott 92, illetve 113 mm-es 
nagy intenzitású csapadék a Visegrádi-hegységben Pilismarót, 
Dömös, Pilisszentlászló és Szentendre közigazgatási területeit 
sújtotta katasztrófaszerűen. A Pilisi Parkerdő Rt. ezen tömbön 
belüli területein úgy az erdőállományokban, mint a különböző 
erdészeti műszaki létesítményekben (utak, hidak, támfalak, 
hordalékfogók), valamint egyéb vagyontárgyakban, 
építményekben (Lepencei Fafeldolgozó) keletkeztek károk. 
Természetesen nem kerülték el a károk az érintett térségen belül 
a települések belterületeit sem. 

A Pilisi Parkerdő Rt. és jogelődei folyamatosan fejlesztették a 
területükön levő vízfolyásokon azokat a vízépítési műtárgyakat, 
melyek egyrészt más vagyontárgyakat, másrészt az eróziós károk 
csökkentését, harmadrészt a vízháztartást szabályozzák. Az 
alkalmazott műszaki megoldások sokrétűsége, viszonylag kis 
területen való bemutathatósága és különösen az alkalmazott 
modern, környezetkímélő megoldások (Gabion-szerkezet) 
alkalmazása évek óta a Soproni Egyetem és a Székesfehérvári 
Geodéziai Főiskola tanulmányútjainak célpontja lett. 

A Pilisi Parkerdő Rt. elkészítette a területén keletkezett károk 
felmérését és kimutatását, melyek összességükben 436 millió Ft-
ot tettek ki. A magyar erdőterületek tulajdonosi, vagyonkezelői 
szerkezetéből adódóan lehetőséget kapott a károk 
helyreállításához szükséges tulajdonosi támogatás 
igénybevételére. Sajnos, ennek mértéke a keletkezett károk 
helyreállítási összegének szűk 60%-át érte csak el. Ennek 
következtében elsőbbséget kellett élvezniük a gazdálkodással, 
termeléssel összefüggő létesítmények helyreállításának, ami 
egyúttal azt is jelenti, hogy különböző turisztikai, közjóléti és 
egyéb vonatkozású helyreállítások elmaradtak. 

Ezek közé tartozik az Apátkúti-patak 2+110 km szelvényében 
található völgyzárógátas hordalékfogó tó is, amely remekül 
funkcionált, mintegy 12 000 m3 hordalékot fogott meg, amely ha 
a belterületi patakszakaszba kerül, a károkozás mértéke ott az 
előidézettnek többszöröse lett volna. A belterületi szakaszon 
ugyanis különböző okokból és különböző jellegekkel a medret 
feltöltötték, keresztmetszetét, vízelvezető kapacitását 
lecsökkentették. Az önkormányzat és a Pilisi Parkerdő Rt. – ki-ki 
a saját szakaszán – az ingatlan-nyilvántartási adatok szerinti 
felmérést elvégeztette, amely alapján különböző méretű jogtalan 
terület-igénybevételek  állapíthatók meg. Súlyosbították a belte- 

rületi szakaszon a helyzetet az engedély nélküli, tervezés, 
méretezés nélküli átjárók, hidak által előidézett mederszűkítések. 

A polgármesteri hivatal és a Pilisi Parkerdő Rt. az eltelt 
időszakban közösen különböző forrásokat próbált biztosítani a 
bel- és külterületi patakszakaszok helyreállítására. Így elérték azt 
pl., hogy a Közép-Dunamenti Vízgazdálkodási Társulat 
pályázatot nyújtson be a helyreállítás költségeinek biztosítására. 
Sajnálatos módon ez egybeesett a tiszai árvízzel, így kerethiány 
miatt a pályázat nem realizálódhatott. 2001. év őszén Hadházy 
Sándor polgármester úr kezdeményezése és közbenjárása révén a 
két intézmény közös pályázatot nyújtott be és a Széchenyi-terv 
keretén belül a Gazdasági Minisztérium turisztikai cél-
előirányzati keretéből vissza nem térítendő támogatást nyert az 
Apátkúti-patak vízi létesítményeinek helyreállítására. 

A tervezett helyreállítások tartalma: 
1. Tározó tó kotrása, rézsű védelme. 
2. A vízesés és a tározó tó közötti partszakasz kotrása. 
3. Magda-forrás helyreállítása. 
4. Sarkantyúk, terelőfalak helyreállítása. 
5. A Telgárthy-réti hordalékfogó kotrása, fenékgát 

helyreállítása. 
6. István-kunyhó melletti patakmedergát helyreállítása, 

fenékgát helyreállítása. 
7. Belterületi mederszakasz helyreállítása. 
A tározó tó tárolási kapacitásának helyreállítása Visegrád 

védelme érdekében elengedhetetlen, hiszen a jelenlegi 
tározókapacitás nulla. Ezt a védelmet a város érdekében vissza 
kell állítani. 

A kotrási anyagok elhelyezését az Ördögbányában, valamint az 
önkormányzat kezelésében levő, a vízlépcső-rehabilitációval 
érintett terület D-i részén – ahol a humuszolás elmaradt (mint-
egy 5 hektárnyi területen) – a későbbi füvesítés érdekében 
kívánjuk elhelyezni. 

A kivitelezést 2002. március–június között tervezzük elvégezni. 
A pályázati támogatás kedvezményezettje a Pilisi Parkerdő Rt. A 
támogatási szerződés most van a szerződéskötés stádiumában. 
Remélhetően minden az eltervezett ütemben és módon valósul 
meg, és idén nyáron már a helyi lakosságot és a turistákat 
rendezett körülmények fogadják és biztosítják felüdülését, 
pihenését. 

Hibbey Alpár (Pilisi Parkerdő Rt.) 

 
A Dunakanyar Erdei Iskola  

békamentési akciója 
 

Ahogy melegszik az idő, a békák is 
felébrednek téli álmukból és 
előmerészkednek búvóhelyükről. Kora 
tavasszal hatalmas tömegekben gyűlnek 
össze szaporodóhelyeiken, a kisebb-
nagyobb vizek partján. 

A békák a kétéltűek közé tartoznak, 
hiszen lárváik, az ebihalak, vízben élnek, 
kopoltyúval lélegeznek, majd ha kinőtt 
mind a négy lábuk, farkuk pedig 
visszafejlődött, kimerészkednek a 
szárazföldre. Bőrük hideg, nyálkás, 
nyirkos tapintású, hiszen fejletlen 
tüdejük miatt nagyrészt a bőrükön 
keresztül lélegeznek, az oxigén viszont 
csak ebben a nyálkás rétegben tud 
oldódni. 

Kifejlődésük után a békák minden 
egyes évben visszatérnek ahhoz a vízhez, 
ahol gyerekkorukat töltötték, hogy itt 
szaporodjanak. Nagyon sokuknak 
azonban ez az utolsó útja, és már el sem 
ér céljához, mert áldozatul esnek az 
autók kerekeinek. A települések 
terjeszkedése, új utak építése vándorlási 
útvonalaikat kettévágja. 

Az Apátkúti-völgyben található 
valamikori horgásztóból megmaradt 
tocsogók, növénnyel benőtt kis vizek a 
békák számára paradicsom. 
Találkozhatunk itt erdei békával, tavi 
békákkal, mocsári békával és legnagyobb 
számban barna varanggyal. A tó mellett 
vezető kis aszfaltút életveszélyes a békák 

számára, több száz békát taposnak össze 
itt az autók egy szaporodási időszak alatt. 

Az erdei iskolások békamentési akciót 
szerveznek. Ez abból áll, hogy 
felállítottunk terelő hálót az út erdő felőli 
oldalán, mely a békákat az út alatt 
található átereszbe tereli, így nem esnek 
áldozatul az autóknak. A terelő 
túloldalán rekedt békákat átszállítjuk a 
tóhoz. 

Ezúton szeretnénk megkérni a 
lakosságot, hogy vigyázzanak a terelő 
háló épségére, és hajtsanak lassan és 
figyelmesen az utakon, hogy minél 
kevesebb kis állatot tapossunk össze. 

                                Menráth Réka 
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NEMZETISÉGI OLDALAK 
Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat 

 

 

Farsangi bál után – 
a fotók tükrében 

 

A Német Kisebbségi Önkormányzat 2002. február 9-én rendezte 

a már hagyományosnak mondható farsangi bálját.  

A bálról az alábbi képek adnak néhány szemelvényt: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendégünk, 
Hadházy Sándor  
polgármester úr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendégeink (jobbról): 
Kalász István tisztelendő atya  

és Brém György úr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Óvó kezek 
biztonságában 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szívélyes a kínálás – 
lehet választani! 



XVIII. évfolyam 3. szám                                       VISEGRÁDI HÍREK                                                                    11                                                                                                                                                                                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A tánccsoport  
felvonulása 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A népi táncosok 
nagy tetszést arattak 

 
���� 

 
Röviden 

a farsangtemetésrıl 
 

Meg kell még említenünk, hogy február 12-én a 
Sirály étteremben farsangtemetést is tartottunk sok, 
éppen ráérő kedves vendég részvételével. 

Olcsó és bőséges vacsora, valamint ifj. Cseke 
Lászlóné kedves tánccsoportja növelte még az este 
hangulatát és színvonalát. 

Az önkéntes szereplőknek, főszereplőknek 
megköszönjük azt az odaadó munkát, amellyel ezt az 
ősi szokást elmélyíteni segítettek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A zenekarnak  
óriási sikere volt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

A legifjabbak is 
készülnek 

 
Figyelem! 

 

A Visegrádi Német Kisebbségi Önkormányzat  
énekkara 2002. március 23-án 18 órakor  

a szokásos időpontban, idén is megrendezi  
a szép, ősi hagyományú 

SAJBÁZÁS 
ünnepségét, a révállomás melletti Duna-parton, 

melyre nagyszámú fiatalságot is várunk. 

Tiszteljük meg ezekkel a tűzkorongokkal  
kedveseinket! 

                             Német Kisebbségi Önkormányzat 
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ORSZÁGGYŐLÉSI KÉPVISELİ-VÁLASZTÁS 2002. 
 

Előző számunkban közzétett felhívásunkra – lapzártáig – a Fidesz MPP–MDF és a MIÉP országgyűlési képviselőjelöltje kívánt a 
bemutatkozás lehetőségével élni. 
 

Tisztelt Választópolgárok! 
Egyszerre könnyű és 

nehéz négy esztendő 
képviselői munka után újra 
vállalva a megmérettetést a 
választók elé állva röviden 
ismertetni az újabb ciklusra 
vonatkozó terveimet, 
elképzeléseimet. Látszólag 
előnyösebb a megszerzett 
tapasztalatok birtokában 
kiállni   a   nyilvánosság   
elé, 

ugyanakkor a magát újra  jelöltető  régi  képviselővel 
szemben – teljes joggal – talán kritikusabbak a választók, 
mint a közéletben korábban nem szereplő esetében. A 
Dunakanyar, főleg Visegrád jelenének, jövőjének 
alakításában az idegenforgalom szerepét úgy gondolom, nem 
kell túlságosan hangsúlyozni.  A turizmus egy 1600 lakosú 
település életében nemcsak a megélhetést biztosító 
jövedelmet, a bevételeket növelő fejlesztéseket, hanem a 
lakosság türelmét igénylő számos gondot is jelent, gondolok 
itt elsősorban a megnövekedő forgalomra, a környezetünket 
érő terhelésekre. Ezért a következő években képviselőként 
egyik fő célkitűzésem a Fellegvárba vezető panorámaút 
felújítása és tehermentesítése, az autóforgalom megosztása. 
A közlekedési viszonyok javításával együtt kell járnia az 
ország egyik legismertebb, leglátogatottabb történelmi 
emléke, a Fellegvár műemléki rekonstrukciójának is, amely a 
Széchenyi-terv támogatásával megvalósítható. 

Mind polgármesterként, mind országgyűlési képviselőként 
örömömre szolgált, hogy tevőlegesen részt vehettem 
Visegrád Duna-parti területeinek visszaszerzésében, amely 
mind-annyiunk régi vágya volt. A területek egy részén meg 
kívánjuk teremteni a horgászturizmus feltételeit, 
horgászstégekkel, illemhelyek kiépítésével, a horgászati jog 
megfelelő rendezésével. 

Még márciusban elkezdődik a labdarúgópálya építése, 
amelyet a következő években városi sportcentrummá 
kívánunk fejleszteni, amelyen belül a fiatalok számára a 
Deltánál megszűnő kispályás foci visszapótlása, a Duna-
parton egy csónakház kialakítása, valamint több teniszpálya 
is elkészül. Mindehhez a helyi erők összefogására, további 
önkormányzati költségvetési forrásokra és újabb pályázatok 
elnyerésére van szükség. A Lepence-patak bal partján 
felépülő termál szálló jelentősen megnöveli az önkormányzat 
bevételeit, amely lehetőséget nyújt a visegrádi polgárok 
mindennapi életének jobbítására, a belső úthálózat 
felújítására, a település építészeti képének szebbé tételében, 
amelyben szintén számítok a helyi erők összefogására, 
valamint a kormányzat által nyújtott támogatásokra, 
pályázatokra. Őszintén remélem, hogy az önkormányzati 
bérlakásprogram első szakaszának sikeres lezárulásával újabb 
lakásépítési beruházást indíthatunk el, elősegítve a fiatalok 
megtelepedését, helyben maradását.  

Tisztelt Választópolgárok! Őszintén remélem, a 2002. évi 
választáson az Önök segítségével a jelenlegi kormánykoalíció 
folytathatja programjának megvalósítását.    

HADHÁZY SÁNDOR 

1961-ben születettem a 
Nógrád megyei 
Balassagyarmaton. 
Általános iskolámat 
lakóhelyemen, Szé-
csényben végeztem el, majd 
1975–79-ig Budapesten 
tanultam az ELTE Apáczai 
Csere János Gyakorló 
Gimnáziumában, ahol 
1979-ben érettségiztem. 
Tizenegy hónap    
előfelvételis    katonai 

szolgálat után 1980–85-ig jártam a Budapesti Műszaki 
Egyetem Építőmérnöki Karára, ahol 1985-ben szerzetem 
diplomát szerkezetépítő szakon. 2000-ben a Szent István 
Egyetem Ybl Miklós karán okleveles építőmester képesítést 
kaptam. 1985–1994-ig építőipari vállalatoknál dolgoztam 
építésvezetői munkakörökben, a kilencvenes évek elején 
három évig Németországban. 1994-től egyéni vállalkozó 
vagyok, egy angol-német céget képviselek Magyarországon. 
1985-ben, még egyetemistaként lakóhelyemen Tahiban 
tanácstag voltam, majd az 1990-es önkormányzati 
választásokon a községben önkormányzati képviselő és 
alpolgármester lettem, de külföldi munkavállalásom miatt 
erről rövidesen lemondtam. Az aktív politikai életbe 1996-
ban tértem vissza. 1997 januárjában a MIÉP Pest megyei 
elnökévé, majd szeptemberben az Országos Elnökség tagjává 
választottak. 1997 novemberében az Elnökség megbízott a 
MIÉP pártigazgatói feladatainak ellátásával, amely 
beosztásokat a Parlamentbe kerülésig viseltem. Az 1998-as 
országgyűlési választásokon Pest megyei listás képviselőként 
kerültem be a Parlamentbe. Itt a Környezetvédelmi és a 
Foglalkoztatási Bizottság tagjaként kezdtem dolgozni, majd 
2001-ben a megalakuló Informatikai Bizottságba kerültem a 
Foglalkoztatási Bizottság helyett. 2000-től vezetem a 
Környezetvédelmi Bizottság KAC ellenőrző albizottságát. A 
2002-es országgyűlési választásokon február 15-én vett a 
választási bizottság jelöltként nyilvántartásba, vagyis 
összegyűjtöttem a szükséges számú ajánlócédulát. 

 

Mit szeretnék elérni választókerületemben: 
– a közlekedés gondjainak enyhítésére megkezdődjön az 

M0-ás híd és autópálya építése, 
– ivóvízbázisunk védelmében folytatódjon körzetünkben a 

csatornaépítés, 
– épüljön térségünkben a tömegsport igényeit is kielégítő 

sportcsarnok és uszoda, 
– legyen környezetünk tiszta. 
 

Mit akar a pártom: 
– családi alapon szerveződő szociális piacgazdaságot, ahol 

a magyarság megtalálja boldogulását, saját földjén. 
 

Jelszavam a választáson: „Isten, áldd meg a magyart" 
 

Elérhetőségem: 
Telefonon: 06-20-962-3724  Telefax: 06-26-585-047 
Interneten: www.kissandor.hu  E-mail: info@kissandor.hu 
 

MIÉP: 
Telefonon: 06-80-443-443  Interneten: www.miep.hu 

KISS ANDOR 
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Emberek és háziállataik a réz-, bronz- és vaskorban 
 

A réz-,  bronz- és vaskor közös jellemzője, hogy a 
fémművesség megjelenése és elterjedése mellett az 
állattartás végérvényesen uralkodóvá vált a Kárpát-
medencében. 

Kr. e. 3000 körül, amikor az Égei-tenger partvidékén 
és Kis-Ázsiában kialakult a bronzkori civilizáció, a 
Balkán belső területein is kezdetét vette a rézkori 
fejlődés. Mai ismereteink szerint Bulgáriában jöttek 
létre az első rézfeldolgozó központok, és az új fém 
megmunkálásának technikája innen terjedt el észak 
felé. Emellett szárazabb éghajlat köszöntött be és ez a 
háziállat-állomány rohamos szaporodásához vezetett. 
Főleg a nagyállattartó (szarvasmarha) pásztorkodás 
lépett előtérbe, elsősorban az Alföldön, de a juhtartás is 
jelentős maradt. 

A rézkor középső időszakában az egyik 
legjelentősebb műveltség az ún. bodrogkeresztúri 
kultúra volt hazánk mai területén. Elképzelhető, hogy 
ez a népcsoport állatfeleslegének egy részét már rézre 
cserélte, amelyből félelmetes új harci fegyvereket 
(tőröket és csákányokat) gyártott. Ez a korábbiakban 
ismeretlen technikai fölényt biztosított nekik. Ezt 
sugallja terjeszkedésük Erdély, a mai Budapest és az 
Ipoly völgye felé. 

A pásztorkodó állattartás jelentőségét az is mutatja, 
hogy a rézkor kései időszakában egyes 
pásztorcsoportok vezetőit szarvasmarhákkal és 
borjakkal temették el. Ez alapján feltehető, hogy a 
főnököknek saját állatállománya volt, és csak ők 
vihettek magukkal ennyi élelmet a másvilágra. 

A rézkori szarvasmarhatartás fontosságára egyéb 
régészeti leletekből is következtethetünk. A híres 
budakalászi négykerekű agyag szekérmodell bizonyítja 
a fából összeácsolt, tömör kerekű, több pár ökörrel 
vontatható kocsik használatát. Ezenkívül az ország több 
pontján kerültek elő szarvasmarha-áldozatok. Visegrád 
környékén Pilismaróton és Tahitótfaluban tártak fel 
ilyen áldozati gödröket. Az utóbbiban edények és 
kutya- és juhcsontok mellett fej nélküli, talán nyúzott 
szarvasmarha maradványai feküdtek. A rézkori 
településeken talált oroszlánmaradványok ugyanakkor 
az egykori természetes élővilágra utalnak, 
vadászzsákmányként juthattak a lelőhelyekre. 

Elsősorban a korabeli cseréptöredékek stílusa alapján 
úgy vélik, hogy Kr. e. 2000 táján a Kárpát-medencébe 
keletről állattartó ,,sztyeppei” népek, délről mediterrán 
földművelő csoportok érkeztek, majd összeolvadtak. 
Ennek következtében a korai bronzkorra még jellemző 
pásztorkodás helyébe néhány száz év alatt letelepült 
növénytermesztő és állattenyésztő életmód lépett. 
Emellett a vadászat jelentéktelenebbé vált és ez a 
bronzkori települések állatcsontanyagában is 
megfigyelhető. 

Azonban – főleg a középső bronzkorban – egyes 
településeken megfigyelhető a vadászat súlyának 

ideiglenes megnövekedése is. A korszak embere már 
nem az egyre kisebb számban előforduló őstulokra 
vadászott, hanem gímszarvasra. Ezeknek az állatoknak 
egy része ,,védvadászatnak” eshetett áldozatul, vagyis 
az emberek így igyekeztek szántóföldjeiket megvédeni 
a szarvasok kártevésétől. A szarvasok gyakorisága 
egyébként nedvesebb, hűvösebb éghajlatra és 
kiterjedtebb erdőségekre utal. 

A bronzkorban jelent meg a Kárpát-medence területén 
– szórványos rézkori előzmények után – a ló, amely 
rövidesen a kutya, juh, kecske, sertés és szarvasmarha 
után a hatodik legfontosabb haszonállat lett. A lovak 
megjelenése fontosságban a bronzöntés technikájával 
vetekszik. A felgyorsult lovas közlekedés e korszak 
másik vívmánya és ez új távlatokat nyitott a 
kereskedelemben és hadviselésben egyaránt. 

A sertés számára a hűvösebb bronzkori körülmények 
ideálisak lehettek. Ez a háziállat kizárólag húshasznú 
volt, erre utalnak a lelőhelyekről előkerült gömbölyded 
szobrocskái. Hizlalásuk az erdők makktermésén 
alapult. A juhot gyapjáért és húsáért tartották. 
Valószínűleg ekkor került a Kárpát-medencébe 
Anatóliából egy, a korábbiaknál nagyobb testű ,,fajta”, 
amely több és finomabb gyapjút adott. A kutya ház- és 
nyájőrzőként, valamint a vadász társaként szolgálhatott. 
A bronzkor korai időszakában még ették a kutyahúst, 
erre utalnak egyes lelőhelyeken a feltört agykoponyájú 
kutyamaradványok. 

Visegrádon a középső és a késő bronzkor időszakából 
kerültek elő leletek; a lelőhelyek közül a lepencei a 
jelentősebb. Itt kb. 3000 évvel ezelőtt az urnamezős 
kultúra népe települt meg. Előkerültek földbe mélyített 
házaik, gazdasági épületeik is. Hitvilágukra az itt 
kiásott vadkanszobrocska utal, valamint egy süldő 
malac csontváza, amelyet kultikus céllal temettek egy 
,,méhkas”, vagyis ,,harang” alakú gödörbe. Ennek 
alapján elképzelhető, hogy az évszázadokkal később a 
keltáknál elterjedt vaddisznókultusz csírái talán már e 
kultúra egyes csoportjainál kialakulhattak. 

A kései bronzkor időszaka már a vaskorba vezet át 
(Kr. e. IX–VIII. század). A vasat az emberiség már 
évszázadokkal korábban ismerte a Közel-Keleten, de a 
Kárpát-medencébe csak ekkor jutott el egy keleti 
népcsoport közvetítésével. A görög források 
sigynnának nevezték ezeket az iráni nyelven beszélő 
törzseket. A régészeti kutatás ezt az időszakot nevezi 
preszkíta kornak, amely a Kr. e. VI. századig tartott. Az 
Alföldön ekkor jelentek meg újabb keleti népcsoportok 
és a korábban itt élőket meghódítva, velük 
összeolvadva kialakult az alföldi szkíta kultúra. 
Innentől a gazdálkodáson belül is elsődleges szerephez 
jutott a lótenyésztés. Ezekre a változásokra  már írásos 
források is utalnak, pl. Hé- 

 

(Folytatás a 14. oldalon) 



14                                                                          VISEGRÁDI HÍREK                                                 2002. március 

 

Emberek és háziállataik a réz-, bronz- és vaskorban 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Vaskori állatidolok 

(Folytatás a 13. oldalról) 

rodotosz szerint a szkíták lovaik vérével készítettek 
köleskását. A korabeli temetők, települések 
legjellemzőbb leletei a zablák, bronz tegezdíszek, vas 
harci fokosok, állatalakos bronz póznavégek, 
lószerszámok, bronz- és vaspikkely páncélok és a 
kocsitemetkezések. Mindezek azt bizonyítják, hogy 
akkoriban az Alföldön egy harcias, lótartó nép élt. 

Ugyanekkor a Kr. e. VI. században a mai 
Magyarország nyugati sávjában az ausztriai központú 
Halstatt-kultúra virágzott. Előkelőik erődített telepeken, 
várakban laktak és földhalmok alá, belső faszerkezetű 
kamrasírokba temetkeztek. Náluk is elsődleges szerepet 
játszhatott a ló, de ez a keleti lovaknál nehezebb 
felépítésű lehetett; erre utalnak a sírokból előkerült 
bonyolultabb szerkezetű lószerszámok és a nagy terhek 
szállítására is alkalmassá tett kocsik. 

Továbbra is uralkodó maradt az állattartás, azonban a 
legtöbb háziállat esetében erőteljes méretcsökkenés 
figyelhető meg a csontok alapján. A szarvasmarha, a 
juh és a sertés is elérte addigi legkisebb magasságát. 
Ennek oka ismeretlen, de a legtöbben ezt a tényt a 
vaskor kezdetétől bekövetkező újabb klímaromlásnak 
tulajdonítják. 

Visegrádon a feltárások a Lepence-patak közelében 
hoztak napvilágra Halstatt-kori településnyomokat. 
Ennek a leletegyüttesnek kiemelkedő részét alkotja a 
mintegy 40 darab állatszobor és szobortöredék. Az 
állatplasztika ilyen tömeges előkerülésére hazánkban 
csak igen kevés példa akad. A szobrok kiváló 
anatómiai ismeretről árulkodnak, zömmel 
szarvasmarhát és kiskérődzőt ábrázolnak. Minden 
bizonnyal kultikus rendeltetésük volt. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Visegrádról 

A Kr. e. IV. században újabb népcsoport érkezett a 
Kárpát-medencébe, ezúttal nyugatról. A kelták 
előretörése önálló szakaszt jelentett a terület 
történetében, a késő vaskort és Európa jelentős 
területeit érintette, a Mediterraneumtól a Balkánig. 
Terjeszkedésüket az antik források túlnépesedéssel 
magyarázzák. 

A betörő kelta csoportok a Rajna-vidékről kiindulva, a 
Duna mentén előrenyomulva először a Kisalföldet 
vették birtokukba. Keleti irányba haladva elfoglalták a 
Bakony–Vértes–Pilis vonalát, megtelepedtek a Balaton 
környékén. Legkorábbi leleteik Sopronból, Ménfő-
csanakról és Pilismarótról kerültek elő. A Duna vonalát 
valamikor Kr. e. 300 körül érhették el. A kelta hatalom 
súlypontja ezután helyeződött át a Közép-Duna 
vidékére. A hódítók a Dunakanyartól az Északi-
középhegység vonalán haladtak keleti irányba. Ennek a 
hullámnak fontos temetőit tárták fel Kosdon és Szobon. 
Ez időtől indult meg a szkíta és kelta kultúra 
keveredése az Alföldön, de a kelták más itt élő 
népcsoportokra (illír-pannonok, trákok) is komoly 
hatást gyakoroltak. 

A Kárpát-medencei kelta hatalmat a Kr. e. II. 
században megingatta az északi germán népesség, a 
kimberek támadása. Keleten a felemelkedő dák állam 
jelentett súlyos veszélyt rájuk nézve, de a végső csapást 
itteni uralmukra a római hódítás jelentette a Kr. e. I. 
század közepén. Egyes törzseik Pannonia provinciában 
is megmaradtak, de rövid idő alatt romanizálódtak. 

E sokszínű kulturális keveredés hatása az 
állattartásban is érezhető. Erről, valamint Visegrád 
jelentősnek mondható kelta kori emlékeiről a 
következő számban írunk részletesen. 

Kováts István 
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Gondolatok a túrázásról… 

Már gyerekkoromban vonzódtam a természethez, barátaimmal vagy 
anélkül, de szinte minden szabadidőmet a hegyen töltöttem. Magaslest, 
vagy épp egy ,,bunkert” építve a bokrok között, esetleg lopakodva, 
nyomokat olvasva bújócskáztam társaimmal.  

Édesapámmal sokat jártunk gombázni és miközben kettesben 
sétáltunk, megállás nélkül ostromoltam kérdéseimmel. Egyszerű ember 
létére meglepően sokat tudott az erdő életéről és általában kielégítette 
kíváncsiságomat, bár nehezen viselte, ha valaki zajong az erdőben. Előre 
szólt, ha feltétlen csendben kellett lennem, mert várható valamilyen állat 
felbukkanása és szinte mindig láttunk is néhányat. Tőle tanultam meg 
viselkedni az erdőben, szeretni, tisztelni, és ha szükséges, tartani a 
természettől. Még a mai napig is, ha belefáradok az élet problémáiba, 
céljaimtól fényévekre érzem magam, vagy épp a lelkemben kell rendet 
tennem, békére lelnem, a táj szépsége, a madarak éneke, az erdő 
muzsikája és békéje, ami megnyugtat és feltölt energiával. Itt mindig 
választ kapok kérdéseimre, meglelem a helyes utat.  

Néhány évvel ezelőtt családi kirándulásainkhoz hozzá csapódtak 
gyerekeink barátai is. Később látva céltalan tengődésüket, elkezdtem 
tudatosan szervezni ezeket a programokat. Ettől a pillanattól a nyári 
szabadságunk több napos erdei, ill. csónaktúrákká változtak, vagy ha 
időmből többre nem futotta, rövid számháborúkra, erdei kalandjátékra, 
éjszakai túrákra, vagy egy szalonnasütésre a szabadban mindig 
kerítettünk sort. Ekkor még minden alkalommal szinte csak ugyanaz a 
10–15 fős csapat vett részt, mely mostanra némileg átalakult, hisz az 
akkor még kicsinek számító fiam most kezdi bevonni barátait. E túrák 
egyetlen és egyben legnagyobb jutalma, mikor hazafelé a gyerekek azt 
tervezgetik, merre megyünk legközelebb, és az esti tábortüzek pislákoló 
parazsa mellett felelevenítjük régi emlékeinket, jókat mulatva rajta.       

Óriási élmény, ha nagy ritkán megpillanthatjuk, amint csíkos 
kismalacok loholnak az anyjuk után, vagy utunk során a semmiből elénk 
toppan egy csapat muflon, esetleg néhány szarvas egy kőhajításra tőlünk 
megtorpan, és azután tovább iramodik. Már jó ideje érlelődött bennem a 
gondolat, látva a tévé, videó- és számítógép-függőséget, mozgásszegény 
életünk, hogy megismertetem a gyerekeket ezekkel az élményekkel, 
ezáltal egy tartalmasabb és egészségesebb élet alternatíváját nyújtva 
számukra, ill. azon felnőttek számára, akik az élet eme értékeiről már 
megfeledkeztek. 

Ezért a 2002-es évben a Visegrádi Sportegyesületen belül 
megalapítottam a túra- és szabadidő szakosztályt, mely egyelőre anyagi 
bázis nélkül, néhány felújításra váró csónakkal, de működik. 

Céljaim röviden: a szabadidő egészséges eltöltésének lehetősége, 
környezetünk megismertetése, a természet szeretetére, tiszteletére és 
megóvására való ,,nevelés”. Véleményem szerint, a fiatalság számára 
fontos a tartozás egy közösséghez, valamint a bajtársi kötelék 
kialakulása társaik felé. Egy jól működő, rendszeresen együtt túrázó, 
sportoló baráti csoport, ill. közösség hasznosan összefogná, segítené a 
teljes ember kibontakozását, pozitív erényeinek feltárását. 

A szakosztály elsősorban szabadidős sporttevékenységeknek kíván 
otthont adni: vízi, kerékpár- és gyalogtúrák, sportvetélkedők, valamint 
táborok szervezésével, bonyolításával. Ezeket a programokat 
lehetőségeink szerint összekötnénk kulturális és természeti értékeink 
megismertetésével, pl.: csónaktúráinkon betértünk a komáromi várba, 
bicikli- és gyalogtúráink alkalmából megtekintettünk néhány várromot, 
műemléket és múzeumot. Az idei év tervei között szerepel néhány 
gyönyörű, ám természeti kincseink megóvása érdekében, a közönség elől 
elzárt barlang megtekintése is.  

A programok alkalmával szeretném megismertetni a túrázás és vízi 
túrázás alapvető írott és íratlan szabályait. A táborozások során az együtt 
dolgozó, egymásra utalt gyerekek megtanulnak odafigyelni egymásra. 
Ugyanakkor a tiszta levegő, a csodálatos tájak, az üde, zöld környezet és a 
harmonikus mozgás kedvezően befolyásolhatja testi, lelki állapotunkat. A 
megszokottól eltérő fizikai megterhelés az elhízás veszélye nélkül növeli 
étvágyunkat, próbára teszi szervezetünket, ezzel erősíti és fejleszti az 
izomzatot, javítja a vérkeringést és fokozza az immunrendszer működését. A 
váratlan szituációk megoldása javítja a gyerekek találékonyságát. 
Programjainkról plakátokon és szórólapokon tájékoztatjuk az érdeklődőket. 

A Magyar Turista Szövetség valamikori főtitkárának szavaival fejezném 
be mondanivalómat: 

„A turistaság testi és lelki értékek összessége és összhangja. Eszményképe 
az egész-séges, ellenálló és teljesítményekre képes test, de ugyanakkor a 
tiszta, emelkedett és szépségért rajongó lélek.” 

                                                     Bártfai István 

Kedves  
olvasmányom 

 

Nagyon szeretek olvasni. Ezért nehezen tudok egy 
konkrét könyvről írni. (Nem is tudok.) Egy időben 
mindent elolvastam, ami a kezembe került, legyen az 
szépirodalom, ponyva, vers vagy ismeretterjesztő mű. 
Néha azon kaptam magam, hogy egyszerre olvasok több 
könyvet. Aztán ez a ,,mindenevés” kicsit letisztult, bár ma 
is van úgy, hogy nehezen döntöm el, hogy a sok könyv 
közül mit is olvassak el? 

A legjobban a történelmi regényeket szeretem. 
Számomra van egy közös pont Mika Waltari, Passuth 
László, Umberto Eco, Franz Werfel, Gárdonyi Géza, Kós 
Károly, Henryk Sienkiewicz, Irwin Shaw, Robert Merle, 
Szentmihályi Szabó Péter és még sokak írásaiban.  

A mindent látó és láttató művész történelmi hűségével és 
lebilincselő mesélőkészségével mutatják be a gyarló 
embert, az adott kor jellemző hibáival, de az örök 
igyekezettel, amely minden korban és társadalomban a 
szebb keresésére sarkall. Emberekről szólnak ezek a 
könyvek, akiket a vágyak és szenvedélyek ugyan-úgy 
vezetnek, az önzés, hiúság, becsvágy ugyanúgy 
lealacsonyítanak, mint a ma emberét. És egyáltalán: 
kézzelfogható közelségbe kerülnek letűnt korok és 
jellemző pillanataik a britanniai római hadsereg 
mindennapi életétől kezdve, a középkori Bizánc intrikus 
világán át egészen a világháborúk pokláig. 

Nem utolsó szórakozás alámerülni egy pillanatra az 
emberiség évezredes tudásának kincsestárába, amit ezek a 
könyvek közvetítenek. Mert bármennyire kiszínezte ezeket 
az írói fantázia, bármennyire is a képzelet szülöttei egyes 
szereplők, az ember a valaha volt valósággal szembesül. 
És – Fekete István szavaival élve – ,,a valóság sokszor 
szebb, mint a hazug ábránd”. 

Kováts István 
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KÖZÜGYEINK 
 

Kérés a lakossághoz 
 

Közterületeink tisztaságának, rendjének és szépségének 
megteremtése és fenntartása érdekében, a korábbi években 
tapasztaltakra tekintettel  

Visegrád  
Turisztikai és Városszépítő Egyesülete 

az alábbi kérésekkel fordul a lakossághoz:  
Kérjük azokat, akik eddig csak közönséges 

nylonzsákban rakták ki az utcára elszállításra szánt 
szemetüket, hogy a jövőben csak kukában, vagy OTTO-
zsákban rakjanak ki szemetet, mert a szállító másképpen 
nem viszi el, és az otthagyott szemét szétszóródva 
nagyban szennyezi a környezetet. 

 

Kérjük azokat, akik eddig az utcai szemetesekbe rakták 
a háztartási szemetet, vagy a patakpartra, árokba hordták 
kerti hulladékukat, hogy jövőben ne a közterületekre 
hordják a szemetüket. 

 

Kérjük azoknak az ingatlanoknak a tulajdonosait, 
bérlőit, akik házának, telkének környezete piszkos és 
elhanyagolt, hogy gondoskodjanak a rendszeres 
járdasöprésről, fűnyírásról, a kerítéssel határos közterület 
rendben tartásáról. 

 

Különös hangsúllyal kérjük az üzletek, szórakozóhelyek 
tulajdonosait, hogy naponta tegyék rendbe a hozzájuk 
tartozó közterületet, söpörjék a járdát, és gondoskodjanak 
arról, hogy a bejáratnál legyen csikktartó, szeméttartó. 

 

Kérjük a kutyatulajdonosokat, hogy ne engedjék a 
városban szabadon kóborolni állataikat, mert az 
összerondított járdák és parkok, a széttépett és széthurcolt 
szemeteszsákok tönkreteszik mindazok munkáját, akik a 
város tisztasága és szépítése érdekében dolgoznak.  

 

Végezetül kérjük a város állapotáért elsősorban felelős 
városvezetést, a polgármesteri hivatal illetékeseit, hogy a 
törvényeket és rendeleteket lelkiismeretesen betartó nagy 
többség érdekében hasson oda, hogy mindenki ismerje fel 
és érezze felelősségét a közös tulajdon, a közterület 
rendjéért és tisztaságáért, és ennek megfelelően mindenki 
tartsa be azokat a rendeleteket, amelyek az utcák 
tisztasága és rendje érdekében születtek. 

 

                         Visegrád 
Turisztikai és Városszépítő  

                        Egyesülete 

Levél Abonyi Gézának 
 

Kedves Géza! 
Szép és nemes célokat tartalmazó levelet kaptam 

Tőled. Közlöd, hogy megalakult Visegrád Turisztikai és 
Városszépítő Egyesülete. Kéred, hogy ha egyetértek a 
célkitűzéseivel, lépjek be, és segítsek azok 
megvalósulásában. A levélhez mellékelsz egy belépési 
nyilatkozatot is. 

Már a rómaiak megfogalmazták: Beatus ille, qui 
procul negotiis. – Boldog, aki távol marad a 
közügyektől. Bizony, a közügyek megoldásán fáradozók 
sokszor több elmarasztalásban részesülnek, mint 
elismerésben. Vajon miért van ez így? Szokás azt 
mondani: Azért, mert a magyar ilyen. Ámde a fenti 
felismerésre nem magyar ember jutott, hanem latin. 
Nem tudjuk tehát a pontos választ, amiként azt sem, 
hogy újra és újra mégis mindig voltak, vannak és 
lesznek a közügyek intézésére vállalkozó emberek. – 
Szerencsére! 

Hálátlan feladatra vállalkoztál. Sok kritikát fogsz 
kapni. Miért így történt valami az egyesület 
munkájában, és miért nem máshogy? Emlékszem 
például egy esetre – vagy húsz éve történt –, amikor a 
Visegrádi Csatornamű Társulat egyik intézőbizottsági 
tagja voltam: Hányan átkozták el a csatornaépítést! Ha 
mind fogott volna, már régen a pokolban lennék, és ott 
is maradnék. Legjobban azonban annak az utcának a 
lakói estek kétségbe, amely utcában statikai gondok 
miatt nem épülhetett csatorna. A képviselőjük ezt 
taglalván, még sírva is fakadt. – Néha nemcsak Isten 
útjai kiszámíthatatlanok, hanem az embereké is… 

Mégis mindig újra kell kezdeni! Szükség van erre az 
egyesületre! Nem adhatjuk fel azon vágyunkat, hogy 
Visegrád tiszta és szép legyen! Ezért mindenekelőtt 
gratulálok Neked ezért a kezdeményezésért. Irányítsd 
ennek az egyesületnek a munkáját. Hass oda, hogy e 
munkálkodás révén mind jobban megközelítsük azt az 
állapotot, amely már nem ad okot a szégyenkezésre. 

Dicséretem és biztatásom mellett óvlak is! Ezt az 
egyesületet minden visegrádi lakosnak illő támogatni! 
Ha másként nem, akkor csak úgy, hogy örül az 
egyesület létének, az általa elvégzett munkának, az 
eredményeknek. Nehogy beleess tehát a politikai 
polarizáció csapdájába! Ennek az egyesületnek nem 
lehet semmilyen köze semmilyen politikai irányzathoz. 
Ha ugyanis köze van, akkor ez nem városszépítő 
egyesület, hanem valamelyik párt ügyintéző csapata. 
Jómagam politikai vonatkozásban elkötelezett vagyok, 
de mégis azonnal kilépnék ebből az egyesületből még 
akkor is, ha az én irányzatommal kötnél bármilyen 
paktumot. Egy település lakosait – valamennyit – 
lehetetlenség arra kérni, hogy vállaljon bármilyen 
azonosságot egy olyan egyesülettel, amely politikailag 
valahová elkötelezett. Pedig a városszépítéshez szükség 
van kivétel nélkül valamennyi lakos segítségére. 

Kívánom,  hogy  sok  sikerélményed  legyen!  Ekkor  
ugyanis mindannyiunknak ugyanilyen érzése lesz, akik 
ebben a kis városban lakunk és élünk. 

Baráti szeretettel köszönt 
 

Bánó László 
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Hónapoló – március 
 

A tavaszi ünnepkörben karácsony után a legnagyobb, 
legszentebb, legcsaládibb és mégis a legközösségibb 
ünnepünk a húsvét. A kereszténység e napon ünnepli 
Krisztus feltámadását, s ekkor ér véget a negyven napos 
böjt, a hústól való tartózkodás. Nem kell nyelvésznek 
lenni, hogy kitaláljuk, innen ered az ünnep magyar neve. 

A húsvét megünnepléséről már a III. századtól vannak 
adataink, de igen sokáig ezt az ünnepet világszerte más és 
más időben tartották. A niceai zsinat határozta el 325-ben, 
hogy a húsvét a tavaszi napéjegyenlőség után következő 
holdtöltét követő vasárnap tartassék. A húsvét tehát 
mozgó ünnep, s így hol didergősre, hol napfényesre 
sikeredik. Az ünnepkörhöz természetesen szertartások is 
tartoznak, mint pl. az ételek – a bárány, tojás, kenyér és 
kalács – megszentelése.  

A tojás nagyon fontos szerepet tölt be a húsvéti 
népszokásban. Elsősorban a termékenység megtestesítője, 
de rontáselhárító, varázsló erőt is tulajdonítanak neki. Az 
egyházi szimbolikában pedig a sírjából feltámadó 
Krisztust jelképezi. 

A mai húsvéti locsolkodás sok mindenben különbözik a 
hajdanitól. Eredetének egyházi magyarázata részint a 
keresztelésre utal, részint pedig egy legendára, amely 
szerint a Jézus feltámadását hirdető jeruzsálemi 
asszonyokat a katonák hideg vízzel locsolva akarták 
elhallgattatni, elűzni. 

A szagos víz, szappanos víz, kölni (sőt, olyankor parfüm 
és spray) versikék, mondókák kíséretében történő 
locsolása viszonylag új keletű, városi eredetű. Faluhelyen 
régente egy jó nagy veder kútvíz járta. S mindegyik 
sivalkodó lány megkapta a maga adagját. A nem igazán 
gyöngéd kedveskedést illett piros tojással, kínálással 
jutalmazni. Érthető hát, miért hívták ezt a napot 
,,vízbehányó” hétfőnek. Egyes vidékeken pedig húsvét 
utáni kedden a leányok locsolták vissza a legényeket. 

Manapság bizonyára kevesen tartják be önként a 
negyven napos böjtöt. Ám ha nem is vagyunk szigorúak 
magunkhoz, mint őseink, remélhetőleg mindenki 
megpróbálta beljebb húzni egy-két lyukkal a nadrágszíjat, 
vagy szorosabbra fogni a szoknya korcát. A hónap végéig 
még le lehet vezekelni bűneinkből, ha van mit. 

S lássuk még az ünnep előtti, alatti és utáni étkeket. A 
nagyhéten, zöldcsütörtökön valamilyen zöld színű 
főzeléknövény került az asztalra. Nagypénteken hal és 
tojásételek, de gyakori volt a babos étel is. Nagyszombat 
este ért véget a böjt, és sokan már ekkor nekiláttak a főtt 
sonkának, melyet sok-sok, frissen reszelt tormával és édes 
foszlós kaláccsal házasítottak. Ebédre pedig 
mindenképpen illett valamilyen, bárányból készült ételt 
adni. Édesség volt a mákos és diós patkó, s a locsolókra 
tekintettel készültek a különféle pogácsák. S ha mindezt 
derekasan kibírjuk, az ünnepek után jöhet az 
elmaradhatatlan rakott krumpli – vagy esetleg egy 
léböjtkúra. 

Nagyon fontos, hogy a húsvétot ne csak az eszem-iszom 
tegye ünneppé. Legyen környezetünk és terítékünk is 
tavaszcsalogató. De még ennél is fontosabb, hogy 

készülődvén a húsvétra, az ünnep alatt is gondolkodjunk 
el egy-egy percre. Tehát mindent a szemnek, mindent a 
szájnak, s ha lehet, mindent a léleknek. 

 

…és tudják-e, miért szimbóluma a húsvétnak a 
nyúl? 

A húsvéti időszakban a Hold is tojás alakú, hiszen az 
ünnep telihold utáni első vasárnapra esik. Ha tiszta az ég, 
ilyenkor a Hold foltjaiban egy nyulat lehet felismerni, s 
ezt egyébként az aztékok, bantuk, egyiptomiak, görögök 
és a busmanok is látták. Az üregi nyúl Venus istennő 
állata volt, míg a vadnyúl Dianáé, a vadászat istennőjéé, 
tőle örökölte meg a Szűzanya és vált Szentháromság-
szimbólummá. A középkorban a böjti időszakban a 
nyúlhús fogyasztása engedélyezett volt, ez is biztosította 
továbbélését a jelképek között. 

Áldott ünnepet mindenkinek! 

Bártfainé Répás Ildikó 
Grósz,  Szalai és Schubauer család 

 

Nem volt a Csukavölgyi út sohasem kiemelt jelentőségű 
utcája Visegrádnak, de élt az utcában három család, amely 
társadalmi rendszerektől és egyesületektől függetlenül, azt 
az utcát, amelyben lakott, a sajátjának tekintette, már 
földút korában is és most is, aszfaltos út állapotában. 

 Már gyermekkorom óta emlékszem, hogy az idős Franci 
bácsi milyen lelkesen takarított tavasszal, locsolta a 
virágokat nyáron és söpörte a havat, meg felszórta az utcát 
télen. 

És ezt a nézetet fokozatosan átvette a család. És ezt a 
szorgalmat mint az utcának sok évig tanácstagja, én sem 
akartam soha felhasználni és kisajátítani. Mert ez a 
szorgalom a családé. Ezé a három családé. És azért írom 
meg ezt a kis rövid észrevételt, mert a Tibi ismét kitett 
magáért. Tudom, hogy Visegrádnak több ilyen szorgalmas 
kis ,,sejtje” van. Na, ezeket kell összekötnünk. No és még 
egy! Ez a három család csöndben végezte dolgát. Nem 
szidott senkit, nem marasztalt el senkit, csak tette a dolgát. 

Schandl Lajos visegrádi polgár 
 

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����  
Az óvoda hírei 

    

Szeretettel várjuk az új kiscsoportosokat és szüleiket április 
első két hetében a beiratkozásra! 

Beiratkozás ideje: 

2002. április 2–12-ig. 
Helye: 

Óvoda, Visegrád, Fő u. 18. 
Szükséges dokumentumok: 

– gyermek születési anyakönyvi  
   kivonata, 
– szülő személyi igazolványa, 
– gyermek TAJ-száma. 
 

Kellemes húsvétot és vidám locsolkodást kívánunk! 

Dobó Istvánné 
óvodavezető 
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Flóra-díj  
– Spenót-díj 

 

Februárban Flóra-díjat érdemelnek a Királyi Palota 
azon dolgozói, akik a palotával szemben húzódó, igen 
hosszú, a megszokottnál jóval szélesebb és kétoldalt 
gyeppel szegélyezett járdát gyönyörűen megtisztították, 
kikapálták és a keletkezett szemét eltakarításáról is 
gondoskodtak.  

A díj megilleti Kovács Lajost is, aki magánzóként, 
társadalmi munkában ezt a munkát a Mátyás-szoborig 
folytatta (mellesleg ezt eddig is folyamatosan megtette).  

Sajnos, egyidejűleg Spenót-díj jár a böjti szeleknek, 
mert a parkban lévő, ősz óta felgyülemlett száraz 
faleveleket és egyéb hulladékokat ismételten 
felkavarják, és a már megtisztított területre hordják.  

Szerencsére az önkormányzat szemfüles dolgozói 
észrevették, és most már itt is rend van. Így 
mindnyájunk örömére tavaszra Flóra győzött, amihez 
gratulálunk az illetékeseknek. 

G. N. N. 

Idézet Laczkó Géza Rákóczijából: ,,A magyar 
gyanakvó és hiszékeny, egyet akar mind, de mind 
másképen. Ugyanazt a sültet ki-ki más szósszal 
szervírozná.” 

 

Második országos babafesztivál  
Visegrádon 

 

Pályázati felhívás 
 

A visegrádi Mátyás Király Művelődési Ház és a Szent 
György Lovagrend a 2002. évi Nemzetközi Palotajátékok 
alkalmából országos, történelmi kosztümös babakészítő 
pályázatot hirdet. A szervezők XIV–XV. századi hiteles, 
magyarországi ruházatú babákat várnak a következő címre: 

Mátyás Király Művelődési Ház 
2025 Visegrád, Széchenyi u. 11. Tel.: 06 (26) 398-128. 

Az elbírálásnál előnyben részesítjük az emberi test 
arányait követő babákat. 

Beküldési határidő:  
2002. június 30. 

A verseny győzteseit egy szakértő és egy gyermekekből 
álló zsűri választja ki, és magas díjazásban részesíti. A 
legszebb babákból a Nemzetközi Palotajátékok idején 
kiállítást rendezünk. Minden babát megőrzünk, és 
készítőiknek kívánságra visszaküldjük. 

Ajánlott irodalom: 
Képes Krónika. Hasonmás kiadás. Felelős szerkesztő: 

Kispéter András. Magyar Helikon, Budapest, 1964. I–II. 
kötet. 

Domanovszky Endre: Korok ruhái. Corvina, Budapest, 
1979. 

Régi magyar öltözködés. Válogatta, bevezeti: Benyóné Dr. 
Mojzsis Dóra. Magvető, Budapest, 1988. 

Nagy Géza–Nemes Mihály: A magyar viseletek története. 
Budapest, 1900. 

 

Visegrádi kirándulás 
 

Gyermekkorom óta kedvelt kirándulóhelyem Visegrád. 
Sok szép emlék fűz ide a múltból, jóbarátokkal gyakran 
töltöttem itt felejthetetlen órákat, napokat. Ezúttal a tél 
derekán, január végén vonzott ide Gróh János kiállítása. 
Már az is meglepett, hogy nem a turistaidény sűrűjében 
rendez a visegrádi művelődési ház képzőművészeti 
kiállítást, később más bámulni valóm is akadt. Szemet-
lelket gyönyörködtető élmény volt a képek álomszerű 
költőisége, az ismert tájak szívet simogató 
átszellemültsége.  

Már hazafelé indultam volna, mikor vidám csiviteléssel 
fészekalja kisgyermek érkezett a kiállítóterembe bájos, 
filigrán, kedves hangú tanítónővel az élükön. Tágranyílt 
szemekkel forgatták körbe fejecskéjüket, majd vezetőjük 
biztatására egyik képtől a másikhoz szaladtak, ügyes 
kérdések, okos feleletek röpködtek, nem tudtam elszakadni 
tőlük. Később, a vendégkönyvben lapozva láttam, hogy 
nem egyedi esetnek vagyok tanúja, az iskolás gyerekek 
rendszeresen látogatják a tárlatot tanáraikkal.  

De jó ilyet látni! Egy kicsi város művelődési háza itt 
valóban a művelődést szolgálja. A kicsit romantikus épület 
minden terme foglalt. A padlástérben batikműhely 
működik, cserkészek tartanak foglalkozásokat, az emeleten 

horgászegyesület tagjai jönnek össze, zenekari próbákat 
tartanak rendszeresen. 

 A könyvtár jól fűtött, jól világított termében hifi-torony, 
CD lejátszó, videó, tv, számítógép stb. működik, és 
természetesen sok ezer könyvből válogathatnak az 
érdeklődők. Jönnek is szorgalmasan. Vizsgára készülő 
diákok, szépirodalomra, tudományos eredményekre 
kíváncsi felnőttek, mesére éhes kisgyerekek. Tartalmasan 
tölthetik el idejüket a nyugdíjasok, az alagsorban a 
serdültebb ifjúság is szórakozhat.  

Milyen öröm, hogy az eldurvuló, irigykedő, anyagias 
világban olyan intézményt is találhatunk, ahol a szellem az 
úr. 

Szívből gratulálok a művelődési ház vezetőségének, a 
fenntartó helyi önkormányzatnak, az iskoláknak, a csendes, 
eredményes jó munkához! Elszalasztottam a hazafelé tartó 
buszt, talán nem is csak egyet, de nem bántam meg! 
Épületes, szép élmény volt ez a visegrádi kirándulás. 

                                     Dr. Abonyi Ivánné Budapest  

                                           Tel.: 06 (1) 338-4741
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Boszorkánysarok 
 

Üdvözlet! Ha felnyergelték 
seprűiket, indulhatunk második 
utunkra a boszorkánybirodalomba. 

Ígéretem szerint kalandozásunkat a 
fűszerekkel kezdjük, melyek a 
gasztronómiai élvezeteken túl 
illatukkal is egyedi hangulatot 
teremtenek környezetünkben és a 
mesés Kelet országainak messzi tájait 
és titkait juttatják eszünkbe. 

Az ánizs, a fahéj, a szerecsendió, a 
gyömbér, a bors, a kardamon, a 
szegfűszeg, a szegfűbors és nem 
utolsó sorban a vanília mind keleti 
karavánokkal vagy tengerentúlról 
jövő hajók rakományaként érkeztek a 
fűszerkereskedőkhöz, akik 
továbbjuttatták a világ minden tájára. 

A bors mindegyik közül a 
legfontosabb kereskedelmi árucikk, 
kúszónövény, szőlő formájú 
terméssel rendelkezik, melyet 
megszárítva kapják a fekete borsot. A 
fehér bors nem más, mint a 
tulajdonképpeni bors, melynek fekete 
burkát lehántolják. Manapság 
Malabár tengerparti részén, a 
Malacca-félszigeten és a maláj 
szigeteken termesztik. Az ókori 
Rómában borssal teli kis zsákocskák 
fizetőeszközként is szolgáltak. A 
fűszerek birtoklása mérhetetlen 
gazdagságot és politikai hatalmat 
jelentett, hála Istennek ez ma már a 
múlté. 

Manapság már üzletekben, 
grammra, saját ízlésvilágunknak 
megfelelően válogathatjuk ki és 
vásárolhatjuk meg fűszereinket és 
készíthetünk belőle a 
füvesboszorkány leírása szerint pl. 
gyomorkeserűt, melyből 1-1 kupica 
elfogyasztása jótékonyan hat 
közérzetünkre, emésztésünkre. 

Gyomorkeserű: Tegyünk 2-2 g 
szárított zsályát, angyalgyökeret és 
borsmentát,  valamint 3 g frissen tört  

ánizst, 2 csillagánizst és 7 tört 
koriander magtokot (esetleg magot) 
egy üvegbe és öntsük fel 0,5 l 
pálinkával. Két-három hét érlelés 
után szűrjük le a folyadékot, majd 
keverjük össze 300 g cukorból és 80 
ml vízből készített sziruppal. Ezt 
követően öntsük vissza az egészet az 
üvegbe és érleljük fogyasztás előtt 
már két hétig. 

Az illatok hatása pl. az érzelmekre 
nem a XXI. század találmánya, már 
az ókorban is hasonló célt szolgáltak. 
Szerintem is, semmi sem fejezi ki 
jobban érzelmeinket, mint az illatok, 
hisz a különböző aromák, 
aromakompozíciók erősen hatnak 
lelkünkre. Míg látáskor, halláskor az 
agyunk racionális részét használjuk, 
addig szagláskor az illatmolekulák 
szűrés nélkül kerülnek az agy azon 
részébe, amely az emlékekért és az 
érzelmekért felelős. Minden 
lélegzetvételkor tízmillió szaglósejt 
dolgozik, ezért fordulhat elő, hogy 
már a frissen őrölt kávé illata is 
fokozhatja a vérkeringést, vagy 
fűszeres, virágos illatok 
felkorbácsolhatják a vágyakat. A 
szerelmes illatok szinte mindegyike 
tartalmazza az istenek virágának 
olaját, a rózsát, amely a monda 
szerint Ámor édes nevetéséből és 
Venus tűzpiros könnyeiből 
teremtődött. Bizonyított, hogy a 
férfiakra a legerősebb erotikus hatást 
azok a parfümök gyakorolják, 
melyekben fellelhető a fahéj, a 
levendula, a narancs, a gyömbér, a 
szantál és az édes fák illata. Mire 
elérkezik május, a szerelem hónapja, 
ígérem, beavatom Önöket a szerelmi 
bájitalkészítés művészetébe, addig is 
készítsünk egy kellemes 
harmóniateát, úgy „füves-boszi 
módra”, hogy hű maradjak 
önmagamhoz s világszemléletemhez, 
melynek fő alkotópillére a harmónia, 

az egészség és a pozitívumok 
meglátásának képessége. 

Harmóniatea: Keverjük össze 
azonos arányban a következőket: 
körömvirág, édesgyökér, 
szagosmüge, fahéj, menta, 
citromszagú melissza, levendula, 
szederlevél, hársfavirág és 
csészénként 2 illatos rózsabimbó. 

Csészénként forrázzunk le egy 
teáskanál keveréket, 5 percig lefedve 
hagyjuk állni, majd édesítsük mézzel. 

Adjuk át magunkat a tea 
élvezetének, s közben gondolkodjunk 
el, mivel is kell készülődnünk a 
közelgő húsvétra. Tőlem néhány 
ötlet, természetes színezőanyagokra: 
buzérgyökér, vöröshagymahéj, kékfa, 
kamilla, dió vagy a gilisztaűző 
varádics. Mind-mind gyönyörű 
árnyalatú természetes hangulatot 
keltő tojások festésére alkalmas, de 
az igazi „boszorkánytojás” 
kollázstechnikával készül és festett, 
préselt növényekkel és virágokkal 
díszíti a fészekbe kerülő tojásokat. Ne 
feledjük lakásunk virággal való 
feldíszítését sem, hisz a 
környezetünkbe színt és fényt hozó 
csokrok, díszek jótékonyan hatnak 
lelkünkre, hangulatunkra is. Egy 
érdekes történettel búcsúzom, s hogy 
mi benne az érdekes? Szerintem az, 
hogy pont tőlem kell ezt hallaniuk! 

Manapság már csak dekorációs 
célokat szolgálnak a húsvéti 
koszorúk, de régen komoly 
funkciójuk volt. A kilenc féle fából 
font koszorúnak ugyanis távol kellett 
tartania a háztól a boszorkányokat és 
démonokat, a virágból kötött 
koszorúk pedig a villámcsapástól 
védtek, persze csak akkor, ha a 
virágokat egy szót sem szólva, némán 
szedték le. Jövő hónapban készülünk 
a tavaszéledésre és a szerelemre! 
Viszlát!          BOSZI 

 

A  MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI 
 

A tavaszi idényben a hónap utolsó péntek estéin rendezendő 
előadás-sorozat második előadása 

– nagypéntek miatt – március 22-én, pénteken 18 órakor lesz a könyvtárban. 

GRÓH DÁNIEL 
Régész előadásának címe: 

A magyar zene gyökerei 
Mindenkit szeretettel várunk! A belépés díjtalan! 
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Tanulmányi kirándulás  

Budapestre 
 

A budapesti Goethe Intézet neve jól ismert a németet 
tanítók és tanulók számára. Továbbképzéseiket, 
programjaikat elsősorban felnőtteknek ajánlják, de idén 
januárban az általános és középiskoláknak különleges 
kiállítást szerveztek, melyet az Áprily Lajos Általános 
Iskola hetedikesei is megtekintettek. 

Ahogy a meghívóban is leírták, ,,…a multimédia 
kiállítás szavakkal és szavak nélkül tájékoztat, kreatív 
és szokatlan módon dolgoz fel nyelvi és országismereti 
témákat… A német nyelv látható, hallható és átélhető 
lesz.” 

Ostermann Anett: ,,Az tetszett a legjobban, hogy 
mindenhez hozzáérhettünk, fülhallgatón keresztül zenei 
részletet vagy filmjelenetet hallottunk, szavakat 
rakhattunk össze forgatható rudakból, mindenhez 
hozzányúlhattunk, érintésre szavak jelentek meg 
táblákon – semmi sem emlékeztetett a szokásos 
kiállításokra.” 

Miután játékosan megismerkedtünk a német nyelvvel, 
kultúrával, elmentünk a Nemzeti Múzeumba, hogy 
többet tudhassunk meg a magyar–bajor kapcsolatok 
1000 évéről. A történelmi emlékek bizonyították szoros 
kötődésünket a bajor múlthoz. Különösen érdekes 
megoldással találkoztunk, amikor erőnket egy íj 
kifeszítésével próbálhattuk ki, vagy beülhettünk egy 
török sátorba. 

Fontosnak tartjuk, hogy gyerekeink ne csak 
könyvekből, tanórákból merítsék ismereteiket. 
Köszönjük Zeller Tibor úrnak, a Sirály étterem 
tulajdonosának, hogy a kisbusszal kényelmesen, 
gyorsan eljutottunk Budapestre és vissza. 

Schmidt Péterné   
és Harasztiné Estók Judit   

kísérő tanárok  

Iskolai beiratkozást 
lásd TÁJÉKOZTATÓ cím alatt!

Az Európai Nyelvek Napjáról még egyszer 
 

          Áprily Lajos: EURÓPA 
 

Krisztus, Homeros, Dante, Goethe népe, 
mely most pazarlod férfi-gyermeked, 
ha lezuhansz a múlttalan sötétbe, 
ki gyújt majd benne új tüzet neked? 
 
          Lajos Áprily: EUROPA 

Christus’, Homers, Dantes, Goethes Volk, 
der deine Manneskinder jetzt verschwendest, 
fällst in vergangenheitslose Dunkeln, horch, 
wer schürt Dir neues Feuer in des? 
 

Fordította:  
Olajos Viktor, a pilisvörösvári Német Nemzetiségi Gimnázium 12. osztályos tanulója a 2002. január 21-én 

rendezett Európai Nyelvek Napja alkalmából az Áprily Lajos Általános Iskola felkérésére. 
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Egy szakkörről, ami talán nem is 
szakkör 

 

Iskolánk érdeklődő tanulói havonta egy alkalommal 
kirándulást szerveznek. A szakkörösök maguk döntenek a 
következő havi programról, vagyis annyiban különbözik 
ennek a kis csoportnak a tevékenysége a hagyományos 
szakköri munkától, hogy nem éves tematika alapján 
működik; munkájukban több az ötletszerűség, mint a 
tervszerűség. 

Hol is jártak eddig? 
Októberben erős túrával kezdtek, Leányfaluról jutottak föl a 

Vöröskő-sziklához, majd onnan Tahiba érkeztek. 
Novemberben az érdi Földrajzi Múzeum és a nagytétényi 
Kastélymúzeum kiállítását tekintették meg. A decemberi 
programon a Tropicarium egzotikus világával ismerkedtek, 
majd a Planetárium előadását élvezték a diákok. 

Legutóbbi alkalommal az Állatkertbe látogattak, majd 
megnézték a Gyűrűk ura c. filmet. Általában 12–15 fő vesz 
részt a különböző kirándulásokon Molnár Lajos tanár úr 
vezetésével, s ebben a hónapban a Börzsöny felfedezését 
tűzték ki célul maguk elé. A kis szakköri csoport inkább 
baráti közösségnek tekinthető, programjukat hétvégén, 
szombaton bonyolítják, szeretnek együtt lenni, s milyen jó, 
hogy emellett tudásuk, ismeretük bővül. Tevékenységük arra 
is bizonyíték, hogy tanórai kötöttség nélkül is lehet, érdemes 
eltölteni a szabad időt hasznosan, tanulságosan. 

További jó kirándulást és programot kívánok a tanár úrnak 
és szakköröseinek! 

Mezei Anna igazgató 

 
Városi asztalitenisz-bajnokság 

 

2002. március 30-án, szombaton 8.30-tól  
a Magyar László Sportcsarnokban 

 

 
 
 

Indulni a következő kategóriákban lehet: 

– női egyéni, 
– férfi egyéni (35 év alatt), 
– férfi egyéni ,,senior” (35 év 

felett), 
– női páros, 
– férfi páros. 

Nevezési díj:  
előzetes nevezés esetén 300 Ft/fő, 

a verseny napján történő nevezés esetén 500 Ft/fő. 

Jelentkezni (a nevezési díj befizetésével)  
Eisele Gábornál (Sportcsarnok)  

és Paulusz Józsefnél (Áprily Lajos Általános Iskola) 
lehet. 

,,Az ember csak akkor játszik,  
amikor a szó legteljesebb értelmében ember,  

és csak akkor egészen ember, ha játszik.” 
                                                                                              (Fr. 
Schiller) 

Mindenkit várunk! 
 

Vizsgával rendelkezı 
 

személy-  
és vagyonır  
vállalkozó 
ingatlanok,  

építési területek,  
épületek, 

objektumok  

ırzését vállalja 
 

(„7 éves tapasztalat,  
kutyával”) 

 

Cím:  
2025 Visegrád,  
Sziget u. 5. 

Tel.: 06 (30) 227-4127 

 

Gépi  
földmunka végzés 

JCB homlokrakodó,  
árokásó géppel. 

Sávalap,  
árokásás  

keskeny és széles kanállal. 
Anyagmozgatás targonca  

villáva! 

Hajós József 
Visegrád, Nap u. 1/4. 

Tel.: 06 (20) 311-4857,  
(26) 397-259 

 

Társas  
és egyéni vállalkozások  

részére 

     •••• teljes körű ügyviteli, 
        könyvelési szolgáltatást, 
     •••• adótanácsadást, 
     •••• könyvvizsgálatot  

vállalok. 

HELM JÁNOS 
bejegyzett könyvvizsgáló,  

adószakértő 
2025 Visegrád,  

Nap u. 2. 
Tel./fax: 06 (26) 398-218 
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                                              Dunakanyar Takarékszövetkezet 
                                              Dunabogdány 

 

FELHÍVÁS 
 

A Dunakanyar Takarékszövetkezet 
 

kirendeltségeinél lehetőség van 

FUNDAMENTA előtakarékossági szerződés  
kötése mellett 

azonnali hitellehetőségre, 
kedvező feltételekkel lakáscélú felhasználásra. 

 

Ha Ön  

felújít,  
korszerűsít,  

bővít,  
lakáscélú hitelt  

vált ki, vagy egyéb megoldásra váró lakáscélú terve van, 

keresse kirendeltségeinket! 
 

HÁZIORVOSI HÍREK 
 

Ezúton hívjuk fel  
kedves Betegeink figyelmét  
2002. márciusától induló  

havi egyszeri  
vérvételi lehetıségre  

a helyi háziorvosi rendelőben. 

Minden hónap első keddjén 
7.30 és 8.30 között 

lehetőséget adunk azon betegeinknek  
a helyi vérvétel elvégzésére,  

akik azt előzőleg bejelentve jelzik  
a 397-507-es telefonszámon. 

Akár kontroll laborvizsgálatukat kívánják  
elvégeztetni, 

akár akut problémájuk miatt kerül sor  
a vizsgálatra, 

a fent megadott időpontban  
szeretettel várunk mindenkit 
(természetesen éhgyomorral) 

dr. Balázs Mária háziorvos 

Kedves Támogatónk! 
 

Ebben az évben is lehetőség van arra,  
hogy személyi jövedelemadója 

1%-ának felhasználásáról rendelkezzen. 
Ezúton szeretnénk megkérni,  

hogy 1%-ával alapítványunkat támogassa. 
Kedvezményezett: 

Visegrád Sportjáért Közalapítvány 
Adószám: 18666117–1–13 

Köszönettel: 
Az alapítvány kuratóriuma 

 

Visegrádi gyermektáborba,  
nyári munkára, megbízható 

takarítónıt  

keresünk. 
Érdeklődni lehet:  

Ocsovai Zoltán műszaki vezetőnél, 
Pilisi Parkerdő Rt. Visegrádi Erdészet 

2025 Visegrád, Mátyás király u. 4. 
Tel.: (26) 598-082, (20) 9846-041 
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Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét,  
hogy visegrádi barkácsüzletünk 

sikeres működése után  

megnyitottuk Dunabogdányban  
(a volt tsz területén) 

barkács-  
és építőanyag-kereskedésünket. 

Főbb termékcsoportok 
Fenyő fűrészáru: 

– deszka 
– lambéria 
– padló, gerenda, szarufa 
– forgácslap, OSZ lemez 

Bádogos kellékek: 
– csatorna 
– profil lemezek 
– kémény- és falszegélyek 
– horganyzott és alumínium lemezek széles választékban 
– Lindab csatornarendszer egyedi megrendelésre 

Szigetelő anyagok: 
– Therwoolin 
– Nikecell 
– Dunabit termékek folyamatos kedvezménnyel kaphatók 
Velux ablakok mennyiségi megrendeléstől függően nagy 
kedvezménnyel 
Tondach kerámia tetőcserepek 
Knauf gipszkarton rendszer 
Villamossági kellékek széles választékban 

Minden kedves Vásárlónkat szeretettel várjuk! 

Nyitva tartás: 
hétfő–péntek 7–16 óra 

szombat 7–12 óra 

* * * * * 

MUNKALEHETİSÉG!MUNKALEHETİSÉG!MUNKALEHETİSÉG!MUNKALEHETİSÉG!    

Visegrádon és Dunabogdányban barkács- és építőanyag-
kereskedésünkbe keresünk fiatal, megbízható, 
kereskedelemben jártas, érettségivel rendelkező 
munkatársakat, az alábbi munkakörök betöltésére: 
                           – eladó 
                           – kisegítő munkatárs 

Jelentkezni lehet (26) 397-140-es telefonszámon 
vagy személyesen Visegrád, Harangvirág u. 6. 

* * * * * 

Vállalom új tetőszerkezetek 
teljes körű szakkivitelezését: 

– ács, tetőfedő, bádogos és szigetelési munkákat, 
– tetőtéri ablakok beépítését, 
– tetőterek kialakítását, 
– teljes körű anyagszükséglet beszerzését, szállítását  
   nagy kedvezménnyel! 

PFEIFER FERENC 
Visegrád llll  Tel.: 06 (30) 9241-070 

 

ANGOL KORREPETÁLÁS! 
Általános iskolások angol korrepetálását vállalom 

középfokú nyelvvizsgával, gyakorlattal: 
500–700 Ft/óra 

06 (20) 4339-938, 06 (26) 397-006 

Dunakanyar  
Vagyonvédelem 
Biztonsági rendszerek kiépítése, 

rádiófrekvenciás  
és telefonos távfelügyelet biztosításával, 

vonuló járőrszolgálattal. 

Már kiépített riasztórendszerét is  
csatlakoztathatja központunkra. 

Már hét éve eredményesen működik  
távfelügyeleti rendszerünk 
a Dunakanyar területén. 

Frekvencia engedélyszám:  
11911-1/2001. 

Hívjon bennünket bizalommal! 

LÉNÁRD PÉTER 
06 (20) 9117-775 
 06 (26) 397-006 

CSITNEKI TIBOR 
06 (20) 9205-424 

 

A PoLíSzPoLíSzPoLíSzPoLíSz felhívása 
 

A Kráter Mőhely Egyesület  
2002-ben is meghirdeti 

a PoLíSz folyóirat fiatal költıinek szóló  
költészeti és mőfordítói pályázatát. 

Az Ács Jenı költı alapította Költészeti díj  
és a Tóth Éva mőfordító alapította 

Mőfordítói díj összege 50–50 000 Ft. 
A felajánlók, illetve a PoLíSz szerkesztısége dönt  

a PoLíSz-díjak évenkénti odaítélésérıl. 
A díjak 2002. április 11-én,  

a Költészet Napján kerülnek átadásra. 

A Kráter Mőhely Egyesület és a PoLíSz  
szerkesztısége továbbra is szeretettel várja 

a fiatalabb költınemzedék írásait,  
és a kortárs világirodalom  

magyar fordítóinak jelentkezését. 
Beküldési határidı: 2002. március 31. 

Címünk:  
Kráter Mőhely Egyesület  

2013 Pomáz, Búzavirág u. 2. 

A borítékra írják rá:  
,,Költészeti-mőfordítói pályázat” 

Kérjük jelentkezıinket,  
hogy mellékeljenek pályázati anyagukhoz  
egy rövid önéletrajzot, bemutatkozást is. 
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KÖZKÍVÁNATRA MÁRCIUSBAN IS 
a SUZUKISUZUKISUZUKISUZUKI RÓMAINÁL! 

(Nagy sikerű akciónk tovább folytatódik!) 
 

 – 0% vagy 10% előleg, 
 – vagy pl.: Swift 1.0 GL 19.000 Ft/hó + Casco-mentesség! 
 – vagy pl.: Swift 1.3 GLX 32.123 Ft/hó 60 hónapra (és 6 hónap ajándékba!) 
   

 Új Swift 1.3 Sport V. sok extrával, 1.985.000 Ft-ért! 
 

 ÓRIÁSI használtautó-VÁSÁR! 
 Megkímélt állapotú, használt Suzukik, kedvező hitelfeltételekkel! 
 (Amíg a készlet tart!) 
 Pl.: ’94-es Swift 14.302 Ft/hó + Casco-mentesség! 
 1-2 éves Suzukik nagyon jó áron, már 1.200.000 Ft-tól! 
 E hónapban minden vásárlónk meglepetést kap! 

 

A LEGJOBB AJÁNLATOT BIZTOS TŐLÜNK KAPJA! 
 

 – Teljes körű szervízszolgáltatás 
 – Zöldkártya 
 – Karosszéria és biztosítási munkák 

 

 www.suzukibarta.hu, www.autodata.hu, www.vezess.hu 
 

      Budapest III., Rákóczi u. 33. (Szentendrei út) 
 Tel.: 240-4444 (Szalon) 
          436-7920 (Szerviz) 
 Ny.: H–P: 8–18, Szo–V: 9–13 

 
 

DUNAKANYAR INGATLAN CENTRUM 
Alapította: Zimányi Péter 1996-ban 

 

Ingatlanközvetítés – Értékbecslés 
Leányfalu, Móricz Zs. (Fő) út 125. sz. alatt 

 

l  ingyenes helyszíni felmérés, tanácsadással 
l  az eladók részére teljes körű ügyintézéssel 
l  a vevőket az eladó ingatlanhoz elkísérve, a mun- 
    katársunk nyújt szakszerű tájékoztatást 
l  irodánkban  gyors,  kényelmes, diszkrét  és  
    törvényes ügymenetet garantálunk 

KÉRJEN INFORMÁCIÓT TELEFONON! 
Iroda: 26-381-431; Mobil: 06-209-834-796 

Fizetőképes vevőink részére családi házakat, 
nyaralókat, építési telkeket keresünk! 

 
 

 
 

 VISEGRÁDI HÍREK 
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala 

Megjelenik havonta, 700 példányban 
Felelős szerkesztő: Mikesy Tamás 

A szerkesztőbizottság tagjai: 
Borsody István, Gróf Péter, dr. Gróh Dániel, Kálazy László, 

Mezei Anna, Mikesy Tamás, Schandl Lajos 
Kéziratleadás: minden hó 1-jéig 

Írásaik tartalmáért a szerzők vállalják a felelősséget! 
Szerkesztőség: 2025 Visegrád, Széchenyi u. 11. 

Telefon: (26) 398-128,  fax: (26) 398-163 
Szerkesztőségi órák: szerdán 14–16 óra között 

ISSN 1587-7477 
Tipográfia: Borsody István 

Nyomdai munka: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác 
 
 

 

                    SÓLYOM 
                                   Vagyonvédelem 
                                   Tel.: 06 (27) 315-119  
                                   06 (30) 972-1047 

Elektronikus betörésjelző rendszerek tervezése, telepítése 
rádiófrekvenciás és telefonvonalas távfelügyelettel, vonuló 
járőrrel. 

Ha Önnek még nincs biztonsági rendszere, akkor korszerű, a 
MABISZ ajánlásoknak mindenben megfelelő rendszer 
kiépítésére teszünk ajánlatot. 

Ne feledje: 

egy lánc olyan erős, mint a leggyengébb láncszeme. 
Ha Önnek már van biztonsági rendszere, de nincs 
távfelügyeleti hálózatra kapcsolva, vagy csak telefonvonalon 
keresztül, rendszere kijátszható! Ön és értékei nincsenek 
biztonságban! 
Kívánságára meglévő biztonsági rendszerét ingyenes 
átvizsgálás után rádiófrekvenciás távfelügyeleti hálózatunkra 
kapcsoljuk. 

Forduljon hozzánk! 
Korrekt minőséget, gyors és regisztrált intézkedést, hosszú 
távú partnerkapcsolatot kínálunk Önnek, hogy biztonsági 
rendszerében sosem legyen gyenge láncszem. 

Egyéb szolgáltatásaink: beléptető rendszerek, videokamerás 
megfigyelő rendszerek, tűzjelző rendszerek tervezése, 
telepítése és karbantartása. 

Telefonon távvezérelhető lakásfunkciók kiépítése. 
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TÁJÉKOZTATÓ 
A 2002. ÁPRILIS 7-ÉN MEGTARTOTT 
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁNAK EREDMÉNYÉRŐL 

 

VISEGRÁD TERÜLETÉN: 
 

A névjegyzékbe felvett állampolgárok száma:  
                                                                                 1409 fő 

Szavazóként megjelent állampolgárok száma:  
                                                                    1153 fő (82%) 

 

A területi listás szavazókör eredményei 
Érvényes szavazatok száma 

FKGP           5 
MUNKÁSPÁRT       10 
CENTRUM        78 
FIDESZ-MDF      548 
SZDSZ           72 
ÚJ BALOLDAL      
      1 
MSZP       347 
MIÉP         78 

Érvénytelen szavazatok száma:      13 

Hiányzó szavazólapok száma:        1 
 

Az egyéni választókerületi eredmények 
Érvényes szavazatok száma: 

GULYÁS JÓZSEF (SZDSZ)     69 
HADHÁZY SÁNDOR (FIDESZ-MDF)  514 
KISS ANDOR (MIÉP)      90 
KRIZSOVENSZKY LAJOS (FKGP)        3 
MIAKICH GÁBOR (MSZP)   311 
SCHUSZTER JÓZSEF (CENTRUM)  157 

Érvénytelen szavazatok száma:       9 

Az eredmények tájékoztató jellegűek. 

Az első választási forduló a törvényes keretek között, 
szabályosan zajlott le magas részvételi aránnyal 

 

Visegrád, 2002. április 7. 
 

Helyi  Választási  Iroda 
                                                    Visegrád 

PEST MEGYE 
11. SZ. EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET 

(SZENTENDRE) TERÜLETÉN: 
 

A választók nyilvántartása 
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választó- 
    polgárok száma:                                                     52.930 
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választó- 
    polgárok száma:                                                          552 

A szavazás napján a névjegyzékből törölt választó- 
    polgárok száma:                                                              7 

A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás 
    befejezésekor:                                                        53.475 

Visszautasított választópolgárok száma:                             6 
 

Szavazás 
Szavazóként megjelentek száma:          40.979 fő (76,63%) 

Urnában lévő szavazólapok száma:                           40.950 

Eltérés a szavazóként megjelentek számától  
    (többlet: +; hiány: –):                                                  –29 

Érvénytelen szavazatok száma:                        324 (0,79%) 

Érvényes szavazatok száma:                     40.626 (99,14%) 

Vitatott szavazólapok száma:                                              0 
 

Érvényes szavazatok száma 
HADHÁZY SÁNDOR (FIDESZ-MDF) 16.373  40,30% 
MIAKICH GÁBOR (MSZP) 14.451  35,57% 
GULYÁS JÓZSEF (SZDSZ)   3.334    8,21% 
KISS ANDOR (MIÉP)   3.153    7,76% 
SCHUSZTER JÓZSEF (CENTRUM)   2.901    7,14% 
KRIZSOVENSZKY LAJOS (FKGP)      414    1,02% 
 

A választókerületben a választás érvényes, de 
eredménytelen volt, ezért második fordulót kell tartani. 
 
                                                            OVB 
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Felhívás 

 

Szabadban történő tűzgyújtás 
esetén gondoskodni kell tűzoltó 
eszközökről, a tűz továbbterjedését 
megakadályozó szerszámról, 
gépről. Figyelembe kell venni az 
időjárást, szeles időben 
semmiképpen ne kezdjenek  ilyen 
munkához, mert a 

feltámadó szél könnyen felkavarja az égő anyagot, és a tűz 
átterjedhet a szomszédos területekre, sőt életveszélybe 
sodorhatja a tüzelést végző személyt is. A tüzet nem 
szabad magára hagyni, az égetés után gondosan el kell 
oltani, vízzel alaposan átitatni, és földdel betakarni. 

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
                                   Dr. Sági János  
                            dandártábornok igazgató 

 
A Magyar Mérnöki Kamara  

állásfoglalása 
a csak idegen nyelven megjelent  

szabványok tárgyában 
 

A csak idegen nyelven kiadott 
magyar szabvány helyett – a nyelvi 
értelmezési bizonytalanságok miatt, 
átmenetileg, a magyar nyelven 
megjelenő szabvány közreadásáig – 
alkalmazható a szakterületileg 
megfelelő legutolsó kiadású magyar 
nyelvű szabvány abban az esetben 
is, ha ez már nem hatályos.  

Hazai rendeltetésű szolgáltatás, létesítmény esetében nem 
szükséges igazolni, hogy a magyar nyelvű szabvány 
előírásait kielégítő megoldás kielégíti-e a csak idegen 
nyelven kiadott előírás követelményeit. 

A mérnök feladata vállalásakor az alkalmazandó 
előírások tekintetében e kamarai állásfoglalás figyelembe 
vételével köthet megállapodást, és kössön is. 

A kamara felhívja az illetékes hatóságokat, hogy 
eljárásaik során (pl. engedélyezésnél) a fenti állásfoglalást 
vegyék alapul. 

Indokolás és felhívás intézkedésre: 
Nem kötelezhetők magyar állampolgárok, hogy az 

általuk alkalmazandó lényeges szabályokat csak idegen 
nyelven ismerhessék meg. Törvényeink, például a 
fogyasztóvédelmi törvény is előírja, hogy a magyarországi 
használatban a követelményeket magyar nyelven kell 
közölni. 

Szükséges, hogy a szabványok mielőbbi magyarosítására 
központilag intézkedjenek és az anyagi feltételeit is 
biztosítsák. Egyes szabványok lefordítása meghatározott 
gazdálkodó szervezeteknek, illetve azok bizonyos 
csoportjának a kiemelt érdeke; elvárható, hogy a fordítás 
költségében ezek is jelentős részt vállaljanak. 

Magyar Mérnöki Kamara 
                                                   Dr. Kováts Gábor 
                                                             elnök 

Felhívás 
a termıföldek  

hasznosítási kötelezettségére 
 

A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 36. § (1) 
bekezdése kötelezően előírja valamennyi termőföld 
használója számára annak hasznosítási kötelezettségét. 

A használó köteles a termőföldet az adott művelési ág 
sajátosságainak megfelelő agrotechnikai eljárással 
hasznosítani, vagy termelés folytatása nélkül a 
talajvédelmi előírásokat betartani és a gyommentes 
kultúrállapotot fenntartani. 

A hasznosítással kapcsolatosan előírt kötelezettségek 
betartását a földhivatalok rendszeresen ellenőrzik. 

Aki neki felróhatóan a termőföld hasznosításával 
kapcsolatos kötelezettségét elmulasztja, az annak 
szankciójaként földvédelmi bírságot köteles fizetni, mely a 
termőföld aranykorona-értéke ezerszeres szorzatának 
forintösszege. 

A fentiek alapján felhívjuk a lakosság figyelmét a 
termőföldek hasznosítási kötelezettségének betartására, 
mely mindannyiunk közös érdeke! 

Körzeti Földhivatal vezetője 

 
A Dunakanyar térségében 

2002. március 22–27. közötti idıszakban 
– az ausztriai nagy esızések miatt – 
III. fokú árvízvédelmi készültség volt 

    

A hatályos ,,Települési Veszélyelhárítási Terv”-ben 
foglaltak szerint ,,a magas dunai vízállás esetében a 11-es 
főközlekedési utat keresztező csatornákon, árkokon tud a 
víz a lakott területre bejutni, az így bejutott víz 12 lakást, 
valamint egy óvodát és két éttermet veszélyeztet. A 
veszélyeztetett személyek kitelepítése helyben 
megoldható. Visegrád területén a magas dunai vízállás 
esetében nincs egyéb védekezési kötelezettség”. 

A Helyi Védelmi Bizottság képviselője a Duna menti 
Regionális Vízmű Rt. felhívása szerint 2002. március 22-
én 13 órakor életbe léptette az árvízvédelmi készültséget, 
erről a lakosságot hirdetmény (plakát) formájában 
tájékoztatta. A város VKG csoportja Schüszterl Károly 
vezetésével a homokzsákok elhelyezhetősége érdekében 
intézkedett, valamint a szükséges átereszeket nyitott 
állapotba helyezte. Folyamatos figyelőszolgálat 
fenntartásával a szükséges védekezési munkálatok 
(útlezárás, homokzsá-kok, pallók, forgalomlassító 
eszközök elhelyezése, szivattyúzás stb.) elvégzése 
következtében az árvízhelyzet kezelhető volt, habár 
vitathatatlanul károkat okozott. A szükséges fertőtlenítést 
a közterületeken, illetve az önkormányzat intézményeiben 
elvégeztük, a víz által okozott szennyeződések, 
hordalékok eltakarítása folyamatban van. 

Ezennel fejezzük ki külön köszönetünket 
mindazoknak, akik fáradságos munkájukkal segítették 
az árvízhelyzet sikeres kezelését. 

Hadházy Sándor  
                                                                polgármester 
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VÁROSHÁZI HÍREK 
 

A 2002. március 13-i  
képviselő-testületi ülésen történtek 

 

– Elfogadásra került a „Változtatási tilalmi rendelet”, 
amely csupán a Fekete-hegy (Újkert) területre 
vonatkozóan állapít meg telekalakítási, új építmény 
létesítési, átalakítási, bővítési és értéknövelő 
beruházásokra vonatkozó korlátozást. A rendelet szövege 
a Visegrádi Hírek jelen számában olvasható (lásd 
Melléklet 1. oldala!) 

– Elfogadásra került az ún. „Dunakanyar Tervtanács” 
megalakítására vonatkozó működési szabályzat, illetve 
rendelet, amely szövege a Visegrádi Hírek jelen számában 
olvasható (lásd Melléklet 2–4. oldala!). 

– Bemutatásra kerültek az Általános Rendezési Terv 
(ÁRT) felülvizsgálatával kapcsolatosan az új 
Településrendezési Terv vizsgálati munkarészei, illetve a 
Településfejlesztési Koncepció, valamint az 
önkormányzati közterület- és ingatlanfejlesztésekre 
vonatkozó elképzelések, javaslatok. 

– Döntöttek a városatyák arra vonatkozóan, hogy 
településünk csatlakozni kíván a regionális ún. 
„Dunakanyar Termálfürdőklaszter Kht.”-hez Esztergom 
Város Önkormányzata, Leányfalu Község 
Önkormányzata, Szentendre Város Önkormányzata 
közreműködésével. Ezen regionális klaszter keretein belül 
nyílik lehetősége a térség szereplőinek a Széchenyi-terv 
pályázatain részt venni. Az összefogás célja ezen a 
területen a fürdő-szakágazati koncentrált együttműködés 
létrejöttének elősegítése, amely adott termék vagy 
szolgáltatás értékesítési, fejlesztési, kutatási és 
marketingtevékenységének közös térségi kialakítására 
irányul. 

A 2002. március 21-i  
képviselő-testületi ülésen történtek 

 

– A Duna-parti Sportpálya építésére vonatkozóan 
beérkezett ajánlatok értékelése kezdődött meg, amely 
témakörben még további egyeztetéseket tartanak 
szükségesnek a városatyák. 

– A 2002. évi Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok 
rendezvényére vonatkozóan pályázatok beadására 
vonatkozóan született döntés a Széchenyi-terv, illetve a 
Regionális Idegenforgalmi Bizottság felé. 

Kiegészítés  
a márciusi számban megjelent  

tájékoztatáshoz 
 

A fogorvosi rendelő funkcionális privatizációja óta (öt 
év) a géprendszer és a műszerállomány valamennyi ki-
adását Tavasné dr. Tóth Mária fogszakorvos fedezte. 
Mivel ennek összege többszörösen meghaladja a 
géprendszer jelenlegi forgalmi értékét, így az 
önkormányzat jelképes összegért (1,– Ft) átadta azokat a 
doktornőnek.  

        Mezei Orsolya 
                                                              jegyző 

Közérdekű közlemény 
 

Értesítjük a lakosságot, hogy amennyiben a hétfő 
vagy a kedd ünnepnap, Visegrádon az OTTO Kft. 
általi szemétszállítás napja mindig szerda. 

Visegrád Város Polgármesteri Hivatala 

 

Telefonszám-változás! 
 

Ezúton értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy 
2002. április 1-jétől a fogorvosi rendelő 
telefonszáma megváltozott.  

Az új szám: 397-574. 
Tavasné dr. Tóth Mária  

                                                   fogszakorvos 

 

Felhívás 
 

Értesítjük városunk lakosságát, hogy az Áprily 
Lajos Általános Iskola papírgyűjtést és 
szárazelemgyűjtést szervez május első hetében. 

Kérjük, szóljanak az iskolásoknak, ha felesleges 
újságpapírjuk, elhasznált elemük van! 

Az Áprily Lajos Iskola Nevelőtestülete 

 

Fontosabb telefonszámok 
Visegrád Város Polgármesteri Hivatala:  

398-255, 398-090, 398-163    
Okmányiroda: 597-072    
Gyámhivatal: 597-085 

Orvosi rendelő: 397-507    
Fogászat: 397-574    

Gyógyszertár: 398-365    
Kórház: 398-022    

Pilisi Parkerdő Rt.: 398-133 
Áprily Lajos Ált. Iskola: 398-312    

Dunakanyar Erdei Iskola: 397-430    
Óvoda: 398-130    

Rendőrőrs: 06 (30) 914-2294 
Mátyás Király Művelődési Ház: 398-128    

Mátyás Király Múzeum: 398-026, 398-252    
Takarékszövetkezet: 398-150 

Rk. plébánia: 398-006    
Szociális otthon: 398-368    

Atlantis rév: 398-344    
Gázcseretelep: 398-113    

Temetkezés: 390-813     
Postahivatal: 398-099    

MENTŐK:  104    
TŰZOLTÓK:  105    
RENDŐRSÉG: 107 
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���� Olvasói levél 
 

Tisztelt Önkormányzat! 

Ismételten, ezúttal írásban fordulok Önökhöz. Jó 
ideje megoldatlan a temetőből származó hulladék 
gyűjtése és elvitele. 

Visegrádon általában megoldatlan a közterületek 
takarításának, a gaz lekaszálásának és elhordásának 
kérdése, most azonban a temetővel szemközti 
patakpart kérdését vetem fel. 

Évek óta, mióta nincs szemeteskonténer a temetővel 
átellenben, az odalátogatók egy része és a sírköveket 
gondozó mesteremberek a szemetet, sittet stb. – 
jóérzésből, hogy a temető tisztaságát megóvják – 
áthordják a Mátyás király út túloldalán lévő 
patakpartra. Vagyis szemétdombnak tekintik a 
patakpartot. Valószínűleg megnyugtatja őket az, hogy 
az odahordott szemét nem vagy alig látszik az útról. 

A patakparton lévő szemeteskupacokat azután 
hizlalja a többi városbéli, mert a szemét vonzza a 
szemetet. 

Évenként kétszer-háromszor összeszedetem az így 
halomba gyűlt szemetet, és elvitetem, vagy kérésemre 
a GAMESZ munkatársai elviszik. 

Ez a feladat azonban nem az enyém, hanem az 
Önöké. 

Sajnos a helyzet megoldására Önök eddig nem 
vállalkoztak. Ha azonban Visegrádot széppé és 
élhetővé akarjuk tenni, és annak megtartani, 
intézményesen kell valamit tenni. 

Egyúttal megemlítem, hogy az Apátkúti-patak, 
amelynek vize sajnos visszavonhatatlanul szennyezett, 
de amely mégis vonzóbbá tudná tenni Visegrádot, 
gazdátlan. 

Az 1999-es nyári árvíz óta, amikor is fékeveszetten 
zúdult az ár magával ragadva farönköket és köveket, 
hidakat ragadott el és kőpadokat építve megváltoztatta 
saját medrét, partfalakat mosott ki, és gondozott 
telkeket öntött el, szóval azóta semmilyen hivatalos 
intézmény egy kapavágást sem tett. 

Pedig ez a tulajdonosnak (használónak), felügyeleti 
szervnek lenne a dolga, az önkormányzat kötelessége 
az unszolás. 

Nem kívánok egyéb közügyeket most felvetni, jelen 
levelem témája csak a patak. 

Remélem, hogy energiájukból és költségvetésünkből 
– jelen írásom nyomán is – több jut majd a patak 
ügyére. 

Üdvözlettel: 
                                                       Kiss Attila 

Mátyás király út 28. 
Ui.: 
Szívesen venném, ha levelemet közzétennék a helyi 

lapban, hátha gondolatokat ébreszt, és energiákat 
szabadít fel.  

 

 

VISEGRÁD TURISZTIKAI 
ÉS VÁROSSZÉPÍTŐ   EGYESÜLETE  

 

 

Taggyűlés 
 

Március 20-án a Sirály étteremben Visegrád 
Turisztikai és Városszépítő Egyesülete több mint 50 
tag részvételével megtartotta tavaszi taggyűlését. A 
gyűlést Hadházy Sándor polgármester úr is 
megtisztelte jelenlétével, rövid beszédben üdvözölte 
az egyesület városszépítő munkáját, valamint 
vázolta az önkormányzat terveit ezen a téren.  

A tagok beszámolót hallhattak az egyesület idei 
terveiről, majd feladatokat vállaltak a város 
szépítésével, programok szervezésével, turisztikai 
fejlesztésekkel kapcsolatban. Végezetül új tagok 
felvételére került sor, melynek következtében az 
egyesület taglétszáma a taggyűlést követően 
meghaladta a 100 főt. 

A taggyűlés kapcsán szeretném megköszönni a 
visegrádi lakosságnak, hogy egyre többen és többen 
tisztelik meg bizalmukkal a turisztikai és 
városszépítő egyesületet. Szeretnék köszönetet 
mondani a visegrádi polgároknak a felajánlott 
munkákért és segítségekért, az anyagi 
hozzájárulásokért, az erkölcsi támogatásért. Igen jó 
és tanulságos megtapasztalni az emberek 
szeretetének megnyilvánulásait Visegrád iránt, igen 
jó és tanulságos találkozni az önzetlen 
segítőkészséggel, amelyre egyébként egyre 
kevesebb példát találni mai világunkban.  

Kérek minden visegrádi polgárt, hogy tartsák meg 
bizalmukat a turisztikai és városszépítő 
egyesületben és munkálkodjunk továbbra is 
közösen városunk felemelkedésén. 

Abonyi Géza 
                                                                elnök 

Fizetett hirdetés 
 

Tisztelt Választópolgárok! 
 

Ezúton szeretném megköszönni azok 
támogatását, akik az országgyűlési 
választások első fordulójában megtiszteltek 
bizalmukkal. 

Kérem Önöket, hogy a második 
fordulóban is minél nagyobb számban 
vegyenek részt és éljenek alkotmányos 
jogukkal. 

Hadházy Sándor 
                                                országgyűlési             
                                                képviselőjelölt 



XVIII. évfolyam 4. szám                                        VISEGRÁDI HÍREK                                                                     5                   

 

Szálloda épül Visegrádon 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Budai Zoltán turisztikai helyettes államtitkár meghívására 

2002. április 4-én hazánkba látogattak a visegrádi országok 
turisztikai vezetői. A cseh, lengyel és szlovák delegációval a 
négy ország turisztikai együttműködési lehetőségeiről tartottak 
megbeszélést Visegrádon… 

Ugyanaz nap került sor a Visegrád-Lepencén megvalósuló 
gyógy- és wellness fürdőkomplexum alapkőletételére. Glatt-
felder Béla, a Gazdasági Minisztérium államtitkára az 
eseményen kiemelte, hogy a Thermal Hotel Visegrád Rt. a 4 
milliárd forintos, kizárólag magyar tőkéből megvalósuló 
beruházáshoz a Széchenyi-terv turizmusfejlesztési pályázataiból 
összesen 1,5 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást 
nyert el. 

A felépülő komplexumban egy exkluzív termálfürdő-
egészségközpont és egy ahhoz kapcsolódó 172 szobás, 386 
férőhelyes négycsillagos gyógyszálló kap helyet, a Danubius Rt. 
üzemeltetésében. A megvalósuló beruházás 153 új munkahelyet 
teremt. 

A létrejövő termálfürdő-egészségközpontban az 1307 méterről 
feltörő 38 Celsius fokos ásványvizet használják, amelyet 2002-
ben  gyógyvízzé  nyilvánítottak. A víz  csökkenti vagy megszün- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

teti az izom- és idegfájdalmakat, valamint az epe-, vese-, vér- és 
érgörcsöket, antiallergén hatású, valamint szív- és érrendszeri 
betegségek gyógyítására javallott. A komplexum kültéri és 
beltéri termálvizes gyógyfürdőkkel és strandfürdővel, 
gyógyászati részleggel, fitness-, wellness-részleggel, beauty 
farmmal, étteremmel várja a vendégeket. A termálfürdő központi 
elemei továbbá az örvényfürdő, a szauna, a római hangulatú 
gőzfürdő, a hideg levegőfürdő, valamint a panorámás napozó 
terasz és a szolárium napfürdőzési lehetőséget is kínál… 

Dr. Budai Zoltán turisztikai helyettes államtitkár véleménye 
szerint a megvalósuló komplexum jelentős mértékben javítja a 
Dunakanyarban a minőségi turisztikai szolgáltatások kínálatát. 
Az éves turistaforgalom ugyanis megközelíti az 1 millió főt, 
azonban jellegét tekintve itt inkább a kirándulás, az egynapos 
túra a jellemző, részben a turisztikai infrastruktúra hiányosságai 
miatt. Az új beruházás megvalósulásával azonban 2003 nyarától 
jelentősen bővülni fog a térségben a színvonalas férőhelyek 
száma, ami lehetőséget nyújt a hosszabb tartózkodásra, a 
turizmusból származó bevételek növelésére, ami a helyi 
önkormányzatot is kedvezően érinti.              (Sajtóanyag-
kivonat) 

 
 

Válasz Bánó László levelére 
 

Kedves Laci! 

Igen nagy örömmel olvastam a turisztikai és városszépítő 
egyesülettel kapcsolatos leveledet, amelyre több értelemben 
is illik a „nyílt” jelző. A levélben leírt gondolatokkal 
messzemenően egyetértek. Ez az egyesület eddig sem és 
ezután sem fog semmilyen pártpolitikai célok szolgálatába 
állni, mindig az marad, ami a nevében áll: ez az egyesület 
Visegrád város, a visegrádi polgárok turisztikai és 
városszépítő egyesülete. Ennél nem több, de nem is 
kevesebb. Az egyesület komoly munkát szeretne végezni, 
komoly eredményeket szeretne elérni a turizmus fejlesztése, a 
város szépítése területén. Több szeretne lenni, mint egy 
átlagos kisvárosi egyesület, hiszen Visegrád városa is több 
mint egy átlagos kisváros.  

Magasra kell tennünk a mércét, minden téren meg kell 
adnunk, amit ennek a városnak a híre, a múltja és a polgárok 
jogos elvárása megkíván. Új gondolatokkal, nagyobb 
igényekkel kell nekilátni a feladatoknak, sohasem tévesztve 
szem elől, hogy az ország egyik legszebb fekvésű, 

idegenforgalmilag egyik legfrekventáltabb városában élünk 
és ez egyfajta felelősséget is ró mindannyiunkra a város iránt. 
A turisztikai és városszépítő egyesület nagyban hozzá 
szeretne járulni ahhoz a munkához, amely segíti városunk 
felemelkedését. Ez a munka annál könnyebb és gyorsabb, 
minél többen és többen állunk neki. Elsősorban arra van 
szükség, hogy a város minden lakója valóban sajátjának 
érezze a célokat, és mindenkiben ott legyen a segítés 
szándéka. A turisztikai és városszépítő egyesület taglétszáma 
jelenleg szépen növekszik, egyre több és több visegrádi 
csatlakozik az egyesülethez. Biztos vagyok benne, hogy a Te 
leveled hatására is többen gondolkodóba estek az olyan 
polgárok közül, akik eddig nem foglalkoztak a „boldogtalan” 
közügyekkel.  

Köszönöm a biztató szavakat, és köszönöm a csatlakozást.  

Üdvözlettel:  
                                                                          Abonyi Géza 
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Nemzetiségi oldalak – Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat
 

Veranstaltungskalender – Eseménynaptár 2002. Mai/május 
 

  1. Herceghalom Maifeiertag, Kinderfestival 
  1. Sankt Iwan/Pilisszentiván Maifest 
  1–2. Dunavarsány Auftritt in Berkina/Berkenye 
  4. Dunavarsány Dorftag 
  5. Iklad Muttertag 
  5. Sankt Iwan/Pilisszentiván Pfadfinder begrüßen die Mütter 
  9. Paumasch/Pomáz Sprachwettbewerb  
10. Ujfluch/Szigetújfalu Regionaler Sprach- und Liedwettbewerb 
  der Grundschulen der Region Nord 
11. Wia-Kleinturwall/Biatorbágy Schwabenball 
11. Großturwall/Törökbálint Klubnachmittag des Vereins 
18. Taks/Taksony Volkstanztreffen 
18. Dunavarsány Auftritt in Taks 
18. Großturwall/Törökbálint Deutsche Litanei 
19. Plintenburg/Visegrád Teilnahme am Pfingstfest in Bogdan/Dunabogdány 
19. Bogdan/Dunabogdány Pfingstfest 
19. Herceghalom Regionales Chortreffen 
 Tekele/Tököl Partnerschaftstreffen 
19. Werischwar/Pilisvörösvár Straßenfest Heimatverein 
25–26. Kalasch/Budakalász Maifest, Bierzelt, Musik 
26. Großturwall/Törökbálint Biernachmittag 
 Weindorf/Pilisborosjenő Blasmusik mit der Kapelle aus Moor 
28. Paumasch/Pomáz XI. Vereinstreffen des ,,Pomázer Heimatvereins” 
31. Hartian/Újhartyán Heilige Messe zum Schulabschluß 
31.–4..Juni Dunavarsány Partnerschaftstreffen 
 

Visegrád Tisztelt Lakossága! 
 

Néhány évvel ezelőtt meghívást kaptam a Visegrádi Erdészet vezetőjétől, hogy mint az egyik ,,régi erdész” dolgozzam fel a 
Visegrádi Erdészet ,,dűlőneveit”, és amennyire lehet, azok eredetét. Én az erdészeten belül ,,nagy köröket” futottam, amíg a dolgozat 
jelenlegi ismert állapotáig eljutottam. Most – mivel már feldolgoztam a mezőgazdasági dűlőneveket is – engedélyt kértem az erdészet 
vezetőjétől, melyet Erdős Péter erdőmérnök-erdészetvezető jószándékkal meg is adott, hogy az eddigi munkát a város részére 
leközölhetem, azzal a felkéréssel, hogy aki tud, az tegyen kiegészítő észrevételeket, ezzel is szűkebb lakóhelyünk megismerését 
elősegítve. Tehát ehhez a munkához is kérem a hozzáértő lakosság segítségét. Tudatom még, hogy az anyag bősége miatt részletekben 
lesz közölve. Felhívom még a figyelmet, hogy az anyag a Visegrádi Erdészet 4 Duna jobbparti (úm. Tahi, Dunabogdány, 
Pilisszentlászló, Visegrád) településeinek erdei ,,dűlőneveit” népies elnevezéseit foglalja magába. 
           MAGYAR ELNEVEZÉS                   NÉMET ELNEVEZÉS                    NEMZETISÉGI ELNEVEZÉS 

Mátyás-hegy – Mátyás-bérc Matthiasbergspitze Mátyáspergrigl 
Egy kis kúp alakú domb a szomszédos mezőgazdasági területen, kis kőbányát ölel körül. 
Ördögmalom-vízesés Wasserfall Wasserfahl 
Az Ördögbánya alatti gyönyörű szép, ,,igazi középhegységi” vízesés. Alatta örvénylő vízfogóval. 
Új osztás Neuhtählen Nájtál 
Visszavásárolt mezőgazdasági terület. A mezőgazdaságból vásároltuk vissza az 1970–80-as években. 
Sziget-csúcs Inselspitz Inszlspitz 
A Szentendrei-sziget csúcsán elterülő parkcélú terület. Sátorozás, csónakázás stb. 
Áprily-forrás – – 
Ebben a völgyben élt Áprily Lajos költő, ebből a forrásból merítette az ivóvizet. 
Boglárka-forrás – – 
Bővizű épített forrás. Névadója Ferbert Mihály kerületvezető erdész. 
Dorottya-forrás – – 
Erdei épített forrás. Névadója Ferbert Mihály kerületvezető erdész. 
Mátyás-forrás – – 
Visegrád egyik legrégebbi épített és legbővizűbb forrása. Ebből a forrásból látták el a Várkertben feltárásra került középkori falut. 
Napjainkban a Magyar Nemzeti Bank üdülőjét és a 11-es út mellett elhelyezkedő volt SZOT-üdülőt (Latinovits-villa). 
Csenge-tisztás – – 
A régi úrbéresi erdők területén Borjúfő alatt helyezkedik el, 1,5 ha. 1999-ben létesítették. Névadója Ferbert Mihály kerületvezető 
erdész. 
Géza-forrás – – 
Nemeskéry Kiss Géza udvari főerdészről nevezték el. 
Erdei Művelődés Háza 
A Mogyoróhegyi Kiránduló Központhoz tartozó objektum. Természeti ismertető tanfolyamokat tartanak benne gyerekeknek. Vetített 
képes előadásokra és konferenciák megtartására is alkalmas, félig földbe épített, különleges stílusú ,,Makovecz”-épület. 
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Kemping – – 
A Mogyoróhegyi Turista Központhoz tartozó, kempingezésre alkalmas táborhely. Recepciós épület, jurta tábor és autós 
kempingezésre alkalmas hely. 
Kutya-hegy Hundberg Huntperg 
Valószínű, hogy a megművelhetetlenségéről kapta a nevét. Erősen kötött, fekete talaja a nyári forróságban 15–20 cm-re is megreped. 
,,Kutya nehéz” megművelni. Valamikor a mezőgazdasági művelésbe is befogták. Ma erdőt kísérelünk felhozni rajta. 
Len-hegy Honifberg Honifperg 
Dunabogdány lakossága valamikor a len termelésébe próbálta befogni. Akkor még vizenyős terület volt. Vízzáró réteg van alatta. 
Kecsketói-rét – Käslahevize 
A felszíni vizenyőssége valamikor az egész területre jellemző volt az alul elhelyezkedő vízzáró réteg miatt. Bizonyítéka a felszínen 
található, ma porszárazra száradó kotús talaj. Ezen a réten is volt egy ilyen állandó pocsolya, amit a falu kecskenyája után 
,,Kecsketó”-nak neveztek. 
Körösök-felt – – 
Virágos kőrisek szárnyasmagvú termései, nehezen irtható a területen. 
Hideg-hegy Kaltenberg Kalteperg 
Északi kitettségű hegyoldal, ahol még nyáron is ,,hűvösebb” van. 
Kühlenberg-forrás Kühlenberg-Quelle Kühlenber princhl 
A hegy aljában keletkezett forrás. 
Csádri-patak Csádri-Bach Csádri poch 
Valaha posványos patakmeder volt. Rengeteg csódri fű (?) nőtt benne. 

 
Kedves olvasmányom 

 

Mivel az óvodások még nem tudnak írni, ezért a 
nagycsoportosok nevében számolok be kedvenc 
olvasmányainkról, meséinkről. A gyerekek életkorukból adódóan 
a szülőkön és az óvó néniken keresztül jutnak irodalmi 
élményekhez. A 6-7 éves korosztály már nagyon nyitott, 
fogékony hosszabb, fordulatosabb, bonyolultabb mesék 
hallgatására, így bátrabban választhatunk számukra meséket, 
történeteket. A házi könyvtárból, ill. a városi könyvtárból 
kölcsönzött művekből válogatunk. Naponta több alkalommal is 
mesélünk, így ősz óta több kedvencünk lett. 

Az első számú: Selma Lagerlöf Nobel-díjas írónő Nils 
Holgersson kalandjai c. kötete lett. A gyerekek izgatottan várták 
napról napra a kalandok folytatását. Erre a könyvre szinte az 
egész csoport vár, hogy mikor viheti haza, még egyszer elolvasni, 
megosztani az otthoniakkal is az izgalmas történetet. 

Nagyon megkedveltük Bálint Ágnes Mazsola c. köteteit, 
amelyekben a kis zöld malac mindig csámcsogott, nem szeretett 
fürödni, néha irigy volt, sokszor pórul járt, de nagyon szeretetre 
méltó volt. A főszereplő tulajdonságaiban talán egy-egy gyerek 
magára ismert és ezt olyan jó hallani, ha mással is megesik. 

Tersánszky Józsi Jenő talán már klasszikussá vált Misi mókusa 
is hamar kedvenc lett, mert ,,okos, jószívű, vicces volt” – ez a 
gyerekek véleménye. Szeptember óta gyakran idéznek is ebből a 
meséből, olyan jól megfigyeltek részleteket is. Azután Pöttyös 
Panni következett, aki korban a nagycsoportosokhoz illik, akár 
róluk is szólhatna a történet. 

Macóka humoros meséit lefekvés előtt alig mertük olvasni, 
mert ilyenkor a hangos nevetést a középső csoportba is át lehetett 
hallani. Csukás István művei közül a Pom-pom meséit nagyon 
szerettük, ebben is felfedezték a gyerekek a vicces fordulatokat, 
jót nevettek a szereplők nevein, pl.: Festéktüsszentő Hapci Benő. 

Madzag kutya történetein keresztül rengeteg állat szokásait 
ismerhették meg a gyerekek. Moha és Páfrány kalandjai még 
mindig nem avultak el. Bodó Béla Brumi meséit újra lehet kapni 
a könyvesboltokban, így karácsonyra meglephettük vele a 
gyerekeket. 

Ezeken a folytatásos meséken kívül rengeteg magyar népmesét 
olvasunk, megismerkedtek a gyerekek a külföldi írók klasszikus 
meséivel is, ill. ma élő írók meséivel is. 

Reméljük, hogy továbbra is sikere lesz az óvodai 
könyvkölcsönzésnek. A legtöbbet azokat a műveket forgatják a 
szülők is, amelyeket már gyerekkorukban is olvastak, 
felidézhetik akkori élményeiket. Jó hallani, hogy milyen sokan és 

sokat mesélnek otthon is. Úgy érezzük, nem biztos, hogy félni 
kell attól, hogy a tv és videó korában felnövő gyerekeknek nem 
tudunk irodalmi élményt nyújtani. 

Gyurián Mária óvónő 

Az Áprily Lajos Általános Iskola hírei 
 

,,…Már útra indulok… / Vég Esztergom alá.” – ezzel a 
címmel hirdette meg a dorogi Petőfi Sándor Ált. Iskola 
történelmi-művelődéstörténeti versenyét. A vetélkedő témája 
a várháborúk kora volt, tekintettel arra, hogy 450 évvel 
ezelőtt a magyar végvárak katonái hősiesen állították meg a 
török terjeszkedést. Felbuzdulva a tavalyi millenniumi 
vetélkedő sikerén, beneveztünk az országos versenyre. A 16 
résztvevő csapat az ország különböző részéről vállalta a 
nehéz fel-adatok megoldását, s három forduló után hat csapat 
vett részt a döntőn, március 14-én Dorogon. Csapatunk Zrínyi 
Miklós nevét kapta, s a nehéz megméretésen 5. helyezést 
értünk el, dorogi, tatai, komáromi, esztergomi iskolák után. A 
csapat tagjai voltak: Farkas Enikő 6. o., Szigeti Réka 7. o., 
Korga Sára, Szepesi Márton, Tóth Adrienne 8. o. tanulók. A 
4. o. Cseke András dorombjátékával tette hangulatossá 
históriás énekünk előadását. A versenyre Mezei Anna 
készítette fel a gyerekeket. 

Március 15-én Nagymaroson vehettek át díjakat azok a 
diákok, akik a Kittenberger Kálmán Ált. Iskola által 
meghirdetett rajzpályázaton értek el helyezést. Watzek 
Borbála 8. o. tanuló kategóriájában 1. helyezést ért el, Dudok 
Barbara, Fabi Eszter, Berkesi Gabriella és Szűcs Bernadett 5. 
o. tanulók oklevelet kaptak. A díjkiosztó ünnepségre 
Szomoryné Szimeth Judit felkészítő tanár kísérte el diákjait. 

Tantárgyi versenyeket is rendeztünk az elmúlt hónapban, 
melyeken iskolánk legjobbjai mérték össze erejüket. A 
Költészet Napja tiszteletére rendezik meg Pomázon a József 
Attila életével, költészetével kapcsolatos versenyt, melyre 
nyolcadikosok készülnek fel. A Simonyi Zsigmond 
helyesírási verseny megyei döntőjére iskolánkból a következő 
tanulók jutottak be: Szigeti Réka 7. o., Korga Sára, Reiprich 
Katalin és Váczy Dávid 8. o. tanulók. Magyartanáruk 
Szigetiné Lőrincz Mária. 

Hamarosan befejeződnek a különböző tantárgyi levelező 
versenyek is, melynek eredményeiről szintén tájékoztatjuk 

majd olvasóinkat.     Mezei Anna igazgató 
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Állattartás és táplálkozáskultúra a kelta és római időszakban 
 

A rómaiak Kárpát-medencei 
megjelenésével új korszak kezdődött a 
terület történetében. Ez az időszak azért 
is fontos, mert a régészeti kutatások 
innentől már egyre több írásos forrással 
is kiegészülnek. Az ókori írók, mint 
Tacitus, Sztrabón, Poszeidóniosz és 
Julius Caesar adatai sok értékes 
információt őriztek meg a „barbár” 
népek életmódjáról. Értesüléseik 
hitelességét a régészet eredményei 
nagyrészt alátámasztják. 

E századokban az élet minden 
területén sokszínű kulturális 
keveredéssel számolhatunk, így az 
állattartásban is. Ennek az időszaknak 
az állatvilága rendkívül gazdag, az 
őshonos, korábban is itt élő népek 
állatai mellett a rómaiak új fajtákat 
hoztak be. A római írásos források 
bizonyítják, hogy Itáliában ekkor már 
fajtákat létrehozó tudatos állattenyésztés 
folyt. Emellett az időszámításunk 
kezdete körüli időkben a Dunától 
keletre már megjelentek a korai 
népvándorlás népei (jazygok, 
szarmaták), amelyeknek állattartása – 
életmódjukból adódóan is – némileg 
eltér a nyugatabbi területekétől. 

A Kárpát-medencei kelta hatalom 
megszilárdulásával már valamennyi 
főbb háziállat tartása uralkodóvá vált. 
Ezek közül kiemelkedő fontosságú a 
sertés. Poszeidoniosz tudósítása szerint 
a kelták igen kedvelték a sült, vagy főtt 
disznóhúst, amelyet az övükben viselt 
kis vaskéssel vágtak le a csontokról. 
Emellett fogyasztottak marha- és 
juhhúst, valamint sült sózott halat is. 
Poszeidoniosztól tudjuk, hogy többnyire 
a földön ülve, vagy leterített 
állatbőrökön étkeztek. 

A kelták állattartása általában 
alkalmazkodott a környezeti 
viszonyokhoz. A hegyvidéki, hegylábi 
területek pl. nemcsak a sertés tartásának 
kedveztek, hanem a vadkan 
vadászatának is. A sertés mellett 
szarvasmarhát, lovat és juhot 
tenyésztettek. A kelta juhok gyapja 
közismert volt Rómában és Tacitus 
szerint a kelta lovasság értékét még a 
római korban is nagyra becsülték. 
Ritkább a kecske, a házityúk és lúd is 
szórványosabb, noha az utóbbiak a 
római kortól válnak általánossá. A 
baromfiak a keltákhoz valószínűleg 
hellenisztikus kapcsolataik révén 
kerülhettek. 

A feltárt sírokból gyakran kerültek elő 
ételáldozat maradványok, amelyek 

között a sertés- és vaddisznócsontok a 
leggyakoribbak, mellettük sokszor 
előfordultak a különböző nagyságú 
vágókések. Hétköznapi életükben és 
mitológiájukban is fontos szerepet 
kapott a „nagy lakoma” és az ezen való 
részvétel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bronz vadkanfigurák a kelta korból 

 
A sertés és a vadkan szerepe igen 

jelentős a kelta hitvilágban. Ábrázolása 
ismert fibulán (ruhakapcsoló tűn), 
pénzérmén, üstön, kardpengén, szobor 
részeként és önálló szoborként is. 
Utóbbiak a kelták egész európai 
szállásterületén megvannak, egyik 
gyönyörű példányuk Bátaszékről került 
elő. Igen élethű ábrázolás, a rituális 
vadkantisztelet szép emléke. Sopronból 
ismert egy olyan – kőkerettel 
körülrakott – sír, amelyben csak egy 
vaddisznót temettek el. Feltártak olyan 
temetkezést is, amelyben szintén teljes 
disznóvázat helyeztek az emberi 
csontváz lábához. Galliában a kelták 
Moccus néven istenként tisztelték a 
vadkant. A mítoszokban nyoma maradt 
annak is, hogy gyakran ez a féktelenül 
pusztító vad vezeti el a harcosokat a 
túlvilágra. Vadászatuk is kedvelt 
időtöltés lehetett, a vadkanagyar a 
legkiválóbb férfiak ékessége volt, 
sírjukba is melléjük helyezték. 

A kelta mitológiában több más 
állatnak is jelentős szerepe volt. A bika 
valamennyi kelta törzs hitvilágában 
kiemelkedő helyet foglalt el, a gallok 
Donnotaurus néven ismerték. Az 
ábrázolásokon megörökített lovak, 

kutyák, medvék, szarvasok, halak és 
madarak mind kapcsolódhattak egy-egy 
istenséghez. Eponát, a lovakat 
védelmező gall istennőt a római kori 
Pannoniában is nagy tisztelet övezte. 

A Dunakanyar vidéke az egyik 
legkorábbi kelta szállásterület. Jelentős 
temetők kerültek elő Pilismaróton, 
Szobon és Vácott. A váci temetőben a 
sírok nagy részében ételáldozat 
maradványait is feltárták, zömmel 
sertést, alig néhány esetben pedig tyúkot 
és szarvasmarhát. Általában csak az 
állat egyes részeit helyezték a sírba. A 
Kárpát-medencei kelta temetőkben a 
fenti állatokon kívül előfordul még a 
kecske, kutya, ló és a lúd, a vadászott 
állatok közül pedig a gímszarvas, az 
őstulok, vaddisznó, a borz és a hal.  

Visegrádon kelta leletek Dióson, 
Lepencén, a Várkertben és a város több 
pontján kerültek elő, ezek nagyjából a  
Kr. e. III–I. századot fogják át. 
Gizellamajor-Dióson sikerült feltárni 
félig földbe ásott, ágasfás házakat is. Az 
előkerült leletek alapján biztosra vehető, 
hogy ezek lakói közvetlenül a keltákat 
megelőzve éltek itt a Kr. e. IV. század 
elején és velük kereskedelmi 
kapcsolatban álltak. Maga a gizella-
majori római erődítmény is kelta 
településre épült, amelyik a hódítók 
megjelenése után tovább élt még egy 
ideig. 

A Kr. e. I. század közepén 
bekövetkező római hódítás olyan fejlett 
mezőgazdasági és állattenyésztési 
ismereteket közvetített a Kárpát-
medencébe, amelyek legközelebb csak a 
XVIII. századra lesznek jellemzőek 
ebben a térségben. Nemcsak az 
állattartásra, de a tudatos 
állattenyésztésre is az ókori Rómából 
származnak a már említett első konkrét 
írásos adatok. A Kr. e. I. században élt 
Varro a földműveléshez szükséges 
dolgokat három csoportra osztotta: a 
beszélőkhöz az emberek tartoznak, a 
félig beszélőkhöz az igásállatok, a 
némákhoz a szekerek. Varro mellett 
Cato, Columella és Plinius a 
jelentősebb, gazdálkodással is 
foglalkozó „szakírók”. A római kultúra 
hatása elsősorban Itália felől érte a 
Dunántúlt, de áttételesen a Birodalom 
távolabbi területeiről, Afrikából és a 
keleti provinciákból is. Ennek a 
következménye, hogy a római  kor  
állattartása  fajokban  
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és fajtákban igen gazdag volt és ez 
Pannonia régészeti lelőhelyeinek 
állatcsont-anyagán is megfigyelhető. 
Változatos, nagyméretű állatok jelentek 
meg, kezdetben főleg import 
következményeként. Később a 
romanizáció hatása már a tudatosabb 
helyi tenyésztést is segítette. A 
fokozatosan kiépülő birodalmi úthálózat 
és kereskedelem pedig meggyorsította 
ezt a folyamatot. A limes mentén 
létrejövő katonai táborok, a körülöttük 
kialakuló polgári települések, a 
villagazdaságok és a bennszülöttek 
telepei a húsfogyasztás és 
táplálkozáskultúra más-más formáival 
jellemezhetők. Ezekben keveredtek a 
helyi, a római és egyéb birodalmi 
elemek is.    

A szarvasmarhák csontjaik alapján a 
korábbiaknál jóval nagyobbak voltak. A 
csontok némelyikén megfigyelt 
elváltozások azt sugallják, hogy ezeket 
az állatokat viszonylag magas korig 
dolgoztatták és ez a földművelésben 
betöltött igavonó szerepüket támasztja 
alá. Megfigyelhető egy nagyobb szarvú 
fajta is, amellyel kapcsolatban még nem 
dönthető el teljes bizonyossággal, hogy 
római importú, esetleg nemesített 
állatok, vagy a keleti nomádokkal 
folytatott kereskedelem révén kerültek 
ide. 

A juhok is impozánsabbak, mint a 
vaskoriak, nagyszarvúak és nagytestűek. 
A kecske is ismert a római korból, de a 
juhok szerepe ekkor fontosabb. 

A ló mellett megjelennek a szamarak 
és az öszvérek. Az utóbbiak szerepe 
például a hadsereg szállításaiban 
lényeges, de Itáliában a földművelésben 
is használták munkaerejüket. A 
lovaknak többféle változata ismert. A 
kistermetű kelta lovak mellett 
megjelentek a nagytestű, valószínűleg 
római eredetű állatok. 

Ezen kívül számolhatunk keleti 
eredetű lovakkal, amelyek elsősorban a 
római hadseregben szolgáló nomád 
népcsoportok révén kerülhettek ide. A 
fenti fajták összes elképzelhető 
keresztezése is valószínű. 

A régészeti leletekből származó 
lószerszámok alapján is magas 
színvonalú lótartásra következtethetünk.  

A római korban az újonnan behozott 
fajok a szamáron kívül a macska és a 
teve. Közülük a teve az egyetlen, 
amelyik nem honosodik. Ez az állat 
valószínűleg a Marcus Aurelius császár 
(161–180) uralkodása alatt dúló 
markomann háborúk alatt került ide, 

amikor szír íjászalakulatokat 
vezényeltek a dunai limes egyes 
pontjaira. Ezeket a csapatokat a Kr. u. 
III. század közepéig Szíriából töltötték 
fel és ez folyamatos kapcsolatot 
jelentett a Kelettel. Fő feladatuk az volt, 
hogy távol tartsák a határtól a velük 
azonos harcmodorban küzdő 
szarmatákat. A Dunakanyar területén, a 
mai Szentendrén, a római Ulcisia 
Castrában állomásoztak szír cohorsok. 

A macska talán itáliai vagy észak-
afrikai eredetű. Kutyák tekintetében a 
római korban egyértelmű fajtákról lehet 
beszélni. A csontok alapján sokféle 
jellegzetes alak, pl. a mai értelemben 
vett vett tacskók, agarak stb. is 
megkülönböztethetők. Tácon, a római 
kori Gorsium városában a feltárások 
alapján feltűnő, hogy itt a kutyák 
számos változata élt, az ölebektől a 
szelindekig. A velük való bánásmód 
nem volt mindig a legjobb, ezt a 
kutyakoponyákon megfigyelt gyógyult 
törések és hegek is bizonyítják. 
Másfelől viszont egyes római sírkövek 
feliratai katonai szolgálatban álló 
állatorvosokat is említenek, akiknek a 
lovasság mellett lehetett jelentősebb 
feladatuk. 

Noha a különböző típusú római 
települések szemétgödreiből előkerülő 
állatcsontok legalább a húsfogyasztás 
jellegére szolgáltatnak adatokat, a római 
ínyencek által fogyasztott 
különlegességeknek kevés régészeti 
nyoma maradt. Az ezekről alkotott kép 
szintén írásos forrásokon alapul, 
elsősorban Marcus Gravius Apicius 
magyarul is megjelent szakácskönyvén. 
A belsőségek népszerűek voltak, 
csontok híján azonban a leletek között 
nem szerepelnek.  

Valószínű az is, hogy peléket, 
mókusnagyságú rágcsálókat külön is 
hizlaltak, mint ahogy – hasonlóan a mai 
olasz szokásokhoz – a legtöbb 
énekesmadár is ínyencfalatnak 
számított. A nagyobb testű madarak 
közül említést érdemel a daru, amelynek 
elkészítési módjáról Apicius is írt. Az 
előkelő, feltehetően valóban római 
származású városlakók 
konyhaszemetében talált csontok közül 
a malacok és a háziszárnyasok 
maradványai utalnak jómódra. 

Nagyon ritkán előfordul a pelikán és a 
borz is, talán szintén különlegesség 
gyanánt. 

A húsellátásban a döntő szerepet a 
szarvasmarha, a sertés és a juh játszotta. 
A csontokon talált vágásnyomok 

alapján úgy tűnik, hogy az ókori városi 
mészárosok kicsontozva adták el a 
húsokat.    

A római konyhaművészet kiemelkedő 
fontosságú összetevője a halszósz, a 
garum. E halakból erjesztett massza az 
étel aromáját biztosította, általános 
ízesítő szerepe volt. A lapanyaga főleg a 
szardínia és a hering. Ezeket a kis 
halakat rostélyra tették, amelyről két hét 
alatt szétesve a rostély alatti edénybe 
kerültek. 

Jó minőségű változatait válogatott 
tengeri halakból készítették, de az apró 
csontleletek alapján olcsó hamisítványait 
is sikerült kimutatni. A garumot – 
hasonlóan az olajhoz és a borhoz – karcsú 
tárolóedényekben, amphorákban 
szállították. Az árutulajdonosok bélyegei 
alapján szerencsés esetben 
meghatározható az áru származási és 
termelési helye. Ennek alapján tudjuk, 
hogy a Pannoniába szállított garum a 
líbiai partok mellől, Pompeii környékéről, 
illetve az Ibériai-félsziget halászati 
központjaiból került ide. 

A pannoniai halászatra vonatkozó 
régészeti bizonyítékok szintén hiányosak, 
de néhány lelőhelyen sikerült a méretes 
viza, illetve a csuka és a ponty 
maradványait azonosítani. 

Az osztriga is igen ritka Pannoniában, 
mindössze az aquincumi legiotáborból és 
Salla város (Zalalövő) katonai táborának 
hulladékai közül került elő. E táborok 
tisztikara és legénysége a Kr. u. I–II. 
században még a Földközi-tenger 
mellékének tartományaiból verbuválódott 
és ők nyilván igényelték a hazájukban 
megszokott táplálékot. Ez a tengeri 
eredetű, nehezen frissen tartható, tehát 
drága étel a későbbiekben legfeljebb 
helytartók és magas rangú katonatisztek 
étrendjében fordulhatott elő. Panno-niába 
az osztrigát az Adriától az Alpok hágóin 
keresztül szállították, nehézkes szárazföldi 
úton és drágasága miatt nem is terjedhetett 
el. 

A pannoniai római uralom vége felé 
ismét megfigyelhető a korábban 
jelentéktelen vadászat fellendülése. Oka 
valószínűleg abban kereshető, hogy a 
korábbi központi húsellátás akadozni 
kezdett és a katonai táborok legénysége 
éppúgy, mint a városok lakossága, 
fokozottan szorult rá a hiányzó mennyiség 
pótlására. 

A Dunától keletre eső Barbaricum 
állattartása némileg más képet mutat. 
Erről, valamint Visegrád római kori 
emlékeiről a következő számban lesz szó 
részletesen. 

                                      Kováts István 
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Hónapoló – április 
 

A hónap régi magyar neve Szent György hava, amit 
legnépszerűbb szentje után kapott. 

Április 1. Hugó napja; e nap időjárásából a 
terméskilátásokra következtettek, valamint e nap az 
indásnövények vetésnapja. Minden más munka végzésére 
a néphagyományok szerencsétlennek tartották, mert a nép 
úgy hitte, hogy Júdás e napon akasztotta fel magát. Az 
,,április bolondja” az ókori tavaszkezdő tréfás 
örömünnepekre vezethető vissza. 

Április 22-én ne feledkezzünk meg a Föld napjáról, 
mely a fák, madarak, virágok napja is. 

 

,,A föld azoké, akik rája lépnek. 
A föld hazája minden népnek. 
Van rajta sok völgy, sok halom, 
Sok bánya, gyár és malom. 
 

Van rajta tenger, folyó és patak, 
A vizekben szép kövér halak. 
A tenger tükrén nagy hajók, 
És messze partok, elérni valók.” 
 

Április 24. Szent György napja, aki a legenda szerint 
Kis-Ázsiában született és Palesztinában halt mártírhalált. 
A cári birodalom, Bizánc szellemi örököse Györgyöt 
címerére emelte, s később a legmagasabb katonai rendjelet 
(György kereszt) róla nevezte el. Különös tekintélyre tett 
szert a brit szigeteken. Oroszlánszívű Richárd saját 
védszentjének választotta, 1222-től pedig Anglia hivatalos 
patrónusa lett. Jelvényét – fehér, ill. ezüst alapon vörös 
kereszt – a legelőkelőbb angol rend, a térdszalagrend 
viseli. 

Szent István a krónikák tanúsága szerint Szent György és 
Szent Márton zászlaja alatt verte le Koppányt. A magyar 
korona XI. századi eredetűnek tartott alsó pántján látható a 
képmása. Róbert Károly 1326-ban alapította a Szent 
György Lovagrendet, amit Zsigmond Sárkányrend néven 
újított meg 1408-ban. A György-napi magyar 
néphagyományok is a pogány időkre emlékeztetnek; e nap 
éjszakája a néphit szerint a boszorkányok éje – a 
gyógyfüvek szedésének ideje. 

Április 25. Márk napja. Márk a négy evangélista egyike, 
állítólag ő volt Alexandria első püspöke, ott is szenvedett 
mártírhalált. Márk a néphagyományban ,,elvész a 
búzában”, neve napján szokás volt a ,,búzaszentelés”, 
mikor a pap határjáró körmeneten megáldotta a zöld 
vetést. 

Úgy gondolom, kicsit előre kell nyújtóznunk pünkösd 
havába, mert a legelején két olyan igen jeles napunk is 
lesz, melyről inkább előre, mint késve illik szót ejteni. Az 
első május 1-je, a pünkösdi ünnepkör kezdőnapja, 
melyhez fűződik a már lassan elfelejtett májusfaállítás 
régi, igen szép szokása. Ezzel köszöntik az emberek a jó 
időt, a közelgő nyarat, a megújuló természetet. A májusfát, 
mely általában nyár- vagy jegenyefa, színes papírcsíkokkal 
szokták feldíszíteni, sokszor a legény állította fel a 
kiválasztott leánynak, akinek udvarolt. Szép lenne, ha 
sikerülne feleleveníteni e szokást és május 1-jén mind több 
kertben virítana májusfa. Május 1-je a munka napja, 
eredete Amerikába vezethető vissza, mikor is az ún. 

Szénapiacon összegyűltek a munkások, és azt követelték, 
hogy naponta nyolc órát dolgozhassanak csupán és több 
bérük legyen, s gyerekeiknek se kelljen látástól vakulásig 
dolgozniuk. Az emberek május 1-jét sok országban 
felvonulással ünneplik, mi majálist tartunk, parkokban, 
réteken, ahol le lehet telepedni a fűre, jókat játszunk, 
eszünk-iszunk és élvezzük az újuló természet és a jó 
társaság örömeit. 

Május hónap különösen a szereteté. A hónap első 
vasárnapján tartjuk az anyák napját. Ez nem piros és 
nagybetűs ünnep a naptárban, de a szívünkbe 
mindannyiunknak nagy piros betűkkel van beírva. 

 

,,Halld meg jó Istenem legbuzgóbb imámat! 
Áldd meg és köszönöm az édesanyámat!” 

 

Ne feledkezzünk hát meg semmiképpen sem 
édesanyánkról, sem nagymamáinkról: 

 

,,Aki jó volt hozzád, az volt az anyád, 
Minden pillanatban gondolt ő reád. 
Ha sorsod megvadult, s látta, hogy elüt, 
Félretolt az útból, s elé ő feküdt. 
 

Aki jó volt hozzád, az volt az anyád, 
Ha fáztál, a lelkét terítette rád. 
Átvette terhedet, hogy azt ne te vidd, 
Simogatta sebed, sírta könnyeid. 
 

Hogyha megbántottad – mért bántottad őt? 
Nem írt ő sohasem a szemed előtt, 
Nem hangzott ajkáról soha-soha vád, 
Kit sokszor bántottál, ő volt az anyád.” 

 
Nagymaminak 

 

Anyák napján reggel, 
mikor a nap felkel, 
nagymamikám elé állok 
sok-sok szeretettel. 
 

Édes jó anyámat 
fölnevelte nékem. 
Most én értem fárad, 
mint anyámért régen. 
 

Ha nincs itt: hiányzik, 
jöttét várva-várom, 
nála jobb nagymami 
nincs is a világon. 
 

Mesét mond, ha kérem, 
főz, vasal naponta, 
mintha mindnyájunknak 
édesanyja volna. 
 

Anyák napján reggel, 
mikor a Nap felkel, 
őt is felköszöntöm 
hálás szeretettel. 

 

                                                            Bártfainé Répás Ildikó 
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FELHÍVÁS 
 

A Visegrádi Fiatalok Klubja idén ősszel is megrendezi 
helytörténeti kiállítását. Idén kiállításunkon városunk 
XVIII–XX. sz.-i életét a még fellelhető használati tárgyakon, 
szerszámokon keresztül szeretnénk bemutatni. 

A tavalyi kiállításunkhoz hasonlóan kérjük a lakosságot, 
hogy régi fényképeiket és régi tárgyaikat a kiállítás idejére 
bocsássák rendelkezésünkre. A művelődési ház és a fiatalok 
klubja természetesen mindennemű felelősséget vállal azért, 
hogy a kölcsönadott tárgyak, fotók hiánytalanul és sértetlenül 
visszajutnak a tulajdonosokhoz.  

A tematika szerint nem személyes jellegű tárgyakat várunk, 
hanem olyanokat, melyek a település egészére jellemző, a 
helyi közösség életének bemutatására, felelevenítésére 
alkalmas. 

A kiállítás megnyitója 2002. szeptember 7-én lesz. 
Mindenkinek előre köszönjük segítségét és a támogatását. 
Érdeklődni és információt kérni a művelődési házban, vagy 

Kováts Istvánnál (Széchenyi u. 17., tel.: 397-309) lehet. 

 

Szeretettel hívunk mindenkit 
a Telgárthy-réten rendezendő szokásos 

 

MAJÁLISRA 
 

Reggel 7 órától zenés ébresztés hívja fel a figyelmet,  
és csalogatja ki a lakókat  

a mindenki által ismert helyszínre. 
10 órától a korábbi évek hagyományaihoz hasonlóan 

játékos versenyek lesznek főleg a gyermekek  
számára. (lepényevés, kötélhúzás, tojásdobás stb.). 

Délben a vállalkozó szellemű jelentkezők  
természetesen megmászhatják a  májusfát. 

Ebéd után újdonságként a családoknak szervezünk  
játékokat, versenyeket.  

Reméljük, hogy a gyermekek mellett a felnőtteket is  
meg tudjuk mozgatni ezekben a játékokban. 

Lesz büfé, és reméljük jó idő is. 
Mindenkit szeretettel várunk! 

 

Meghívó 
 

A művelődési ház szeretettel hív mindenkit 
 a tavaszi idényben a hónap utolsó péntekein  

rendezendő előadás-sorozat harmadik előadására, 
mely április 26-án, pénteken 18 órakor  

lesz a könyvtárban. 

Fehér József András 
kreativitáskutató pszichológus 

tart 
előadást. 

Mindenkit szeretettel várunk!  
A belépés díjtalan! 

 

(Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy az előadás még 
technikai egyeztetés alatt van, és ha véletlenül az előadó 
mégsem tudná vállalni az előadás megtartását, akkor ebben 
az időpontban, ugyanitt, más, de hasonló jellegű előadást 
szervezünk.) 

� FILMKLUB 
 

Örömmel értesítjük a város lakosságát arról, hogy a 
művelődési ház április 1-jétől minden vasárnap filmklub 

jellegű vetítést tart a moziban. Olyan a közelmúltban 
elkészült filmeket tekinthetnek meg az érdeklődők, melyek az 
elmúlt időben nem jutottak el Visegrádra.  

Ezek az igényesen elkészített, úgymond magasabb értéket 
képviselő filmek remélhetően vonzanak majd akkora 
közönséget, hogy ősztől az érdeklődők számára tematikus 
filmklubot is tudunk szervezni. 

Az előadásokra a megszokott áron lehet jegyet vásárolni, de 
bérlet is váltható kedvezményes áron. A bérlet 1.000 Ft-ba 
kerül, és 7 előadás tekinthető meg ezért az árért. 

Szeretettel várunk mindenkit a moziban. 

 

Kitüntetı figyelem 
 

Mai túl- és átpolitizált világunk gyakorta harsány és 
magamutogató légkörében egyre kevésbé figyelünk oda a 
valódi értékekre, s ezek megbecsülésére. Ennek szép 
példája volt, amikor nemzeti ünnepünk alkalmával, 2002. 
március 15-én Rockenbauer Zoltán a nemzeti kulturális 
örökség minisztere más kiváló művészek, restaurátorok 
mellett Ferenczy Noémi-díjjal tüntette ki Tavas Imrét, 
a Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeumának 
nyugalmazott főrestaurátorát. Mivel a jelen szám egész 
terjedelme kevés lenne ahhoz, hogy méltó módon 
ismertessük Tavas Imre négy évtizedes, múzeumi 
restaurátori munkásságát, ezért erre nem is vállalkozom. 
Tavas Imre annak a restaurátornemzedéknek a képviselője, 
akik egyszerre bírtak magas szakmai tudással a különböző 
korok, legváltozatosabb anyagú és technikájú 
műtárgyainak restaurálásában. Hosszú évtizedek alatt 
megszerzett tudása, tapasztalata, a régi mesterek alkotásai 
iránt érzett tiszteletéből adódó nemes szakmai alázata tette 
lehetővé, hogy olyan régészeti ásatásból, gyűjteményből 
bekerült tárgyakat mentsen meg, alkosson újjá, amelyek 
hazai és nemzetközi kiállításokon szerepeltek. Őszintén 
remélem, hogy a visegrádi múzeum kiállításain látható 
egyedül-álló fegyverek, eszközök, finom megmunkálású 
középkori üvegpoharak, a kor színes és eleven világát 
felidéző ábrázolásokkal díszített kályhacsempékből 
újjáépített monumentális Zsigmond-kori cserépkályha és 
sok más nemcsak a restaurátor keze munkáját, de Visegrád 
történelmi, művészi örökségét is reprezentáló műtárgy 
sokáig fogja a látogatókat elkápráztatni.  

Nemrég a visegrádi „politikai élet” viharos időszakában 
valaki egy cikkében kérdezte, hol van az értelmiség, miért 
nem vesz részt eléggé a közügyekben? Nos, úgy 
gondolom, egy művészeti alkotás, egy emberi 
közösségnek örömet szerző maradandó értékű munka – 
mindez mellverés és önünneplés nélkül – az összes 
politikai nyilatkozatnál többet ér. Amikor úgy gondolom, 
minden Olvasónk nevében gratulálunk Tavas Imrének a 
méltó elismeréshez, egyben megköszönjük, hogy 
munkásságával nekünk és a következő nemzedéknek is 
lehetőséget adott arra, hogy a szép tárgyakat újra és újra 
megcsodálva büszkék legyünk történelmi múltunk 
értékeire.     

                                                                            Gróf Péter   
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BOSZORKÁNYSAROK 
 

Szép napokat mindenkinek! Igazán adva vannak a 
feltételei minden téren, hogy beígért témáink nyomába 
eredjünk. Hát, indulás! Ilyenkor tavasszal van azoknak a 
zöld fűszernövényeknek a szezonja, amelyeket a 
füvesboszorkány előszeretettel használ fel a konyhában. 
Ha a réteken körülnézünk, már találhatunk 1-2 zöld 
levelecskét. A pongyola pitypang, a cickafark, a sóska, a 
lándzsás útifű, a vad fokhagyma, a medvehagyma, de a 
csalán, a százszorszép és a hagymaszagú kányazsombor is 
ekkor a legjobb és legzsengébb, vagyis ilyenkor a 
legalkalmasabb arra, hogy salátát vagy főzeléket, levest, 
szószt készítsünk belőle. Apránként megismerjük majd 
ezen finomságok elkészítésének módját, mielőtt azonban 
nekilátnánk, készüljünk fel arra, hogy ezeket a növényeket 
nem lehet megvásárolni a zöldségesnél, hanem minden 
egyes alkalommal fáradságos munkával kell összegyűjteni 
azokat. A legjobb, ha olyan szerencsések vagyunk, hogy 
fákkal benőtt, füves telket mondhatunk magunkénak, mert 
a szabad természetben manapság egyre fokozottabb az ún. 
,,környezeti terhelés”, melynek négy legfontosabb károsító 
tényezője a permetezés, a műtrágyázás, a kipufogógázok 
és a kutyák. Korábban az először megjelenő 
fűszernövényeknek nagy gyógyerőt tulajdonítottak, 
melyek szedéséhez számos rituálé is társult, mint pl. a 
leszedett növényeket megfelelő átéléssel azonnal el kellett 
fogyasztani. Tehát, nézzünk körül!  

A réteken a tavaszi fűszernövények virágokkal és üde 
zöld levelekkel köszöntenek, hajoljunk le értük, és máris 
megvan első ételünk alapanyaga. Fontos tudnunk, hogy a 
vadnövények – függetlenül attól, hogy konyhai 
fűszernövényről vagy gyógynövényről van-e szó – értékes 
anyagokat tartalmaznak, amelyek mind ízükben, mind 
pedig a szervezetre gyakorolt hatásukban is erőteljesen 
érezhetőek. 

Főzelék: válogassuk össze a szükséges csalánt, 
medvehagymát, libatopot, parajlibatopot, pongyola 
pitypangot, tyúkhúrt, lándzsás útifüvet, cickafarkot, 
mossuk meg alaposan, majd vágjuk apróra. Az  
angolszalonnát  apróra  

kockázzuk fel, adjunk hozzá 1 fej felaprított 
vöröshagymát, 3 gerezd zúzott fokhagymát és pároljuk 
meg vajon. Adjuk hozzá a fűszernövényeket és kevés 
erőlevessel felöntve főzzük addig, míg a folyadék el nem 
fő. Keverjünk össze fél pohár tejfölt 3 csapott evőkanál 
tönkölybúzával, kis sóval, és adjuk a fűszernövényekhez. 
Forraljuk fel, majd a tűzről levéve szerecsendióval ízesítve 
tálaljuk. Jó étvágyat! A bátor szakácsjelöltek nem fognak 
csalatkozni a boszorkányművészetben. 

És következzen a beígért szerelmi bájital! A letűnt idők 
boszorkányainak fő tevékenységei közé tartozott a 
különféle italok előállítása. A mai kor ,,modern” 
füvesboszorkányának szintén kell, hogy szerepeljen a 
kínálatában hasonló, főleg miután olyan magas a válások 
száma. A boszorkánybecsület természetesen azt kívánná, 
hogy a szerelmi bájital receptjét titokban tartsam, de most 
kivételt teszek Önnel, kedves Olvasó. 

Alaprecept: 60 g csombor, 20 g rozmaring, 20 g menta, 
20 g vadnarancsbimbó és csészénként 2 rózsabimbó. Nők 
számára ehhez jön még némi termékenységet és életerőt 
növelő barátcserje, gyömbér, fahéj, lestyán és jázmin. A 
férfiaknak készülő italba pedig kerül ginzeng, szegfűszeg, 
gyömbér és fahéj. 

Ha megvan a szükséges keverékünk, csészénként 
forrázzunk le 1 evőkanállal belőle, hagyjuk 5 percig állni, 
szűrjük le, édesítsük 1 teáskanál rózsacukorral és igyuk 
meg, ill. adjuk kedvesünknek. A teázgatás módját 
magunknak kell megválasztanunk és ha ez nem a kellő 
meghittséggel történik, nem lesz meg a várt hatás. Adjuk 
meg a módját, üljünk le 5 percre és csak önmagunkra és a 
párunkra igyekezzünk koncentrálni. Szükség esetén 40 
napon át kell fogyasztani reggel és este. Próbálják ki és 
meglátják, lelki egyensúlyuk is helyreáll.  

És ne aggódjanak, ha a kétféle teát esetleg felcserélik, a 
következmények teljesen ártalmatlanok. Épp ez a 
boszorkányság az egészben! Kellemes teázgatást… 
Viszlát! 

                                                Boszi 

 
Sportrovat 

ASZTALITENISZ 
 

Igazán nagy örömmel számolok be arról, hogyan is sikerült a március 30-án megrendezett asztalitenisz-verseny. Bár az 
előjelek nem voltak túl biztatóak (kevés jelentkező, a kirakott plakátokat már másnap letépkedték, többen is mondták, 
hogy kár törni magam, mert 5-6 embernél úgysem lesznek többen…), a verseny megkezdésére mégis ,,megtelt” a 
sportcsarnok: 46 fő nevezett! (Ennyi embernél nagyon jól jött Tisza Zoltán segítsége: hozott egy plusz asztalt…) 

A csatározások reggel 9-kor kezdődtek, és délután 3-kor fejeződtek be. 

A győztesek névsora 
 

 Női egyéni Férfi egyéni ( < 35 év) Férfi egyéni (senior) Férfi páros 

     
1. Zeller Márta Somogyi Péter Czelba Ferenc Bori Sándor– Paulusz József 
2. Deák Andrea Podlaviczki László Bori Sándor Somogyi Péter– Podlaviczki László 
3. Máté Csilla Ujsághy György Molnár László Kósa Dénes– Varró Tibor 
 

Külön köszönet a GAMESZ dolgozóinak és Bártfai Istvánnak, hogy az asztalokat felújították. 
                                                                                                                                                           Paulusz József 
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FELHÍVÁS 
 

Örömmel értesítjük a sportolni vágyókat, hogy 
megalakult a Visegrádi Teniszkedvelők Baráti 
Köre, melyhez 10.000 Ft tagdíjjal és esetenkénti 
társadalmi munka végzésével bárki csatlakozhat. 
Jelentkezni a 30/412-5000-as telefonon lehet, 
Hibbey Zsombornál. 

Szeretettel várunk mindenkit! 

 

Köszönetnyilvánítás 
 

Schüszterl Károlynak, Budai Antalnak, Grósz 
Mihálynak és Honti Lászlónak az árvíz idején 
nyújtott segítségükért. A házunk melletti közben 
általuk lerakott két homokzsák gát megvédte a ház 
falát a felázástól, a harmadik, már késő esti 
sötétben az udvaron emelt gát pedig 
megakadályozta, hogy lakásainkba betörjön a víz.  

A Fő u. 12. sz. ház lakói nevében köszönöm 
segítőkész, szakszerű és áldozatos munkájukat! 

Kálazy László 

Köszönet könyvadományért 
 

A Visegrádi Hírek ez évi februári számában az 
olvasók nevében köszönetet mondtam azoknak a 
polgároknak, akik az elmúlt esztendőben 
könyveket ajándékoztak könyvtárunknak. 
Sajnálatosan az adományozók névsorából 
kimaradt Dr. Dobos Irma geológus, akit a 
visegrádiak többen személyesen ismernek, nagyon 
sokan pedig ezen újságban megjelent szakmai 
írásait olvashatták.  

A múlt évben ő ajándékozta könyvtárunknak a 
Hódmezővásárhely jeles tudósai c. könyvet, 
melyet ezúton ajánlok az olvasók szíves 
figyelmébe. A hibáért elnézést kérek Dr. Dobos 
Irmától, és az olvasók nevében is köszönöm a 
könyvadományt. 

Kálazy László könyvtáros 

 

UTAZÁS!UTAZÁS!UTAZÁS!UTAZÁS!    
 

TENGERPARTI NYARALÁSOK 
(GÖRÖG, OLASZ, TÖRÖK STB.), 

KÖRUTAK, AKCIÓS UTAK! 
 

HUNGARO-REISEN 
Visegrád, Fő u. 68. 

Tel.: 398-112; Fax: 397-133 

Dunakanyar  
Vagyonvédelem 

Biztonsági rendszerek kiépítése, 
rádiófrekvenciás  

és telefonos távfelügyelet biztosításával, 
vonuló járőrszolgálattal. 

Már kiépített riasztórendszerét is  
csatlakoztathatja központunkra. 

Már 7 éve eredményesen működik  
távfelügyeleti rendszerünk 

a Dunakanyar területén. 

Frekvencia engedélyszám:  
11911-1/2001. 

Hívjon bennünket bizalommal! 

LÉNÁRD PÉTER 
06 (20) 9117-775 

CSITNEKI TIBOR 
06 (20) 9205-424 

Társas  
és egyéni vállalkozások részére 

            •••• teljes körű ügyviteli, 
               könyvelési szolgáltatást, 

            •••• adótanácsadást, 

            •••• könyvvizsgálatot  

vállalok 

HELM JÁNOS 
bejegyzett könyvvizsgáló,  

adószakértő 
2025 Visegrád, Nap u. 2. 
Tel./fax: 06 (26) 398-218 

Gépi földmunka végzés 
JCB homlokrakodó, árokásó géppel. 

Sávalap, árokásás  
keskeny és széles kanállal. 

Anyagmozgatás targonca villával. 

Hajós József 
Visegrád, Nap u. 1/4. 

Tel.: 06 (20) 311-4857, (26) 397-259 
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Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét,  
hogy visegrádi barkácsüzletünk 

sikeres működése után  

megnyitottuk Dunabogdányban  
(a volt tsz területén) 

barkács-  
és építőanyag-kereskedésünket. 

Főbb termékcsoportok 
Fenyő fűrészáru: 

– deszka 
– lambéria 
– padló, gerenda, szarufa 
– forgácslap, OSZ lemez 

Bádogos kellékek: 
– csatorna 
– profil lemezek 
– kémény- és falszegélyek 
– horganyzott és alumínium lemezek széles 
választékban 
– Lindab csatornarendszer egyedi megrendelésre 

Szigetelő anyagok: 
– Therwoolin 
– Nikecell 
– Dunabit termékek folyamatos kedvezménnyel 
kaphatók 

Velux ablakok mennyiségi megrendeléstől függően 
nagy kedvezménnyel 
Tondach kerámia tetőcserepek 
Knauf gipszkarton rendszer 
Villamossági kellékek széles választékban 

Minden kedves Vásárlónkat szeretettel várjuk! 

Nyitva tartás: 
hétfő–péntek 7–16 óra 

szombat 7–12 óra 

* * * * * 

MUNKALEHETİSÉG!MUNKALEHETİSÉG!MUNKALEHETİSÉG!MUNKALEHETİSÉG!    

Visegrádon és Dunabogdányban barkács- és 
építőanyag-kereskedésünkbe keresünk fiatal, 
megbízható, kereskedelemben jártas, érettségivel 
rendelkező munkatársakat, az alábbi munkakörök 
betöltésére: 
                           – eladó 
                           – kisegítő munkatárs 

Jelentkezni lehet (26) 397-140-es telefonszámon 
vagy személyesen Visegrád, Harangvirág u. 6. 

* * * * * 

Vállalom új tetőszerkezetek 
teljes körű szakkivitelezését: 

– ács, tetőfedő, bádogos és szigetelési munkákat, 
– tetőtéri ablakok beépítését, 
– tetőterek kialakítását, 
– teljes körű anyagszükséglet beszerzését, szállítását  
   nagy kedvezménnyel! 

PFEIFER FERENC 
Visegrád llll  Tel.: 06 (30) 9241-070 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

A „POLGÁR” Élelmiszer  
és Vegyeskereskedés 

kellemes légkörben, udvarias kiszolgálással, az 
igényeknek megfelelően egyre bővülő választékkal 
várja kedves régi és új vásárlóit. 

 

Kínálatunkból:  
 

���� folyamatosan friss zöldség, gyümölcs 
���� kenyér és pékáru 
���� tejtermék 
���� konzerv 
���� nehézáru 
���� italáru 
���� vegyi áru. 

 

Hetente új akciókkal kedveskedünk vásárlóinknak! 
 

Tételtől függően a jövőben is  
vállalunk kiszállítást! 

 

     Nyitva tartás: H–P        6.00–18.00 
 Sz         6.00–14.00 

     Cím:  Visegrád, Fő u. 106. 

     Telefon: (26) 398-341 
 

Nézzen be hozzánk, MEGÉRI! 
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 Tisztelt (leendő) Ügyfelünk! 
 

 Takarékszövetkezetünk a Dunakanyarban, 
 a Duna jobb és bal partján,  
 valamint a Szentendrei-szigeten  
 több mint 40 éve szolgálja a helyi lakosságot. 

 

A szövetkezet vezetősége mindig azt tűzte ki célul maga elé, hogy ügyfeleit 
minél szélesebb körben ki tudja szolgálni. Ennek érdekében vezeti be új 
termékeit, kínálja akcióit, nyújtja új szolgáltatásait. 

Törekszünk arra, hogy minden ügyfelünk számlát nyisson, és a számlához 
kapcsolódóan, egyszerűsítve vehesse igénybe szolgáltatásainkat. 

A számláról teljesítjük ügyfeleink kötelezettségeit, a lekötési 
lehetőségeinkkel megtakarításaikat segítjük elő. Az Életciklus betétcsomag 
bevezetésével különböző előtakarékossági formákat biztosítunk, lejáratkor 
kedvező hitelfelvételi lehetőségekkel. 

A bankkártya használatával lehetőség nyílik készpénzkímélő fizetési formák 
használatára, valamint munkaszüneti napokon is készpénz felvételére. 

Mindezen szolgáltatásokat folyószámla hitelkeret biztosításával, a 
fizetendő bankköltségek alacsonyan tartásával támogatjuk. 

Természetesen, a számlához kapcsolódó szolgáltatásainkon túl a betét és 
hitel konstrukciók fejlesztésével és bővítésével is ügyfeleink érdekét kívánjuk 
szolgálni. 

Hitel és betét akciókat szervezünk rendkívül kedvezményes kamattal, 
valamint folyósítjuk az állam által támogatott 6%-os, új lakás építésére és 
vásárlására szolgáló hitelt, valamint a hozzá kapcsolódó egyéb 
kedvezményeket. 

Egyéb szolgáltatások bevezetésével igyekszünk elérni, hogy a lakosság egyre 
több féle igényének tudjunk helyben eleget tenni. 

Szerződést kötöttünk a Hungária Biztosítóval és a Fundamenta Rt.-vel. A 
Fundamenta szerződéseket előhitel nyújtásával egészítjük ki. 

A takarékszövetkezet fejlődése a 40 év alatt folyamatos volt, különösen az 
utolsó öt évben volt dinamikus. 

A vezetőség a szövetkezet eredményét mindig arra használta fel, hogy 
szolgáltatásainak körét bővítse, színvonalát emelje és a lakosság 
kiszolgálásának körülményeit javítsa. 

 
Kérjük, látogasson be hozzánk, ismerje meg szolgáltatásainkat! 

A Dunakanyar Takarékszövetkezet vezetősége 



16                                                                          VISEGRÁDI HÍREK                                                    2002. április 
 

TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS 
a SUZUKISUZUKISUZUKISUZUKI RÓMAINÁL! 

Lesöpörtük a kamatokat és az előleget! 
 

 10% kamatkedvezmény vagy 10% előleg, 
 vagy régi Suzukija nálunk most többet ér! 
 Limitált modellek ajándék klímával! 
 ÁPRILIS 20–21.  NYÍLT HÉTVÉGE! 
 Meglepetések és ajándékok… 
 A legszerencsésebb vásárlónk egy kétszemélyes belföldi utazást 
 nyerhet! 
 ÓRIÁSI használtautó-VÁSÁR! 
 Pl.: ’94-es Swift 14.302 Ft/hó + Casco-mentesség! 
 Sőt: most nagy értékű ajándékok közül választhat! 
 Április 30-ig szervízünk szolgáltatásaiból 15% kedvezményt adunk! 
 

 

A LEGJOBB AJÁNLATOT BIZTOS TŐLÜNK KAPJA! 
 

 – Teljes körű szervízszolgáltatás 
 – Zöldkártya, eredetiségvizsgálat 
 – Karosszéria és biztosítási munkák 

 

www.suzukibarta.hu, www.autodata.hu, www.vezess.hu 
 

      Budapest III., Rákóczi u. 33. (Szentendrei út) 
 Tel.: 240-4444 (Szalon) 
          436-7920 (Szerviz) 
 Ny.: H–P: 8–18, Szo–V: 9–13 

 
 

DUNAKANYAR INGATLAN CENTRUM 
Alapította: Zimányi Péter 1996-ban 

 

Ingatlanközvetítés – Értékbecslés 
Leányfalu, Móricz Zs. (Fő) út 125. sz. alatt 

 

l  ingyenes helyszíni felmérés, tanácsadással 
l  az eladók részére teljes körű ügyintézéssel 
l  a vevőket az eladó ingatlanhoz elkísérve, a mun- 
    katársunk nyújt szakszerű tájékoztatást 
l  irodánkban  gyors,  kényelmes, diszkrét  és  
    törvényes ügymenetet garantálunk 

KÉRJEN INFORMÁCIÓT TELEFONON! 
Iroda: 26-381-431; Mobil: 06-209-834-796 

Fizetőképes vevőink részére családi házakat, 
nyaralókat, építési telkeket keresünk! 

 
 

 
 

 VISEGRÁDI HÍREK 
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala 

Megjelenik havonta, 700 példányban 
Felelős szerkesztő: Mikesy Tamás 

A szerkesztőbizottság tagjai: 
Borsody István, Gróf Péter, dr. Gróh Dániel, Kálazy László, 

Mezei Anna, Mikesy Tamás, Schandl Lajos 
Kéziratleadás: minden hó 1-jéig 

Írásaik tartalmáért a szerzők vállalják a felelősséget! 
Szerkesztőség: 2025 Visegrád, Széchenyi u. 11. 

Telefon: (26) 398-128,  fax: (26) 398-163 
Szerkesztőségi órák: szerdán 14–16 óra között 

ISSN 1587-7477 
Tipográfia: Borsody István 

Nyomdai munka: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Vizsgával rendelkezı 

 

személy- és vagyonır vállalkozó 
ingatlanok, építési területek, épületek, 

objektumok ırzését vállalja 
 

(„7 éves tapasztalat, kutyával”) 
 

Cím: 2025 Visegrád, Sziget u. 5. 
Tel.: 06 (30) 227-4127 

 

FILMELİHÍVÁS 
3 napos határidővel (darabja 9,– Ft) 

és  
FOTÓFILM ÁRUSÍTÁS 

a Kormos boltban. 
Ugyanitt  

TELEFONKÁRTYA  
is kapható! 

Visegrád, Mátyás király út 8. 



  
 
 
 
 

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 
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TÁJÉKOZTATÓ 
A 2002. ÁPRILIS 21-ÉN MEGTARTOTT 
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁNAK  
EREDMÉNYÉRŐL 

 

VISEGRÁD TERÜLETÉN: 
 

A névjegyzékbe felvett állampolgárok száma:  
                                                                                 1391 fő 

Szavazóként megjelent állampolgárok száma:  
                                                                    1166 fő (84%) 
Urnában lévő szavazólapok száma:                       1163 db 

 

Az egyéni választókerületi eredmények 
Érvényes szavazatok száma 

HADHÁZY SÁNDOR  FIDESZ-MDF      673     57,9% 
MIAKICH GÁBOR        MSZP                    480     41,3% 

Érvénytelen szavazatok száma:                  10      0,8% 
 

A választás 2. fordulója érvényes és eredményes volt. 

Szavazatszámláló bizottság elnöke: 
    Rittinger Tamás 

Szavazatszámláló bizottság tagjai: 
    Abonyi Gézáné 
    Fieszl Béláné 
    Szebeni Imre 
    ifj. Zeller Mártonné 

Szavazatszámláló bizottság delegált tagjai: 
    Gróf Péter FIDESZ-MDF 
    Koncz Csaba MSZP 
    Szigligeti Ede SZDSZ 
    Zsák Árpád MIÉP 

Ezúton fejezzük ki köszönetünket a szavazatszámláló 
bizottság valamennyi tagjának eredményes munkájáért. 

Helyi  Választási  Iroda,  Visegrád 
 

PEST MEGYE 
11. SZ. EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET 

(SZENTENDRE) TERÜLETÉN: 
 

A választók nyilvántartása 
Előző nap 16 óráig a névjegyzékbe felvett választó- 
    polgárok száma:                                                     53.072 
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választó- 
    polgárok száma:                                                          396 

A szavazás napján a névjegyzékből törölt választó- 
    polgárok száma:                                                            12 

A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás 
    befejezésekor:                                                         53.456 

Visszautasított választópolgárok száma:                           14 
 

Szavazás 
Szavazóként megjelentek száma:          42.358 fő (79,24%) 

Urnában lévő szavazólapok száma:                           42.335 

Eltérés a szavazóként megjelentek számától  
    (többlet: +; hiány: –):                                                  –23 

Érvénytelen szavazatok száma:                        224 (0,53%) 

Érvényes szavazatok száma:                     42.111 (99,42%) 
 

Érvényes szavazatok száma 
HADHÁZY SÁNDOR  FIDESZ-MDF   23.138  54,95% 
MIAKICH GÁBOR        MSZP  18.973  45,05% 
 

A választókerületben a választás érvényes, eredményes. 
 
                                                            OVB  
 

Tisztelt  Választópolgárok! 
Ezúton is szeretném megköszönni mindazok támogatását, akik szavazatukkal lehetővé tették, hogy a 
választókörzetünket a Fidesz-Magyar Polgári Párt és az MDF összefogásában a második ciklusban is képviselhetem. 
Ígérem Önöknek, hogy az Országgyűlés tagjaként szűkebb lakóhelyünk érdekeit szem előtt tartva, a polgári értékek 
hathatós képviseletével mindent meg fogok tenni, hogy megőrizzük az elmúlt négy év eredményeit. 

Hadházy Sándor országgyűlési képviselő 
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Visegrád Turisztikai és Városszépítő  Egyesülete       TÁBLÁTÓL TÁBLÁIG 
Visegrád Turisztikai és Városszépítő Egyesületének vezetősége elhatározta, hogy a jövőben az egyesületi tagság segítségével rendszeresen felméri Visegrád 
közterületeinek állapotát a város határának kezdetét, illetve végét jelző tábláig, és az észlelteket havonta közzéteszi a Visegrádi Hírek hasábjain. Szeretnénk 
felkelteni városunk minden lakójának érdeklődését a közterületek rendje és tisztasága iránt, továbbá szeretnénk, ha ily módon is mindenki nyomon követhetné 
azt a fejlődést, amelyet ezen a téren a lakossággal és az önkormányzattal karöltve az egyesület tagsága szeretne elérni és megvalósítani. Az alábbiakban leírt 
állapot április utolsó és május első napjaiban volt tapasztalható a közterületeken. A könnyebb áttekinthetőség, valamint az egyesület aktivistáinak körzeteihez 
igazodva a város területét kisebb területekre osztottuk. A leírásban csak a tapasztalt és látott tényekre szorítkozunk, nem célunk a személyeskedés, de reméljük, 
hogy a közterületeken tapasztalt pozitív és negatív jelenségek megjelentetése a nyilvánosság segítségével nagyobb hangsúlyt kap, és ez által hozzájárulnak 
városunk szépüléséhez, fejlődéséhez.                                                                                                                                Abonyi Géza elnök 
1. 

1.  A kaputól a Mátyás-szoborig, Salamontorony u. 
A IV. Béla-szobor környéke, a hajóállomás zöld területei, az éttermek 
környéke, a Salamontorony u. torkolatának parkolója, valamint a 
Mátyás-szobor parkja szép, rendezett területek. Ugyancsak tiszta és 
rendben tartott a Görgey Artúr-lépcső és a Salamontorony u. és a 
területhez tartozó Duna-part. Rontja a kedvező összképet az árvíz óta 
sáros és elhanyagolt aluljáró, a volt Idegenforgalmi Hivatal épületének 
látványa, a plakátmaradékoktól elhanyagoltnak tűnő buszmegálló, a 
Salamontorony u. elején egy nagy kupac szeméthalom. A hajóállomás és 
a 11-es út közötti korlátra ráférne egy újrafestés. 
2. Duna-part a hajóállomástól a révig 
A Duna-parti sétány – beleértve a kápolna környékét – szép és 
gondozott, a rév környéke tiszta és rendezett. Az aluljáró állapota és 
tisztasága itt is hagy maga után kívánni valót. 
3.  Mátyás-szobor, Fő u., parkoló, kertek alja által határolt 
terület 
A kertek alján a Mátyás-szobor és a parkoló között a tavaszi tisztítást 
követően újra igencsak megnőtt a fű. A parkoló kevés zöld területe 
gondozatlan, az egyetlen itt található szeméttartóból kifolyik a szemét. A 
KRESZ-park és a platános környéke szép és gondozott. A múzeum 
környékén a Fő u. tiszta és rendezett, eltekintve az építkezésben részt 
vevő teherautók által okozott szennyezéstől. 
4. A volt Ágasház területe, Fő u., Rév u., kertek alja által 
határolt terület 
A volt Ágasház területe a kevés, igen elhanyagolt visegrádi területek 
egyike. A kertek alja fel a községkertig itt is kaszálásra szorul. A 
községkert a szabadon növő gyomokkal és a sarkán emelkedő 
sittkupacokkal a másik siralmas látványt nyújtó terület a város központi 
részén. A buszmegálló és környéke sajnos csatlakozik az előző képhez. 
A Rév u. a város legvirágosabb, egyúttal legszemetesebb utcája. A fák és 
virágtartók környékén gyomok nőnek ki a járdaburkolat réseiből, a 
templom felé haladva a járdák és az utca egyre szemetesebb. A Fő u. 
templom és parkoló közötti része vegyes képet mutat. Általában le van 
nyírva a fű a házak előtt, sőt van egy-két igényesen rendben tartott 
utcafront is, de vannak teljesen elhanyagolt részek, és ezek nagyban 
lerontják az összképet. 
5. Nagy L. király u., Zách Klára köz, Mátyás király u. a 
„Málé placc”-ig 
A Nagy Lajos király u. és a hozzá tartozó parkok tiszták és ápoltak, de 
kár, hogy a kis szökőkút nem üzemel. Az Áprily-park melletti sziklakert 
gyomos és szemben a tájékoztató tábla környékén is elkelne egy 
fűnyírás. A Zách Klára közben tiszta járdák és törmelékhalmok váltják 
egymást. A házak és kerítések egy része mentén a gaz háborítatlanul nő 
ki a földből. Az Áprily-park feletti kis parkolónak használt terület szépen 
lenyírt, rendezett. A Mátyás király u. eleje az erdőgazdaság oldalán 
végig szépen rendben tartott. A szemközti oldalon a támfal tövében nő a 
gaz, és bár a porták többsége előtt szép tiszta a járda, itt is rontja az 
összképet a néhány kivétel. A Málé placc elhanyagolt és szemetes.  
 

6.  Mátyás király u. a „Málé placc”-tól a „Visegrád vége” 
tábláig, Pázmány Péter u., Török u., Újkert u., Temető sor, 
Malomhegy u., Rigó u. 
A Mátyás király u. a „Málé placctól” felfelé változatos képet mutat. 
Vannak igen elhanyagolt területek, nagy részben a patak környékén. 
Több helyen látni a patak partjára hordott levél- és ágkupacokat az ott 
lakók telkei alatt. Közvetlenül a Mátyás király u. melletti zöld terület sok 
helyen igen szépen karban van tartva, néhol viszont úgy tűnik, mintha 
nem lenne gazdája. Az utca szemközti oldalán a házak előtti rész 
rendben tartott, talán csak a buszmegálló és környéke az egyedüli 
elhanyagolt terület. A Pázmány Péter u. tiszta, gondozott utca, a 
„pincesorral” együtt kedves része a városnak. A Török u. több 
szempontból is több törődést igényelne, úgy az útburkolat javítása, mint 
a rendben tartást illetően. Az Újkert u. torkolata rendben tartott, bár egy 
téglarakás áll rendületlenül az út szélén, és felfelé haladva az út mentén 
vannak gondozatlan részek, ahol szabadon nő a gyom. Egy utcanévtábla 
is hiányzik az Újkert u. elejéről. A Temetősoron egy útfelbontás miatt 

jelenleg áldatlan állapotok vannak, kőhalmok és törmelékkupacok 
jellemzik ezt az utcát. A Malomhegy u. kicsit gyomos, de rendezett, 
kedves utca, érdekes színfolt májusban egy kidobott karácsonyfa, amely 
várja, hogy valaki elszállítsa az utca széléről. A Rigó u.-ban építkezések 
folynak. 
 

7.  Széchenyi u., a patakpart hídról belátható része, 
pataksétány 
A Széchenyi u. torkolatában ott áll folyamatosan egy szemeteskuka, a 
hídról belátható patakpart igen elhanyagolt képet mutat, mint ahogy a 
híd és az emlékmű közötti utcarész is több helyen nagyobb 
gondoskodást igényelne. Maga az emlékmű és környéke igen szép, 
rendben tartott terület csakúgy, mint a Széchenyi u. folytatása. Kár, hogy 
van egy-két ház, amelynek utcafrontján nincs rendesen lenyírva a fű, 
kigazolva a járda. A pataksétány nagy része rendben van tartva, egy 
nagyobb levágott fű- és szemétkupac rontja az összképet, és lassan 
szükségessé válik a patak menti sövény nyírása. 
 

8.  Csukavölgy u., Kilátó u., Rákóczi u. 
A Csukavölgy u. rendben tartott, lassan a tűzifahalmok is eltűnnek a 
támfal mellől. A patakmeder is tiszta, a sövény is szépen nyírt. A Kilátó 
u. korlátjára ráférne egy felújítás, és az útra benövő növények rendben 
tartása. A Rákóczi u. hegy felőli része ugyancsak elbírna egy kicsivel 
több törődést, szépítést; a Csukavölgy u. és Fő u. közötti rész most van 
szépítés alatt, szinte az egész terület gondozott és rendben tartott, csak a 
régi garázsok előtti terület van elhanyagolva.     
 

9.  Fő u. a Rév u.-tól a „Deltáig”, Schulek u. 
A Fő u. Rév u.-tól a „Deltáig” tartó része kiegyensúlyozottan 
rendezettnek mondható. Egy-két kivétellel szinte minden ház előtt 
szépen nyírt fű és tisztaság van. A kápolna környéke egyike a város 
legszebb, legvirágosabb részeinek. A Schulek u. kápolna felőli bejárata 
elhanyagolt és gondozatlan. A kerítések mellett végig nő a gaz, az egész 
utcarész eléggé lehangoló látványt nyújt. A Schulek u. másik része 
vegyes képet nyújt, itt vannak karbantartott és vannak elhanyagolt 
utcarészek. 
 

10. Sziget u., Nap u., Duna u., a „Delta” 
A Sziget u.-i árok szépen ki van tisztítva, az utca másik oldala viszont 
gazos és elhanyagolt egy jó darabon. Az emeletes házak törött 
lépcsőkorlátjai már régen megérettek a cserére. A házakkal szemközti 
rézsű szépen rendbe lett hozva. A Nap u. kedves, virágos, rendezett kis 
utca; kár, hogy az utca szélére kirakott fekete szemetes zsákok és 
autógumik rontják az összképet. Az utcához közeli közterületi 
szeméttartó zacskós háztartási szeméttel van tele. A Duna u.-ban szép 
rend van, csak egy-két farakás áll őrt a közterületen. A „Delta” vidéke 
szépen rendezett, lenyírt terület.  
 

11. Doboskert u., Harangvirág u., Vadrózsa u. 
A Doboskert u. egy része karbantartott, de kidobott autógumik, és 
kaszálatlan területek itt is rontják az összképet. A Vadrózsa u. rendezett, 
tiszta, gondozott utca. A Harangvirág u. hasonlóan szépen karbantartott, 
virágos, eltekintve egy-két farakástól. Az utca végén az árok sajnos igen 
elhanyagolt. 

 

12. A 11-es út két oldala a római őrtoronytól a „Visegrád 
vége” tábláig 
A római őrtorony maradványa nagyon szépen rendben tartott terület, 
innen kifelé haladva a házak mentén igen vegyes a kép; több ház előtere 
gondozatlan és rendetlen, amely igen sajnálatos, mivel ezek az első 
benyomások, amelyek az autóst a városba beérve érik. A VIFA szépen 
karbantartott területe és még egy-két ház gondozott utcafrontja enyhít 
valamit a látványon. A római őrtoronytól a „Deltáig” terjedő útszakasz 
város felőli része rendezett, karbantartott.  
 

Vannak a városhoz tartozó területek, amelyek kimaradtak ebből a 
felsorolásból, de amelyekre a következő alkalommal fogunk sort 
keríteni, amikor is újból visszatérünk minden most érintett területre.              
Abonyi Géza 
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HIVATALOS HÍREK 
 

Okmányiroda tájékoztatója 
 

A Visegrádi Okmányiroda tájékoztatja ügyfeleit a területéhez tartozó 
illetékességi köréről. 

Országos illetőséggel rendelkezik: 
_  A személyi azonosító igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárások 

területén, a lakcímigazolványok személyi igazolvány eljárással együtt 
történő kiállításával. Kivételt képez azon lakcímigazolvány kiadása, 
amely ugyan személyi igazolvány pótlásával együtt történne, de elhagyás 
volt. Ezen esetben a lakhely szerinti okmányiroda állítja ki a lakcímet 
igazoló okmányt. 

_  Vezetői engedély kiadása, pótlása, cseréje. 
 

Területi illetőségi ügyintézés: 
A lakcím-, illetve tartózkodásihely-változások bejelentését a helyi 

polgármesteri hivatalban kell kezdeményezni. Ők továbbítják az 
okmányiroda felé, ahol postai úton történik az új lakcímigazolványok 
ügyfélhez történő eljuttatása. 

A lakóhellyel, tartózkodási hellyel, valamint cégek esetében 
székhellyel, illetve telephellyel rendelkezők – ezek körébe tartozik 
Kisoroszi, Dunabogdány és Visegrád – végezhetnek el gépjárművel 
kapcsolatos ügyintézést. 

Vállalkozói igazolványt azon ügyfelek intézhetnek az 
okmányirodában, akik székhelye illetékességi területünkhöz tartoznak. 

Az okmányok elvesztése esetén a lakhely szerinti okmányirodában kell 
a jegyzőkönyvet felvetetni, az iroda továbbítja a rendőrség felé az 
okmányok körözésének elrendelése céljából. 

A feljelentést a rendőrség csak abban az esetben veszi fel, ha lopás 
történt. Ellenkező esetben a helyi okmányirodákba irányítják az 
ügyfeleket. 

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 
TÁJÉKOZTATÓJA 

 

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság ezúton tájékoztatja 
tisztelt Ügyfeleit, hogy a Fővárosi és Pest Megyei Nyugdíjbiztosítási 
Igazgatóság (FPMNYI) Fiumei úti épületének felújítása miatt az 
igazgatóság, illetőleg egyes szakegységei 2002. május 6-tól kezdődően 
több helyszínen működnek. Ennek kapcsán, tekintettel tisztelt 
Ügyfeleink érdekeire és elvárásaira is, az alábbi helyszíneken kihelyezett 
területi nyugellátási, nyilvántartási, továbbá nyugdíjellenőrzési osztályok 
működnek. 

Az FPMNYI és területi szakegységeinek  
címei, telefonszámai: 

Fővárosi és Pest Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság 
Budapest V., Hercegprímás u. 5. Tel.: 411-7700 

Postacím: 1430 Budapest, Pf. 38. 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adott területi nyugellátási osztályok 

az illetékességi területükön lakóhellyel rendelkező igénylők ügyeiben 
járnak el. Az igényérvényesítés elősegítése és az ügyintézés 
meggyorsítása érdekében tehát lényeges, hogy az igénylők a 
nyugellátások igényléséhez előírt igénybejelentéseket, kérelmeket stb. 
lehetőleg a lakóhelyük szerint illetékes nyugellátási szakegységekhez 
nyújtsák be. 

A területi nyilvántartási osztályok esetében illetékességi terület nem 
került meghatározásra, tehát a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatásra 
kötelezett foglalkoztatók, egyéni vállalkozók a kötelezettségeiknek 
bármely területi nyilvántartási osztálynál eleget tehetnek. A 
foglalkoztatónak és egyéb szervnek, valamint a saját biztosításával 
összefüggő adatokról az egyéni vállalkozónak a 2001. évi 
adatszolgáltatási kötelezettségét 2002. május 15. napjáig azonban még 
az FPMNYI Fiumei út 19/A szám alatt működő nyilvántartási 
részlegénél kell teljesítenie. 

2002. május 6-tól a területi ügyfélszolgálatok a közölt címeken a 
következő ügyfélfogadási rendben működnek: 

hétfő      8–18 óráig, 
kedd       8–16 óráig, 
szerda      8–16 óráig, 
csütörtök    8–16 óráig, 
péntek     8–14 óráig. 

További információk a 06 (40) 369-369-es kék számon, illetve a 
www.onyf.hu internetes honlapon kaphatók. 

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 

Új telefonszámok: 
Pilisi Parkerdő Rt.: 598-000, 598-133 

Visegrádi Erdészet: 598-080 
 

 

ÉRTESÍTÉS 
 

Értesítem kedves Betegeinket, hogy 
2002. május 2-től október 17-ig 

– 17 alkalommal, csütörtökönként – az 54/1999. (XI. 12.) 
EÜM rendelet előírásának értelmében kötelező továbbképzésen 
kell részt vennem, és ezért a  

gyógyszertár zárva lesz. 
Megértésüket köszönöm. 

Robicsek Katalin 

 

Menetrendi értesítés 
 

a hivatalos autóbusz-menetrend 1. sz. kötetéhez 
Érvényes: 2002. május 6-ától 

 

Értesítjük a tisztelt Utazóközönséget, hogy a menetrendben 
meghirdetett járatok közlekedésében az alábbi módosításokat 
léptetjük életbe: 

_  5. sz. járat (Szentendre autóbusz-állomás i.: 05.10) szabad- és 
munkaszüneti napokon közlekedik, munkanapokon utasainak 
szállítását a 2920/1. sz. járat biztosítja, ennek megfelelően 
Szentendre autóbusz-állomás i.: ⊕ 05.10 és Gizellatelep autóforduló 
é.: ⊕ 05.59 órakor; 

_  1. sz. járat (Szentendre autóbusz-állomás i.: ? 04.45) 20 
perccel később indul, ennek megfelelően Szentendre autóbusz-
állomás i.: 0 05.05 és Esztergom autóbusz-állomás é.: ? 06.30 
órakor; 

_  24. sz. járat (Esztergom autóbusz-állomás i.: ? 05.40) 5 
perccel korábban indul, majd Esztergom autóbusz-állomás és 
Dunabogdány kh. megállóhelyek között lassú járatként közlekedik, 
ennek megfelelően Esztergom autóbusz-állomás i.: ? 05.35 és 
Budapest-Árpád híd autóbusz-állomás é.: ? 07.20 órakor; 

_  32. sz. járat (Gizellatelep autóforduló i.: 06.11) 
munkanapokon Dunabogdány kh. megállóhelyről indul, ennek 
megfelelően Dunabogdány kh. i.: 0 06.27 és Budapest-Árpád híd 
autóbusz-állomás é.: ? 07.35 órakor (szabad- és munkaszüneti 
napokon változatlanul közlekedik); 

_  63. sz. járat (Szentendre autóbusz-állomás i.: ? 14.25) 
Dunabogdány kh. és Szentendre autóbusz-állomás megállóhelyek 
között nem közlekedik, utasainak szállítását a 2920/94., ill. 
2951/34. sz. járatok biztosítják. 

 

⊕  = szabad- és munkaszüneti napokon  
? = munkanapokon                                     VOLÁN Rt. Budapest 

 
Új frekvencián az Infórum Rádió – FM 97.3 

 

Az Infórum Rádió 2002. május 6-tól új frekvencián hallható a 
Dunakanyar térségében, valamint Budapest északi kerületeiben. 

A frekvenciaváltás magasabb színvonalú vételi minőséget és 
nagyobb területi lefedettséget biztosít, melynek következtében a 
térségben még több hallgató számára juthat el a rádió műsora. 

Az új FM 97.3 MHz-en megszólaló adás csupán technikailag 
került más hullámhosszra, tartalmilag viszont továbbra is a 
megszokott színvonalú tájékoztatást igyekszik nyújtani hallgatóinak. 

Az új 97.3-as frekvencián reggel 5 órától 9 óráig az Infórum 
Rádió a Dunakanyarban lakók regionális műsorát sugározza, 9 óra 
után egészen másnap reggel 5 óráig ezen a hullámhosszon is a 
Budapest Rádió műsora szól, amely a fővárosban és környékén 
amúgy az FM 88.1 frekvencián fogható.                                                              

                                                RÁDIÓ INFÓRUM KFT.  
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HÍV A TERMÉSZET 

A Dunakanyar Erdei Általános Iskola tavaszi programjai 
 

Víz világnapja március 22. 
Idén a víz világnapjára egy 

különleges programot szerveztünk: a 
Gellért-hegyen található víztározó 
meglátogatását. 

8 órakor indultunk a visegrádi rév 
parkolójából három külön-busszal, 
melyből Szentendrére már csak kettő 
érkezett meg, mert az egyik menet 
közben lerobbant. Budapesten 
hosszasan araszoltunk a dugóban, 
mire megérkeztünk a Gellért-hegy 
lábánál fekvő víztározóhoz. 

Itt kisebb csoportokban 
végigvezettek minket a víztározón, 
először egy kis kiállító teremben 
bemutatták Budapest vízellátásának 
rendszerét, és ebben a víztározó 
szerepét, majd rápillanthattunk a 
hatalmas tározóra, és megnézhettük a 
hatalmas csöveket, amelyeken a víz 
elhagyja a tározót. 

A látogatás végén a gyerekek egy 
tesztkérdést oldhattak meg; a jó 
megoldások közül néhányat 
kisorsoltak, a szerencsések jutalmat 
kaptak. 

A nap másik programja az Uránia 
Csillagvizsgáló megtekintése volt, 
ahol a hatalmas csillagászati távcső 
működésével ismerkedhettünk meg. 

Sok érdekes élménnyel tértünk haza. 
 

Témanapok 
Április 4-én, csütörtökön a felső 

tagozatosokkal kerékpáros túrára 
indultunk Vácra. Az egyik csapat 9 
órakor indult Visegrádról, míg a 
másik csapat Szentendréről a közös 
találkahely felé, mely a Tahi hídfő 
melletti parkolóban lett kijelölve 10 
órára. Innen már közösen mentünk 
tovább a váci rév felé. Első 
programunk Vác kerékpáros 
megtekintése volt, majd két 
csoportban vártak minket a Göncöl 
Házban, ahol az ásványkiállítás 
megtekintését egy fantasztikus 
előadással kötöttük össze, melyet 
Breier László (Sumi) tartott nekünk. 
Meglátogattuk az ártéri erdőt is, ahol 
sajnos a tanösvényt az egy hete 
lehúzódó ár tönkretette, így nem 
sokat láttunk belőle. Azt viszont 
megállapíthattuk, hogy a víz legalább 

3 méterrel hullámzott a tanösvény 
felett. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visszafelé ugyanúgy 

kerékpároztunk, az egyik csapat 
Szentendrére, a másik Visegrádra 
érkezett. Veszteségünk csak egy 
durrdefektes gumi, egy szétesett hátsó 
teleszkóp és egy kerékpár voltak, de 
szerencsére minden nehézségen úrrá 
lettünk, és nagyon jól éreztük 
magunkat. 

Az alsó tagozatosok is Vácott voltak 
ezen a napon, csak ők 
tömegközlekedéssel közelítették meg 
a témanap helyszínét. 

Április 5-én, pénteken az alsó 
tagozatosok a Vörös-kőre tettek 
kirándulást, míg a felsősökkel a 
Börzsönyben tettünk gyalogtúrát a 
remetebarlangokhoz. Komppal 
mentünk át Visegrádról, majd gyalog 
nekiindultunk a hegynek. Az országos 
kék jelzésen gyalogoltunk a 
csodálatos Templom-völgyön felfelé, 
melynek oszlopait a bükkfák egyenes, 
ezüstös törzse adta, szőnyegét pedig a 
lilában, sárgában pompázó virágok 
jelentették. Ezután egy hosszasabb 
kaptatón, majd egy keskeny, a hegy 
oldalában futó ösvényen elértünk a 
Szent Mihály-hegy lábához. Tíz-
óraizás után egy utolsó lendülettel 
megmásztuk a Szent Mihály-hegy 
csúcsát. Innen egy nyaktörő úton 
lefelé száguldoztunk, és  ebédidőre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
elértük a remetebarlangokat. Itt kicsit 
hosszasabb időt pihentünk, mindenki 
elfogyasztotta ebédjét, majd 
megbeszéltük, hogyan keletkezett a 
Dunakanyar. Visszafelé csodálatos 
réteken, bokorerdőkön keresztül 
vezetett az utunk, majd kidőlt fákon 
botladozva érkeztünk meg ismét 
Nagymarosra. Visegrádon az 
iskolabusz már várta az elfáradt 
vándorokat. 

 

Föld napja április 22. 
Föld napja alkalmából az alsó 
tagozatosoknak Visegrádon, a felső 
tagozatosoknak Esztergomban 
szerveztünk városmegismerő 
versenyt, hiszen épített környezetünk 
megvédése ugyanúgy fontos 
feladatunk, mint a természet védelme. 
A védelem alapja pedig a 
megismerés. A kellemes időben a 
gyerekek nagyon jól érezték magukat, 
kis csoportokban feladatlapokkal 
járták a városokat, keresgéltek, 
kérdezősködtek, rajzoltak, eközben 
pedig megismerkedtek a városok 
kulturális értékeivel, természeti 
környezetével.               Menráth 
Réka.                             
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Boszorkánysarok 
 

Köszöntök mindenkit a seprűnyélen, máris indulunk, hisz 
elérkezett a mi igazi időnk, teli tálcán kínálja a kibontakozó 
természet boszorkányművészetünk alapanyagait, így hát ne 
késlekedjünk. Kosár a kézbe és bátran tegyük bele a zsályát, 
kakukkfüvet, rozmaringot, mentát, szagos rutát, tárkonyt és fehér 
ürmöt, hisz ha ezeket el szeretnénk tenni télire, igen nagy 
hasznunkra, virágzás előtt kell leszednünk őket, ugyanis ilyenkor 
tartalmazzák a levelek a legtöbb hatóanyagot. A rózsát, pünkösdi 
rózsát, levendulát, kamillát, cickafarkot, körömvirágot, 
búzavirágot és bodzát ellenben akkor kell majd szednünk, mikor 
a virágok nyílni kezdenek. Ha sikerült leszednünk a szükséges 
mennyiséget, soha ne feledkezzünk meg a bő, melegvizes 
mosásról, majd ruhára terítve szikkasszuk kincseinket és gyenge 
csokorba kötve, nem napos, nem huzatos helyen fellógatva 
szárítsuk. Száradás után üvegekbe téve állítsuk a kamra polcára. 
Szeretnék ajánlani néhány gyógynövényt, melyet főleg a közelgő 
időben érdemes begyűjteni; azt is megemlítem növényenként, 
hogy miért. 

Közönséges cickafark: nőknek különösen fontos lehet, ugyanis 
menstruációs panaszokra, alhasi görcsökre, valamint gyomor- és 
bélbántalmakra használják. A teán túl, a cickafarkkal készült 
ülőfürdő, tovább enyhíti a panaszokat. 

Mezei zsurló: nagyon jó hatással van az egészségre. Teája jó 
vese- és húgyúti megbetegedésekre, tuberkulózisra, 
vérszegénységre, elfekélyesedett sebekre és mirigyduzzanatokra. 

Vadmurok: nyilván kevesen tudják, hogy a már 
csecsemőkorunkban is jól ismert sárgarépa ükanyja? Kiemelten 
jó hatású az egészségre nyersen is, de próbálják meg belefőzni a 
következő fazék húslevesbe. Fantasztikus élményben lesz részük! 

Tejoltófű: mint a neve is mutatja, régi háztartásokban a tej 
oltására használtak, ma leginkább színezésre használjuk, 
gyökerével pirosra, virágával pedig sárgára színezhetjük pl. a 
tojást, de étel festésére is alkalmas. Teája egyébként enyhíti a 
húgyhólyag- és vesefertőzést. 

  Orvosi füstike: enyhe hashajtó, de főzete enyhíti az 
epegörcsöket és tisztító hatással is bír.  

Körömvirág: nélküle a nyár nem lenne igazi, hisz az egyik 
legjelentősebb gyógynövény. A belőle készülő kenőcs hatékony 
gyulladásokra, sebekre, teája görcsoldó és vértisztító hatású.  

Kerti bazsalikom: a csigák kedvenc csemegéje, ezért e füves-
boszorkány csak a konyhaablakban, cserépben tart belőle. Igen 
értékes növény, kiváló fűszer, de teája igen jó puffadásokra, 
étvágytalanság  ellen,  borogatása  pedig  bőrbetegségekre  kínál 
gyógyírt. 

Na egyszerre ennyi elég; azt gondolom, a következő számban 
folytatom az ismertetést, addig csak tessék gyűjtögetni 
szorgalmasan.  

Befejezésül egy ajándék, a boszorkány pizza receptje: 

Meglátják, fenséges! Utána egy csésze szerelmi bájital, egy kis 
gyertyafény és a kellő lelki nyugalom, valamint egyéb kellemes 
hatások nem maradnak el, boszorkánybecsületemre mondom! 

Az alaptésztát 250 g tönköly- és búzaliszt 1:1 arányú 
keverésével készítem, fél kocka élesztőből, vízből és 3-4 
evőkanál olívaolajból, a szokásos kelt tészta módon. Kb. 2 órát 
kelesztem, majd egy kerek lapot nyújtok belőle, melyre rákenek 
fél-fél teáskanál tengeri sóval, oregánóval, bajuszos hagymával, 
valamint borssal és 2 összezúzott fokhagymagerezddel ízesített 
paradicsompürét. A pizzára vad fűszernövényekből készült 
keverék kerül, amely most 300 g csalánlevél, 50 g borsmustár, 50 
g pongyolapitypang levél, 100 g bajuszos hagyma és 5-6 levél 
vadsóska. Ez a feltét egyébként évszak és ízlés szerint változik. 

A keveréket felaprítom, és egyenletesen elosztom a tészta 
tetején, majd kukoricát és felaprított paradicsomot teszek rá, 
majd gazdagon megszórom mozzarella sajttal. Ezután kb. 20 perc 
alatt elkészül; jó étvágyat! Jó munkát a gyűjtögetéshez, és 
minden más! Viszlát!                                                 

BOSZI 
 

A jövőnkre gondolva 
 

Fe lh í vás  –  Megh ívás  
 

Tisztelt Visegrádiak! 

Az országos választások elmúltak. Az 
ezzel kapcsolatos érzelmeket, lelki 
megpróbáltatásokat félre kell tenni. 
Városunkra ennek közvetlen hatása a 
jövőben sem igen lesz, mint ahogy az 
elmúlt időben sem igen volt. 

Városunkra azonban meghatározó 
jelentőségű lehet az őszi helyhatósági 
választás; így vagy úgy. Számunkra ez 
lehet a legfontosabb a közeljövőben. 

A helyi választásokra el kell felejteni a 
pártokat, a ,,speciális” 
csoportosulásokat, a kiscsoportos 
érdekeket. Egy szempontot kell szem 
előtt tartani: olyan képviselő-testületet 
és polgármestert kell választani, akik a 
város lakóinak – tehát a 
nagyközösségnek – rövid és hosszú távú 
érdekeit tudják szolgálni. 

Mindezekért újra kezdeményezem az 
Összefogás helyi társadalmi mozgalom 
elindítását. (Az Összefogás Visegrádért 
mozgalommal 1990-ben jól sikerült 

lebonyolítani a fordulat utáni első 
választást.) Úgy gondolom, hogy ennek 
az összefogásnak a választási időszakon 
túl a további négy évre (vagy többre) is 
feladata lenne. 

Szeretnék megszólítani minden olyan 
lakost – nemzetiségre, vallásra, 
pártokra, ideológiai hovatartozásra való 
tekintet nélkül –, aki egyetért azzal, és 
támogatni tudja, hogy 

– az elkövetkező időkben aktívabb 
helyi politizálásra és társadalmi 
aktivitásra van szükség, mint eddig; 

– nagyobb sanszot kell biztosítani a 
különböző területeken és 
lehetőségekkel, hogy a már ismert 
személyeken túl új arcok, fiatalabbak, 
fiatalok is helyzetbe kerülhessenek, és 
kellő tapasztalatokra tegyenek szert; 

– olyan képviselőket megválasztani, 
akik a város lakóinak érdekeit – esetleg 
nehéz vitákon vagy szükség szerint a 
polgármester ellenében is – 
érvényesíteni tudják; 

– Visegrád városnak új polgármesterre 
van szüksége; 

– az Összefogás mozgalomban részt 
vesznek hosszabb távon is: kontrollként 
vagy támogatóként segítve a javasolt és 
megválasztott képviselőket vagy 
polgármestert, kibontakoztatva egy 
széles körű társadalmi nyilvánosságot a 
lehető legtöbb területen. 

Egy beszélgetésre hívom a fentiekkel 
egyetértőket, ahol útjára indulhatna a 
mozgalom. 

Időpontja: május 26., vasárnap 16 
óra. 

Helye (jelenleg): a művelődési ház. 
(Nagyobb érdeklődés esetén más 
helyszínt kell választani, ezért itt 
közlöm telefonszámomat; nappal (26) 
593-006, este 398-093. Szívesen 
veszem a hívást, a jelzést, az 
észrevételt.)  

Köszönöm, ha érdeklődnek. 

Tisztelettel:  

                                     Kiss Károly 
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MIÉRT? 
 

A Macskák és kutyák című – az ifjabb korosztály érdeklődését felkeltő 
– film este 7-kor kezdődött. 

A hidegre fordult időben a mozi előcsarnokában gyülekezett a zömében 
tizenévesekből álló közönség – néhány óvodás is megfelelő kísérettel. 

Kellemes meleg, ám sűrű dohányfüsttel telt, áporodott volt itt a levegő. 
MIÉRT? 

A várakozás perceiben élvezettel böngészhettük volna a filmplakátokat, 
ám azok ,,művészi” lyukai, tépkedései, ragasztóhagyott konyulásai 
elvették további érdeklődésünket. MIÉRT? 

A csöndes fölháborodás önkéntelen mozdulatával a mennyezetre 
emeltük szemünket. Ott sűrűn szövött, kesze-kuszának tűnő, ám 
határozottan vastagon poros, feketés pókhálók látványa fogadott. 
MIÉRT? 

Az egyre gyarapodó nézősereg csak úgy jött: Chips, PopCorn, tökmag, 
szotyi, Cola, energiaital, dobozos üdítő és dobozos sör kíséretében. 
MIÉRT? 

Végre bemehettünk a nézőtérre, ahol – az előtérrel ellentétben – 
frissebb volt a levegő, tisztább a környezet. Ám a billenős székek 
némelyike végérvényesen lebillent, néhánynak a tartóléce él félig önálló 
életet. MIÉRT? 

A mennyezeti drapérián körönként haladva nyomon lehet követni az 
utóbbi (vagy a tetőjavítást megelőző?!) esőzések számát. MIÉRT? 

A film eseményei gyakran hangos nevetésre késztették a közönséget. A 
derültségek között – hála a gépésznek?!, vagy ő már tapasztalatból tudta 
azt, amit mi még csak nem is sejthettünk?! – csak a fülünket sértő 
hangerőnek köszönhetően hallhattuk a film szövegét. Zörögtek minden 
irányból a nasi-zacskók, pattogtak a maghéjak, a szénsavas üdítők 
sisteregve nyíltak. Mindezek fogyasztói – neveltségi szintjüknek 
megfelelően – változó intenzitással böfögtek. MIÉRT? 

Az előadás 87 perces volt. Kiürültek a ,,szórakozás” kellékei: 
zacskókon taposva, üdítős és sörös dobozokat kerülgetve-rugdalva, 
tökmag- és szotyiszőnyegen tódult az ifjúság az utcára. MIÉRT? 

MIÉRT nem tudunk vigyázni arra, amink van? 
MIÉRT nem tudjuk megőrizni legalább olyannak, amilyennek 

évtizedekig elődeink megőrizték? 
MIÉRT csak szemétdombján csücsülve tudja magát sok közülünk jól 

érezni? 
A jegy ára 200 Ft. Laikusként is erősen kétlem, hogy ennyiből fedezni 

lehet a filmkölcsönzést, -szállítást, a mozi amortizációját, rezsijét. Nem is 
szólva az emberigényről: filmbeszerző, gépész, technikus, pénztáros, 
karbantartó, takarító stb. 

Én örülök, hogy van mozink; köszönöm, hogy van köztünk olyan 
ember, aki a fent említettek ellenére, csak azért is! akar és tud mozit 
csinálni! 

Visegrád város lakói, polgárok, és az ide látogatók, európaiak a XXI. 
században! Akkor hát MIÉRT? 

Válasz a sok MIÉRT?-re 
 

A Visegrádi Hírek hasábjain ugyan névtelen írásokat nem szoktunk 
megjelentetni, de mivel a MIÉRT? című írás kifejezetten nekem szól, 
kértem a szerkesztőség tagjait, hogy tegyünk kivételt, és én szívesen 
válaszolok a kérdésekre. 

A feltett sok kérdés igazából két csoportba sorolható: 
1. rossz állapotú székek, beázott mennyezet (mely a 30 éves fűtési 

rendszer hibájából keletkezett); 
2. az előtérben dohányzó fiatalok, letépett plakátok, pattogatott 

kukorica, zacskózörgés, böfögés és szemét. 
Kezdeném az első csokor megválaszolásával, hiszen ez egyszerűbb és 

gyorsabb is. 
A visegrádi mozit, mint azt a cikk írója jól sejti, a 200 Ft-os 

jegyárakból nem lehet fenntartani. Az önkormányzat minden évben 
kipótolja az üzemeltetés során keletkező veszteséget, teszi ezt azért, mert 
úgy gondolja, szükség van a mozira. A jegyár azért nem magasabb, mert 
egyrészt így valóban mindenki számára elérhető, másrészt az épület 
berendezése most még nincs olyan állapotban, hogy a kiszolgálás 
magasabb színvonalára tekintettel emelhetnénk rajta. 

A mozi évi költségvetése igen szűkös. Az üzemeltetés viszonylag jó 
fenntartása is úgy biztosítható, hogy több ember úgy dolgozik a moziban, 
hogy ezért vagy semmi juttatást nem kap, vagy olyan keveset, ami 
jelképesnek mondható. Teszik ezt azért, hogy Visegrádon legyen mozi, 

legyen egy olyan intézmény, ami folyamatosan könnyedebb, komolyabb 
szórakozást nyújt az itt élőknek. A szűkös anyagiak ellenére minden évben 
megpróbálunk valamit korszerűsíteni. Ezek nem mindegyikét észleli a néző, 
hiszen a gépek korszerűsítését nem lehet észrevenni a nézőtérről, de az, hogy 
viszonylag kevés a géphiba, ennek köszönhető. Több olyan fejlesztés is 
megvalósult, amit mindenki tapasztal. Ilyen volt például a fűtés átállítása 
először tartályos, majd vezetékes gázra. A hangrendszer átalakítása mono 
rendszerről dolby-sztereo rendszerre, vagy az előtér világításának teljes 
korszerűsítése. Idén is lesznek felújítások, és reményeink szerint ezek egyre 
sokasodnak majd, és előbb-utóbb egy sokkal szebb mozink lesz. 

A mozi vetítőtermének felújítása (az amúgy is csúnya, beázott kárpit 
cseréje, a székek cseréje, a fűtés és világítás korszerűsítése) mintegy 5,5 
millió forint lenne. A székek cseréje 2,5 millió, a fűtés 2 millió, a kárpit 700 
ezer, a világítás 300 ezer forintot emésztene fel. Tudni kell azt, hogy a mozi 
2001-ben 1,8 millió forinttal gazdálkodott, melyet az önkormányzat 2002-re 
felemelt 2,2 millióra. Tehát látható, hogy a székek és a mennyezet felújítására 
még egy kicsit várni kell. Az első csokor MIÉRT-re ez a válasz. 

A második kérdéscsokor egy kicsit érdekesebb téma. Ha tréfásan akarok 
fogalmazni, akkor azt mondhatom, hogy mint mindenki látja, mozink a 
legújabb divat, a ,,no-popcorn” stílusba tartozik. Azaz nincs büfénk, a 
moziban senki sem juthat hozzá az úgymond elmaradhatatlan kellékekhez. 
Én személy szerint évek óta vívom ezt a reménytelennek látszó csatát: a 
fiatalok ne cigizzenek (főleg ne a mozi előterében!), ne hozzanak mindenféle 
rágcsálni valót a moziba (és ha hoznak, ne dobálják szét a szemetet), és 
egyáltalán viselkedjenek úgy, ahogy az egy ilyen helyen elvárható. És ne csak 
a vetítés alatt, hanem előtte is, hiszen ilyenkor szokták például a plakátokat 
összefirkálni, megszaggatni vagy kilyukasztani. Azt, hogy a kéréseimet 
figyelmen kívül hagyják, már szinte megszoktam. Időnként 
megmosolyognak, máskor fiatal korom ellenére kukacos vén hülyének 
tartanak ezért. 

De ez a kérdés túlmutat azon, hogy a mozi- (művelődésiház-vezető) miért 
nem tud úgymond rendet tartani az intézményben. Számtalanszor 
szembesülök ezzel a problémával, és úgy gondolom, a pedagógusok is 
találkoznak ezzel pályafutásuk alatt egyszer-kétszer. Csakhogy én ezt nem 
csupán művelődési házi és pedagógusi kérdésnek tartom. Én is kérdezek 
valamit: kialakított-e a felnőtt lakosság olyan viszonyt a most serdülő 
ifjakkal, hogy azok a tanácsaikat elfogadják? Ha nem, MIÉRT? De tovább 
megyek: a szülők (de akár keresztszülők, szomszédok) vannak-e olyan 
viszonyban gyermekeikkel (keresztgyermekeikkel, a szomszéd sráccal), hogy 
megkérdezzék tőle, hogy mit szól ahhoz, hogy a városban megint lelopták a 
nemzeti lobogót a 48-as emlékműről? Vagy azt, hogy mit szól hozzá, hogy a 
buszmegálló padját megint felrakták a megálló tetejére, vagy már megint 
elvitték a virágtartót innen meg innen, a história táblákat kitörték, és 
bedobták a Dunába, a művelődési ház kertjében a játékokat rendszeresen 
megrongálják. Vagyunk olyan viszonyban velük? Ha nem, MIÉRT? Ha netán 
tudjuk, hogy gyermekünk (keresztgyermekünk, a szomszéd srác), olyan 
társaságba jár, akik esetleg benne vannak ezekben a fiatalkori ,,balhékban”, 
megkérdeztük-e már tőlük: fiam, ha ott voltál, mondtad-e azt, hogy talán nem 
kellene ezt, srácok? Megkérdeztük? Ha nem, MIÉRT? Arról már nem is 
kérdezek semmit, hogy ha esetleg kiderül, hogy az én fiam (lányom) volt a 
szellemi vezér, és fő kivitelező, akkor nem feddőleg, de barátilag 
megkérdeztük-e tőle: Fiam (lányom), MIÉRT? 

A település felnőtt lakossága jó példát ad-e a fiataloknak? Hiszen 
szemtanúk vannak rá, hogy felnőttek lopják a köztéri virágládából a 
virágokat, tömik tele a köztéri kukákat (intézményi kukákat) háztartási 
hulladékkal. MIÉRT? De nemcsak ebben kell példát adni, abban is, mit 
mondunk, hogyan intézzük közös dolgainkat. Ebben a tekintetben minden 
rendben van? Ha nem, MIÉRT? Tettünk-e valamit azért, hogy mindez 
megváltozzon. Ha nem, MIÉRT? 

Mert ugye abban egyetértünk, hogy a moziban tapasztalt állapotok 
(viselkedések) valamilyen szinten visszavezethetőek ezekre a problémákra. 
Meg kellene tanulniuk a fiataloknak, hogy ha már cigiznek (ez sem helyes), 
akkor hol illik, vagy inkább hol nem. Meg kell tanulniuk, hogy bizonyos 
helyeken, helyzetekben hogy illik viselkedni. De meg kellene tanulniuk, vagy 
inkább meg kellene éreztetni velük, hogy miért nem tesszük tönkre saját 
környezetünket; azt, hogy miért jobb rendezett környezetben élni, mint 
szemétdombon. Nem utolsó sorban megtanulnunk megbecsülni azt, amink 
van. És mindez nem mond ellent annak, hogy a fiatalok igen is maradjanak 
olyanok, mint amilyen egy fiatal. 

Sok tehát a teendő, és hosszú az út. Én nagyon örülök annak, hogy van, aki 
ezt már felismeri (másképp nem született volna meg ez az írás). De vállalni 
kell a nevünket (és nem csak ezért, hogy eggyel több emberen 
mosolyoghassanak a fiatalok), hanem azért, mert csak így juthatunk el a 
harmadik fázisba, ami nem más, mint a cselekvés. Dolgozni kell ugyanis 
azon, hogy mindez megváltozzon. Ezt pedig csak személyes példamutatással, 
szeretettel, kitartással és jó szívvel lehet csinálni. Nem olyan nehéz munka 
ez, de mégis az! 

        Mikesy Tamás 
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Nemzetiségi oldal – Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat
 

MAGYAR ELNEVEZÉS                   NÉMET ELNEVEZÉS                    NEMZETISÉGI ELNEVEZÉS 
Kishomár – – 
Nem tudom, honnan ered. 
Púp-hegy – – 
A Púp-hegy kifejezés érthető, a hegycsúcs tényleg púp alakú. 
Kék-kút Blaue Quelle Planiprindel 
Tiszta vizű forrásáról kapta a nevét. 
Muflon-kunyhó Mufflon Hütte Mufflonhitn 
A kunyhót körülölelő erdő egy csendes kis zug, egy ,,valóságos vadkamra”. A muflon igazi hazája. Az ideépített vadászház is innen kapta a nevét. 
Bölényes-rét Büffel Wiese Bölényvíszn 
Valamikor az 1920-as években az Állatkertből bölényeket telepítettek erre a rétre. Erről nevezték el, a rét innen kapta a nevét. A Visegrádi 
Erdőgondnokság és az Állatkert között mindig jó kapcsolat volt. 
Vihar-sarok Sturmwetter Ecke Wetteréh 
Egy hosszú – a faluból az erdő felé tartó – völgynek a végén helyezkedik el. Itt a forgószél – szinte minden alkalommal – kidönt egyet-egyet a 
hatalmas törzsekből. Innen kapta a nevét, hogy viharsarok=vihar-zug. 
Somos-bérc Hartrigel Bergspitze Sampergspitz 
A Vihar-zug feletti jellegzetes, somos bérc. Sombokrokkal telített. 
Barát-hányás – – 
Lásd Kapuciner Berg. 
Magda-forrás Magda-Quelle Magdaprindel 
Nem tudom, honnan kapta a nevét. 
Telgárthy-forrás Telgarthy-Quelle Telgarthyprindel 
Telgárthy Jenőről, Visegrád erdőgondnokáról elnevezve. 
 

MEGHÍVÓ / EINLADUNG 
 

a Millenniumi Kápolna 

BÚCSÚJÁRA 
 

Helyszín: 
Fábián-Sebestyén Kápolna,  

Széchenyi tér 
Időpont: 

2002. június 8., szombat 
 

9.30–10.00 óra között 

TÉRZENE 
Játszik  

a Visegrádi Nemzetiségi Fúvószenekar 

10.00–11.00 óra között 

SZENTMISE 
Közreműködik 

a Visegrádi Német Nemzetiségi Énekkar 
és a Nagymarosi Férfikórus 

11.00–13.00 óra között 

VENDÉGLÁTÁS 
baráti beszélgetéssel. 

Közben fúvószene 
és a Nagymarosi Férfikórus húszperces műsora 

17.00–23.00 óra között 

UTCABÁL 
Játszanak a ,,Tarjáni Fiúk”. 

Közben német néptánc, valamint az énekkarok 
– visegrádi és nagymarosi – fellépése. 

Szeretettel várunk mindenkit!  

Német Kisebbségi Önkormányzat 

Veranstaltungskalender/Eseménynaptár Juni / június 
 

  1. Paumasch/Pomáz VI. Nationalitätentreffen 

1–2. Dunavarsány Schwäbische Tage 

  2. Taks/Taksony Fronleichnamsfest 

  2. Wia-Kleinturwall/Biatorbágy Maibaumstürzen 

  2. Hartian/Újhartyán Dorftag 

6–9. Paumasch/Pomáz Nationalitätenwoche 
  mit der Grundschule Nr. 
3. 

  8. Plintenburg/Visegrád Kirchweihfest  
  der 
Millenniumskapelle 

  8. Schambek/Zsámbék Chortreffen 

  8. Tschowanka/Csobánka Kirchweihfest 

  8. Großturwall/Törökbálint Kellerparty 

10. Sankt Iwan/Pilisszentiván Fronleichnamsfest  
  (Chor, Kapelle) 

14–18. Sankt Iwan/Pilisszentiván Chorkonzert 

15. Dunavarsány Auftritt am 
Donaukarneval 

22. St. Martin/Szigetszentmárton Schrammelparty  
  (bis zum 19. August 
  jeden Freitag) 

22. Sankt Iwan/Pilisszentiván Sankt Iwan Tag 

23. Großturwall/Törökbálint Deutsche Litanei 

27–29. Ujfluch/Szigetújfalu Weiterbildung  
  der Tanzpädagogen 
  von Kindertanzgruppen 

29. Schambek/Zsámbék Kirchweihball 

29–30. Wia-Kleinturwall/Biatorbágy Partnerschaftstreffen 

30. Schambek/Zsámbék Kirchweihfest,  
  Hochzeitszug in 
Trachten 
  und Tanz 

30. Weindorf/Pilisborosjenő Wallfahrt  
  zum Heiligen Brunnen 
  in 
Tschowanka/Csobánka 

30. Großturwall/Törökbálint Biernachmittag 
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Kedves olvasmányom 
  

Gyermeknap közeledvén, aktuális talán, hogy a gyermekek olvasási szokásairól is szót ejtsünk. Világjelenség, hogy a képi kommunikáció visszaszorította az olvasási 
kedvet. Mi magunk is tapasztaljuk, hogy egyre több az írás-, olvasászavarral küzdő gyermek; vészharangot kongatnak társadalomkutatók, pedagógusok a ,,funkcionális 
analfabétizmus” jelensége miatt. Ugyanakkor mindenki tisztában van azzal, hogy az olvasás öröme semmi mással nem pótolható élményforrás a személyiség fejlődésében. Az, 
hogy gyermekeink olvasó, könyveket szerető emberré válnak-e, az elsősorban a szülők és pedagógusok felelőssége. 

Nehéz felvenni a versenyt a tömegkommunikáció látványos hatásrendszerével, s különösen nehéz minden gyerekhez megtalálni a kulcsot az olvasás megszerettetésére. Az 
olvasás éve remek alkalmat kínált, hogy erre tegyünk kísérletet. ,,Napról napra, lapról lapra” címmel olyan mozgalmat indítottunk, hogy minden tanuló egy történetet olvasson 
el Dr. Jékely Endre valamelyik kötetéből. A ,,Hogyan győzte le a teknős a jaguárt”, A vízisikló kalandjai”, ,,Fogakkal és karmokkal”, ,,A vizek óriásai”, ,,A róka királysága” 
c. könyvek bő kínálatot nyújtottak, hogy mindenki életkorának, érdeklődésének megfelelő történetet válasszon. Sokan nem is egyet! És tulajdonképpen ez volt a cél! A 
gyerekek anyanyelvi, irodalom, élővilág és osztályfőnöki órákon tartottak beszámolót, könyvajánlásokat társaiknak. Néhányuk írt is ezekről az élményekről. Ebből közlünk 
most egy csokorra valót, hisz olvasva a beszámolókat, érezhetjük, hogy ezek ,,kedves olvasmányok”-ká váltak.        Mezei Anna 

                                                                                      

Én azért olvastam a süniről, mert láttam 
egyet a 11-es út mellett. A barátnőmmel 
sétáltattuk a kiskutyáját. Mindketten 
meglepődtek, aztán a süni eltűnt a füvek 
között. Jékely Bandi bácsi könyvéből 
megtudtam, hogy a sünnek 5900 tüskéje 
van. A tüskék nem csak a védelmet 
szolgálják. A téli vackukhoz szükséges 
száraz levelekbe belehemperegnek, a 
rászúródott leveleket hazacipelik. A 
gyümölcsnek a hazaszállítását is így 
végezik. Ha valaki az erdő mellett lakik, 
és etetni szeretne sünit, időnként nyers 
tojást adjon neki, mert azt különösen 
szereti. 

Harsányi Fanni (2. osztály) 
 

Az elbeszélés címe: Harc a muflon 
kossal. A muflonok őshazája Ciprus, 
Szardínia, Korzika. Visegrádra 1932-ben 
telepítették őket. A kosok bajvívását egy 
szemtanú így mesélte el: ,,A kosok mint-
egy 20 méter távolságból rohannak 
egymásnak. A küzdelem addig tart, amíg 
egyikük egyensúlyát veszti. Az is 
előfordul, hogy az ellenfelek szarva 
összeakad, és nem tudnak szétválni. Ilyen 
helyzetbe került két kos, s a közös bajkor 
megbékélve, egymáshoz simulva jártak, 
legeltek sokáig, majd egy vadász végzett 
mindkettejükkel. 

Farkas József (3. osztály) 
 

Jékely Endre ,,A vízisikló kalandjai” 
című könyv segítségével akár 
hosszadalmas sétákat is tehetünk Visegrád 
és Dunabogdány környékén. 

Bekukkanthatunk a fák közé és 
megleshetjük a tisztáson legelő állatokat, 
az ugrándozó rókakölyköket és 
belemeríthetjük kezünket az élettel teli 
patakba. Megismerkedhetünk az állatok 
rangjaival, a csordában folyó élettel. 

A séta után az erdőszéli házikóban 
pihenhetünk, ahol a kutyával, macskával 
újabb kalandokat élhetünk át. 

Mikor a könyv végére ér az ember, 
legyen az csillogó napfény, nagy 
pelyhekben hulló hó, virágok illata, az 
őszi szél dúdolása falun vagy városban, 
biztos kicsalja az embert a házból. 

Karaba Márta (4. osztály) 
 

Azóta szeretem Bandi bácsi könyveit, 
mióta megtudtam, hogy a mamáék 
személyesen ismerték. Egy könyvében 
meg is említi a nevét a papának. 

Az egyik könyvében egy nagyon furcsa 
állatról olvastam. Ez egy kígyó, a neve 
Boa constrictor. Ez a kígyófajta rendkívül 
falánk. Négy és fél méter hosszú, 
Argentínától Mexikóig mindenütt 
fellelhető. Este táplálkozik emlősökkel és 
madarakkal. Ha jól belakmározott, két 
évig is kibírja evés nélkül. Az egyik 
történetben ezt olvastam: egy legelőn 
csikókat legeltettek, ahol folyt egy folyó. 
Egyszer csak a folyó elkezdett áradni, és 
hogy a csikókat ne vigye el a víz, 
beterelték őket a karámba. Számláláskor 
egy hiányzott. Keresték, de nem találták. 
Féltek, hogy átúszott a túlsó partra, de 
nem mehettek megnézni. Két nappal 
később leapadt a folyó, és megoldódott az 
ügy. Egy fába kapaszkodott Boa 
constrictort találtak meghalva. 
Valószínűleg emésztési álmában érte utol 
a halál. Miután a hasát felbontották, 
összetört csikócsontokat találtak. Csak a 
koponyája maradt épen. A kígyónak csak 
a csontváza volt 210 kg. 

Ez a történet azért tetszett, mert 
megismerhettem egy furcsa és veszélyes 
állatfajt, és ez izgi. 

Berkesi Gabriella (5. osztály) 
 

A jegesmedve a talpára lépve jár, ez 
lehetővé teszi, hogy két lábra is állhasson. 
Ilyenkor rettenetes fegyvernek tudja 
használni mellső lábait. A legészakibb 
szárazföldi állat. Pusztítja a fókákat, 
rozmárokat, delfineket, lazacokat, elejti a 
rénszarvast, a kékrókát, ritkábban egyes 
madarakat is. Sajnos, az eszkimók télen-
nyáron pusztítják ezt a csaknem 
legnagyobb ragadozó állatot. Nem tudom, 
mit szólnának, ha őket irtanák ilyen 
tömegesen. Tőlünk telhetően védjük az 
állatokat és élőhelyeiket, hogy az utókor is 
gyönyörködhessen bennük. 

Szabó Réka (6. osztály) 
 

Nagyon szeretem a könyveket, főleg az 
állatos elbeszéléseket kedvelem. Jó volt, 
hogy volt egy ilyen lehetőség, hogy 
olvastunk ilyen történeteket. Nekem a 
legjobban a dingóról szóló leírás tetszett. 

Nagyon jó, hogy vannak még ilyen 
szinte érintetlen, szabad állatfajok. Teljes 
szívből elítélem, hogy ezeket az állatokat 
elpusztítják, vagy befogják őket, és 
ketrecbe zárják. 

Ezeknek az állatoknak szabadság kell, 
nem élhetnek ,,gúzsba kötve”. 

Kőrösi Fehér Emese (7. osztály) 
 

Azért olvastam a hiénáról, mert nagyon 
érdekesnek találtam a vadászatát. 

Erről írok most: legtöbbször 5–12, de 
előfordul, hogy nagyobb csoportokban 
élnek és vadásznak. Van a falkában egy 
vezér, akit csoportosan követ a többi 
hiéna. Mikor elég magas fűhöz érkeznek, 
a falkavezér felemelkedik, a többi pedig 
követi őt. A vezér meglesi az áldozatot, 
majd lassan megindul felé, mögötte két 
ragadozóval. A többiek két részre oszolva 
követik őket. A középen haladó két hiéna 
rövid idő alatt körbefogja az antilopot. Az 
egyik csoport elszalad egy másik 
antilopcsapat felé, a másik csoport addig 
lesben áll. Az antilop meglátja a támadó 
csoportot. Elkezd szaladni a másik csoport 
felé, és mikor észreveszi őket, egyenesen 
beleszalad a harmadik csoportba. Innen 
már nem tud megmenekülni. 

Kecskés Zsuzsa (8. osztály) 
 

 Az olvasás éve 
 

Az egyik leghatásosabb módja a 
könyvszeretet és az alapvető olvasási 
készség tanításának az, ha olvasunk a 
gyerekeknek. 

2 és 6 éves kor között a gyermekek 
naponta sok-sok szót tanulnak, 6 éves 
korukra szókincsük 8000 és 14.000 szó közé 
tehető. 

A szülők a tv-t sokszor a gyerekek 
lekötésére használják; addig sem kell 
foglalkozni vele. A kutatások szerint 
azonban a gyerekek több hasznát látják 
annak, ha a szülőkkel együtt nézik a tv-t, és 
megbeszélik velük a látottakat. 

A televíziós tartalom meghatározó a 
világról kialakított képünk szempontjából. 
Amennyiben a televízió torzított képet ad a 
valóságról, a televíziót néző gyermekek 
hamis tudást sajátítanak el a világról. 

A televízió-műsor valószerűsége 
megnehezíti a gyermekek számára a valóság 
és az elképzelt világ megkülönböztetését a 
televíziós tartalomban és a tartalom 
megértését zavarják az olyan filmes 
technikák, mint a gyors vágások és 
ráközelítések. 

(Forrás: Michael Cole–Scheila R. Cole:  
Fejlődéslélektan, Osiris Kiadó, 1997.) 
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Az Áprily Lajos Általános Iskola hírei 
Tájékoztató a nyolcadikosok továbbtanulásáról 

A nyolcadik osztály létszáma: 21 fő. 

                  Gimnázium      Szakközépiskola      Szakképző       Összesen 
1. helyen nyert felvételt         7 fő          2 fő           8 fő          17 fő 
2. helyen nyert felvételt            –           1 fő           1 fő            2 fő 
3. helyen nyert felvételt         –           2 fő           –             2 fő 

                        7 fő          5 fő              9 fő          21 fő 

a tanulók                  33%-a            23%-a           42%-a 
 

A gimnáziumba jelentkezettek közül természettudományi 
tagozatra 1 főt, német tagozatra 4 főt, angol tagozatra 1 főt 
vettek föl, 1 tanuló az esztergomi Ferences Gimnáziumba nyert 
felvételt. A választott szakközépiskolák a következők: 
kereskedelmi, vendéglátóipari, környezetvédelmi. A 
szakképzésre jelentkezettek választott szakmai orientációja: 
gépész, faipari, közlekedés, fodrász szakmák. Hatosztályos 
gimnáziumba 3 fő nyert felvételt. 

Kulturális programokról 
Iskolánkban hagyomány, hogy tanévenként 1-2 

színházlátogatást szervezünk. Az idén 2 osztály nézte meg a 
József Attila Színházban Móricz Zsigmond ,,Légy jó 
mindhalálig” c. regényéből készült musicalt. Az igényes zenei 
megszólalás mellett az egyik fő érdeme az volt ennek az 
előadásnak, hogy a debreceni kollégium életét és a főszereplő 
Nyilas Misit tehetséges gyermekszereplők szólaltatták meg olyan 
életszerűséggel, mintha egy mai iskolába csöppentünk volna. 
Fantasztikus megrázó erővel érzékeltették a kis Nyilas Misi 
kiszolgáltatottságát, s ennek ellentettjeként a történet pozitív 
szereplőinek jóságát, emberségét. Jó szívvel ajánljuk: aki teheti, 
nézze meg a darabot. 

A nyolcadikosok Shakespeare ,,Makrancos hölgy” c. darabját 
is nagy élvezettel hallgatták. A darab rendezése szokatlan, talán 
meghökkentő volt, de a fiatalok ,,vevők” erre a hangvételre, 
megjelenítésre. Az alsó tagozatosok kedves olvasmánya a János 
vitéz. Ha csak tehettük, általában valamilyen színházi 
megjelenítésben is eléjük varázsoltuk a mese csodálatos világát. 
Az idén, az   Erkel  Színházban,  Kacsóh  Pongrác  
feldolgozásában  

látták az érdeklődő tanulók. A zene megszerettetését, 
megismerését sem lehet elég korán kezdeni. Május 5-én több 
mint 30-an mentünk el az Óbudai Társaskörben rendezett 
,,Kakaókoncert”-re. A gyerekek így emlékeznek az eseményre: 

Budapesten voltunk a kakaókoncerten. Nekem a fuvola, hárfa, 
zongora, szaxofon, harmonika és a hegedű tetszett a legjobban. 
A hárfának negyvenkét húrja van. A koncert végén kaptunk 
kakaót és kiflit. (Harsányi Fanni, 2. oszt.) 

Nagyon jó volt a kakaókoncert. Sok hangszerrel 
megismerkedtünk. Jól éreztük magunkat. Remélem, elmegyünk 
máskor is! (Herman Emőke, 2. oszt.) 

Vasárnap voltunk a Heni nénivel a budapesti kakaókoncerten. 
Busszal mentünk a budapesti Szőlő utcába. Először két lány 
hegedült, Bartók Duók két hegedűre című művét. Utána 
vonósnégyes, majd egy klarinétos játszott. Hallottunk még egy 
hegedűverseny-részletet és a Carmen előjátékát. Végül egy 
szaxofon, harmonika, zongora és nagybőgő szólt. (Pávai Alexa, 
2. oszt.) 

Nekem legjobban a hárfa tetszett, de a többi hangszer is szépen 
szólt. Különösen a Carmen című darab volt jó. Szerintem az 
egész koncert jó volt. (Fekete Lídia, 2. oszt.) 

A tantestület május 7-én Márai Sándor ,,A gyertyák csonkig 
égnek” c. darabját nézte meg a Magyar Színházban. 

A tanév utolsó heteit éljük. A tanulóknak van még lehetőségük, 
hogy szépítsenek várható bizonyítványukon, emellett mozgalmas 
programok is várnak rájuk.                          

Mezei Anna 

  
Hírünk a világban… 

 

Tudom, hogy nem hiszik el, de.... – 
Általában humoros vagy képtelen 
történet elmesélését szokás így kezdeni, 
de most nem erről van szó.  

Úgy gondolom, Olvasóink elhiszik, 
hogy az alábbiak közzétételére nem 
feltétlenül a műemlékvédelem, a 
múzeumügy, avagy a régészet iránti – 
munkámból és szakmai kötődésemből 
adódóan kétségkívül meglevő – 
elfogultságom késztetett.  

Nemrég tudósítottunk a Tavas Imre 
életművét megtisztelő magas állami 
kitüntetésről. Az idei Műemléki 
Világnapon, 2002. április 18-án, 
Rocken-bauer Zoltán, a nemzeti 
kulturális örökség minisztere 
kitüntetésben részesítette Kovalovszki 
Júliát és Szőke Mátyást.  

* * * 

 

KOVALOVSZKI JÚLIA régész, a 
Magyar Nemzeti Múzeum 
nyugalmazott tudományos 
főmunkatársa a magyar középkori 
archeológia kiváló kutatója, aki számos 
jelentős középkori műemlék, régészeti 
lelőhely – Esztergom, Sárospatak, 
Feldebrő, Nagyvázsony stb. – 
feltárásában vett részt, illetve 
irányította azokat. 

Számunkra fontos és kiemelendő a 
visegrádi államalapítás kori ispánsági 
székhely várkerti falujában végzett több 
évtizedes ásatói munkája, amelynek 
eredményeiről számos szakcikk mellett 
visegrádi előadásain és lapunk 
hasábjain is beszámolt (Visegrádi 
Hírek 1993. augusztusi szám, 3. oldal). 

SZŐKE MÁTYÁST nem kell 
bemutatnunk a helybelieknek, hiszen 
1964 óta dolgozik régészként 
Visegrádon, 1984 óta pedig a Mátyás 

Király Múzeum igazgatója. Szakmai 
tevékenységét két ok miatt sem 
szeretném méltatni: egyrészt tudom, 
hogy nem örül a nyilvános dicséretnek; 
de főleg azért nem, mert az ő 
munkájának egyik legfőbb eredménye, 
a királyi palota rekonstrukciója 
szemünk előtt valósul meg, s a tervek 
szerinti befejezéshez még sok munkára 
lesz szükség.   

Végezetül újólag szeretném remélni, 
hogy senki nem a szakmai elfogultság 
megnyilvánulásaként olvassa cikkemet, 
hanem velem együtt gratulál a 
kitüntetetteknek és örül, hogy Visegrád 
történeti emlékeinek kutatását, 
helyreállítását, bemutatását országos 
szakmai fórumok is elismerésre 
méltónak tartják.                                       

                                          Gróf Péter 



10                                                                        VISEGRÁDI HÍREK                                                      2002. május 
 

A mővelıdési ház hírei 
 

A visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola 
és Mátyás Király Művelődési Ház 

tisztelettel meghívja Önt, 
kedves családját és barátait 

 

Demjén Attila(1926-1973) 
kétszeres Munkácsy-díjas festőművész 

 

emléktáblájának újbóli leleplezésére 
és műveinek kiállítására 

 

Az emléktábla leleplezése 2002. május 25-én 
(szombaton) 11 órakor kezdődik 
az Áprily Lajos Általános Iskola 

(Visegrád, Rév u. 2.) előtt, 
majd ezt követően nyitjuk meg 

az emlékkiállítást a művelődési házban. 
 

Az emléktáblát leleplezi  
és a kiállítást megnyitja: 

 

Dr. Szij Rezső 
művészettörténész 

 

Az alkotások 2002. június 10-ig 
tekinthetők meg a művelődési házban 

a könyvtár nyitva tartása szerint. 
 Visegrád, Széchenyi u. 11., tel.: (26) 398-128 

 

Meghívó 
 

A művelődési ház szeretettel hív mindenkita tavaszi idény 
utolsó péntek esti előadására,  

mely május 31-én, pénteken 18 órakor lesz 
a könyvtárban. 

 

Sellei Zoltán 
előadóművész 

műsora 
a 200 éve született 

Kossuth Lajosnak 
állít emléket. 

A műsorban vidám és komoly irodalmi szemelvényeken 
keresztül mutatja be Kossuth Lajos alakját: a megnyerő 
külsejű férfit, a haza sorsát szívén viselő gondolkodót, a 
rendkívüli szónokot. 

A belépés díjtalan! 
Mindenkit szeretettel várunk! 

 

Szeretettel hívunk mindenkit 
Buda visszavételének és 

Görgey Artúr halálának 
évfordulóján, 

2002. május 21-én, kedden 16 órakor 
a Görgey-lépcsőnél, 

ahol koszorút helyezünk el 
a honvédtábornok emléktáblájánál. 

 

 

 

 

Kiáll í tás 

Mint arról már beszámoltunk a Visegrádi Hírek hasábjain, a 
művelődési ház testvérvárosunk felkérésére kiállítást szervezett 15, 
Visegrádhoz kötődő alkotó 64 alkotásából Obergünzburgban. Ez a 
kiállításunk április elejéig volt megtekinthető Németországban; ám 
mielőtt hazaszállítottuk volna az alkotásokat, a Mátyás Király Múzeum 
és Szőke Mátyás igazgató úr jóvoltából sikerült továbbszállítanunk a 
franciaországi Saumur városába. Saumur a festői fekvésű Loire 
völgyében fekszik, és mint ilyen, Visegrádhoz hasonlóan Anjou-
városnak számít. Tavaly a múzeum már szervezett kiállítást Visegrád 
Anjou-emlékeiből ebben a 35 ezer lakosú kisvárosban, és most május 2-
tól a hónap végéig ismét Visegrád az egyik központja Saumur kulturális 
életének. Maga a tárlat egy XIII. sz.-i kápolnában kapott elhelyezést, 
mely a francia forradalom óta nem egyházi célokat szolgál; mostanában 
a Saint Jean-kápolnát kiállítások megrendezésére használják.  

Reményeink szerint a kiállítás jó hírét viszi városunknak, és a 
visegrádi művészeknek ebben a távoli régióban is. Ennek a kapcsolatnak 
következő lépése egy saumuri kiállítás megszervezése lesz itt 
Visegrádon, melyről bővebbet az újság júniusi számában olvashatnak 
majd. 

      Mikesy Tamás 
Gondolatok a pedagógusnap alkalmából 

,,Szeretném, ha néhanapján az is eszedbe döbbenne, hogy az vagy, 
magyar ember gyereke, magad is magyar. Mondok neked valami nagyon 
szomorút erről, akarod-e meghallgatni? No hát, akkor vedd tudomásul, 
hogy amilyen sokat mondták már neked, meg amilyen sokat emlegetted 
magad is ezt a mivoltodat, oly keveset tettél valamit külön is csak azért, 
mert magyar vagy… Fogd vallatóra, akár a mai napodat, ha úgy tetszik, 
vagy a tegnapit, vagy ifjúságod egész mostanáig eltelt idejét, lásd meg 
magad, ha nekem nem hiszed… Ezt csináltam, amazt csináltam, szeded 
az ujjadra, látom, ahogy engedelmesen és őszintén próbálsz mindenre 
visszaemlékezni, és nem vonom kétségbe, hogy az időd nagyobbik 
felében sohse veszett kárba. De nézd meg csak pontosan boldog-büszkén 
felsorjáztatott adataidat: ezt mint gyerek csináltad, mert nőni, fejlődni 
akartál, emezt mint tanulnivágyó diák kíváncsiskodtad ki a titkolózó 
élettől, ismét a harmadik a jövőt álmodó középiskolás próbálkozása volt. 
Sokszor meg csak haladtál valami titokzatos úton, láthatatlan fényes 
felhő útmutatása mellett, nem is nagyon tudva, mi van veled, édes kicsi 
hősöm. De volt-e már valaha, mióta az eszedet tudod, a magyarságod 
valami cselekedetből nyilvánvaló? 

No hát akkor az voltam: gyerek, diák, középiskolás, hős és minden 
ilyen meg amolyan voltam magyar – fakadhatsz ki most, elismerem – 
látszólag teljes joggal. Jó gyerek akartam lenni, azzal lettem jó magyar. 
Éreztem hősi elhivatottságomat és vele együtt forró melegen cikázott át a 
lelkemen végzetesen magyar sorsom. 

…Magyar vagyok – érezd meg, hogy ez is külön program: másfajta 
gyerek, különös diák, furcsa középiskolás, mással össze nem téveszthető 
hős vagy, azért mert magyar vagy, az angol gyerek, a német diák, a 
francia lycista, az olasz hősök zsivajgó sorában. Ha dalolsz, veled énekel 
Tinódi Sebestyén, meg az elnyomatás-korabeli búsuló falusi úr, meg a 
mai hortobágyi gulyásbojtár. Ha lelkesedsz és harcra fényesíted a 
fegyvereidet, Vak Bottyán és Bem apó mutatják az irányt előre és Nagy 
Lajos képez ki, hogy forgatni is ügyesen megtanuld azt a fényes 
fegyvert. Gondolataid felhőfutásában Apáczai Csere János töprengései is 
ott küszködnek, a Bolyaiak eredménye nemkülönben ott fénylik 
biztatón. A nyújtón meg a füleslabda röptében napestig kaszáló 
nagyapád izmainak az acélja szeretne részt kérni az eztán következő 
akadályok lebirkózásából. 

Magyar vagyok. Mert bánatot kaptam örökségbe és halálos bajok 
kiheverését feladatul. Az Istennek célja van velem, érzem. Az ő nagyobb 
dicsősége ragyog le fényesebben a világra, ha az én magyarságomon 
keresztül az egész magyarság megteljesedhet. 

Ennek a tudata ad jogot és erőt hozzá, hogy a magyar gondolatot 
szertesugározzam a világba, még akkor is, ha pisla csillagok és fogyó 
hold hajnal-percenetekor (látszatra legalább) eredményesen küzdenek 
kibontakozó fényes melegével.” 

Karácsony Sándor, a neves író és pedagógus soraival 

köszöntjük városunk oktatóit-nevelıit a pedagógusnapon! 
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A Fővárosi Önkormányzat  
Visegrádi Idősek Otthona 

felvételt hirdet három műszakos  

szakképzett ápoló-gondozó munkakör 
betöltésére 

Jelentkezni lehet az intézmény főnővérénél 
a (26) 398-368-as telefonszámon 

 

Dunakanyar  
Vagyonvédelem 

Biztonsági rendszerek kiépítése, 
rádiófrekvenciás  

és telefonos távfelügyelet  
biztosításával, 

vonuló járőrszolgálattal. 

Már kiépített riasztórendszerét is  
csatlakoztathatja központunkra. 

Már 7 éve eredményesen működik  
távfelügyeleti rendszerünk 

a Dunakanyar területén. 

Frekvencia engedélyszám:  
11911-1/2001. 

Hívjon bennünket bizalommal! 

LÉNÁRD PÉTER 
06 (20) 9117-775 

CSITNEKI TIBOR 
06 (20) 9205-424 

 

Társas és egyéni vállalkozások részére 

            •••• teljes körű ügyviteli, 
               könyvelési szolgáltatást, 
            •••• adótanácsadást, 
            •••• könyvvizsgálatot  

vállalok 

HELM JÁNOS 
bejegyzett könyvvizsgáló, adószakértő 

2025 Visegrád, Nap u. 2. 
Tel./fax: 06 (26) 398-218 

 

A Piknik büfébe és a kávézóba 

konyhai dolgozót,  

pultost  

felveszünk. 

Érdeklődni helyben, vagy 
a 06 (20) 9948-053-as telefonszámon lehet. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERSENYEZTETÉSI  FELHÍVÁS 
 

Ajánlatkérő neve: MNM Mátyás Király Múzeum    
 ………………………………………
……… 

                    címe: 2025 Visegrád, Fő u. 23.  
………………………………………
……… 

A feladat tárgya: Visegrád-Gizellamajor római erőd 
műemléki  

 állagmegóvás 

A teljesítés helye: Visegrád-Gizellamajor 

A teljesítés kezdete: 2002. VI. 15. 

A versenyeztetési eljárás formája: nyílt 

Ajánlatok beadásának 
                   helye: Mátyás Király Múzeum,Visegrád….. 

                   időpontja:                       2002. VI. 10. 

Eredményhirdetés 

                   helye: Visegrád 

                   időpontja: bontási eljárást követő 30 napon 
belül 

Az ajánlatkérő írásban értesíti a versenytárgyalás résztvevőit. 

Kikötések, feltételek: 

                   Ajánlat példányszáma: 4………… 

Felvilágosítást ad: Mátyás Király Múzeum, Visegrád 

                                                           Gróf  Péter , Gróh Dániel 

Dátum:            2002. V.  7. ………………………… 

 Gróh Dániel, Gróf Péter           Szőke 
Mátyás 
                                   készítette                      
engedélyezte 
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TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS 
a SUZUKISUZUKISUZUKISUZUKI RÓMAINÁL! 

Lesöpörtük a kamatokat és az előleget! 
 

 10% kamatkedvezmény vagy 10% előleg, 
 vagy régi Suzukija nálunk most többet ér! 
 Limitált modellek ajándék klímával! 
 ÁPRILIS 20–21.  NYÍLT HÉTVÉGE! 
 Meglepetések és ajándékok… 
 A legszerencsésebb vásárlónk egy kétszemélyes belföldi utazást 
 nyerhet! 
 ÓRIÁSI használtautó-VÁSÁR! 
 Pl.: ’94-es Swift 14.302 Ft/hó + Casco-mentesség! 
 Sőt: most nagy értékű ajándékok közül választhat! 
 Április 30-ig szervízünk szolgáltatásaiból 15% kedvezményt adunk! 
 

 

A LEGJOBB AJÁNLATOT BIZTOS TŐLÜNK KAPJA! 
 

 – Teljes körű szervízszolgáltatás 
 – Zöldkártya, eredetiségvizsgálat 
 – Karosszéria és biztosítási munkák 

 

www.suzukibarta.hu, www.autodata.hu, www.vezess.hu 
 

      Budapest III., Rákóczi u. 33. (Szentendrei út) 
 Tel.: 240-4444 (Szalon) 
          436-7920 (Szerviz) 
 Ny.: H–P: 8–18, Szo–V: 9–13 

 
 

DUNAKANYAR INGATLAN CENTRUM 
Alapította: Zimányi Péter 1996-ban 

 

Ingatlanközvetítés – Értékbecslés 
Leányfalu, Móricz Zs. (Fő) út 125. sz. alatt 

 

l  ingyenes helyszíni felmérés, tanácsadással 
l  az eladók részére teljes körű ügyintézéssel 
l  a vevőket az eladó ingatlanhoz elkísérve, a mun- 
    katársunk nyújt szakszerű tájékoztatást 
l  irodánkban  gyors,  kényelmes, diszkrét  és  
    törvényes ügymenetet garantálunk 

KÉRJEN INFORMÁCIÓT TELEFONON! 
Iroda: 26-381-431; Mobil: 06-209-834-796 

Fizetőképes vevőink részére családi házakat, 
nyaralókat, építési telkeket keresünk! 

 
 

 
 

 VISEGRÁDI HÍREK 
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala 

Megjelenik havonta, 700 példányban 
Felelős szerkesztő: Mikesy Tamás 

A szerkesztőbizottság tagjai: 
Borsody István, Gróf Péter, dr. Gróh Dániel, Kálazy László, 

Mezei Anna, Mikesy Tamás, Schandl Lajos 
Kéziratleadás: minden hó 1-jéig 

Írásaik tartalmáért a szerzők vállalják a felelősséget! 
Szerkesztőség: 2025 Visegrád, Széchenyi u. 11. 

Telefon: (26) 398-128,  fax: (26) 398-163 
Szerkesztőségi órák: szerdán 14–16 óra között 

ISSN 1587-7477 
Tipográfia: Borsody István 

Nyomdai munka: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Vizsgával rendelkezı 

 

személy- és vagyonır vállalkozó 
ingatlanok, építési területek, épületek, 

objektumok ırzését vállalja 
 

(„7 éves tapasztalat, kutyával”) 
 

Cím: 2025 Visegrád, Sziget u. 5. 
Tel.: 06 (30) 227-4127 

 

Kımőves munkák 
– falazás, vakolás, betonozás – 

kivitelezését, kisebb javításokat  
és nagyobb átépítéseket 

egyaránt vállalok 
 

Niegreisz Béla 
kőműves vállalkozó 

Tel.: 06 (20) 397-4807 



  
 
 
 

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 
 
 

XVIII. évfolyam 6. szám                                                                                                                                     2002. 
június 
 

 
Az Úr 2002. esztendejében, július havának második hetének 12-13-14. napján fényes ünnepség veszi kezdetét  

a visegrádi királyi palotában. A magyarok királya, Károly vendégül látja a csehek királyát és ennek fiát,  
a morva herceget, a lengyelek királyát, bajvívó vitézeiket és díszes kíséretüket. Érkezik még számtalan nemes  
Magyarországból és más országokból, hogy tanúi lehessenek a királyok találkozójának és a lovagi tornának. 

Mint azt a heroldok már jó előre kihirdették, a tornán a legnemesebb, legvitézebb bajvívók vesznek részt, melyre  
a magyarok vitéz és bölcs királya, Károly és gyönyörű városa, Visegrád szeretettel vár minden érdeklődőt. 

 

Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok eseményei 
 

2002. július 12. péntek 
9.30 Királyi menet: Visegrád város Fő utcáján a katolikus 

templomtól a királyi palotáig. A színpompás menetben 
látható a cseh király és fia, a morva herceg, bajvívó 
vitézekkel, a lengyel király lovagjai élén, a magyarok királya 
főrangú emberei kíséretében, címeres fegyverzetben. A 
menetet kíséri hazai és külhoni előkelők, lovagok, katonák 
sokasága. 

10.00–11.30 Lovagi torna (a tornapályán): a torna során 
több száz lovag küzd meg Csehországból, Bajorországból, 
Itáliából, Lengyelországból, Franciaországból egymással és a 
magyar király Szent György lovagjaival. 

13.00–14.00 Íjászverseny: a versenyben csak korhű 
fegyverzettel és ruházatban lehet részt venni. 

15.00–16.00 Középkori labdajáték verseny, amelynek 
keretében két csapat faütőkkel próbálja meg a bőrlabdát az 
ellenfél kapujába juttatni. 

18.00–19.30 Lovagi torna 
 
2002. július 13. szombat 

9.30 Királyi menet Visegrád város Fő utcáján a katolikus 
templomtól a királyi palotáig. 

10.00–11.30 Lovagi torna (a tornapályán) 
12.00–13.00 Lovagi hétpróba, amelynek keretében híres 

magyar sportolók és laikus társaik mérik össze tudásukat 
úszásban, futásban, íjászatban, falrafutásban, birkózásban, 
lándzsavetésben és lovaglásban. Az első helyezett egy 
hátaslovat nyer. 

13.00–14.30 Lovagi torna 
15.00–16.30 Toldi-verseny, elődöntő 
17.00–18.30 Lovagi torna 
 

2002. július 14. vasárnap 
9.30 Királyi menet Visegrád város Fő utcáján a katolikus 

templomtól a királyi palotáig 
10.00–11.30 Lovagi torna (a tornapályán) 
12.00–13.00 Íjászverseny 
13.00–14.30 Lovagi torna 
15.00–16.00 Toldi-verseny, döntő 
16.00–17.30 Lovagi torna 

Mindhárom napon látható 
rendezvények 

 
Középkori vásár, régi mesterségek bemutatója a királyi 

palota előtt a Fő utcán, a Salamon-torony utcában és az 
alsóvár udvarán. 

 

Középkori gyermek játszóház és kézműves foglalkozások a 
palota előtti parkban. 

 

A palota főbejáratával szemben XIV–XV. századi katonai 
tábor, ahol a sátrakban megtekinthető a kor fegyverzete, 
viselete. A táborban ki lehet próbálni a lovaglást, íjászatot, 
lándzsavetést, csatacsillagdobást. 

 

A parkszínpadon vásári komédiák, bábszínház, történelmi 
táncbemutatók, régizenei koncertek várják egész nap az 
érdeklődőket. 

 

A királyi palotában középkori babakiállítás és vásár. 
 

A Salamon-toronynál a várudvar színpadán régizenei 
koncertek, ahol fellép a Kecskés együttes, a Susato, a 
Trigonom, a Kabóca és a Kerekes együttes, valamint cseh, 
lengyel és bajor együttesek. Trubadúr verseny, szerelmi 
hétpróba vetélkedő, a Lovagok című színjáték és középkori 
gyermekjátékok szórakoztatják a közönséget. 

 

A fellegvárban középkori ostromszer bemutató, Szent 
Korona kiállítás és a királytalálkozót bemutató panoptikum 
fogadja a látogatót. 
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A Kárpát-medencei Barbaricum állattartása a korai népvándorláskorban  
a Kr. u.I–V. században 

 

Hazánk mai területére évszázadokon keresztül érkeztek, vagy 
vonultak át az új hazát kereső népcsoportok. Móra Ferenc 
szavaival élve „az alföldi medencében, a nemzeteknek ebben a 
nagy katlanában ezer éven át taposta egyik nép a másik sarkát”. S 
míg a Duna által kettéválasztott terület nyugati része a Kr. u. I. 
században római tartomány lett, addig ugyanekkor a mai 
Magyarország keleti területeire már megérkeztek az első nomád 
állattartó közösségek. 

Fontos tudni, hogy pásztorkodás az újkőkortól kezdve minden 
időszakban folyt kisebb-nagyobb mértékben, de leginkább a 
népvándorlás korának keleti eredetű pásztornépeire jellemző. 
Náluk vált igazán életformává a szabad ég alatt folytatott 
legeltetés. 

E csoportok közül elsőként a szarmaták szállták meg az 
Alföldet. Maga a név gyűjtőfogalom: iráni eredetű lovaspásztor 
törzseket takar. Őshazájuk a Fekete-tenger északi partvidékén, a 
délorosz sztyeppéken és a Don–Dnyeper folyók között lehetett. 
Több jelentős törzsük közül egyeseket maguk a rómaiak 
telepítettek le az általuk Barbaricumnak nevezett részeken, 
szövetségeseket remélve a római határokat fenyegető más, 
elsősorban germán népek ellen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szarmata pikkelypáncélos lovas a Kr. u. II. századból. 
A páncélzat vas, csont, bronz és keményített bőrlemezkékből 

készült 
 

A szarmaták azonban nem sokáig maradtak békés szomszédai 
Pannoniának. Amikor Traianus császár leverve a dákokat, 
megalapította Dacia provinciát, a szarmaták kapcsolatait is 
elvágta a Fekete-tenger vidékével. Ez újabb és újabb dühödt 
támadásokra ösztönözte őket, így vált ez a kor rövid békék és 
hosszú háborúk időszakává. 

Történelmi-politikai helyzetükből adódóan a szarmaták egyre 
inkább letelepedésre kényszerültek és arra, hogy fokozatosan 
feladják mozgékonyabb életmódjukat. Ennek oka főleg az volt, 
hogy mintegy beszorultak a limes és az utánuk érkező újabb 
népvándorlási hullámok közé. 

Településeik több száz éves egyhelyben lakásról és nagy 
lélekszámról tanúskodnak. Ehhez a letelepedett életmódhoz 
alkalmazkodott állattartásuk is, gyakoribb lett náluk a sertés, a 
baromfiak, sőt a macska. Ezek a háziállatok a nomadizáló 
népcsoportokra kevésbé jellemzőek. 

Az állattartásnak és -tenyésztésnek a súlyát a településeiken 
talált rengeteg állatcsont mutatja. A régészeti adatok szerint a 
háziállatok aránya a döntő, van olyan – hosszú időt megélt – 

település, ahol egyáltalán nem találtak vadállat-maradványokat. 
A csontok tanúsága szerint fogyasztották a szarvasmarha, kecske, 
juh, sertés és házi lúd mellett a lovat. Egyes előkerült ló 
medencecsontokon talált vágásnyomok a hátsó láb eltávolítását 
sugallják, ez pedig minden háziállat egyik legértékesebb 
húsrészének számított és számít ma is. Valószínű, hogy lovat 
inkább valamiféle ünnepi alkalmakkor ettek és nem volt része a 
hétköznapi táplálkozásnak. 

Ezt az is alátámasztja, hogy jellegzetes, 120–128 cm 
marmagasságú és karcsú csontozatú lovaiknak fontos szerep 
jutott hadviselésükben. A szarmata pikkelypáncélos lovasok a 
catafractariusok nagy, nehéz kétélű kardokkal, rövid íjakkal és a 
latin forrásokban olykor félelemmel emlegetett több méter 
hosszú döfőlándzsával, contussal voltak felfegyverezve. Ezek a 
harcosok komoly hatást gyakoroltak Európa középkori lovagi 
kultúrájára is, például a rómaiak által Britanniába telepített 
Kárpát-medencei szarmaták bizonyíthatóan szerepet játszottak az 
Arthur-mondakör kialakulásában. 

Állatállományaikban már többféle fajta megtalálható. Igen 
jellemző a nagytestű és nagyszarvú kosok megléte, 
szarvasmarháik zöme viszont kicsi és közepes termetű volt. 
Előfordulnak azonban a római szarvasmarhákra emlékeztető 
nagyobb egyedek maradványai is. Ezek és a szarmata 
lelőhelyeken talált római eredetű kerámia és pénzleletek nagy 
vonalakban megvilágítják a korabeli kereskedelem lehetőségeit. 
Elképzelhető, hogy a provincia termékeiért a szarmaták 
élőállatokkal fizettek és az is, hogy Pannoniából szarvasmarhákat 
exportáltak a Barbaricumba. A sorozatosan megismétlődő barbár 
betörések ugyanakkor felvetik az állatok erőszakos elhajtásának 
lehetőségét. 

Bár elvétve kutyacsontok is előfordulnak egyes szarmata házak 
szemétgödreiben, a húsuk fogyasztására nincs adat. (A leletek 
tanúsága szerint a Kárpát-medencében utoljára a bronzkorban 
ettek kutyát.) Viszont több példa van arra, hogy a szarmaták az 
elpusztult ebeket gondosan eltemették. Több ásatáson tártak fel 
szabályos, kör alakú gödörben elhelyezett, oldalukra fektetett 
állatokat. Teljes csontvázaik vizsgálata alapján tudjuk, hogy ezek 
agár formájúak voltak, többek között ez is alátámasztja ennek a 
fajtának keleti eredetét. 

Az állattartásra utaló közvetett adat, hogy a telepeken, a félig 
földbe mélyített szarmata házak mellett olyan oldalbejárattal 
ellátott kisméretű gödröket is feltártak, amelyeket ólaknak 
határoztak meg. 

A Kr. u. III. század végének történései megingatták mind a 
rómaiak, mind a szarmaták helyzetét. A gótok, gepidák és 
vandálok megjelenése Erdélyben és a Felső-Tisza vidékén Dacia 
bukásához vezetett és ahhoz, hogy a szarmaták szomszédai így 
egytől-egyig veszedelmes germán népek lettek. A rómaiak a IV. 
századtól jelentős erődítési munkákba fogtak a dunai limes 
vonalán, hídfőállásokat és a Duna bal partján – lényegében 
barbár területen – ellenerődöket építettek. Ezek célja az volt, 
hogy az innen bevetett csapatok védelmet nyújtsanak a belháború 
során is meggyengült szarmatáknak, és egyben ellenőrizzék őket. 
A népvándorlás hullámait azonban azzal a római irányítással 
épült roppant sáncrendszerrel sem sikerült feltartóztatni, amely a 
Dunakanyartól az Al-Dunáig észak és kelet felől zárta le a 
szarmata szállásterületet. 

Az V. században bekövetkezett hun támadás leigázta a több 
száz éve az Alföldön élő szarmata törzseket. Utolsó említésük a 
VI. századból ismert, de az biztos, hogy egyes csoportjaik – és 
különösen hagyományaik, életmódjuk néhány eleme – erősen 
hatottak a később itt megjelenő népekre. 

Kováts István 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 

A 2002. május 16-i képviselő-testületi ülésen történt 
 

– Elfogadásra került a 2001. év költségvetéséről szóló pénzügyi 
beszámoló (lásd melléklet). 

– A városatyák az eddigi „Visegrád Város Díszpolgára” cím mellett a 
Mátyás Király Múzeum vezetőségének felvetésére és az ötletet 
támogatva, megalapítottak egy „Visegrád Város Tiszteletbeli Polgára” 
címet is, amelyre vonatkozóan lásd a rendelet szövegezését és a 
módosítással korrigált egységes szerkezetű rendeletet is. 

– További tárgyalások folynak a település közvilágításának 
korszerűsítéséről, a tervek szerint még az idei évben elkezdődhetne a 
munka. 

– Döntés született arról, hogy Visegrád városa meg kívánja szüntetni a 
„Közbiztonságért Közalapítványt” (erről már korábban hírt adtunk), 
mivel a másik alapító tag kiválásával az alapítvány működése elveszette 
eredeti funkcióját. Az alapítvány megszüntetése mellett szól az is, hogy a 
rendőrségi szervezetek támogatására a jogszabályok központi eljárási 
rendet szabtak meg 2002. évtől kezdődően, így a helyi rendőrőrs anyagi 
támogatása a közalapítvány nélkül is megoldható, amelyre vonatkozóan 
az intézkedések megtételére is sor került. 

– Eladásra került a Visegrád 582 hrsz.-ú ingatlan. 
– A Duna-parti területek feltöltési munkálataihoz szakhatósági előírás 

okán a Visegrád-Doboshegyi II. kút kútfej-aknáját megemelni 
szükséges, az erre vonatkozó szerződéseket hagyta jóvá a testület. 

        Mezei Orsolya s. k. jegyző 

Tájékoztatás: az önkormányzati képviselő-testületi ülések 
nyilvánosak, az ott készült jegyzőkönyvek a polgármesteri hivatalban 
megtekinthetőek. A zárt ülésekre ez természetesen nem vonatkozik. 
Határozatait a Visegrádi Hírek teszi közzé. 

 
A készülı településrendezési tervrıl 

 
Ezúton is köszönöm mindazoknak a munkáját, fáradságát, akik az új 

településrendezési terv készítésébe bekapcsolódtak, ez ügyben 
felkerestek, ötletekkel vagy kérésekkel halmoztak el. 

A terv készítése közeledik ahhoz a stádiumhoz, amikor ez ügyben első 
testületi döntés megszülethet. 

A településfejlesztési koncepciót a tervezők még márciusban mutatták 
be a képviselő-testületnek. Ennek az egyeztetési anyagnak 30 példányát 
április elején véleményezésre átadtuk visegrádi képviselőknek, 
intézményeknek, egyesületeknek, turisztikai és egyéb vállalkozásoknak, 
magánszemélyeknek. Erre öt helyről érkezett vissza valamilyen 
vélemény, javaslat. 

A településfejlesztési koncepció tárgyalását, elfogadását a képviselő-
testület június 20-i ülésén tűzi napirendre. 

A településrendezési terv következő lépése a szerkezeti terv elkészítése. 
A szerkezeti terv tartalmazza a teljes település javasolt 
területfelhasználását: a beépíthető, illetve mezőgazdasági és 
erdőterületeket; illetve a beépíthető területek övezeti besorolását: lakó-, 
üdülő-, ipari, intézményterületek lehatárolását. A szerkezeti terv 
bemutatására szintén június 20-án kerül sor. 

A rendezési tervvel kapcsolatosan beérkezett lakossági javaslatok, 
kérések többnyire külterületi telkek belterületbe vonására, utcanyitásra – 
egyes telkek megközelíthetőségének biztosítására –, illetve 
közműfejlesztések várható idejére vonatkoztak. Ez utóbbiak ugyan nem 
tartoznak szorosan a településrendezési terv ügyéhez, de prioritások 
meghatározása miatt kapcsolódik ahhoz. 

A terv készítés kapcsán vizsgáltuk a korábbi rendezési terv 
megvalósulását, így két esetben is találtunk olyan megoldatlan helyzetet, 
be nem fejezett utcanyitást, amellyel külön is foglalkoztunk. Az 
érintettek részvételével lakossági egyeztetési fórumot szerveztünk. Az 
egyik a Schulek utca, amely két, keskeny, csak részben, illetve 
szolgalommal közművesített szakaszból áll, a másik a takarékpénztár 
mögött, zárványként „működő” utcácska, amelyet Nádler-köz néven 
emlegetünk. Mindkét egyeztetési fórumon a lakók, tulajdonosok 
szempontjait, a továbblépés lehetséges irányait tártuk fel. 

A szerkezeti terv elfogadása után a részletes szabályozáskészítése 
következik, amely az egyes beépíthető területek beépítési feltételeit 
tartalmazza. A településrendezési tervvel kapcsolatos észrevételeket és 
javaslatokat továbbra is szívesen veszünk. 

 
Mártonffy Gábor főépítész 

Önkormányzati közlemény 
 

A jegyző ellen indított fegyelmi eljárás befejeződött. A képviselő-
testület számviteli fegyelemsértés miatt Mezei Orsolyát megrovásban 
részesítette. A nyomozóhatóság – bűncselekmény alapos gyanújának 
hiányában – a nyomozást megtagadta. 

 
Tájékoztató a kábeltv-rendszerről 

 

A rendszerkiépítés telepítése folyamatban van. Első ütemben a 
település központi területein lesz rácsatlakozási lehetőség. A Sziget-
Holding Kft. tájékoztatása szerint a gerincvezeték kiépítése után kb. 
augusztus hó folyamán indulhatnak el a szerződéskötések, illetve a 
rákötések.  

A bekötés ára 24.000 Ft + ÁFA, amely 1 db tv-készülékkel 
csatlakozik.  

További csatlakozási pontokként (tv-nként) 3.000 Ft + ÁFA 
összeg a díja maximum 4 db csatlakozásig, azon felül már további 
erősítő telepítése szükséges. 

A rendszerbelépési díj befizetése egy összegű, részletfizetésre 
nincs lehetőség. A Dunakanyar Takarékszövetkezet (Dunabogdány, 
Visegrád) viszont erre vonatkozó hitelkonstrukcióval áll az 
érintettek rendelkezésére. 

Az előfizethető „csomagok” díjkalkulációja még folyamatban van, 
erről a következő lapszámokban adunk tájékoztatást. 

Érdeklődni lehet: Sziget-Holding Kft. 2022 Tahi, Szentendrei út 6., 
tel.: 06 (26) 385-910. 

        Visegrád Város Önkormányzata 
 

ÚJ TELEFONSZÁM! 

Rendőrőrs: 06 (30) 3222-513 
 

Az OTTO Magyarország 
Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. tájékoztatója 

 

a településükön keletkező törmelékek szállítására és elhelyezésére 
vonatkozóan: 
A szolgáltatás műszaki tartalma: 

– 5 m3-es nyitott konténer kihelyezése a megrendelő által kért 
időpontban és helyre, 

– a megtöltött konténer elszállítása lerakóhelyre, 
– lerakási díj, 
– edényzethasználat három napig. 

Szolgáltatási díjak: 
1. Szerves és veszélyesanyag-mentes  
    építési, bontási törmelék, meddő föld 
    szállítása, lerakása Dunabogdány 
    lerakóhelyen              14.500 Ft/forduló+áfa (12%) 
2. Vegyes törmelék vagy szilárd, 
    veszélyesanyag-mentes hulladék 
    szállítása, lerakása Sződ-Csörög 
    lerakóhelyen             16.500 Ft/forduló+áfa (12%) 
3. Három napon túli  
    edényzethasználat               200 Ft/nap+áfa (25%) 
4. Hulladék elhelyezés (saját 
    szállítóeszközzel), ártalmatlanítás 
    Sződ-Csörög lerakóhelyen        5.100 Ft/to+áfa (12%) 
Az 1. és 2. pontban foglalt szolgáltatás megrendelhető 

személyesen vagy telefonon:  
2600 Vác, Kertvárosi út 3. Tel.: (27) 316-731, 06 (20) 9565-658 
Társaságunk által üzemeltetett sződ-csörögi hulladék-lerakóhely a 

Vác–Gödöllő főútvonal mentén, a csörögi vasútállomásnál 
helyezkedik el. 

Nyitva tartási rendje: 
hétfő–péntek   7–19 óra 
szombat      7–14 óra 
vasár- és ünnepnap zárva!                           Hunka Ferenc 

igazgató 
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Nyíltan vállalt helyi politizálás 
 

Igazán nagyszerű érzés volt, hogy május 26-án vasárnap 38 
érdeklődő visegrádi lakos jött el az Összefogás-
megbeszélésre. További kerek 10 fő jelezte, hogy most nem 
tud eljönni, de a meghívóban leírtakkal egyetért, és később 
bekapcsolódik a munkába. 

Lehet, hogy félszáz ember nem sok, de az országgyűlési 
képviselőjelöltek nagyon örültek volna, ha összejöveteleikre 
ennyien elmentek volna. Természetesen az Összefogás 
résztvevői is örültek volna, ha még többen jöttek volna el, de 
remélik, hogy a jövőben ez így lesz. Különösen a fiatalabb 
korosztályból kellene több. A résztvevő 5 fiatal létszáma 
persze kevés, de ha meglévő aktivitásuk szerint még 
képviselőjelöltek is lehetnek, bizonyára több fiatalt is 
aktivitásra ösztönöznek. 

(1990-ben az Összefogás Visegrádért mozgalom első 
megbeszélésén csak 32 fő vett részt, de később a 100 főt is 
meghaladta az érdeklődés. Igaz, ma más idők vannak, mint 
1990-ben.) 

A megjelentek az alábbiakban egyetértettek: 

– Újításra van szükség a község vezetésében; képviselőkben 
és polgármesterben egyaránt. 

– Nyílt  politizálást  vállalnak;  őszintén  a  hibák felvetésé- 

vel, akár személyek megnevezésével, de személyeskedés 
nélkül és a jövő távlati és konkrét feladatainak 
megfogalmazásával. 

– Az Összefogás mostani célja a választásokra készülés 
konkrét szervezése, különösen a vállalkozó jelöltek 
megismerése, megismertetése. Főleg a fiatalabb korosztály 
aktivizálása, helyzetbe hozása. 

– Az Összefogás nem a meglévő szervezeteket kívánja 
egyesíteni, hanem az egyéneket, de ez nem zárja ki, hogy 
bármely helyi szervezet bármely tagja részt vállaljon a 
munkából. 

– A helyhatósági választások után is megmaradhat az 
Összefogás, hiszen az aktív közélet visszaállítására legalább 
4 évre szükség van, különösen akkor, ha a fiatalabbak 
helyzetbe hozását, tapasztalataik bővítését, elmélyítését – 
ezáltal a városvezetés hosszú távú, potenciális utánpótlását – 
biztosítani szeretnénk. 

Mindezekért kérünk MINDENKIT, aki a célokkal, 
elképzeléseinkkel egyetért, hogy jöjjön el a következő 
megbeszélésünkre! Következő ülésünket 2002. június 14-
én, pénteken 19 órától tartjuk a művelődési házban. 

Összefogás Visegrádért 

 
HÍRMONDÓ 

 

A jegyző ügyében április 25-én tárgyaltuk volna meg (de 
elmaradt) a már március 25-én megérkezett és április 3-án 
jogerőre emelkedett rendőrségi határozatot, amely 
megtagadta a nyomozást, bűncselekmény gyanújának 
hiányában. Május 28-án lezárult az ügy, testületi döntéssel a 
jegyzőt fegyelmileg elmarasztaltuk. 

Veszélybe került a város leendő szállodája. A Siemens-féle 
4 milliárdos szálloda, mely a városnak csak 1,5 milliójába és 
az öböl feletti területek átadásába került volna, és amely 10 
év múlva teljesen önkormányzati tulajdonba kerülne, 
egyelőre csúszik, mert a Siemens már nem akar beinvesztálni 
tőkét, hanem társat keres hozzá. Azonban még egy gond is 
van, hogy a Kincstárral még nincs megkötve a felső öböl 
körüli és feletti területek kiváltásáról szóló szerződés, azaz a 
tulajdonjogunk még nem biztos. E helyzet párhuzamaként a 
Castrum Kft. már 1,5 milliárdos állami támogatást elnyert, 
ám a város semmiféle engedményt nem kapott érte, sőt nem 
kell neki 50 millióért az erdőterületünk sem. A fejlesztés jó, 
de fejleszteni és az állami támogatásból is részesülni még 
jobb. 

Végre Kiss Károly úr felhívására lakossági kezdeményezés 
indult a választások miatt szétszakadt lakóközösség 
összefogására. A lakosság jelenlegi, baráti körökre szakadt 
állapotá- 

ban ez nagyon jó, mert nem célravezető, ha mindegyik 
csoport magát és jelöltjét érzi a legalkalmasabbnak, és azt 
várja el a többitől, hogy azok zárkózzanak fel mögé. Nem 
biztos, hogy mindenki ugyanazokat az értékeket látja egy 
jelöltben, mint a baráti köre, ezért fontos lenne, hogy 
mindegyik réteg és csoport képviselői helyet kapjanak e 
kezdeményezésben. Csak így válhat e kör a teljes lakosság 
képviselőjévé. Az idő sürgetése miatt a választáson indulni 
akaró jelölteknek is színt kellene vallaniuk, vállalva a 
választók előtt szándékaikat, és nekik is össze kellene 
egymással ülniük, hogy a jövő kérdéseiben egyezségre 
juthassanak. Mindenféle taktikázás előnyös lehet a saját szűk 
körének, de előnytelen a szavazók többségének. Ellenben a 
nyílt fellépés lehetőséget adna a vélemények egyeztetésére, és 
általa egy olyan közmegegyezésre, amilyenre a lakosság 
többségének szüksége van. A koncentrálatlan erőfeszítések 
szétforgácsolódáshoz vezetnek. 

Még egy hír! Az önkormányzat a horgászegyesület 
kezelésébe szeretné adni a felső öböl körüli területek 
hasznosítását, kész a megállapodási tervezet. 

Tisztelettel: 
                                                               Bognár Ferenc 

önkormányzati képviselő 

 

Fizetett hirdetés 
 

Személyemet sértő, megalapozatlan vádaskodása miatt 
Bognár Ferenc képviselő úr a 2001. november 29-i képviselő-testületi ülésen 

szóban ígéretet tett arra, 
hogy az e tárgyban elhangzott bocsánatkérését 

a Visegrádi Hírek hasábjain írásban is megismétli. 
 

Ez a hirdetési felület az ígéret teljesítésére szolgál. 
 

Hadházy Sándor  
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Nemzetiségi oldal – Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat 
 

Meghívó / Einladung 

EMLÉKTÁBLA-AVATÁSRA 
mely a Visegrádon és környékén letelepedett, elűzött és elhurcolt németek emlékére állíttatik 

Időpont: 2002. június 28., péntek 16 óra 

Helyszín: Révállomás, Visegrád 

PROGRAM 
15.45 óra  

TÉRZENE 

16.00 óra  
Magyar Himnusz 

Magyarországi Németek Himnusza 

16.10 óra  

Megnyitó beszéd 
KISS KÁROLYNÉ, a VNKÖ elnöke 

16.15 óra  

Táblaavató beszédet mond  
WEKLER FERENC, a Magyar Köztársaság Országgyűlésének alelnöke 

16.25 óra  
Az obergünzburgi alpolgármester köszöntője 

16.30 óra  
Koszorúznak Visegrád  és a környező települések képviselői 

ÜNNEPI MŰSOR 
Közreműködnek: 

a visegrádi nemzetiségi fúvószenekar, 
az obergünzburgi fúvószenekar, 

a kismarosi tánccsoport, 
a nagymarosi Dunakanyar fúvószenekar, 
a ,,Mondschein Kapelle” Piliscsabáról, 

a pilisvörösvári tánccsoport, 
a visegrádi német nemzetiségi énekkar 

Közben 17.30 órakor  

az emléktáblát felszenteli 
KALÁSZ ISTVÁN, visegrádi esperes-plébános 

21.00 órától  
UTCABÁL 

Játszik a dunabogdányi Elter zenekar 

Szeretettel várunk mindenkit! 

Német Kisebbségi  Önkormányzat  és az Atlantis  Visegrád Club Kft .  

 

Tisztelettel és szeretettel hívjuk Visegrád város minden lakosát 

2002. június 29-én, szombaton este 19 órára a Királyi Palotába, 
ahol testvérvárosunk, 

Obergünzburg fúvószenekara ad 

KONCERTET 

A belépés díjtalan! 
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Az Áprily Lajos Általános Iskola hírei 
 

Köszönet 
 

Csizmazia Mártának mindazért, amit azért tett, hogy a 
visegrádi gyerekek, fiatalok megismerjék a magyar népi 
kultúra értékeit.  

Köszönjük, hogy megismertette velük néptánc-, 
népdalkincsünket; köszönjük, hogy Visegrád kulturális 
palettáját évente a regös bállal gazdagította; köszönjük, hogy 
táborokat, cserkész-, kézműves és külföldi táborokat 
szervezett a cserkészeknek; köszönjük, hogy ünnepeinket az 
általa felkészített gyerekek tették felemelővé, színessé.  

Reméljük, hogy a kilométerek nem csak elválasztanak, 
hanem össze is kötnek majd bennünket továbbra is, s ha nem 
is naponta, de lesznek még találkozásaink. 

További sok sikert kívánunk: 
Az Áprily Lajos Általános Iskola  

                                                       tanárai és diákjai 

 
Emléktábla ,,újraavatás” 

 

Szinte nincs olyan visegrádi, aki naponta, de legalább 
hetente egyszer ne sétálna el a Rév utcai iskolaépület előtt. 
Akik szombaton, május 25-én délelőtt 11 óra tájban tették 
ezt, kis ünneplő közönségbe botlottak. Demjén Attila 
emléktáblájának leleplezése zajlott a kis épület falánál. A 
fiatalon, 47 évesen elhunyt festőművész a nagymarosi 
művésztelep gyakori látogatójaként a Dunakanyar, s így 
Visegrád lelkes festője lett.  

A Dunakanyar Intéző Bizottság 1976-ban helyezett el 
emléktáblát az iskola főépületére, s a festő családja, tisztelői 
évente helyeztek el ott koszorút. Az iskola felújításakor 
lekerült az emléktábla, s műemléki okok miatt nem 
kerülhetett vissza az eredeti homlokzattal helyreállított 
főépületre. Amikor – elsősorban a család ösztönzésére – új 
helyet kerestünk, úgy gondoltuk, hogy az emléktábla 
visszahelyezése történjen ünnepélyes és méltó keretek között.  

Kevesen tudták, tudtuk itt visegrádiak, hogy kit 
tisztelhetünk a kétszeres Munkácsy-díjas festőművész 
emlékében. Ezért kértük a családot, hogy életművéből 
kiállítást is rendezhessünk.  

Ez a kettős törekvés valósult meg május 25-én, amikor Szij 
Rezső művészettörténész leleplezte az emléktáblát új és 
végleges helyén, és megnyitotta a festő emlékkiállítását a 
művelődési házban. Így talált egymásra most az alkotó 
művész és a befogadó, emlékét ápoló műpártoló közönség! 

S mint kiderült, sok a kapcsolódási pont, hogy csak 
néhányat említsek: 

– Demjén Attila portrét készített Áprily Lajosról (akivel egy 
házban lakott), a költő halála előtt egy évvel, 1966-ban; 

– számos akvarelljén a Dunát és a visegrádi hegyvonulatot 
örökítette meg; 

_ élnek itt Visegrádon személyes ismerői, pályatársa, volt 
iskolatársa. 

Meghitt ünnepséggé emelkedett Demjén Attila 
emléktáblájának felavatása, s úgy gondolom, talán érdemes 
elgondolkodnunk azon, hogy a kis épület ablakközeibe kinek 
helyezhetjük még el az utókor számára is méltó 
megemlékezés kőbe vésett tábláját.                                              
Mezei Anna  

Siker  

a Bozóky Mihály  

énekversenyen 
 

Hatodik alkalommal került sor Pilismaróton a 
Bozóky Mihály énekverseny megrendezésére, ami 
ismét szép sikert hozott iskolánknak. A felsősök 
kategóriájában, akik együtt versenyeztek a 
középiskolásokkal is, csak I. helyezést adtak ki, 
mégpedig hármat és ezek közül kettő Áprily-s diáké 
lett: 

Farkas Enikő 6. osztályos tanuló az előadói 
különdíjat is megnyerte. A másik első helyezett 
Czikora Rita 5. osztályos tanuló.  

A kicsik tapasztalat hiányában csak emléklapot 
kaptak szereplésükért, de tőlünk ezért is köszönet és 
dicséret illeti Meszárek Norbert és Hermann Emőke 
2. osztályosokat. 

Felkészítő tanáruk: Vass Henrietta. 

 

Gyermek várostrom 
Sümeg, május 13. 

 

Sümegen új hagyományt próbálnak meggyökereztetni. 
Hatodik alkalommal rendezték meg május 13-án a ,,gyermek 
várostromot” idén első alkalommal úgy, hogy dunántúli 
iskolákat is vártak a rendezvényre. A nyolcadik osztály 
vállalkozott a versenyen való részvételre, a felkészüléssel 
együttjáró feladatokra. Játék és verseny is volt ez a nap. 26 
csapat, mintegy 400 gyerek vett részt a sümegi vár 
,,bevételében”.  

Négy történelmi korszakhoz kapcsolódtak az elméleti és 
gyakorlati feladatok: 

1. IV. Béla és a tatárjárás 
2. Élet a középkori várban 
3. Végvári élet 
4. Kossuth és az 1848/49-es szabadságharc 

Az ügyességi feladatok: íjászat, csatabárddobás, csata-
csillagdobás, kocsihúzás volt. Pontokat lehetett szerezni a 
menetlevél, zászló elkészítésével, a jelmezekkel és a 
paprikáskrumpli-főzéssel. A legnehezebb feladat arra a 
versenyzőre hárult, akinek a zászlóval futva kellett megtenni 
az utat a várba (Ferbert Robi). Dicséret illeti a visegrádi 
csapat tagjait: Ferbert Róbert, Gajdos Péter, Kecskés 
Levente, Kósa Szabolcs, Németh János, Rácz Bertalan, 
Gyurián Zsófia, Héder Kata, Reiprich Katalin, Taniszláv 
Viktória, Tóth Adrienn, Watzek Borbála tanulókat, akik 
Szigetiné Lőrincz Mária és Mezei Anna segítségével hatodik 
helyezést értek el, s az ezzel járó 10.000 Ft pénzjutalmat 
vehették át a sümegi várkapitánytól.  

A versenyzést összekapcsoltuk egy közép-magyarországi 
kirándulással, sétáltunk Veszprém gyönyörű várnegyedében, 
megnéztük a nagyvázsonyi Kinizsi-várat, eveztünk a tapolcai 
barlangtóban. A rendezvényt jó kezdeményezésnek tartjuk; 
lehet, hogy jövőre is elmegyünk. 

M. A. 
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VISSZATEKINTÉS A DUNAKANYAR ERDEI 

ISKOLA  
2001–2002-ES TANÉVÉRE 

 

A tanév lezárása nemcsak a vakáció kezdetét jelenti, hanem egy-
egy osztály kilépését is az iskola kötelékéből. 

A ballagás – mint minden búcsúzás – valaminek a végét jelenti: 
lezárása egy életszakasznak, mely visszahozhatatlan. 

„ Igen, csináljam úgy, hogy higgyem! 
 Hogy vallja szívem is, ha el kell mennem 

innen: 
 Nemcsak játék, mi véget ért.” 

.Az iskolák egyik fontos feladata, hogy értékrendet teremtsenek, 
megvessék az alapjait azoknak az eszméknek, melyek diákjaik 
számára irányadókká válnak, s amelyek visszavezetik őket az itt 
tanultakra. Emlékezteti őket arra, hogy az igazi értéket és kultúrát 
válasszák, tanulják meg szétválasztani a humánumot az 
álhumánumtól, tudják megkülönböztetni a valót a hamistól.  

Ennek érdekében szerveztük az idei tanévünkben is azokat a 
programokat, melyek reményeink szerint példaértékűek a szabadidő 
értelmes eltöltésére, az értelmes, tartalmas és ez által jobbító 
szórakozásra. 

Az év főbb programjai a következők voltak: 
A tanév első napján egy élő történelemóra bemutatására került sor, 

ahol a honfoglaló magyarjaink öltözetével, fegyvertárával, 
életmódjával ismerkedhettek meg tanulóink  

– A Takarítási Világnapon az Apátkúti-patak medrének egy 
szakaszát tisztítottuk meg a nem oda való hulladékoktól 

– Októberben a szentendrei skanzenba mentünk, ahol különböző 
régi mesterségek foglalkozásain is részt vettünk 

– Okt. 23-án Budapesten a Kerepesi temetőben, illetve a 301-es 
parcellánál emlékeztünk az 56-os eseményekre. 

– December 5-én érkezett hozzánk a Mikulás. Erre az eseményre 
az első osztályosaink készültek kis műsorral. 

– Az idei évben először betlehemet is készítettünk, melyet a 
templom mellett állítottunk fel. A Betlehem állítását a következő 
évekre is tervezzük.  

– Az ünnepekre osztálykarácsonnyal, előadásokkal készültünk, 
melyet a szünet előtti vasárnapon a templomban is előadtunk. 

– Januárban egy hóeséses napon közös szánkózást iktattunk be. 
– Iskolánk szervezésében januárban tartottuk a Fábián Zoltán 

körzeti prózamondó versenyt is, melynek iskolánk volt a 
házigazdája. 

– Februárban farsangoltunk. Hagyomány nálunk, hogy az 
osztályok közösségei az osztályfőnökökkel együtt 5–10 perces 
vidám előadással készülnek. Ez az idén sem volt másképp. 

– Márciusban iskolakeretben emlékeztünk a 48-as forradalomra. E 
napon a színjátszó kör tagjai elevenítették fel a szabadságharc 
eseményeit, majd e témával kapcsolatos vetélkedő következett. 

– Ebben a hónapban mentünk Vácra is, ahol megismerkedhettek 
tanulóink a város nevezetességeivel. Másnap a felsős tanulók Vörös-
kőre, az alsósok a Remete-barlanghoz túráztak. 

– Áprilisban ásványkiállításnak adott helyet az iskolánk, majd az 
idei bemutató órák megtartására is ebben a hónapban került sor. 

– Májusban a Madarak és Fák napján kirándulást és vetélkedőt 
szerveztünk. 

– Május első vasárnapjához közeli napon osztálykeretben 
köszöntötték a gyermekek az édesanyákat. 

– Májusban került sor az egy hetes erdei táborozásunkra is a 
gemenci erdőbe, ahonnan a „honfoglaló törzsekre” csoportosult 
tanárok és diákok élményekben és eseményekben gazdagon 
térhettek vissza az időutazásból. 

– Gyermeknapot tartottunk tábortűzzel és szalonnasütéssel, sok-
sok játékkal és vetélkedővel. 

– A kihívás napja az erőpróbák jegyében zajlott: körmérkőzések, 
gyorsasági versenyek, görkorcsolyázás, gólyalábon közlekedés, 
számháború. 

– Júniusban a Környezetvédelmi Világnapon vendégdiákok is érkeztek 
iskolánkba, ahol e témával kapcsolatos tudásukat mérhették össze. 

– Ebben a hónapban alapvizsgáztak a nyolcadikosaink, majd a 
kellemesebb események következtek: ballagás, bankett. 

– A tanév befejezése előtt kerül sor a szokásos iskolanapunkra, ahol az 
idei évben működő szakkörök 10-10 perces bemutatót, ízelítőt adnak 
alaptevékenységükből, majd ez a nap is a diákok vetélkedőjével zárul. 

– A következő napon tantestületünk a Vértesbe kirándul. 
– Június l9-én értekezlettel és tanévzáróval fejezzük be az idei tanévet. 
A sok program mellett a következetes tanítás–tanulás folyamatára is 

nagy hangsúlyt fektettünk. Ezt a nyolcadikos diákjaink eredménye is 
tükrözi, hiszen ebből az évfolyamból is mindenki felvételt nyert az általa 
választott középiskolába. 

Kívánom minden pedagógusnak és diáknak, hogy az elérkezett 
vakáció adjon lehetőséget a pihenésre, a kikapcsolódásra, a 
feltöltekezésre. 

Mundiné Bocskay Zsuzsanna igagató 

Óvoda hírei 
 

Az óvodai nyári szünet július 29-től augusztus 27-ig tart. Ez idő alatt 
az óvodában az aktuális felújítási munkák, tisztasági meszelés, konyha 
felújítása zajlik. 

Elbúcsúztak a nagycsoportosok az óvodától. Egy kedves, nagyon jó 
hangulatú mesével köszöntek el ovis pajtásaiktól, óvó és dajka 
nénieiktől. A műsor után kis uzsonnával leptük meg a gyerekeket, ahol 
kötetlenül beszélgetett szülő–gyerek–óvónő–volt ovis–leendő ovis. 
Záróakkordként éjszaka itt aludtak az oviban a gyerekek. A 
nagycsoportos óvó nénik és dajka néni és a nagycsoportos gyerekek este 
˝ 7-re visszajöttek az oviba és másnap reggel 9 óráig itt voltak. Vacsora, 
éjszakai ,,denevérles”, pizsama-bemutató, párnacsata, játékok sora, 
búcsúalvás és reggeli fért bele az itt-tartózkodásba. Volt kisgyerek, aki 
most volt először távol a szüleitől, de – bár minden telefon mellett ott 
virrasztottak az aggódó szülők – senkit sem kellett felhívni. 

Már hagyomány az ittalvás óvodánkban, ez volt a harmadik alkalom. 
Mindhárom csoport kirándult gyermeknapon. Akadályverseny a hegyen, 
gyalogtúra a várban és játék a réten korcsoportonként ki mit bír?! 

A nyári szünet alatt a csoportok összevonva működnek. Ez azt jelenti, 
hogy a szabadságolások miatt nem mindig a saját csoportjukba és a saját 
óvónőjükkel vannak a gyerekek, hiszen mi év közben nem megyünk 
szabadságra, ilyenkor kell azt kiadni az óvó és dajka néniknek.  

Egy kedves, szorgos, segítőkész munkatársunktól búcsúztunk el a 
napokban. Pintér Istvánné Teri néni megy nyugdíjba júniustól. 
Köszönjük a velünk, értünk töltött éveket, jó pihenést kívánunk az 
elkövetkező években. 

Dobó Istvánné óvodavezető 
 

ZENÉS NYÁRI ESTÉK  
VISEGRÁDON 

2002. 

Július 27. szombat, 19 óra 
Rák Béla gitárművész szólókoncertje 

Augusztus 3. szombat, 19 óra 
A váci Serenus kórus hangversenye 

Augusztus 10. szombat, 19 óra 
Elek Szilvia csemballóművész 

koncertje 

Augusztus 17. szombat, 19 óra 
A Vegantes trió koncertje 

Augusztus 24. szombat, 19 óra 
Pege Aladár (nagybőgő), 

Csontha András (hegedű) és 
Rudolf András (brácsa) koncertje 

A koncertek a római katolikus 
plébániatemplomban lesznek 

A belépés ingyenes! 

További információ a Mátyás Király 
Művelődési Ház (Mikesy Tamás) 

(26) 398-128-as telefonján kérhető 
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Kedves olvasmányom 
 

Ratkó József Segítsd a királyt! c. drámájáról szeretnék 
,,vallani”. Vallomásnak tekintem, hisz érzelmi viszonyulást, 
gondolati érintéseket, azonosulást tár fel mindenki, aki ,,kedves 
olvasmányá”-ról írt vagy írni fog. Ez a dráma és szerzője az 
elmúlt évtizedekben ,,talált meg” többször is, makacsul 
ismétlődően. ,,Ratkó József (1936–1989) az éleslátó okosság, a 
türelmetlen kifakadások és az érzelmi dac indíttatásával, a 
’törvénytelen’ gyerekkorból jőve a mitologikusan is 
kiterebélyesedő népköltészeti ihletés költője, s mindhalálig a 
szegények lírikusa, szószólója lett…” – szól a lexikon 
meghatározása az 53 évesen elhunyt költőről. A Hetek 
költőcsoportjához tartozik, olyan költőnemzedékhez, akik a 
vidéki, falusi vagy tanyasi világból indulva váltak tanítóvá, 
népművelővé, könyvtárossá, s ,,csak” másodlagosan költővé a 
József Attilai hitvallással ,,Én egész népemet fogom – nem 
középiskolás fokon – taní – tani.” 

Ratkó József az ország eldugott csücskében, a Szabolcs megyei 
Nagykállón fejtette ki népművelői hivatását. Versei közül a 
Törvénytelen halottaim és Hazám c. versek voltak rám nagy 
hatással drámai erejük, a megkapó költői képek miatt. 

S a dráma? A Segítsd a királyt! mikor és hogyan talált rám? 
1985-ben a nyíregyházi ősbemutató után ért el a híre Visegrádra, 
mégpedig oly módon, hogy jó lenne a királyi palota 
kápolnateraszán is bemutatni nyáron. Elmentünk hát néhányan 
Nyíregyházára, s ott, egy délutáni előadás keretében történt meg 
az ,,első találkozás”. Vannak képek, jelenetek, melyekre ma is 
élesen emlékszem. Akkor, a hatalom, a törvény által a szó szoros 
értelmében elnémított csángó igric, a főpap és István király 
jelenete ragadott meg. Amikor a botra rótt (rovásírással) énekről 
kiderül, hogy az az Ómagyar Mária-siralom szövege, a főpap és 
a király bölcsen változtat korábbi előítéletén, fölismerik, hogy 
nem lehet gyökerestül kiirtani a múltat egy nép életéből, s hogy 
az új, a keresztény vallás ráépülhet az ősi szokásokra. 
Marasztanák a regölőt: 

,,István: S ha itt maradnál? Írhatnád magyarrá / szent énekeink 
javát. Gazdagon jutalmaználak! 

Csete: Mit nyernél vele? 
István: Megértené a szent szót a tudatlan, / papjával együtt 

énekelne mind, / s Isten házától el nem őgyelegne. 
Csete: Ne tartóztass fel, István úr. Ahol / énektudótól eltiltják a 

szót / s nyelvét metszik – meglenni nem tudok.” (Fordít, ti. a 
néma jelbeszédéről.) 

Ezek a sorok, ezek a gondolatok 1985-ben üzenet értékűek 
voltak! Hiszen az akkori kultúrpolitika nagyon keményen és 
határozottan vonta meg a határokat a Támogatott Tűrt Tiltott 
írók és művek között. 

1985 nyarán a királyi palotában tartott előadás volt a második 
találkozásom a darabbal. Ennek az volt a legnagyobb varázsa, 
hogy a történelmi drámához történelmi hátterül szolgált a 
visegrádi vároldal, a fák sejtelmes susogása, a lombokkal játszó 
holdfény. Ebben a hangulatban szinte érzékelhető volt az igric 
szövege, amikor a főpap érzéketlenségét próbálja 
megmagyarázni: 

,,Lappangott volna nyelvét visszanyelve / nádasban, amíg 
elzúdul a vad / besenyő és a még vadabb kazár-had! / 
Napszentületkor ült volna velünk / szárnyék előtt – fülelve fű 
növését, / szél szusszanását, s láttuk volna együtt / csak egyszer 
is, hogy hintázik a Hold, / hogy leng az ég tömérdek csillaga!” 

A visegrádi előadás – ha lehet – még inkább fokozta a dráma fő 
vonulatának tragikumát: az öreg István király mérhetetlen 
fájdalmát fia, Imre herceg halála miatt, a felelősség terhét, hogy 
kire bízza ezután műve folytatását, az önvádat, amit az új rend 
megteremtése érdekében elkövetett bűnei miatt érez. 

Egy véletlennek köszönhetően volt egy harmadik találkozásom 
is Ratkó József drámájával. Az elmúlt őszön egy fogorvosi 

előszobában vártunk sorunkra egy férfivel, aki feszültségét 
csevegéssel vezette le. Szó szót követett, míg kiderült, hogy ő 
Rudas István színész, aki a néma igricet játszotta a darabban. 
Tőle tudtam meg, hogy Ratkó József személyes drámája is 
beleíródott, átitatta a mű minden mondatát, mert akkor halt meg 
a fia, mikor ezt a drámát írta. S ennek ismeretében másképp 
olvastam a dráma kezdő sorait, az öreg táltos regölésének 
kezdetét: ,,Király temet királyt, apa fiút.” 

Ismét végigolvasva a művet István királyunk imájával mint 
kedves olvasmányomat, másnak is elolvasásra ajánlom: ,,…egy 
intésedre, Uram – égig érő / s hatalmaskodó népeket elejtesz, / 
míg virágoznak választottaid – / vigyázz reánk, hogy álljunk meg 
a hitben; / segíteni ne vesztegelj nekünk, / s hogy el ne esnénk, 
óvjad lábainkat! / Tanítsd meg, akik ellenünk uszulnak, / és 
földeinket elcsipegetik, / és sóvárognak falvaink iránt, / és 
kiirtanák szülötte-szavunkat, / hahogy dicsérni Tégedet ne 
tudjunk, / és minden módon ártani akarnak, / tanítsd meg őket, 
Uram, haragodra! / … Juttasd eszükbe, ki vagy Te, Uram, / s 
kicsodák ők! És tedd, hogy ne legyünk / gyalázatja a szomszéd 
nemzeteknek, / ne legyünk csúfja és játékai, / s messzire való 
maradékaink / rút járom alá ne vettessenek! Ámen.”                                                                                    
Mezei Anna 

Új civil szervezet Visegrádon 
 

12 alapító taggal megalakult a Visegrádi Polgári Egyesület 
(továbbiakban VPE). Az egyesület a politikai szélsőségeket 
elutasítva a keresztény, nemzeti szabadelvű világnézet talaján a 
polgári értékek képviseletében szándékozik tevékenykedni, 
együttműködésben a 2002. május 7. óta megalakult, hasonló 
elveket valló helyi és országos polgári körökkel. 

A VPE elkötelezett Visegrád történelmi és természeti 
értékeinek megóvásában, megismertetésében és bemutatásában. 
Rendezvényekkel, ünnepi megemlékezésekkel, előadásokkal, 
kiállításokkal, kiadványokkal szándékozunk részt venni Visegrád 
szellemi életében. Számítunk minden, a fentiekkel egyetértő 
polgár és civil fórum együttműködésére. 

A Visegrádi Polgári Egyesület alapító és a jelen időpontig 
csatlakozott tagjai: Bánó László, Bánóné Rédai Anna, Borsody 
István, Borsody Istvánné, Cseke László, ifj Cseke László, Erdős 
Péter, Gróf Péter, Gróh Dániel, G. Nagy Nóra, Jékely Endréné, 
Lénárd János, Mezei Anna, Mikesy Tamás, Szomoryné Szimeth 
Judit. 

Érdeklődni lehet Gróf Péternél, a 397-255-ös telefonszámon. 

 
A Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma 

tisztelettel meghívja 
a város minden polgárát 

2002. június 22-én, 
szombaton 15 órára 

a visegrádi királyi palotába 

ÉRMÉK  ÉS ÓLOMKATONÁK A FRANCIAORSZÁGI 
SAUMUR-BİL 

című  
kiállítás megnyitására 

Helyszín: 

Mátyás Király Múzeum, 
Visegrád, Fő u. 29. 

A vendégeket köszönti: 
Dr. Szikossy Ferenc, 

a Magyar Nemzeti Múzeum 
főigazgató-helyettese 

Megnyitó beszédet mond: 
Hadházy Sándor, 

Visegrád város polgármestere 

A kiállítást bemutatja: 
Szőke Mátyás, 

a Mátyás Király Múzeum igazgatója 
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Szeretném, ha tudnák… 

 

Sokat törtem a fejem, hogyan írjak arról a bálról, amelyet a 
turisztikai és városszépítő egyesület június 1-jére szervezett a 
Sirály étteremben.  

Mint a szervezők egyikének, nekem nem tisztem, hogy 
minősítsem a rendezvényt, de úgy gondolom, tartozom 
annyival azoknak az embereknek, akik részt vettek a 
munkában, hogy minél szélesebb körben beszámoljak ennek 
eredményéről. Valamint azt gondolom, hogy azokat a 
visegrádi polgárokat, akiknek vagy ideje vagy kedve vagy 
módja nem volt eleget tenni meghívásunknak, esetleg 
érdekelheti, hogyan zajlott le a „turisztikai bál”.  

A rendezvény műsorának összeállításakor helyi amatőr 
értékeket kerestünk és találtunk, így lett az egyik nagy 
attrakció a visegrádi gyerekekből álló „Szeleburdiak” 
színjátszó kör előadása. A 13 gyerek – Harsányi Fannika, 
Héder Kata, Bognár Lívia, Bártfai Zoltán, Bártfai Péter, 
Kreisz Fecó, Fieszl József, Túri József, Tromposch Nikolett, 
Tromposch Ádám, Sovány Annamária, Kecskés Zsuzsi és 
Szabó Panni – előadásával kellően megnevettette a 
közönséget. Javaslom mindenkinek, ha teheti, valamelyik 
rendezvény alkalmával, úgy ne szalassza el ezt az igazán 
élvezetes produkciót. A Szeleburdiak után Schandl Lóránd 
szintetizátoron előadott saját szerzeményei és némi 
improvizáció lett az este másik nagy pillanata. Ezt követően a 
baráti est a hagyományos keretek között zajlott.  

A kitűnő vacsora után Zeller Tibor zenéjére táncolt, akinek 
kedve volt, köszönjük a kellemes hangulat megteremtését... 
A tombolán a visegrádiaktól származó tombolatárgyakat 
sorsoltunk ki, a fődíj Bolyki Lajos festőművész által 
felajánlott nagy értékű festmény volt.  

Köszönjük neki és Dudásné Aninak, id. Zeller Mártonnak, 
Hajdú Andrásnak, a Sirály étterem tulajdonosának Zeller 
Tibornak, ők felajánlásukkal gazdagították a tombolatárgyak 
listáját. Ezt követően a szombat esti összejövetel „rendes 
időben”, kb. éjjel fél egykor véget ért.  

A bál rendezésével és lebonyolításával kapcsolatos 
munkájáért szeretném kifejezni köszönetemet a turisztikai és 
városszépítő egyesület vezetőségének, köszönjük a finom 
pogácsát Schültné Bora néninek, Schüszterlné Rózsinak, 
Hajdúné Szilvinek, Gerst-mayerné Kati néninek, Zellerné 
Katinak és Répásné Ili néninek. Továbbá köszönjük Zeller 
Tibornak, a Sirály étterem tulajdonosának a lehetőséget és 
minden munkatársának a finom vacsorát és kedves 
kiszolgálást. 

Köszönet annak a 126 visegrádinak, akik elfogadták 
meghívásunkat és eljöttek a rendezvényre. 

A bál jegyeladásokból, tombolából és egyéb támogatásból 
származó összes bruttó bevétele 287.000 Ft volt, amely 
összegből a költségek levonása után fennmaradóval az 
egyesület Visegrád város tisztántartásához és a további 
virágosításához fog hozzájárulni.  

Abonyi Géza 

Beszámoló  
a nagymarosi konferenciáról… 

 

Az a megtiszteltetés ért, hogy június 1-jén, szombaton részt 
vehettem a nagymarosi Cédrus Egyesület által rendezett 
„Civil szerveztek a Duna-szorosban” című konferencián, 
ahol meghívottként a Visegrád Turisztikai és Városszépítő 
Egyesületet képviseltem. 

A helyi és környékbeli kulturális műsorok felsorakoztatása 
igen hangulatossá tette az amúgy is nagyon tartalmas napot. 
A konferencia alapgondolata és fő témája a civil szervezetek 
működésének feltételei és helyük a társadalomban. A 
köszöntőt Nagymaros polgármestere egy igen bölcs kínai 
mondással kezdte. „Minden út, legyen bármilyen hosszú, 
egyetlen lépéssel kezdődik.” Napunk annak jegyében telt, 
hogy az első lépést megtegyük azon az úton, ahol a civil 
szervezetek összefogva, a mainál is hatékonyabban tudnak 
tevékenykedni, és komolyabb erőt tudnak képviselni a 
társadalomban. Czippán Katalin, az Oktatásügyi 
Minisztérium előadója részletesen felvázolta a civil 
szervezetek jelenlegi helyzetét és elmondta, ott igazán 
hatékony az előrejutás és fejlődés, ahol az állami szféra már 
felismerte a civilek jelenlétének fontosságát és erejét, ahol 
nem riválisnak vagy ellenfélnek, hanem partnernek tekintik a 
civil szervezeteket és szerveződéseket. Rávilágított arra, hogy 
a hatékony előrejutáshoz feltétlen meg kell szervezni a 
szervezetek között az országos szintű felső összefogást, meg 
kellene kötni egy keretszerződést a kormány és a szervezetek 
között. Megtudhattuk, hogy Brüsszelben tervezés alatt van 
egy Magyar Civil Központi Képviselet létrehozása. 

A mai elvárások szerint egy civil szervezetnek 
politikamentesnek kell lennie, ami többnyire így is van. A 
sajnálatos tény az, hogy a legtöbb helyen csak kulturális 
területeken lehet önálló és kezdeményező egy civil szervezet, 
más területeken a feladata általában az önkormányzatok által 
el nem végzett feladatok ellátása. Az előadók azonban 
elmagyarázták, hogy ez sem probléma, hisz a szervezetek 
rendelkeznek olyan szintű profizmussal, hogy ennek 
megfeleljenek, csak folyamatosan fenn kell tartani a humánus 
kommunikációt, az egymás munkájának, értékeinek 
elismerését és segítését. Az unió országaiban már partnerként 
vannak jelen a szervezetek a társadalom életében, ami 
jelentős anyagi megtakarítást is jelent, hisz felmérésekkel 
igazolták, hogy egy civil szervezetbe befektetett anyagi 
támogatás 2-3-szorosan térül meg, ugyanannyi pénzből 
sokkal több feladatot tudnak elvégezni, hisz pl. a szerveztek 
tagjainak munkaereje ingyenes. 

Hallhattunk még az előadáson arról, hogy mindegy: egy 
szervezet vezetősége karizmatikus-e vagy humánus; a lényeg, 
hogy a tagságot kielégítse, és képes legyen a tagság 
összefogására, bevonására a megvalósítandó feladatok 
megtervezésébe és megvalósításába, a folyamatos 
párbeszédre. Tudjon a konfliktushelyzetekből harag nélkül, 
nyílt tisztázással kilépni és legyen képes folyamatosan 
figyelni a társadalmi változásokat, a célok mozgását, hogy 
azonnal indulni tudjon feléjük. 

A nap példa értékű híre volt számomra Kismaros, ahol 
több mint 20 civil szervezet működik hatékonyan, szoros 
összefogással és az önkormányzat támogatásával, 
támogatottságával.  

Sok tapasztalatot, információt, ismeretséget szereztem, 
melyet remélem, a mi kis közösségünk javára tudok fordítani 
és remélem, ez a szombati nap valóban az első lépés volt egy 
úton, ami egy hatékony jövő felé vezet. 

Bártfainé Répás Ildikó   
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A szolgálat elsősorban megbízhatóságot 
jelent 

 

1992-ben Dr. V. Fodor Endre t. r. ezredes létrehozta a 
,,Pest megye legnépszerűbb közrendőre” elnevezésű 
alapítványt. Az alapítvány az alapító okiratban 
foglaltaknak megfelelően működik. Minden év áprilisában 
ítéli oda a kuratórium a díjat, s a rendőrség napján 
szervezett rendezvényen adják át. 

A 2002. április 29-én megtartott 
ünnepségünkön Hruska József r. 
zászlós, a Szent-endrei 
Rendőrkapitányság helyszínelő és 
balesetvizsgálója részesült a 
kitüntetésben, s vehette át az 
aranyozott-ezüstözött, egyenruhán 
viselhető jelvényt, az oklevelet és 
a nettó 250.000 Ft-ot. 

Azért vállalkoztam Hruska 
József r. zászlós bemutatására, 
hogy jobban megismerjük őt és 
osztozzunk örömében. 
Beszélgetésünkkor az alábbiakat 
mondta el nekem: 

,,Ezúton is szeretném megköszönni az 
önkormányzatoknak, parancsnokaimnak, kollégáimnak, 
hogy észrevették a jó munkámat. Az alapítvány 
kuratóriumának is köszönöm a döntést. Legfőképpen 
azonban mélységes tisztelettel köszönöm a kitüntetést az 
alapítónak, Dr. V. Fodor Endre t. r. ezredes úrnak, akiről 
sajnos igen keveset tudok. 

Feleségem nagybátyja általánosan tisztelt kiváló rendőr 
volt, de az ma is. Az ő példája, emberi tartása és 
hivatásszeretete motivált elsősorban, amikor 1993-ban 
Szentendrén közrendvédelmi járőr lettem. Legnagyobb 
öröm akkor ért, amikor helyszínelő és balesetvizsgálóvá 
neveztek ki. Számomra ez fontos volt, mert nagyon 
vonzott a közlekedésrendészeti szakterület. 

A szolgálat nem szolgaságot jelent. Számomra 
elsősorban megbízhatóságot. A megbízhatóság pedig 
biztosíték arra, hogy parancsnokaim mindig számíthatnak 
rám. Akkor is a legjobb tudásom szerint végzem a 
munkámat, ha parancsnokaim nincsenek jelen. Jó 
kollektívában dolgozom. Legjobban az ösztönöz, motivál, 
ha munkatársaim elismerik munkámat. Nagyon jóleső 
érzés most is, hogy velem együtt örülnek a 
kitüntetésemnek. 

Fegyelmezett ember vagyok. Úgy gondolom, hogy a 
fegyelmezetlen élet bizonytalanságot szül a munkában, 
magánéletben egyaránt. Amit terveztem, már elértem. 
Szeretem a munkámat. Gondolkodom azon, hogy 
elvégzem a Rendőrtiszti Főiskolát. Nem pályáztam a 
legnépszerűbb rendőr díjra, én csak a dolgomat végeztem. 
Ismernek Budakalász gyermekintézményeiben, de 
Szentendrén is tartottam az óvodákban baleset-megelőzési, 
közlekedésbiztonsági foglalkozásokat. 

Kiegyensúlyozott magánéletet élek. Jó és szép feleségem, 
két kisiskolás korú egészséges és jól nevelt gyermekem 
van. Amennyi szabad időnk van, azt együtt tölti a család. 
Sokat kirándulunk. Nagy szeretetben nőnek a gyerekek. 

Feleségemmel együtt kölcsönösen azt valljuk, hogy a 
gyerekek sokkal hamarabb elfelejtik a jutalmakat, az 
ajándékokat, mint a velünk töltött idő emlékét. Boldog 
ember vagyok. Én mindent megteszek érte, hogy ez így is 
maradjon.” 

E sorok íróját meglepte Hruska József r. zászlós 
határtalan optimizmusa, munka és szolgálat iránti 
elkötelezettsége, szakmájának szeretete. Számomra is 
meggyőző magyarázata annak, miért ő lett 2002. év 
kitüntetettje. Ez a fajta szemlélet példa lehet a testület 
minden tagjának, mert ez nem csak a sikernek, hanem 
egyben az elvégzett munka elismerésének is titka. 

Jól teljesíteni csak az tud, aki munkáját őszinte hittel 
végzi. 

                                     Bányai Antal főtanácsos 

Kihívás napi  
 

A kihívás napját idén is az önkormányzat támogatásával 
sikerült megvalósítani. A nap lehangolóan kezdődött, a 
hajnali vadlesre csak öten érkeztünk. Néhány perces 
késéssel indultunk, mert vártuk a többieket, hátha csak 
kissé elaludtak. Lehangoltságunkból Enikő kiáltása 
riasztott fel. Ott egy szarvas! Mindenki hitetlenkedve 
kereste, hisz még csak a ,,falu” közepén, a kápolnánál 
jártunk, de rövid időn belül felfedeztük, amint egy 
hatalmas szarvastehén legelészik a hegyoldalban. Néhány 
pillanatig figyeltük, aztán eltűnt a bokrok sűrűjében. 
Ezután már vidámabban folytattuk utunkat és a túra vége 
felé arról beszélgettünk, hogy jövőre korábban kezdünk, 
hisz a tavalyi túrán sokkal több állatot láttunk, és aki el 
akarna jönni, az egy órával korábban is fel fog kelni. Az 
úszásra ugyanez a maroknyi csapat gyűlt össze, 
kiegészülve feleségemmel, kislányommal és egy kóbor 
kutyával, aki elkísért bennünket a strandig, ahol utolértük 
a korábban elindult nyugdíjas klub képviselőit. A vízben 
örömmel fedeztem fel az éjszakai túra néhány 
résztvevőjét. Ez az éjszakai túra a programon kívül 
szerveződött, 3 kamasz ötlete alapján. Ezek a kamaszok, 
akiket oly sok vád ér – néha alaptalanul – megszervezték, 
és hibátlanul lebonyolították a túrát, pedig 17-en voltak. 
Külön köszönöm ezt mindegyiküknek, de különösen 
Kreisz Fecónak, ifj. Fieszl Józsinak és Bártfai Zolinak. 

A bicajos pályát 10 órakor kezdtük el építeni a 
parkolóban, amikor az iskolások egy nagy csoportja 
megérkezett két tanárral. A pálya még épült, de sok egyéb 
sporteszközt vehettek már igénybe. Potyogtak a hordóról, 
dőltek a tuskóról, gyűltek is gyorsan a pontok, főleg, 
mikor egy-egy busz utasait ,,munkára” fogtuk, esetleg 
egymás ellen vetélkedtettük őket. Az iskolások jelezték, 
hogy a salakon néhány csapat már focizik. Közben az 
ovisok is megérkeztek bicajjal és rollerral. Néhány 
nagyfiúval kihívtuk őket kötélhúzásra, melyet csúfosan 
elveszítettünk. Héder Józsi asztalos csapata és az én festő 
csapatom 12 óra felé mérte össze erejét 2×15 percben, 
melyet a jó hangulat miatt mindjárt meghosszabbítottunk 
még 15 perccel a játék kedvéért. Az akció olyan jól 
sikerült, hogy megbeszéltük, amíg az idő engedi, minden 
héten focizunk egy fél órát. 

Az eddigi események közben az iskolákban és  az  
oviban a pedagógusok vezetésével játé- 
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beszámoló 
 

kos sportvetélkedők zajlottak. Az oviban még a konyhás 
nénik és a beérkező szülők is tornásztak néhány percet. 

Kora délután a nyugdíjas klub kirándulást szervezett 
Dömösre. A görkorisok délutáni programját, melyet 
Watzekné Mariann szervezett, a strand területén és az 
öbölben lévő evezős versenyt elmosta az eső. A zápor elől 
menedéket a közeli cukrászdában találtunk, ahol a kedves 
kiszolgálás mellett, Versegi Jánossal, aki e programot 
segített volna lebonyolítani és a maroknyi csapat néhány 
tagjával ,,fagyiba fojtottuk” bánatunkat. Sok idő nem 
maradt a pihenésre, mert az események peregtek tovább, 
4-kor újabb focimeccs, 4.30-kor a szerdán már megszokott 
ovis torna, melyre igen sok gyerek eljött, de hiányoltam a 
szülőket, nagyszülőket.  

Majd 17.30-kor kezdődött csak igazán az élet a 
csarnokban, a lelkes csapatok pontosan a megbeszélt 
időben érkeztek, kivéve 3 csapatot, kiknek egyetlen tagja 
sem jelent meg az eseményen. Szerencsére a többi 11 
csapat fáradhatatlan tagjai szívesen töltötték ki az így 
keletkezett űrt, mert a mozgás öröme, vagy Visegrád 
pontjainak gyarapítása fontosabb volt számukra, mint a 
kifogások keresése.  

Két csapat itt is egymásra talált és ezen túl hetente 
fognak edzőmérkőzéseket játszani. Közben az elszántabb 
gyerekek az esővel dacolva, Gyurcsik Fecó vezetésével a 
kálvárián számháborúztak. Mire a parkolóban a kicsik 
segítségével lebontottuk és hazaszállítottuk a felszerelést, 
már vége volt a focinak, a számháborúról 
hazaszállingóztak a kissé ázott gyerekek, kezdődött volna 
a kocogás, de az eddigre már zuhogó eső ezt is elmosta.  

Mindegy, a nap folyamán, aki akart és keresett, talált 
volna magának időt, lehetőséget mozgásra, néhány perc 
testedzésre. Talán az új csapatok keletkezésével növeljük 
a sportcsarnok bevételét, az egészséges emberek 
létszámát, lehet, hogy ,,csak” barátságok szövődtek, de ha 
csak ennyi történt is, megérte a fáradozást.  

Talán elég jutalom a résztvevőknek a játék öröme, de 
mindenképpen köszönet jár mindannyiuknak, amiért egyéb 
elfoglaltságukat félre téve, néhány percet tudtak szakítani 
a sportra, Visegrádra és nem utolsó sorban önmagukra. 
Aktív részvételük példa lehet mindenki számára! 

Bártfai István 
 

Hirdessen  
a Visegrádi Hírekben! 

 

Egész oldal   10.000 Ft + áfa, 

fél oldal   5.000 Ft + áfa, 

negyed oldal   2.500 Ft + áfa, 

nyolcad oldal   1.250 Ft + áfa, 

tizenhatod oldal   625 Ft + áfa 

Új vezetősége van a VSE-nek 
 

A Visegrádi Sport Egyesület tagsága ifj. Zeller Mártont 
választotta meg új elnökévé ez év március 25-én. Ez adott 
alkalmat arra, hogy terveiről kérdezzem. 

– Először köszönetet mondok Balogh Lászlónak eddigi 
munkájáért. Sok éven át vitte az egyesület ügyeit, és egy szép 
feladatot adott át nekem. Úgy érzem, jókor vettem át ezt a 
munkát, hiszen ebben az évben sok olyan dolog történt, illetve 
fog történni, melyekre reményeink szerint sokáig emlékezni 
fogunk. Meg kell említenem, hogy az egyesület titkárává Bártfai 
Istvánt választották, aki a túra szakosztályt is vezeti. 

Terveinkben szerepel a szakosztályok létszámának bővítése, 
illetve új szakosztályok létrehozása. Ilyen szakosztályok lehetnek 
például az asztalitenisz, tenisz, sí, vízisport és az igényeknek 
megfelelően bővülhet a szakosztályok száma. 

A jelenleg működő szakosztály legnagyobb létszámban a 
labdarúgó szakosztály. Örömünkre szolgál, hogy csapatunk a 
2001–2002-es járási bajnokságot megnyerte, és ezzel jogot 
szerzett a megye II. osztályban való indulásra, aminek jó alapot 
ad az ifjúsági csapat második helyezése. Ez úton is köszönetet 
mondunk és gratulálunk a csapatnak, és edzőjének, Staller 
Jánosnak, valamint Vidosits Béla szakosztályvezetőnek az 
önfeláldozó munkáért, mely nélkül ez az eredmény nem 
születhetett volna meg. A csapat mérkőzéseit a 2002–2003-as 
bajnokságon az ősz folyamán még bérelt pályán kell játszania, de 
a tavaszi idényt már az újonnan megépült hazai pályán kezdheti 
meg csapatunk. 

– A visegrádiakat régóta foglalkoztatja a focipálya 
ügye; most már látszik, hogy épül. Hogy áll a 
beruházás? 

– A kb. 8000 m2-es területen lévő fák átültetésével – ez 
mintegy 100 fa – megkezdődött a beruházás, majd ezt követően 
a durva földmunka és a terepszint kialakítása volt soron 
homokfeltöltéssel. Erre kerül majd a fűmagágy és a humuszréteg. 
A beruházás befejezése június végére várható. Az első 
pályaavató mérkőzést már az ősz legvégén le lehet játszani. Ezt a 
beruházást teljes egészében a város önkormányzata 
finanszírozza. A vízvezeték-hálózat kérdése még megoldatlan, a 
tervek megvannak, de az anyagi háttér még bizonytalan. A 
következő lépés a pálya melletti öltöző komplexum kialakítása 
lesz, melyre a tervek szintén elkészültek. A polgármester úrral 
történt találkozásom alkalmával Hadházy Sándor felajánlott 
százezer forintot, a Visegrád Sportjáért Alapítvány elkülönített 
számlájára, amely egyben az új öltöző első felajánlása. Ezennel 
kérem mindazokat, akik támogatni szeretnék az új pálya és 
öltöző felépítését felajánlásaikkal keressenek meg. 

– Ha kész a pálya, azt ki is kell használni. Erre milyen 
tervek vannak? 

– A pályán három csapat fog játszani, az ifjúsági, az utánpótlás 
és a felnőtt. Amilyen gyorsan csak lehet, szeretnénk csatlakozni 
a Bozsik-programhoz, hogy a gyerekeknek is megindulhasson a 
szervezett focioktatás. Szedlacsek János elvégezte az ehhez 
szükséges tanfolyamokat, és szívesen végezné ezt a munkát. 

Mint már említettem, szeretnénk a focin túl beindítani a 
szervezett asztalitenisz- és a teniszoktatást. Remélem, el tudom 
érni a sakk újbóli elindítását is. A túra szakosztály, mint már 
említettem megkezdte működését, reméljük, lesz rá komoly 
érdeklődés. 

A sportbarátoknak pedig sportbálokat kívánunk szervezni, és 
egy olyan sportbarátok körét kívánunk életre hívni, mely 
támogatná a visegrádi sportéletet. 

Mivel én még csak most kezdetem el elnöki tevékenységemet, 
kérek mindenkit, segítsen és támogasson ebben a munkámban, 
igényeikkel, ötleteikkel keressenek meg. 

– Sok sikert a munkához, és remélem, lesz még miről 
beszélgetnünk az elkövetkezendőkben. 

Mikesy Tamás 
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Visegrád Turisztikai és Városszépítő Egyesülete 
 

Táblától tábláig 2. 
 

Az alábbi jelenségek június első napjaiban voltak észlelhetők 
városunk közterületein. 

1. A kaputól a Mátyás-szoborig, Salamontorony u. 
A IV. Béla-szoborral szemközti rézsű megérett a kaszálásra, az 

aluljáró nem lett tisztább, a volt Idegenforgalmi Hivatal épülete 
sem lett szebb a múlt hónap óta, de a buszmegálló megszabadult 
a plakátmaradékoktól, és a Salamontorony utca elejéről eltűnt a 
szeméthalom. A hajóállomás területe igen szépen rendben tartott. 

2. Duna-part a hajóállomástól a révig 
A Duna-parti sétány, beleértve a kápolna környékét szép és 

gondozott, bár nem messze a rév melletti buszmegállótól egy 
összetekert szőnyeg már az árvíz óta várja elszállítását a Duna-
partról.  

3. Mátyás-szobor, Fő u., parkoló, kertek alja által határolt 
terület 

A múlt hónaphoz képest változás, hogy a parkoló zöld területe 
gondozott, bár a szeméttartó mindig tele van szeméttel. A Kresz-
park és a platános környéke szépen rendben tartott. A Fő u. 
múzeum felöli szakasza tiszta és rendezett. 

4. A volt Ágasház területe, Fő u., Rév u., kertek alja által 
határolt terület 

A volt Ágasház területe változatlanul elhanyagolt. A 
községkert látványa annyiban változott a múlt hónaphoz képest, 
hogy átesett egy gépi fűnyíráson, amely valamit javított a képen, 
de igen messze van még az elfogadhatótól. A buszmegálló 
előnyére változott egy hónap alatt. A Rév u. határozottan 
tisztább lett. A Fő u. templom és parkoló közötti része szinte 
teljesen azonos a múltkorival, most is hol rendben van tartva a 
házak utca frontja hol nincs. 

1. Nagy L. király u., Zách Klára köz, Mátyás király u. a 
„Málé placc”-ig 

A Nagy Lajos király u. és a hozzá tartozó parkok továbbra is 
tiszták és ápoltak, a kis szökőkút változatlanul nem üzemel. Az 
Áprily-park melletti sziklakert is megszépült, általában 
gondozottabb a terület, mint egy hónapja. A Zách Klára közben 
is tapasztalható pozitív változás, kevesebb a gaz a házak mellett. 
A Mátyás király u. elején az „erdészházak” utca frontja 
elhanyagolt, szemben a támfal tövéből eltűnt a gaz. A Málé placc 
továbbra is igen elhanyagolt és szemetes.  

2. Mátyás király u. a „Málé placc”- tól a „Visegrád vége” 
tábláig, Pázmány Péter u., Török u., Újkert u., Temetősor, 
Malomhegy u., Rigó u. 

A Mátyás király u. a „Málé placctól” felfelé szintén előnyére 
változott, többen gondozzák a patak és az út közötti területet, 
mint egy hónapja. A Pázmány Péter u., a Török u. nem változott 
az egy hónappal ezelőttihez képest, az Újkert u. valamivel 
gondozottabbnak tűnik. A Temetősor változatlanul több törődést 
igényelne, a Malomhegy u.-ból eltűnt a kidobott karácsonyfa, 
helyette a le nem nyírt gaz mennyisége nőtt meg az utca jobb 
oldalán. A Rigó u.-ban nem történtek változások. 

3. Széchenyi u., a patakpart hídról belátható része, 
Pataksétány 

A Széchenyi u. torkolatából eltűnt a szemeteskuka, a hídról 
belátható patakpart az erdészet felé elhanyagolt. A Széchényi u. 
emlékműig terjedő szakasza rendezettebb lett egy hónap alatt, 
csak a híd környékén maradt el a fűnyírás. A Széchenyi u. egésze 
jobban rendben tartott, mint egy hónapja. A Pataksétányon 
rendbe lett hozva a sövény, most gondozott ez a része a 
városnak. 

4. Csukavölgy u., Kilátó u., Rákóczi u. 

A Csukavölgy u. változatlanul rendben tartott, csak a 
patakmeder érett meg helyenként a tisztításra. A Kilátó u. és a 
Rákóczi u. hegy felöli részének állapota változatlan, a 
Csukavölgy u. és Fő u. közötti része visszaesett a múlt hónaphoz 
képest, az árok mellett háborítatlanul nő a gaz, a régi garázsok 
előtti terület változatlanul el van elhanyagolva.   

5. Fő u. a Rév u.-tól a „Deltáig”, Schulek u. 
A Fő u. Rév u.-tól a „Deltáig” tartó része továbbra is 

rendezettnek mondható. Egy-két kivétellel szinte minden ház 
előtt szépen nyírt fű és tisztaság van. A Schulek u. kápolna felöli 
bejárata időközben átesett egy fűnyíráson, így valamivel 
gondozottabb képet mutat. A Schulek u. másik része nem 
változott egy hónap alatt. 

10. Sziget u., Nap u., Duna u., a „Delta” 
A Sziget u.-ban az erdészeti házak alatti terület változatlanul 

igen elhanyagolt. Az emeletes házak törött lépcsőkorlátjai még 
rendületlenül hirdetik a gondoskodás hiányát. A Nap u.-ból 
eltűntek a szép látványt zavaró autógumik, de az utcához közeli 
közterületi szeméttartó továbbra is állandóan tele van, az ottani 
lakók közül némelyek által odahordott háztartási szeméttel. A 
Duna u.-ban változatlanul rend van, a „Delta” vidéke most is 
szépen rendezett, lenyírt terület.  

11. Doboskert u., Harangvirág u., Vadrózsa u. 
A Doboskert u.-ból eltűntek az autógumik, de még mindig van 

olyan ház, amelynek utcafrontjával nem törődik a tulajdonos. A 
Vadrózsa u. és a Harangvirág u. továbbra is szépen karbantartott, 
virágos utcák, a Harangvirág u. végén a vízelvezető árok 
továbbra is elhanyagolt. 

12. A 11-es út két oldala a római őrtoronytól a „Visegrád 
vége” tábláig 

Itt sajnos nem sok változás történt az egy hónappal ezelőttihez 
képest. Azok a telkek és területek, amelyek elhanyagoltak, 
gondozatlanok voltak, olyanok is maradtak. Talán egy hónap 
múlva változik a kép.  

Általában örömmel tapasztalható, hogy a város összképe 
kedvezőbb lett, előbbre léptünk az elmúlt hónap végén 
tapasztaltakhoz képest. 

A még meglévő hiányosságok kijavítása mellett van egy-két 
dolog, amelyre szeretném felhívni a figyelmet: több helyen is 
látható, hogy gyomirtó alkalmazásával próbálják helyettesíteni a 
rendszeres fűnyírást. Amellett, hogy szabálytalan az alkalmazása, 
rendkívül lehangoló látványt nyújt az elpusztított növényzet. 
Gondoljanak bele, hogy nézne ki a város, ha mindenki így 
oldaná meg zöldterület gondozását. Kérem, inkább térjünk 
vissza a rendszeres fűnyíráshoz. 

A másik igen elszomorító jelenség, hogy ugyan a táblán kívül, 
de mégis valahogy a városhoz tartozóan egy új szeméttelep nőtt 
ki a földből. A Gizella-telepi kórház buszmegállójához közel, a 
régi és az új 11-es út között, egyre nagyobb szeméthalmok 
emelkednek.  

A tény és a látvány hihetetlen, hogy a Duna–Ipoly 
Természetvédelmi Park közepén, Visegrád város határában, a 
szemünk láttára egy veszélyes hulladékot is bőven tartalmazó 
szeméttelep született, napról napra mind nagyobb lesz, és senki 
nem akadályozza meg terjedését.  

Nem tudom, kinek a dolga ezt megakadályozni, de jó lenne, ha 
minél előbb történne valami ebben a kérdésben, mielőtt igazán 
komoly méreteket öltene ez a környezet szennyezés. 

                                                                          Abonyi Géza 
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Újabb elismerés 
 

A művelődési ház batik szakköréről már többször lehetett 
olvasni a Visegrádi Hírek hasábjain. Most egy újabb szép 
sikerről számolhatunk be. Magyarország egyik legnagyobb 
rajzpályázatán, melyet a Magyar Mezőgazdasági Múzeum írt ki, 
lelkes kis csapatunk immár másod ízben elnyerte a legnagyobb 
díjat, a fődíjat, megelőzve számtalan versengő csapatot, köztük 
művészeti iskolák csapatait is. A fődíj mellett G. Nagy Nóra 
elnyerte a tanári díjat, és a külön díjazottak között van Cseke 
Júlia, Ispán Laura, Gróf Boglárka, Kristóf Eszter és Kristóf 
Zoltán is. A gyermekek alkotásaiból szeptemberig kiállítás 
látható a Vajdahunyad várában található múzeumban. A fent 
említetteken kívül kiállították még Balogh Borbála, Dubányi 
Melinda, Farkas Enikő, Galszter Bea, Gőböly Lilla, Gyurián 
Zoltán, Ispán Lilla, Kőrösi Fehér Emese, Schült Anna, 
Spanisberger Anna képeit is. 

Minden alkalommal felhívom a kedves olvasók figyelmét arra, 
hogy nézzünk fel, és vegyünk példát ezektől a gyermekektől, 
hiszen ők évek óta olyan sikeres és eredményes munkát 
végeznek, hogy bátran el lehet mondani, hogy a batik munkák 
tekintetében országos hírre tettek szert. Ma már lassan nem lehet 
gyerek textilfestésről beszélni a visegrádi batik szakkör említése 
nélkül. Gratulálok nekik, és köszönöm kitartó munkájukat. 

Engedjék meg, hogy végezetül külön megköszönjem Nóra 
néninek azt a sok munkát, szeretetet, fáradozást és gondoskodást, 
mellyel körülveszi ezeket a kicsi és nagy gyerekeket. A képek 
megfestése részben technikai tudást is igényel, de abban biztos 
vagyok, hogy az a ragyogás, mely ezekben az alkotásokban a 
legmegragadóbb, annak a légkörnek köszönhető, ami jellemző rá 
és a csoportra.                                                 

Mikesy Tamás 
 

 

Dunakanyar  
Vagyonvédelem 

Biztonsági rendszerek kiépítése, 
rádiófrekvenciás  

és telefonos távfelügyelet  
biztosításával, 

vonuló járőrszolgálattal. 

Már kiépített riasztórendszerét is  
csatlakoztathatja központunkra. 

Már 7 éve eredményesen működik  
távfelügyeleti rendszerünk 

a Dunakanyar területén. 

Frekvencia engedélyszám:  
11911-1/2001. 

Hívjon bennünket bizalommal! 

LÉNÁRD PÉTER 
06 (20) 9117-775 

CSITNEKI TIBOR 
06 (20) 9205-424 

 

Négy beltéri ajtó és szürke Bramac cserép eladó! 
Tel.: 06 (30) 250-4346 

 

Teniszoktatást gyerekeknek vállalok! 
Tel.: 06 (30) 306-0516 

 

Eladó a Tölgyfa utcában 
kétüléses kajak és üdülıbútorok 

Telefon: 06 (30) 472-6192 

 

UTAZÁS!UTAZÁS!UTAZÁS!UTAZÁS!    
 

TENGERPARTI NYARALÁSOK 
(GÖRÖG, OLASZ, TÖRÖK STB.), 

KÖRUTAK, AKCIÓS UTAK! 
 

HUNGARO-REISEN 
Visegrád, Fő u. 68. 

Tel.: 398-112  Fax: 397-133 

 

KÜLFÖLDI UTAZÁSOK  
AKCIÓS AJÁNLATOK 

 
KÜLFÖLDI ÚTJÁHOZ  

NÁLUNK 
UTASBIZTOSÍTÁST  

IS KÖTHET 
 

Tel./Fax: 397-127                          Várjuk irodánkban! 
Visegrád, Fő u. 46.                 A Korona Galéria mellett 
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KEDVEZMÉNYES HITELLEHETŐSÉGEK 
a SUZUKISUZUKISUZUKISUZUKI RÓMAINÁL! 

 
                                                      Most fizesse a törlesztőrészlet felét! 

 

 Pl.: Swift 1.0 GL 15.797 Ft/hó! 
  
 ÚJ! 30%-tól CASCO-mentesség! 
 
 ÓRIÁSI használtautó-VÁSÁR! 
 Pl.: ’94-es Swift 12.604 Ft/hó + CASCO-mentesség! 
 Sőt: most nagy értékű ajándékok közül választhat! 
  
 

A LEGJOBB AJÁNLATOT BIZTOS TŐLÜNK KAPJA! 
 

 – Teljes körű szervízszolgáltatás 
 – Eredetiségvizsgálat, zöldkártya  
 – Karosszéria és biztosítási munkák 

 

www.suzukibarta.hu, www.autodata.hu, www.vezess.hu 
 

      1039 Budapest III, Rákóczi u. 33.  
 Tel.: 240-4444 (Szalon) 
          436-7920 (Szerviz) 
Márkakereskedés és Szervíz Ny.: H–P: 8–18, Szo–V: 9–13 

 
 

DUNAKANYAR INGATLAN CENTRUM 
Alapította: Zimányi Péter 1996-ban 

 

Ingatlanközvetítés – Értékbecslés 
Leányfalu, Móricz Zs. (Fő) út 125. sz. alatt 

 

l  ingyenes helyszíni felmérés, tanácsadással 
l  az eladók részére teljes körű ügyintézéssel 
l  a vevőket az eladó ingatlanhoz elkísérve, a mun- 
    katársunk nyújt szakszerű tájékoztatást 
l  irodánkban  gyors,  kényelmes, diszkrét  és  
    törvényes ügymenetet garantálunk 

KÉRJEN INFORMÁCIÓT TELEFONON! 
Iroda: 26-381-431; Mobil: 06-209-834-796 

Fizetőképes vevőink részére családi házakat, 
nyaralókat, építési telkeket keresünk! 
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A ZENÉS  NYÁRI  ESTÉK VISEGRÁDON 2002  
RÉSZLETES PROGRAMJA 

 

Július 27. szombat, 19 óra 
 

Rák Béla gitárművész 
szólókoncertje 
 

Műsoron: 
D. Scarlatti:  
  A-dúr sonata L.238/K.208 
  a-moll sonata L.187/K.481 
J. K. Mertz:  
  Fantaisie Originale 
  Fantaisie Hongroise 
H. W. Henze: 
  Drei Tentos 
M. M. Ponce:  
  Sonata III. 
Sabicas:  
  Punte y Tacon 
 
Augusztus 3. szombat, 19 óra 
 

A váci Serenus kórus 
koncertje 
 

Vezényel: 
BRUSZNYAI MARGIT 
 

Műsoron: 
I. Reneszánsz madrigálok 
(Arcadelt, Lassus, Jannequin művei) 
II. Két német zsoltár 
(Hauptmann és Distler  
feldolgozásában) 
III. Magyar kórusdalok 
(Farkas Ferenc, Nógrádi Péter,  
Kocsár Miklós és Bárdos Lajos művei) 
IV. Könnyed dallamok 
(Dél-afrikai és amerikai dalok) 
 
Augusztus 10. szombat, 19 óra 
 

Elek Szilvia  
csembalóművész 
és Papp Sándor  

mélyhegedűművész 
hangversenye 
 

Műsoron: 
G. Fr. Telemann:  
  a-moll szonáta 
Elisabeth -Cl. Jacquet de La Guerre: 
  Tocade, Courante, Sarabande  
  és Gigue az F-dúr csembalószvitből 
J. S. Bach:   
  c-moll Preludium a Wohltemperierte 
  Klavier I. kötetéből  
  és Siciliano a c-moll szonátából 
A. Corelli:   
  Adagio, Adagio és Vivace  
  a g-moll szonátából 
J. Froberger:   
  Tombeau Monsieur Blancrocher 
  halálára 
J. S. Bach:   
  Esz-dúr Preludium a Wohltemperierte 
  Klavier II. kötetéből 
  és Adagio a c-moll szonátából 
J. Ph. Rameau:  
  La Livri a Pieces de Clavecin en 
  concerts-ből 
J. S. Bach:   
  Esz-dúr szonáta 
 
Augusztus 17. szombat, 19 óra 
 

A Vegantes trió 
koncertje 
 

Előadók: 
Kálmán Péter  
  viola da gambák, ütőhangszerek 

Szabó István  
  lant, barokk gitár, koboz, szólóének 
Tóth István  
  furulyák, fuvola, zergekürt, ének 
 

Művészeti vezető: 
SZABÓ ISTVÁN Tinódi-lant díjas  
 

Műsoron: 
Szép dicséretek 
Balassi Bálint, Esterházy Pál és 
kortársainak istenes, vitézi és 
moralizáló énekei a kor hangszeres 
zenéivel kiegészítve. 
 
Augusztus 24. szombat, 19 óra 
 

Pege Aladár (nagybőgő), 
Csontha András (hegedű) 
és Rudolf András (brácsa) 
kamarakoncertje 
 

Műsoron: 
J. G. Albrechtsberger:  
  Trió 
M. Haydn:   
  Trió 
Pege A.:   
  Párbeszéd (brácsa–nagybőgő duó) 
Bartók B.:   
  Részletek a 44 hegedű duóból 
  1., 8., 6., 9. (hegedű–nagybőgő duó) 
Pege A.:   
  Népdal improvizáció 
J. B. Vanhal:   
  Trió 
 

A koncertek a római katolikus  
plébániatemplomban lesznek. 

 

A belépés ingyenes! 
 

Információ a Mátyás Király  
Művelődési Ház (26) 398-128-as 
számán kérhető (Mikesy Tamás) 
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Városházi hírek – kulturális tudnivalók 
 

A JÚNIUS 20-I KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT 
 

A 7/2002 sz. rendelettel megalapított „Visegrád Város 
Tiszteletbeli Polgára” cím került odaítélésre az alábbiak szerint: 

43/2002 (VI. 20.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Visegrád Város Képviselő-testülete  

Jean-Michel MARCHAND – a franciaországi Saumur település 
polgármestere – részére adományozza „Visegrád Város 
Tiszteletbeli Polgára” címet. 

Marchand úr városunk életében egy új kapcsolatot jelent a 
franciaországi Saumur város lakosaival, amely erősíti 
településünk megismerését és hagyományainak továbbörökítését 
nemzetközi viszonylatban is.  

 

– Meghosszabbításra került a visegrádi „Hentesbolt” bérleti 
szerződése a korábbi bérlővel, Szabó Lászlóval. 

– Elfogadásra került a Településfejlesztési koncepció, amely 
alapját képezi majd a Részletes Rendezési Terven belül a 
Szabályozási Tervnek és a Helyi Építési Szabályzatnak. 

– A tavasz folyamán indított „Közmunka program” 
meghosszabbításáról döntöttek a városatyák, amely során 2002. 
október végéig 10 fő közmunkás fogja végezni Visegrád kül- és 
belterületén zöldövezeti, kiemelt turisztikai területeinek 
gondozását, ápolását a VKG csoport felügyeletével  

– A Visegrádi Sport Egyesület 1 millió Ft-os éves támogatása 
mellett – mivel a futballcsapat egy osztállyal feljebb került a 
bajnokságban elért sikeres eredményei által – további 500 000 
Ft-os többlettámogatást szavaztak meg az egyesület labdarúgó-
szakosztálya részére.  

  Mezei Orsolya jegyző 
 

Felhívás az ebtulajdonosokhoz 
 

Ezúton ismételten felkérjük az ebtulajdonosokat, hogy a kutyák 
tartása során tartsák be az arra vonatkozó szabályokat. 

A városunkban sajnos megfigyelhető rossz szokással, a kutyák 
éjszakai, reggeli utcára engedésével hagyjanak fel, mert a jövőben a 
szabadon kószáló ebek tulajdonosaival szemben azonnali 
pénzbírságot fogunk kiszabni, emellett a jövőben a gyepmesterek 
az utcán található kutyákat heti rendszerességgel befogják. 

A szabadon kószáló állatok egyrészt veszélyesek akár a 
gyermekekre, akár az idősekre és egyáltalán mindenkire, hiszen 
viselkedésük kiszámíthatatlan, másrészt a település zsákos 
hulladékgyűjtése során a kitett zsákokat széttépik, kiborítják, így 
nagymértékben szennyezik a közterületeket.  

A közterületeken csakis pórázon és szájkosárral sétáltassák a 
kutyákat. E szabályok megszegése esetén szintén azonnali 
pénzbírság kiszabására kerül sor. 

A hátrányos következmények elkerülése érdekében kérjük fenti 
szabályok betartását. 

  Mezei Orsolya jegyző 
 

Közlemény 
 

Sajnálatos esemény zavarta meg egyik hétvégén városunkat, 
amikor is – a tavalyi évihez hasonlóan – ismeretlen személyek 
betörtek az önkormányzat Nagy Lajos u.-i műhelyének épületébe és 
az összes, ott található szerszámot, berendezést ellopták. Az 
okozott kár meghaladja az 1 millió Ft-ot. 

Nem tudjuk, hogy az egyéni haszonszerzés meddig fogja 
hátrányosan befolyásolni a településen élők összességének érdekét, 
hiszen egy ilyesfajta károkozás nemcsak az önkormányzatot érinti 
hátrányosan, hanem a polgárokat is, mivel az ellopott szerszámok 
pótlására elköltött pénzt más, ennél sokkal értelmesebb és 
eredményesebb célra lehetne fordítani, illetve minden ilyen 
alkalommal ezt a hiányzó összeget meg kell vonni valamely másik 
kiadási tételtől. Ezt pedig minden visegrádi lakos közvetlenül vagy 
közvetve a saját életében, környezetében tapasztalja. 

   Visegrád Város Önkormányzata 
Előrelépés a Lepencei Strandfürdő tekintetében 

 

A Lepencei Strandfürdő eladása ügyében 2001. márciusában tartott 
népszavazás azt eredményezte, hogy az önkormányzatnak fel kell 
bontania az adásvételi szerződést. Az önkormányzat ezt követően 
meghozta a szükséges döntéseket, amely alapján a vevő Castrum-
Visegrád Kft.-nél kezdeményezte a szerződések közös megegyezéssel 
történő felbontását.  

Ez sajnos nem járt eredménnyel, és még az sem juttatott minket 
közelebb a megoldáshoz, hogy a Visegrádi Vállalkozók Egyesülete által 
a Visegrádi Civil Életben is közzétett javaslatát a Castrum-Visegrád Kft. 
sem tudta tárgyalási alapként elfogadni. Szakmai véleménye nagyjából 
megegyezett a Visegrádi Hírekben megjelentetett szakértői véleményben 
foglaltakkal. 

Ezt követően bírósághoz fordultunk és ott kezdeményeztük a 
szerződések felbontását. 

Az elmúlt időben sikerült beláttatnunk a Castrum-Visegrád Kft.-vel, 
hogy a per hosszan elhúzódhat, ami a Lepencei Strandfürdő műszaki 
állapotának további rohamos pusztulását eredményezheti. Ennek oka 
alapvetően az, hogy az önkormányzat a felek között fennálló peres 
eljárásból következően nem járul hozzá semmilyen fejlesztési jellegű 
beruházáshoz, mivel az újabb kártérítési igényt alapozhatna meg. 

Ebből a felismerésből a Castrum-Visegrád Kft. levélben fordult az 
önkormányzathoz, amelyben kifejezte készségét a szerződések közös 
megegyezéssel történő felbontása tekintetében. 

Az önkormányzat 2001. tavaszán létrehozott Strand Bizottsága 2002. 
június 27-én ülésezett, amelyre meghívta a Catrum-Visegrád Kft. 
képviselőjét is. A megbeszélés eredményeképpen tisztázódott az, hogy 
valóban van remény a szerződések közös megegyezéssel történő 
felbontására és az egyezség alapja egy olyan közös gazdasági társaság 
létrehozása a strandfürdő tulajdonlására és üzemeltetésére vonatkozóan, 
amelyben az önkormányzat többségi tulajdont kapna. A Strand Bizottság 
ezt a konstrukciót elviekben támogatta és a 2002. július 4-i testületi 
ülésre előterjesztette. Nyilvánvaló, hogy a részletek kidolgozása 
tekintetében még további egyeztetés szükséges.  

Álláspontom az, hogy amennyiben a részletekben is meg tudunk 
állapodni, úgy a végleges döntést megelőzően az önkormányzat 
közmeghallgatás keretében ismertesse a lakossággal a megállapodás-
tervezetet, majd azt követően helyi népszavazás útján kell azt 
megerősíteni. Csak ezt követően kívánom a szerződést aláírni. 

Bízom abban, hogy a részletekben is meg tudunk állapodni, és ez a 
sok vitát és indulatot kiváltó kérdés nyugvópontra juthat. 

 Hadházy Sándor polgármester 

 
Felhívás Visegrád város polgáraihoz 

a palotajátékok rendezvényével kapcsolatban 
 

Ezennel tájékoztatjuk a T. Lakosságot, hogy a 2002. július 12–14. 
között megrendezett Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok 
eseményén minden visegrádi lakos ingyenesen tekinthet meg egy 
lovagi tornabemutatót. 

A belépőjegyek a Mátyás Király Művelődési Ház és Városi 
Könyvtár épületében igényelhetők, illetve vehetők át legkésőbb 
2002. július 12-ig, péntek 13 óráig, a lakcímet és 
személyazonosságot igazoló dokumentumok bemutatásával.  

Minden érdeklődőnek jó szórakozást kívánunk! 
 

A palotajátékok történetében először az idén a város 
központjában is felállítunk egy színpadot, melyen 
szombat este (13-án) különböző együttesek koncertjeit 
hallgathatják meg az érdeklődők.  

Este 20 órától először korabeli zenével szórakoztatja a 
hallgatóságot a Kecskés, a Susato, a Trigonom és 
Gyöngyös együttes. 

21 órától a könnyebb zene művelői lépnek a színpadra. 
Fellép a Four Fathers, a Nothing Special, a Csepregi 
Trió és a További Magyar Hangok. 

A koncertek természetesen ingyenesek. Mindenkit 
szeretettel várunk! 
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Tájékoztató a kábeltv-rendszerrıl 
 

A rendszerre csatlakozási, illetve előfizetői szerződések 
megkötésére augusztus–szeptember hó folyamán lesz lehetőség, a 
kiépítési munkákkal párhuzamosan, az alábbi formában: 

– Sziget-Holding Kft. Tahi irodában, 
– Visegrád Város Polgármesteri Hivatalában, előre egyeztetett 

napokon a Sziget-Holding képviselői jelenlétében (erre vonatkozóan 
a későbbiekben értesítjük a T. Lakosságot),  

– www.dunainfo.net weboldalon. 
Elkészült az előfizethető „csomagok” díjkalkulációja, lásd az erről 

szóló táblázatot. 
Érdeklődni lehet: Sziget-Holding Kft., 2022 Tahi, Szentendrei út 

6., tel.: (26) 385-910. 
Visegrád Város Önkormányzata 

 

Csatorna  
megnevezése 

 

Nyelv 
 

Jelleg 

Szociális csomag (448 Ft + áfa) 560 Ft 
PIP  kép a képben 
INFO magyar helyi 
DW német kulturális 
BBC angol hírműsor 
RAI UNO olasz kereskedelmi 
TV 5 francia közszolgálati 
SAT 1 német kereskedelmi 
M 1 magyar közszolgálati 
M 2 magyar közszolgálati 
Duna Tv magyar közszolgálati 
Vác magyar közszolgálati 

Alapcsomag (szociális csomaggal együtt) (1352 Ft + áfa) 1690 Ft 
TV 2 magyar kereskedelmi 
RTL Klub magyar kereskedelmi 
VIVA + magyar zenei 
ATV magyar kereskedelmi 
Euro Sport magyar/angol sport 
Reality magyar/angol akció 
RTL német kereskedelmi 
PRO 7 német kereskedelmi 
CNN angol hírműsor 
RTL 2 német kereskedelmi 
VOX német kereskedelmi 
TVE spanyol kereskedelmi 
UPC Sport 1 magyar sport 

Bővített csomag (szociális és alapcsomaggal együtt) (2384 Ft + áfa)  
2980 Ft 

National Geographic magyar/angol ismeretterjesztő 
Discovery magyar/angol ismeretterjesztő 
Animal Planet magyar/angol ismeretterjesztő 
Spektrum Tv magyar ismeretterjesztő 
Hallmark magyar filmcsatorna 
Cartoon Network/TCM angol gyermekműsor/ 

filmcsatorna 
Minimax/Game chan. magyar gyermekműsor/ 

számítástechnikai 
Nikelodeon angol gyermekműsor 
XXL + Moteurs francia erotikus 
Muzzik francia komolyzenei 
MCM francia könnyűzenei 
Fashion francia divatcsatorna 
Romantika magyar romantikus sorozatok 
Le Cinema francia filmcsatorna 
Filmmúzeum magyar filmcsatorna 
MTV angol könnyűzenei 
Satellite magyar kereskedelmi 
Viasat 3 magyar kereskedelmi 
Pax magyar kulturális és vallási 
BPTV magyar kereskedelmi 
Fox Kids magyar gyermekműsor 

(2104 Ft + áfa) 2630 Ft 

HBO magyar filmcsatorna 
 

A HBO csatorna előfizetése csak bővített csomaggal együtt 
lehetséges. A szolgáltató a csatornakiosztás változtatásának jogát 
fenntartja. 

Salmonella ételfertőzések 
magánháztartásokban 

 

Országos és Pest megyei statisztikai adatok alapján az elmúlt 
évben a legtöbb egyedi és csoportos ételfertőzés 
magánháztartásokban fordult elő, elsősorban tojásos és 
baromfihúsos ételek fogyasztását követően. 

Tünetek: 
A fertőzött étel elfogyasztása után 6–48 óra múlva magas láz, 

hidegrázás, gyakori vizes hasmenés, hányinger, hányás, hasi 
görcsök, fej- és végtagfájdalom, elesettség tünetei jelentkeznek. 

Kórokozók előfordulása: 
A legtöbb megbetegedést okozó salmonella baktériumok szinte 

mindenütt megtalálhatók. Elsősorban a beteg állatból vagy fertőzött 
emberből jut a környezetbe, ill. az élelmiszereinkre. A kórokozó a 
tojáshéjon megtapadó baktériumokkal, nem kellően hőkezelt 
tojással, baromfihússal, hallal, zöldségfélékkel kerül be a 
szervezetbe. 

A fertőződés az élelmiszerek előkészítése, főzése vagy a 
mosogatás során használt nyersanyagoktól (pl. kés, kanál, edény) is 
terjedhet. Szennyező forrás lehet az ételkészítéssel foglalkozó 
személy keze, ruhája is, sőt a konyhába berepülő rovaroktól (legyek) 
is szennyeződhet az étel. 

A konyhai hőmérsékleten tárolt készételekben gyakori a 
baktériumok szaporodása. 

Veszélyes ételek: 
A veszélyforrást főleg a nyers tojással készülő ételek jelentik: 

madártej, majonéz, tartármártás, vaníliasodó, lágytojás, tükörtojás, a 
tojással dúsított töltelékű túrós palacsinta és töltött zsemlye, 
máglyarakás, tojásos galuska és a nem megfelelően hőkezelt 
szárnyasból készült ételek. 

Megelőzés: 
A salmonella megbetegedések megelőzhetők. Már bevásárláskor 

helyezzük a baromfit és a tojást külön nejlon zacskókba. A hűtőben 
is legyen a többi élelmiszertől elkülönítve. A nyersanyaggal az 
ételbe kerülő kórokozókat kellő idejű és hőfokú hőkezeléssel, 
sütéssel, forralással lehet elpusztítani. A tojás felületén lévő 
salmonellák miatt a vér- és ürülékfoltokat száraz tisztítással, kefével 
tanácsos eltávolítani. A nedves tisztítás nem ajánlott, mert a külső 
védőréteg megsérülhet, így átjárhatóvá válik a baktériumok számára. 

Legcélszerűbb a tojást háztartási hypóval fertőtleníteni. (10 l 
vízhez 2 dl hypós oldatban 6–10 percig elmerített tojáson a 
salmonellák elpusztulnak.) Mielőtt a tiszta edénybe a tojást 
feltörjük, a hypós oldatot maximum 40 °C-os vízzel leöblítjük. 

A gyorsfogyasztva vásárolt baromfit helytelen szobahőmérsékleten 
vagy meleg vízben felengedtetni. A vizes húsfelületen, a jó 
táptalajon, a kedvező hőmérsékleten és a hosszú idő alatt a 
kórokozók gyorsan elszaporodnak. A kiolvasztást a baktériumok 
szaporodását gátló hűtőszekrényben vagy mikróban végezzük. 

A nyershússal, tojással szennyezett előkészítő eszközöket és 
kezünket fertőtlenítőszerrel lehet kórokozómentessé tennünk. 

A készételbe utólag bekerülő baktériumok elszaporodása ellen az 
edény lefedésével, a gyors tálalással, későbbi fogyasztás esetén 6 °C 
alá történő hűtéssel és hűtve tárolással, vagy 60 °C feletti 
hőtárolással (forró tűzhelyen elhelyezve) védekezhetünk. 

A leírtak gondos áttanulmányozásával és megvalósításával 
elkerülhetjük az egészségünket veszélyeztető szalmonellás 
ételfertőzést. 

                                                   Dietz Ferenc 
                                                    ÁNTSZ, Szentendre 
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Városhoz méltóan 
 

Annak idején, a várossá nyilvánítást tárgyaló 
közmeghallgatáson azon kevesek közé tartoztam, akik 
kételyeiknek adtak kifejezést a várossá válás előnyeivel 
kapcsolatban. Úgy gondoltam, és úgy gondolom ma is, hogy 
Visegrád a szó jelentésének valódi értelmében attól még nem 
lesz város, hogy adminisztratív úton azzá nyilvánítják. Úgy 
gondoltam, és úgy gondolom ma is, hogy ez a település igen 
sok szempontból elmarad azoktól az igényektől, amelyet egy 
európai várossal szemben joggal lehet támasztani. Ezzel nem 
azt akarom mondani, hogy hiba volt a várossá nyilvánítást 
kezdeményezni és végigvinni. Én is ugyanúgy örültem és 
tapsoltam, mint minden jelenlévő visegrádi polgár, amikor a 
városavató ünnepségen a polgármester úr bejelentette várossá 
válásunkat. Nekem is nagyon kényelmes, hogy nem kell egy 
sor hivatalos ügyben Szentendrén fél napokat eltöltenem az 
ügyintézéssel. Elismerés illeti azok munkáját, akik 
kigondolták és véghezvitték azt, hogy Visegrádot ne 
nagyközségnek, hanem városnak titulálják. Én úgy gondolom 
azonban, hogy ezek mellett a komoly előnyök mellett más, 
nem kevésbé komoly területeken is jó lenne meggyorsítani 
lépteinket az úton, amely Visegrád valódi várossá válásához 
vezethet.  

Nemrégen egy építész barátommal beszélgettem erről a 
témáról, és ő elmondta, hogy építészeti, városfejlesztési 
szemmel nézve Visegrád igen jó helyzetben van. Ellentétben 
a környező településekkel, rendelkezik olyan beépítetlen 
területekkel, amelyeket okosan fejlesztve az egész térség 
talán legszebb településévé, igazi turistaparadicsommá 
változhat városunk. Valódi várossá válhat, ha mindenekelőtt 
sikerül kialakítani és felépíteni egy városközpontot, amelynek 
legmegfelelőbb helye a mostani községkert területén lenne. 
Ugyancsak sokat jelentene a fejlődésben, ha sikerülne 
kihasználni a királyi palotának és környékének adottságait 
egy állandó, a középkort idéző látványosság (divatos szóval: 
témapark) megalkotására és működtetésére, valamint ha 
sikerülne a Duna-parti területeken egy színvonalas sport- és 
szórakozó központot létrehozni. Ezeket a megállapításokat 
tartalmazza az önkormányzat megrendelésére készült 
Településfejlesztési terv is, amelyet alkalmam volt 
tanulmányozni. A tervezet Visegrád fejlődése szempontjából 
az idegenforgalmi célú fejlesztéseket tartja a legfontosabbnak 
és az előbb említett területek hasznosítására, helyezi a 
hangsúlyt. Messzemenően egyet lehet ezzel érteni. 
Meggyőződésem, hogy Visegrád városa történelme egyik 
nagy lehetősége előtt áll. Ha sikerül ezeket a fejlesztéseket az 
elkövetkezendő években okosan és körültekintően, a lakosság 
érdekeit figyelembe véve, de a célt szem elől nem tévesztve 
véghezvinni, akkor nemzedékekre meg lehetne alapozni a 
város lakóinak jövőjét, jólétét. Úgy gondolom, hogy a város 
vezetésének elsőrendű kötelessége kihasználni ezeket a 
lehetőségeket. Ismeretes, hogy az elmúlt időszakban történtek 
lépések ebbe az irányba, születtek pályázatok, lezajlott egy 
közmeghallgatás egy tervezett szállodaépítkezéssel 
kapcsolatban, folyik egy focipálya-építkezés, de én attól 
tartok, hogy ezek a fejlesztések így, elszigetelt részenként 
nehezen és hosszú idő alatt valósulnak csak meg. Meg kell 
találni azt a megoldást, amelynek segítségével egy-egy terület 
fejlesztését komplex formában, a lehető legrövidebb idő alatt 
véghez lehet vinni.  

Ebben a törekvésben, a partnerekkel, befektetőkkel 
folytatott tárgyalások folyamán ki lehet használni Visegrád 
hírét, múltját, fekvését, látogatottságát, mindazokat az 

előnyöket, amelyekkel rendelkezünk, amelyek nem kerülnek 
pénzbe, de amelyek nagyon sokat érnek, ellentétben a 
kevésbé szerencsés adottságú településekkel. Látnivaló, hogy 
Visegrád keresi a fejlődés útját. Nyílnak a szórakozóhelyek, 
folynak építkezések, a lakosságon, a vállalkozó kedven nem 
múlik a fejlődés. Visegrád vezetőinek dolga és felelőssége 
megtalálni a fejlesztés legjobb módját, kihasználni a 
lehetőségeket és adottságokat, és Visegrád fejlesztését 
valóban egy város fejlesztéséhez méltóan, Visegrád nevéhez 
méltóan kell megvalósítani, minél hamarabb. 

Abonyi Géza 

Hírmondó 
 

A választási küzdelem közeledte, jót tesz a közérdeknek, mert lám, 
nálunk is váratlanul előlépett a némaság homályából a Castrum, és 
hajlandónak mutatkozik visszacsinálni a szerződéseket. 

Késznek tűnik részt venni egy, az önkormányzattal közös társaságban 
– még akár kisebbségi tulajdonnal is – megvalósuló fürdőfejlesztési 
programban. Már lezajlott ez ügyben az első tárgyalás a Castrum és a 
Strand Bizottság között. 

Az öbölkörnyéki területek feltöltésére pedig 200000 millió hitelt 
veszünk fel, bár a tulajdonjogunk egyáltalán nem biztos, sőt, nincs 
garancia még arra sem, hogy az ide fordított pénzt, mind visszakapjuk, 
ha nem kapunk a területekből. A hitelre a tornacsarnok mögötti területek 
szolgálnak fedezetül. 

Tisztelettel: 
Bognár Ferenc 

Fizetett hirdetés 
 

Személyemet sértő, megalapozatlan  
vádaskodása miatt 

Bognár Ferenc képviselő úr  
a 2001. november 29-i  

képviselő-testületi ülésen 
szóban ígéretet tett arra, 

hogy az e tárgyban elhangzott  
bocsánatkérését 

a Visegrádi Hírek hasábjain írásban is  
megismétli. 

 

Ez a hirdetési felület  
az ígéret teljesítésére szolgál. 

 

Hadházy Sándor  

 
Helyreigazítás 

A sümegi gyermek várostromról szóló beszámolónkban sajnálatos 
módon kimaradt köszönetnyilvánításunkból Stabarecz Péter neve, 
aki a csapat felnőtt lovagjaként segítette a gyerekeket. 

Bocs’ Peti, és köszönjük! 
Panni néni és a gyerekek 

PRÁGAI KIRÁNDULÁS 
 

Dunakanyari tanárok csoportja 
kirándul Prágába 

augusztus 29–30–31-én. 

Szívesen magukkal vinnének  
5-6 fő külső jelentkezőt. 

Felvilágosítás: 

FANNY REISEN 
Pichler Gabriella 

Tel.: (26) 398-268;  06 (20) 341-0213 
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Visegrád Turisztikai és Városszépítő Egyesülete Táblától tábláig 3. 
 

Az alábbi jelenségek június utolsó napján voltak észlelhetők 
városunk közterületein. 

1. A kaputól a Mátyás-szoborig, Salamontorony u. 
A IV. Béla-szoborral szemközti rézsű le lett kaszálva, a kapu meg 

lett tisztítva a gyomoktól. A Salamontorony u. egyenletesen tiszta, 
rendezett képet mutat. A hajóállomás területén újra elkelne egy 
fűnyírás, rendezés. 

2. Duna-part a hajóállomástól a révig 
A Duna-parti sétányon a vízszintes részeken szépen le van nyírva a 

fű, de a víz felé lejtő partszakaszra már nem jutott az energiából, és 
ott igen magasan áll a gaz. A rév melletti buszmegálló alatt az 
összetekert szőnyeg változatlanul ott hever a fűben, várva a 
következő árvizet, hogy majd elvigye onnan. A révállomás környéke 
tiszta és rendben tartott.   

3. Mátyás-szobor, Fő u., parkoló, kertek alja által határolt 
terület 

A Mátyás-szobor parkja szépen gondozott, a 11-es út melletti árok 
is nemrég lett kaszálva. A parkoló zöld területe, a Kresz-park és a 
platános környéke szépen rendben tartott. Akárcsak az elmúlt 
hónapban, a Fő u. múzeum felőli szakasza tiszta és rendezett. 

4. A volt Ágasház területe, Fő u, Rév u, kertek alja által 
határolt terület 

A volt Ágasház területe változatlanul elhanyagolt. A 11-es út 
melletti árok frissen kaszált, miáltal előtűntek az árokba dobált 
szemetek, a rengeteg műanyag flakon között, még egy kidobott WC-
csésze is látható. A községkert zöld területén újra aktuális lenne egy 
fűnyírás, csakúgy, mint a buszmegálló környékén. A révhez vezető 
aluljáró változatlanul igen szemetes. A Rév u. az elmúlt hónaphoz 
képest sajnos visszafejlődött. Újra nő a gaz a fák tövében, és több 
helyen újra csak az eldobált és össze nem söpört szemét látszik. A 
Fő u. templom és parkoló közötti részén is visszalépés 
tapasztalható, láthatóan egyre zavaróbb a különbség azok között a 
járda szakaszok között, amelyeket rendben tartanak, illetve amelyek 
teljesen el vannak hanyagolva. 

5. Nagy L. király u., Zách Klára köz, Mátyás király u. a „Málé 
placc”-ig 

A múlt hónappal egyezően, a Nagy Lajos király u. és a hozzá 
tartozó parkok továbbra is tiszták és ápoltak, a kis szökőkút 
változatlanul nem üzemel. Az Áprily-park melletti sziklakertet újra 
ki kellene gazolni. A Zách Klára köz viszonylag rendezett képet 
mutat, talán a posta oldala kivétel. A Mátyás király u. elején az 
„erdészházak” utca frontja most rendezett, a parkerdő oldala ápolt, 
mint mindig, de a szemközti oldalon van olyan járdaszakasz, 
amelyről sajnos messziről látszik, hogy gondozatlan. A „Málé 
placc” visszatérően mostoha sorsú, továbbra is igen elhanyagolt és 
szemetes.  

6. Mátyás király u. a „Málé placc”-tól a „Visegrád vége” 
tábláig, Pázmány Péter u., Török u., Újkert u., Temető sor, 
Malomhegy u., Rigó u. 

A Mátyás király u. a „Málé placctól” felfelé rendezett képet mutat, 
a lakók túlnyomó többsége ápolja a környezetéhez tartozó 
zöldterületet, így az összkép is kedvező erről az útszakaszról. A 
Pázmány Péter u. változatlanul az egyik legtisztább és legkedvesebb 
utca a városban, látszik az ott lakók gondoskodása. A Török u. nem 
változott az egy hónappal ezelőttihez képest, az Újkert u. torkolata 
most elhanyagoltabb, de feljebb sokkal rendezettebb, mint egy 
hónapja. A Temető soron az első ház kivételével sajnos nincs jele 
változásnak, elhanyagolt, rendetlen az állapota. A Malomhegy u. 
sokkal jobb állapotban van, mint a múlt hónapban, több helyen 
lenyírták az út szélén a füvet. A Rigó u. egyik oldala ápolt, a másik 
elhanyagolt. 

7. Széchenyi u., a patakpart hídról belátható része, 
Pataksétány 

A Széchenyi u. torkolata rendezett, a hídról belátható patakpart az 
erdészet felé továbbra is elhanyagolt. A Széchenyi u. emlékműig 
terjedő szakaszán már esedékes a fűnyírás, és egy nagy farakás is 
zavarja az összképet. A Széchenyi u. egésze nagyon jó benyomást 
tesz az ott közlekedőben, de a sok igényesen rendben tartott füves és 

virágos járdaszakasz látványa mellett, még jobban kiugrik az a néhány 
ház előtti elhanyagolt, gondozatlan rész, amely lerontja a jó benyomást. 
A Pataksétány a múlt hónapi rendbetétel után, kissé most elhanyagoltnak 
tűnik, csak kicsit kellene foglalkozni vele, hogy újra szép és kellemes 
sétáló része legyen a városnak. 

8. Csukavölgy u., Kilátó u., Rákóczi u. 
A Csukavölgy u. változatlanul rendben tartott, a patakmeder is ki lett 

tisztítva, már csak egy-két farakás áll az út mentén. A Kilátó u. állapota 
változatlan, a Rákóczi u. hegy felőli részén, viszont történtek pozitív 
változások, sokkal rendezettebbnek, gondozottabbnak tűnik az utca, 
mint egy hónappal ezelőtt. A Csukavölgy u. és Fő u. közötti rész kicsit 
már elhanyagoltabb, bár a garázsok előtt már le van nyírva a fű. 

9. Fő u. a Rév u.-tól a „Deltáig”, Schulek u. 
A Fő u. Rév u.-tól a „Deltáig” tartó része változatlanul rendezett, sehol 

sem tapasztalható olyan elhanyagolt járdaszakasz, mint az utca fentebb 
említett szakaszán. A Schulek u. kápolna felőli bejáratának két oldalán 
újra kezd megerősödni a gaz, jó lenne nem megvárni, amíg teljesen kinő. 
A Schulek u. másik bejárata változatlan a múlt hónapihoz képest. 

10. Sziget u., Nap u., Duna u., a „Delta” 
A Sziget u.-ban az erdészeti házak alatti terület egy részén történt 

kaszálás, de mivel sok egybefüggő helyen ottmaradtak a tavasz óta 
háborítatlanul növekedő gyomok, igy változatlanul igen elhanyagolt, 
gazdátlan benyomást kelt ez a nagy terület. A már többször említett 
törött lépcsőkorlátok még változatlan állapotban tartják magukat. A Nap 
u. kedves, virágos, rendben tartott részlete a városnak. A Delta zöld 
területei viszonylag rendezettek, talán csak a kis focipálya területe nincs 
rendszeresen nyírva. A Duna u. változatlanul és megbízhatóan rendben 
tartott utcája Visegrádnak.  

11. Doboskert u., Harangvirág u., Vadrózsa u. 
A Doboskert u. továbbra is váltakozóan a szépen lenyírt és a 

gondozatlan járda és útszakaszok utcája. A Vadrózsa u. és a Harangvirág 
u. a folyamatosan gondozott, virágos utcák közé tartozik. Több ház előtt 
van a járdán virág és az utcák tisztaságára sem lehet panasz.  

12. A 11-es út két oldala a római őrtoronytól a „Visegrád 
vége” tábláig 

A múlt hónaphoz képest örömteli változások vannak folyamatban 
Több telek előtt a 11-es út mellett már jóval gondozottabb a 
zöldterület, és elkezdődött egy jótékonyan takaró hatású kerítés 
építése is. Egyedül az őrtorony melletti buszmegálló környéke fest 
teljesen gazdátlanul és elhanyagoltan, most már szinte egyedüliként 
kiríva a környezetből. 

Az általános kép kedvezőnek mondható, bár sok jelét lehetett 
tapasztalni annak, hogy többen egyszeri feladatnak tekintik a 
gondoskodást és a gondozást. Sajnos a gaz nő folyamatosan, az utcai 
szemét is állandóan újratermelődik, úgy hogy állandó odafigyelésre 
van szükség ahhoz, hogy a már egyszer szépen rendbe hozott 
környezet olyan is maradjon. Arra szeretném felhívni a figyelmet, 
hogy legalább hetente egyszer nézzünk körül a környékünkön, és ha 
úgy ítéljük meg, akkor inkább korábban elvégezni a gyomirtást vagy 
fűnyírást, mint még egy hetet várni. 

Szeretnék visszatérni a város legújabb szeméttelepének állapotára. 
Nem tudom, hogy történt-e valami abban az ügyben, hogy 
megállítsák a Gizella-telepi szemétlerakást, de látható eredménye 
nincs az biztos, hiszen azóta is gyarapodik a szeméthalmaz. Igen 
csodálkozom azon, hogy a Duna–Ipoly Nemzeti Park, amely olyan 
sok, ennél jóval kisebb jelentőségű kérdésben tudja érvényesíteni 
hatósági jogait, ebben az esetben miért nem lép fel ez ellen a 
nyilvánvaló környezetszennyezés ellen.  

Befejezésül, egy olyan jelenséggel kapcsolatban szeretnék egy 
kérést közzétenni, amely elsősorban a 11-es úton autózóknak tűnik 
fel szinte minden héten: egy teherautóval, vagy utánfutóval 
közlekedő eddig még ismeretlent szeretnék felkérni arra, hogy 
figyeljen jobban a rakományára, mert a 11-es főút Rév u.-tól a 
városkapuig terjedő szakaszán rendszeresen nagy mennyiségű 
újságpapír és üres üdítős flakon hullik le az autójáról az út menti 
árokba. Szintén kéréssel fordulok mindenkihez, aki tudja, hogy ki 
lehet az illető, kérem, szóljon neki, hogy figyeljen jobban oda, mivel 
nem kis munka és bosszúság a nagy területen szétszóródott szemetet 
más után összetakarítani.  

Abonyi Géza 
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NEMZETISÉGI OLDALAK – Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat 
 

Emléktábla-avatás  

2002. június 28. 
 

A Dunakanyarban letelepedett, elűzött és elhurcolt 
németek emlékére Jung Vilmos és fia, Csaba 
kezdeményezésével a Visegrádi Német Kisebbségi 
Önkormányzat, visegrádi magánszemélyek, vállalkozók, a 
Szent György Lovagrend, étterem-tulajdonosok stb. 
támogatásával megvalósulhatott az elképzelés: Meszárek 
György szobrászművész, Ádám Krisztián és Szabadvári 
Attila fiatal festőművészek alkotása szépíti ezentúl a 
révállomás falát, egyben díszíti Visegrád városát. 

Gratulálunk az alkotóknak.  Szép lett a falfestmény. Re- 

méljük, sokan és sokáig gyönyörködhetnek benne, és 
emlékezhetnek a történelem eseményeire. 

Megtisztelt bennünket jelenlétével Wekler Ferenc úr, a 
Magyar Köztársaság Országgyűlésének alelnöke, Heinek 
Ottó úr, a Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzatának elnöke. 

E képek az ünnepségen készültek, melyen még sok 
kultúrcsoport, a környező települések polgármesterei, 
küldöttségei vettek részt. 

Német Kisebbségi Önkormányzat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az obergünzburgi zenekar  
a Magyar Himnuszt játssza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heinek Ottó, 
 a Magyarországi Németek 

Országos Önkormányzatának elnöke 
köszönti az ünneplőket 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wekler Ferenc, 
a Magyar Országgyűlés alelnöke 

mondja ünnepi beszédét 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leleplezik 
az emléktáblát 
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Hadházy Sándor és Kiss Károlyné koszorúznak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A leányvári táncosok színesítik a programot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az Áprily Lajos Ált. Iskola tanulói szavalnak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalász István esperes-plébános felszenteli az emléktáblát 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jung Vilmos és Csaba koszorút helyez el 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nicola Paolini, obergünzburgi 

alpolgármester koszorúz  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schuszter József és Vogel Frigyes 

Dunabogdány képviseletében  
helyez el koszorút  

az emlékfalnál 



8                                                                            VISEGRÁDI HÍREK                                                     2002. július 
 

Lehet összefogás…?! 
 

Legutóbb június 14-én, pénteken tartottunk megbeszélést az 
Összefogás Visegrádért mozgalom keretében. 

A résztvevők száma – sajnos – kevesebb, lényegesen kevesebb volt, 
mint az ezt megelőző alkalomkor. Annál pedig mindenképp kevesebb, 
mint amilyen nagyságot szükségesnek tartottunk volna. A 21 főnek több 
oka is lehet. A Visegrádi Hírek – ahol a meghívást mindenki számára 
tettük közzé – csak 14-én tudott megjelenni, vagyis a megbeszélés 
napján. (Akik eljöttek, azok nagy része sem olvasta.) Így nem volt 
,,mozgósító”, információs ereje a meghívásunknak. 

Tanulságként a megjelentek levonták: a hónap második felére kell 
tervezni a megbeszéléseket – így a nyomdai késés nem okozhat gondot. 
Igaz, az utolsó pillanatban vittünk ki meghívókat, de csak azoknak, akik 
előző alkalommal megjelentek. Természetesen egyéb okai is lehettek a 
21 fős megjelenésnek. 

A kis létszám ellenére nagy vita alakult ki több kérdésben is: 
_ A csoport egységesen úgy látta, hogy a havonkénti találkozás fontos. 

(Voltak, akik kéthetente szerettek volna találkozni.) 
_ Azt is szükségesnek tartották, hogy az indulni kívánó 

képviselőjelöltek (akik azt vállalják) informálják elképzelésükről a 
megjelenteket már a júliusi találkozón. A megjelentek között hat fő 
jelezte, hogy indulni kíván képviselőjelöltként. 

_ Külön vita bontakozott ki arról, hogy bárki induljon-e jelöltnek. 
Volt ugyanis olyan elképzelés, hogy csak 9 fő induljon, és mögéjük 
kellene felsorakozni mindenkinek. A többség ezt nem támogatta, 
hiszen ez éppen a demokráciát akadályozta volna. 

_ Jó ötletnek tartották a megjelentek az ,,előválasztást”, ami a 
polgármesterjelöltekre vonatkozott. Eredetileg, akik az indulást 
vállalnák, azokról közvélemény-kutatást tartanánk úgy, hogy 
minden érdeklődő a felsorolt nevek közül vagy új javaslattal egy 
nevet megjelölne. Ezt meghatározott helyeken be lehetne dobni egy 
ládába. Ennek alapján azok, akik kevés számú támogatást 
kapnának, még a jelöltség időszakában visszaléphetnének. Ezt a 
formát augusztusban vagy szeptemberben kellene megvalósítani. 
Végül is egy visszafogottabb érdeklődés mellett döntött az 
Összefogás: üres lapot kap minden érdeklődő és erre ír fel egy nevet 
polgármester-jelöltségre és több nevet képviselői jelöltségre. Viszont 
ezt már előbb, júliusban kellene felmérni. 

_ Vita volt, hogy az Összefogásról az információk hol jelenjenek meg. 
A nagy többség a Visegrádi Híreket javasolta azzal, hogy a 
Visegrádi Civil Életben is megjelenhetnek. 

_ Újra vita tárgyát képezte, hogy a szervezetek, körök alkossák-e az 
Összefogást, vagy ezektől függetlenül a személyek, akik persze 
valahol tagok is. Az utóbbit támogatta a többség éppen azért, hogy 
egy szervezetről, egyesületről se alakuljon ki olyan kép, mintha 
rátelepült volna, vagy rá akarna települni az Összefogásra, és saját 
elképzeléseit akarná ráerőltetni a többiekre. 

_ Egyetértettünk abban is, hogy városunk jegyzőjétől tájékoztatást 
kérünk a Visegrádi Hírek hasábjain az alábbiakról mint közérdekű 
választási téma: 
_ A megválasztott képviselőknek milyen jogai vannak a hatályos 

törvények és a város jelenlegi SZMSZ-e szerint? 
_ A képviselői munka, a bizottságok munkája (egy képviselő több 

bizottságban is szerepel), illetve a napirendekhez kapcsolódó 
írásos anyagok áttanulmányozása hozzávetőleg milyen havi 
lekötöttséggel jár. 

Mindezen információkat azoknak kell jól átolvasni, akik vállalják a 
képviselői jelöltséget – immár teljes felelősséggel. Szeretnénk, ha az írás 
augusztusban jelenhetne meg. 

A legközelebbi megbeszélésünket 2002. július 19-én, pénteken este 
19 órától tartjuk a művelődési házban. 

Mindenkit nagyon várunk! 
Összefogás Visegrádért 

 
(Megjegyzés: Sajnos valóban van félreértés, hiszen a Visegrádi Civil 

Életben július 5-e áll a megbeszélés időpontjául. Éppen abban 
döntöttünk, hogy itt is megjelenhet minden információ, de mi a 
Visegrádi Hírekhez igazodunk, s így az 5-e nem megfelelő gyűlésre, 
csak a kérdőívek kihordására lehet megfelelő.) 

Kiss Károly 

Olvasói levél 
 

Tisztelt Szerkesztőség! 
A lap júniusi számában megjelent Visegrádi Polgári Egyesület 

felhívással kapcsolatban kérnék választ az alábbiakra: 

1. Fizetett hirdetésként jelent-e meg a lapban a felhívás a VPE 
megalakulásáról és ahhoz való csatlakozásról? 

2. Amennyiben nem, úgy – több érintett személy is lévén a 
szerkesztőségben, illetve az alapítók között – fenntartja-e a 
szerkesztőség azon többször is hangoztatott véleményét, hogy a 
lap a mindenkori politikától független; egyetlen politikai 
ideológia mellett sem kötelezi el magát, és nem ,,kampányol” 
egyetlen párt mellett sem (függetlenül attól, hogy a mindenki 
számára egyértelműen behatárolható politikai személyiség úgy 
tartja: ezek az ún. polgári körök pártok felett álló szervezetek)? 

3. Ha adott esetben ,,mozdulni kell”, azt is ,,közérdekű 
kiáltványban” fogja közzétenni a VPE – és a szerkesztőség – a 
lap hasábjain? (A közéletet figyelemmel kísérő olvasók 
bizonyára értik, mire gondolok.) 

Utóirat: Ha félreértettem volna a VPE létrejöttének célját és 
esetleg pl. egy régészeti vagy turisztikai egyesület létrehozásáról van 
szó, úgy elnézését kérem az érintetteknek. 

Tisztelettel: 

ifj. Papp Miklós 

 

Válasz ifj. Papp Miklós  
levelére 

 

A szerkesztőségnek írt levelében ifj. Papp Miklós által feltett 
kérdésekre az alábbiakat válaszoljuk. 

1. A Visegrádi Polgári Egyesület (VPE) létrejöttéről a visegrádi 
polgárokat közleményben, cikk formájában tájékoztattuk, 
hasonlóan a többi helyi civil szervezet – legutóbb pl. az 
Összefogás Visegrádért mozgalom – megalakulásáról közzétett 
híradásokhoz. 

2. A szerző által e pontban leírtakból az is kiderül, hogy 
szándékunkkal egyezően, a Visegrádi Hírek (VH) eddigi 
történetében a pártpolitikai irányzatoktól távol tartotta magát, és 
mint a visegrádi önkormányzat lapja, a lakosság hiteles 
tájékoztatására törekedett. Gondolom, ha ez nem így történt 
volna, erről ifj. Papp Miklós korábban is kifejtette volna 
véleményét. A szerkesztőség tagjainak politikai nézetei – 
amellyel lapunk hasábjain szintén nem szoktunk foglalkozni – 
feltehetően nem 2002. májusában alakultak ki. Ezért a szerző 
aggodalmának helyet adva azon véleményünket hangoztatjuk, 
hogy ha eddig betartottuk többszőr közzétett szerkesztési 
elveinket, a VPE megalakulása ezen nem fog változtatni.    

3. Nem a mi tisztünk a lap hasábjain felvilágosítást adni arról, 
hogy ma Magyarországon, egy demokratikus jogállamban, a 
polgári szabadságjogokkal – pl. gyülekezési jog – hogyan lehet 
élni úgy, hogy mások szabadságát ezzel ne korlátozzuk. 
Másként e „kérdésre” a 2. pont alatt erről a témáról kifejtettük 
nézetünket. 

4. Utóirat: Kétségtelen, hogy a szerző a sajtószabadság iránti, 
minden bizonnyal őszinte aggodalmában, félreértett valamit. Bár 
ma már „régészeti egyesületet” nem szokás létrehozni, 
turisztikai egyesület pedig létezik Visegrádon, a VPE 
megalakulását közzé tevő írásomban az egyesület célkitűzéseit 
taglalva a következőket vetettem papírra: ,,A VPE elkötelezett 
Visegrád történelmi és természeti értékeinek megóvásában, 
megismertetésében és bemutatásában.” Gondolom, ezen témák 
sem a sajtószabadságot, sem a pártsemlegességet nem sértik.     

                                                                        Gróf Péter 
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Tájékoztató az Országos kompetenciamérés eredményéről 
 

A Kiss Árpád Közoktatási és Szolgáltató Intézmény Értékelési 
Központja az Oktatási Minisztérium és az Országos Közoktatási 
Értékelési és Vizsgaközpont megbízásából 2001. november 9-én, 
az ország valamennyi iskolájának diákjai részvételével folytatta 
le a közoktatási rendszer 5. és 9. évfolyamán az Országos 
kompetenciamérést. Ennek célja a diákok kulturális 
eszköztudásának feltérképezése volt. Az ötödik és kilencedik 
évfolyamon a diákok olvasás–szövegértési képességét és 
matematikai műveltségét mérték fel. 

A kompetenciamérés nem tantervi, ill. tantárgyi mérést jelent, 
hanem a kompetencia = ,,hozzáértés” fogalomértelmezésnek 
megfelelően a motiváció, képesség és ismeret szintjének 
feltérképezését. Jellegét tekintve normaorientált mérés volt, ami 
azt jelenti, hogy mindent a mintából számolnak ki. Iskolánként 
20 tanuló felmérési anyagát vették alapul (nálunk a teljes 
ötödikes osztálylétszámot). 

Minden iskola megkapta – különböző összehasonlítási 
lehetőségekkel – a saját eredményét. 

 

Az Áprily Lajos Általános Iskolára vonatkozó adatok 
 

,,Matematika-i műveltségnek tekintjük az egyénnek azt a 
képességét, amely által értelmezi és érti a matematika szerepét a 
való világban; jól megalapozott döntéseket hoz, és képes úgy 
használni a rendelkezésre álló matematikai tudását (értsd 
ismeret + képesség), hogy ezáltal saját életének valós 
szükségleteit helyesen oldja meg.” 

A mérés számszerű eredményei: 
5. osztályok száma:    3030 
5. osztályosok száma: 53.692 
Az Áprily Lajos Ált. Iskola 5. osztályosainak száma:     15 fő 
    mérésben részt vettek: 14 fő (egy tanuló beteg volt) 
 

A standardizált tanulói teljesítmények összehasonlítási táblázata 
 

 

Áprily Lajos Általános Iskola            530 pont 
Jobban teljesítő iskolák 

aránya 
Gyengébben teljesítő iskolák 

aránya 
Budapesti iskolák átlageredménye                525 51% 49% 
Megyeszékhelyi iskolák átlageredménye      514 42% 58% 
Városi iskolák átlageredménye                     497 21% 79% 
        kisvárosok átlageredménye                   481 10% 90% 
        közepes városok átlageredménye          466 23% 77% 
        nagyvárosok átlageredménye                502 27% 73% 
Községi iskolák átlageredménye                   449   9% 91% 
 

Az ,,Olvasás–szövegértés képességének nevezzük írott 
szövegek megértését, felhasználását és ezekre való reflektálást 
annak érdekében, hogy az egyén (a diák) elérje céljait, fejlessze  

tudását és képességeit, valamint sikeresen vegyen részt a 
mindennapi élet dolgaiban.” 

 
A standardizált tanulói teljesítmények összehasonlítási táblázata 

 

 

Áprily Lajos Általános Iskola            506 pont 
Jobban teljesítő iskolák 

aránya 
Gyengébben teljesítő iskolák 

aránya 
Budapesti iskolák átlageredménye                525 66% 34% 
Megyeszékhelyi iskolák átlageredménye      515 61% 39% 
Városi iskolák átlageredménye                     495 41% 59% 
        kisvárosok átlageredménye                   485 28% 72% 
        közepes városok átlageredménye          464 42% 58% 
        nagyvárosok átlageredménye                501 49% 51% 
Községi iskolák átlageredménye                   451 22% 78% 
 

A mérés az egyéni teljesítményekre, a szórásra (leggyengébb–
legjobb), a feladattípusokra vonatkozóan is nyújt számunkra 
fontos információt – ezek viszont elsősorban szakmai 
kompetenciát érintő adatok, tehát nem szeretnénk nyilvánosságra 
hozni. A mérési eredmények megnyugtatóak számunkra, 
különösen, ha hozzátesszük azt is, hogy a nyolcosztályos 
gimnáziumokba épp a legjobbak nyertek felvételt, akiknek – 
feltehetően – jó eredménye a közepes városok színvonalát 
emelte. 

  Elhamarkodott dolog lenne sommás véleményt alkotni az 
adatok alapján. A mérés legfőbb célja az, hogy a követő 
mérésekkel azt tudjuk majd rögzíteni évről évre, vagy az 
általános iskola elhagyásakor, hogy a bázisévhez képest milyen 
irányú és mértékű a változás, ugyanis ez mutatja majd meg az 
úgynevezett ,,hozzáadott érték” mértékét. 

Mezei Anna  
igazgató 

 

Táborozás Kemencén 
 

Június 10–12-én iskolánk 3-4. osztályos 
tanulói, összesen 40-en Kemencén 
táboroztunk. Célunk a Börzsöny hegység 
további megismerése volt.  

Hétfő reggel tömött hátizsákokkal indultunk 
a nagy útra. Nagymarosról külön autóbusszal 
utaztunk, először Nagybörzsönybe.  

Az úton úgy éreztük magunkat, mintha 
hullámvasúton ülnénk, olyan dimbes-dombos 
volt.  

Nagybörzsönyben megnéztük a 
bányásztemplomot, tájházat és egy régi 
malmot. 

Utána: irány Kemence! Az időjárás nem volt 
kegyes hozzánk, mert az eső egyfolytában 
esett, egészen másnap hajnalig. Így csak a 
faházakban ültünk, és jókat játszottunk. A 
patak óriásira megduzzadt, két labdánk 
elveszett benne. Másnap kirándultunk, 
kisvasúton utaztunk, tájházban voltunk, és 
jókat játszottunk. Következő nap a strand volt 
a csúcs! Igaz, jól leégtünk, de a jégkrém 
lehűtött bennünket. 

Utána szerencsésen hazatértünk. Sajnáltuk, 
hogy csak három napig tartott. 

Csehi Tamás 3. o. 

A 3. és 4. osztályos tanulók nevében 
köszönjük Dányi Lászlónénak (Lívia néninek) 
a táborozás alatt nyújtott segítségét. 
Köszönjük az Utilis Kft.-nek, a Pilisi Parkerdő 
Rt.-nek, az Atlantis Visegrád Kft.-nek, a 
Visegrád Sportjáért Közalapítványnak, a 
Szent György Lovagrendnek, Farkasné Lődi 
Emmának, Mezei Annának, Imre Gábornénak 
a kemencei tábor sikeres lebonyolításához 
nyújtott anyagi támogatásukat.    
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Szentendre körzeti labdarúgó-bajnokság 2001/2002.  
 

A 2001/2002-es bajnoki idényt két 
kupameccsel kezdtük: Kisorosziban 4:2-re 
nyertünk, Visegrádon 2:1-re vertük meg 
Dunabogdány csapatát. Itt egy sajnálatos 
sérülés történt. Szedlacsek János bokája 
eltörött és fél évre harcképtelenné vált. 
Súlyos árat fizettünk a továbbjutásért! A 
csapat szerkezete megváltozott és 
hiányzott a csupa szív játéka. Hazai 
mérkőzéseinket megnyertük, de idegenben 
sajnos két vereséget szenvedtünk és csak 
másodikok lettünk ősszel. 

Tavasszal rossz rajtot vettünk: 
vereséggel kezdtünk, majd jött egy 
döntetlen, utána pedig egy fantasztikus 
sorozat következett, melynek a végén 
bajnok lett a csapat. Sérülések, 
munkahelyi problémák, kiállítások, sárga 
lapok miatt mindig változott a csapat 
összeállítása, de bárki játszott, a 
maximális tudását hozta és hajtott a csapat 
sikeréért. 24 játékos lépett pályára a 
bajnokság folyamán. Örvendetes, hogy 4 
ifistánk is helyet kapott a felnőttek között 
és nem vallottak  

szégyent. Jövőre is szeretnénk rájuk   
számítani, és fokozatosan beépíteni a 
csapatba.  
 

Mindenkinek gratulálok, aki segítette a 
csapat munkáját és jó pihenést kívánok a 
nyári hónapokra. 
 

Segítőinknek köszönet az éves 
támogatásért, számítva a további 
biztatásra, segítségre, szurkolásra! 

Staller János  
                                                edző 

 

 

A felnőtt bajnokság végeredménye: 
  1. Visegrád    22 18 1   3 78-
42 55 
  2. Szigetgyöngye  22 15 3   4 72-
29 48 
  3. Pilisszántó II.  22 15 1   6 71-
39 46 
  4. Dunabogdány  22 13 4   5 64-
43 43 
  5. PILE SC    22 11 3   8 50-
36 36 
  6. Csobánka    22 10 3   9 68-
52 33 
  7. Pócsmegyer   22 10 2 10 83-
74 32 
  8. Tahitótfalu   22   8 3 11 47-
59 27 
  9. Pilisszentiván II. 22   5 3 14 39-
81 18 
10. Leányfalu    22   5 3 14 52-
78 18 
11. Piliscsaba II.   22   5 1 16 36-
69 16 
12. Kisoroszi    22   3 1 18 38-
88 10 

 

A bajnokcsapat tagjai: 
   Balog István      Karsai Tibor 
   Bán Tibor       Kubinyi István 
   Csapó József     Mátyás Zsolt 
   Csékei Róbert     Medgyes Béla 
   Csepregi Szabolcs   Misek Tamás 
   Eőry László      Strasszer 
Nándor 
   Gáspár Tibor     Szabó Imre 
   Herman Jenő     Szedlacsek 
István 
   Honti István      Szedlacsek 
János 
   Illés György      Takács Zsolt 
   Karnevál József    Varga Zsolt 

Góllövők: 
Szedlacsek István    38 gól  
(Elismerésül a sportkörtől egy karórát 
kapott.) 
Mátyás Zsolt      7 gól 
Takács Zsolt      7 gól 
Szedlacsek János     6 gól 
Kubinyi István      5 gól 
Strasszer Nándor     4 gól 
Medgyes Béla      3 gól 
Karnevál József     2 gól 
Kreisz Flórián      2 gól 
Szabó Imre       2 gól 
Gáspár Tibor      1 gól 
Honti István       1 gól 

 

Köszönetnyilvánítás 
Köszönetet szeretnénk mondani Ördög Istvánnak, a VIFA 

vezetőjének, hogy lehetővé tette az utolsó mérkőzésen a fürdést és az 
öltözést; Dudásné Aninak, hogy  az  ifjúsági és felnőtt csapatot az 
utolsó (baj- 

nokavató) mérkőzés után vendégül látta és Gerstmajer Jánosnak 
(Johann) és pinceszomszédainak, hogy lehetővé tették a labdarúgó-
csapatnak a pinceparti megrendezését.          Visegrád SE 
vezetősége 

 
A Dunakanyar Erdei  Iskola 

2001/2002. tanévének kiemelkedőbb statisztikai  adatai  
 

Az idei tanévben az Oktatási Minisztérium és az Országos Közoktatási 
Értékelési és Vizsgaközpont teljes körű országos felmérést rendelt el minden 
iskola 5. és 1. osztályos diákjai körében. 

Az Értékelési Vizsgaközpont által kiadott statisztika és grafikon 
megmutatta az adott iskola elért eredményét a többi iskolákhoz viszonyítva.  

Kíváncsian vártuk a visszajelzést, mert ez által pedagógusaink 
munkájáról, a tanítás hatékonyságáról is képet kaphattunk.   

Az összehasonlító adatokból és kimutatásokból kiderült, hogy iskolánk 
rangos eredményt ért el a megmérettetésénél, hiszen diákjaink – így iskolánk 
– teljesítménye az országos teljesítmények felső 20%-ához tartozik.  

A tanév folyamán beneveztünk a Rébusz Országos Fel-adatmegoldó 
Versenyre, ahol Oláh Gergő (8. oszt.) a 11. helyen, Fenyvesi Diana (8. oszt.) 
tanulók a 11. helyen, Bártfai Márton a 13. helyen végzett. 

Részt vettünk az Országos Környezet- és Egészségvédelmi 
Csapatversenyen is, ahol a versenyben részt vevő diákok a VII. helyen 
végeztek, ami országos színvonalon előkelő helyezést jelent. A csapat tagjai 
voltak: Bányász Gergely, Fenyvesi Diana, Oláh Gergő 8. osztályos tanulóink. 

Az Áprily Lajos Általános Iskola által szervezett és rendezett 
rajzversenyen az I. helyezést Szabó Cseke Mózes (6. oszt.), a II. helyezést 
Ispán Laura (6. oszt.), a III. helyezést Nagy Sára Ruth szintén 6. osztályos 
tanulónk érte el. 

Ezúton is köszönjük az Áprily Lajos Iskola vezetőinek és szervezőinek, 
hogy az első helyezést elért diákunkat 10 napos erdélyi körúttal jutalmazták. 

A nagymarosi Kittenberger Kálmán Általános Iskola „Képzeltem egy 
világot magamnak” címmel hirdetett rajzpályázatot, melyen Szabó Cseke 
Mózes III. helyezett lett. 

A pilismaróti iskola májusban sportversenyt hirdetett, ahol futásban 
Kárpáti Zsófia (7. oszt.) I. helyezést ért el. 

A versenyen dobogós helyet szerzett Ádám Andrea és Kontra Kitti is. 

Az idei tanévben kitűnő tanulmányi eredményt értek el: Czvikovszky 
Sebestyén, Dombai Vivien, Makkai Bettina, Gerstmayer Gréta, Ispán Lilla, 
Karsa Dóra, Kollárik Cynthia, Kontró Lili, Réti Zsófia, Bittner Zsófia, Boros 
Fruzsina, Kormos Petra, Kőrösi Lili, Takács Nikolett, Ábrám Örs, Ádám 
Andrea, Király Nóra. 

15 tanulónk ért el jeles bizonyítványt. Bukott tanulónk nem volt. 

Az idei tanévben 115 diákunk volt (maximált iskolalétszám 120 fő), 
melyből a végzős tanulók létszáma 8 fő. Közülük négyen gimnáziumba, 
négyen érettségit adó szakközépiskolába mentek.  

Köszönöm az iskola tanári karának, hogy lelkiismeretes, magas 
színvonalon végzett munkájuk következtében szép eredményeket érhettek el 
diákjaink. 

Mundiné Bocskay Zsuzsanna  igazgató 
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Dunakanyar  
Vagyonvédelem 

Biztonsági rendszerek kiépítése, 
rádiófrekvenciás  

és telefonos távfelügyelet  
biztosításával, 

vonuló járőrszolgálattal. 

Már kiépített riasztórendszerét is  
csatlakoztathatja központunkra. 

Már 7 éve eredményesen működik  
távfelügyeleti rendszerünk 

a Dunakanyar területén. 
Frekvencia engedélyszám:  

11911-1/2001. 
Hívjon bennünket bizalommal! 

LÉNÁRD PÉTER 

06 (20) 9117-775 

CSITNEKI TIBOR 

06 (20) 9205-424 

  Megállt a szív, megállt a kéz, 
de szívünkben örökké élsz! 

 

Fájdalommal búcsúztunk június 15-én kedves 
klubtagunktól, Marx Marikától. 

Most tíz éve, hogy férjével együtt tagjaink sorába lépett. 
Tevékenyen részt vett a klub életében. Mindig jókedvű volt, 
mindenkihez volt egy-egy jó szava. 

A legutóbbi szép kirándulásunkon, de azon hétnek hétfői 
klubnapján sem mertünk volna arra gondolni, hogy 
szombaton már búcsúzunk tőle. 

Fájdalmas múlt időben beszélni róla, távozása nagy 
veszteség klubunknak. 

Emlékét megőrizzük szívünkben! 
 

Lapzárta előtt szomorú szívvel értesültünk arról, hogy 
Lang Sebestyénné, aki klubunk alapító tagja volt, 
eltávozott körünkből.  

Isten nyugosztalja, emlékét megőrizzük.  
               Nyugdíjas klub 

 

Marika! 
A június 3-i összejövetelünkön olyan sok tervedről – 

rokonlátogatás, kert – beszéltél, ami több nyárra is elegendő 
elfoglaltság lett volna. Búcsúzáskor Nusi nénitől úgy váltál el: 
Vigyázz magadra ebben a nagy hőségben. 

A szerda reggeli csendítéskor azt tudtuk, hogy nő, aki 
eltávozott. Arra, hogy Érted szól a harang, nem 
gondolhattunk. Annál megdöbbentőbb volt a valóság: Te már 
nem vagy köztünk. 

Tíz év alatt sok vidám összejövetel, kirándulás résztvevője 
voltál. Az utolsó közös kirándulásunk a jeli arborétumban volt. 
Az itt készült gyönyörű hátterű fényképek hűen tükrözik azt a 
lelki békét, ami egyéniségedből sugárzik. 

A Rólad készült fényképet megőrizzük elhunyt szeretteink 
emlékei mellett.                                              

 Nyugdíjas klubtársaid 
 

UTAZÁS!UTAZÁS!UTAZÁS!UTAZÁS!    
 

TENGERPARTI NYARALÁSOK 
(GÖRÖG, OLASZ, TÖRÖK STB.), 

KÖRUTAK, AKCIÓS UTAK! 
Irodánk utazási biztosítások kötését is vállalja 

 

HUNGARO-REISEN 
2025 Visegrád, Fő u. 68. 

Tel.: 398-112  Fax: 397-133 

 
KÜLFÖLDI UTAZÁSOK  

AKCIÓS AJÁNLATOK 
 

KÜLFÖLDI  
ÚTJÁHOZ  
NÁLUNK 

UTASBIZTOSÍTÁST  
IS KÖTHET 

 
Tel./Fax: 397-127                         Várjuk irodánkban! 
Visegrád, Fő u. 46.                A Korona Galéria mellett 
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HŰSÍTŐ KAMATESŐ 
a SUZUKISUZUKISUZUKISUZUKI RÓMAINÁL! 

(július 31-ig, amíg a készlet tart!) 
 

             – 0% előleg, 
             – vagy 10% előleg kezes és jövedelemigazolás nélkül, 
             – vagy 20% előleg és nagy értékű ajándékcsomag. 
 

 

     30%-tól CASCO-mentesség! 
 

     Újdonság! Wagon R+ EURO III motorral! 
     Limitált, klímás modellek, sok extrával! 
 

     ÓRIÁSI használtautó-VÁSÁR! 
     3-4 éves Suzukik nagyon jó áron, már 1.200.000 Ft-tól! 
     Most átírási költség nélkül! 
  
 

A LEGJOBB AJÁNLATOT BIZTOS TŐLÜNK KAPJA! 
 

     – Teljes körű szervízszolgáltatás 
      – Eredetiségvizsgálat, zöldkártya  
      – Karosszéria és biztosítási munkák 

 

www.suzukibarta.hu, www.autodata.hu, www.vezess.hu 
 

      1039 Budapest III, Rákóczi u. 33.  
 Tel.: 240-4444 (Szalon) 
          436-7920 (Szerviz) 
Márkakereskedés és Szervíz Ny.: H–P: 8–18, Szo–V: 9–13 

 
 

DUNAKANYAR INGATLAN CENTRUM 
Alapította: Zimányi Péter 1996-ban 

 

Ingatlanközvetítés – Értékbecslés 
Leányfalu, Móricz Zs. (Fő) út 125. sz. alatt 

 

l  ingyenes helyszíni felmérés, tanácsadással 
l  az eladók részére teljes körű ügyintézéssel 
l  a vevőket az eladó ingatlanhoz elkísérve, a mun- 
    katársunk nyújt szakszerű tájékoztatást 
l  irodánkban  gyors,  kényelmes, diszkrét  és  
    törvényes ügymenetet garantálunk 

KÉRJEN INFORMÁCIÓT TELEFONON! 
Iroda: 26-381-431; Mobil: 06-209-834-796 

Fizetőképes vevőink részére családi házakat, 
nyaralókat, építési telkeket keresünk! 

 
 

 
 

 VISEGRÁDI HÍREK 
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala 

Megjelenik havonta, 700 példányban 
Felelős szerkesztő: Mikesy Tamás 

A szerkesztőbizottság tagjai: 
Borsody István, Gróf Péter, dr. Gróh Dániel, Kálazy László, 

Mezei Anna, Mikesy Tamás, Schandl Lajos 
Kéziratleadás: minden hó 1-jéig 

Írásaik tartalmáért a szerzők vállalják a felelősséget! 
Szerkesztőség: 2025 Visegrád, Széchenyi u. 11. 

Telefon: (26) 398-128,  fax: (26) 398-163 
Szerkesztőségi órák: szerdán 14–16 óra között 

ISSN 1587-7477 
Tipográfia: Borsody István 

Nyomdai munka: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Vizsgával rendelkezı 

 

személy- és vagyonır vállalkozó 

ingatlanok, építési területek, épületek, 
objektumok ırzését vállalja 

 

(„7 éves tapasztalat, kutyával”) 
 

Cím: 2025 Visegrád, Sziget u. 5. 
Tel.: 06 (30) 227-4127 

 

Kımőves munkák 
– falazás, vakolás, betonozás – 

kivitelezését, kisebb javításokat  
és nagyobb átépítéseket 

egyaránt vállalok 
 

Niegreisz Béla 
kőműves vállalkozó 

Tel.: 06 (20) 397-4807 



  
 
 
 
 
 

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 
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Elsı szent királyunk ünnepén 
(Részletek Hóman Bálint Szent István c. tanulmányából) 

 

,,A magyar királyok 
Szent István 
megkoronázása óta 
Nagyboldogasszony 
napján, majd Szent 
László törvényes 
rendelkezése 
értelmében az immár 
szentté avatott István 
király napján 
Székesfehérvárott 
törvénynapot tartottak 
s ott minden 
elébükjáró 
alattvalójuk kérelmét, 
panaszát és ügyes-
bajos dolgát 
meghallgatva    
személye- 
sen intézkedtek és bí- 

ráskodtak. A törvénynapon nagy számban 
összegyűlt sokaság királyával együtt hódolt évről-
évre Szent István sírja és ereklyetartóban őrzött 
jobbja előtt a nagy király áldott emlékének. A 
törvénynap patriarkális intézménye századok multán 
elvesztette  közjogi jelentőségét; a törvénynapi  
országos  

gyülekezet helyébe a rendi országgyűlés lépett; a 
király törvénynapi személyes bíráskodását a királyi 
kúrián való ítélkezés rendszere váltotta fel; de a 
király és nemzet Szent István napján ezután is eljárt 
tiszteletadásra a szent király fehérvári sírjához: 
István-napja nemzeti ünnep maradt és nemzeti  
ünnepe  minden  magyarnak  mind  e  mai napig. 

Szent István sírja és hamvai a török időkben a 
földúlt, kifosztott fehérvári székesegyház sorsában 
osztoztak, de épen maradt jobbját, mint szent 
ereklyét, a közelgő veszély elől menekülő jámbor 
szerzetesek magukkal vitték a magyar tengerpartra. 
Dalmáciából került vissza… Magyarország 
fővárosába… 

Szent Istvánnak Nyugattal és a kereszténységgel 
kötött örökös szövetségét története folyamán vérével 
százszor és ezerszer megpecsételő népünk első 
királyában ezt a nemzet új életútját kijelölő alkotó 
szellemet, minden idők legnagyobb magyarját 
tiszteli, akinek emlékét tisztelni, hagyományait 
ápolni, útmutatását követni minden magyarnak, 
nagynak és kicsinynek szent kötelessége fajával, 
nemzetével, hazájával szemben.” 

 

Szeretettel hívjuk Visegrád város valamennyi polgárát 

Szent István-napi ünnepségünkre, 
melyet 2002. augusztus 20-án, kedden  

a fél 9 órai szentmise után fél 10 órától tartunk a templomkertben,  
Árpád-házi Szent Margit szobra mögött. 

A prózai és zenei mőveket felsorakoztató ünnepi mősor után  
kenyérszentelés lesz. 

Mindenkit szeretettel várunk! 
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Városházi hírek 
 

Tisztelt Visegrádiak! 
Az új Településrendezési Terv készítése során 

beérkezett javaslatokat, amelyeket visegrádi lakosok, 
intézmények, egyesületek küldtek be, a tervezők 
beleillesztették a Településfejlesztési Koncepció 
véglegesített változatába, amelyet a képviselő-testület el is 
fogadott. Ezzel egy időben vázolták fel a tervezők a 
Szerkezeti Terv főbb vonalait – mely a település 
területfelhasználásait tartalmazza. A Szerkezeti Terv, 
illetve a Szabályozási Terv tárgyalása és államigazgatási 
egyeztetésekre való bocsátása még augusztus folyamán 
megtörténik. Ennek keretében tárgyalja a testület a 
szabályozással kapcsolatos lakossági beadványokat, 
amelyek elsősorban üres telkek közterületről való 
megközelíthetőségének biztosítását, közművesítést, 
belterületbe vonást stb. indítványoznak. 

A Településfejlesztési Koncepció megtekinthető az 
önkormányzat műszaki osztályán, vagy Visegrád város 
honlapján: www.visegrad.hu. 

A település központi részén folyamatban lévő 
utcanyitásokkal kapcsolatos (Nádler-köz, Schulek utca) 
közműegyeztetések a lakossági egyeztetési fórumnak 
megfelelően folynak. 

A település elavult közvilágításának korszerűsítése – a 
beruházó kiválasztása után – a tervezéssel kezdődött meg. 
Visegrád teljes területén kicserélik a korszerűtlen, 
nagyfogyasztású égőket takarékosabb, jobb megvilágítást 
biztosító fényforrásokkal. Ennek keretében megvizsgálják 
azt is, hogy hol szükséges bővíteni, illetve sűríteni a 
közvilágítási lámpákat. Ez a munka – a település nagy 
részén – a meglévő villanyoszlopokon új lámpatestek 
elhelyezését jelenti. A településközpontban – a Rév utca, 
Nagy Lajos út, Áprily-park területén – az elektromos és 
közvilágítási kábeleket egyaránt a földbe helyezik, és az új 
lámpákat új oszlopokra szerelik. Ezzel egy időben a 
Keresztelő Szent Jánosnak szentelt plébániatemplom 
díszkivilágítása is megvalósul. 

Visegrád Város Képviselő-testülete az új 
Településrendezési Terv készítése  során megvizsgálta 
azokat a terüle- 

teket, ahol a korábbi Általános Rendezési Terv javaslatai 
csak részben valósultak meg, illetve az elmaradt vízierőmű 
beruházás hátramaradt – nagyrészt rehabilitált, de még 
hasznosítatlan területein – milyen fejlesztési lehetőségek 
képzelhetők el. A településfejlesztés önkormányzati 
feladatainak áttekintése során határozta el a testület, hogy 
a település egyes területeire elővásárlási jogot alapít. Az 
elővásárlási jog olyan lehetőség, amely nem jelent a 
tulajdonosok számára korlátozást. Gyakorlatilag azt 
jelenti, hogy egy tulajdonos, ha el kívánja adni az 
ingatlanát, és adásvételi szerződést köt valakivel, akkor a 
szerződést be kell mutatnia az önkormányzatnak, és az 
dönthet arról, hogy átvállalja-e a szerződést a megadott 
feltételekkel vagy sem. (Tehát a már kialkudott feltételeket 
– vételárat, fizetési határidőt stb. – nem változtathatja 
meg.) 

Az önkormányzat elővásárlási joga megelőzi a Duna–
Ipoly Nemzeti Park egész Visegrád területére kiterjedő 
elővásárlási jogát. 

A rendeletben érintett területek csoportjai: 
– a volt „Ágasház” nem önkormányzati tulajdonú 

területei, 
– az utcakialakítással érintett területek (Nádler-köz, 

Schulek utca környezete), 
– a városközpont fejlesztése szempontjából fontos 

területek, 
– a volt MNB üdülő, 
– a lepencei fafeldolgozó, 
– a volt vízierőmű-területek állami tulajdonú, kincstári 

kezelésű részei, 
– a diósi rész kisajátított vagy részlegesen kisajátított 

területei. 
A felsorolásból kitűnik, hogy Visegrádon a korábban 

félbemaradt vagy időközben elavult beruházások 
utóéletének rendezése – továbbra is – nagy erőket és 
figyelmet igénylő feladat. 

Mártonffy Gábor  
                                                                   főépítész 

 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

A Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Idősek Otthona 
(2025 Visegrád, Mogyoróhegy utca 10.) igazgatója  

pályázatot ír ki a megüresedett 

foglalkoztató nővéri állás 
betöltésére. 
Feladat: 
– az időskorú beutaltak gondozásával kapcsolatos adminisztratív és 
foglalkoztatási feladatok kezelése és megoldása. 
Alkalmazási feltételek: 
– felsőfokú szakmai vagy szakma közeli (pedagógiai stb.) 
végzettség, 
– legalább 5 éves szakmai gyakorlat. 
Bérezés:  
– a kollektív szerződés alapján. 
Érdeklődni az intézmény igazgatójánál, Sziedlné Kiss Emília 
asszonynál, a fenti címen, a (26) 398-368-as telefonon, a (26) 597-
018-as faxszámon és az idosek@axelero.hu e-mail számon lehet. 

Sziedlné Kiss Emília igazgató 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
(2025 Visegrád, Fő u. 81.) a Fő u. 18. szám alatt található  

óvoda vezetésére keres  
ÓVODAVEZETŐT. 

A kinevezés időtartama: 5 év 
A megbízás feltételei: 
– óvodapedagógusi végzettség, 5 év szakmai gyakorlat. 
A pályázat tartalmazza: 
– szakmai önéletrajz, 
– intézmény vezetésére vonatkozó program, 
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
– végzettséget igazoló okirat másolata. 
A vezetői megbízás kezdő időpontja: elbírálás után azonnal. 
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhívás 
Oktatási Közlönyben való megjelenésétől számított 30 nap. 
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidő lejártát 
követő 30 nap. 
A pályázatokat Visegrád Város Önkormányzata Polgármesteri 
Hivatalába (2025 Visegrád, Fő u. 81.) kérjük benyújtani. 

Mezei Orsolya jegyző  
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Visegrád Város Önkormányzata  
Képviselő-testülete 

8/2002. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 
 

a városrendezési feladatok megvalósítását biztosító  
elővásárlási jog megállapításáról 

 

Preambulum 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

helyi önkormányzatokról szóló – többször módosított – 1990. 
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint az Épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 25. § (1), (2) bekezdésében biztosított 
jogköre alapján a település jelenleg hatályos Általános 
Rendezési Tervében meghatározott – és az új 
Településfejlesztési Koncepcióban is szereplő – 
városrendezési feladatainak megvalósítása érdekében – az őt 
megillető elővásárlási jog gyakorlása érdekében – az alábbi 
rendeletet alkotja. 

1.  §  
E rendelet hatálya Visegrád város közigazgatási területén 

lévő és a mellékletben* felsorolt ingatlanokra, azok 
tulajdonosaira és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetett 
egyéb jogok jogosultjaira terjed ki. 

2.  §  
(1) Visegrád Általános Rendezési Tervének jóváhagyásáról 

szóló – többször módosított – 8/1994. (X. 25.) 
önkormányzati rendelet – a település alakításának, 
védelmének és fejlesztési irányainak meghatározására, a 
település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra 
elemeinek térbeli kialakítására – a 4. § (2) bekezdésben, 
belterületekre vonatkozóan az alábbi területfelhasználási 
kategóriákat, illetve célokat tartalmazza: 

a) lakóterület, 
b) üdülőterület, 
c) intézményterület, 
d) iparterület (üzemi létesítmények területe), 
e) közlekedési terület, 
f) zöldterület, 
g) egyéb rendeltetésű terület. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott területfelhasználási 

célok megvalósítása érdekében Visegrád Város 
Önkormányzata elővásárlási jogot alapít a mellékletben 
felsorolt ingatlanokra. 

3.  §  
(1) A 2. § szerinti elővásárlási jogot az ingatlan-

nyilvántartásba be kell jegyeztetni. 
(2) A bejegyzésről – e rendeletnek a Földhivatalhoz való 

megküldése – a polgármester gondoskodik. 
4.  §  

Az 1997. évi LXXVIII. törvény 25. § (5) bekezdés 
értelmében az önkormányzat elővásárlási joga – a műemléki 
ingatlant kivéve – a más jogszabályon, illetve szerződésen 
alapuló elővásárlási jogot megelőzi. 

5.  §  
(1) Az 1997. évi LXXVIII. törvény 25. § (6) bekezdés 

szerint az önkormányzat elővásárlási joga gyakorlásáról, a 
megkereséstől számított harminc napon belül nyilatkozhat. 

(2) Az elővásárlási joggal kapcsolatos lemondó, illetve 
elfogadó nyilatkozatokhoz fűződő jogosítványok tekintetében 
az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való rendelkezés 
szabályairól szóló 12/1993. (XII. 22.) többször módosított 

önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint kell 
eljárni. 

Záró rendelkezések 
6.  § 

(1) Jelen önkormányzati rendelet 2002. augusztus 1-jén lép 
hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 

Hadházy Sándor s. k.                                                          
Mezei Orsolya s. k. 
       polgármester                                                                                    
jegyző 

*A mellékletet az önkormányzat hirdető tábláján 
olvashatják, valamint a rendelettel érintett ingatlanok 
tulajdonosai postai értesítést kapnak. 

Értesítem Kedves Betegeinket, hogy  

a  gyógyszertár 
szabadság miatt 

2002. augusztus 10.  
és 25. között 
zárva lesz. 

Kérem Önöket,  
hogy gyógyszereikről 
előre gondoskodjanak. 

Megértésüket köszönöm. 
Robicsek Katalin 

                               gyógyszerész 

 

Idegenforgalmi 
 találkozó  

Keszthelyen 
 

A Dunakanyar jobb partjának idegenforgalmi jellegű fejlesztésére 
létrehozott Dunakanyar-Pilis Kht. szervezésében a Dunakanyar jobb 
partjának polgármesterei, vállalkozói, idegenforgalmi szervezetei és 
szakértői július 17–18. között szakmai jellegű látogatáson vettek 
részt a Nyugat-Balaton térségében. 

A látogatás célja volt, hogy a Dunakanyarban tavaly létrehozott 
idegenforgalmi jellegű, nonprofit szervezet, valamint a kistérség 
vezetői és vállalkozói megismerkedjenek az idegenforgalom 
fejlesztése érdekében a balatoni térségben évek óta együttműködő 
települések és vállalkozók munkájával. 

A látogatás hasznosságáról a résztvevők elégedetten nyilatkoztak. 
A szervező kht. vezetője bízik benne, hogy a térségi vállalkozók – 
egy másik együttműködés eredményeit látva – nagyobb 
érdeklődéssel fordulnak a Dunakanyar idegenforgalmának közös 
fejlesztése felé. 

A látogatás során a vendéglátó Nyugat-Balatoni Térségmarketing 
Kht. és a Dunakanyar-Pilis Kht. vezetői megállapodtak: a jövőben 
kezdeményezni fogják, hogy az idegenforgalom terén hazánkban 
működő hasonló jogállású szervezetek mielőbb ismerkedjenek meg 
egymás munkájával. Az ezzel kapcsolatos első egyeztetésnek a 
tervek szerint a Dunakanyar adna helyet. 

A látogatás a térségi vállalkozók és települések közötti közös 
munka gondolatébresztője kíván lenni, ezért annak teljes költségét a 
Dunakanyar-Pilis Kht. és a Dunakanyari és Pilis Önkormányzatok 
Területfejlesztési Társulása vállalta magára. 

A találkozóval és a szervezett térségi együttműködéssel 
kapcsolatban további információ kérhető a Dunakanyar-Pilis Kht. 
ügyvezetőjétől [Dr. Jankai Norbert, tel.: (26) 505-404]. 

              Dunakanyar-Pilis Kht. 
           2000 Szentendre, Duna-korzó 18. 
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A hunok és avarok állattartása a Kárpát-medencében 
 

A Római Birodalom felbomlásában szerepet játszó 
népvándorlás során a germán népek kezdeti mozgásához 
hozzájárultak a keletről érkező sztyeppei népcsoportok is. 
Ezek közül különösen a hunok megjelenése adott újabb 
lökést a germánok vándorlásának.  

A belső-ázsiai eredetű hunok a Római Birodalom 
kettészakadását kihasználva 395-ben nyomultak be az Al-
Duna vidékére és a Kárpátoktól északra fekvő területekre. Az 
V. század első felétől Ruga nagykirály helyezte központjukat 
a Kárpát-medencébe. Innen indították pusztító-sarcoló 
hadjárataikat a balkáni keletrómai területek felé, és többször 
beavatkoztak a belső hatalmi harcokba Galliában, 
Burgundiában és Itáliában Attila vezetésével. Bár a római 
források kegyetlen, primitív és barbár népnek festették le 
őket, a régészet eredményei egészen más képet adnak.  

Az ismert hun vagy hun kori sírokban mindig nagy 
bőségben találhatók a másvilági útra elhelyezett húsételek – 
elsősorban juh – maradványai. Ezen kívül gyakori a ló és a 
szarvasmarha. Mivel mindez nem csak az előkelő gazdag 
temetkezésekre jellemző, ez azt sugallja, hogy a húsevés nem 
kizárólag az uralkodó elit kiváltsága volt, hanem mindenki 
egyenlően részesült belőle.  

A hunok olyan nagyállattartó-pásztorkodó életformát 
követtek, amely bőségesen biztosította számukra a 
húsételeken kívül a különböző tejtermékeket is. Az is 
elképzelhető, hogy hadjárataik idején a magukkal hajtott 
állatállományból élelmezték magukat. Ezek gazdagságát az is 
bizonyítja, hogy a szkíta kor óta több évszázad elteltével 
velük jelent meg újra a lovastemetkezés szokása a korabeli 
Kelet-Európa síkvidéki területein. Írásos források utalnak 
arra, hogy a hunok legfontosabb külkereskedelmi cikke szinte 
mindig a paripa volt. Állataik bőréből sokféle terméket 
készítettek, például csizmákat, ruhákat, nyíltartó tegezeket, 
juhaik gyapjából nemezsátrakat és szőnyegeket. A sírokban 
lelt csonthegyű nyilak prémes állatok és madarak vadászatára 
szolgáltak. A hun hadjáratok sikerét a szemtanú rómaiak a ló 
és a lovas szemükben páratlan összhangjában jelölték meg.  

Ahogy a krónikás találóan megjegyzi: ,,a kentaurok 
sincsenek jobban összenőve lovaikkal, mint ők”. A rómaiak 
szemében rút, nagyfejű, kistermetű lovuk rendkívüli 
teljesítményekre képes sztyeppei fajta volt. A ló és lovas 
egységének titka a régészeti leletekből is ismert, elöl-hátul 
magas kápájú fanyereg volt, amely kényelme mellett 
megakadályozta, hogy a lovas lesodródjék. Lószerszámzatuk 
többi részét is (többek között a ló biztonságosabb irányítását 
szolgáló pofarudas zablákat, különböző kantárdíszeket és 
csüngőket) többnyire gazdagon díszítették. Kengyelre utaló 
leletnek azonban nincs nyoma, mert a legrégibb példányok 
csak a Kr. u. IV–V. században kezdenek feltűnni Kínában és 
Északkelet-Mongóliában. Ezek is fából faragott, bőrrel vagy 
bronzlemezekkel bevont páratlan, csak bal oldali, a lóra 
szállást megkönnyítő kengyelek. A páros kétoldali 
vaskengyelt Közép-Európában elsőként az avarok használták.  

Visegrádon hun, illetve hun kori leletet egyelőre keveset 
ismerünk. Lényegesnek tekinthető a Gizella-majori 
későrómai erőd területén feltárt torzított koponyás női sír a 
Kr. u. V. századból.  

A közép-európai hun nagyhatalom bukása Attila halálával 
vette kezdetét. A germánok összefogtak utódai ellen, és 
döntő győzelmet arattak felettük. Az egykori hun központi 

területet, a Tisza vidékét és Erdélyt a gepidák germán népe 
szerezte meg, akik szinte állandó háborúban álltak a 
Dunántúlt uralmuk alatt tartó langobardokkal. E népek 
településeiről és állattartásukról ma még igen keveset tudunk.  

A VI. század második felében aztán új helyzetet teremtett a 
zavaros hatalmi viszonyokban a belső-ázsiai eredetű avarok 
megjelenése. 567-ben legyőzték a gepidákat, a rákövetkező 
évben a langobardok vonultak el Itáliába. Ezzel az egész 
Kárpát-medence az avarok uralma alá került. A területet 
először egyesítette egy nép politikai értelemben is. a korai 
avar korszak katonai sikereit többek között a fentebb említett 
kengyel is elősegítette, lehetővé téve, hogy a lovas felálljon a 
nyeregben. Ez tette lehetővé a perzsa mintájú páncélos 
lovasság alkalmazását.  

Az avarság a Kárpát-medencében kezdetben megtartotta a 
keleti sztyeppékre jellemző nomadizáló jellegű 
gazdálkodását. Ennek fontos részét adta a nagyállattartó 
pásztorkodás. A tudatos tenyésztést nem ismerték. A VIII. sz. 
első felétől megindult a részleges letelepedés a földnek legelő 
és szállásterületek szerinti felosztása. Ezzel az állattartás 
módja is megváltozott, a juh egyre fontosabb lett. Ezt 
bizonyítja a több mint 50.000 feltárt avar temetkezés is. 
Általános szokás volt az ételmellékletek adása, ismertek az 
ún. ,,nyúzott birkás” temetkezések, vagyis a koporsót 
állatbőrrel terítették le, erre pedig juhkoponyát helyeztek. 
Igen lényeges azonban, hogy avar temetkezésekből ismerjük 
a legtöbb teljes lócsontvázat. Az avarok számára ugyanis a ló 
amellett, hogy közlekedési és harci eszköz volt, 
státusszimbólumként is szolgált.  

Az avar lovastemetkezésekben az állatok többsége kifejlett 
mén vagy paripa volt. Több megfigyelés utal arra, hogy a 
temetés céljára feláldozott lovak kapcsolatban lehettek az 
elhunyttal. A kutatás ,,sámán” vagy táltoslovakként értelmezi 
azokat a betegségben eltorzult testű rokkant lovakat, amelyek 
nyilvánvalóan fogyatékos emberek csontvázai mellől kerültek 
elő. (Az avar kori példákon kívül a honfoglalás korából is 
ismert ilyen sír.) Valószínű, hogy az avaroknál a lótemetés 
személyes kötődést is kifejezett. Erre példa az olyan sír, ahol 
idős harcos mellé matuzsálem korú lovat temettek, vagy 
kisgyerek mellé hasonló korú két-három éves csikót. Mind-
ezek azt sugallják, hogy a halottak mellé saját kedvenc 
lovukat helyezték.  

Visegrád természetföldrajzi adottságaival is magyarázható, 
hogy a népvándorlás korából viszonylag kevés lelet került 
elő. Avar kori szórványos emlékanyag Lepencéről, a Sibrik-
dombról és a Várkertből került napvilágra. A Széchenyi 
utcában temetőrészletet tártak fel, e sírokra is jellemző volt a 
már említett nyúzott birkás rítus.  

A kétszáz évig fennálló Avar Birodalom a IX. sz. elején 
rendült meg. Nagy Károly frank állama még sikertelenül 
kísérletezett a terület meghódításával, a VIII. sz. végén, 
azonban véres belháború tört ki az avarok között, ezt a 
frankok újabb erőszakos beavatkozása követte. 803-804-ben 
Krum bolgár kán is megsemmisítő győzelmet aratott felettük. 
Az avarok állama ezzel a hódítással omlott össze.  

Egykori területük keleti részén átmenetileg a bolgárok 
uralkodtak, a mai Magyarország nyugati részei pedig 
átmenetileg a Keleti-Frank Birodalomba tagozódtak. 

                                                               Kováts István 
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Hagyományápolás 

Búcsú egy kiemelkedı mőszaki alkotóról készült kiállítástól 
 

Egy Zsigmondy Vilmos-évfordulón tartott előadásom után a helyi 
rádióriporter, aki beszélgetésünkről felvételt készített, azt a kérdést 
tette fel, hogy vajon miért olyan kevesen ismerik hazánkban ennek a 
kiváló bányamérnöknek nevét és tevékenységét. Erre csak azt 
lehetett válaszolni, hogy az ő és a hozzá hasonló műszaki 
természettudományos nagyságok, ha akár az egész emberiség részére 
is olyan nagyot alkottak, amely évszázadokon át az emberek javát 
szolgálta és szolgálja, az könnyen feledésbe merül már csak azért is, 
mert tevékenységük eredménye természetesnek, megszokottá, a 
mindennapok részévé válik. Személyüket és munkásságukat 
elsősorban működésük szakmája tartja nyilván, ápolja emléküket, 
hogy a későbbi nemzedékeknek példát mutassanak, megismertessék 
az alkotás nagyszerűségét, amely újabb gondolatokat ébreszthet, és 
megvalósításuk tovább szolgálja mindannyiónk kedvezőbb 
életkörülményeit. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Háttérben az Alkotóház a kiállítással 
 

Ezek közé a hazai nagyságok közé tartozott Zsigmondy Vilmos is, 
akinek személyét és munkásságát már a Visegrádi Hírek 1997/12. 
számában a lepencei emlékszobán, ill. gyűjteményen keresztül 
bemutattuk. Az akkori írásunkhoz mindössze egy, az 1973–74-ből 
származó fényképet mutattunk be, most viszont az 1968–2001. 
közötti időszaktól egy-egy jellemző képpel veszünk búcsút a 
Lepence-völgy egyik, 33 évig tartó színfoltjától. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Részlet az 1968. évi kiállításból (MOIL fotója) 
 

A korábban emlékszobának, később gyűjteménynek nevezett 
létesítmény 2001. szeptember végén végleg felváltotta addigi 
kiállítási helyét és a zalaegerszegi Magyar Olajipari Múzeumban 
(MOIM), ahová szervezetileg is tartozik, kapott lehetőséget a 
bemutatásra. Erre a lépésre azért került volna sor, mivel a Vízkutató 
és Fúró Rt. eladta a teljes telepet, ezzel felszámolódott az Alkotóház 
is, ahol az új tulajdonos szállodát tervez, amelyhez a strandfürdő 
téliesítését is bizonyára megoldja, mert csak így lehetne számítani 
gazdaságos üzemeltetésére. 

Az 1968. október 11-én a patakkal párhuzamos épület földszintjén 
megnyitott emlékszoba tárlóit, szekrényeit jóformán teljes egészében 
a Magyar Állami Földtani Intézettől (MÁFI) kapta a vállalat, s ebben 
számos, ugyancsak az intézettől származó, nyomtatott és kézírásos 
anyagok másolatát kaptuk meg. Sikerült azért ritka eredeti kiadvá-
nyokkal is gyarapítani a gyűjteményt ajándékozás révén és 
vásárlással a gyakori könyvaukciókon. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Vitális György véleményét írja a vendégkönyvbe (1969) 
 

A második, az 1973–74. évi korszerűsítésben ugyancsak a MÁFI, 
annak grafikusa nyújtott segítséget és ez a kiállítás már lényegesen 
többet mutatott be, mint az előző. A kevés szöveg és a sok kép, a 
több száz évre visszavezetett családfáról, a kutatófúrásokról készült 
tabló nagyon jó áttekintést adott Zsigmondy Vilmos személyéről és 
művéről. 

 

1975 után a földtani és a 
gyógyvíz-kiállítási rész 
helyett a Zsigmondy 
Vilmos-vállalkozás 
folytatójának, Zsigmondy 
Béla munkásságát mutatta 
be az újonnan összegyűjtött 
tárgyi és írásos anyag. Az 
1980-as években azután 
ugyanennek az épületnek a 
tetőterében kapott helyet 
újabb tárgyi emlékekkel 
kiegészítve. 

A kiállítást nem csak a 
hazai, elsősorban a 
szakmai közönség 
látogatta, hanem a 
Vízkutató  és  Fúró Válla-                                
lat minden külföldi vendége. Ők a vendégkönyv tanúsága szerint a 
legnagyobb elismeréssel méltatták a kiállítás színvonalát és a vállalat 
áldozatkészségét, amiért a magyar vízkutatás nagy elődjének 
emléket állított. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Részlet az utolsó kiállítás-változatból (MOIL fotója) 
 

Bizonyára sokan nem tudták megtekinteni a kiállítás egyik vagy 
másik változatát, annak lehetősége lesz azt a zalaegerszegi Olajipari 
Múzeumban a közeljövőben megtekinteni. Érdeklődni lehet a (92) 
313-632-es telefonszámon.                          EurGeol dr. Dobos 
Irma 
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Erdélyi kirándulás 2002. június 23.–július 3. 
 

Június 23-án, vasárnap indultunk erdélyi utunkra. A szokásos 
útvonalon mentünk: a határon, majd a Királyhágón át vezetett az 
út. Délután értünk Kolozsvárra, ahol a Szent Mihály-templom, a 
Mátyás-szobor és a Mátyás-szülőház megtekintése után a 
Házsongárdi temetőbe indultunk. Innen utaztunk 
szálláshelyünkre, Torockóra. A Székelykő alatt megbúvó kis 
faluban kényelmes szállás és vacsora várt.  

24-én, hétfőn falunézésre indultunk: a helytörténeti 
múzeumban szakszerű vezetéssel a csodálatos népviseletben, 
szobabelsőkben, bútorokban gyönyörködtünk, és 
megismerkedtünk a falu múltjával, majd az unitárius templomot 
néztük meg. A kora délutáni órákban értünk Marosvásárhelyre, 
ahol a belváros nevezetességeit néztük meg: Vár, Kultúrpalota, 
Bolyai Líceum, a Bolyaiak szobra. Este meg is érkeztünk 
Parajdra. Kellemes fogadtatásban (fúvószenekar és cserkészek) 
és örömteli találkozásban volt részünk. Az iskolában 
ismerkedésre és programismertetőre került sor.  

25-én, kedden a sóbányába mentünk, ahol megnéztük a 
templomot és az újonnan nyílt sómúzeumot. A gyerekek a parajdi 
strandon fürödtek. A polgármester úrnál tett látogatáson szóba 
került az együttműködés bővítése. A délután nagy része a három 
napos útra készüléssel telt el.  

26-án, szerdán indultunk a nagy útra. A Bucsin-tetőn áthaladva 
értünk a Gyergyói-medencébe. Először a szárhegyi kastélyt 
tekintettük meg, majd a ditrói katolikus templomot néztük meg, 
utána nekivágtunk a Gyilkos-tóig vezető szépséges útnak. A 
Békás-szoroson gyalogosan végighaladva, a természet egyedül-
álló képződményében gyönyörködtünk. A Békás-tó 
felduzzasztott vize és gátja mentén 30 km-t buszozva, szép hegyi 
utakon elértük a neamţi kolostort. Megtekintettük az éppen 
renoválás alatt álló templomot, a temetőkertet és a katakombát. 
Megnéztük a kolostorhoz tartozó vadrezervátumot, ahol 
vaddisznót, medvét, őzet, szarvast, farkast is láthattunk közelről. 
Ezután az agapiai apácakolostorba mentünk. Tîrgu-Neamţon 
(Németvásár) át értünk el első szálláshelyünkre, ahol finom 
csorba és flekken vacsora várt.  

27-én, csütörtökön továbbutaztunk a szelíd moldvai tájakon. 
Elértük Bákót, a megye legnagyobb városát. Innen kis kitérővel 
jutottunk utazásunk egyik fő céljához, Klézsébe. Kedves 
fogadtatásban volt részünk. A Magyar Házban az egyesület 
elnöke fogadott. Ízletes ebéddel várták csoportunkat. Közben kis 
előadásra került sor, egy kis nyelvtörténettel, rovásírás-
magyarázattal fűszerezve. Az ebéd közben csángó viseletbe 
öltözött lányok-asszonyok adtak ízelítőt népdalaikból. Az 
udvaron a műsor tánccal folytatódott, ennek tanulásába 
gyermekeink is bekapcsolódtak. A csángó himnusz eléneklése 
után igen elérzékenyülten vettünk búcsút a csángóktól. 
Továbbhaladva már látszottak a Kárpátok vonulatai. Csakhamar 
a szépséges Ojtozi-szorosba értünk. Kis idő múltán elénk tárult a 
szelíd Háromszéki-medence. Nemsokára Kézdivásárhely főterére 
értünk. Rövid városnézés, üdítő és kávé elfogyasztása után 
végigutaztunk a medencén. Távolról már látszódtak a Bucsecs 
magas vonulatai. Brassóba érve szálláshelyünkre, Hétfaluba 
hajtottunk. Csoportunk nagyobb fele a katolikus plébánián kapott 
szállást, míg a többiek az evangélikus egyház vendégházában 
pihenhették ki a hosszú és szép út fáradalmait.  

28-án, pénteken a Nagykő-havas lábához mentünk, egy 
mesebeli vízeséshez. Itt több lépcsőn lehetett felkapaszkodni a 
szűk sziklaszűkület között lezúduló víztömeg mellett. 
Visszafordulva elénk tárultak a Bucsecs-hegység csúcsai. A 
távolban a Fogarasi-havasok félelmetes láncolata látszott, amikor 
a törcsvári várkastélyhoz értünk. Sorra jártuk a szebbnél szebb, 
zegzugos, szépen berendezett kastély termeit. Brassó belvárosába 
tértünk vissza. Megnéztük kívülről az Áprily Líceumot, a szép, 

régi Városházát, majd a híres Fekete-templomhoz mentünk, ami 
kívülről is lenyűgöző látványt nyújtott. Délután hazaindultunk, 
elértük Székelyudvarhelyt. Az este sötétjében a farkaslaki 
kivilágított templom sziluettje adott irányjelzést, majd Korondon, 
Felsősófalván áthaladva későn értünk haza 

29-én, szombaton Bögözre mentünk, ahol a régi református 
templomot néztük meg, s hallhattuk a kántortól a Szent László-
legenda freskójának történetét. Visszafelé megálltunk a Jézus-
kápolnánál. Székelyudvarhely belvárosában szabad program volt. 
Szejkefürdőn ismét megálltunk, hogy a nagy székely, Orbán 
Balázs sírjánál tisztelegjünk. Farkaslakán Tamási Áron síremléke 
előtt a nagy íróra emlékeztünk. Onnan Korondra ereszkedtünk le. 
Itt mód nyílt arra, hogy a sok szépséges kerámia, szőttes, faragás 
közül vásárolgassunk. Este az ifjúság a jól bevált iskolai 
diszkóban szórakozott. 

30-án, vasárnap a református, ill. a katolikus templomban 
vettünk részt istentiszteleten, valamint misén. Szép és lélekemelő 
volt együtt énekelni, imádkozni a vendéglátókkal. Ezután került 
volna sor az Áprily-emlékház megtekintésére, de sajnos a kapun 
lánc és lakat függött, így csupán kívülről láthattuk… A délutáni 
program a tanítók napjával folytatódott, amikor is a Kétág 
orránál gyülekezett össze az ünneplők hada. Már lobogott a tűz a 
tárcsák alatt, hogy a sok-sok szelet hús flekken formájában 
éhségünket csillapítsa. Kicsik-nagyok jóízűen falatoztak. 
Megnéztük a Halál-patakát, a forrást, az erdészházat. Későn este 
ismét vacsora, diszkó… 

Július 1-jén, hétfőn a Sószoroshoz tettünk felejthetetlen 
kirándulást a szép időben. Délután Szovátára indultunk fürödni, 
a Medve-tóba. Sétáltunk, gyönyörködtünk a kis üdülőházakban. 
Este meg az elmaradhatatlan diszkó várta az ifjúságot. 

2-án, kedden indultunk a havasokba. Felértünk a Bogdán 
fennsíkjára. Itt a hittantáborosokkal találkozva, rövid áhítat után 
útra keltünk a réteken át, hogy a csobánokhoz érjünk, akik épp 
kecskét és birkát fejtek. Megnéztük a sajtkészítés fortélyait, majd 
visszatérve a menedékházhoz. Már kész ebéd várt mind-
annyiunkat. Szép, verőfényes délutáni időben csodáltuk a távoli 
hegyeket, hogy kellemes pihenés végén lejöjjünk a buszhoz. 
Hazaérve megkezdődött a csomagolás. A gyerekek az iskolában 
pólót festettek, és persze diszkóztak is. A felnőttek Cseres-nyésék 
udvarán gyűltek össze búcsúvacsorára. 

3-án, szerdán reggel sok álmos és szomorú ember tolongott a 
busz körül. A bepakolás után eljött a legnehezebb pillanat: 
elszorult hangon, meghatódva köszöntük meg a szép napokat, a 
szíves vendégszeretetet. A gyerekek között sokan ott is maradtak 
volna. Sokáig integettünk, míg el nem tűntek a kedves arcok. Az 
ismert útvonalon haladtunk: eltűntek a Küküllő-menti falvak, 
Marosvásárhely, Torda, Kolozsvár; csak Körösfőn álltunk meg 
ismét. Akinek még maradt pénze, itt vásárolhatott. Feltűntek a 
Királyhágó bércei, és rövidesen Nagyvárad, a határ közeledett. 
Egy jó órai várakozás után ,,itthon” voltunk az ,,otthon” helyett. 
Csipogtak a mobil telefonok, hogy az érkezésről hírt adjunk. 
Vidám nótázás közben értünk Visegrádra. A gyerekek ,,Vissza! 
Vissza!” kiáltással fejezték ki őszinte érzésüket. A szülők már 
várták a gyerekeket, akik sok élménnyel, jó egészségben tértek 
haza a szép erdélyi körútról. 

Az út résztvevői: Mezei Anna, Borsody Istvánné, Réka, István, 
Bugyik Rozália, Fabiné Zsuzsa, Farkasné Emma, Hugai Tiborné, 
Hugai Tibor, Ördögné Bea, Szomoryné Szimeth Judit és Szomory 
György felnőttek, valamint a gyerekek: Bártfai Péter, Bornemisza 
Péter, Fabi Eszter, Farkas Enikő, Farkas Jocó, Göböly Donát, 
Göböly Lilla, Gróf Anikó, Kőrösi Fehér Emese, Mészáros Balázs, 
Nagy Eszter, Németh Petra, Ördög Máté, Szabó Réka, Szigeti Réka 
és Szűcs Bernadett.  

                                                                                 Borsody István 
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Az Ifjúsági és Sportminisztérium ,,A nemzetközi ifjúsági együttműködés támogatására” 2001-ben pályázatot 
hirdetett, melyre iskolánk ,,Magasra száll az ember dallama – ember és táj, érték és felelősség a XXI. században” 
címmel adta be pályázatát, s az elbírálás alapján 200.000 Ft támogatást nyertünk a 2002. évi táborozásunkhoz. 

 
Névadó költőnk hitvallásának 

szellemében szervezzük évről évre 
találkozásainkat, közös programjainkat 
testvériskolánk tanulóival, tanáraival, 
szülőkkel. Miben különbözik egy ilyen 
utazás bármilyen, hivatalos utazási iroda 
által szervezett kirándulástól? Mi adja 
mással nem pótolható varázsát? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talán az, hogy a hivatalos úti célon, a 

látnivalók megtekintésén túl sok titkot 
kínál, lehetőségeket új kapcsolatok 
kiépítésére, barátságok születésére vagy 
tovább erősítésére. Mi, akik felnőttként 
(parajdiak és visegrádiak) szervezzük a 
programot, világosan látjuk és tudjuk, 
hogy mit kell feltétlenül beépítenünk, ami 
nem maradhat el egy-egy magyarországi 
vagy erdélyi programból, s ehhez 
keresünk új és új célokat, ezekhez a 
célokhoz köthető új és új látnivalókat, 
elmélyítendő ismeretet, érzést, kötődést. 
Nemes értelemben vett tradíciókat 
igyekszünk kialakítani a 10–14 éves 
korosztályban; kötődést a tájhoz, ember 
alkotta környezethez, történelemhez, 
művészethez, a sokféle szempontból 
megosztott világban a közös emberi 
értékekre kíséreljük meg nyitottá tenni 
gyermekeinket. Természetesen mindig 
van bennünk szorongás, vajon hogy 
sikerül megvalósítani elképzelésünket, 
sikerül-e az előző alkalmakat felülmúlni 
vagy legalább elérni? Milyen 
nehézségeket kell majd megoldanunk, 
mennyire hangolódnak a résztvevők a 
közös programra, egymásra, hogy sikerül 
az egyéni elképzeléseket összehangolni… 
stb.? Az első aggály akkor oldódik, 
amikor elbúcsúzunk az itthon maradóktól, 
elindul az autóbusz, s ettől a perctől 

kezdve, akik együtt vagyunk a buszon, 
már egymásra utalt, egymásért 
felelősséget érző közösséggé váltunk. 
Ettől a perctől kezdve elsősorban rajtunk 
múlik, hogy hogyan érezzük magunkat, 
hogy érzi magát az autóbusz vezetője,   
aki   ,,belecsöppent”   társasá- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gunkba, hogy érzi magát a legfiatalabb 
vagy legidősebb, a tanár vagy szülő! 

Aztán jön a másik izgalom: aki még 
nem ismeri a családot vagy gyereket, 
akinél lakni fog, az azért izgul, ,,vajon 
milyen lesz a kislány vagy kisfiú, a 
család, ahová kerülök majd?” S lehet, 
hogy ez az egymásra találás nem minden 
esetben 100%-os, a búcsúzás könnyei 
mégis azt bizonyítják, hogy komoly 
érzelmi érintések történtek az eltelt 9-10 
nap alatt. Sokszor halljuk, olvassuk, hogy 
a mai fiatalok, gyerekek közömbösek 
vagy nem merik kimutatni érzelmeiket. 
Az ilyen utazások erre is rácáfolnak, mert 
igenis összeszorul a torkunk, amikor a 
kolozsvári Szent Mihály-templomban 
felcsendül gyermekeink szájából a 
,,Szeretlek, édes Jézusom” kezdetű dal, 
vagy Apáczai Csere János sírjánál az 
Áprily-vers: ,,Tavasz a házsongárdi 
temetőben”, vagy amikor Orbán Balázs, 
Tamási Áron sírjánál felkötik a 
nemzetiszín szalagot – s minden felnőtt 
meghatódott akkor, amikor 1000 km-re 
otthonunktól a csángó magyaroknál 
visegrádi, parajdi, klézsei magyar 
gyerekek egymástól tanultak éneket, 
táncot, s amikor minden fizikai 
fáradalmunk ellenére a tűző délidőben 
énekeltük himnuszainkat. Ezek az 
összekötő láthatatlan szálak alakítják egy 
ilyen utazás során a résztvevők érzelmét, 

fokozzák az élményt, s eredményezik azt, 
hogy amikor megérkezünk és találkozunk 
hozzátartozóinkkal, érezzük, hogy olyan 
kinccsel vagyunk gazdagabbak, ami csak 
a miénk, akik átéltük, s azáltal, hogy 
elmeséljük, tovább adjuk, azokkal is 
megosztjuk, akik itthon aggódtak, 
izgultak értünk, s örültek nekünk, hogy 
épségben és boldogan hazaértünk. Talán 
ez a varázsa az erdélyi utaknak! 

,,Magasra száll az ember dallama!” 
Áprily Lajos verssora idézze majd 
számunkra a 2002-es utazásunkat, az 
újabb láncszemet a visegrádi és parajdi 
iskolák kapcsolatában. 

Abban, hogy utazásunk gondtalan, 
program- és élménydús legyen – hogy a 
28 visegrádi résztvevőn kívül (4-en 
sajnos az utolsó pillanatban mondták 
vissza a részvételt) még 20 parajdi 
gyermek és felnőtt is részese volt úti 
élményeinknek –, nagy szerepe volt a 
pályázati támogatáson kívül az egyéb 
támogatóinknak is. Köszönetet szeretnék 
mondani a szponzoroknak: Ifjúsági és 
Sportminisztérium, Utilis Kft., Bull Kft. 
(Don Vito pizzéria), Nyári  Bob  Kft.,  
Pilisi  Parkerdő  Rt., KÁOSZ üzletház, 
Bognár Ferenc, Friedrich István és 
Szikriszt József képviselők, Visegrád 
Város Önkormányzata, Visegrádi 
Ásványvíz Kft., Polgár Zsolt 
(kedvezményes vásárlás), Atlantis Kft., 
Mátyás Király Múzeum (Gróf Péternek a 
szakirodalomért). 

Köszönetet  szeretnék  nyilvánítani 
mindazoknak, akik tudva a csángó 
magyarokhoz tervezett missziónkról, 
ajándékcsomaggal, ruhákkal segítettek, 
hogy ne üres kézzel érkezzünk. S nem 
utolsósorban köszönöm a szülőknek a 
bizalmat, a résztvevő gyerekeknek a 
fegyelmezett, szolidáris magatartást, a 
felnőtt résztvevőknek a mindennapos 
helytállást, gondoskodást, a két 
pedagógus résztvevőnek, Szomoryné 
Szimeth Juditnak és Hugai Tibornak a 
felelősségteljes munkát a táborozás alatt. 

Köszönetnyilvánításomat a visegrádi 
csoport nevében a parajdiak felé itt, a 
Visegrádi Hírek hasábjain keresztül is 
tolmácsolni szeretném úgy, ahogy 
megtettük a július 1-jei istentiszteleten és 
szentmisén: ,,Köszönjük, hogy 
otthonukba fogadtak bennünket!” 

S mivel is zárhatom beszámolómat? 
Viszlát jövőre, Visegrádon! 

                            Mezei Anna igazgató 
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Az Áprily Lajos Általános Iskola hírei a 2001/2002-es tanévről 
 

Az elmúlt tanév eseményeiről általában 
hónapról hónapra beszámoltunk a 
Visegrádi Hírek hasábjain, most a tanév 
lezárta után  eredményeinkről, a fontosabb 
történésekről szeretnénk összegzést 
készíteni. 

A 152 fős tanulói létszám megoszlása: 
72 fiú, 80 lány; 79 alsó, 73 felső 
tagozatos. A hiányzási átlag 8,5 nap/fő, az 
igazolatlan órák száma 170 óra, ami 
sajnos ebben az évben megnövekedett. 

Az első osztályosok kivételével 136 
tanuló kapott számszerű minősítést 
bizonyítványában. Kitűnő tanulmányi 
eredményt a következő tanulók értek el: 2. 
o.: Berkesi Gergő, Fekete Lídia, Harsányi 
Fanni; 3. o.: Vitéz Noémi. 4. o.: Gróf 
Anikó, Szabó Csilla. Jeles bizonyítványa 
volt: 2. o.: Vesszős Bence, Hermann 
Emőke; 3. o.: Csehi Tamás, Cseke Júlia, 
Imre Zsófia, Szabó Kincső, Vesszős Péter; 
4. o.: Karaba Márta, Németh Petra, 
Szedlacsek Boglárka; 5. o.: Berkesi 
Gabriella; 6. o.: Farkas Enikő, Szabó 
Réka; 7. o.: Szigeti Réka; 8. o.: Korga 
Sára tanulóknak. Bukás: egy tanuló 1 
tantárgyból, egy tanuló 5 tantárgyból nem 
teljesítette a tantervi követelményeket. 

A 2001/2002-es tanévben gondos 
szervezésnek és nevelői odafigyelésnek 
köszönhetően összesen 139 fő vett részt 
különböző versenyeken. Az egyéni 
levelezős versenyeket szinte minden 
tantárgyban meghirdették a különböző 
oktatásszervező   intézmények,   
társulatok, bt.-k. Ez a tudáspróba azért 
népszerű a diákok körében, mert egyéni 
kutakodásra nyújt lehetőséget. Általában 
egy hónap áll rendelkezésre a feladatok 
megoldására, a megoldás sikerességét is 
gyorsan követni lehet az Interneten, vagy 
a visszajelzés alapján. Viszonylag olcsó a 
részvétel, 800–1500 Ft egy tanuló díja 
tanévenként és tantárgyanként. 

12 tantárgyi, ill. komplex versenyre 
neveztek így be diákjaink: TIT, 
Tesztkódex, Rébusz, Litterárium Nyelvi 
Versenyek, ,,Zöld Béka”, ,,Szólánc”, 
,,Méhecske”, ,,Simonyi Zsigmond 
helyesírási versenyekre”, a következő 
ismeretkörökből: történelem, 
környezetismeret, biológia, matematika, 
angol, magyar nyelv, ,,hazafi”, 
,,hadtörténet”, KRESZ-ismeretek, Harry 
Potter, összesen 112 gyermek 
részvételével. A legjobb eredmények 
akkor születtek, ha a gyerekeknek 
megmaradt a kitartása a tanév végéig, s 
ehhez bizony szükség volt a pedagógusok 
biztatására, olykor segítségére, 
számonkérésére. Miután ezek országos 
meghirdetésű versenyek, a ,,sokadik” 
helyezés is jó eredménynek számít. A 
legjobbak megérdemlik, hogy név szerint 
megemlítsük őket. 

Alsó tagozatban 
,,Méhecske” (matematika) versenyen: 2. 

o. Hermann Emőke 91%, 3. o. Imre Zsófia 
78%, 4. o. Szedlacsek Boglárka 82%. 

,,Szólánc” (nyelvtan): 2. o. Harsányi 
Fanni 160 pont, 3. o. Farkas József 180 
pont, 4. o. Horváth Natália 192 pont. 

,,Zöld Béka” (környezetismeret): 2. o. 
Harsányi Fanni 85,5 pont, 3. o. Laposán 
Gergő 115,5 pont, 4. o. Kovács Eszter 136 
pont. 

Felső tagozatban 
Környezetismeret: Berkesi Gabi 5. o. 17. 

hely 103 résztvevőből. 
Történelem: Havér Miklós 6. o. 12. hely 

186 résztvevőből, Szigeti Réka 7. o. 11. 
hely 202 résztvevőből, Szepesi Márton 8. 
o. 8. hely 158 résztvevőből, Tóth 
Adrienne 8. o. 4. hely, Szepesi Márton 8. 
o. 6. hely. 

Biológia: Havér Miklós 6. o. I. hely, 
Farkas Enikő 6. o. III. hely. 

Angol nyelv: Holtság Ádám 5. o. 7. 
hely, Farkas Enikő 6. o. 6. hely 411 
résztvevőből, Szigeti Réka 8. hely 384 
résztvevőből, Nagy Eszter 7. o. 10. hely, 
Korga Sára 8. o. megyei 7. hely. 

Az egyéni versenyek sorába sorolhatjuk 
a különböző művészeti ágban versenyző 
diákok eredményét is. Bár ezekről aktuális 
híreinkben mindig ,,eldicsekedtünk”, az 
összegzésből nem maradhat ki nevük 
felsorolása:  

Mesemondás: Watzek Luca 4. o. I. hely, 
Czikora Rita 5. o. II. hely. 

Prózamondás: Watzek Borbála 8. o. 
különdíj. 

Énekverseny: Farkas Enikő 6. o. I. hely 
+ különdíj, Czikora Rita 5. o. I. hely. 

Rajzverseny: Watzek Borbála 8. o. I. 
hely. 

A csapatversenyek pedagógiai értéke a 
közösségépítés szempontjából is 
kiemelkedő. A csapatszellem, az 
összetartozás érzését erősíti minden olyan 
megmérettetés, ahol a közös munka és 
együttműködés eredménye a siker vagy 
kudarc. Ezek megszervezése és 
lebonyolítása nagyobb pedagógiai feladat, 
ezért ezekből a versenyekből kevesebb 
megszervezésére vállalkoznak 
intézmények, ifjúsági szervezetek, 
pedagógusok. 

A ,,Már indulok Vég Esztergom alá…” 
c. történelmi vetélkedőt ismét a dorogiak 
hirdették meg, s az országos terítettségű, 
16 csapat részvételével zajló versenyben 
5. helyezést értünk el. Ugyancsak 
történelmi témájú volt a Sümegen 
rendezett ,,Gyermek várostrom”, ahol 6. 
helyezést szereztünk. A József Attila 
életéről, költészetéről rendezett körzeti 
versenyen 4. helyezett lett iskolánk 

csapata. Sportban a focisták szerepeltek 
legsikeresebben. 

A versenyekről összefoglalóan ,,csak” 
ennyit szerettem volna ismertetni. Minden 
pedagógust, segítőt, könyvtárost, szülőt 
köszönet illet a közreműködésért, hiszen 
ezek a plusz feladatok mind a vállalkozó 
gyerekek tehetségének fejlesztését és 
iskolánk hírnevének növelését segítették. 

Nehéz kiemelni a tanév eredményei 
sorából a legjelentősebbeket, hiszen a 
magunk helyén és módján mindegyik 
jelentőséggel bír. A város kulturális 
rendezvényein való részvételen túl talán 
kiemelkedők voltak a következő 
programok: Áprily-hét 2001, ,,Az Európai 
Nyelvek Napja a Magyar Kultúra 
Napján”, a Demjén Attila-emléktábla 
avatása. 

A tanév során szervezett kirándulások, 
színházlátogatások, múzeumi kiállítások 
megtekintése mind nevelési céljaink 
elérését segítették és szolgálták. 

A nyolcadikosok továbbtanulásáról, az 
országos kompetenciamérés 
eredményeiről is adtam már számszerű 
tájékoztatást. A mérésekkel kapcsolatban 
annyit fűznék hozzá, hogy a Kvalitás 
Oktatási és Ifjúsági Centrum 
közreműködésével folytattuk a múlt 
tanévben megkezdett alsó tagozatos 
tantárgyi méréseket és vállaltuk a 
KÁOKSZI kísérleti mérési tesztjeinek 
kipróbálását is. Hitünk és reményünk 
szerint ezek segítik a színvonalas szakmai 
munkát, segítenek a reális önértékelés 
kialakításában. 

Pályázataink közül ebben a tanévben 
több is eredményesen segítette céljaink 
elérését: Pest Megyei Közoktatási 
Alapítvány támogatta a taneszköz-
beszerzésre, könyvtárfejlesztésre, 
multimédiás számítógép beszerzésére 
benyújtott pályázatunkat; 
programjainkhoz támogatást nyertünk a 
Közoktatás Modernizációs Alaptól, a 
Mobilitás és Pest Megyei Közoktatási 
Alapítványtól. Két nevelő számítógépet 
nyert az Oktatási Minisztérium által 
hirdetett pályázaton. 

A tanév munkáját összegezve, 
eredményes évnek értékelhetjük. Ezek az 
eredmények a 158 tanítási nap szigorú 
betartásával, szívós munkával voltak 
elérhetők, amelyhez az igényelt és 
szükséges segítséget és támogatást minden 
érdekelt fél részéről megkaptunk. Ezért 
köszönetemet szeretném kifejezni – nevek 
és intézmények felsorolása nélkül – 
mindenkinek, aki a település 
önkormányzati intézményének 
eredményes működését fontosnak tartotta 
és segítette a 2001/2002-es tanévben!       

                            Mezei Anna igazgató 
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NEMZETISÉGI OLDAL – Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat 
 

Figyelem! 
Választási felhívás! 

 

Tisztelettel kérjük azoknak a lakosoknak a jelentkezését, akik a 
következő ciklustól szívesen vennének részt a német kisebbség 
munkájában. Nagyon szívesen vennénk azok jelentkezését 
augusztus 16-ig, akik arra is vállalkoznának, hogy a német 
kisebbségben mint képviselők is tevékenykednének, mert 
augusztus 16.–szeptember 27-ig van a jelöltállítás. Akik ezen 
időszak előtt vagy alatt jelentkeznek, azoknak segítséget tudunk 
adni a szavazatgyűjtéshez. 

A Német Kisebbségi Önkormányzatban való részvétel 
feltételei: visegrádi lakos legyen, ehhez a népcsoporthoz 
tartozónak vallja magát, és ajánlatos, hogy társalgási szinten 
beszélje a német nyelvet. 

Német Kisebbségi Önkormányzat, Visegrád 

A Visegrádi Német Kisebbségi Önkormányzat 
 

2002. szeptember 14-én, szombaton tartja 
SZÜRETI RENDEZVÉNYÉT 

PROGRAM: 
 

16 órakor: kezdés a pincesoron 
Vendég: a Nagybörzsönyi Páva Kör 

 
17 órától: levonulás a Széchenyi térre 

 
17.30 órától: 

UTCABÁL a Széchenyi téren 
 

Vidám műsoros est: 
SZŐLŐKORONA-SORSOLÁS ÉS UTCABÁL! 

Mindenkit szeretettel várunk! 

 
Egy kis nyelvészkedés 

 

Magyar elnevezés Német elnevezés Nemzetiségi elnevezés 
Füvészkert           –           – 
Az 1970-es években létesítve, a nyolcvanas években átadva. Dr. Madas László intuíciói alapján Bertényi Miklós, Varga Gábor és Koncz 
Antal kivitelezték. 
Apátkúti-vadászház           –           – 
Az 1980-as években építve. Modern, vendégeket is befogadó vadászház. 
Tátrai-fenyves           –           – 
Tátrai Antalról nevezték el, aki az 1940-es évektől 1963-ig ebben a kerületben volt erdész. Ő telepítette ide ezt a fenyvest, amelyet sikerült 
állománnyá nevelni. 
Borjúfő Kalbkopf Kalbkhopf 
A hegycsúcs alakjáról kapta az elnevezést. 
Kapucíner Berg           –           – 
A Barát-hangás eredeti neve. Hajdan itt kolostor állott, ami előtt királyi vadászlak lehetett. A Száraz-kút felett a hegyoldalban forrás van és 
még fellelhető egy tó gátvonala. 
Nagyvillámi Kilátó           –           – 
Épített, magas, régi kilátó épület. Remek kilátás a környékre. Látható a Nagyhideg-hegy, a Csóványos és a Börzsöny számtalan neves csúcsa. 
Nyári bobpálya           –           – 
Épített bobpálya, nyáron üzemel. Remek környezet és kilátás. A nagyvillámi turistaház és kilátó mellett üzemel. 
Nagyvillámi-rétek Große Vilám Wiese Krószviláme víszn 
Visegrád lakosságának államosított mezőgazdasági területe. Ma kizárólag turistacélokat szolgál. Ezen a területen – mint objektum – íjász 
pálya és szalonnasütő helyek funkcionálnak. 
Hotel Silvanus           –           – 
A Nagyvillámi-rétek fogják közre. Szálloda, melyben nemzetközi konferenciákat is tartanak. 
Fellegvár Königliche Bergfestung Fésztung 
Jelenleg az erdészet kezelésében álló vár. A magyarországi várrendszernek egyik fontos vára. A mai vár formáját IV. Béla határozta meg, aki 
feleségének ajándékozta. 
Salamon-torony Salamon-Turm Salamonturm 
Nem az a torony, amelyben Salamon volt bezárva, de nevét annak emlékére kapta. 
Fekete-hegy Schwarzer Berg Scwarceperg 
Fekete talajú fehér mészkőhegy. Valamikor tengerfenék lehetett. Ezt a területen található gazdag csigaleletek is igazolják. Visegrád 
leggazdagabb szőlőültetvényei itt terültek el a századfordulós filoxérajárvány előtt. Nevét tulajdonosáról, a Schwarzenberg hercegi családról 
kapta, melynek magyar fordítása a Fekete-hegy. 
Királyok-útja           –           – 
A Fellegvár keleti kapujától indul, a Silvanus Szálló terasza alatt Borjúfő–Kapucíner Berg–Pilisszentlászlói apátság–Király-kút–
Pilisszentkereszti apátság–Pilisszántó–Solymár–Budai vadaskerten keresztül. 
Apátkúti-patak Apátkúte-Bach Apátkútepoch 
A völgyben bő vízű patak folyik. Mellette több forrás is található. Jellegzetes forrásai: Magda-forrás, Telgárthy-forrás és Kaán-forrás. Lehet, 
hogy régen ezek közül az egyiket ,,Apátkúti-forrás”-nak hívták? 
Ezen a nyomvonalon ment valaha a Királyok-útja, amely a pilisszentlászlói apátsághoz vezetett. Az út mentén lévő ,,valamelyik” forrásból 
meríthették az utasok a vizet. Ide tartozik az apátkúti vadászház is. A pilisszentlászlói apátságnál ered az Apátkúti-patak, innen a neve. 
Nagybükk Groß Buch Krószpuehn 
A patak völgyében még egy Nagybükk elnevezésű erdőrész van, ennek a neve szintén egy ,,nagy bükkfá”-ról ered.                           
(Folytatjuk) 
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Jöj jön,  aminek jönnie kel l  
 

Százszor megfogadtam, hogy nem fogok válaszolni a 
Visegrádi Civil Élet hasábjain megjelenő írásokra, de úgy 
látszik, megkezdődött az, amit én csak későbbre vártam: a 
kampány. Mivel a választási programok vitaanyagként is 
felfoghatók, így ezekkel foglalkozni tulajdonképpen a 
közügyekben résztvevőknek valamilyen szinten kötelező, 
minden pártállástól függetlenül. 

Nem szeretném senkivel elhitetni, hogy én nyaltam 
hegyesre a piramisokat egy éjszaka, ezért ha megtisztelnek 
azzal, hogy elolvassák a véleményemet, úgy azt kérem, úgy 
fogják fel, hogy ez csak egy vélemény a sok közül, ami vagy 
igaz, vagy nem. 

Bevezetésképpen először arról írnék egy-két sort, hogy ha 
én kampányolnék, kerülném azokat az elcsépelt, nagyon 
hosszan sorolható szlogeneket, melyek valahogy így szólnak 
röviden: Visegrád a Dunakanyar éke és fővárosa, vagy 
történelmi múltja és természeti szépsége miatt Visegrád nagy 
fejlődés előtt álló város, vagy Visegrád meghatározó 
szerepet kell, hogy vállaljon stb. stb. Ezt én tíz éve hallom 
úton-útfélen mindenkitől. Az tény, hogy Visegrád az 
Visegrád, de ez egy állapot és nem érdem. Azzal lehetne 
dicsekedni, hogy ezt az állapotot kihasználva mit értünk el, 
ha elértünk valamit. De félek, akkor a cikornyás oldalak egy-
két bekezdéssé zsugorodnának. Mindenképpen kerülném a 
morális tanítást és az erkölcsi útmutatást. Félre ne értsék, én a 
munkában az embert becsülöm a legtöbbre, de a választási 
program nem igazán erről szól. Ezek a fent említett sorok 
átkötő, stilisztikai szerepet betölthetnek, de a program 
gerincét véleményem szerint nem alkothatják, mert így 
számomra ezek csak a porhintéssel egyenértékűek, mondja 
azt bárki is. 

Térjünk rá tehát a lényegre! 
Kezdjük az elején. Abonyi Géza 3 pontban sorolja fel 

azokat a fejlesztéseket, melyek ,,Visegrádot a régión belül 
arra a helyre fogják emelni, amelyre múltja és fekvése végett 
méltán tarthat igényt”. Ezek az elképzelések legalább 5–8 
évesek, ha nem régebbiek. A baj csupán az, hogy külön-
külön is több száz milliós, ha nem milliárdos beruházást 
igényelnek. Befektetők kellenének. Tudtuk eddig is, csak 
valahogy nem tolakodnak. Hogy miért? Talán azért, mert a 
háromból kettőre bizton kijelenthető: profitot az életben nem 
fog termelni. Legalábbis én még nem láttam Magyarországon 
sem történelmi parkot, sem sportcentrumot, mely el tudta 
volna magát tartani. Lehet, hogy tisztességes üzlet az, hogy 
mi adjuk a területet, a befektető a pénzt, és a hasznon 
felezünk, de kérdezem én, ha ma Magyarországon egész 
régiók állnak sorban a befektetőkért olyan feltételekkel, hogy 
a nyereségből nem kérnek részt, sőt még adót sem kell 
fizetniük, csak telepítsenek termelő ipart és foglalkoztassák a 
lakosságot, akkor ki fog ide befektetni kétes megtérüléssel? 
Még akkor is, ha Visegrád az Visegrád. Ha én lennék az 
önkormányzat, szívesen adnék területet a helyi 
vállalkozóknak, a fele haszonért. De ez, azt hiszem, még 
helyi ,,vállalkozói szemmel” is nonszensz. Visszatérve az 
eredeti ötletekre, én ezeket jónak tartom, csak kicsit 
álomszerűnek, egyszer talán majd sikerülnek. Azt hiszem, 
Visegrád fejlesztését nem itt kell elkezdeni. Itt lényegesebb 
és apróbb problémák várnak megoldásra. 

A lap belső oldalain a Visegrádi Vállalkozók Egyesületének 
a helyhatósági választásokra készített megvalósítási 
programját olvashatjuk. Végigolvasva, kicsit sok a ,,líra” és 

kevés a tény, de azért vannak konkrétumok. Nem veszem 
magamnak a bátorságot, hogy az egésszel vitába szálljak, 
tehát nem szeretnék belemenni a különböző fejezetek 
bírálatába (bár azt kicsit furcsának tartom kívülállóként, hogy 
Visegrád egész-ségügyi helyzetét két mondattal el lehet 
intézni), hiszen én nem értek mindenhez. Maradjunk a 
,,Kultúra, oktatás, kulturális örökség” fejezetnél, abban egy 
kicsit érintve vagyok (talán megszólítva is), és talán értek is 
hozzá valamelyest. Abban biztos vagyok, hogy ezt a fejezetet 
szakember nem látta. 

Kezdjük az apróságokkal, amikre igazából időt sem 
szabadna pazarolni. Számomra értelmezhetetlen a ,,középkor 
kulturális életének fontos állomáshelye” kifejezés. Szívesen 
olvasnám annak az ötletnek a bővebb kifejtését is, hogy 
hogyan vennének részt a helyi lakosok a múzeum 
fejlesztésében és tevékenységben. Én a nemzetiségi kultúra 
megőrzésének támogatásában nagyobb szerepet adnék a 
kisebbségi önkormányzatnak, mint a nemzeti kultúra 
megőrzésében, bár az utóbbi éppoly fontos. A helyi 
rendezvények szervezésével kapcsolatban a ,,beszéljünk 
egymással, dolgozzunk együtt” mondatokat értem, és 
támogatom (bár tavaly, úgy emlékszem, városnapi 
rendezvény szervezéséből a felkérés ellenére a vállalkozók 
egyesülete szállt ki, és ez a magatartás nem ez irányba mutat). 
Az, hogy milyen rendezvényekre van szükségünk, miben 
gondolkodjunk, ennél a megállapításnál véleményem szerint 
többet érdemelt volna. A kábeltelevíziós mondatot teljesen 
nem tudom értelmezni, de mint tudjuk, ez a szolgáltatás 
kivitelezés alatt áll. Ezzel kapcsolatban beszélhetnénk az 
előttünk álló lehetőségekről, hiszen lehetne helyi (vagy 
inkább regionális) stúdiót kiépíteni, a technika adott lesz rá. 
Ezen lehet gondolkozni, ez valóban egy jó lehetőség. Erről 
viszont nem olvastam egy szót se. Az éves rendezvénynaptár 
és a közhasznú társaság gondolata nem új, ettől függetlenül 
persze jó ötlet. Több megbeszélés is volt már mindkét 
ügyben, reméljük, lesz belőle valami. 

A moziról, könyvtárról és művelődési házról egy sor sem 
íródott. Ha cinikus lennék, azt mondanám, vagy minden 
rendben van, vagy nem fontosak. Azt hiszem, az épületek, de 
főleg a benne folyó munka megérdemelt volna legalább egy 
mondatot. Nem baj, spongya rá. 

Térjünk rá az érdekesebb témákra. Talán az egész program 
egyik legizgalmasabb része a középiskolák (mert kettő kell!) 
alapításának kérdése, mert ezt a ,,település városi rangja 
igényli”. Hát kérem, ha valaki csak szőr mentén ismeri a mai 
iskolák (itt modern, jó színvonalról beszélünk természetesen) 
finanszírozását, az tudja, hogy Visegrád a mai helyzetben egy 
középiskolát sem tudna eltartani, nemhogy kettőt, melyből az 
egyikhez még természetesen egy jó színvonalú kollégium is 
tartozik. Ez álom. Meg kell csak kérdezni Esztergom város 
oktatási irodájának vezetőjét, ha nekem nem hisznek. Ő 
elmesélheti, mibe kerülne ez a városhoz ,,méltó rang” 
kivívása. Esztergom városa az Esztergomban működő kilenc 
középfokú intézményből hármat (!) (ez a Kereskedelmi és a 
Közgazdasági Szakközépiskola és a Szent István 
Gimnázium) tart fent (a többi vagy megyei vagy egyházi 
fenntartású intézmény) és egy kollégiumot. Ennyit bír 
Esztergom (éves költségvetése kb. 8 milliárd forint). Az 
állami pénzeken kívül Esztergom 50 millió forintot költ 
pusztán a működés fenntartására. Az épületek karbantartása, 
felújítása ezen felül van.  
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_  

_  kampány és választás 
 

A kollégiumra önerőből 120 millió forintot költött tavaly a 
város (ehhez adott az állam 280 milliót). Az esetleges 
iskolaalapítással együtt járó beruházás költségeiről itt egy 
szót sem szólok, ezt tessék hozzágondolni. Én itt csak 
azokról a konkrét összegekről írtam, amit minden évben a 
városnak kell kitermelnie, és az általános iskolai részekről itt 
nincs szó! Belegondolt ebbe valaki is komolyan?  

Ha az előző részen kigondolkoztuk magunkat, vágjunk bele 
a másik gyönyörű részbe, az ,,idegenforgalmi rendezvények” 
– már amennyire a szabadtéri színház az – témakörébe. Hát 
igen. Egy ilyen színház kialakítása a legszerényebb keretek 
között 50 millió forint. Meg kell csak kérdezni az Esztergomi 
Várszínház igazgatóját (már megint egy esztergomi példa, és 
ez nem véletlen, hiszen direkt nem a Szegedi Szabadtéri 
Játékokat hoztam példaként, de még csak nem is az 
Esztergomi Nyári Játékokat, hanem egy szerény kis 
színházat). Ha ez megvan, akkor jöhet az éves fenntartás, ami 
szintén 45–60 milliót emészt fel. Ha valaki egy kicsit is 
ismeri a mai produkciók költségeit és művészgázsikat, az 
ilyet komolyan le sem ír Visegrádon. A legolcsóbb utazó 
előadású opera ma talán a Kolozsvári Nemzeti Opera, 
melynek egy előadása 5 millió forintba kerül. Egy átlagos 
színházi produkció bemutatása úgy, hogy az nem saját 
színrevitel (és így a legolcsóbb): 1,5–2 millió forint. Egy 
monodráma saját bemutatóként több mint 1 millió forint. 
Soroljam még? Egy két fős komolyzenei koncert (persze, az 
árak rettentő változatosak), ha az előadók nemzetközileg is 
elismertek, rezsiköltségen legalább 150–200 ezer forintba 
kerül. Ezek az árak semmiféle plusz költséget nem 
tartalmaznak, pusztán a produkció áráról van szó. 

Tételek ezek a fent felsorolt költségek Visegrádnak, egy kb. 
280 millióval gazdálkodó településnek? Kérdezem: bele 
gondolt ebbe valaki komolyan, mielőtt papírra vetette? Ehhez 
az ígéretekhez még hozzájön az új egészségház felépítése, a 
közvilágítás felújítása és a kábelek föld alá helyezése, 
kerékpárút, járdák és utak építése, a városközpontban 
parkolók kialakítása, a díszburkolat és díszkivilágítás 
kiépítése, új játszótér kialakítása, a horgásztó helyreállítása, 
kirándulóút kiépítése,  a  strand  fejlesztése  és  még,  
gondolom,  ,,Dárius  

kincse”, mert abból talán kifutja a finanszírozás. Ha durván 
akarok fogalmazni, ez népámítás, komolytalan és felelőtlen 
ígérgetés. 

Véleményem szerint, ha valaki programot alkot, akkor: 
1. valóban olyan ötletekkel álljon elő, melyek a település 

érdekeit és fejlődését szolgálja, és nem a nyomorba döntését; 
2. mindezen ötletek fontosságát észérvekkel támassza alá; 
3. a megvalósítás módját, idejét és feltételeit is tárja az 

olvasó elé; 
4.  jelölje  meg  azokat  a  pénzügyi  forrásokat,  melyekből 

mindez finanszírozható. 
A finanszírozásnál mindig mindenki előjön a pályázati 

aduval. Véleményem szerint egy várost minden körülmények 
között működtetni kell (minden komolyan felvállalt, az 
alaptevékenységeken felül felvállalt intézményével – pl. mozi 
– együtt). Olyan nincs, hogy egyik évben van nyári zenés 
esték, másik évben nincs, mert nem nyert a pályázat. Tehát 
csak olyat vállaljunk fel, amit működtetni is tudunk. 
Természetesen pályázni mindig kell. Ha ezek egy komolyabb 
eseményhez, vagy produkcióhoz segítenek hozzá, az jó. Ha 
egy-egy nagyobb fejlesztést tudunk ebből megvalósítani, 
annak örülni kell. Zárójelben jegyzem meg, hogy a 
pályázatokhoz is be kell tenni a saját önrészt. De erre 
alapozni egy település életét szintén komolytalan. 

Véleményem szerint sok mindent kell még megtanulnunk. 
Legelőször is a szerénységet. Ha ez már megy, akkor 
valószínűleg jobban meg tudjuk majd becsülni azt, amink 
van, illetve azokat, akik szó nélkül, csendben teszik kitartóan 
a dolgukat. Az sem árt, ha egy percre csendben maradunk, és 
elgondolkozunk. Biztos vagyok benne, hogy ennek 
eredményeként fel lehet állítani egy olyan programot, mely 
lépésről lépésre (lehet hogy kis lépésenként), de a város 
jövőjét és fejlődését szolgálja. De hangsúlyozom, olyan 
programot állítsunk fel, amit meg is tudunk valósítani. 
Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy ha lehetőségünk, 
jó szerencsénk vagy kitartó munkánk időközben nagy 
fejlesztéseket tesznek lehetővé, azt ne használjuk ki. Sőt! De 
addig is ,,söpörjük fel magunk előtt a járdát”. 

Mikesy Tamás 

 
Szeptembertől zeneoktatás az Áprily Lajos Általános Iskolában 

 

Talán emlékeznek rá a Kedves 
Olvasók, milyen nagy vihart kavart, 
amikor megszűnt Visegrádon a 
zeneoktatás pár évvel ezelőtt. Az 
okokról akkor is tájékoztattuk a 
lakosságot, s csak reményünknek 
tudtunk hangot adni, hogy 
szándékunkban áll újraindítani a 
hangszeres képzést.  

A képviselő-testület döntése után 
megkezdtük az alapfokú 
művészetoktatás alapjainak lerakását. A 
2001/2002-es tanévben az előképző 
szolfézsoktatást indítottuk be 29 fővel, 
valamint az óvoda nagycsoportjában. 
Most ott tartunk, hogy a következő 
tanévtől az előképző mellett hangszeres 
oktatást is biztosítunk: zongora, 

klarinét, furulya, cselló és gitár 
hangszereken. A tárgyi és személyi 
feltételekhez az önkormányzat 
teremtette meg az anyagi hátteret a 
költségvetésben tervezett 1 millió Ft-tal 
(hangszervásárlásra) és két zenetanár 
álláskeretével.  

A szervező, előkészítő munkák nagy 
részét Vass Henrietta fiatal, lelkes 
zenetanár vállalta és végezte. Mindent 
elkövetett, hogy felkeltse, és ébren 
tartsa a gyermekek érdeklődését; széles 
körű felmérést végzett a 
hangszerválasztás kérdésében, 
lehetőséget biztosított egy tanári 
koncerttel a leendő zenetanárok 
bemutatkozására. 

A 2002/2003-as tanév tehát 
fordulópont lesz a visegrádi Áprily 
Lajos Általános Iskola életében: egy új 
lehetőséggel gazdagodik gyermekeink 
képzése, nevelése. 

Reméljük, hogy ezzel új színfoltot 
hozunk majd városunk kulturális 
életébe, s hogy a nemzetiségi zenekar 
utánpótlásához is segítséget tudunk 
nyújtani.  

Kérem, szurkoljanak nekünk, hogy 
kezdeményezésünk sikeres legyen, s 
hogy a várható nehézségeket is le 
tudjuk majd küzdeni! 

Mezei Anna 
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Néhány szó a palotajátékokról 
 

Az utóbbi években sajnos a palotajátékok után nem jelent 
meg egy-egy értékelő írás az újság hasábjain. Értékelésre 
ugyan én sem vállalkozom, de néhány gondolatomat leírom, 
hátha elolvasásra érdemesnek tartja a Tisztelt Olvasó. 

Az időjárás kegyes volt idén hozzánk, és a jól sikerült 
televíziós reklámok hatására szép számú néző látogatott ki 
Visegrádra (ennél több nem is nagyon kell), hogy megnézze 
az idei rendezvényt. Azt hiszem, a kilátogatók nem csalódtak, 
mert a műsor igazán jó volt (ezzel ugyan korábban sem volt 
soha probléma), a Salamon-toronyban rendezett koncertek, 
színielőadások is minden igényt kielégítettek. A platánsoron 
lévő színpad is szép és tartalmas programot kínált. A vásár jó 
és színvonalas volt, és a vendéglátás is véleményem szerint 
sokkal jobb volt, mint korábban. Összességében tehát 
elégedettek lehetünk, és a résztvevőkkel, szervezőkkel, 
Visegrád lakosaival folytatott beszélgetésekből is ez derül ki.  

Miért írok akkor mégis? Azért, mert erősödni vélek egy 
olyan folyamatot, mely már tavaly elkezdődött, és 
véleményem szerint maximálisan jó irányba viheti az egész 
esemény sorsát. Arról beszélek, hogy tíz év óta ez volt az első 
olyan palotajátékok, mely minden veszekedés, idegeskedés, 
izgalom, gyomorgörcs nélkül szépen, úgy zajlott le, ahogy ezt 
önmagunktól elvárjuk. Mindenki tette a dolgát, és a kisebb- 
nagyobb részek a végére kiadták azt a képet, melyet előre 
elképzeltünk. Én meg vagyok győződve arról, hogy ennek a 
jó hangulatnak a következménye az is, hogy az emberek a 
végére nem fáradtak ki sem fizikailag, sem idegileg 
túlságosan, és ezért példa nélkülien már kedd délre olyan 
rend volt a városban, hogy  ha valaki akkor látogatott 
Visegrádra, el sem  

tudta képzelni, hogy itt két nappal korábban még tízezrek 
szórakoztak. Még a díszletek és a lelátók egy része is eltűnt. 

Még soha ennyi beöltözött visegrádit nem láttam, és még 
soha ennyi segítőkészséget nem tapasztaltam. Már tavaly is 
több visegrádi vállalkozó segített, de idén ez a szám még 
nagyobb volt. Stabarecz János, Tóth József és Balogh Zoltán 
mellett a Visegrádi Ásványvíz Kft. is támogatta a rendezvény 
szervezőit (itt csak az általam végzett részről szólok), és itt 
nem a szponzori tevékenységről beszélek, hanem kifejezetten 
a szervezők támogatásáról. Az természetes, hogy ha egy 
település ilyen nagyszabású rendezvényt szervez, az nem azt 
jelenti, hogy arra rá is kell fizetni, de az sem jó, ha pusztán 
üzleti tevékenységnek tekintjük az egészet. Én úgy 
gondolom, hogy elsősorban a lakosság közös eseményévé 
kell, hogy váljon az ilyen rendezvény; egy közös ünneppé 
kell ezt varázsolni, melyet megosztunk az idelátogatókkal.  

Az idén éreztem először azt, hogy van a rendezvénynek egy 
szívből-lélekből való összetartása, mely, ha kifelé is 
kisugárzik, csak jót tehet az eseménynek, és ez többet jelent, 
mint az extraprofit. Azt gondolom, egy barátsággal, jó 
szívvel végigvitt esemény nagyon-nagyon sokat ér egy 
közösségnek. Idén szerintem jó úton jártunk; én mindenkit 
arra biztatok, erre menjünk tovább. 

Most szánt szándékkal csupa szép dolgot írtam, mert ezek 
kiemelése viheti jó irányba a dolgot. Persze, van min javítani, 
persze voltak viták mind a pénz, mind a szervezés és a műsor 
körül. Lesznek jövőre is, csak ezeknek a hangulata, légköre 
nem mindegy. Én tehát jól éreztem magam, remélem, más is. 

                                                Mikesy Tamás 

 
A ZENÉS NYÁRI ESTÉK 
VISEGRÁDON 2002  

TOVÁBBI PROGRAMJA 
Augusztus 17. szombat, 19 óra 
A VEGANTES TRIÓ KONCERTJE 
Előadók: 
Kálmán Péter viola da gambák, ütőhangszerek 
Szabó István lant, barokk gitár, koboz, szólóének 
Tóth István furulyák, fuvola, zergekürt, ének 
 

Művészeti vezető: SZABÓ ISTVÁN Tinódi-lant díjas  
Műsoron: 
Szép dicséretek 
Balassi Bálint, Esterházy Pál és kortársainak istenes, vitézi és 
moralizáló énekei a kor hangszeres zenéivel kiegészítve 
 

Augusztus 24. szombat, 19 óra 
PEGE ALADÁR (nagybőgő),  
CSONTHA ANDRÁS (hegedű) és  
RUDOLF ANDRÁS (brácsa) 
KAMARAKONCERTJE 
Műsoron: 
J. G. Albrechtsberger: Trió 
M. Haydn: Trió 
Pege A.: Párbeszéd (brácsa–nagybőgő duó) 
Bartók B.: Részletek a 44 hegedű duóból: 1., 8., 6., 9. (hegedű–
nagybőgő duó) 
Pege A.: Népdal improvizáció 
J. B. Vanhal: Trió 
 

A koncertek a római katolikus plébániatemplomban lesznek. 
A belépés ingyenes! 

Információ a Mátyás Király Művelődési Ház (26) 398-128-as 
számán kérhető. 

M ikesy  Tamás 

Elképzelések a városnapi  
ünnepségsorozattal kapcsolatban 

 

Visegrád várossá avatásának második évfordulója idén 
szeptember 6–8-ra esik. A korábbi években bevált, most már 
hagyományosnak mondható eseményeket idén is meg kívánjuk 
szervezni, és ezeket kiegészítenénk újakkal is. 

Lesz tárlatvezetés a római erődben, Visegrád Anno címmel 
újabb kiállítás, de ezúttal tárgyi emlékekből. Természetesen lesz 
hivatalos ünnepség, és szeretnénk utána egy színházi előadást 
bemutatni.  

Szombati nap délelőttjét a sportversenyeknek, illetve a 
főzésnek, délutánját a könnyűzenének szentelnénk, és késő estig 
koncertek sokaságát hallgathatnák meg az érdeklődők. Ha 
minden jól megy, a L’art pour l’art Társulat is fellép Best of 
L’art pour l’art című összeállításával.  

A vasárnap a családi programoké lesz, bábszínházzal, 
kézműves foglalkozásokkal, és ha sikerül megszervezni, a régi 
idők sétahajókázását visszahoznánk egy estére. 

A tervezett programban még lehetnek változások, ezért 
augusztus végén részletes programfüzet kiadásával tájékoztatunk 
mindenkit az események pontos helyéről, idejéről és a 
szereplőkről. Addig is várunk minden segítő ötletet és 
felajánlást! 

                                              Mikesy Tamás 
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Fontos tudnivaló! 
 

Értesítjük a Visegrádi Hírek olvasóit, különösképpen a 
szeptemberi számban írást megjelentetni szándékozókat, hogy a 
szeptemberi szám lapzártája kivételesen hamarabb, augusztus 
26-án lesz. Kérjük, írásaikat eddig a dátumig adják le a 
könyvtárban vagy valamelyik szerkesztőségi tagnál. 
Megértésüket köszönjük, s egyben kérjük, hogy írásaikat a 
jövőben lehetőleg gépelve (floppyn is jó!), és csak a végső 
esetben kézírással szíveskedjenek leadni a szerkesztés 
megkönnyítése érdekében!                        Szerkesztőség 

 
Helyesbítés 

 

A Visegrádi Hírek júliusi számának ,,mellékleteként” egy kis 
cédula arról tájékoztatott, hogy én is a polgármesterjelöltek között 
vagyok, azaz indulni kívánok az őszi polgármester-választáson 
Visegrádon. 

Bognár Ferenc képviselő úr jó szándékát nem vitatva, városunk 
polgárainak hibátlan tájékoztatása érdekében mégis kénytelen 
vagyok pontosítani. 

Nos! Én Bognár képviselő úrnak, amikor megkeresett a 
választással kapcsolatos, általa összehívott egyeztetést megelőzően, 
azt mondtam, hogy ha egyértelműen érzékelhető lesz számomra a 
választópolgárok egy részének kívánsága, hogy induljak a 
polgármesterségért, akkor ennek látom lehetőségét. 

Tehát polgármester-jelöltséget vállaló nyilatkozatot nem tettem.        
Dobó István 

 
HÍRMONDÓ 

 

A tárgyalásokon előjött, hogy a Castrum esetleg azért menne bele 
a szerződések visszacsinálásába, mert neki már, Simon Péter 
elmondása szerint, 2003 őszére készen lesz a téli-nyári 
gyógyfürdője, és a strand tavaszi nyitásához pedig kb. 200 millió 
kellene a kisebb felújításokra és a kötelező vízforgató kialakítására. 
A leendő, közös társaságba való beszálláshoz az eredeti, 100 milliós 
vételárat tartja alapnak, és számukra az új társaság is csak Simon 
Péter vezetésével képzelhető el. 

Más: a polgármesterjelöltek egyformán azon a véleményen 
vannak, hogy sok az öt induló; legalább 2-3-nak vissza kellene 
lépnie, valamint mindegyik úgy érzi, hogy a többinek kellene 
visszalépnie. Hiányzik tehát részükről a város jövőjéhez szükséges 
önzetlenség, és így megmarad a szétszakadtság, ez pedig a jelenlegi 
állapot konzerválását jelenti. Késik az összefogás.                                                 
Bognár Ferenc 

 
Óvoda hírei 

 

Ismét eltelt egy nevelési év, s a síró-rívó kiscsoportosokból 
magabiztos középsősök, s az izgő-mozgó ötévesekből az iskolai 
életre érett első osztályosok lettek. 

Kihasználva a szűkebb és tágabb környezet nyújtotta 
lehetőségeket, sokat kirándultunk, sétáltunk, a nyári nagy 
hőségben élveztük a Duna hűsítő hatását. Voltunk 
bábszínházban, vendégül láttuk a dömösi ovisokat, bicikliztünk a 
sétányon, barlangot építettünk a hegyoldalban. Emellett igen 
nagy hangsúlyt fektettünk a szakmai munkánkra, hiszen az új 
Pedagógiai Programunk nagy szabadságot ad óvónőinknek, de 
éppen ezért nehéz úgy dolgozni, hogy az óvodai tevékenység 
minden területét úgy érintsük, ahogy az adott korcsoport 
színvonala (ezen belül az egyes gyermekek) kívánja. Ilyen 
tevékenységi körök az óvodában: játék, vers-mese, ének-énekes 
játékok, rajzolás, mintázás, házimunka, mozgás (torna), külső 
világ tevékeny megismerése (környezetünk). 

Az Országos Alapprogram kimondja, hogy a matematikát 
(számolás) úgy kell a gyermeknek ,,tanítani”, hogy a fent említett 

tevékenységeket átszője. Minden napot megtervez az óvónő, s 
míg a gyerek úgy érzi, hogy ,,csak” játszik, egy adag ismeretet 
csempészünk a fejébe. Tudnunk kell bármilyen kérdésre 
válaszolni, pl.: miért nem esik le a napocska az égről?, hol 
vannak most a dinoszauruszok?, mit jelent az, hogy védett 
növény? 

Az óvodai szünet július 29.–augusztus 27-ig tart. A nyitva 
tartás első napja kedd; ez azért van így, mert hétfőn minden óvó- 
és dajka néni azon dolgozik, hogy a takarítás után a gyerekek 
fogadására alkalmassá tegyék a csoportszobákat. 

Munkatársaimnak megköszönöm éves munkájukat, jó pihenést, 
kellemes nyaralást kívánok mindannyiuknak, az óvodás 
gyermekeknek, s szüleiknek egyaránt. 

                                                            Dobó Istvánné 
óvodavezető 

BÚCSÚ SIMON IMRÉTİL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Tudtuk, hogy beteg. Évek óta folytatta a küzdelmet – mi úgy 

láttuk: eredményesen. Lételeme volt a sport úgy is, hogy 
szervezte, népszerűsítette. Amikor elvállalta a sportcsarnok 
vezetését, tudtuk, hogy jó kezekbe kerül az intézmény, jó 
kezekbe kerül a helyi sport szervezésének ügye, mert nem csak 
gondnoknak, hanem sportszerető sportszervezőnek tekintette 
magát. 

Becsülettel és korrektül vállalt fel minden sportágat, legyen 
az kézilabda, tenisz, labdarúgás, asztalitenisz, tollaslabda vagy 
sakk. 

Saját meccsét elveszítette! Valószínű, hogy utolsó tudatos 
gondolatai közt Visegrád sportjának is helye lehetett, hiszen a 
téli teremlabdarúgó-bajnokság záróeseményei idején lett 
rosszul, akkor kezdődött utolsó ,,szettje”. Sajátos, gyors 
beszéde, szívből jövő kacagása, szemüvege mögött felcsillanó 
,,szem-nevetése” megmarad emlékezetünkben ugyanúgy, 
ahogy őrizni fogjuk a sport-, ember- és Visegrád-szeretetből 
fakadó kezdeményezéseit: a Szigeti Antal emlékére indított téli 
focibajnokságot, a Magyar László Tornacsarnok elnevezés 
mellett való kiállását. 

Utolsó – nyugdíj melletti – munkahelye az Áprily Lajos 
Általános Iskolához kötötte, s amikor megvált közösségünktől, 
kissé meghatódott az Áprily-verseskötet átvételekor a beírt 
idézet olvastán: ,,Figyeld a Dunán elfutó hajókat / és valld: az 
óra gyorsan illan el. / De amíg élsz, a múlt, a dal s az erdő / és 
az örök vágy emberré emel.” 

Kedves Imre! Nyugodj békében! 
Az iskola archívumában találtam egy 1965-ből származó 

albumot, ahol az ,,Akikre büszkék vagyunk!” oldalon 
fiatalkori – akkor még vegyész technikusi – fényképedet 
fedeztem fel. Igen. Büszkék lehetünk, büszkék vagyunk Rád, 
akik munkatársaid, barátaid lehettünk! 

Az ÁLÁI dolgozói nevében: Mezei Anna igazgató 
 

Ismét búcsúzik a Nyugdíjas Klub 
 

Meghalt ROZNIK SÁNDORNÉ, aki megbetegedése előtt öt évig 
volt a klub tagja. 

Emlékét megőrizzük. 
                                                 A Nyugdíjas Klub 
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Dunakanyar  
Vagyonvédelem 

Biztonsági rendszerek kiépítése, 
rádiófrekvenciás  

és telefonos távfelügyelet  
biztosításával, 

vonuló járőrszolgálattal. 

Már kiépített riasztórendszerét is  
csatlakoztathatja központunkra. 

Már 7 éve eredményesen működik  
távfelügyeleti rendszerünk 

a Dunakanyar területén. 
Frekvencia engedélyszám:  

11911-1/2001. 
Hívjon bennünket bizalommal! 

LÉNÁRD PÉTER 

06 (20) 9117-775 

CSITNEKI TIBOR 

06 (20) 9205-424 

UTAZÁS! 
 

TENGERPARTI NYARALÁSOK 

(GÖRÖG, OLASZ, TÖRÖK STB.), 
KÖRUTAK, AKCIÓS UTAK! 

Irodánk utazási biztosítások kötését is vállalja 
 

HUNGARO-REISEN 
2025 Visegrád, Fő u. 68. 

Tel.: 398-112  Fax: 397-133 

 

A Kormos Vegyesbolt 
(2025 Visegrád, Mátyás király út 8.) 

eladó vagy kiadó 
Érdeklődni lehet: 
06 (30) 307-5923 

 
KÜLFÖLDI UTAZÁSOK  

AKCIÓS AJÁNLATOK 
 

KÜLFÖLDI  
ÚTJÁHOZ  
NÁLUNK 

UTASBIZTOSÍTÁST  
IS KÖTHET 

 
Tel./Fax: 397-127                         Várjuk irodánkban! 
Visegrád, Fő u. 46.                A Korona Galéria mellett 

 

Parképítési munkáimhoz  

fiatal, energikus munkaerıt keresek  

kiemelt fizeéssel. 

Jelentkezés: 
Barabás Gábornál, 

2025 Visegrád, Bányatelep 7. 
Tel.: (26) 398-004  

vagy 06 (30) 9615-795 

 

Hirdessen 
a Visegrádi Hírekben! 

Hirdetési díjaink: 
egész oldal 10.000 Ft + áfa 

fél oldal 5.000 Ft + áfa 
negyed oldal 2.500 Ft + áfa 
nyolcad oldal 1.250 Ft + áfa 
tizenhatod oldal 625 Ft + áfa 
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HŰSÍTŐ KAMATESŐ 
a SUZUKISUZUKISUZUKISUZUKI RÓMAINÁL! 

(Közkívánatra, augusztus 31-ig!) 
 

           – 10% előleg kezes és jövedelemigazolás nélkül, 
             – vagy 20% előleg és nagy értékű ajándékcsomag. 
 

 

    Ismét nagy sikerű limitált modellek, 
     már EURO III-as motorral! 
     (Swift 1.0 GL Silver, Swift 1.3 GS Sport VI, Wagon R+ Extra) 
 
     30%-tól CASCO-mentesség! 
 

     ÓRIÁSI használtautó-VÁSÁR! 
     3-4 éves Suzukik nagyon jó áron, már 1.200.000 Ft-tól! 
     Most átírási költség nélkül! 
  
 

A LEGJOBB AJÁNLATOT BIZTOS TŐLÜNK KAPJA! 
 

     – Teljes körű szervízszolgáltatás 
      – Eredetiségvizsgálat, zöldkártya  
      – Karosszéria és biztosítási munkák 

 

www.suzukibarta.hu, www.autodata.hu, www.vezess.hu 
 

      1039 Budapest III, Rákóczi u. 33.  
 Tel.: 240-4444 (Szalon) 
          436-7920 (Szerviz) 
Márkakereskedés és Szervíz Ny.: H–P: 8–18, Szo–V: 9–13 

 

 

DUNAKANYAR INGATLAN CENTRUM 
Alapította: Zimányi Péter 1996-ban 

 

Ingatlanközvetítés – Értékbecslés 
Leányfalu, Móricz Zs. (Fő) út 125. sz. alatt 

 

l  ingyenes helyszíni felmérés, tanácsadással 
l  az eladók részére teljes körű ügyintézéssel 
l  a vevőket az eladó ingatlanhoz elkísérve, a mun- 
    katársunk nyújt szakszerű tájékoztatást 
l  irodánkban  gyors,  kényelmes, diszkrét  és  
    törvényes ügymenetet garantálunk 

KÉRJEN INFORMÁCIÓT TELEFONON! 
Iroda: 26-381-431; Mobil: 06-209-834-796 

Fizetőképes vevőink részére családi házakat, 
nyaralókat, építési telkeket keresünk! 

 
 

 
 

 VISEGRÁDI HÍREK 
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala 

Megjelenik havonta, 700 példányban 
Felelős szerkesztő: Mikesy Tamás 

A szerkesztőbizottság tagjai: 
Borsody István, Gróf Péter, dr. Gróh Dániel, Kálazy László, 

Mezei Anna, Mikesy Tamás, Schandl Lajos 
Kéziratleadás: minden hó 1-jéig 

Írásaik tartalmáért a szerzők vállalják a felelősséget! 
Szerkesztőség: 2025 Visegrád, Széchenyi u. 11. 

Telefon: (26) 398-128,  fax: (26) 398-163 
Szerkesztőségi órák: szerdán 14–16 óra között 

ISSN 1587-7477 
Tipográfia: Borsody István 

Nyomdai munka: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Vizsgával rendelkezı 

 

személy- és vagyonır vállalkozó 
ingatlanok, építési területek, épületek, 

objektumok ırzését vállalja 
 

(„több éves tapasztalat, kutyával”) 
 

Cím: 2025 Visegrád, Sziget u. 5. 
Tel.: 06 (30) 227-4127 

 

Kımőves munkák 
– falazás, vakolás, betonozás – 

kivitelezését, kisebb javításokat  
és nagyobb átépítéseket 

egyaránt vállalok 
 

Niegreisz Béla 
kőműves vállalkozó 

Tel.: 06 (20) 397-4807 



  
 
 
 
 
 

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 
 

 

XVIII. évfolyam 9. szám                                                                                                                             2002. 
szeptember 
 

 

A városnapi rendezvénysorozat programja 
2002. szeptember 6–8. 

 

Szeptember 6. (péntek) 
10.00: A Visegrád Gizella-majori római erőd vagy az 
időjárástól függően a Lepence-völgyi római őrtorony 
bemutatása az érdeklődő visegrádi lakosoknak, és az elmúlt 15 
év ásatási eredményeinek ismertetése 
A műemléki sétát vezeti Gróh Dániel és Gróf Péter 
Találkozó 9.45-kor a visegrádi révnél található buszmegállóban, 
indulás a 9.50-kor Esztergom felé közlekedő menetrend szerinti 
busszal. 
17.00: A Visegrád Anno című kiállítás megnyitása a 
művelődési házban 
A Visegrádi Fiatalok Klubja által összeállított anyag Visegrád 
második világháború előtti életének tárgyi emlékeiből válogat 
18.30: Sétahajós kirándulás 
Egy óra kellemes időtöltés a Dunán a Héda fedélzetén. Indulás a 
révállomástól, előzetes bejelentkezés alapján. Helyfoglalás a 06 
(30) 386-8010 vagy a 398-128-as telefonszámon 
20.00: Brassai Gabriella tárlatának rendhagyó megnyitója a 
Belvárosi Kávézóban, ezt követően az InterPál együttes 
(Széchy Pál emlékzenekar) koncertjét hallgathatják meg az 
érdeklődők 
 

Szeptember 7. (szombat) 
14.00: Főzőverseny a Présház büfé udvarán 
A versenyre családok, baráti körök, csapatok jelentkezését 
várjuk. Érdeklődni és jelentkezni a Présház büfében, Friedrich 
Istvánnál lehet. Előzetesen kb. 100 adag étel elkészítésére 
számítunk, melyet zsűrizés után kiosztunk a szurkolók között 
100 korsó sörrel kiegészítve. A főzéshez szükséges feltételekről 
és alapanyagokról gondoskodunk, bográcsról előzetes egyeztetés 
szerint. A speciális fűszereket mindenki magának biztosítja 
18.30: Sétahajós kirándulás 
Egy órás kellemes időtöltés a Dunán a Héda fedélzetén 
(feltételek a pénteki napnál leírtak szerint) 
19.00: A Túlélők együttes koncertje a Présház büfé udvarán 
 

A városközpontban felállítandó nagyszínpad műsora: 
16.30: Műsorismertetés és a könnyűzenei koncertek kezdete 
17.00: Hivatalos ünnepség 
Visegrád Város Tiszteletbeli Polgára cím adományozása. 
Az ünnepségen közreműködik a Szent György Lovagrend és 
Primavera táncegyüttes 
17.30: Jazz Steps együttes koncertje 
18.30: A L’art pour l’art Társulat műsora 
Best of l’art pour l’art címmel a társulat legjobb dalaiból és 
jeleneteiből láthatnak és hallhatnak válogatást az érdeklődők 
19.45: A Four Fathers együttes koncertje 
21.00: A Rat Boys együttes koncertje 
22.15: További Magyar Hangok koncert 
 

Szeptember 8. (vasárnap) 
14.30: Kézműves foglalkozások (gyöngyfűzés, bőrözés, 
gyékényfonás, babkészítés stb.) 18.00-ig a királyi palotával 
szemben lévő, ún. Nyers-telken (rossz idő esetén a moziban) 
16.00: Bolyki Lajos árvízi emlékművének felavatása a 
Platánsoron 
16.15: Az Óperenciás Bábszínház szabadtéri műsora kicsiknek 
és nagyoknak a királyi palotával szemben lévő, ún. Nyers-telken 
Az előadás címe: Fortélyos mester kalandjai (rossz idő esetén a 
moziban) 
17.00: A királyi palota látogatók előtt lezárt kertjének 
bemutatása az érdeklődő visegrádi lakosoknak 
A múzeumi sétát Szőke Mátyás múzeumigazgató vezeti 
18.30: Sétahajós kirándulás 
Egy órás kellemes időtöltés a Dunán a Héda fedélzetén 
(feltételek a pénteki napnál leírtak szerint) 
 

A rendezvény mindhárom napjának minden programja ingyenes! 

Mindenkit szeretettel várunk! 
 

Mátyás Király Művelődési Ház 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
A rendezvény a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatásával valósult meg 
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Háziállatok a honfoglaló és kora Árpád-kori magyarságnál 
 

Kalandozó magyarok először 862-ben jártak a Kárpát-
medencében, majd ezt követően többször is beavatkoztak a 
morvák és a keleti frankok viszályaiba. Lovascsapataik rövidesen 
ismertek lettek a nyugat-európai népek körében. Az általuk 
okozott pusztítás és a nyugatiak körében keltett pánik 
következtében a keresztény krónikások sötét és torz képet 
festettek róluk, amely hosszú időn át beleivódott a környező 
népek tudatába. 

A kalandozó, majd a Kárpát-medencében megtelepedett 
magyarság valóban nem hagyott hátra impozáns templomokat, 
kolostorokat és várakat – mint ahogy nem hagytak a korai 
frankok, langobardok, vikingek sem –, de ránk maradtak 
mindazon emlékek, melyek a földben megőrződtek. Ezek alapján 
vált szembetűnővé magas fokú kézművességük és fejlett, 
színpompás művészetük. A régészeti feltárások gyarapodásával 
az életmódjukról kialakított képet is sikerült tovább finomítani. 

A magyaroknak a Kárpát-medencébe vezető útvonalán kevésbé 
ismerjük állattartási viszonyaikat, de valószínűsíthető, hogy a 
vándorlás időszakában is fajokban gazdag lehetett. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A csontleletek alapján rekonstruált honfoglalás kori ló 
 

Honfoglalás kori sírokból szarvasmarha, juh, kecske, sertés, ló, 
kutya, lúd, tyúk és réce maradványai ismertek. Valószínű, hogy 
eleink ezeket a háziállatokat már magukkal hozták Kelet-
Európából a Kárpát-medencébe, és nem itt vették át. 

A fentiekhez feltehetően hozzájárulhatott a macska és a szamár 
is, hiszen mindkét faj előfordult a Fekete-tenger mellékén a 
görög kolonizáció, a Kárpát-medencében pedig a római 
császárkor óta. A teve meglétére utal az az írásos adat, mely 
szerint 1189-ben Esztergomban III. Béla király Barbarossa 
Frigyes átvonuló kereszteseinek egyebek mellett három tevét 
ajándékozott. A Képes Krónikából is ismert teveábrázolás. 
Ezenkívül őseink Kárpát-medencébe vezető útvonalának déli 
peremén mindenütt őshonos faj volt ez az állat, ezért bárhol 
előfordulhatott az átvétele. 

A vándorlás időszakában és a Kárpát-medencében is 
kétségtelenül lovaikat ismerjük a legjobban. Ennek oka, hogy a 
lókoponyával és lábvégekkel eltemetett honfoglalás kori sírok 
meglehetősen gyakoriak. Lovaik az eurázsiai vadlovak 
háziasított leszármazottai voltak. Jellemzőjük az átlagosan 137-
138 cm-es marmagasság és a vékonylábúság. A legelterjedtebb a 
közepes fejhosszúságú, széles pofájú és homlokú ló volt. A 
sírokba majdnem mindig méneket, vagy herélteket temettek. 

Géza és István államszervező tevékenysége révén kerültek 
hozzánk a páncélos lovasok által használt hidegvérű, vastaglábú, 
nehézkes nyugat-európai lovak. Ez utóbbiak a csontjaikon kívül 
az ábrázolások alapján is jól megkülönböztethetőek. 
(Jellemzőjük a vaskos törzs, dús sörény-, farok- és csüdszőrzet.) 
A nehézpáncélos lovasságra való váltást egyéb régészeti 

leletekből is jól nyomon követhetjük. Eltünedeztek a magyarok 
korábbi harcmodorához illeszkedő szablyák és a 
lovaglástechnikát meghatározó körteformájú kengyelek, 
helyettük egyenes, kétélű kardok és az ezek lóról való forgatását 
megkönnyítő ún. trapéz alakú nyugati jellegű kengyelek jelentek 
meg a X. század végén, XI. század elején. A klasszikus 
könnyűlovas harcmodor azonban még hosszú ideig nem tűnt el 
teljesen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rövid szarvú szarvasmarhát 
ábrázoló ezüstveret 
honfoglalás kori sírból 

 

Sokáig kérdéses volt, hogy a magyarság hozott-e magával 
sertéseket a Kárpát-medencébe. Amellett, hogy a sertés 
vízigényes és nehezen terelhető állatfajta, kondák tartása mégis 
valószínű. Ugyanakkor az is elképzelhető, hogy itt is gyorsan 
elterjedhetett a honfoglalók körében, lévén a sertés a 
legszaporább haszonállat. Az azonban biztos, hogy a disznók 
jelentősége messze alatta maradt a juhoknak és a 
szarvasmarháknak, legalábbis a XIII. század második feléig. 

Sokáig tartotta magát az a nézet is, hogy a honfoglalók juhai a 
dugóhúzószerűen pödrött, ,,V” alakban álló szarvú rackák 
voltak. Ez az állat azonban csak a XVI–XVII. században tűnt 
fel, valószínűleg tudatos tenyésztés eredményeképpen. 
Legvalószínűbb, hogy a magyarok juhnyájai vízszintesen álló, 
széles ívekben csavarodó szarvú állatokból álltak. Ez a fajta a 
legkorábban a Kr. e. IV. évezredben tűnt fel Mezopotámiában és 
Egyiptomban, ezer év múlva pedig Levantén, Anatóliában, 
Iránban és a Kaszpi-tenger mellékén. Száraz és meleg területeket 
kedvelő állatok voltak, a magyarokhoz valószínűleg délkeleti 
kapcsolataik révén kerültek. Az Árpád-korban is igen elterjedtek 
maradtak. 

A honfoglalás és Árpád-kori szarvasmarha viszont 
egyértelműen nem azonos a mai szürke magyar marhával. (A 
hosszú szarvú magyar marha a XIV–XV. században tűnt fel 
először.) Korai falvaink állatcsontanyaga, valamint egy 
honfoglalás kori sírból előkerült ezüstveret és több más 
ábrázolás is egyértelműen bizonyítja, hogy ebben az időszakban 
a rövid szarvú és kisebb termetű szarvasmarhák voltak a 
jellemzőek. Ez a méretcsökkenés egyébként a korszak 
valamennyi háziállatát érintette és az erős klímaromlás 
következménye. 

A Kárpát-medencébe való beköltözéssel a magyarság merőben 
új földrajzi, éghajlati és természeti viszonyok közé került. A 
kevésbé szélsőséges klímaviszonyok és a bővebb csapadék miatt 
a korábban jellemző földművelési, állattartási és települési 
viszonyaik is megváltoztak. A nomadizálás – és az ezzel együtt 
járó nagyállattartó pásztorkodás – az új természeti viszonyok 
következtében lehetetlenné vált a terület legnagyobb részén. Az 
Alföldön a korábbi szállásváltó életmód egy ideig még jellemző 
maradt. (Folytatjuk)                       Kováts István  
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Városházi hírek 
 

Az augusztus 5-i képviselő-testületi ülésen történt: 
 

A Visegrádi Vállalkozók Egyesülete népszavazás kiírására 
vonatkozó kezdeményezést, azaz: 

 „Kívánja-e, hogy a Lepencei Strand  
üzemeltetésébe az önkormányzat  

társtulajdonosként bevonja  
a visegrádi lakosságot?” 

 

kérdést tartalmazó megkeresést juttatott el az önkormányzathoz. 
Az indítványozott kérdéssel kapcsolatban a Visegrádi Vállalkozók 

Egyesülete aláírásgyűjtő ív hitelesítésére vonatkozó kérelemmel is 
élt a jegyző felé, amely 2002. július 15-én hozott határozattal 
elutasításra került (lásd Visegrádi Hírek júliusi számában), mivel 
ebben a kérdésben a hatályos jogszabályok szerint nem lehet 
népszavazást tartani. Az alábbiakban – a Ve. 142. § szerint – 
kihirdetésre kerül az ügyben hozott önkormányzati döntés:  

 

Visegrád Város  
Képviselő-testületének 

71/2002. (VIII. 5.) sz. határozata 
 

Visegrád Város Képviselő-testülete  
a Visegrádi Vállalkozók Egyesülete által  

kezdeményezett 
helyi népszavazás kiírására vonatkozó  

kérelmét elutasítja,  
mivel a feltett kérdésben, azaz: 

„Kívánja-e, hogy a Lepencei Strand  
üzemeltetésébe az önkormányzat  

társtulajdonosként bevonja  
a visegrádi lakosságot?” 

a jelenleg hatályos jogszabályok szerint nem lehet népszavazást 
tartani. 

 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 

Hadházy Sándor s. k.       Mezei Orsolya s. k. 
      polgármester                  jegyző 

 

LOMTALANÍTÁS! 
 

Értesítjük Visegrád lakosságát, hogy 2002. október 1-jén 
(kedden) LOMTALANÍTÁST szervezünk az alábbi utcákban: 
Fő u., Rév u., Nagy L. u., Zách K. u., Mátyás király u., Pázmány P. 
u., Török u., Újkert u., Salamontorony u., Temetősor, Rigó u., 
Malomhegy u., Széchenyi u., Csukavölgy, Kilátó u., Rákóczi u., 
Harangvirág u., Sziget u., Vadrózsa u., Duna u., Nap u., Schulek u., 
Bányatelep. 

A fölöslegessé vált holmit (építési törmelék, valamint veszélyes 
hulladék: olajoshordó és kanna, akkumulátor, autógumi, hullámpala, 
sima pala kivételével) úgy szíveskedjenek kitenni az út szélére, hogy 
az a közlekedést ne zavarja!              

Visegrád Város Önkormányzata 

 
Tájékoztató 

 

Tájékoztatjuk a település lakosságát, hogy ügyfélszolgálatunk helyi 
tarifával hívható kékszámon – 06 (40) 38-38-38 – elérhető. 
Hibabejelentésüket soron kívül a fenti számon fogadjuk. 

Budapesti Elektromos Művek Rt. 

Közlemény a helyi önkormányzati 
választásokról 

 

A belügyminiszter a 18/2002. (VII. 24.) BM rendelettel szabályozta a 
választási eljárás határnapjait az alábbiak szerint: 
A választók nyilvántartása 

A választói névjegyzék a Helyi Választási Irodában (Visegrád Város 
Polgármesteri Hivatal) 2002. augusztus 28-ig közszemlére került. A 
névjegyzékkel kapcsolatos kifogásokat 2002. augusztus 28-ig lehetett 
megtenni. 

Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján 2002. október 18-án 
16.00 óráig, ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni, hogy az 2002. 
október 15-ig megérkezzen az illetékes helyi választási irodához. 

A módosított névjegyzék 2002. október 18-án 16.00 óráig tekinthető 
meg a helyi választási irodában. 
A választási szervek létrehozása 

A Helyi Választási Bizottság tagjait és szükséges számban póttagokat 
2002. augusztus 30-ig kellett megválasztania a képviselő-testületnek a 
jegyző indítványára.  

A választási bizottságok megbízott tagjait a választókerületben jelöltet, 
illetve listát állító jelölő szervezet, illetőleg a független jelölt legkésőbb 
2002. október 4-én 16.00 óráig jelentheti be. 
A jelölés 

A választási irodák 2002 augusztus 16-tól működtetik a jelöltajánlás 
számítógépes ellenőrző (JER) rendszerét. 

Jelöltet, illetve megyei listát ajánlani 2002. szeptember 27-én 16.00 
óráig lehet. 

A jelöltet legkésőbb 2002. szeptember 27-én 16.00 óráig lehet 
bejelenteni az illetékes választási bizottságnak. 

A megyei listát és az azon szereplő jelölteket legkésőbb 2002. 
szeptember 27-én 16.00 óráig lehet bejelenteni a területi választási 
bizottságnál. 

Ha a választópolgárt egy jelölési fajtán belül több helyen is jelöltnek 
ajánlották, legkésőbb 2002. október 1-jén 16.00 óráig kell nyilatkoznia 
arról, hogy melyik jelölést fogadja el. 
A VÁLASZTÁSI KAMPÁNY 2002. OKTÓBER 18-ÁN 24.00 
ÓRÁIG TART. 
A szavazatok összesítése 

Az illetékes választási bizottság jegyzőkönyv alapján legkésőbb 2002. 
október 21-ig összesíti a szavazatokat, és megállapítja a választási 
eredményt.  

A szavazóköri jegyzőkönyvek egy példánya az illetékes választási 
irodákban 2002. október 24-én 16.00 óráig megtekinthető.  

A Helyi Választási Bizottság tagjainak névsora, illetve az aktuális 
ajánlási küszöbszámok a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján 
tekinthetők meg: 

– Visegrád városában a 2002. augusztus 21-i zárásadat alapján a 
választópolgárok száma: 1363 fő. 

– Helyi önkormányzati képviselőjelölt ajánlási küszöbszáma (1%): 14 
fő. 

– Polgármesterjelölt ajánlási küszöbszáma (3%): 41 fő. 
– Helyi kisebbségi önkormányzati képviselőjelölt ajánlási 

küszöbszáma: 5 fő.  
A választással összefüggő határidők jogvesztőek! 
A választásokkal kapcsolatos kérdésekkel a választási bizottságot, 

illetve a jegyzőt lehet megkeresni.                                                                    
Mezei Orsolya jegyző 

 

Tisztelt, a választásokon indulni 
kívánó jelöltek! 

 

A Magyar Köztársaság Elnöke 2002. október 20-ra kitűzte a 
polgármesterek és önkormányzati képviselők megválasztását. 

A Visegrádi Hírek – mint mindig az ilyen alkalmakkor – most is 
lehetőséget kíván biztosítani a bemutatkozásra mindazoknak, akik 
megmérettetik magukat a referendumon. 

A polgármester- és önkormányzati képviselőjelöltek szeptember 
25-én délig adhatják le tájékoztató írásaikat a könyvtárban, vagy 
bármelyik szerkesztőségi tagnál. Önkormányzati és kisebbségi 
jelölteknél a szöveg terjedelme A/4-es papírra gépelve 30 sorban 60 
leütés legyen (1800 karakter). A leadható fénykép 4×4 cm-es 
igazolványkép lehet. Az írásokat 10 pontos betűből szedjük, és aki 
nem tölti ki a számára megengedett keretet, az elveszett helyét a 
szerkesztőség használja fel. Az egyenlő elbírálás miatt a 
megengedettnél hosszabb írásokat a szerkesztőség nem tömöríti, 
hanem a megjelölt karakterszám után befejezi a mondatot, és a többi 
részt mérlegelés nélkül elhagyja. 

A polgármesterjelöltek bemutatkozására dupla terjedelmű felület 
áll rendelkezésre. 

Minden indulónak sikeres részvételt kíván a            Visegrádi 
Hírek szerkesztősége 
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Id. Dörre Tivadar 
1858–1932 

 

A visegrádi idős emberek között talán még vannak, akik 
gyermekkorukból emlékeznek egy kedves, mosolygós, 
fehér szakállú idős úrra, Dörre Tivadar festőre. Éveken át 
itt élt és vízfestményein, rajzain Visegrád legkülönbözőbb 
tájait örökítette meg. Festőállványát valakivel a 
Dunakanyar valamelyik részére kivitette, s megmondta, 
délután mikor jöjjön az állványt, a festőeszközökkel együtt 
visszavinni. Kifizette az egész napra járó napszámot, de 
amíg ő festett, az illető saját földjén végezhette 
mindennapi munkáját. Amíg budapesti tanár volt, népes 
családjával a nyarakat töltötte itt, iskolai időben azonban 
Budapesten élt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Csak néhány adat közlésére van módom, amit Dörre 

Tivadar gazdag és nagyon változatos életéből közölhetek. 
Nemespécselyen született. Édesapja kataszteri mérnök 
volt, aki családjával mindig odaköltözött, ahol akkori 
munkája volt. Így az ország nagyon sok részén megfordult 
a földmérésekkel kapcsolatban. Gyermekei abban a 
városban tanultak, ahol éppen a kataszteri felméréseket 
végezte. 

A fiatal Dörre Tivadar is részt vett a földmérésekben. 
Országos kataszteri földmérés készült, megjelölve a 
birtokhatárokat, a művelési ágakat, sőt bizonyos 
épületeket is. De ő nem ezt választotta élethivatásának. 
Rajzkészsége már nagyon fiatalon megmutatkozott, s 
minden igyekezetével az illusztrátori pálya felé fordult. 
Látogatta a Mintarajziskola esti tanfolyamát. Részt vett a 

Lotz Károly által vezetett esti rajzolási gyakorlatokon, egy 
télen át Benczúr Gyula aktrajzolási képzésében. Előbb 
rajztanítói, majd külön engedéllyel 1893-ban rajztanári 
oklevelet szerzett. A VI. kerületi Főreáliskolában kap 
tanári állást, és tanársegédként működik a 
Mintarajziskolában is. Új munkahelyén nagy lelkesedéssel 
és odaadással igyekszik rajzpedagógiai elképzeléseit 
megvalósítani. A természet utáni rajzolásra fekteti a súlyt. 
Legyőzve személyi ellentéteket, tárgyi nehézségeket, 
elképzeléseit meg tudja valósítani. Nagyon sok iskola, 
intézet, tanár kolléga kéri segítségét a rajzoktatás terén. 
1905-ben elkészíti a Főreáliskola nyolc osztályának 
rajztanmenetét. Munkájáért mindenütt elismerést kap. 
Elismert szaktekintély a rajztanítás területén. 

Szólok grafikusi munkájáról. Vázlatkönyvében – melyet 
gyermekei megőrzés végett a Szépművészeti Múzeumban 
helyeztek el – 1217 rajz van. Szinte mindent rajzolt, amire 
felkérték. Szén-, ceruza-, tollrajzai maradtak meg. 
Pályázott és megbízást is kapott postabélyegek tervére is. 
Illusztrálta Mikszáth Kálmán Jó palócok, Gyulai Pál Egy 
régi udvarház utolsó gazdája c. könyvét. Sokat rajzolt a 
Vasárnapi Újság c. hetilap számára is. Rajzai 
megtalálhatók Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és 
képben, a Magyar Történelmi Életrajzok c. köteteiben. Az 
akkori miniszterelnök 1901. február 29-én a király 
elismerését és köszönetét tolmácsolta munkásságáért. 
Rajzainak, illusztrációinak sokszorosításával kapcsolatban 
megemlítem Morelli Gusztáv, az Iparművészeti Iskola 
fametsző tanárát, aki Dörre Tivadar rajzainak fametszetét 
művészien készítette el. 

Utoljára mint akvarellfestőről szólok. Itt is maradandót 
alkotott. Visegrád egy-egy részét, a várnak impozáns 
épületét nagyon sok alkalommal festette meg. 
Nyugdíjaztatását követően, felesége halála után itt 
telepedett meg Visegrádon. Ezzel a hellyel, környékkel 
betelni soha nem tudott. Valóban Visegrád szerelmese 
volt. Képeivel számtalan kiállításon szerepelt, s közülük 
többet is múzeumokban őriznek. Néhány közülük 
Visegrádon is látható. 

Sokat szenvedett ember volt. Kilenc gyermek közül 
hármat aránylag fiatalon eltemetett, tanárnő leánya mint 
ápoló, az első világháborúban halt meg. Eltemette tanítónő 
feleségét is. Mindezek ellenére lelke tele volt 
bizakodással, reménységgel, derűvel, aki nemcsak 
szeretett, hanem szeretetet is kapott. Tanítványai, tanár 
kollégái, művésztársai őszintén szerették. 1932-ben halt 
meg, s koporsóját Munkácsy-lepellel takarták le. 
Munkásságáról nagyon sok méltatás hangzott el. Sokan 
emlékeztek reá, hiszen tanított a Képzőművészeti 
Főiskolán is, így a leendő rajztanárok képzésében 
tevékenyen részt vett. Visegrádon kedvesen 
megemlékeztek egy kiállítás rendezésével születése 100. 
évfordulója alkalmával. Ő is Visegrádhoz tartozott; 
lélekben idetartozik ma is, hiszen unokák, dédunokák, 
ükunokák emlékét a régi Dörre-házban nagy szeretettel 
őrzik. 

                                      Pándi János nyug. ref. lelkész 
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200 éve született 

KOSSUTH LAJOS 
(1802. szeptember 19.–1894. március 20.) 

 

Kossuth élete átíveli a XIX. századot. A Zemplén megyei 
Monokon, kisnemesi családban született. Ügyvédi pályára lépett 
és a jó fellépésű fiatalemberrel nemsokára már az országgyűlésen 
találkozhatunk. Elindította a kéziratos Országgyűlési 
Tudósítások c. lapot, melyen keresztül tájékoztatta az országot. 
Kossuth veszedelmes emberré vált a régihez ragaszkodók és az 
udvar szemében, ezért 1837-ben letartóztatták. Budai börtönében 
közgazdasági, politikai, jogi műveltségét fejlesztette, de olvasott 
szépirodalmat, sőt angolul is jól megtanult. 

Szabadulása után ő 
szerkesztette a Pesti 
Hírlap c. újságot. A 
bécsi udvar a cenzúra 
segítségével akarta 
ellen-őrizni, amelyet 
azonban szellemes 
stílusával sikerült 
kijátszania. Ő 
honosította meg 
Magyarországon a 
vezércikket. Az újság 
népszerűségét jelzi, 
hogy előfizetőinek 
száma az ötezret is 
meghaladta. Kossuth 
ragyogóan megírt 
cikkekben bizonyította, 
hogy a haladáshoz 
önálló gazdasági és 
társadalmi fejlődésre 
van szükség. Az 
érdekegyesítés alapján 
állt és a nemzeti 
összefogást hirdette. 

Úgy tartotta: ,,ipar nélkül a nemzet félkarú óriás”. 1844-ben 
létrehozta a Védegyletet. 

A ,,népek tavaszán”, 1848-ban nagyrészt Kossuth érdeme, 
hogy e forradalmi pillanat nem maradt kihasználatlanul, s 
Magyarország teljes önállósághoz jutott a birodalmon belül. 
Pénzügyminiszter lett a forradalmi kormányban, majd a 
fegyveres harc kezdetén megalakult Országos Honvédelmi 
Bizottmány elnökeként óriási szervezőmunkát fejtett ki. Az 
ellenséget 1849 tavaszára sikerült kiverni az országból.  

Kossuth Debrecenben hirdette: ,,…el kell foglalnunk 
Európában azon állást, hogy valahányszor az európai nemzetek 
hatalmának képviselői … Európa ügyei fölött akarnak intézkedni 
rólunk, nélkülünk senki ne intézkedjék … Elérkezett a perc, 
midőn Magyarországnak szabaddá, függetlenné kell lennie, 
elérkezett a perc, midőn Magyarország, s különösen a nemzet 
képviselőinek kötelessége Isten, a világ, Európa és a nép előtt 
kimondani, hogy szabadok, függetlenek akarunk lenni.” 

1849. április 14-én az országgyűlés kinyilvánította az ország 
függetlenségét és a Habsburg-ház trónfosztását. Kormányzó-
elnöknek Kossuthot választották. A cári intervenció azonban 
eldöntötte a szabadságharc sorsát. Kossuth menekülésre 
kényszerült. Nem sejthette, hogy 45 évi emigráció vár rá. 
Törökországban, Londonban, majd 1865-től Turinban (Torinó) 
élt. Élénk figyelemmel kísérte a hazai eseményeket. 1894-ben 
bekövetkezett haláláig vallotta: ,,a haza örök, s nemcsak az iránt 
tartozunk kötelességgel, amely van, hanem az iránt is, amely 
lehet, s lesz.” 

M. A. 

Árvíz után azonnal 
 

Gyakran hallani a házépítő emberektől, miután felépítették a házukat, 
hogy igazán jól másodszorra tudnák megépíteni. 

Visegrádon utoljára 1965-ben, azaz 37 éve volt ilyen árvíz. Elmúlt a 
veszély, de bármikor ismét jöhet. A település lakossága a védekezést 
illetően sok és fontos adat birtokába jutott. Bizonyára többen mondják: 
ha ismét jönne a víz, akkor ezt vagy azt bizony nem úgy csinálnám, 
hanem máshogyan. Sokkal jobban, sokkal eredményesebben. 

Ne hagyjuk elveszni ezeket az adatokat! Rögzítsük őket, és tegyük el. 
Ha Isten ne adja, de ismét baj lesz, nézzük meg, mit lehet a múlt 
tapasztalataiból felhasználni. 

E cél megvalósulása érdekében kérjük mindazon visegrádi lakost, 
akinek hasznos mondandója van, írja le! Írja le – akkor is, ha csak egy 
mondatból áll! –, hogy mit csinálna ugyanúgy és mit másképpen. Csak 
egyetlen példa: egy visegrádi férfi mondta a homokzsákok ürítése 
közepette: az árvízi védekezés negyedik napján érkező árvízi 
szakemberek egyikétől hallotta a következőket. Az első két sorban 
elhelyezett zsákokat nem szabad nagyon megtölteni, és az elhelyezéskor 
jól meg kell taposni, akkor jól tartja a gát a vizet. 

Írja le tehát mindenki, amit fontosnak tart. Írja le kézzel, olvashatóan – 
akár egy kockás papírra –, és adja be az UTILIS Kft. Fő u. 67/A sz. alatti 
irodájába. Az UTILIS Kft. vállalkozik arra, hogy ezeket a véleményeket 
feldolgozza és rendszerezi. 

Segítségüket előre is köszöni: 

Hadházy Sándor               Watzek István               ifj. Zeller Márton 
 

Miénk a város 

Feszülnek az izmok, ropognak a már-már meszesedésnek indult 
csontok. Titkon még a pocak lappadásában is lehet reménykedni. Állunk 
a gáton. Egymás mellett, ismerten-ismeretlenül, egybekapcsolódott 
sorssal. Láncszemek vagyunk. Kézről kézre száll a homokzsák, kapom-
adom, adom-kapom és újra elölről. Felül verejtékben, alul a buzgár 
vizében fürdünk, az előbb még tiszta cipőben álló szomszédom a vízben 
áll, én veszem át a helyét. Ez a frontvonal. A buzgár kíméletlen 
lassúsággal csorog át az újabb és újabb zsáksoron. Amott már combig ér 
a víz, megtelt a gumicsizma, tulajdonosa csak mosolyog az egészen, még 
rá is gyújt. Szakavatott kézzel rakja egymásra a homokzsákokat, közben 
vesszük a leckét, amit ma már minden visegrádi kívülről ismer: alulra 
hajtsd és ne a szájnyílásával fordítsd a víz felé, mert akkor befolyik. 
Nehezednek a zsákok, hogy cipelné maga, aki ebbe hat lapát homokot 
rakott négy helyett… Ilyenkor azokra gondolunk, akik maguk is mély 
aggodalommal kémlelik a vízállást és „kényelmesen” töltik a homokot a 
zsákokba. Innen az a munka üdülésnek tűnik. Igazán senki sem 
haragszik a zsáktöltőkre, hiszen itt a gáton mindannyian egyek vagyunk, 
érezzük a város dobogó szívét. Megváltásként hozzák a hatalmas húsos 
szendvicseket, kávét, ásványvizet, dobozos sört. Sietősen eszünk, 
iszunk, mert a víz nem pihen, és újra nekigyürkőzünk. És azok a 
palacsinták… Erőnk végén egyszerre csak kis kosárkában friss meleg 
palacsinták érkeznek ribizlilekvárral és túróval ízesítve. Vagyunk rá 
vagy tízen, egyből befaljuk és hálálkodunk. A pörkölt íze, a gulyásé és a 
paprikás krumplié, most már örökké itt marad a nyelvem hegyén. De ezt 
is felülmúlta a legforróbb napon érkezett hideg almalé! Nincs megállás, 
szinte észrevétlenül győzzük le a vizet. Garmadában állnak a töltött 
zsákok, messziről, mint alföldi libafarm gágogó népsége, fehérlenek. 
Nincs hová tenni őket. Egy-egy katonai teherautót még telerakunk, de 
vége… Szinte hinni sem merjük, de az emberfeletti munkával megépített 
két km hosszú gát megmentette a várost. Ez az összefogás új fejezetet 
nyitott Visegrád történetében. Megmutattuk, hogy mindannyiunk 
szívügye a város, hogy éjjel-nappal készen állunk megvédésére. Milyen a 
víz?  

 
Olvassuk Vörösmartyt: 

 

„ A víz kétes elem, a földet elönti, de táplál  
     Gát, de merészeknek pálya világokon át… 
.. Árja megöl, de szelíd gyógyszerré lesz, ha beteg vagy, 
      S szűz forrásaiból vissza jön életerőd: 
    Természettől nyert a víz kétféle hatalmat, 
      Isteni áldássá tette az emberi ész.” 

 
Átok és áldás nekünk is. Az átok már elmúlt. De vajon meddig tart az 

áldás?                                             
                                                                                     Gróh Dániel 
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Tisztelgés Visegrád polgárai elıtt 

 

Mindannyian láthattuk, hogy az elmúlt hetekben milyen veszély 
fenyegette Visegrádot. 

Az emberek aggódtak házaikért, vendéglőikért, szállodákért, 
üzletekért, több évtizedes, nehéz munkával megvalósult értékeikért. 
Ezekben a válságos órákban-napokban példaértékű összefogást, 
kétségbeesett erőfeszítést mutatott fel ez a kis közösség. Jöttek 
hívatlanul és hívásra, jöttek puszta kézzel, lapáttal, gépekkel, jöttek 
nők és férfiak, nagyobb gyermekek és mindenki tehetségéhez, 
korához, erejéhez mérten járult hozzá a végső sikerhez. Akik nem 
tudtak fizikai munkát végezni, ételt-italt, süteményt vittek a 
védekezésben résztvevőknek. Napi húsz órát dolgoztunk. Köszönet 
és elismerés illeti mindazokat, akik ebben a munkában részt vettek; 
a visegrádiak most egy igazi közösségé váltak. Mit sem ér az egyén 
gyarapodása akkor, ha nem részese egy közösségnek. Ezért 
számunkra ezt tartom a legnagyobb értéknek, és őszintén bízom 
abban, hogy ezt az összetartozást hosszú távon meg tudjuk őrizni.  

De az is igaz, hogy ez az erőfeszítés kevés volt, egyedül nem 
tudtunk volna tartani a védvonalakat, ezért köszönet illeti 
mindazokat a vízügyi szakembereket, a Magyar Honvédség 
szombathelyi egységének, a Savaria Kiképző Központnak a katonáit 
és köszönet illeti mindazokat, akik a rádión-televízión keresztül 
értesülvén bajunkról, ismeretlenül és hívatlanul jöttek és segítettek.  

Az önkormányzat nevében, köszönettel: 
Hadházy Sándor polgármester 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 11-es főút a hajóállomásnál 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÁRVÍZI 
VISEGRÁD, 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Helyzetkép a révállomásnál 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Katonák segítenek a deltánál 
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ÖSSZEÁLLÍTÁS  
2002. AUGUSZTUS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mádl Ferenc köztársasági elnök úr a szakemberek gyűrűjében 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Folyik a zsákolás a parkolóban 
 

Árvízről a száraz adatok fényében 
 

A Duna vízszintje a 2002. augusztus 18-i tetőzésekor a nagymarosi 
vízmérce szerint 707 cm volt, ami 106,50 mBf, azaz balti 
magasságnak felel. A 11-es út 106,30 m, 20 cm-rel a Duna szintje 
alatt. 

Az augusztus 14–21. közötti aktív védekezéshez 250.000 
homokzsákot kellett megtölteni, 9.000 köbméter homok 
megmozgatásával. 

VIII. 17-én este 21.30-tól 21-én 13 óráig 264 katona segítette a 
védekezést. 

Az árvízvédelmi komplex csoport – Tisza vidéki árvízvédelmi 
szakemberek – 36 főből állt, és 17–22-ig dolgozott Visegrádon. 

A civil lakosság becsült összlétszáma a visegrádiakkal és a 
máshonnét jött segítőkkel együtt 4.200-4.500 fő.   

Az étkeztetést és szállást a helyi vendéglátók és szállásadók 
biztosították. 

Közös munkánk nehézségére, a jó hangulatra a mellékelt képek 
emlékeztetnek. Arra, hogy mit veszíthettünk volna, a lap alján levő 
térkép hívja fel figyelmünket, ahol a kék tónus jelzi azt a határt, 
ameddig a Duna elöntötte volna Visegrádot, ha közösen, külső 
segítséggel nem védekezünk eredményesen. 

A Visegrádi Polgárm. Hiv. adatai alapján összeáll.:         Gróf 
Péter 

 

A tetőzéskor elöntéssel fenyegetett ingatlanok 
 

Lakó- és üdülőingatlanok: Harangvirág u. 23 db, Doboskert u. 3 
db, Duna u. 4 db, Nap u. társasházak alsó és felső fele, Sziget u. 3 
db, Fő u. a deltától a Schulek u.-ig 18 db, Schulek u. 2 db, 11-es út 
és Schulek u. közötti üdülők 6 db, Rév u. 7 db, Fő u. a Rév u.-tól a 
parkolóig 15 db, Fő u. a parkolótól a Mátyás-szoborig 9 db, 11-es út 
3 db; összesen: 93 db lakóház + Nap u.-i társasházak; összesen: 6 
db  üdülő, mindösszesen: 99 db + Nap u.-i társasházak. 

Intézmények: Honti panzió, Sirály étterem és Visegrád szálló, 
Vízmű, Magyar László tornacsarnok, CBA áruház, Fekete Holló 
étterem, Cseke panzió, rendőrségi üdülő, óvoda, Mátyás Király 
Múzeum, parkoló, benzinkút, rév épület, Reneszánsz étterem egy 
része, hajóállomás (védvonalon kívül van). 
 

Tisztelt Visegrádi Polgárok! 
 

A Visegrádi Fiatalok Klubja Egyesület és a Mátyás Király 
Művelődési Ház azt tervezi, hogy még az idén fotókiállítást rendez a 
művelődési házban az árvízi védekezésről. Ezért azzal a kéréssel 
fordulunk a város lakosaihoz, hogy ha készítettek fotókat az árvíz 
idején akár a Dunáról, akár a védekezés munkálatairól vagy az 
árvízzel bármilyen szinten összefüggő eseményről, azokat a kiállítás 
részére kölcsönadni szíveskedjenek. Részletes tájékoztatást a 
művelődési házban tudunk adni vagy a 06 (30) 293-4952-es 
telefonszámon.                 VFKE 
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NEMZETISÉGI OLDALAK – Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat 
 

A legutóbbi népszámlálás alapján a nemzetiségi népesség száma településenként 
A város, község  

hivatalos 
és nemzetiségi neve 

 
Népesség 
összesen 

 

Ebből német 

  
 

nemzetiséghez 
tartozók 

kulturális értékekhez,  
hagyományokhoz  

kötődők 

 
anyanyelvűek 

nyelvet családi,  
baráti körben  

használók 

  száma 

Pest megye, városok 
Abony     15679        4        5        3        9 
Aszód       6428      10      17        7        6 
Budakeszi/Wudigess     12818    187    326      56     133 
Budaörs/Wudersch     24282    359    510     165     260 
Cegléd     38055      44      51       16       47 
Dabas     15841      18      21         7       12 
Dunaharaszti     16561    365    423       72     112 
Dunakeszi     29453      69      90       34       70 
Érd     56567    146    206       87     147 
Göd     15224      37      41       19       45 
Gödöllő     31105      72    105       37       97 
Gyál     21196      20      25         7       26 
Monor     20560      14      37       14       30 
Nagykáta     12574        9      10         9         9 
Nagykőrös     25543       21      28       12       42 
Nagymaros       4385       83    106       22       32 
Pécel     12696       21      17       11       17 
Pilisvörösvár/Werischwar     12514  2170  2589     751   1220 
Pomáz     14404     111    183       36       94 
Ráckeve       8674       27      31         9         8 
Százhalombatta     16602       30      36       12       27 
Szentendre     22747     101    162       60     100 
Szigetszentmiklós     23359       91      94       24       40 
Szob       2965        9      15         6         8 
Vác     34951      87    110       27       65 
Veresegyház     10256      19      21       14       17 
VISEGRÁD       1657      69    129       11       36 

   Városokban együtt   507096  4193  5388   1528   2709 

Pest megye, községek 
Albertirsa     11280      12      26         3       12 
Biatorbágy       8293      92    223       27       44 
Budakalász       9476    130    185       31       69 
Csobánka       2840      42      69       20       38 
Csömör       7266      18      28       11       19 
Diósd/Orasch       5785      28      34       10       13 
Dunabogdány       2934    525    646     120     240 
Dunavarsány       5721      82    118         6       11 
Fót     16276      14      21       10       22 
Gyömrő     13357      19      21       16       11 
Halásztelek       7061      21      36         9       13 
Iklad       2135    140    257         7       21 
Kerepes       8269      11      18         2        3 
Kiskunlacháza       8590      11      19         4        7 
Kismaros       1799      18      93         4        5 
Kistarcsa       9198      19      24         7      12 
Leányfalu       2412      18      27        10      23 
Nagybörzsöny/Deutschpilsen         865      37      54        10      23 
Nagykovácsi       5244      47      57        14      37 
Ócsa       8699      11        8          5        6 
Páty       5264      28      42        14      39 
Perbál       2029      40      46        34      36 
Pilisborosjenő/Weindorf       3077      75     106        34      39 
Piliscsaba       6425    221     293        51      89 
Pilisszántó/Santov       2120      24       41        11      17 
Pilisszentiván/Sankt-Iwan       4014    523     661      122    243 
Pilisszentkereszt/Mlynky       2170      13       21          4        4 
Pilisszentlászló/Senváclav         958       –         2          1        3 
Solymár/Schaumar       8912    747   1020      110    356 
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Szada      3174      21       21        18     26 
Szigetbecse/Wetsch      1283      26       25        16     15 
Szigetcsép      2317      49       78        21     27 
Szigethalom    12145      17       24          3     10 
Szigetszentmárton/Sankt-Martin      1796    117     264        47     41 
Szigetújfalu/Inselneudorf      2051    131     241        34     73 
Tahitótfalu      4462     22       35          9     15 
Taksony/Taks      5869   594     829       125   301 
Tárnok      7596     15       21          6     24 
Telki      1892     29       39          8     15 
Tök      1370     16       20          4     21 
Tököl/Tukulja      9559     65     151        12     35 
Törökbálint/Großturwall    11278   204     292        91   143 
Tura      8043     10       10          5       9 
Újhartyán      2765   579   1124          4       2 
Üllő      9825     15       20          5       9 
Üröm      4523     57       90        20     78 
Vecsés/Wetschesch    18671   536     795        89   132 
Verőce      2817     27       19          7     14 
Zebegény      1179   121     201          6     22 
Zsámbék/Schambeck      4537   144     178        39     70 

  Községekben együtt  558290 6150   9429    1428 2827 

  A megyében összesen   1065386  10343 14817    2956 5536    
 

A Visegrádi Német Kisebbségi Önkormányzat 
2002. szeptember 14-én, szombaton tartja 

SZÜRETI RENDEZVÉNYÉT 
Program: 

16 órakor: kezdés a pincesoron 
Vendég: a Nagybörzsönyi Páva Kör 

17 órától: levonulás a Széchenyi térre 
17.30 órától: 

UTCABÁL a Széchenyi téren 
Vidám műsoros est: szőlőkorona-sorsolás és utcabál! 

Mindenkit szeretettel várunk! 

 
Koncertsorozat után 

 

Az idei Zenés nyári esték Visegrádon műsorfüzete ,,változatos és 
magas színvonalú, … komoly, mégis könnyed nyár esti kikapcsolódást” 
ígért a zenét szerető publikumnak. 

Ezt a hónapot a magasságok és mélységek jellemezték: egyik 
szombaton még a szép zene hatása alatt voltunk, egy hét múlva pedig 
egész Visegrád talpon volt, hogy példásan összefogva védje városát az 
árvízi fenyegetéstől. 

Ha a koncertsorozat befejeztével mérleget próbálnánk vonni, 
summázva azt mondhatjuk, amit az előző két év már bebizonyított: van 
igény Visegrád és a környék zenét kedvelő közönségében a nívós, ám 
mégis könnyed és elbűvölő nyár esti hasznos időtöltésre. A zene 
összehozta az embereket: majd’ minden alkalommal ,,telt ház” volt a 
templomban. 

A komolyzene szinte minden ágából kaptunk ízelítőt: tehetséges fiatal 
gitárművész mutatta meg, milyen remek produkcióra képes; a váciak 
kórusa tisztán hangzó, jól válogatott műsort adott; igazi remeklés volt a 
csembaló és mélyhegedű együtt-játszása; végül óriási élményt nyújtott a 
Kossuth-díjas nagybőgőművész és zenész társai zárókoncertje. A 
produkciót minden alkalommal vastapssal jutalmazta a hálás közönség. 

Amikor köszönetet mondok mindannyiunk nevében a rendezőknek, 
támogatóknak, őszintén remélem, hogy 2003-ban negyedik alkalommal 
is újra együtt élvezhetjük a római katolikus templom áhítatos csendjében 
a zeneirodalom megszólaló remekeit, ígéretes és neves művészek 
tolmácsolásában. 

Külön köszönet Kalász István atyának a ,,házigazda” szerepében 
mondott spontán zárógondolataiért, vendégszeretetéért, s nem kevésbé 
Mikesy Tamás igazgató úrnak a koncertsorozat ötletéért és 
megvalósításáért. 

Úgy érzem, együtt örülhettünk-gazdagodhattunk a zene által 2002 
nyarán is.                                                                    Borsody István 

Jelöltállítás 
 

A Visegrádon működő polgári körök, a Visegrádi Polgári 
Egyesület és visegrádi lakosok egy csoportja felkérte Hadházy 
Sándor polgármestert, hogy vállalja ismét a polgármesteri címért 
való megmérettetést az október 20-án esedékes helyhatósági 
választásokon. Ez a csoport teljes támogatásáról biztosította a 
polgármester urat, és mindazokat a képviselőjelölteket is, akik azon 
értékrend mentén kívánják a város további életét irányítani, melyet 
ezek a közösségek magukénak vallanak. Továbbá ezen csoportok 
felhívnak minden visegrádi lakost arra, hogy a választásokon 
támogassák azokat, akik legjobb meggyőződésük szerint segítenék 
Visegrád következő négyéves munkáját.  

Spenót-díj 
 

A nyár folyamán többször éreztem kellemetlen szagokat a Fő utca 
közepén, úgy a 96–100. szám tájékán. Azt gondoltam, először a 
csatornával lehetnek problémák, de az illat nem erre utalt. A klasszikus 
állattartás hagyományos velejárójának sem felelt meg az, amit érezni 
lehetett. Nem foglalkoztam vele, mígnem egyszer szóba került egy 
arrafelé lakóval történt beszélgetés során. Kiderült, hogy mégis csak 
állattartás van a háttérben, de nem az állatok, hanem a gazdájuk 
hanyagsága okozza az orrfacsaró szagokat. Azt gondolom, egy település 
közepén tekintettel kellene lenni a szomszédokra, a nyaralókra és az arra 
járókra is. Nekem semmi kifogásom sincs az állatok ellen, de mégis csak 
előrébb valók az emberek. Ha valaki állatokat tart, véleményem szerint 
úgy kell tennie, hogy másokat ne zavarjon vele a mindennapi életben, 
arról nem is beszélve, hogy a környéken szobakiadók is vannak, akiknek 
esetleg anyagi hátrányt is okoz ezzel a tevékenységgel. Nem dorgálásnak 
szántam ezeket a sorokat, de talán ez a figyelmeztetés arra jó, hogy 
megszűnjenek ezek az ,,apró”, mindennapi életünket kellemetlenné tevő 
gondok.                                             M. T. 
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Dunakanyar  
Vagyonvédelem 

Biztonsági rendszerek kiépítése, 
rádiófrekvenciás  

és telefonos távfelügyelet  
biztosításával, 

vonuló járőrszolgálattal. 

Már kiépített riasztórendszerét is  
csatlakoztathatja központunkra. 

Már több éve eredményesen működik  
távfelügyeleti rendszerünk 

a Dunakanyar területén. 
Frekvencia engedélyszám:  

11911-1/2001. 
Hívjon bennünket bizalommal! 

LÉNÁRD PÉTER 

06 (20) 9117-775 

CSITNEKI TIBOR 

06 (20) 9205-424 

Újra búcsúzunk! 
 

Szeretett klubtagunk,  

FRIEDRICH BERTA   
itthagyott bennünket.  

Alapító tagként haláláig tagja volt klubunknak. 
Mindenkihez jó lelkű, megértő volt. 
Soha nem feledjük jóságos lényét. 

Nyugodjon békében! 
Búcsúzik a Nyugdíjas Klub 

 
Olvasni hasznos és érdemes, 

 

ugyanakkor meghitt élmény, a legjobb szórakozás, 
önművelésünk eszköze. Sokan tudtuk ezt városunkban is, és 
amikor az elmúlt évben hazánkban meghirdették az Olvasás 
Évét, csatlakoztunk ehhez a kezdeményezéshez. 

Óvónők, szülők, nagyszülők olvastak szép meséket a kicsiknek, 
tanítók, tanárok adták az iskolások kezébe Jékely Endre 
állattörténeteit, kedvet csináltak az olvasáshoz. Minden 
korosztály számára emlékezetes ünnepe volt az olvasásnak és a 
testvérmúzsáknak az Áprily Lajos születésnapjára rendezett 
megemlékezés a róla elnevezett iskolában, és ugyanott az 
Európai Unió nyelveinek napja a Magyar Kultúra Napján, mely 
felcsillantotta műfordítás-irodalmunk gyöngyszemeit. 
Érdeklődés kísérte a Visegrádi Hírekben az Olvasás Éve 
alkalmából nyitott Kedves olvasmányom c. rovat írásait, 
amelyekben városunk polgárai megosztották 
olvasmányélményeiket az újság olvasóival, jó könyveket 
ajánlottak figyelmükbe. Ennek következményeként ezekből 
többet kölcsönöztek a könyvtárból, és a könyvtárlátogatók 
körében más könyvek egymásnak ajánlása is érzékelhetően 
sokasodott. 

Véletlen egybeesés, hogy J. K. Rowling Harry Potter és J. R. 
R. Tolkien Gyűrűk Ura c. könyve éppen az Olvasás Évében 
váltott ki valóságos olvasási lázat. Nem véletlen azonban, hanem 
az egymásnak szóló könyvajánlások keltette olvasói igény, hogy 
az előbbiekhez hasonlóan Robert Merle tizenegy kötetes Francia 
Históriájának köteteihez, Márai Sándor és Wass Albert 
könyveihez is várakozólista szerint jutottak hozzá az olvasók. 

Bár az Olvasás Éve véget ért, a következő időszakban is 
szándékozunk az olvasást népszerűsítő programokat szervezni. A 
Kedves olvasmányom rovatot sem zárjuk le. Kérjük azokat, akik 
olvasmányélményeiket szívesen megosztanák a Visegrádi Hírek 
olvasóival, akik szívesen ajánlanának jó könyveket mások 
figyelmébe is, írják meg! 

Köszönet mindenkinek, aki segített és segít az olvasást, a 
könyveket megszerettetni, mert munkájuk eredményei 
túlmutatnak az Olvasás Éve időszakán, s jól szolgálták és 
szolgálják városunk lakossága minden korosztályának érzelmi és 
szellemi gazdagodását.                                    Kálazy László 
könyvtáros 

KUTYAKOZMETIKA 
nyílt Tahiban! 

Teljes körű kozmetikai ellátás 
kutyák és cicák számára, 

KEDVEZŐ ÁRON! 
 

Cím: Tahi, Szabadság tér 
(Tahi hídfő buszmegállónál, 

a 11-es főút mellett) 
Bejelentkezés: 06 (70) 210-6312 
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DON VITO  
hirdetés! 
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NYÁR VÉGI AJÁNDÉKCSOMAGOK 
a SUZUKISUZUKISUZUKISUZUKI RÓMAINÁL! 

 

 60 darab megkímélt állapotú használt Suzuki, 
 a készlet erejéig! 
                                                                          – 15% kezdő befizetés, 

                                                            – vagy ajándék teletank és átírási költség, 
            – vagy nagy értékű extra ajándékcsomag. 
 

 

    Új Suzukik 10% kezdő befizetéstől! 
    (Limitált modellek újra: Sedan Manager, 
    Swift 1.3 Sport, Wagon R+ Extra!) 
  
 

A LEGJOBB AJÁNLATOT BIZTOS TŐLÜNK KAPJA! 
 

      – Teljes körű szervízszolgáltatás 
      – Eredetiségvizsgálat, zöldkártya  
      – Karosszéria és biztosítási munkák 

 
www.suzukibarta.hu,  

www.autodata.hu, www.vezess.hu 
 

      1039 Budapest III, Rákóczi u. 33.  
 Tel.: 240-4444 (Szalon) 
          436-7920 (Szerviz) 
Márkakereskedés és Szervíz Ny.: H–P: 8–18, Szo–V: 9–13 

 

 

DUNAKANYAR INGATLAN CENTRUM 
Alapította: Zimányi Péter 1996-ban 

 

Ingatlanközvetítés – Értékbecslés 
Leányfalu, Móricz Zs. (Fő) út 125. sz. alatt 

 

l  ingyenes helyszíni felmérés, tanácsadással 
l  az eladók részére teljes körű ügyintézéssel 
l  a vevőket az eladó ingatlanhoz elkísérve, a mun- 
    katársunk nyújt szakszerű tájékoztatást 
l  irodánkban  gyors,  kényelmes, diszkrét  és  
    törvényes ügymenetet garantálunk 

KÉRJEN INFORMÁCIÓT TELEFONON! 
Iroda: 26-381-431; Mobil: 06-209-834-796 

Fizetőképes vevőink részére családi házakat, 
nyaralókat, építési telkeket keresünk! 
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Vizsgával rendelkezı 

 

személy- és vagyonır vállalkozó 
ingatlanok, építési területek, épületek, 

objektumok ırzését vállalja 
 

(„több éves tapasztalat, kutyával”) 
 

Cím: 2025 Visegrád, Sziget u. 5. 
Tel.: 06 (30) 227-4127 

 

Kımőves munkák 
– falazás, vakolás, betonozás – 

kivitelezését, kisebb javításokat  
és nagyobb átépítéseket 

egyaránt vállalok 
 

Niegreisz Béla 
kőműves vállalkozó 

Tel.: 06 (20) 397-4807 
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Közlemény 

a 2002. év október hó 20. napján, vasárnap tartandó  
helyi önkormányzati választásokról 

 

Az elkövetkező időszak fontosabb határidői (a 
belügyminiszter 18/2002. (VII. 24.) BM rendelete szerint): 

A választók nyilvántartása: 
A választói névjegyzék a Helyi Választási Irodában 

(Visegrád Város Polgármesteri Hivatal) 2002. augusztus 
28-ig közszemlére került. A névjegyzékkel kapcsolatos 
kifogásokat 2002. augusztus 28-ig lehetett megtenni. A 
közszemlére tett névjegyzék másolatát a Helyi Választási 
Iroda a jelölt, jelölő szervezet kérésére 2002. szeptember 
30-tól adja át a jogszabályban meghatározott díjtételek 
megfizetése ellenében. Az így teljesített adatszolgáltatás 
adatait legkésőbb 2002. október 20-án meg kell 
semmisíteni. A megsemmisítésről szóló jegyzőkönyvet 
legkésőbb 2002. október 24-ig át kell adni az 
adatszolgáltatónak, azaz a HVI-nek. 

Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján 2002. 
október 18-án 16.00 óráig, ajánlott levélben pedig úgy 
lehet kérni, hogy az 2002. október 15-ig megérkezzen az 
illetékes helyi választási irodához. 

A módosított névjegyzék 2002. október 18-án 16.00 óráig 
tekinthető meg a helyi választási irodában. 

A választási szervek létrehozása szabályszerűen 
megtörtént. 

A Helyi Választási Bizottság tagjai: 
Elnöke: Rittinger Tamás 

Tagjai: Eőry Lászlóné, Fieszl Béláné, Szebeni Imre, ifj. 
Zeller Mártonné 

Póttagjai: Herr Gyuláné Imre Tünde, dr. Lelkes Lászlóné 

A jelöltek ismeretében egyetlen bizottsági taggal 
kapcsolatban áll fent összeférhetetlenség, így Eőry 
Lászlóné feladatát Herrné Imre Tünde veszi át. 

A választási bizottságok megbízott tagjait a 
választókerületben jelöltet, illetve listát állító jelölő 
szervezet, illetőleg a független jelölt legkésőbb 2002. 
október 4-én 16.00 óráig jelentheti be. 

A választási kampány 2002. október 18-án 24.00 óráig 
tart. 

A szavazatok összesítése: 
Az illetékes választási bizottság jegyzőkönyv alapján 

legkésőbb 2002. október 21-ig összesíti a szavazatokat, és 
megállapítja a választási eredményt.  

A szavazóköri jegyzőkönyvek egy példánya az illetékes 
választási irodákban 2002. október 24-én 16.00 óráig 
megtekinthető.  

A nyilvántartásba vett jelöltek névsora a polgármesteri 
hivatal hirdetőtábláján tekinthetők meg. 

A választással összefüggő határidők jogvesztőek! 

A Helyi Választási Bizottság kitűzte a német 
kisebbségi önkormányzati képviselők választását október 
20-ra (vasárnap). Az időpont megegyezik a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármester választásával.  

A szavazás reggel 6.00 órától este 19.00 óráig tart, 
ugyanazon a helyszínen, mint a helyi önkormányzati 
képviselő-választás  

A választásokhoz használandó 
SZAVAZÓLAPMINTÁKAT lásd mellékelten! Fontos, 
hogy az önkormányzati képviselők választásakor 
ÉRVÉNYES AZ A SZAVAZÓLAP, AMELYEN 1–9 FŐ 
KÉPVISELŐJELÖLT VAN MEGJELÖLVE, azaz 
minimum 1 főre, maximum 9 főre adtak le szavazatot.  

Érvényes tehát az a szavazólap is, amelyen csupán 4–5 
jelölt van választva.  

A szavazáshoz a személyazonosító 
okmányokat bemutatásra el kell hozni! 

A választásokkal kapcsolatos kérdésekkel a választási 
bizottságot, választási irodát,  illetve a jegyzőt lehet 
megkeresni. 

Mezei Orsolya s. k. 

                                                                         jegyző 
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A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJÉNEK HIRDETMÉNYE 
 

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 38. § alapján 
 

2002. október 20-án, vasárnap tartandó, 
a helyi önkormányzati képviselő- és polgármester-választás nyilvántartásba felvett jelöltjeiről 

 

Polgármesterjelölt Helyi önkormányzati képviselőjelölt Helyi önkormányzati. kisebbségi  
képviselőjelölt 

Nyilván- 
tartásba 

vétel 
időpontja 

Je lö l t  neve Egyéb Nyilván- 
tartásba 

vétel 
időpontja 

Je lö l t  neve Egyéb Nyilván- 
tartásba 

vétel 
időpontja 

Je lö l t  neve Egyéb 

09. 19. Abonyi  
Géza 

független 09. 12. ifj. Visnyovszky  
András 

független 09. 26. Jung  
András 

független 

09. 19. Dr. Szendrői  
Lajos 

független 09. 12. Ferbert  
Mihály 

független 09. 26. Pichler  
Gabriella 

független 

09. 30. Hadházy  
Sándor 

FIDESZ-
MPP 

09. 19. Abonyi  
Géza 

független 09. 26. Vaik  
Mónika 

független 

09. 30. Dr. Zeller  
Anikó 

független 09. 19. ifj. Bártfai  
István 

független 09. 26. Dr. Herrné  
Vogel Valéria 

független 

   09. 19. Friedrich  
István 

független 09. 30. Burgermeister  
Istvánné 

független 

   09. 19. Heier  
Józsefné 

független 09. 30. Fröhlich 
Istvánné 

független 

   09. 19. Dr. Szendrői  
Lajos 

független 09. 30. Grósz  
Tibor 

független 

   09. 19. Valentin  
Ferenc 

független 09. 30. Jung  
Vilmos 

független 

   09. 26. Kalotai  
Árpád 

független    

   09. 26. Szedlacsek  
Henrik 

független    

   09. 26. Mezei  
Anna 

független    

   09. 26. Czaga  
Károly 

független    

   09. 26. ifj. Dudás  
István 

független    

   09. 26. Csetneki  
Péter  

független    

   09. 26. Kovács  
Gábor 

független    

   09. 26. Eőry  
Dénes 

független    

   09. 26. Tóth  
Ferenc 

független    

   09. 26. Vaik  
Mónika 

független    

   09. 30.  Jung  
Vilmos 

független    

   09. 30. Watzek  
István 

független    

   09. 30. Hadházy  
Katalin 

független    

   09. 30. Bognár  
Ferenc 

független    

   09. 30. Járási  
Gábor 

független    

   09. 30. Kiss  
Károly 

független    

   09. 30. Szabó  
József 

MIÉP    

 
Választási Iroda Visegrád, 2002. szeptember 30. 
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(A polgármester-választás szavazólapjának mintája) 

 

SZAVAZÓLAP 
 

Polgármester választása 
 

2002.  (év) október (hónap) 20. (nap) 
Visegrád (település neve) 

 
Érvényesen szavazni csak egy jelöltre lehet! 

 
(jelölt neve)   O   (jelölő szervezet neve) 
(jelölt neve)   O   (jelölő szervezet neve) 
 (jelölt neve)   O              független jelölt 
 (jelölt neve)   O   (jelölő szervezet neve) 

 
A jelöltre szavazni a neve melletti körben elhelyezett, 

egymást metsző két vonallal lehet, például: 
⊗   ⊕ 

 
(A helyi önkormányzati választás  
kislistás szavazólapjának mintája) 

 

SZAVAZÓLAP 
 

Helyi önkormányzati képviselők választása 
 

2002.  (év) október (hónap) 20. (nap) 
Pest megye 

16. számú választókerület 
 

Érvényesen szavazni legfeljebb kilenc jelöltre lehet! 
 

(jelölt neve)   O    (jelölő szervezet neve) 
 (jelölt neve)   O     (jelölő szervezet neve) 
(jelölt neve)   O              független jelölt 
(jelölt neve)   O   (jelölő szervezet neve) 
 (jelölt neve)   O    (jelölő szervezet neve) 

 
A jelöltekre szavazni a nevük melletti körben elhelyezett,  

egymást metsző két vonallal lehet, például: 
⊗   ⊕ 

 
(A helyi kisebbségi önkormányzati választás  

szavazólapjának mintája) 
 

SZAVAZÓLAP 
 

Helyi kisebbségi önkormányzati képviselők választása 
 

2002.  (év) október (hónap) 20. (nap) 
Visegrád (település neve) 

 
Érvényesen szavazni csak egy kisebbség 

 legfeljebb öt jelöltjére lehet! 
 

Német kisebbség 
 

 (jelölt, jelölő szervezet neve)    O 
(jelölt, jelölő szervezet neve)    O 
(jelölt, jelölő szervezet neve)    O 
(jelölt, jelölő szervezet neve)    O 
(jelölt, jelölő szervezet neve)    O 
(jelölt, jelölő szervezet neve)    O 

 

A jelöltekre szavazni a nevük melletti körben elhelyezett,  
egymást metsző két vonallal lehet, például: 

⊗    ⊕ 
 (Népszavazás szavazólapjának mintája) 

 

SZAVAZÓLAP 
 

Helyi népszavazás 
 

2002.  (év) október (hónap) 20. (nap) 
Visegrád (helyi népszavazás esetén a település neve) 

 
Érvényesen szavazni (kérdésenként)  

csak egy válaszra lehet! 
 

,,Egyetért-e azzal, hogy az önkormányzat  
Visegrád lakosságát képviselve  

közös megegyezéssel visszaszerezze  
a strandfürdő többségi tulajdonát?” 

 
IGEN                                           NEM 
O                                                    O 

 
A jelöltre szavazni a neve alatti/melletti körben elhelyezett, 

egymást metsző két vonallal lehet, például: 
⊗ ⊕ 

 
A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA  

VEZETŐJÉNEK HIRDETMÉNYE 
 

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 38. §  
és 142. §. alapján 

 

Visegrád Város Képviselő-testülete  
2002. augusztus 29-i ülésén  

helyi népszavazást írt ki a következő kérdéssel: 
 

„Egyetért-e azzal, hogy az önkormányzat Visegrád lakosságát 
képviselve közös megegyezéssel visszaszerezze a strandfürdő 
többségi tulajdonát?” 

 

A helyi népszavazás időpontja: 2002. október 20., vasárnap 
Helye: Visegrád Városháza, Tanácsterem 
Szavazni reggel 6.00 órától este 19.00 óráig lehet. 
A helyi népszavazás során működő választási szervek: 
HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG (egyben szavazatszámláló 
bizottság is) 
Elnöke: Rittinger Tamás 
Tagjai: 
1. Fieszl Béláné 
2. Herrné Imre Erzsébet Tünde 
3. Szebeni Imre 
4. ifj. Zeller Mártonné 
HELYI VÁLASZTÁSI IRODA 
Vezetője: Mezei Orsolya jegyző 
A választási szervek hivatali helyiségének címe:  
Visegrád Város Polgármesteri Hivatal  2025 Visegrád, Fő u. 81. 
Visegrád, 2002. szeptember 5. 

       Mezei Orsolya s. k. HVI vezető 
 

MI A NÉPSZAVAZÁS TÉTJE? 
 

Az önkormányzat peres eljárás keretében a strandfürdő 
adásvételi szerződésének felbontására törekszik, ezzel 
párhuzamosan tárgyalásokat folytat a vevővel a peren kívüli 
megegyezés reményében. Megoldásként egy olyan gazdasági 
társulás létrehozása került szóba, melyben az önkormányzat 
többségi tulajdonosként venne részt, így biztosítva a város 
közösségének érdekeit. A népszavazásra feltett kérdés arra 
irányul, hogy ezzel a konstrukcióval Visegrád közvéleménye 
egyetért-e? A megalakuló új képviselő-testület a népszavazás 
eredményének ismeretében a tárgyalások vagy a peres eljárás 
folytatása mellett fog dönteni. 



 

Városházi hírek 
 

A 2002. augusztus 29-i képviselő-testületi  
ülésen történt 

 

– A képviselő-testület vélemény-nyilvánító helyi népszavazást 
ír ki az alábbi kérdéssel (részletesen lásd hirdetmény, 3. 
oldalon): 

„Egyetért-e azzal, hogy az önkormányzat Visegrád lakosságát 
képviselve közös megegyezéssel visszaszerezze a Strandfürdő 
többségi tulajdonát?”, 

– Megválasztásra kerültek a választási szervek tagjai: a Helyi 
Választási Bizottság elnöke: Rittinger Tamás, tagjai: Eőry 
Lászlóné, Fieszl Béláné, Szebeni Imre, ifj. Zeller Mártonné; 
póttagjai: Herr Gyuláné Imre Tünde, dr. Lelkes Lászlóné. A 
jelöltek ismeretében egyetlen bizottsági taggal kapcsolatban áll 
fent összeférhetetlenség, így Eőry Lászlóné feladatát Herrné 
Imre Tünde veszi át. 

– A „Városnap” rendezvény hivatalos ünnepségén két férfiút 
iktattak be Visegrád Város Tiszteletbeli Polgárai sorába: Kerti 
Andor vízügyi szakembert és Horváth Tamás ezredest. (A 
képviselő-testületi határozatok kivonatát lásd alább.)  

– A városatyák egyetértésükről és támogatásukról biztosították 
Pest Megye Közgyűlését, hogy a jelenleg Pest megyéből és 
Fővárosból álló Közép-Magyarországi Régió – Budapest és Pest 
megye régiókra – váljon szét.   

– Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése felhívására az 
alábbi személyeket javasolták a T. Képviselők a vonatkozó díjak, 
címek odaítélésére: 

Pest Megye Díszpolgárának: Makovecz Imre építészt,  
Arany János Pedagógiai Díjra: Mezei Anna iskolaigazgató 

pedagógust, 
Közművelődési Díjra: Mikesy Tamás művelődésiház-vezetőt és 

Szőke Mátyás múzeumigazgatót, 
Nyáry Pál Díjra: Fridrich Istvánné köztisztviselőt,  
Testnevelési és Sport Díjra: Vidosits Béla VSE labdarúgó-

szakosztály vezetőjét. 
 

A 2002. szeptember 5-i képviselő-testületi  
ülésen történt 

 

A település Szerkezeti és Szabályozási Terveinek ismertetését 
hallgatták meg a városatyák, amelyeket a szakhatósági 
egyeztetési eljárásra alkalmasnak találtak. Természetesen a téma 
tárgyalására még több ízben vissza kell térni. A településre 
vonatkozó tervekről részletesebben a Visegrádi Hírek következő 
számában olvashatnak a T. Olvasók. 

Mezei Orsolya s. k. jegyző 

 
A Visegrádi Okmányiroda felhívása 

az őszi helyi választások felkészülése idején 
az ügyfélfogadás szüneteléséről 

 

A belügyminiszter 1/2002. (I. 16.) BM rendelettel módosított 
58/1999. (XII. 30.) rendeletének 6/A § alapján ,,a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása 
során a szavazás napján és az azt követő napon a választási 
adatrögzítést végző okmányirodákban a választási adatrögzítési 
feladatok elsőbbséget élveznek”, ezért a Visegrádi Okmányiroda 
2002. október 21-i ügyfélfogadása elmarad. 

A választási előkészületek technikai próbája miatt az 
ügyfélfogadás elmarad a következő időpontokban:  

2002. okt. 04., 2002. okt. 07., 2002. okt. 08., 2002. okt. 11. és 
2002. okt. 16-án. 

Szíves megértésüket köszönjük. 
Mezei Orsolya jegyző 

A népjóléti bizottság hírei 
 

A népjóléti bizottság 2002. augusztus 28-án ülést tartott. 

Az ülésen jelen volt: Schandl Lajos, a bizottság elnöke, dr. 
Lelkes Lászlóné és Szikriszt József bizottsági tagok, illetve 
Zeller Albertné igazgatási főelőadó mint jegyzőkönyvvezető. 

Schandl Lajos, a bizottság elnöke köszöntötte a megjelent 
munkatársakat, akik az alábbi ügyeket tárgyalták: 

1. napirendi pont 
A bizottság egy fiatal pár lakásügyében határozott. A 

jogszabályok értelmében az ügyet vissza kellett utalni a 
képviselő-testület hatáskörébe. 

2. napirendi pont 
Két személy részére 10-10 ezer forint átmeneti segély kiutalva. 
Egy személy temetési segélyben részesült. 
Hét személy részére – méltányosságból – közgyógyellátási 

igazolvány kiutalását határoztuk meg. 
Egy ápolási díj kérelmet a megváltozott viszonyok miatt el 

kellett utasítanunk. 
Két gyermek részére kiegészítő családi pótlékot állapítottunk 

meg. 
A bizottsági ülés ezekkel a napirendekkel befejeződött. 

Schandl Lajos, a bizottság elnöke 

 
„A  MEGYE SZEMÉLYES ÜGYÜNK” 

 

Még a legkisebb családban is a legfontosabb döntéseket, 
elhatározásokat sok-sok egyeztetés, véleménycsere előzi meg. Pest 
megye az önálló Euro-régió kialakításával plusz források bevonását 
kívánja elérni, amelyek egyre inkább szükségesnek tűnnek a 
fejlesztések, a színvonalasabb életkörülmények kialakítása és 
megvalósítása érdekében. Az Európai Unió támogatási rendszerének 
egyik eleme, hogy azokat a régiókat támogatja, amelyekben az egy 
főre eső GDP kisebb, mint az EU átlagának 75 százaléka. A 
csatlakozási tárgyalások során eldőlt, hogy Magyarország összes 
régiója jogosult erre a támogatásra 2006 végéig. Jól látható, hogy 
habár Pest megye önmagában ez alatt a szint alatt lesz, hogyha 
Budapesttel közös régiót alkot, 2006 után mégis elesik az uniós 
forrásoktól, amelyek feltételei minden bizonnyal szigorodni fognak. 

T. Mészáros András, Pest Megye 
Közgyűlésének fideszes elnöke az 
elmúlt időszak eseményeiről 
elmondta, hogy az önálló Euro-
régió kialakításában tett javaslatot 
a Pest Megyei Területfejlesztési 
Tanács májusi ülésén. A megjelent 
13 kisrégió képviselői, pártállástól 
függetlenül egyet értettek abban, 
hogy a központi régióból, amelyet 
Pest megye és Budapest alkot, Pest 
megye kiválása komoly 
forrásbővülést eredményezhet az 
Európai Unió különböző 
alapjainak pályázatain, a megyében 
élő polgárok számára. T. Mészáros  
András  a  közelmúltban  

személyesen is felkereste mind a 15 kistérségi tanácsot – melyeknek 
képviselői az adott térségek polgármesterei – és a sorozatos 
tárgyalások alkalmával komoly támogatottságot tapasztalt e 
témában. A közgyűlés elnöke elmondta, hogy kérték a megye 184 
települési önkormányzatát, foglaljanak állást az ügyben. Már 
számos képviselő-testület megtárgyalta a javaslatot, és a 
visszajelzések szerint igen nagy a kezdeményezés támogatottsága.  

Július 12-i ülésén Pest Megye Közgyűlése elfogadta azt a 
költségvetés-módosító javaslatot, amely lehetővé teszi, hogy 
népszavazás útján – a szükséges tájékoztatást követően – a 
legérintettebbek, azaz Pest megye polgárai dönthessenek a 
jövőjükről.  
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Tisztelt Visegrádiak! 

 

Ezúttal néhány folyamatban lévő önkormányzati 
fejlesztésről szeretném önöket tájékoztatni: 

– Az előző számban beszámoltam a közvilágítás 
korszerűsítési terveiről. Jelenleg a kiviteli terv 
engedélyeztetés alatt van, és október folyamán 
megkezdődik a korszerűtlen, nagyfogyasztású lámpák 
cseréje, takarékosabb, jobb megvilágítást biztosító 
fényforrá-sokra. A sötét utcák egy része is kivilágosodik – 
a beérkezett lakossági kérelmeknek megfelelően –, néhány 
helyen bővítjük a meglévő hálózatot. Mindez összesen 430 
lámpa cseréjét és mintegy 30 új lámpa kihelyezését jelenti. 
Az eredmény nem feltétlenül erősebb, hanem inkább 
egyenletesebb megvilágítás lesz, amely biztonságosabb 
közlekedést tesz lehetővé. Azokban az utcákban, ahol a 
villanyoszlopokon nincs villanyvezeték, csak telefonkábel, 
ebben a beruházásban nem tudunk közvilágítást létesíteni. 
A Rév utca–Nagy Lajos utca–Áprily-park új oszlopokkal 
megvalósuló dekoratív közvilágítása a többi lámpa cseréje 
után, október végén várható. Ezekre az oszlopokra 
szerelik fel a plébániatemplom díszvilágítását is, amelyhez 
a szükséges próbavilágítást már elvégeztük. 

– Tavasszal kezdtük előkészíteni Visegrád 
buszmegállóinak rendezését. A 11-es út mentén 
elhelyezkedő 11 db buszmegálló közül sokban a buszváró 
felújításra szorul, és több olyan megálló van, ahol csak az 
egyik oldalon áll pavilon. A javítható beállók felújítását 
tervezzük, a hiányzó helyeken buszvárók elhelyezését. A 
legsürgetőbb ezek közül a Rév utcai megálló Duna felőli 
oldala, mert itt várakoznak a legtöbben az Esztergom felé 
menők közül. Tehát a buszmegálló fejlesztési program 
első elemeként ez fog megvalósulni. Ennek a buszváró 
pavilonnak a terve engedélyeztetés alatt áll, a kivitelező 
kiválasztása következik. 

– A Duna-partra tervezett városi sporttelep első 
létesítménye, a labdarúgópálya elkészült, füvesítése 
folyamatban van. A sportfű gyökérzetének megerősödése 
után lehet majd mérkőzéseket rendezni rajta. A következő 
létesítmény az öltöző- és fogadóépület lesz, amely a többi 
pályát is kiszolgálja majd. Erre már van építési engedély, a 
munka megkezdését tavaszra tervezzük. 

– Az idén átadott Sziget utcai bérlakások után a 
következő bérházépítést a Fő utca 49. (volt Dávid-ház) Fő 
utcai frontján tervezzük. Ez egyrészt a jelenleg rendezetlen 
telek helyzetét oldaná meg, másrészt a jelenleg 
elhanyagolt társasház felújítását is közelebb hozná. A 
bérház tervei a Széchenyi Terv pályázati kiírása szerint 
készültek. Az úgynevezett ,,fecskeház” pályázat 
elsősorban a helybeli fiatalok első lakáshoz juttatását 
kívánja támogatni. Ennek megfelelően 7 db 45–50 nm-es, 
1,5–2 szobás lakás kerülne kialakításra. A terv elvi építési 
engedéllyel rendelkezik. Mivel a Széchenyi Terv pályázata 
szünetel, ezért ennek újraindításáig, vagy más hasonló 
pályázati lehetőség megnyílásáig ennek folytatásával 
várnunk kell. 

Tisztelettel: Mártonffy Gábor főépítész 

Tájékoztató  
a kábeltv-rendszerről 

 

Örömmel értesítjük a T. Lakosságot arról, hogy a 
kábeltv- és informatikai rendszerre való csatlakozásra 
vonatkozó szerződéskötésre 

2002. október 14-től  
minden héten hétfőnként 10.00 órától 18.00 óráig 

van lehetőség 
a polgármesteri hivatalban  
( 2025 Visegrád, Fő u. 81.), 

a Dunakanyar Informatikai Kft. munkatársa segítségével. 
Bármely kérdés esetén kérjük, forduljanak bizalommal 

Kiss Márta munkatárshoz a 06 (70) 239-2580 
mobiltelefonszámon. 

Felhívjuk további szíves figyelmüket, hogy a tervezett 
informatikai rendszer várhatóan pár hónapon belül 
elindulhat, és ennek az internetes rendszernek a 
teszteléséhez várjuk a vállalkozó szellemű visegrádi 
lakosok jelentkezését.  

Jelentkezni a polgármesteri hivatalban lehet 
„Igénybejelentő lap” kitöltésével. 

Visegrád Város Önkormányzata 

 
Köszönet a segítségért! 
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Bemutatkoznak a polgármesterjelöltek 
 

Tisztelt Visegrádi Polgárok! 
Első ízben indulok a 
polgármesteri tisztért folyó 
versenyben, és az alábbiakban 
tájékoztatni szeretném Önöket 
eddigi tevékenységemről, 
valamint a város jövőjével 
kapcsolatos elképzeléseimről: 

49 éves vagyok, nős, három 
gyermekem van. Nem vagyok 
és nem is voltam tagja 
politikai pártnak, vagy 
szervezetnek. 25 éve élek 
Visegrádon. 

Budapesten születtem. 24 éves koromig éltem a 
fővárosban, pontosabban a budai Várban, ahol a műemléki 
környezet és az idegenforgalom mindennapos része volt 
életemnek. A gimnáziumi érettségit követően az ipar és a 
kereskedelem több területén dolgoztam. Jelenleg KÁOSZ 
Kft. néven működő, visegrádi és dunabogdányi ruházati 
üzleteket üzemeltető vállalkozás tulajdonosa vagyok 
közösen a feleségemmel. 

Három évvel ezelőtt kapcsolódtam be a város társadalmi 
életébe annak következtében, hogy megválasztottak 
Visegrád Turisztikai Egyesülete elnökévé. Az egyesület 
keretein belül elsősorban a város szépítését próbáltam 
elősegíteni. 

Mint polgármester legfőbb célomnak azt tekinteném,  
hogy elérjem, Visegrád polgárai legyenek igényesek 
polgári mivoltukkal, városukkal, környezetükkel, 
jövőjükkel, kapcsolatban.  Mint egy kivételes 
adottságokkal rendelkező város lakói, mint a helyi adók 
fizetői állítsanak magas követelményeket a választott 
vezetők elé, tartsák természetesnek, és jogos igénynek azt, 
hogy 

– a város vezetői gondoskodjanak a város különleges 
adottságainak hasznosításáról, 

– a város vezetői mutassanak példát a közösségi 
kapcsolatok kialakításában és ápolásában, 

– a város vezetői minden kérdésben nyíltan és széles 
körűen tájékoztassák a lakosságot, 

– a város vezetői javítsanak a rászoruló polgárok 
életkörülményein, 

– város utcái, terei és parkjai mindig tiszták és 
gondozottak legyenek, 

– a város vezetése érjen el érzékelhető és látható 
fejlődést az utak állapotában, a közlekedés 
szabályozásában, a lakossági szolgáltatásokban, az 
intézmények működésében, a hivatali ügyintézésben 

– a város vezetése tegyen konkrét lépéseket az 
idegenforgalom növelése, idegenforgalmi szolgáltatások 
bővítése terén. 

A felsorolást hosszan tudnám még folytatni. Sokkal 
fontosabbnak tartom azonban annak hangsúlyozását, hogy 
bennünk, polgárokban ki kell alakulnia és szikla szilárdan 
ki kell tartania az akaratnak és természetes igénynek a 
szép környezet , a minőségi szolgáltatás és ügyintézés, a 
kiváló vezetői teljesítmény, a folyamatos fejlődés iránt. 

Amikor eljutunk oda, hogy ez az igény kialakult, akkor 
ez fogja hosszú távon, nagy biztonsággal mindig azokat a 
személyeket a város vezetőinek sorába juttatni, akik 

képesek megfelelni az elvárásoknak, és akik a legjobban 
képesek szolgálni Visegrád javát. 

Tisztelt Visegrádi Választópolgár! 
Ha egyetért az előbbi gondolatokkal, ha Ön is úgy 

vélekedik, hogy joga van az eddiginél nagyobb 
teljesítményt elvárni városa vezetőitől, akkor kérem, 
támogassa jelölésemet. 

Én minden erőmmel azon leszek, hogy meg tudjak felelni 
azoknak az igényeknek, amelyeket Ön, mint adófizető 
polgár a  polgármestere iránt támaszt. 

Abonyi Géza 
 

Dr. Szendrői  Lajos, 46 éves 
ügyvéd vagyok. 12 éve élek 
Visegrádon és a 3 éve alakult 
Vállalkozók Egyesületének 
elnökeként sikerült 
támogatnom egy önálló 
véleményt formáló, 
kezdeményező, a közösség 
érdekeit védő, néző és látó 
munkás kis csapatot, 
amelynek tagjai  falakat 
bontanak és gátat építenek, 
teniszpályát újítanak fel és 
adnak át  a  közösségnek,  tá- 

mogatják a rászorulókat, felajánlásokat tesznek a település 
érdekében, mozgósítanak a népszavazás érdekében és 
vesztett helyzetből nyernek strandot a városnak. 

Most, amikor ismét az ígérgetések havához érkeztünk mit 
is tartok legfontosabb célkitűzés nek? Helyet teremteni és 
szerepet biztosítani a közösségnek úgy, ahogy ezt a 
vállalkozók egyesülete megkezdte. Mi ugyanis valamit 
elkezdtünk. Olyan valamit, amiről eddig sokan beszéltek 
de kevesen tettek érte. Mit is jelent ez? Azt, hogy az 
elhangzott a kritikát tett is követte. Súlya volt és 
jelentősége lett a civil szférának. Azoknak az embereknek, 
akiket semmibe vettek a strand eladásának előkészítése 
során, a döntés meghozatalában. Akik előtt eltitkoltak 
fontos dolgokat, körülményeket és titkolnak még ma is. 
Mit szeretnék még? Partnerséget. Támogatást az egyéni 
kezdeményezésekhez, önkormányzati szervezőmunkát a 
kö-zös feladatok végrehajtásaihoz. Párbeszédet az egyes 
feladatok meghatározásához. 

Miért? Azért, mert ez a demokrácia része. 
Sokan talán azt várják tőlem, hogy megígérjem, rend lesz 

a portájuk előtt akkor is, ha nem söpörnek, lesz 
szúnyogirtás, új mozi és sportpálya, kultúrház-felújítás, 
több pénz a mozira.  

Ennyi talán elég is lenne? Kevésnek érzem egy-egy 
tárgyiasult ígéretben megfogalmazni a céljaimat és 
törekvéseimet, mert mit ér mindez, ha megteremtjük, de a 
visegrádiak nem érzik jól magukat itthon, ha elmennek a 
településről dolgozni, szórakozni, családot alapítani, 
vagyis élni. Meg  kell  tehát teremteni azt a 
kiegyensúlyozott tár- 
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sadalmi, gazdasági környezetet, amelyben jól érezzük 
magunkat. Mindenki megtalálhatja helyét a település 
közösségében. Egyszerre kell munkahelyet, jó légkört, 
nyugalmat és biztonságot teremteni. Ilyen helyzetben 
sokkal könnyebb bármilyen konkrét feladat végrehajtása. 

Tudom, hogy ennek érdekében sokat kell tenni. Kérdés, 
hogy mit és hogyan? 

Erről már négy évvel ezelőtti programomban részletesen 
írtam. Az akkor leírtak még ma is aktuálisak. Azokból 
ugyanis az elmúlt négy évben szinte semmit nem valósított 
meg az önkormányzat. Maradt hát feladat, melynek 
többségét az egyesületünk elnöksége tette közzé és melyet 
elfogadva jelölöm meg a programomat.  

Eszerint a település központi kérdése a város 
idegenforgalmi szerepének erősítése. A lehetőségeink 
adottak erre. A Mátyás Király Múzeum és egy, a közeli 
jövőben kialakítandó középkori történeti városrész 
csalogató program ajánlat a turistáknak. Az önkormányzati 
vagyonba és kezelésbe visszakerülő strand fejlesztésével, 
élményfürdő kialakításával pedig sikerülni fog a 
vendégeket az elmúlt évekhez képest hosszabb ideig 
marasztalni. Ezekkel egyidejűleg tisztább és igényesebb 
közterületekkel, látványosságokkal kell fogadni az 
érkezőket.  

Tennivalónk akad azonban a helyben lakókért is. 
Gondoskodni kell a nyugdíjasokról, hogy idős napjaik 
tartalmas eltöltéséhez segítséget kapjanak 
(klubfoglalkozásokon, utazásokon, színházlátogatásokon 
részvétel), gondjaikat anyagi támogatással és személyes 
gondoskodással enyhíthetjük. A fiatalokról is, hogy legyen 
elegendő munkahely, ahol dolgozhatnak, igényes hétvégi 
szórakozóhely, ahol szívesen töltik a hétvégi estéket, 
beépíthető ingatlan az építkezéshez és önkormányzati 
bérlakás a letelepedéshez. 

A vállalkozók számára telephely létesítéséhez 
önkormányzati tulajdonban álló külterületi ingatlan 
használatba adásával, vagy a Pilisi Parkerdőgazdasággal 
területcsere útján kell lehetőséget teremteni, ami új 
munkahelyek teremtését is szolgálná.  

Jelentősebb támogatást szeretnék biztosítani a labdarúgás 
mellett a helyi tömegsportnak, különösen a teniszt 
kedvelők, az asztaliteniszezők, az evezősök, kerékpárosok 
sportolási vágyának kielégítésében vagy fejlesztésében. 
Támogatásuk jelentős anyagi ráfordítások nélkül is 
megoldhatók.                                             Dr. Szendrői 
Lajos 
 

Múltunkban a jövőnk 
Születésem, 1977. óta itt élek. 
Az utóbbi éveket 
tanulmányaim miatt „félig” 
távol töltöttem Visegrádtól, 
ezért a Visegrádi Hírek 
szerkesztősége által biztosított 
lehetőséget inkább 
bemutatkozásra, mintsem a 
programom részletes 
ismertetésére és elemzésére 
szeretném felhasználni. 
Hangsúlyozom  már  elöljáró- 

ban, hogy az elmúlt évek nem szakítottak el 
„szülőfalumtól”. 

Egyetemi tanulmányaimat Budapesten a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán 
végeztem, ahol 2000-ben szereztem meg jogi diplomámat. 
A diploma átvételét követően ügyvédjelöltként kezdtem 
dolgozni, azonban figyelmem fokozatosan a közigazgatás 
felé fordult, aminek eredményeként egy országos 
hatáskörű államigazgatási szervnél, az Országos Rádió és 
Televízió Testület Irodájánál, a Műsorszolgáltatási 
Igazgatóságon 2001. májusában álltam munkába. 

Hazánk egyre közelgő, küszöbön álló európai uniós 
csatlakozása megítélésem szerint különösen indokolttá 
tette, illetve teszi az európai uniós ismeretek elsajátítását. 
Erre a tényre tekintettel kértem felvételemet a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem másoddiplomás képzésének 
keretében, az Európai Jogi Szakjogászképzésére, mely 
szakon még 2002-ben befejezem tanulmányaimat. 

Az egyetemi diploma megszerzésének előfeltételét 
jelentette két nyelv legalább középfokú ismerete. 
Számomra az egyik a német nyelv volt, amelyet már az 
általános iskolai évek alatt kapott felkészítésnek 
köszönhetően megtanultam, és melyből a későbbiek során 
felsőfokú nyelvvizsgát tettem. Ezen kívül középfokú 
nyelvvizsgával rendelkezem angol nyelvből. 

Jóllehet az utóbbi évek elszólítottak állandó 
lakóhelyemről, Visegrádról, azért mégis úgy gondolom, 
hogy az elmúlt évek nem vesztek el és nem voltak 
hiábavalóak. A tanulással és a munkával töltött legutóbbi 
egy-két évben érlelődött meg bennem az az elhatározás, 
hogy megszerzett tudásomat, kapcsolataimat szűkebb 
pátriám javára használjam. Döntésemet nem 
aktuálpolitikai célok alapján hoztam meg. Hiszek abban, 
hogy a közszolgálat valóban a közösség, az emberek 
szolgálatát jelenti, és ilyen a polgármesteri hivatás is. 

Nem kis kihívást jelent számomra elindulni Visegrád 
város polgármesteri címéért, ugyanakkor vállalni kívánom 
ezt a megmérettetést, mert úgy érzem, hogy tenni 
szeretnék annak a célnak az eléréséért, hogy Visegrádból a 
visegrádiakkal együttműködve közös erővel valóban 
létrehozhassuk a Dunakanyar gyöngyszemét. Ugyanakkor 
nem lehet figyelmen kívül hagyni az országban zajló nagy 
folyamatokat, hanem élni kell mindazokkal a 
lehetőségekkel, amelyeket a mindenkori kormányzat 
nyújthat nemzeti történelmünk egyik legjelesebb 
településének, Visegrádnak. A hagyományok ápolásával 
nem a múltba kívánok elmerengeni, hanem olyan várost 
építeni, amelyben minden olyan jótétemény megtalálható, 
amelyet az uniós csatlakozás hozhat. 

Jelen bemutatkozásommal és majdani programommal 
nem kívánom kifejteni és megismételni azon évek óta 
létező problémákat, melyek évek, sőt mondhatni már több 
mint egy évtized óta megoldásra várnak. Úgy gondolom, 
hogy ezen problémák felismerésére minden visegrádi 
lakosnak jócskán volt ideje az elmúlt ciklusok alatt. Ezért 
csak azon kiemelten fontos teendőket szeretném itt 
megemlíteni, amelyek úgy érzem, a település legégetőbb 
prob- 
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lémáinak tekinthetőek, nevezetesen a turizmusban rejlő 
lehetőségek kiaknázását, valamint a területfejlesztés és 
környezetvédelem kérdésének előtérbe állítását. 
Hasonlóan hangsúlyos a fiatalság részére alkotó, kulturális 
központ létesítése, és az egyre növekvő születéssel járó 
kisgyermekes családok tehermentesítése bölcsödével, 
illetve gyermekmegőrzés megszervezésével.  

Mindezeken  túlmenően  természetesen közös célnak te- 

kintem, hogy minden visegrádi jól érezze magát 
Visegrádon, hiszen ehhez kitartó munkával minden 
megteremthető. 

Megválasztásom esetén őrködni fogok a település 
közéletének tisztasága fölött, és szakmámból adódóan is 
gondoskodom arról, hogy tiszta és átlátható viszonyokat 
teremtsek a közpénzek felhasználásban. Ezen célok 
megvalósításáért az összefogás reményében   dr. Zeller 
Anikó 
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Tisztelt Visegrádi Választópolgár! 
Most ennek az újságnak az oldalain másodszor kérem, 
hogy tiszteljen meg bizalmával, mivel szándékomban áll 
mint képviselő feladatot vállalni a város közéletében, 
gondolva arra az esetre, hogy nem engem választanak 
polgármesternek Visegrád polgárai. 

Elveim és elképzeléseim azonosak a polgármesterjelöltek 
bemutatkozásánál leírtakkal. A képviselői munkára 
vonatkozóan az a meggyőződésem, hogy a polgárok által 
akaratuk kifejezőjeként, érdekeik képviselője és 
érvényesítőjeként megválasztott önkormányzati 
képviselőnek az a kizárólagos feladata, hogy ennek a 
megbízásnak legjobb tudása szerint eleget tegyen. Tehát 
egy képviselőnek nem a polgármester, nem a hivatal, nem 
az önkormányzat, nem valamely vállalat vagy szervezet 
érdekében, vagy ellenében kell ténykednie, hanem 
döntéseivel csak az őt megbízó, az általa képviselt 
lakosság érdekeit kell szolgálnia. A jó képviselethez 
pontosan ismernie kell választói érdekeit és akaratát. 

Amennyiben képviselővé választanak, azon leszek, hogy 
minél pontosabban megismerjem a visegrádi lakosság 
akaratát és elvárásait, és minél jobban képviseljem a 
visegrádi lakosság érdekeit a város képviselő-testületében. 

Abonyi Géza 
 

Tisztelt Visegrádiak! 
Bártfai István, független 
képviselőjelölt, 35 éves 
szobafestő vállalkozó és 3 
tanuló oktatója vagyok. Hét 
éve nősültem, 3 
gyermekünkkel boldog 
családi életet élünk. 
Létrehoztam egy szakosztályt, 
mely főként fiatalok és 
családok számára szervez 
programokat.    Óvodásoknak  

Izgő-Mozgó néven tornát vezetek és a sportegyesület 
titkára vagyok.  

Városunk dinamikus fejlődését szakmailag jól 
alátámasztott pályázatokkal, a helyi vállalkozók és civil 
szervezetek bevonásával, célratörő tárgyalási politikával 
kell segíteni. Eredményeként a pénzügyi bevételek 
emelkedő tendenciát kell, hogy mutassanak, de ennek 
nemcsak az az egyetlen módja, hogy a forgalomképes 
vagyonunkat folyamatosan kiárusítjuk. A visszakapott 
strand, a létesítendő sportcentrum átgondolt tervekkel 
nyereségessé tehető. De ide tartozik a bicikliút, 
idegenforgalmi rendezvények szervezése. A bevételekből 

létrehozható egy idősek napközi otthona, hogy végre az 
idős emberekről is méltón gondoskodjunk. 

Fontos kérdés a vízelvezető rendszer karbantartása, 
építése, a burkolatlan utcák befejezése, a meglévők 
minőségének javítása, újak létrehozása, játszótér, 
bölcsőde, illetve lakások építése, polgárőrség hatékonyabb 
újraszervezése, az illegális szemétlerakás megszüntetése, 
az árvízvédelemmel kapcsolatos teendők elvégzése. 

A fiatalokat olyan helyzetbe kell juttatni, ahol energiáikat 
pozitív irányban hasznosíthatják, mert aki tevékenyen 
részt vesz városa életében, annak nincs szüksége negatív 
tettekre. Dolgozzunk együtt azon, hogy idősek és fiatalok 
egyaránt egy szebb város részének, tulajdonosának 
tekinthessék magukat. 

Hogy a fejlődés útjára lépünk-e, nekünk kell eldönteni! 
Bártfai István 

 
Tudom, hogy bajkeverőnek tartanak, de bemutatkozásul 
vegyük még egyszer sorba! A DMRV Rt. veszteséges 
üzemeltetése mögött, annak vezetőjével megalakult a 
Castrum Kft., és egyből megpályázta és elnyerte a 
strandot. Éveken keresztül 1 millióért bérelte, és 
panaszkodott, hogy alig nyereséges, de 2000-ben – a 
Széchenyi-terv előszelében – már mégis érdemesnek látta 
megvenni 100 millióért. Ekkor, a strand fejlesztéséről a 
polgármester úr lebeszélte a testületet (lásd Visegrádi 
Hírek külön száma), hogy nincsenek állami támogatási 
lehetőségek, ha az önkormányzat 25%-nál nagyobb 
tulajdoni hányaddal rendelkezik, ezzel azt sugallva, hogy 
nem is lesznek. Eltelt azóta két év, és már mindenki tudja, 
hogy nem így volt. (Általánosan mindenki elítéli a rabló-
privatizációt, de a saját körű vagyonvesztés ellen alig 
tesznek.) A moziban még, a siemenses terv is 
ellenállhatatlan volt, hogy 1,5 milliós tőkével, és a 
területek átadásával 10 év múlva, miénk lesz egy 4 
milliárdos gyógyfürdő–gyógyszálló együttes. Ám ez, 
pedig sem a népszavazás, sem senki más nem akadályozta 
meg, mégsem épül fel, mert a terület sem a miénk, és e 
terv állami támogatást sem kapott, mint a Castrum Kft. és 
társa, a 1,5 milliárdot. (Emellett nem nyertünk a történelmi 
témapark- és az idegenforgalmi-fejlesztési pályázatokon 
sem.) 

Megkérdezném ezért, hogy miért van szavaival a 
keresztényi erkölcsiség színeiben megjelenő polgármester 
úr a régi szocialista rendszer ellen, ha mégis, a régi rend- 
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szerhez kötődő csoportokat segíti meg gazdaságilag az 
állami támogatással, ráadásul Visegrád ellenében? 
Elfogadom, ha a többség Hadházy Sándor urat választja 
újra polgármesternek, de legalább egy erős testületet is 
válasszanak mellé, hogy érvényesülhessen a kontroll, mely 
a mai világban nagyon hiányzik a hatalom mellől. 

Tisztelettel: Bognár Ferenc 
 

Tisztelt Visegrádi Polgárok! 
Szándékomban áll indulni a 
2002-es októberi 
választásokon mint 
önkormányzati képviselő. 

Nevem Czaga Károly. 1946-
ban születtem Tarjánban. 
1976-ban nősültem meg, 
azóta élek Visegrádon 
feleségemmel, Dobri Babival. 
Két fiúgyermekünk van. 
1985-ben kezdtünk el 
építkezni Visegrád-
Bányatelepen. 

Jelenleg a Duna Televíziónál dolgozom mint külső 
munkatárs. 

Visegrádinak érzem magamat. Célom: hangzatos ígéretek 
helyett az egyszerű visegrádi lakosok gondjait, valamint 
véleményét is meghallgatva, a település érdekében 
cselekedni. 

Bizalmukat előre is köszönöm.                  Czaga Károly 
 

Bemutatkozás! 
Kovács Gábornak hívnak. 
1956-ban születtem Békésen. 
Az általános iskola befejezése 
után két szakmunkásképzést 
végeztem, majd a 
kereskedelmi 
szakközépiskolában 
érettségiztem. Nős vagyok 
(feleségem Gerstmayer Edit – 
Eda), egy gyermekünk van 
(Edina), a Mátyás király u. 62. 
szám alatt lakunk. 1976 óta 
élek és dolgozok Visegrá- 

don. Először a nagyvillámi turistaházban, majd a Silvanus 
Szálloda éttermében dolgoztam. 1989-ben lettem 
vállalkozó, amikor létrehoztam a Pecsenye-grill üzletet. 
Jelenleg pedig (közel 3 éve) működtetjük családi 
vállalkozásban a Grill Udvar kisvendéglőt. 

Az elmúlt időszakban többen is megkerestek, hogy 
induljak el a helyhatósági választásokon 
képviselőjelöltként. Ezért vállaltam a jelölést, és azért, 
mert látom, hogy az elmúlt évtized során szinte semmi sem 
változott Visegrádon, nem fejlődik szinte semmit, hiába 
lettünk mi város, ha a járdákon még gyalog sem lehet 
közlekedni, nemhogy babakocsival. A tisztaságról nem is 
beszélek. Minősíthetetlen a képviselő-testület munkája, 
mely olyan szerződések aláírására ad felhatalmazást a 
polgármesternek, mely a település kasszájából több 
tízmilliót kivesz. Többen közülük döntésképtelenek, nem 
tudják, hogy miről szavaznak. Gondolom, sokan értenek 
egyet velem! 

Ezért szántam el magam arra a lépésre, hogy én is 
elinduljak a választáson mint képviselőjelölt. 

Fontolják meg, hogy kikre szavaznak! Elegendő-e az, 
hogy a képviselő úr elmegy a testületi ülésre (mindig 
késve), nem tudja, miről kell szavazni, de szavaz, ahogy a 
többiek. Hozzák a határozatokat, ahogy a polgármester úr 
előterjesztette. Nekik úgy jó, hisz nincs más elképzelésük! 

Köszönöm a bizalmat azoknak, akik a kopogtató 
cédulájuk átadásával támogatták jelölésemet, és szívesen 
fogadom azon emberek támogatását, szavazatát is, akik 
velem egyetértenek, és változást akarnak. 

Nagyon fontos, hogy az új képviselő-testület a lakosságot 
szolgálja, és ne érezze magát felsőbb rendűnek. Párbeszéd 
alakuljon ki a lakosság és a vezetés között, a széthúzást 
megállítsa, és az érdekeket egyeztetve hozza meg 
döntéseit.                                                    Kovács Gábor 

 
Szabó József,  
a Magyar Igazság és Élet 
Pártja,  
a Magyar Út Körök  
Mozgalom  
visegrádi képviselőjelöltje 
Marosvásárhelyen születtem, 
41 éves restaurátorművész, öt 
gyermekes családapa vagyok. 
Alaptanulmányaimat 
szülővárosomban végeztem. 
1980-ban érettségiztem. 
Sikertelen egyetemi pályázat 
után sorka- 

tonai szolgálatot teljesítettem, majd utána laboránsként 
dolgoztam 1989-ig. 

1988-ban megnősültem és 89-ben áttelepültem 
feleségemhez, Mayer Katalinhoz Visegrádra. Itt az évek 
folyamán nagy családunk lett. Öt gyermekünk született: 
Réka, Csilla, Kincső, Csenge és Csanád. 

Már 1989-ben az Országos Műemléki Felügyeletnél 
találtam munkahelyet és folyamatosan továbbképeztem 
magam. 

1994-ben restaurátor asszisztensi tanfolyamot végeztem 
és felvételt nyertem a Képzőművészeti Egyetem 
restaurátorképző szakára, ahol 1999-ben diplomáztam. 
2000-ben a Műegyetem Építészmérnöki Kar 
műemlékvédelmi szakmérnöki másoddiplomás 
továbbképzésére jelentkeztem, ahol nemsokára 
diplomázom. 

Közéleti szerepvállalásaim: 
1998-ban is képviselőjelöltje voltam a MIÉP-nek, ámbár 

formai hibák miatt végül pártjelölés nélkül indultam, de 
nem kerültem be a képviselő-testületbe. A strandeladással 
kapcsolatos botrányokat követő képviselői lemondások 
miatt félidőben vállaltam a testületi munkát. Miért is? 
Azért, hogy a nemzeti megmaradás érdekeit képviselő 
párt, a MIÉP programjával összhangban próbáljam 
megakadályozni a város értékeinek elpazarlását, idegen 
kezekbe kerülését és a helyi lakosság kiszolgáltatottságát. 
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A jövőben segíteni szeretnék a fiatal házasok, a 
nagycsaládosok és az egyedül maradt idős emberek 
gondjain, valamint az eddig kárpótlás nélkül maradt 
kisemmizett kisemberek problémájára keresnék 
megoldást. Mindenáron tudatosítani és továbbfejleszteni 
kívánnám a város történelmi, kulturális ,,fellegvár” 
szerepét, melyre uniformizálódó-globalizált (pfuj!) 
világunkban egyre égetőbb szükség van, a nemzeti 
hovátartozás, a nemzeti öntudat felélesztésében-
ápolásában és megtartásában. 

Köszönöm támogatásukat. 
Tisztelettel:                                                 

Szabó József 
 

Tisztelt Visegrádiak! 
1972-ben születtem. 
Tanulmányaimat az Áprily 
Lajos Általános Iskolában, a 
budapesti II. Rákóczi Ferenc 
Gimnáziumban végeztem, 
majd az esztergomi Vitéz 
János Katolikus Tanítóképző 
Főiskolán folytattam. 

Bár nem lettem pedagógus, 
ám másik gyerekkori 
elképzelésemet valóra 
váltottam. 

1995-ben   szállodai   portás 
lettem a Silvanus Szállodában. 

 2001. szeptembere óta Budapesten, a megnyílt Andrássy 
Hotelben**** dolgozom főportás-helyettesként. 
Feladatom a recepciós munka koordinálása. 
Természetesen a vendégekkel való kapcsolattartás is 
fontos része munkakörömnek. 

2002. februárja óta tagja vagyok a szállodaportások 
nemzetközi, szakmai szervezetének, az ún. „Aranykulcs” -
nak is.  

Németül és angolul társalgási szinten beszélek. 
 Hasznos tagja lennék a képviselő testületnek, tudva azt, 

hogy Visegrád igen sok polgárának az idegenforgalom, a 
turizmus ad megélhetést. Ezért támogatnék minden olyan 
elképzelést, mely városunk fejlődését elősegíti.  Gondolok 
itt a szállásadók, az éttermi szolgáltatást nyújtók 
támogatására, ám nem szabad elfeledkeznünk olyan 
kiegészítő szolgáltatások megteremtéséről sem, melyek a 
nálunk pihenők szórakozását segítik. 

Más települések szinte csak arra épültek ki, abból nyerik 
bevételeiket, hogy van egy nemzetközileg is elismert 
fürdőjük. Szállodák, panziók épültek, sétálóutcáikban 
elegáns üzletek éppúgy megférnek, mint a  vásárosok, s a 
szobakiadók is szépen megélnek. 

Más látnivalójuk, értékük nem igazán akad a termálvízen 
kívül. Nem úgy Visegrádon! Szinte össze sem lehet 
hasonlítani a természeti, történelmi látnivalókban, 
kulturális hagyományokban gazdag városunkat más 
fürdőhelyekkel. Teremtsük hát meg közösen, Visegrád 
nemzetközi hírnevéhez és hagyományaihoz méltó 
környezetet! 

Történelmi és kulturális adottságainkon kívül, még egy 
előnyünk van: Visegrád a Duna partján fekszik. Más 
településeken kishajókikötők és töltőkutak, vízparti 
éttermek, szórakozóhelyek várják az oda betérőket. 

A fejlesztések és a megvalósítások Visegrád jövőjének 
alapját képezik. 

Tisztelettel:                                        
Szedlacsek Henrik 

 
Tisztelt Visegrádi Polgárok! 
Ezúton értesítem Önöket, 
hogy több ismerősöm 
felkérésére indulok a 
képviselő-testületi 
választáson. Részletesen 
bemutatkoznom úgy vélem, 
nem szükséges, hiszen itt 
születtem, itt élek 
családommal együtt. Idén 
töltöttem be 30. életévemet. 
Úgy érzem, az Önök 
segítségével meg tudok felelni 
az előttem álló  kihívásoknak, 
feladatok- 

nak. Amennyiben Önök is így gondolják, hogy mint 
képviselő szolgálni tudom a város érdekeit, kérem, 
tiszteljenek meg bizalmukkal, szavazzanak rám! 
Függetlenként indulok, egyik pártnak sem vagyok tagja. 

Elképzeléseim közül a legfontosabbnak az alább 
felsoroltakat érzem, amit a közeljövőben meg kell 
valósítani: 

– Az Ágasház területének újbóli hasznosítása, pályázati 
kiírás útján, esetleg a régi funkciójának megfelelően. 

– A másik fontos feladat az úttesten lévő kátyúk 
eltüntetése, esetleg az úttest újbóli aszfaltozása. 

– A két dunai öböl önkormányzati tulajdonba vétele, egy 
vízisport komplexum kialakítása érdekében, ahol az 
embereknek lehetőségük nyílna horgászásra, csónakázásra, 
vízisízésre és jet-skizésre. 

– Az országban egyre többen allergiások a parlagfűre és 
más egyéb gyomnövényekre, ezért az irtásuk szükséges 
lenne. 

– Fontosnak tartom a közbiztonság növelését, az állandó 
rendőri jelenlétet. 

A felsoroltak csak szemelvények az elvégzendő 
feladatokból, de mindegyik előrelépést jelentene városunk 
és idegenforgalmunk érdekében. Tudatában vagyok annak, 
hogy ezek a tervek csak akkor valósulhatnak meg, ha a 
város lakossága is magáénak érzi azokat és támogatják a 
képviselő-testület munkáját: egyetértésükkel, 
javaslataikkal, tanácsaikkal, sőt bírálataikkal is. Tisztában 
vagyok azzal, hogy ellentétek voltak, vannak és lesznek is 
a jövőben, de egy nyugodt, békés megbeszélés segíthet e 
problémák megoldásában. Ígérem, minden erőmmel, 
tudásommal azon leszek, hogy megszolgáljam a belém 
vetett bizalmukat. 

Köszönettel és tisztelettel:         ifj. Visnyovszky András 

 
Egy polgármesterjelölt és nyolc képviselőjelölt kérte, hogy az 

általuk felhasználható 18.000 betűt közösen használhassák fel. A 
továbbiakban az ő programjukat és bemutatkozásukat közöljük. 
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P r o g r a m 
 

Visegrád fordulóponthoz érkezett. Az előző 12 év 
munkája megteremtette az alapokat, hogy városunk 
látványos építkezésbe kezdjen. Az elmúlt években sikerült 
stabil gazdálkodású várossá válnunk. Az önkormányzat 
nem bocsátkozott felelőtlen kalandokba, nem került olyan 
kilátástalan helyzetbe, mint számtalan hasonló méretű kis 
település, mindig kiegyensúlyozott helyzetű maradt 
pénzügyileg. Nem engedtünk teret a város túlzott 
beépítésének, visszafordíthatatlan döntés soha nem 
született. A város törekedett arra, hogy szolgáltatásait 
fenntartsa, minőségét lassan, de biztosan javítsa. Az elmúlt 
évek a biztonság jegyében teltek jövőbeli terveink 
megalapozásával. 

A jövőben két iránynak kell megfelelni: 
Elsősorban lakható, kényelmes és szép várossá kell 

válnunk, ahol jól érzik magukat az itt lakók. Emellett 
felelősséggel tartozunk Visegrád történelmi-természeti 
adottságainak. Az UNESCO szerint Visegrád Krakkóval, 
Prágával, Budával egyenrangú értékeket őriz. Ezért az 
idelátogató több százezer turistának rangunkhoz méltó 
kiszolgálást és élményt kell nyújtanunk.  

Tisztában vagyunk Visegrád minden előnyével-
hátrányával, de felvállaljuk az ebből adódó nehézségeket. 
A realitásokból kell kiindulni, tudatában annak a 
felelősségnek, hogy a város helyzete nem ad lehetőséget a 
valóságtól elrugaszkodott álmodozásokra. Minden 
fejlesztést az 1600 lelkes településnek kell kigazdálkodnia, 
mely a központi forrásokból csak szerény többletet kap a 
hasonló nagyságú településekhez képest. A város 2001. 
évi szabadon felhasználható költségvetése például 225,6 
millió Ft volt (ezek helyi adóból, intézményi bevételből, 
központi támogatásból, egyéb sajátos bevételből álltak 
rendelkezésre, ill. a tavalyi pénzmaradványból). Ebből a 
működési kiadás 190,4 millió Ft-ot vitt el, fejlesztésre csak 
18,5 millió Ft jutott és ez is kiemelkedő volt a korábbi 
évekhez képest (ebből a bérlakásépítés viszont több mint 
16 millió forintot vitt el). A fennmaradó 15,5 millió Ft 
képezte azt a pénzmaradványt, melyből az önkormányzat a 
2002. év első negyedévét finanszírozta, hiszen márciusig 
szinte semmilyen bevételre nem lehet számítani. Az 
elkövetkező években azonban többletbevételekre 
számíthatunk. A lepencei szállodaberuházásból adódóan a 
helyi adóbevételünk jelentősen megnövekszik, ill. a 
kormány ígérete szerint az szja önkormányzatnál maradó 
része 5%-ról 10%-ra emelkedik. Ezek adhatnak alapot az 
évek során megfogalmazott terveink megvalósulásának, a 
város reális fejlődésének. 

 

A lakható város – a mi Visegrádunk 
 

Sürgetően fontos a város lakóinak kényelme érdekében 
az utcák-járdák felújítása. Elsőként a városközpont újul 
meg. A Rév u.-ban és a Nagy Lajos u.-ban rövidesen 
eltűnnek a villanyoszlopok, minden kábel a földbe kerül, 
ezzel egy időben a járdák felújítása is megtörténik. A még 
ebben az évben kezdődő beruházás keretében szép 
kandeláberekkel szereljük fel a városközpontot, és a 
templom is díszkivilágítást kap. Szeretnénk átszervezni a 
közlekedés és parkolás rendjét. A Fő utcát a templomtól 
az Ágasházig egyirányúsítanánk, parkolók kialakításával 
biztosítva a közlekedést, az utca nyugalmát. A Rév u. 

tehermentesítése érdekében a CBA tulajdonosával 
együttműködve a bolt bejáratát a Községkert felé 
helyeztetnénk át, ide kulturált parkolót tervezünk. Ugyanitt 
kisebb üzlethelyiségek kialakítására is mód lenne. 
Természetesen minden beruházást a helyi vállalkozókkal 
együttműködve kívánunk létrehozni. 

Az iskola felújítása után a gyermekek számára oly fontos 
zöld területek rehabilitálása van soron, így az iskolaudvar 
pormentesítését oldjuk meg. A sportcsarnoknál kis 
atlétikai pálya kialakításával a gyermekek testmozgásához 
nyújtunk lehetőséget. Fontos, hogy az iskolán kívül is 
olyan játszótereket találjanak a gyerekek, ahol 
biztonságosan játszhatnak. A művelődési ház meglévő 
játszóterét fejlesztenénk; a Nap u.-ban a helyi lakók 
kezdeményezését támogatni kívánjuk. 

A fiatalok és a fiatal családok lakásgondjait a tavalyi 
beruházáshoz hasonlóan újabb bérlakások építésével 
szeretnénk enyhíteni, állami pályázati pénzek bevonásával. 
Az erdészet hajlandó területcserére, így az önkormányzat 
építési telkekhez juthat a fiatal családok 
lakásproblémáinak megoldására.  A fiatalok szórakozási 
lehetőségeinek és szabadidős tevékenységeinek bővítésére 
az önkormányzat illetékes bizottságának pályázatain 
keresztül nyújtunk támogatást, ill. a Visegrádi Fiatalok 
Klubjának programjait is segítjük.  

Az időseket segítve a házigondozói ellátás kiszélesítése 
az első lépés. Emellett a kórházzal meglévő 
együttműködés bővítésével kívánjuk megszervezni a 
szakrendelésekre történő betegszállítást. Hosszabb távon a 
megoldást egy sokféle szolgáltatást nyújtó idősek otthona 
és közösségi ház létrehozása nyújthatja, amit állami pénz 
bevonásával a Széchenyi u.-ban lévő kemping területén 
képzelnénk el. A nyugdíjasok klubja programjainak 
támogatását továbbra is felvállaljuk. 

Az orvosi ellátás fejlesztése-bővítése érdekében 
szükséges egy új egészségház építése. Itt a meglévő 
ellátások a későbbiekben szakrendelésekkel, 
szűrővizsgálatokkal egé-szülnének ki. Ez vállalkozási 
alapon az önkormányzat támogatásával hozható létre. 

A rászorultak részére a szociális segélyezési kört 
megtartva a kb. 5 millió ft-os keretet bővíteni kívánjuk. Az 
állami támogatások bevonásától függően szociális alapon 
lakásfelújításokhoz is támogatást kívánunk adni. 

Nagyon fontos a helyi civil kezdeményezések 
felkarolása. Az elmúlt évek gyakorlatát folytatva 
támogatni kívánjuk a helyi egyesületeket-klubokat. 
Kiemelten támogatnánk a gyermekek, fiatalok, idősek 
egyesületeit, klubjait, a számukra szervezett programokat. 
Fontos szerephez jutnak ezentúl is a sportegyesületek. A 
horgászoknak a felső öbölben horgászhelyeket kell 
biztosítani. A futball szakosztály idei 1,3 millió ft-os 
keretét továbbra is biztosítjuk, de az újonnan létrehozandó 
szakosztályokat (sakk, vízisport, turisztika, sítábor, íjászat 
stb.) is támogatjuk a kulturális és sportbizottság 
pályázatain át. Az elkövetkező 
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évek egyik kiemelt beruházásaként felépül a Duna-parti 
futballpálya, közművesítéssel, lelátóval, öltözővel, 
büfével. Vállalkozói alapon lehetőség lesz a focipálya 
mögött teniszpálya és csónakház létesítésére. 

Többször említettük már a vállalkozókat. Ez nem 
véletlen, hisz elengedhetetlen szerepet játszanak a város 
életében. Mivel Visegrádon a vállalkozások fejlődésének 
bizonyos mértékig a terület hiánya szab gátat, ezért egy 
teljes közművesítéssel ellátott telephely létrehozását 
szorgalmazzuk a kórház melletti Löffler-bányában. Ezzel 
ösztönözhetjük a helyi ipar fejlődését. 

A helyi és főleg a nemzetiségi hagyományok ápolásában 
a Német Kisebbségi Önkormányzat jelentős szerepet 
játszik a város életében, ezt erősíteni kell. Támogatni 
kívánjuk a település elmúlt 300 évét bemutató állandó 
gyűjtemény létrehozását. 

Folytatjuk az önkormányzati intézmények fejlesztését. 
Az óvoda felújítását a helyi vállalkozókkal együtt kívánjuk 
megvalósítani. A művelődési ház szakaszos renoválását 
mielőbb el kell kezdeni. Az intézmény közösségi házként 
helyet ad a különböző szervezeteknek, kluboknak, 
tanfolyamoknak, így alapvető eszközfejlesztést is meg 
kívánunk valósítani a négy év folyamán. A sikeres 
rendezvények (Zenés Nyári Esték, városnap) támogatása is 
fontos feladata marad az önkormányzatnak. Tervezzük az 
iskola tetőfelújítását, a sportcsarnok korszerűsítését. Jó 
hír, hogy idén újra beindult a zeneoktatás Visegrádon, 
ennek támogatása lényeges feladat. 

Ahhoz, hogy városunkban nyugodt, jobb életet 
élhessünk, nem elég csak a tisztességes munka, de a 
hivatal munkájának átláthatóvá, jobban megismerhetővé is 
kell válnia. Azért is fontos az önkormányzat 
kommunikációs hibáinak kijavítása, mert a strandügy 
megmutatta, hogy e nélkül rengeteg félreértés láthat 
napvilágot. A hivatali szolgáltatások színvonalát 
rugalmasabb ügyintézéssel és rövidebb határidőkkel kell 
javítani. A műszaki igazgatás megerősítése érdekében a 
létszámot egy fővel emeljük. Az önkormányzatnak úgy 
kell közelebb kerülnie az emberekhez, hogy ez semmiképp 
se zavarja a lakosságot, életünk hétköznapjaiba csak 
minimális mértékben avatkozzon. 

Az idei árvíz tanulságait figyelembe véve az 
önkormányzat megkezdte a város árvízvédelmi terve 
részletes kidolgozását. E a munkában komolyan 
támaszkodhatunk azon vízügyi szakemberekre, akik a 
nyáron bebizonyították segítőkészségüket, szaktudásukat. 

A település nagyobb tisztasága érdekében az illegális 
szemétlerakásra nagyobb gondot kívánunk fordítani. A 
szerves hulladékok elhelyezése érdekében vállalkozói 
alapon komposzttelep kialakítását és üzemeltetését 
támogatná az önkormányzat. Néhány helyen plakátok 
kiragasztására alkalmas információs táblákat helyezünk ki, 
hogy a plakátok ne a falakat csúfítsák. 

A kábeltv év végi indítása után lehetőség nyílik, hogy a 
lakosság élőben végigkísérhesse a testületi üléseket, ill. 
helyi csatorna kialakításával a Dunakanyar 
információáramlásába bekapcsolódjunk. Ezen felül 
internet-csatlakozást biztosítunk a háztartásokba. A 
jövőben is rendszeresen tájékoztatjuk a lakosságot az 
önkormányzat munkájáról a VH-ben, ill. 
közmeghallgatásokon. 

Olyan Visegrádot akarunk, ahol jó élni. Olyan 
önkormányzatot kívánunk alakítani, mely megteremti a 

felté-teleit. Egy kis település önkormányzata nem képes 
önerőből véghezvinni mindezt a munkát, ám a keretek 
megteremtésével, a helyi kezdeményezések felkarolásával 
és támogatásával, ill. vállalkozók bevonásával virágzó 
várost teremthetünk. Olyan önkormányzatot szeretnénk, 
ami támogat mindenkit: gyereket, fiatalt, sportolni vágyót, 
vállalkozót, időst abban, hogy mindenki számára 
lakhatóvá váljon a város. Fogjunk össze városunk 
érdekében! 

 

A turizmus városa – az ezeréves Visegrád 
 

Városunk egyik alapvető érdeke, hogy a turizmus jól 
működő és jövedelmező ágazat legyen. Ezért 
elengedhetetlen, hogy a már lefektetett elvek mentén 
komoly, átgondolt fejlesztések történjenek. Egyszerre kell 
elmozdulni a minőségi turizmus és a speciális igényeket 
kielégítő vendégvárás irányába. Meg kell teremteni a 
magasabb igényekkel rendelkező, de jól fizető vendégkör 
kiszolgálásának feltételeit, hogy a város lakosságának 
nyugalmát ezzel nagyon ne zavarjuk. 

Ezért képzeltünk el a városon kívüli alkalmas területeken 
nagyarányú turisztikai fejlesztéseket. Ilyen lehet a Gizella-
majori lovarda térsége, a Lepence-patak torkolata, a volt 
Ágasház és a sportcsarnok közti terület, ill. a 
Mogyoróhegy lábánál az ún. Várkert. Ezek megvalósítása 
komoly beruházással hosszú távon lehetséges. 

Műemlékeink védelmét és környezetüket minden 
tekintetben a kor követelményeinek megfelelően kell 
alakítanunk. A palota rekonstrukciójának országos 
elismertsége tovább növelte hírnevünket. A palota 
környékét közös erővel kell rendbe hozni. Tervezzük a 
palota előkertjének kialakítását a szembenlévő telkeken, 
ahol egy történelmi játszópark is megvalósul a turisták és a 
helybeliek örömére. A volt Ágasház helyén egy új 
szolgáltatóház épülhet vállalkozói alapon. A Kresz-park 
megújítása, az új nyilvános WC kialakítása is 
elkerülhetetlen. Az erdészet a palota feletti erdő 
rendbetételét tervezi, amelyet a jövőben a várhegyi 
erdőség megújítása követhet. A Fellegvár kiemelt 
jelentőségű műemlékünk, melynek idegenforgalmi 
szolgáltatásait az erdészet bővíteni kívánja.  

A palotajátékok megszervezése újra az önkormányzat 
kezébe került. A rendezvény a lakosságnak, helyi 
résztvevőknek és a látogatóknak is elnyerte tetszését. 

Szándékaink szerint a tömegturizmus helyett az 
igényesebb kulturális, termál, kerékpáros, vízi és 
ökoturizmus fejlesztésére fogunk törekedni. A vízi 
turizmus igényeit a Duna-parton, most már önkormányzati 
területen, vállalkozói alapon lehet megteremteni. 
Kerékpárút itteni szakaszára elkészültek a tervek, de 
állami támogatás nélkül ezt a jelentős beruházást a helyi 
önkormányzatok nem tudják megvalósítani. Sürgős olyan 
információs táblák elhelyezése a városban, melyek a 
különböző műemlékek, szolgáltató egységek hollétét 
mutatják a turistáknak. A minőségi  turizmus fejlesztése a 
munkahelyteremtés érde- 
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kében is stratégiai feladat: a szállodák, a szolgáltatói 
egységek számos Visegrádinak nyújtanak majd munkát. A 
vendégek megtartásához színvonalas rendezvények 
támogatásával szeretnénk hozzájárulni.     

Visegrád már jól működő kapcsolatokkal néz az Európai 
Unióhoz való csatlakozás elé. Ez új lendületet adhat az 
Obergünzburggal való testvérvárosi kapcsolatnak. 
Reményteljes a franciaországi Saumur városával 
kibontakozó együttműködés is. Gondolnunk kell arra is, 
hogy az erdélyi Parajddal 12 éve meglévő kapcsolatot is 
komolyabb irányba kell terelnünk. 

Amennyiben megkapjuk a választók bizalmát 
programunk megvalósításához, elsőként egy négyéves 
cselekvési programot dolgozunk ki. Így először nyílhat 
lehetőség Visegrádon, hogy egy a város lakói által 
megismert, jóváhagyott program mentén dolgozhassunk.  

Kérjük, támogasson bennünket, hogy olyan képviselők 
vezessék városunkat, akik nem felelőtlen álmokat 
kergetnek, hanem tisztában vannak lehetőségeinkkel. 

Kérjük, támogasson bennünket abban, hogy 
megvalósíthassuk programunkat: megőrizve Visegrádot a 
visegrádiaknak, kinyitva a várost a világ felé. 

 
Dudás István  Eőry Dénes  
Friedrich István Hadházy Katalin 
Kalotai Árpád  Mezei Anna  
Tóth Ferenc  Vaik Mónika 

képviselőjelöltek 
 

Hadházy Sándor  
polgármesterjelölt 

 
Bemutatkoznak  a polgármester- és képviselőjelöltek  

 
Szeretném  az Önök 
támogatását kérni a 2002. évi 
helyhatósági választásokon 
mint polgármesterjelölt. Úgy 
gondolom, a VH hasábjain 
megjelentetett közös program 
megvalósulása a város és 
minden visegrádi polgár 
érdekét szolgálja.  

Kérem Önöket, jöjjenek el 
polgármesterjelölti 
bemutatkozásomra, ahol 
szívesen válaszolok  a  
programmal  és 

az elmúlt évek eredményeivel, hiányosságaival 
kapcsolatos kérdéseikre. Kérem, szavazatukkal 
támogassák elképzeléseinket és a programot aláíró 
jelölteket. 

Hadházy Sándor 

 
24 éves, negyedéves főiskolai 
hallgató vagyok. 
Tanulmányaimat a Vitéz 
János Római Katolikus 
Tanítóképző Főiskolán 
végzem, német nemzetiségi 
tanító szakon. 

Mint a polgári értékek híve, 
kötelességemnek érzem, hogy 
tegyek valamit lakóhelyem 
fejlődéséért. Szeretném, ha 
Visegrád tisztább, 
barátságosabb  lenne, ahol a 
helybéliek 

és az idelátogatók is jól érzik magukat. 

Koromnál fogva a fiatalokat képviselem, de tisztelem, 
megértem az idősek gondjait is. 

Megválasztásom esetén támogatni fogom a lakosság 
összefogását, a sportrendezvények, ifjúsági, kulturális 
programok megrendezését. 

ifj. Dudás István 
 

1975-ben születtem, és 
Visegrádon nőttem fel. A 
Temesvári Pelbárt Ferences 
Gimnázium elvégzése után a 
Gödöllői Agrártudományi 
Egyetem Mezőgazdasági 
Főiskolai Karán végeztem 
agrármérnökként. Jelenleg a 
Visegrádi Ásványvíz Kft.-nél 
dolgozom termelésvezetőként. 
Azért vállaltam a 
megmérettetést az 
önkormányzati 

választásokon, mert szeretném a fiatalok, a fiatal családok 
érdekeit képviselni. Jó lenne, ha minél több fiatal találna 
magának munkát és megélhetést Visegrádon. A fiatalok 
lakáshoz, ill. építési telekhez juttatásával elérhetjük azt, 
hogy városunkat néhány év múlva ne az elöregedő 
települések közé sorolják. Koromnál fogva is a fejlődést, a 
dinamikus cselekvéseket támogatom.  

Eőry Dénes 
 

A rendszerváltás óta tagja 
vagyok az önkormányzatnak. 
A 2002. évi választásokon is 
képviselőjelöltként indulok. 
Amennyiben az 
elkövetkezendő négy évre is 
bizalmukkal megtisztelnek, 
úgy kérem, hogy szavazatával 
támogassanak. 

 
 

Friedrich István 
 

Először induló, de nem először felkért jelölt vagyok. 
Köszönöm a bizalmat, ami megerősít. Magamról röviden: 
két gyermekemmel és szüleimmel lakom itt, szinte 
mindenki ismer. 21 éves Sándor fiam joghallgató, 13 éves 
Anna lányom gimnazista.  
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Bemutatkoznak a képviselőjelöltek 
 

Legmagasabb iskolai 
végzettségem: egyetem – okl. 
gazdasági agrármérnöki –, 
szaküzemgazdászi és tanári 
végzettséget szereztem. 
Nyelvismeretem: német 
felsőfok C típus. 

Ismerem a város problémáit, 
sikereit, elért eredményeit. 
Különleges adottsága az a 
tőke, amire csak színvonalat 
érdemes építeni. Az 
önkormányzat         
alapfeladatköre 

adott. A lakosság életminőségének emelése érdekében 
támogatni kell azokat az elképzeléseket, ahol új 
munkahelyek létesülhetnek, az idegenforgalmi fejlesztések 
a kulturális rendezvények hozadéka lehet az alapja a 
továbblépésnek. A város leendő vezetősége csak okos 
kompromisszumok árán léphet előre. 1700 ember olyan 
kicsi közösség, amely nem viseli el a méltatlan 
érdekháborút. 

A következő évek nemcsak Visegrád jövőjéről szólnak, 
hanem az EU-csatlakozásról is. Tudnunk kell a 
fejlesztésekről, a trendekről, a pályázatokról, melyeket 
javunkra kell tudni fordítani. A Duna–Ipoly Nemzeti Park 
adta ökoturizmus lehetősége adott, kihasználatlan szállás- 
és humánkapacitással. 

A jövőt a beruházások jelentik. Ma még túl sok az üresen 
álló, állagában naponta leromló, kihasználatlan, valamikor 
üdülőnek használt épület. A városképet rombolják, a 
környezete halott. Jó lenne ezt a kapacitást gyerekeink, 
idős szüleink javára hasznosítani tudni.  

Hadházy Katalin 
 

Visegrádon születtem 56 éves 
vagyok. Iskoláim befejezése 
után erdész és faipari 
technikusként 1966-ban 
Visegrádra költöztem. 
Jelenleg családi 
vállalkozásban vezetem a 
Hungaro-Reisen Utazási 
Irodát. 

Második ciklusban vagyok 
képviselő és egyben 
alpolgármester. Miért indulok 
ismét? Mert meggyőződésem, 

hogy Visegrád fejlődése jó úton halad és az előkészítő 
fázis után a megvalósításban is szívesen részt vállalnék. 

Megválasztásom esetén azt ígérhetem, hogy továbbra is 
legjobb tudásom és lelkiismeretem szerint fogom 
képviselni a város és lakói érdekeit, nem feledve a 
kudarcok okozta tanulságot, miszerint a tudás és a jó 
szándék nem elég, ha azt másokkal nem tudjuk megértetni, 
elfogadtatni! 

Kalotai Árpád 
 

Köszönöm megelőlegezett 
bizalmukat, melyet – 

megválasztásom esetén – 
négy éves önkormányzati 
munkával szeretnék 
megszolgálni. 

58 éves vagyok, 33 éve élek 
Visegrádon. Egy 
köztiszteletben álló család 
tagjaként, tanárként, 
iskolaigazgatóként bizonyára 
sokan ismernek. A közéletben 
való részvételt mindig 
fontosnak tartottam. 
Elhivatottságot   érzek,  hogy 

döntéshozóként a város fejlődéséért szakértelmemmel 
tegyek a következő vállalásaimmal: 

– Az alapfokú művészetoktatás teljessé tétele. 
– A középfokú oktatás lehetőségeinek feltérképezése, 

javaslattétel az irányultságot illetően. 
– A kultúra, a hagyományok átörökítése érdekében a 

nemzedékek együttműködési formáit, kereteit szeretném 
felkutatni és megteremteni. 

– A nemzetközi kapcsolatok fiatalok javára történő 
kiaknázását szorgalmazom. 

Egyéb, a települést érintő kérdésekben alapos és 
sokoldalú tájékozódás után vállalom a döntéshozatalt. 

Mezei Anna 
 

Mint mindenki tudja, az 
elmúlt négy évben 
önkormányzati képviselőként 
részt vettem a település 
irányításában. Azt gondolom, 
a megkezdett munkát folytatni 
kell, ezért vállalom az újbóli 
indulást. Számomra nagyon 
fontos, hogy a képviselők 
vállalják minden döntésükért 
a felelősséget. Ezért el 
szeretném érni azt,  hogy   a   
VH   hasábjain 

minden egyes határozat megszületése után megjelenjen az 
is, hogy ki hogy szavazott az adott kérdésben.  

A város általános előrejutása az önkormányzat elsődleges 
feladata, de ezt nem lehet úgy megvalósítani, hogy az 
egyén ne érezze ennek áldásos hatásait. Ezért 
kezdeményezni fogom, hogy mindenkit érintő 
közérzetjavító intézkedések szülessenek. Számítok a több 
emberöltő óta itt élő emberek támogatására. Értük kívánok 
mindent elkövetni. 

Tóth Ferenc 
 
Visegrádi lakosként tisztában vagyok a város helyzetével, 
lehetőségeivel, problémáival, és fontos számomra annak 
sorsa, jövője. 

Képviselőként szeretnék városunk tovább szépüléséhez-
fejlődéséhez hozzájárulni. Azt hiszem, jól ismerem a 
visegrádiakat. Itt élek, közösek problémáink, gondjaink.  
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Bemutatkoznak a képviselőjelöltek 
 
Nem szeretnék a politikusok hibájába esve hangzatos ígéreteket tenni, melyeket aztán nem 

lehet megvalósítani. 
Azt tudom megígérni, hogy a lehetőségekhez képest megpróbálok a lehető legjobban 

dönteni. Fiatalként úgy gondolom, nem lehet figyelmen kívül hagyni azokat a kérdéseket, 
melyekkel időről időre szembesülünk (sportolási és szórakozási lehetőségek). 

 
Fontosnak tartom, hogy odafigyeljünk a már meglévőértékeink ápolására, védelmére (játszóterek karbantartása, 

virágok, parkok). 
Nem szabad elfeledkeznünk az idősekről sem, továbbra is oda kell figyelni gondjaikra. A városban lévő 

iparosok sok ember számára biztosítanak munkalehetőséget, így lényegesnek tartom, hogy az önkormányzati 
politika figyelemmel legyen érdekeikre. 

Jó lenne egy konstruktívan működő képviselő-testülettel a várost az ide látogatók számára még vonzóbbá tenni, 
az átmenő turistaforgalmat néhány napra a városhoz kötni, hogy a helybéliek számára munkalehetőséget 
biztosítsunk.                                                            Vaik Mónika 
 

 

2002. szeptember 8-án avattuk fel Bolyki Lajos alkotását, mely a visegrádiak árvíz elleni hısies védekezésének állít 

emléket. 

Köszönet az alkotónak és mindenkinek, aki támogatta a szép szobor létrehozását! 
 

 Munkalehetőség! Pályakezdők! Pályamódosítók! Munkanélküliek! 
 ANIMÁCIÓS FILMRAJZOLÓ 
 szakmai betanítási tanfolyam indul a Pannónia Filmstúdióban 
 A tanfolyam hossza 7 hónap. A legjobbaknak munkát ajánlunk 
 Tantárgyak:  
 fázisrajzolás, kulcsrajzolás, vetítéssel egybekötött filmtörténet, filmtechnika,  
 videó-animációs számítógép használata 
 Mozgáspróbák készítése videokazettára. Felvételi nincs. Tanárok: rendezők, ill. az IE tanárai 

Stúdiólátogatással a hallgatók bepillanthatnak a filmgyártás folyamatába. Minden anyagról-felszerelésről a stúdió gondoskodik 
A tanfolyam sikeres elvégzése után oklevelet adunk és egy demokazettát a hallgató munkáival 

Egyetemi felvételinél plusz pontot jelenthet (szakmai gyakorlat) a tanfolyam elvégzése 
A végzősöket segítjük az elhelyezkedésben. A munkaügyi központok támogathatják az arra jogosultakat 

Jelentkezés: PANNÓNIA FILM KFT., 1035 Budapest, Kerék u. 80. 
Tel.: 06 (1) 250-0194/49 mellék 

A gyerekeket pedig rajzfilmkészítő műhelyünk várja csütörtökönként! 
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Nemzetiségi  oldalak  –  Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat 
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– PILLANATKÉPEK VISEGRÁD ISKOLÁIBÓL – 
 

Tanévkezdés  
az Áprily Lajos  

Általános Iskolában 
 

A 2002/2003-as tanévet 144 tanuló kezdte meg az Áprily 
Lajos Általános Iskolában. 

Osztálylétszámok:  

1. osztály: 16 fő, osztályfőnök: Pálmainé Vas Zsuzsa 
2. osztály: 20 fő, osztályfőnök Dr. Anda Istvánné 
3. osztály: 16 fő, osztályfőnök Szatmári Nóra 
4. osztály: 19 fő, osztályfőnök Tisza Zoltánné 
5. osztály: 25 fő, osztályfőnök Szigetiné Lőrincz Mária 
6. osztály: 14 fő, osztályfőnök Hábel József 
7.  osztály:  18  fő,  osztályfőnök  Paulusz József 
8. osztály: 16 fő, osztályfőnök Szomoryné Szimeth Judit 
A napközis, illetve tanulószoba-vezetők: Borsos 

Sándorné, Scheili Éva és Molnár Lajos. 

A gyerekek tanórai feladataik mellett idén is 
választhattak a szakkörök, szabad idős foglalkozások 
közül. Szívesen vesznek részt az új labdajáték, a floorball 
kipróbálásában. A festő-, tűzzománc szakkörök kicsik és 
nagyok számára is indultak. A matematika tantárgy iránt 
érdeklődőknek Hábel József és Szomoryné Szimeth Judit 
tartanak foglalkozást. Új színfoltot jelent az életmód 
szakkör és a diákklub. A természetjárók havonta egyszer 
hosszabb kirándulást tehetnek Tisza Zoltánné, illetve 
Molnár Lajos vezetésével. 

Sok tanulónk tölti szabad idejét zenetanulással. Zongora, 
klarinét, furulya, cselló vagy gitár hangjai szólalnak meg 
délutánonként az iskolában. Az ének és szolfézs órákat 
Csereklye Dóra tanárnő tartja, aki a klarinét hangszer 
oktatója is. Vass Henrietta csellózni és furulyázni, Raffay 
Zsófia gitározni tanítja a gyerekeket. Kis Judit tanítványai 
zongorajátékát fejleszti. 

A szeptember 16–17-én megtartott szülői értekezleteken 
92 szülő jelent meg. Ezeken szó volt a házirend 
módosításáról, az éves programokról, az iskola és a szülői 
ház együttműködéséről. 

A tanévhez sok sikert kívánok tanulóinknak, szüleiknek, 
kollégáinknak. 

Schmidt Péterné 
igazgatóhelyettes 

Tanévkezdés a Dunakanyar Erdei 
Iskolában 

 

,,Nevelni annyit tesz, mint emberré tenni.” 
(Juhász Gyula) 

 

A nyár, a vakáció elmúltával ismét egy új tanévet 
kezdtünk. Minden mögöttünk hagyott tanévnek megvan a 
maga állandósága és minden új tanévnek megvan az 
újrakezdés lehetősége. 

Új tanév, új remények. Miben is reménykedhetünk a 
szeptemberi becsengetéskor? Talán abban, hogy feltett 
szándékaink megvalósulnak, kitűzött céljainkat elérhetjük, 
a belső értékek fontosságának igényét megerősíthetjük. 
Legfőbb célunk ebben az évben is a követendő erkölcsi 
normák felmutatása, a környezettudatos és 
természettisztelő magatartás kialakítása, a tanulók 

jellemének csiszolása, személyiségük fejlesztése, tudásuk 
gyarapítása. 

A tudás hatalom – halljuk sokszor. S valóban a tudás, az 
ismeretszerzés az, amely mindig előbbre vitte az egyént és 
a közösséget egyaránt. 

Idei tanévünkben 14 első osztályos tanuló kezdte meg 
tanulmányait iskolánkban. A nyolcadik osztályos diákjaink 
szintén 14-en vannak. 

Tanévünket az idei évben is úgy kezdhettük, hogy 
minden tantárgyhoz megvan a szakképzett pedagógusunk. 
Az alsó tagozatos osztályokban a délutáni napközis 
csoportoknál sincsenek osztályösszevonások. Törekedtünk 
arra, hogy a délutáni foglalkozások is osztálykeretben, a 
napközis csoportvezető irányításával történjenek. Így nem 
csak a délelőtti tanítási órákon, hanem a délután folyamán 
is meg tudjuk valósítani a személyre szóló 
foglalkozásokat, hiszen egy-egy tanulónkra több időt és 
figyelmet tudunk fordítani. 

Szeptembertől kezdődően 11 szakkört indítottunk 
diákjaink számára, melyek a következők: 

Kézműves szakkörök: kerámia, grafika, szövés.  
Sportszakkörök: kosárlabda, futball, gyógytorna, aerobik.  
Természetismereti szakkörök: madarász, terepgyakorlat.  
Ének-zene: karének.  
Irodalmi szakkörök: színjátszókörök az alsó és felső 

tagozatban. 

Bízunk benne, hogy az idei évünkben is minden diákunk 
megtalálja az érdeklődési körének leginkább megfelelő 
foglalkozásokat, melyeken tovább fejlesztheti tehetségét. 

Az idei évünkben az angol és német nyelvtanuláson kívül 
bevezettük a francia nyelv oktatását is, amelyet nagy 
érdeklődéssel kezdett meg tanulóink egy kisebb csoportja. 

Heti rendszerességgel tartunk nyelvi és beszédfejlesztési 
foglalkozásokat is, hogy az ebben érdekelt tanulóinknál is 
jó eredményeket érhessünk el. 

Ebben a tanévben is sok színes, változatos programot 
állítottunk össze, melyek segítik a tanórai anyagrészek 
megerősítését, elmélyítését. 

A közös programokat azért is tartjuk lényegesnek, mert 
tartalmukból, formai sajátosságukból adódóan egyéb 
nevelő hatásuk is érezhető. 

Tantestületünk feladata tehát most is az, hogy diákjainkat 
minél sokoldalúbban vezessük be a tudomány világába, 
alakítsuk ki bennük a kulturált viselkedési normák 
betartásának igényét, mutassuk meg számukra a tartalmas 
időtöltés lehetőségeit. 

Ezekkel a célokkal és szándékokkal kezdte meg iskolánk 
közössége a 2002/2003-as tanévet. 

Mundiné Bocskay Zsuzsanna 
                                                                           igazgató 



 
Így láttam én 

 

A tavalyi félre sikerült Városnapi Rendezvény után, melyet a 
rossz idő csak tovább szomorított, idén változtattunk a program 
összetételén. Meghagytuk a kulturális és családi jellegét, de a fő 
attrakciónak számító szombat esti műsort teljesen új elképzelés 
alapján szerveztük meg. Visegrád programkínálatából eddig 
hiányzott egy színvonalas könnyűzenei koncerteket felvonultató 
szabadtéri rendezvény. A fogadtatásból ítélve jól döntöttünk, 
amikor ez irányba kívántuk eltolni a rendezvény szombat estéjét. 

A tavalyi sok kudarc után, idén kifejezetten kellemes 
meglepetések értek sorjában. Nagy örömünkre a visegrádi 
közönség minden programon nem várt nagy számban jelent meg. 
Egyrészt jó volt azt tapasztalni, hogy az árvíz utáni fáradt 
állapotban senki sem a pihenést választotta, amikor megkértem, 
hogyha tud, segítsen. Első szóra mindenki azon fáradozott, hogy 
a lehető legjobban sikerüljön minden. Nem lehet mindenkit 
felsorolni (ezért el sem kezdem), egyrészt, mert valakit biztosan 
kihagyna az ember, másrészt nehéz rangsort állítani, hiszen egy 
szék odébb rakás is nagyon fontos. Mindenki tehetségéhez 
mérten hozzájárult a sikerhez. Mégis engedjék meg, hogy három 
embert kiemeljek a sorból. Nagyon jól esett, hogy ifj. Zeller 
József félretette munkáját, és segített, hogy az emlékszalag 
elkészüljön a megadott időre. És külön ki kell emelnem, hogy 
Scheili Richárd és Scheili Pál, amikor meghallotta, hogy miben 
töröm a fejemet, azonnal felajánlották, hogy nemcsak segítenek a 
szervezésben, de anyagilag is igen komolyan hozzájárulnak a 
rendezvény sikeréhez. Többek között hozzájárultak a színpad 
megszerzéséhez, illetve több zenekar fellépői díját kifizették. 
Ami igen jól esett, az az, hogy mint említettem, megkeresés, 
kérés nélkül tették mindezt. Szeretnék ez úton is köszönetet 
mondani nekik. 

Befejezésképpen arra szeretnék mindenkit kérni, hogyha 
valami ötlete, véleménye, javaslata van ezzel a rendezvénnyel 
kapcsolatban, ossza meg velünk. Három év után talán 
elmondhatjuk beépül lassan a város rendezvényei közé ez is, de 
még kialakulatlanok a szokásai, nincs végleges formája, nem 
rendelkezik hagyománnyal. Előttünk áll, hogy kitaláljuk 
végleges formáját. Segítsenek ebben, ha tudnak. 

Mikesy Tamás 
 

A Mátyás Király Művelődési Ház 
szeretettel hív mindenkit  

2002. október 30-án szerdán 
a 18 órai szentmisére, 

melyen a Bristol Katedrális Kórusa (Anglia) énekel, 
majd ezt követően az énekkar 

egyórás egyházzenei koncertet ad orgonakísérettel. 
A műsorban Brahms, Mozart, Händel, Haydn és Bruckner 

művei csendülnek fel. 
Karnagy: Mark Lee 

Orgonál: Paul Walton 
Koncertszervezők: 

Marta Lindop Promotions, 
Cathedralis Tours Esztergom, 

Mátyás Király Művelődési Ház Visegrád 
A hangversenyen a visegrádi templom kórusa két művet 

együtt énekel a vendégkórussal.   
Az Európában nagy tekintélynek örvendő kórus 

hangversenye azt hiszem, igazán tartalmas és szép estével 
ajándékozza meg mindazokat, akik eljönnek meghallgatni 
őket. 

A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várunk. 

Örömteli elismerés 
 

Szeptember 16-án hétfőn a Magyar Nemzeti 
Múzeumban ünnepélyes keretek között vehettük át Kalotai 
Árpád alpolgármesterrel azt a díjat, melyet a Nemzeti 
Kulturális Örökség minisztere adományozott városunknak. 
A Közművelődést Pártoló Önkormányzat 2002. 
pályázaton 2. helyezést ért el Visegrád.  

A hivatalos indoklás szerint Görgey Gábor miniszter 
ezzel a címmel azt a törekvést kívánta elismerni, és 
példaként állítani az ország többi települése elé, hogy 
városunk önkormányzata évek óta folyamatosan pénzügyi 
lehetőségeihez képest nagymértékben növeli a kultúrára és 
közművelődésre fordítható kereteit. Értékelték, hogy ezen 
összegek felhasználása szakszerűen és racionálisan, egyre 
bővülő rendezvényeken történik.  

A díj elnyerésével 800.000 Ft pénzjutalom is járt, illetve 
az önkormányzat egy évig hivatalosan is használhatja a 
Közművelődést Pártoló Önkormányzat címet. 

És ha már szó esett a pénzről, engedjék meg, hogy 
beszámoljak arról, hogy a fent említett 800.000 Ft-tal 
együtt a művelődési ház idén közel 2 millió forint 
támogatást nyert el különböző pályázatokon, illetve kapott 
magánszemélytől.  

Ezt az összeget a művelődési ház részint rendezvényekre, 
részint technikai eszközeinek fejlesztésére használhatja 
fel. Erről egy későbbi cikkben részletesen is beszámolok. 

Mikesy Tamás 

 
Ismét Visegrád naptár  

készül 
 

A tavalyi Visegrád Anno 2002. naptár sikerén 
felbuzdulva idén újabb naptár elkészítését határozta el az 
ifjúsági klub és a művelődési ház.  

Elgondolásunk semmit sem változott tavaly óta, idén is 
az a kiállítás adja a naptár képanyagát, mely szeptember 6-
án nyílt meg a Városnapi Rendezvény keretén belül. Idén 
tehát nem régi fotók, hanem régi tárgyak képei fognak 
ránk köszönni hónapról hónapra. 

Aki úgy gondolja, előre rendelhet a naptárból. Ha esetleg 
valamely cég karácsonyra üzleti partnerei számára 
szeretne ilyet ajándékozni, kérjük, ha tudja, előre jelezze, 
hogy hány darabot kíván e célra felhasználni. Ez azért 
fontos, hogy a nyomdai megrendelésnél már tudjuk, hogy 
mekkora eladásra számíthatunk. 

Terveink szerint hasonló formátumban kívánjuk 
megjelentetni a naptárat, mint tavaly, egy kicsit 
kezelhetőbb méretben. Ha fekete-fehér nyomással készül, 
akkor az ára a tavalyi 700.-Ft-os ár körül várható. Csak 
abban az esetben rendeljük meg színes kivitelben ezt a 
kiadványt, ha az árát így is 1000.-Ft alatt tudjuk tartani. 

Reméljük ez a naptár is akkora örömet okoz majd, mint a 
tavalyi, és boldogságban, egészségben fogják nézegetni az 
minden napján. 

Kováts István 



20                                                                          VISEGRÁDI HÍREK                                                  2002. október                  
 

Hagyományápolás 

Búcsú egy kiemelkedı mőszaki alkotóról készült kiállítástól 
 

Egy Zsigmondy Vilmos-évfordulón tartott előadásom után a helyi 
rádióriporter, aki beszélgetésünkről felvételt készített, azt a kérdést 
tette fel, hogy vajon miért olyan kevesen ismerik hazánkban ennek a 
kiváló bányamérnöknek nevét és tevékenységét. Erre csak azt 
lehetett válaszolni, hogy az ő és a hozzá hasonló műszaki 
természettudományos nagyságok, ha akár az egész emberiség részére 
is olyan nagyot alkottak, amely évszázadokon át az emberek javát 
szolgálta és szolgálja, az könnyen feledésbe merül már csak azért is, 
mert tevékenységük eredménye természetesnek, megszokottá, a 
mindennapok részévé válik. Személyüket és munkásságukat 
elsősorban működésük szakmája tartja nyilván, ápolja emléküket, 
hogy a későbbi nemzedékeknek példát mutassanak, megismertessék 
az alkotás nagyszerűségét, amely újabb gondolatokat ébreszthet, és 
megvalósításuk tovább szolgálja mindannyiónk kedvezőbb 
életkörülményeit. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Háttérben az Alkotóház a kiállítással 
 

Ezek közé a hazai nagyságok közé tartozott Zsigmondy Vilmos is, 
akinek személyét és munkásságát már a Visegrádi Hírek 1997/12. 
számában a lepencei emlékszobán, ill. gyűjteményen keresztül 
bemutattuk. Az akkori írásunkhoz mindössze egy, az 1973–74-ből 
származó fényképet mutattunk be, most viszont az 1968–2001. 
közötti időszaktól egy-egy jellemző képpel veszünk búcsút a 
Lepence-völgy egyik, 33 évig tartó színfoltjától. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Részlet az 1968. évi kiállításból (MOIL fotója) 
 

A korábban emlékszobának, később gyűjteménynek nevezett 
létesítmény 2001. szeptember végén végleg felváltotta addigi 
kiállítási helyét és a zalaegerszegi Magyar Olajipari Múzeumban 
(MOIM), ahová szervezetileg is tartozik, kapott lehetőséget a 
bemutatásra. Erre a lépésre azért került volna sor, mivel a Vízkutató 
és Fúró Rt. eladta a teljes telepet, ezzel felszámolódott az Alkotóház 
is, ahol az új tulajdonos szállodát tervez, amelyhez a strandfürdő 
téliesítését is bizonyára megoldja, mert csak így lehetne számítani 
gazdaságos üzemeltetésére. 

Az 1968. október 11-én a patakkal párhuzamos épület földszintjén 
megnyitott emlékszoba tárlóit, szekrényeit jóformán teljes egészében 
a Magyar Állami Földtani Intézettől (MÁFI) kapta a vállalat, s ebben 
számos, ugyancsak az intézettől származó, nyomtatott és kézírásos 

anyagok másolatát kaptuk meg. Sikerült azért ritka eredeti kiadvá-
nyokkal is gyarapítani a gyűjteményt ajándékozás révén és 
vásárlással a gyakori könyvaukciókon. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Vitális György véleményét írja a vendégkönyvbe (1969) 
 

A második, az 1973–74. évi korszerűsítésben ugyancsak a MÁFI, 
annak grafikusa nyújtott segítséget és ez a kiállítás már lényegesen 
többet mutatott be, mint az előző. A kevés szöveg és a sok kép, a 
több száz évre visszavezetett családfáról, a kutatófúrásokról készült 
tabló nagyon jó áttekintést adott Zsigmondy Vilmos személyéről és 
művéről. 

 

1975 után a földtani és a 
gyógyvíz-kiállítási rész 
helyett a Zsigmondy 
Vilmos-vállalkozás 
folytatójának, Zsigmondy 
Béla munkásságát mutatta 
be az újonnan összegyűjtött 
tárgyi és írásos anyag. Az 
1980-as években azután 
ugyanennek az épületnek a 
tetőterében kapott helyet 
újabb tárgyi emlékekkel 
kiegészítve. 

A kiállítást nem csak a 
hazai, elsősorban a 
szakmai közönség 
látogatta, hanem a 
Vízkutató  és  Fúró Válla-                                
lat minden külföldi vendége. Ők a vendégkönyv tanúsága szerint a 
legnagyobb elismeréssel méltatták a kiállítás színvonalát és a vállalat 
áldozatkészségét, amiért a magyar vízkutatás nagy elődjének 
emléket állított. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Részlet az utolsó kiállítás-változatból (MOIL fotója) 
 

Bizonyára sokan nem tudták megtekinteni a kiállítás egyik vagy 
másik változatát, annak lehetősége lesz azt a zalaegerszegi Olajipari 
Múzeumban a közeljövőben megtekinteni. Érdeklődni lehet a (92) 
313-632-es telefonszámon.                          EurGeol dr. Dobos 
Irma 
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Az öt vagy több katonát nevelt 
édesanyák elismerése 

 

Felhívással fordul az MH Pest Megyei Hadkiegészítő 
Parancsnokság azokhoz az édesanyákhoz, akik a hazának öt vagy 
több katona gyermeket (fiút vagy lányt) neveltek. 

A honvédelmi miniszter Anyák napja alkalmából erkölcsi és 
anyagi elismerésben részesíti azokat az édesanyákat, akiknek öt 
vagy több gyermeke teljesített, illetve teljesít sor-, szerződéses, 
hivatásos katonai szolgálatot. Az elismerésre – a területileg 
illetékes önkormányzat egyetértésével – a hadkiegészítő 
parancsnokság terjeszti fel az édesanyákat. 

Az elismerés feltétele, hogy az édesanyák öt vagy több 
gyermekének legalább két hónap becsülettel teljesített katonai 
szolgálati ideje legyen. Az ennél rövidebb szolgálati időt csak 
abban az esetben lehet elfogadni, ha a sorkatonai szolgálat 
félbeszakítására ,,honvédelmi kötelezettség teljesítésével 
összefüggő” baleset vagy betegség miatt került sor. 

A honvédelmi miniszter az anyai hivatás elismerésére az élet 
során csak egy alkalommal biztosít lehetőséget. Így azok az 
édesanyák, akik már megkapták a nyolcvanas években a Haza 
Szolgálatáért Érdemérem arany fokozatát, vagy a kilencvenes 
években pénzjutalomban részesültek, nem kaphatnak újabb 
elismerést. 

Azon édesanyák, akik a fent említett feltételekkel 
rendelkeznek, és elismerésben még nem részesültek, a következő 
címen jelentkezhetnek: 

– személyesen: Budapest XIII., Dózsa György út 51. sz. 
– levélben: Magyar Honvédség Pest Megyei Hadkiegészítő 

Parancsnokság 1553 Budapest, Pf. 9. 
– telefonon: 06 (1) 2365-111/260-94-es vagy 262-37-es 

mellék. 
 

Apró észrevétel 
 

Mint képviselő, szeretném kérni a VCE újság szerkesztőit, 
hogy figyeljenek oda jobban a lapjukban megjelenő információk 
pontosságára. Teszem ezt azért, mert a legutóbbi számukban Bak 
László úr kétszer is hivatkozott rám. Már kellemetlen az 
érdemtelen pozitív megkülönböztetés is, hisz a Nem értem c. 
cikkben engem úrként, míg a nálam Visegrádért jóval többet tett 
Kiss Karcsit csak egyszerűen Kiss Károlyként írja. Ami 
fontosabb, hogy tévesen is említ, mivel nem volt ott – bár 
nyilvános volt – az általam szervezett polgármesterjelölt-
találkozón. A másik, a Talán Talány? címűből meglepődve 
értesültem, hogy ,,kérésének megfelelően én közreműködtem”. 
Engem Szendrői úr, akivel munkakapcsolatban állok – lévén 
strandbizottsági tag és a strandperben is közreműködik –, kért 
meg az idézett kérdés feltevésére, és Szendrői úr akkor azt saját 
kérdésének és saját, felém irányuló kérésének mondta. Mindezek 
után kérem, hogy figyeljenek jobban a megjelenőkre, hisz a 
hitelesség Önöknek is és a lakosságnak is érdeke. 

Tisztelettel: Bognár Ferenc 
 

Az  id ei  cserkész tábo r  
 

Július 16-án 8 órakor indultunk heten Litkére, az Ipoly mellé. 
Az idei keretmesénk egy 1823-béli falu volt, melynek neve: 
Ipolycölöpös. Első nap öt sátrat sikerült felvernünk, amibe este 
meghúzódtunk a zuhogó eső elől. Másnap megvártuk, míg 
felszáradt a fű, és felállítottunk még pár sátrat. Délben újra 
eleredt az eső. Délután gyarapodtunk még két emberrel. 
Következő nap délelőtt a falu halásza fogott egy kis nyamvadt 
halat. Délben pedig a változatosság kedvéért eleredt az eső, ami 
később jégesőbe torkollott. Este megérkezett Menci is. 

A napok tehát esősen és dolgosan teltek, addig, amíg a kicsik 
meg nem érkeztek. A kicsik vidáman és frissen beszálltak 
segíteni a munkába. Finomakat ettünk, és jókat mulattunk az esti 
tábortüzek mellett. Sajnos elmentek négyen a táborból, de mi így 

is folytattuk táborozásunkat. Egyik nap ellátogattunk az 
ipolytarnóci őslényparkba, ami nagyon tetszett mindenkinek. 
Utolsó nap összepakoltunk, a kicsikért délben jött a citybusz, a 
nagyok pedig befejezték a hátrahagyott munkálatokat. 

Nagyon jó volt ez a tábor, köszönjük, hogy ott lehettünk és 
reméljük, jövőre is lesz! 

Farkas Enikő és Nagy Eszter 
Mottó: 

,,Búcsúzni csak 
szépen szabad” 

Rövid hír 
 

Tudomására hozom a lakosságnak, hogy a következő ciklusban 
közszolgálati tevékenységemet nem folytatom. Az évtizedekig 
végzett munkámat elfogadó választóimnak és munkatársaimnak 
a bizalmát, ezúton, tisztelettel megköszönöm. 

Legyen egy csokor virág 
 

Minden megírt versem 
Legyen egy csokor virág 
Azoknak, kikkel azon voltunk, 
Szebb, színesebb legyen a világ. 
 

Minden megírt verssorom 
Legyen egy szál virág, 
Melyet azoknak küldök 
Kikkel együtt döntöttem a fát. 
 

Minden megírt szavam 
Legyen virágszirom, 
Munkatársaimra gondolva 
Forró szeretettel írom. 
 

Minden megírt betőm 
Legyen duzzadó bibe, 
Pirosló gyümölcsöt formálva 
Azoknak, akik nem vettek semmibe. 

 

Schandl Lajos 

La fin de la journe 
 

Gyúlnak már az égi lámpák, 
milliárdszám csillagocskák. 
Matt sötét az este teste, 
bársonymély a lehelletje. 
Lompos köd lapul a lápon, 
feloson az ingoványon, 
s hogy megüli kertjeinket, 
rémisztgeti lelkeinket: 
– nyárutó-e, ősz elő már? 
Lesz sok eső, lesz-e nagy sár? 
Mennyit fizet ez a volt nyár? 
A virág se mézelő már! – 
Szinte deres a boróka, 
pókhálóból rajta szoknya 
az ökörnyál fátyla, fodra, 
– velencei barkarolla. 
 

Hold ezüstjén mennyi álom 
kúszik egyre, mint fonálon. 
Minden, mi leng, csupa kétség, 
nem dúskál most a merészség. 
Csak a fecske, csak a gólya, 
ki az egek útját rója. 
Falka után új falka húz, 
daluk most nem lágy andalúz. 
Ellengenek messze, messze, 
el a téres végtelenbe. 
 

Éjszakára begubózva 
bújunk meleg takarókba, 
hogyha törne bármi ármány, 
felszívódjunk, mint szivárvány. 

Magyar László 
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VCÉ-válaszok 
 

Az ember egy kicsit megmártózik a közéletben, és már is 
egy ,,egész” újságot teleírnak a nevével. Nem baj, leg-
alább volt miről írni a Visegrádi Civil Élet hasábjain. Mi 
tagadás nagy sztár lettem. Lehet, hogy nekem kellett volna 
indulnom polgármesternek. (Na, ez csak vicc volt!) Nem 
akarom rabolni az olvasók idejét, ezért e rövid kis 
bevezetés után, mely épp annyira volt tanulságos, mint 
komolytalan, térjünk a lényegre. 

Három cikk is foglalkozik velem, és én szeretnék 
mindháromra reagálni sorjában. Először Meszarek 
Györgynek írnék egy-két válaszsort, azt hiszem, ezzel 
gyorsan végzünk. 

Köszönöm, hogy elismered, eddigi mulasztásotokat, de 
tudod, azt a véleményemet továbbra is fenntartom, hogy 
ha valami egyszer elmarad, az nem baj, ha kétszer, az 
véletlen, ha háromszor-négyszer, az hanyagság. Ha valami 
tízből tízszer elmarad, az szándékos. Megjegyzem, az 
önkormányzat dolgozói egybehangzóan azt állítják, soha 
sem látták azt a tíz példányt az újságból, melyről említést 
teszel. Jól lehet, el kell, hogy higgyem, hogy Te minden 
hónapban letetted az asztalra, de mégis csak furcsa, hogy 
ez senkinek sem tűnt fel. Bizonyára az lehet a háttérben, 
amit írsz, hogy gyorsan elkapkodták azt. Jól olvasod, hogy 
a VH szerkesztőbizottságának több tagja egyben tagja egy 
egyesületnek is, de ez nem azonos egy polgári körrel. De 
ha olvasod az újságot, akkor olvasnod kellett az ifj. Papp 
Miklósnak írt válaszcikket is, és akkor ezeket a sorokat 
valószínűleg le sem írod. Mellesleg, ha arra akarsz utalni, 
hogy az információk megosztásában ennek szerepe van, 
akkor arra kérlek, mutass nekem egy írást is, amelyet 
szerkesztőségünk visszautasított (Bognár Ferenc írása az 
egyetlen, de meg is jelentettük, hogy miért utasítottuk 
vissza), vagy megváltoztatott volna. Továbbá számold 
meg, légy oly kedves, hogy az úgynevezett strandügy 
kapcsán hányszor adtunk lehetőséget az ,,ellen-zéknek”, és 
hányszor jelent meg az önkormányzat véleménye. Ha ezt 
megteszed, be fogod látni, megjegyzésed alaptalan. Hidd 
el, a munkát és a személyes világnézetet remekül el lehet 
választani egymástól, csak gyakorolni kell. 

Most viszont térjünk át Bak László nemes, veretes 
írásaira. Ezek sokkal izgalmasabbak. 

Először a Kampány és választás című cikket olvastam el. 
Azt gondoltam, sorról sorra válaszolok rá, de rá kellett 
jönnöm, valószínűleg mi nem egy nyelvet beszélünk, de az 
is lehet, hogy szándékosan nem akarja megérti azt, amit én 
írok, ezért erre semmi szükség. Néhány gondolatomat 
azért mégis csak papírra vetem. 

Nem tudom, honnan veszi a szerző, hogy én 
köszöntöttem a kampányt cikkemben, hiszen alcíme is a 
következő volt: jöjjön, aminek jönnie kell. Ha ez 
köszöntés, ám legyen. Aztán azt írja, hogy nem misztikus 
programban gondolkoznak. Én sem ezt írtam, hanem azt, 
hogy programjuk kulturális és oktatási része hihetetlen 
rossz, és megvalósításukhoz annyi pénz kellene, mely 
anyagilag tönkre tenné a várost. Nekem nem tűnt kevésnek 
a tényanyag, én azt kifogásoltam, hogy amit írnak, az 
nélkülözi a szakértelmet. 

,,Pusztán csak a tárgyilagosság kedvéért” a tavalyi 
városnapi rendezvény kapcsán már egyszer leírtam, hogy 
ezt a rendezvényt nem az önkormányzat, hanem a 
művelődési ház rendezte, a segítséget is én kértem és nem 
az önkormányzat. A művelődési háznak semmi köze sincs 
az önkormányzat és a vállalkozók egyesülete közötti 
szerződéshez. Azt pedig végképp kár volt Önnek 
felemlegetni, hogy megboldogult Simon Imre megrendezte 
a teniszversenyt. Igen, megrendezte, mert ő tartotta magát 
az adott szóhoz. Tehette volna Ön is, de nem tette, ezt le is 
írja cikkében. 

Egy dologban tökéletesen egyetértünk, és ez az, hogy a 
kulturális rendezvények (hisz a felsorolt intézményekben 
ilyen tevékenység folyik) kívül esnek az ,,életterükön”. Tíz 
éves visegrádi tartózkodásom alatt még soha sem sikerült 
összefutnunk egy irodalmi esten, komolyzenei koncerten 
vagy kiállítás-megnyitón. Pedig higgye el, Önnek is javára 
válna. Még az is előfordulhatna, hogy Áprily Lajos nevét 
nem Ápril-nek írná. 

Azt a megjegyzését pedig, melyben a sörös üvegek 
összeszedését emlegeti, határozottan visszautasítom. 

De hogy a Kedves Olvasó is tudja, hogy mire céloz, le 
kell, hogy írjak egy apró történetet, pedig ez igazán nincs 
az ínyemre. 

Történt, hogy a visegrádi fiatalok egy csoportja bulit 
rendezett a művelődési ház pincéjében. Ez egy szombati 
nap történt. Másnap, vasárnap reggel hihetetlen 
mennyiségű szemét és üveg (főleg törött) borította be a 
művelődési ház kertjét. Három nagy zsák szemetet 
szedtünk össze, és egy zsák (!) üvegcserepet. A pince 
külső két lámpatestét letörték, a 220 V szabadon lógott ki. 
A kapuról a feliratot letépték, és a 48-as szobor háta mögé 
dobták. Amikor ezeket megláttam, nagyon mérges lettem, 
haragomat csak fokozta az, hogy a hinta alatt egy törött 
üveget találtam, hegyes felével felfelé. Azt hiszem, nem 
kell különösebben részleteznem ennek a veszélyességét. 
Miután feltakarítottuk az egész udvart, egy lendülettel 
kiállítottam egy számlát a fiatalok részére 5.000. Ft-os 
takarítási díjról. Azt gondoltam, ez talán egy kicsit 
elgondolkoztatja majd őket. Csalódnom kellett. Miután 
találkoztam velük, beismerték, hogy tudták, milyen 
szabályok vonatkoznak a művelődési ház kertjére és 
pincéjére, majd nevetve közölték, nem fizetik ki a számlát, 
mert Bártfai István (a Visegrádi Vállalkozók 
Egyesületének [volt?] elnökségi tagja) azt mondta nekik, 
hogy ne fizessék ki azt. A minap meg is kérdeztem Bártfai 
Istvántól, milyen képviselő akar ő lenni? Hogy akarja 
képviselni a köz érdekét így? Hogy akarja egy 
közintézmény érdekét így szolgálni? Milyen tekintélye 
lehet a művelődési ház vezetőjének, ha ő mint 
képviselő(jelölt), és szülő ellene dolgozik, döntései ellen 
agitálja a fiatalokat? Sorolhatnék több hasonló esetet sok 
oldalon át, de ne menjünk bele. Ezt sem szívesen írtam, de 
ha már cinikusan fel lett emlegetve ez az eset, le kellett  
írnom  mindezt. Azok, akik sűrűn megfordulnak a 
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művelődési házban, véleményem szerint ugyanúgy fel 
vannak háborodva ezen a kisstílű megjegyzésen, mint én. 

Kedves Bak Úr! Nem tudom, elolvasta-e azt a sort a 
cikkemben, melyben arra hívom fel a figyelmet, hogy én 
csak azzal kívántam foglalkozni, amihez értek, és amiről 
megbízható információim vannak. Hiába ír nekem a 
költségvetés elmulasztott lehetőségeiről, ha nem nevezi 
meg azokat konkrétan. És ugye azt jól tudom, hogy az Ön 
lakása még messzebb van a strandtól, mint a művelődési 
ház? Erről ennyit. 

Most pedig jöjjön a fekete leves. Bak László attól sem 
riad vissza, hogy bizonyíthatóan valótlanságokat állítson. 
Az viszont tény, hogy Ön szeptember 9-én nem volt ott a 
művelődési házban. Ezt megerősítette nekem dr. Szendrői 
Lajos is, amikor 2002. IX. hó 27-én este a mozi előtt 
felemlegettem neki, hogy miért közölnek le egy olyan 
cikket, amiben valótlanságok vannak. Szendrői Lajos azt 
mondta nekem (többen jelen voltak), nem jól olvastam a 
cikket, mert Bak úr nem úgy írta azt, mint jelenlevő, 
hanem úgy, mint aki tud az eseményről. Idézem Bak 
Lászlót: ,,Szívesen részt vettem volna, esetleg 
hozzászólásommal segítettem volna...”, vagy ,,Egy tény, 
nem engedtek be”. Tehát hogy áll ez a helyzet? Szívesen 
elmondom. Én ott voltam, de Bak Lászlót nem láttam. 
(Szendrői Lajos szerint ott sem volt.) Ennek ellenére B. L. 
megpróbál egy általa jól-rosszul ismert történetből 
összefabrikálni olyan történetet, ami nem igaz, de jól 
hangzik. 

Kezdjük az elején. Szeptember 9-én a művelődési 
házban két megbeszélés volt. Egy 18 órakor és Kiss 
Károly tartotta, a másik 19 órakor kezdődött. Ezt nem egy 
polgári kör tartotta, hanem egy egyesület és négy polgári 
kör, valamint több meghívott civil. Ez egy zártkörű (nem 
titkos) megbeszélés volt, melyre a meghívottakat várták a 
szervezők. Nem is akart Bártfai Istvánon kívül senki 
bejönni. Ő is még 18 órakor az első megbeszélésre 
érkezvén mondta, hogy szívesen bejönne. Én kértem, hogy 
ne tegye, mert őt nem hívták meg. Ez a lépcsőházban 
történt és nem az ajtóban. Megértette és a fenti 
megbeszélés után elment. Az ajtókban senki sem állt, 
többen be is nyitottak a fenti megbeszélésről távozóban, 
elnézést kértek és kimentek. Ezt Meszarek György is 
igazolhatja, hiszen ő is így járt. Tehát Bak László állításai 
enyhén szólva nem igazak. 

Mint említettem, a megbeszélés zárt körű volt. Azt 
mindenki maga választja meg, hogy az általa összehívott 
tárgyalást  hogy kívánja  lebonyolítani. Nekem mint a 
műve- 

lődési ház vezetőjének, az a kötelességem, hogy a rendet 
fenntartsam. Én nem bírálhatom felül a meghívottak 
névsorát, és csak megkérni tudom a meghívóval nem 
rendelkezőket, hogy ne jöjjenek be. Ettől azonban ez a 
megbeszélés nem titkos (különben nem is lenne két ilyen 
megbeszélés egy időben). Kedves Bak Úr, ha mondjuk az 
Ön lánya a lakodalmát tartja egy étteremben, és nekem 
nincs meghívóm, akkor hiába szeretnék én is vacsorázni 
Önökkel, nem tehetem meg. És nem azért, mert a 
lakodalom titkos, hanem azért, mert zárt körű. De lehet ez 
sakkparti, ultiparti, próba vagy politikai megbeszélés. Az 
én munkám szempontjából pedig teljesen mindegy, ki a 
szervező, ha helyet adok a gyűlésnek (és miért ne 
jöhetnének a művelődési házba), a rendet fenn kell 
tartanom. Azt csak mellékesen szeretném a figyelmébe 
ajánlani, hogy kampányidőben minden oldal rendszeresen 
tart megbeszélést a művelődési házban. 

Két cikke alapján azonban meg kell jegyezzem, hogy Ön 
most átlépett egy olyan határt, mely véleményem szerint 
eddig a visegrádi nyilvánosságot nem jellemezte (leg-
alábbis írásban nem). Már korábban is voltak olyan írásai, 
melyekkel nem értettem egyet. Például számomra furcsa 
volt, hogy mint „szegény kisnyugdíjas” a Bokros-
csomagot jónak és hasznosnak minősítette. Én akkor 
albérletben laktam három gyerekkel, és egész másként 
láttam ezt. De a véleménynyilvánítás szabad, és én ezt 
tiszteletben tartom. Most azonban célzásaival, 
sugallataival, rosszul használt jelzőivel, kérdéseivel, 
féligazságaival (félhazugságaival), vagy teljes 
valótlanságaival mélyen sért engem, és az általam vezetett 
intézményt is. Módszerei és stílusa olyan időket idéz, 
melyek hitem szerint soha nem fognak visszatérni. 
Sajnálom, hogy egy 34 éves embernek ilyen sorokkal kell 
válaszolni egy idősebb férfinak. A visegrádi idősek azt 
hiszem, tudják, mennyire tisztelem generációjukat, és nem 
csak koruk, hanem bölcsességük és a mögöttük álló munka 
miatt is. Sajnos, az Ön szavahihetősége ezután nem sarkall 
majd arra, hogy különösebb figyelmet fordítsak sorainak 
mélyebb megértésére. Ezért ezután, ha lehet, nem 
szeretnék válaszolgatni írásaira, hiszen meglehetősen 
méltóságon alulinak érzeném (és higgye el, nem vagyok 
egy büszke ember), hogy olyan állításokat kelljen 
megcáfolnom, melyek nem igazak. Ha szabad fiatal 
barátaim egyik kedvenc szólását szabadon idéznem, akkor 
azt mondhatom, hogy még az Ön kedvéért sem vagyok 
hajlandó lemenni tarajos gőtébe. 
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Az alkalom időpontjára nagyon pontosan emlékezem: 
1957. augusztus 25-én délelőtt volt. Másnap ugyanis 
megszületett Hajnalka leányom. Jóval néhány nappal 
előtte, mint annak természetes ideje lett volna. De ez a 
kistarcsai internáló tábor kritikán aluli, megalázó beszélő 
alkalmának volt a következménye. 

Nagyon vártam második gyermekünk megszületését, s 
feleségemmel együtt odahaza naponként imádkoztunk 
érte, s azért az óráért, amikor Isten szépséges világában 
megláthatom arcát. Az internáló táborban volt is bőven 
alkalmam az érte való imádkozásra. A rendőrségi fogdából 
– ahol előző este és éjjel begyűjtöttek – másnap 
sötétedéskor ponyvás teherautón őrök kíséretében 
szállítottak Kistarcsára. A mi számunkra is kijelöltek egy 
vaságyakkal teli – természetesen emeletes vaságyakról van 
szó – szobát, inkább hatalmas termet, ahol ki-ki igyekezett 
helyet biztosítani a maga számára. Sokkal többen voltunk, 
mint amennyi fekvőhely volt, így a kettős ágyakon hárman 
is feküdtek. A szorosság miatt alvásról szó sem lehetett. 
Én egy fal melletti emeletes ágy alsó részét foglaltam el; 
nagyon örültem, hogy egyedül vagyok. Örömem nem 
tartott sokáig. Volt közöttünk egy idős úr: Prohászka Laci 
bácsi, aki bizonyos testi nyomorúsága miatt mással együtt 
feküdni nem tudott, emeletre sem tudott felmenni. Ő az 
Autó Kutató Intézet vezetője volt, Prohászka róm. kat. 
püspöknek unokaöccse, s mint ilyen, kedves hívő róm. kat. 
ember. Valaki szólt érdekében, ha lehet, földszinten egyes 
ágyban tudjon éjjelenként aludni. Isten arra indított, hogy 
jó szívvel adjam át eddigi ágyamat. Most én kérdeztem, 
hogy a szobában ki hajlandó fekhelyét megosztani velem? 
Fal melletti emeletes ágyon lévő úr jelentkezett, és osztotta 
meg ágyát. Hozzám hasonló korú volt, nevére már nem 
emlékszem, de úgy tudom, szakszervezeti vezető volt 
valamelyik gyárban. Társbérlő lettem, de jó néhány hétre. 
Ez idő alatt volt nagyon sok időm az imádkozásra. 

Ágytársammal megegyeztünk, hogy az éjszakát két 
részre osztjuk, és az ágy szélén felváltva fekszünk. A fal 
mellett lehet nyugodtan és biztonságosan aludni, de a 
másik szélén ébren kell várakozni. Ha elbóbiskol az 
ember, s netalán leesik, kezét-lábát, bordáit is törheti, 
netalán még a nyakát is. Korlát ugyanis nem volt. De olcsó 
volt az emberi élet, mivel legfőbb érték volt az ember. 
Kádár annak örült, ha minél kevesebb ,,ellenforradalmár” 
marad életben. Amikor tehát én voltam soron, hogy az ágy 
külső részén őrködjem, felidéztem a megtanult bibliai 
részeket, nagyon sok éneket dúdolgattam magamban, és 
imádkoztam leendő gyermekemért, kis családomért. 
Tudtam, hogy ismerősök értem is sokat imádkoznak. Így 
teltek az éjjelek. Soha vita közöttünk nem volt. Június 
közepén, a nagy begyűjtés alkalmával tartóztattak le, s már 
hetek teltek el, de ügyemben semmi sem történt. Egy-egy 
levelet ugyan kaptam, de minden idézett ige, minden 
személyes üzenet vastag rediz tollal áthúzva, így hazulról 
keveset tudtam meg. Végre augusztus végére 
engedélyeztek beszélőt. Akkor a táborban néhány ezren is 
lehettünk, természetes, beszélő is csak csoportos lehetett. 
Az időpontról értesítették a családot. 

Minden letartóztatotthoz két személy jöhetett beszélőre. 
Feleségem édesapjával jött. Nagyon féltették őt, hiszen 
áldott állapota utolsó idejében volt. Pasarétről Kistarcsára 
tömegközlekedési eszközökkel elég körülményes utazni. 

Arra is számítottak, hogy ez alkalommal sokan mennek a 
kijelölt beszélőre, olykor várakozni is kell. Feleségem egy 
háromlábú széket vitt magával, s amikor várakoznia 
kellett, erre a székre bárhol leülhetett. Így sikerült 
kiböjtölni azt az időt, amikor a beszélőre került a sor. 

Minket is kioktattak, hogy csak személyes dolgokat lehet 
kérdezni, másokhoz szólni tilos. Délelőtt folyamán történt 
ez az alkalom, csak azt nem közölték, hogy külső 
körülmények miatt a hozzátartozóval beszélni szinte 
lehetetlen lesz. Egy hosszúkás terembe tereltek be minket, 
letartóztatottakat, fegyveres őrök kíséretében. A terem 
közepén drótháló volt kifeszítve, felette szöges drót. Nem 
tudom, hányunkat bocsátottak be egyszerre a beszélőre. 
Eléggé távol kellett megállni a dróthálótól, körültekinteni 
nem volt szabad. A túloldali részen is őrök voltak, akik a 
hozzátartozókat figyelik. Csak gondolom, hogy legalább 
30 letartóztatottat engedtek egyszerre be, és az őrséggel, 
ill. a hozzátartozókkal valószínű, több mint 100-an 
lehettünk a teremben. Amikor a látogatók számára 
megnyitották az ajtót, és azok beömlöttek, elszabadult a 
pokol. Mindegyik hozzátartozóját egymást túlkiabálva 
kereste. Nehéz volt az őröknek a túloldalon a 
hozzátartozók között fegyelmet tartani. 

Megtalált feleségem is édesapjával együtt. Mivel a 
távolságot be kellett tartani, csak kiabálva tudtunk 
egymással szót váltani. Egy cédulára mindazt felírta, amit 
e rövid idő alatt meg akart kérdezni tőlem. Így: hol van a 
szétszedett gyermekágy, annak csavarjai, kell-e valamilyen 
gyógyszer – bár gyógyszert soha be nem engedtek. Mit 
csomagoljon az engedélyezett élelmiszercsomagba stb. 
Ötéves Ildikó kislányom is érdeklődött felőlem, mert 
nagyon hiányoztam számára.  

Sietve kellett mindent elmondani, megkérdezni, mert az 
idő rövid volt. Még ezt is megrövidítette az egyik őr, aki 
meglátván a cédulát feleségem kezében, kéjjel elvette azt, 
s gondosan átolvasta, azt gondolván, valami rejtjelezett 
szöveg lehet. De látva feleségem állapotát, visszaadta. 
Amíg böngészte a sorokat, egymással nem beszélhettünk. 
Igaz, ebben az óriási hangzavarban beszélgetni úgysem 
lehetett. Mégis öröm volt látni a másikat, s megtapasztalni 
áldozatkész szeretetét, hogy ilyen körülmények között is 
vállalta meglátogatásomat. Valahogy csak megértettem, 
hogy van alkalmam szinte minden nap a szolgálatra, 
társaim vigasztalására. Rövid beszélgetés volt, mégis 
hónapokig éltem lelkileg belőle. Felhangzott az éles 
sípszó, ami a beszélgetés végét jelentette, s mi az őrök 
kíséretében visszamentünk körletünkbe. Itt azután volt idő 
arra, hogy a beszélőn hallottakat értékeljük, mert 
bármennyire vigyáztak az őrök, az asszonyok voltak 
annyira leleményesek, hogy virágnyelven napi politikai 
dolgokat is elmondtak, friss hírekkel is szolgáltak. Öröm, 
bánat egyaránt ott ült az arcokon. 
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Csendben állottam én is az egyik ágy mellett, és arra 

gondoltam, hogy milyen nagy szükség volna éppen 
ezekben az időkben reám odahaza. Amikor első 
gyermekünk született, katonai szolgálatra vonultam be, de 
bizonyos voltam, hogy kapok néhány nap szabadságot és 
hazautazhatom, innen pedig ki tudja, mikor szabadulok? 
Azt sem tudom, mivel vádolnak, vagy mit akarnak rám 
bizonyítani? Mikor láthatom majd megszületett 
gyermekemet? Mielőtt letartóztattak, volt egy különös 
álmom. Gyermekkocsiban láttam, s már nagyobbacska 
volt. Édesen feküdt rugdalódzóban. Olyan 3-4 hónapos 
lehetett. Amikor reggel feleségemnek álmomat 
elmondtam, szinte felsikoltott: Jaj, csak ne így történjék! 

Napok múlva igen rövid táviratot hoztak nekem: 
,,Hajnalka 26-án megszületett, mindketten jól vagyunk!” 
Kimondhatatlan melegség járta át egész bensőmet. 
Éreztem, hogy szemeim könnybe lábadnak, de tartottam 
magam a fojtogató sírás miatt. Mások ne vegyenek semmit 
észre rajtam. Hálát adtam Istennek, hogy mindkettőjüket 
megőrizte. De Hajnalka leányomat először úgy láttam 
meg, ahogyan Isten azt álmomban megjelentette.  

A nevezetes beszélő után majdnem négy hónapra 
szabadultam; Istennél azonban elkészített volt 
szabadulásom ideje is. 
                                                                   Pándi János 

nyug. ref. lelkész 

 
A ,,Vízöntő”-ben élünk 

 

Várkonyi Nándor Sziriat oszlopai c. művét (megvan a 
városi könyvtárban is) húsz évvel ezelőtt olvastam, most 
újból elővettem a könyvet, mert ez a sok árvíz mindenütt 
talán összefügg a ,,világhónappal”. Az írásból az 
idetartozó nagyon érdekes részt idézem: 

,,Tudjuk, hogy az emberiség meg nem határozható idők 
óta csillag- vallásban élt, és élete szakadatlan szertartását 
az égitestek mozgásához igazította, hogy beilleszkedjék a 
,,kozmikus harmóniába”. Számon tartotta az idő múlását, 
vagyis naptára volt éspedig kétféle. Az egyik a földi időn 
alapult, a Föld Nap körüli kerengésén s a tengelye körüli 
forgásán, valamint a Hold mozgásán, és legnagyobb 
periódusa az esztendő. A másik naptár a ,,világidőt” 
mérte, melynek ciklusait a Naprendszernek az ekliptikán, 
illetve az Állatkörön való haladása, a precesszió 
szolgáltatja, s egy köre kitesz 25920 évet. Ez a ,,világév”, 
ennyi idő alatt halad át a Nap az Állatkörön, s minthogy az 
Állatkör 12 csillagképből áll, a ,,világhónap” az egész 
ciklusnak tizenketted része: 2160 év. A számítás 
természetesen csillagászati, csak határidőket jelöl; sem a 
,,világévek”, sem a ,,világhónapok” nem válnak el 
egymástól ily esztendőnyi pontossággal.” 

Az Ikrek csillagkép ,,világhónapját” (Kr. e. 6678–4518) 
az emberáldozat jellemezte, az elsőszülött fiút vagy egy 
ikerfiút kellett feláldozni. 

A Bika csillagkép ,,világhónapja” (Kr. e. 4518–2358) 
alatt krétán a főisten a bikafejű Minótaurusz, bikakultusz 
van Mezopotámiában, Egyiptomban, Kis-Ázsiában. 

A Kos csillagkép ,,világhónapja” (Kr. e. 2358–198) 
idején Ábrahám (Kr. e. 2000 körül) a saját fia helyett kost 
áldoz, mert az emberáldozatot Isten nem engedi. Mózes 
kosszarvakat viselt a fején (Michelangelo Mózes-
szobrának szarvacskái ma is láthatók), amikor az új 
törvénytáblákkal lejött a Sináj hegyéről, látva, hogy a 
zsidók az aranyborjút imádják, azaz visszaestek a 
bikatiszteletbe, összetörte a táblákat és a bálványt. 

A Halak csillagkép ,,világhónapja” (Kr. e. 198–Kr. u. 
1962) kezdetén élt Jézus Krisztus, Istennek Fia, Megváltó, 
azaz görögül: Iesus Christos Theu Yios Sótér. E szavak 
kezdőbetűi a ICHTYS szót adják, mely halat jelent, az 
őskeresztények a hal ábráját Jézus jeleként használták. Az 
Evangéliumban: Péter, a halász, a pápai halászgyűrű, a 

Grál-mítoszban Perceval, a Halászkirály jelenti a 
kereszténységben a hal-szimbolikát. 

A Vízöntő csillagkép ,,világhónapja” (Kr. u. 1962–4122), 
most mi ennek a korszaknak az elején élünk és 
megtapasztaltuk, hogy a vízöntő milyen sok vizet hozott 
ránk egész Európában. 

Állítólag a vízöntőt szélsőséges időjárás és a szellemi 
élet előtérbe kerülése jellemzi. 

Szomoryné Szimeth Judit 
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ÚJ OTTHON 
INGATLANKÖZVETÍTŐ 

Ingatlanközvetítő 
keres-kínál ingatlanokat 

a Dunakanyarban  
és Pest megyében 

ügyvédi közreműködéssel 
a hét minden napján! 

Forduljon hozzánk bizalommal! 

ILLÉS GYÖRGY 
ÚJ OTTHON  

INGATLANKÖZVETÍTŐ 
2023 Dunabogdány, Áprily L. u. 4. 

Telefon: 
06 (26) 390-045 
06 (30) 9527-939 
06 (30) 5014-992 

Eladó családi házakat, nyaralókat 
építési telkeket keresünk 

készpénzes ügyfeleink részére! 

 

 

Ruha, cipő, konyhafelszerelés,  
lakástextil, 

papír-írószer, kozmetikum,  
ajándéktárgy… 

 

KÁOSZ üzletek 
 

Alacsony árakon,  
nagy áruválaszték! 

 
KÁOSZ üzletház 

Visegrád, Fő u. 104. Tel:  (26) 398-374 
 

KÁOSZ üzlet 
Dunabogdány, Kossuth L. u. 94. Tel:  (26) 391-166 

 

Az üzletek nyitva tartási ideje: 
 

hétfő–péntek  9–18 óráig 
szombaton–vasárnap  9–12 óráig 

 

Várjuk szeretettel! 
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SZÜLETÉSNAPI MEGLEPETÉSEK 
a SUZUKISUZUKISUZUKISUZUKI RÓMAINÁL! 

 

 10 éves a MI AUTÓNK… 
                    

 

     Ismét itt a nagy sikerű limitált Sedan Manager VI, 
      sok extrával, igen kedvező áron! 
      

     MINDEN ÚJ AUTÓHOZ 
     AJÁNDÉK TÉLIGUMI-SZETT! 
   

     ÓRIÁSI használtautó-VÁSÁR, 
     most ajándék tele tankkal! 
  
 

A LEGJOBB AJÁNLATOT BIZTOS TŐLÜNK KAPJA! 
 

     – Teljes körű szervízszolgáltatás 
      – Eredetiségvizsgálat, zöldkártya  
      – Karosszéria és biztosítási munkák 

 

www.suzukibarta.hu,  
www.autodata.hu, www.vezess.hu 

 

      1039 Budapest III, Rákóczi u. 33.  
 Tel.: 240-4444 (Szalon) 
          436-7920 (Szerviz) 
Márkakereskedés és Szervíz Ny.: H–P: 8–18, Szo–V: 9–13 

 

 

DUNAKANYAR INGATLAN CENTRUM 
Alapította: Zimányi Péter 1996-ban 

 

Ingatlanközvetítés – Értékbecslés 
Leányfalu, Móricz Zs. (Fő) út 125. sz. alatt 

 

l  ingyenes helyszíni felmérés, tanácsadással 
l  az eladók részére teljes körű ügyintézéssel 
l  a vevőket az eladó ingatlanhoz elkísérve, a mun- 
    katársunk nyújt szakszerű tájékoztatást 
l  irodánkban  gyors,  kényelmes, diszkrét  és  
    törvényes ügymenetet garantálunk 

KÉRJEN INFORMÁCIÓT TELEFONON! 
Iroda: 26-381-431; Mobil: 06-209-834-796 

Fizetőképes vevőink részére családi házakat, 
nyaralókat, építési telkeket keresünk! 

 
 

 
 

 VISEGRÁDI HÍREK 
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala 

Megjelenik havonta, 750 példányban 
Felelős szerkesztő: Mikesy Tamás 

A szerkesztőbizottság tagjai: 
Borsody István, Gróf Péter, dr. Gróh Dániel, Kálazy László, 

Mezei Anna, Mikesy Tamás, Schandl Lajos 
Kéziratleadás: minden hó 1-jéig 

Írásaik tartalmáért a szerzők vállalják a felelősséget! 
Szerkesztőség: 2025 Visegrád, Széchenyi u. 11. 

Telefon: (26) 398-128, fax: (26) 398-163 
Szerkesztőségi órák: szerdán 14–16 óra között 

ISSN 1587-7477 
Tipográfia: Borsody István 

Nyomdai munkák: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Vizsgával rendelkezı 

 

személy- és vagyonır vállalkozó 
ingatlanok, építési területek, épületek, 

objektumok ırzését vállalja 
 

(„több éves tapasztalat, kutyával”) 
 

Cím: 2025 Visegrád, Sziget u. 5. 
Tel.: 06 (30) 227-4127 

 

Kımőves munkák 
– falazás, vakolás, betonozás – 

kivitelezését, kisebb javításokat  
és nagyobb átépítéseket 

egyaránt vállalok 
 

Niegreisz Béla 
kőműves vállalkozó 

Tel.: 06 (20) 397-4807 



  
 
 
 
 
 

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 
 

 

XVIII. évfolyam 11. szám                                                                                                                             2002. 
november 
 

 

Nyitogató 
 

Nyitogatónk apropóját az adja, hogy az október 20-i választásokon Hadházy Sándor immár 4. alkalommal nyerte 
el a visegrádiak többségének bizalmából a polgármesteri címet. 
 

– Gratulálok az újbóli 
megválasztásodhoz. 
Gondolom, minden választást 
izgalommal él meg az ember; 
most, hogy ennek vége van, 
hogyan értékeled az 
eseményeket? 

 

– Mindenek előtt köszönöm azt a 
bizalmat, amelyet a választások során 
elnyertem, elnyertünk Visegrád 
közönségétől. Mindez rendkívül 
nagy energiát mozdít meg bennünk.  

Valóban, az elmúlt hetek, hónapok 
igen feszült légkörben teltek el. Azt 
hiszem, hogy a választásokat nem 
lehet rutinból megoldani. Épp olyan 
izgalommal készül a negyedik 
megmérettetésre az ember, akár az 
elsőre. Most a felkészülés, illetve a 
kampány időszakában nagyon sokan 
segítettek, rengeteg biztatást kaptam, 
amely erőt adott számomra. A döntő 
momentum talán mégis az lehetett, 
hogy egy csapat alakult meg, amely 
egyrészt a program megalkotásában, 
végleges formába öntésében igen 
sokat tett, másrészt láthatóvá vált a 
választópolgárok előtt, hogy a 
közreadott program 
megvalósításához megfelelő 
képviselőjelöltek garanciát adnak. 
Meg kell jegyeznem azonban, hogy a 
25 képviselőjelölt és a 
polgármesterjelöltek nagyon sok 
értékes javaslatot, ötletet 
fogalmaztak meg. Sokuk programján 
látszik, hogy végiggondolták 
településünk helyzetét, nagy munkát 
fektettek ebbe. Ezért meghívtam 

minden képviselő- és 
polgármesterjelöltet egy 
munkamegbeszélésre, amelyen a 
négy év alatt megvalósítandó 
feladatokat tekintettük át. Volt, aki 
elfogadta meghívásomat, 
megosztotta velünk gondolatait, 
amelyeket igyekszem hasznosítani. 
 

_ Egy polgármestert – így 
Téged is – a két választás 
közt sok bírálat ér. A 
választási eredmény mégis 
arról tanúskodik, hogy a 
visegrádiak bíznak 
munkádban. Hallhatnánk-e 
valamit a következő négy év 
terveiről? 
 

– Így van ez minden szinten. Aki 
azonban politikával foglalkozik, 
annak nem szabad ezt sértésnek, 
rosszindulatúnak felfognia még 
akkor sem, ha a bírálók egy részéről 
a jóindulat, az elfogulatlanság 
nehezen tételezhető fel. És az is igaz, 
hogy az ember nem tökéletes, hozhat 
időnként akár rossz döntéseket, vagy 
éppen döntéseinek hátterét, okait 
nem tudja a köz számára teljes 
körűen bemutatni, kommunikációs 
hibát vét. Ezért aztán a közhangulat 
is napról napra változik. A választási 
eredményeket nem kívánom 
túlértékelni, azt gondolom, hogy a 
másik két jelölt is szép eredményt ért 
el, amelyhez ezúton is gratulálok. 

A következő négy év terveit, 
elképzeléseinket a 
kampányidőszakban közreadtuk; úgy 

gondolom, mindenki előtt ismert. Az 
a szándékunk, hogy ezt a négy éves 
programot évekre bontjuk, 
ütemezzük, és a költségvetést is 
ennek rendeljük alá. Vannak már 
folyamatban lévő fejlesztések, mint a 
közvilágítás korszerűsítése, a Rév 
utca–Nagy Lajos utca elektromos 
vezetékeinek földkábelbe történő 
átépítése, amely munka jövő tavaszra 
elkészül. Vagy ilyen a kábeltv 
kiépítése, amely reményeink szerint 
már ebben az évben a település egy 
részén működni fog. De említhetném 
a CBA átépítését és ezzel együtt a 
Rév utca parkolási rendjének 
újragondolását is, amely 
kellemesebbé fogja tenni 
mindennapjainkat. A források 
minden bizonnyal bővülni fognak, 
melyekkel végre lehetőséget 
teremthetünk például az úthálózat 
felújítására, intézményeink 
rekonstrukciójára, új szolgáltatások 
megteremtésére. A négy éves 
ciklusprogram évekre történő 
lebontását, az ütemezést most 
készítjük és hamarosan a képviselő-
testület elé kívánom terjeszteni, majd 
elfogadása után a Visegrádi Hírekben 
közzétenni kívánom. 
 

_ Köszönöm a 
beszélgetést. Munkádhoz sok 
sikert és jó egészséget 
kívánok valamennyi 
visegrádi polgár nevében! 

 
                               MIKESY TAMÁS 
                               felelős szerkesztő 
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Visegrád település választási eredményei 
 

A polgármester HADHÁZY SÁNDOR (FIDESZ-MPP) lett. 
 

Az önkormányzat összetétele 
 

Név Jelölő szervezet(ek) 
ABONYI GÉZA független 
IFJ. BÁRTFAI ISTVÁN független 
EŐRY DÉNES független 
HADHÁZY KATALIN független 
JUNG VILMOS független 
KALOTAI ÁRPÁD független 
KISS KÁROLY független 
MEZEI ANNA független 
VAIK MÓNIKA független 

 
Kisebbségi önkormányzat választása 

 

A településen megtartható kisebbségi önkormányzati választások: NÉMET 
A NÉMET önkormányzat összetétele: 
 

Név Jelölő szervezet(ek) 
BURGERMEISTER ISTVÁNNÉ független 
DR. HERRNÉ VOGEL VALÉRIA független 
JUNG ANDRÁS független 
JUNG VILMOS független 
VAIK MÓNIKA független 

 
Tájékoztató adatok VISEGRÁD polgármester-választás eredményéről 

 

Jegyzőkönyvi adatok 
 

a) A választók nyilvántartása 
 

 
Előző nap 16 óráig  

a névjegyzékbe felvett 
választópolgárok száma 

 
A szavazás napján  

a névjegyzékbe felvett 
választópolgárok száma 

 
A szavazás napján  

a névjegyzékből törölt 
választópolgárok száma 

A választópolgárok 
száma  

a névjegyzékben  
a választás befejezésekor 

 
 

Visszautasított 
választópolgárok száma 

A B C D E 
1372 0 0 1372 0 

 

b) Szavazás 
 

 

Szavazóként 
megjelentek száma 

 

Urnában lévő 
szavazólapok száma 

Eltérés a megjelentek 
számától 

(többlet: +/hiányzó: –) 

 

Érvénytelen szavazatok 
száma 

 

Érvényes szavazatok 
száma 

F G H I J 
989 (72,08%) 989 0 16 (1,62%) 973 (98,38%) 

 

Érvényes szavazatok száma 
 

  

Jelölt neve 
 

Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes 
szavazat 

 

% 

1. HADHÁZY SÁNDOR FIDESZ-MPP 526 54,06 
2. ABONYI GÉZA független 237 24,36 
3. DR. ZELLER ANIKÓ független 210 21,58 

 

A választókerületben a választás várhatóan eredményes lesz. 
 

Tájékoztató adatok VISEGRÁD kislistás választás eredményéről 
 

Jegyzőkönyvi adatok 
 

a)  A választók nyilvántartása 
 

 
Előző nap 16 óráig  

a névjegyzékbe felvett 
választópolgárok száma 

 
A szavazás napján  

a névjegyzékbe felvett 
választópolgárok száma 

 
A szavazás napján  

a névjegyzékből törölt 
választópolgárok száma 

A választópolgárok 
száma  

a névjegyzékben  
a választás befejezésekor 

 
 

Visszautasított 
választópolgárok száma 

A B C D E 
1372 0 0 1372 0 
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b) Szavazás 
 

 
 

Szavazóként 
megjelentek száma 

 
 

Urnában lévő 
szavazólapok száma 

Eltérés a 
megjelentek 

számától  
(többlet: +/ 
hiány: –) 

 
 

Érvénytelen 
szavazólapok száma 

 
 

Érvényes 
szavazólapok száma 

 
Érvényes 

szavazatok  
száma 

F G H I J K 
989 (72,08%) 978 –11 20 (2,02%) 958 (96,87%) 6831 

 

Érvényes szavazatok száma 
 

  

Jelölt neve 
 

Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes 
szavazat 

 

%  

   1. HADHÁZY KATALIN független 405 5,93 képviselő 
  2. ABONYI GÉZA független 405 5,93 képviselő 
  3. KISS KÁROLY független 396 5,80 képviselő 
  4. KALOTAI ÁRPÁD független 385 5,64 képviselő 
  5. VAIK MÓNIKA független 378 5,53 képviselő 
  6. MEZEI ANNA független 370 5,42 képviselő 
  7. JUNG VILMOS független 367 5,37 képviselő 
  8. EŐRY DÉNES független 348 5,09 képviselő 
  9. IFJ. BÁRTFAI ISTVÁN független 343 5,02 képviselő 
10. IFJ. DUDÁS ISTVÁN független 319 4,67  
11. KOVÁCS GÁBOR független 319 4,67  
12. DR. SZENDRŐI LAJOS független 308 4,51  
13. FRIEDRICH ISTVÁN független 304 4,45  
14. IFJ. FERBERT MIHÁLY független 252 3,69  
15. TÓTH FERENC független 250 3,66  
16. HEIER JÓZSEFNÉ független 225 3,29  
17. VALENTIN FERENC független 218 3,19  
18. WATZEK ISTVÁN független 214 3,13  
19. SZEDLACSEK HENRIK független 191 2,80  
20. JÁRÁSI GÁBOR független 189 2,77  
21. CZAGA KÁROLY független 172 2,52  
22. IFJ. VISNYOVSZKY ANDRÁS független 139 2,03  
23. SZABÓ JÓZSEF MIÉP 127 1,86  
24. BOGNÁR FERENC független 114 1,67  
25. CSETNEKY PÉTER független   93 1,30  

 

A megválasztott képviselők száma kedvezményes mandátum nélkül: 9 
A kedvezményes mandátumot szerzett kisebbségek: 0 
A megválasztott képviselők száma összesen: 9 fő 
    kislistáról: 9 fő; kisebbségi kedvezménnyel: 0 fő 
A választókerületben a választás várhatóan eredményes lesz. 
 

Tájékoztató adatok VISEGRÁD NÉMET kisebbségi önkormányzat választás eredményéről 
 

Jegyzőkönyvi adatok 
 

a)  A választók nyilvántartása 
 

 
Előző nap 16 óráig  

a névjegyzékbe felvett 
választópolgárok száma 

 
A szavazás napján  

a névjegyzékbe felvett 
választópolgárok száma 

 
A szavazás napján  

a névjegyzékből törölt 
választópolgárok száma 

A választópolgárok 
száma  

a névjegyzékben  
a választás befejezésekor 

 
 

Visszautasított 
választópolgárok száma 

A B C D E 
1372 0 0 1372 0 

 

b) Szavazás 
 

 
 

Szavazóként 
megjelentek 

száma 

 
 

Urnában lévő 
szavazólapok 

száma 

 

Eltérés a 
megjelentek 

számától 
(többlet: +/ 
hiányzó: –) 

 
 

Érvénytelen 
szavazólapok 

száma 

 
 

Érvényes 
szavazólapok 

száma 

 
Érvényes 

szavazatok 
száma 

összesen 

A kisebbség 
jelöltjeire 

leadott 
érvényes 

szavazólapok 
száma 

A kisebbség 
jelöltjeire 

leadott 
érvényes 

szavazatok 
száma 

F G H I J K L M 
989 (72,08%)  

989 
 

0 118 (11,93%) 871 (88,07%)  

3121 
 

871 
 

3121 
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Érvényes szavazatok száma 
 

    

Jelölt neve 
 

Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes 
szavazat 

 

%  

  1. BURGERMEISTER ISTVÁNNÉ független 509 16,31 képviselő 
  2. VAIK MÓNIKA független 463 14,83 képviselő 
  3. DR. HERRNÉ VOGEL VALÉRIA független 434 13,91 képviselő 
  4. JUNG VILMOS független 391 12,53 képviselő 
  5. JUNG ANDRÁS független 389 12,46 képviselő 
  6. GRÓSZ TIBOR független 320 10,25  
  7. FRÖHLICH ISTVÁNNÉ független 308   9,87  
  8. PICHLER GABRIELLA független 307   9,84  

 

A választókerületben a választás várhatóan eredményes lesz, mert legalább 50 választópolgár a kisebbségre érvényesen szavazott. 

 
A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA  

VEZETŐJÉNEK 
HIRDETMÉNYE 

 

a 2002. október 20. napján megtartott  
helyi népszavazás eredményéről 

 

„Egyetért-e azzal, hogy az önkormányzat Visegrád 
lakosságát képviselve közös megegyezéssel visszaszerezze 
a strandfürdő többségi tulajdonát?” 

kérdésben 
 

A névjegyzékbe felvett választópolgárok  
    száma:   1372 fő 
Szavazóként megjelentek száma:   839 fő 
Urnában lévő szavazólapok száma:   829 db 
Érvénytelen szavazatok száma:   120 db (14%)  

Érvényes szavazatok száma:   709 db (86%)
   

Ebből: IGEN szavazatok száma:   645 db (91%) 
           NEM szavazatok száma:     64 db   (9%) 
 

A népszavazás érvényes és eredményes volt.  
 

                       Mezei Orsolya s. k.  
a Helyi Választási Iroda vezetője 

 
Köszönet 

 

A 2002. év október hó 20. napján tartott 
helyi önkormányzati választások érvényes  
és eredményes lebonyolításában részt vevő  

Helyi Választási Bizottság valamennyi tagjának: 
 

RITTINGER TAMÁS elnök úrnak, 
SZEBENI IMRE elnökhelyettes úrnak, 
FIESZL BÉLÁNÉ asszonynak, 
HERRNÉ IMRE TÜNDE asszonynak, 
IFJ. ZELLER MÁRTONNÉ asszonynak, 
 

valamint a jelöltek által delegált bizottsági tagoknak: 
HASENBERG ISTVÁNNÉ asszonynak, 
BÁLINT ZSOLT úrnak, 
GRÓF PÉTER úrnak, 
ZSÁK ÁRPÁD úrnak. 
 

                                                 Mezei Orsolya s. k.  
                                                           jegyző, 

a Helyi Választási Iroda vezetője 

Köszönetnyilvánítások 
 

Szeretném megköszönni a szavazatát azoknak a visegrádi 
polgároknak, akik úgy a polgármester-, mint a képviselő-
választáson engem tiszteltek meg bizalmukkal. 

Meg fogok tenni minden tőlem telhetőt érdekeik 
képviseletében, elképzeléseik megvalósításában. 

Abonyi Géza 
 

Köszönöm mindazoknak, akik a helyhatósági választáson 
bizalmukkal tüntettek ki, valamint képviselőtársaim 
megtisztelő támogatását, mellyel 3. ciklusban erősítettek meg 
alpolgármesteri tisztségemben. 

Kalotai Árpád 
 

Ezúton is szeretném megköszönni annak a majd’ kétszáz 
visegrádi polgárnak a bizalmát, aki rám adta voksát az 
önkormányzati választásokon! 

Azt gondolom, azok az értékek, gondolatok, melyeket a 
választási kampányban is megfogalmaztam, mindnyájunk 
érdekét szolgálják. Ismerve az újonnan megválasztott 
képviselő-testület összetételét, ezek az értékek, gondolatok is 
képviselve lesznek a testületben, melyek a rám szavazókat is 
motiválták. 

Úgy gondolom, sokuk személye, eddigi munkája biztosíték 
arra, hogy a maximális bizalmat élvezzék, munkájukban 
pedig segítsük őket. 

Kívánok nekik sok erőt, kitartást! 
Szedlacsek Henrik 

 

Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni azoknak, akik a 
2002. október 20-i önkormányzati választáson polgármester-
jelöltségemet szavazatukkal támogatták. 

Kívánok az új képviselő-testületnek eredményes és kitartó 
munkát. 

Dr. Zeller Anikó 
 

Az önkormányzati választásokra nyolc független 
képviselőjelölt, valamint Hadházy Sándor polgármesterjelölt 
kidolgozott egy közös programot, melyben azokat az 
elképzeléseket vázolta, hogy hogyan képzeli el az 
elkövetkező négy év önkormányzati munkáját. A 
képviselőjelöltek közül öten elnyertük az Önök bizalmát. 
Köszönjük a reánk leadott szavazatokat. Minden erőnkkel 
azon leszünk, hogy megfeleljünk annak az elvárásnak, mely a 
voksok hátterében áll. Azon leszünk, hogy ez az összefogás 
Visegrád érdekét szolgálja, és a kitűzött célokat 
megvalósítsuk. Kérjük Önöket, hogy a hétköznapi munkában 
is álljanak mögénk, és segítsenek bennünket.  

Tisztelettel: Eőry Dénes, Hadházy Katalin, Kalotai 
Árpád, Mezei Anna, Vaik Mónika  
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Városházi hírek 
 

A 2002. október 1-jei  
képviselő-testületi ülésen történt 

 

– Elfogadták a 2002. év I. félévi költségvetési beszámoló (lásd 
mellékelt rendelet). 

– Elbírálták a képviselő-testület által kiírt óvodavezetői 
pályázatot, amelynek eredménye szerint a Visegrád Város 
Napköziotthonos Óvoda vezetője 2002–2007-ig Dobó Istvánné 
óvodapedagógus. Ezúton is gratulálunk, hiszen kiváló munkájára 
vonatkozóan eddigi tevékenysége biztos garancia 
valamennyiünknek, és további munkájához sok sikert kívánunk. 

– A 2002. évi Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok 40 M Ft-os 
nagyságrendű pénzügyi beszámolóját  egyhangúlag fogadta el a 
T. Testület. 

– Döntés született arra vonatkozóan, hogy a város 
árvízvédelmére vonatkozóan egy speciális tervet kell készíttetni 
szakértők bevonásával. A beérkezett ajánlatok közül a T. 
Képviselők a Víziterv Consulting Kft. ajánlatát fogadták el és 
bízták meg a munka elvégzésével. Az árvízvédelmi terv 
elkészítésének határideje: 2003. március 31. 

– Visegrád város jegyzője, Mezei Orsolya megkezdte 
tanulmányait a Pécsi Tudományegyetem jogi karán, amelynek 
támogatására tanulmányi szerződés megkötésére került sor. 

 

A 2002. október 15-i  
képviselő-testületi ülésen történt 

 

– A képviselő-testület rendelettel szabályozta az augusztusi 
dunai árhullám okozta ingatlan károk enyhítésére szolgáló 
támogatás rendjét (lásd mellékelt rendelet). 

– A „Bursa Hungarica 2003” tanulmányiösztöndíj-pályázatot 
elbírálták. A 22 fő érvényesen pályázó mindegyike részesülni 
fog az ösztöndíjban – természetesen szociális helyzetük 
függvényében – a pályázati szabályzat szerint. A pályázók a 
döntésről levélben kapnak értesítést, az érdeklődők a 
polgármesteri hivatal hirdetőtábláján olvashatják el az 
eredményt. 

Mezei Orsolya s. k. jegyző 
 

A Népjóléti Bizottság hírei 
 

A Népjóléti Bizottság 2002. október 15-én ülést tartott. 
Jelen voltak: Schandl Lajos bizottsági elnök, dr. Lelkes Lászlóné és 

Szikriszt József bizottsági tagok – később Bognár Ferenc bizottsági tag 
is megérkezett –, valamint Zeller Albertné igazgatási főelőadó, 
jegyzőkönyvvezető. 

A bizottság 1. napirendi pontként a 22 személyes Bursa Hungarica 
pályázatra jelentkezők elbírálásával foglalkozott és ügyeikben hozott 
döntést. 

A bizottság 2. napirendi pontként segélyezési ügyekben döntött: 
Átmeneti segélyben 2 személy 10–10.000 Ft, 2 személy 5–5000 Ft, 1 

személy 20.000 Ft összegben részesült. 
Beiskolázási segélyben 11 gyermek, fejenként 4200 Ft-ban részesült. 
Temetési segélyt 1 személy részére 6000 Ft-ban állapította meg a 

bizottság. 
Kiegészítő családi pótlékot 14 gyermek kapott. 
A bizottság elnöke – a négy éves munkát megköszönve – az ülést 

bezárta. 

Schandl Lajos, bizottsági elnök 

Alakuló ülést tartottunk… 
 

A 2002. évi helyhatósági választások eredményeképpen 
2002. október 31-én megalakult Visegrád Város Képviselő-
testülete, az alább felsorolt képviselőkkel: Abonyi Géza, ifj. 
Bártfai István, Eőry Dénes, Hadházy Katalin, Jung Vilmos, 
Kalotai Árpád, Kiss Károly, Mezei Anna, Vaik Mónika 
részvételével. 

Az alakuló ülést a képviselők közül a korelnök nyitja meg, 
és vezeti az ülést a polgármester eskütételéig. 

Az ünnepélyes megnyitó után Rittinger Tamás mint a Helyi 
Választási Bizottság elnöke tájékoztatást adott az 
önkormányzati választásokról, annak eredményéről, valamint 
átadta a megbízóleveleket.  

Ezután következett előbb a képviselők, majd a polgármester 
eskütétele. 

Az alakuló ülés kötelező napirendje a polgármester 
illetményének megállapítása, amely a település 
lakosságszáma szerint behatárolt szorzószám 
megállapításával történik. Visegrád városában a polgármester 
illetménye a mindenkori köztisztviselői illetményalap (2002. 
évben 33.000 Ft) megszorozva a megállapított szorzóval, 
amely 5 és 6,5 között lehet. A képviselő-testület Hadházy 
Sándor polgármester úr részére a 6,5-es szorzót állapította 
meg, így a polgármesteri illetmény 214.500 Ft/hó. 

Következő napirendként az Ügyrendi Bizottság 
megválasztására került sor, mivel az önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzata szerint az alpolgármester 
megválasztását titkos szavazással az Ügyrendi Bizottság 
bonyolítja le. A T. Képviselők döntése szerint az Ügyrendi 
Bizottság tagsága az alábbi: Abonyi Géza elnök, Mezei 
Anna, Jung Vilmos, Bártfai István.  

Ezután az alpolgármester megválasztása következett. Az 
alpolgármester személyére a polgármester tehet javaslatot. 
Hadházy Sándor polgármester úr személyi javaslata Kalotai 
Árpád képviselő úr volt. A T. Képviselők titkos szavazás 
során 9 igen, 1 nem arányban megválasztották Kalotai Árpád 
urat alpolgármesterré, aki ez-után ünnepélyes esküt tett 
tisztsége ellátására vonatkozóan. Az alpolgármester részére, 
megválasztása után a képviselő-testület tiszteletdíjat 
állapíthat meg: a település lakosságszáma alapján ebben a 
státuszban – a fent leírt szisztéma szerint – a köztisztviselői 
illetményalaphoz rendelt szorzószám 2 és 4 között lehet. A T. 
Képviselők Kalotai Árpád alpolgármester úr tiszteletdíját 4-
es szorzószám megítélésével, havi 132.000 Ft-ban 
állapították meg. 

És végül az Ügyrendi Bizottság kapta a megbízást arra 
vonatkozóan, hogy az önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatának (SZMSZ) felülvizsgálatát előkészítse a 
képviselő-testület részére. Az SZMSZ módosítását az alakuló 
üléstől számított 6 hónapon belül kell elvégezni.   

A T. Képviselők és a polgármester úr tájékoztatást kaptak 
arról, hogy a hatályos jogszabályok szerint 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségük van az alakuló 
üléstől számított 30 napon belül. A vagyonnyilatkozat 
nyilvános, bárki megtekintheti. A vagyonnyilatkozat 
tételének elmulasztása esetén – annak benyújtásáig – az 
önkormányzati képviselő nem gyakorolhatja jogait. A 
vagyonnyilatkozat kezelésével (nyilvántartás és ellenőrzés) az 
Ügyrendi Bizottságot bízták meg. 

Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni mindazoknak, 
akik az alakuló ülés ünnepélyes megtartásában segítséget 
nyújtottak, illetve a T. Képviselőket jelenlétükkel 
megtisztelték.  

Mezei Orsolya jegyző 
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Tájékoztató  
a kábeltv-rendszerről 

 

Örömmel értesítjük a T. Lakosságot arról, hogy a 
kábeltv- és informatikai rendszerre való csatlakozásra 
vonatkozó szerződéskötésre 

2002. október 14-től  
minden héten hétfőnként 10.00 órától 18.00 óráig 

van lehetőség 
a polgármesteri hivatalban  
( 2025 Visegrád, Fő u. 81.), 

a Dunakanyar Informatikai Kft. munkatársa segítségével. 

Bármely kérdés esetén kérjük, forduljanak bizalommal 
Kiss Márta munkatárshoz a 06 (70) 239-2580 
mobiltelefonszámon. 

Felhívjuk további szíves figyelmüket, hogy a tervezett 
informatikai rendszer várhatóan pár hónapon belül 
elindulhat, és ennek az internetes rendszernek a 
teszteléséhez várjuk a vállalkozó szellemű visegrádi 
lakosok jelentkezését.  

Jelentkezni a polgármesteri hivatalban lehet 
„Igénybejelentő lap” kitöltésével. 

Visegrád Város Önkormányzata 

 
Tisztelt Visegrádiak! 

 

Az utóbbi időben ismét sokasodnak azok a jelenségek, 
melyek városunk köztisztaságát nagyban rontják. A 
köztérre kihelyezett szeméttartók vagy eltűnnek, vagy a 
lakosság olyan hulladékkal, avarral tölti meg, mely nem 
oda való. Ez azért is probléma, mert így sok esetben a 
sétálók és turisták által hátrahagyott szemétnek már nem 
jut hely ezekben, és így a hulladék jelentős része a kukák 
környékét borítja el. 

Sokszor kértük, és most is kérjük a lakosságot: a 
külterületek megóvása érdekében a kieső területeken ne 
rakjanak le építési törmeléket, háztartási hulladékot. Az 
elmúlt hónapokban megpróbáltuk az illegális szemétlerakó 
helyek felszámolását felgyorsítani, de sajnos a sitt és 
egyéb törmelékek újra és újra megjelennek településünk 
határában.  

Kérünk mindenkit, segítse a város vezetését abban, hogy 
ez az igen rossz jelenség megszűnjék. Tegyünk többet 
környezetünk tisztán tartásáért! Előre is köszönjük 
segítségüket. 

GAMESZ 

 
Pókháló 

– Gondolatok az óvodából – 
 

A hét napjai közül az óvodában a hétfő az egyik 
legnehezebb nap. Fáradtak, ingerlékenyek, verekedősek és 
sajnos, szemtelenek a gyerekek. Kutakodni kezdtünk: 
Miért? Mivel töltik a gyerekeink a szabad idejüket, mit 
jelent a családnak az együttlét, mennyire fontos az együtt 
töltött kevéske időt tartalmasan eltölteni. Nem csak a 
hétvégi szabad idő ki(nem)használására, de a délutánok, 

esték eseménytelenségére is fény derül. Hangsúlyozni 
szeretnénk: véleményünk általánosítás, szerencsére sokan 
élnek, nevelnek úgy, ahogy az jó a gyereknek. Makarenkó 
vallja: „A játék a világ megismerésének gyermeki  módja”. 
Ez rendben is volt ezelőtt kb. öt évvel, de mostanában 
elgondolkodunk: mit játszik a gyerek otthon?  

– Orvosos játékot? – Nem. 
– Körjátékot? – Nem. 
– Papás-mamást? – Nem. 
– Várat épít a katonáknak? – Nem. – Hanem mit?   
Meg kell mondanunk, amit a gyerekek többsége 

játéktevékenységnek nevez, az nem az. Üt, lő, bánt és 
eljátssza az esti (23 óra utáni) filmek felnőtt jeleneteit. 
Játéktémájuk egymás bántása, elárulása. Az ember 
igényeinek, vágyainak erőszakkal való elérése teljesen 
elfogadott bennük. Nem keres problémái megoldására 
emberibb, finomabb megoldást, hiszen ezt látja a 
televízióban. A jóságos szereplő is fegyverekkel a kezében 
osztja az igaz-ságot.  

– De hát védi a jókat a rosszak ellen! – mondták a 
gyerekek a Pókember védelmében. De vajon csak jók és 
rosszak vannak? És ki dönti el, kik a jók és kik a rosszak? 
S a rosszakra mi a méltó büntetés? Sajnos, gyerekeink ezt 
teszik – nap mint nap – „Pókemberekké” válnak. 
Verekednek minden ok nélkül, nem tűrik, ha valami nem 
úgy van, ahogy ők elképzelik, nem kötnek 
kompromisszumot, csak a saját igazuk létezik. Ilyenkor 
nincs kímélet az óvó és dajka néniknek sem. 

Sokszor szóvá tettük már óvodásaink szüleinek a nem 
gyermekeiknek való gyermekfilmeket, könyveket. „Hiszen 
csak rajzfilmet néz!” – a válasz. Kérjük, üljenek végig a 
gyerekekkel egyszer-egyszer egy ilyen (Szörny Rt., 
Pokémon, Pókember) formátumú filmet, és 
gondolkodjanak a 3-4-5-6 éves fejecskéjükkel. A hang, a 
látvány ott tartja őket a film előtt, de nem képesek 
feldolgozni, mert nem értik őket. Ezek a filmek NEM 
GYEREKFILMEK! Hiszen amikor odavág, lelövi az 
egyik, néhány másodperc után feltámad, elfut a másik. 
Mert ez film. A valóságban azonban sír az, akit bántanak, 
elesik, ha fellökik, és vérzik az arca, ha a faággal 
(lézerpisztoly) odavágnak. Megzavarodik, 
összekuszálódik ez a – 3–6 éves – amúgy igen értelmes, 
fogékony kis lény. De fél este, ha lefekszik, átkószál a 
nagyágyba éjszaka, nem tudja, mi a jó. Ha visszaüt?  

Lassan már nemcsak a hétfő szól a gyermeki lélek 
ápolásáról, hanem az egész hét. Nekünk a testben-lélekben 
erős, egészséges gyermekeket kell(ene) megtanítani 
elfogadni egymást, közösségben élni, játszani, sétálni, 
enni, aludni…  

És az óvónői társadalom egyre kevéssé érzi a sikert. 
Lassan nem lesz elég idő, hogy a dolgunkat végezzük, 
annak dacára, hogy a gyerekek 8–9 órát tartózkodnak az 
óvodában. Úgy gondoljuk, kell a szülők részéről a 
fokozottabb odafigyelés, a szelektálás, a lemondás egy-egy 
tv-műsorról, hiszen ő a felnőtt, ő tudja, mi mire való? 
Mindenkinek el kell dönteni berepül-e a pók hálójába? 

Óvónők 
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Állattartás és vadászat a magyar középkor századaiban 
 

A Kárpát-medencében megtelepedett magyarság 
földművelési, növénytermesztési és állattenyésztési 
ismeretekkel érkezett meg az új hazába. A letelepedést 
követően egyre inkább visszaszorult a kezdeteket jellemző 
nomád jellegű szállásváltó életmód. A húsellátásban a juh, 
kecske, sertés és szarvasmarha mellett egyre kisebb 
szerepet játszott a ló. A fiatal keresztény királyságban 
megszűnt a lóáldozat- és a lóhúsevés pogány hagyománya. 
A Bécsi Képes Krónika az 1046-os Vata-féle lázadást 
többek között éppen ennek a szokásnak visszatértével 
jellemezte. A XIII. század közepén Magyarországra 
érkező fokozatosan megtérített nomád kunok a 
csontleletek tanúsága szerint még a XVI. században is 
ettek lovat.  

A vadászat mint az előkelők sportja és a katonai 
gyakorlat egy fajtája a honfoglalás és a középkor 
egészében fennállt. A köznép, a falvak megtelepedett 
lakossága életében egy-egy vadállat elejtése inkább 
alkalomszerű volt.  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patkók, zablák, birkanyíró olló 
és állatvakaró szerszám a középkorból 

 

Az Árpád-kori állattartás viszonyainak csak néhány 
részletét ismerjük. A tárgyi emlékek zöme – patkók, 
zablák, juhnyíró olló, állatvakaró szerszám – 
településásatásokból származik. A patkót lovon és 
szarvasmarhán már a tatárjárás előtt is alkalmazták. A 
szarvasmarhát többnyire időszakosan patkolták meg 
mindkét lábujján, főleg csúszós időben. Szinte alig tudunk 
valamit az állattartás építményeiről. A karámok gyakran a 
település lakóházainak szomszédságában álltak. Sokszor 
tüzelésnyomok is találhatók bennük, ami megerősíti azokat 
a korabeli értesüléseket, amely szerint a férfiak éjszaka az 
állatok mellett aludtak.  

Az 1241–42-es tatárjárás olyan folyamatokat indított el, 
amelyek meghatározóvá váltak a középkor hátralevő 
évszázadaiban. A várak építése, a városok és a polgárság 
megerősítése változásokat hozott az állattartásban és a 

mindennapi táplálkozási szokásokban is. A nyugati 
területekről betelepedő német ajkú és vallon, morva stb. 
telepesek, hospesek révén a két legmeghatározóbb 
háziállatfaj a sertés és a szarvasmarha lett, a juh és kecske 
jelentősége visszaesett a XIII. század második felétől. A 
lóhúsevés – az említett kun szokás kivételével – megszűnt; 
lókoponyákat azonban rontáselhárító céllal továbbra is 
kihelyeztek, kutak mellé vagy háztetőkre. Ez azonban nem 
magyar sajátosság, néprajzi példákból a XX. századig 
ismerjük párhuzamait sok helyről. 

A vadászott állatok között előkelő helyen szerepel a 
vadkan. Vadászatára a csont-és agyarleletek mellett más 
források is utalnak. A régi évkönyvek szerint ez a 
feldühített vadállat okozta 1031-ben Szent István fiának, 
Imre hercegnek a halálát és századokkal később hasonló 
módon halt meg Zrínyi Miklós, a költő és hadvezér is. 
Írásos adataink vannak arról is, hogy a középkori Budán 
kegyetlen módszerekkel megszelídített medvéket tartottak 
ketrecekben. 

Veszedelmes, ősi ragadozónk volt a farkas, amelyet régi 
nyelvemlékeink fenének is neveznek. Vadászatára utal, 
hogy a XIV. századból említésünk van a ,,farkasverők-
ről”, akik a fegyver mellett veremmel is pusztítják őket.     

Az újkőkor óta honos őstulok az Árpád-kor hajnalán 
pusztult ki hazánk akkori területéről. Más nagytestű patás 
állatok azonban továbbra is éltek a Kárpát-medencében és 
a környező területeken. A XII. század végén uralkodó I. 
Andronikosz Komnénosz bizánci császárról jegyezték fel, 
hogy Halicsban (ma Lengyelország és Ukrajna) ,,zubrosz-
ra” (talán bölényre) vadászott. 

Húsa és bőre tette kedvelt és aránylag könnyű 
zsákmánnyá az őzet és a szarvast. Okleveles gyakorlatunk 
kezdete óta helynevek tucatjai – Szarvaskő, Szarvas 
városa, Őzvize stb. – utalnak erre. A XIII. században 
érkezett telepesek királyi kegyként vadászhattak erre az 
állatra. A XIV. századból szelídített szarvasról van 
tudomásunk egy peres iratból. A csontok mellett az 
agancsok is előkerülnek minden településásatáson. Ha a 
koponyacsontra nőve kerül elő, vadászott egyedről van 
szó, agancsot ugyanis gyűjtögetéssel is beszerezhettek. A 
középkorban – épp-úgy, mint a megelőző évszázadokban 
– kedvelt alapanyaga volt a legkülönfélébb 
szerszámoknak, eszközöknek.  

A középkor hajnalától fogva a királyi fészekszedők, 
solymászok ,,rendje” foglalkozott a vadászsólymok 
befogásával és idomításával. A nagytestű vízi- vagy 
gázlómadarak több kultúrában – így a magyar 
középkorban is – kedvtelésből tartott állatok voltak. A 
darvak, de szajkók, csókák, hollók, varjak amellett, hogy 
díszmadárként ketrecekben tartották őket, sokszor az 
ínyencek asztalára kerültek és erre régészeti 
bizonyítékaink is vannak. 

Az ismert középkori húsételekről, táplálkozáskultúráról, 
valamint az egyes állatokhoz fűződő babonás szokásokról 
a következő számban írunk részletesen. 

Kováts István 
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Nemzetiségi oldal – Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat 
 

Tisztelt Visegrádi Polgárok! 
 

Október 20-án újra választások voltak. Ezúttal a helyi elöljáróságokra 
lehetett szavazni. Visegrád polgárai újabb négy éves ciklusra 
megválasztották polgármesterüket, Hadházy Sándor urat és 9 tagú 
képviselő-testületét. Ezúton szeretnénk nekik gratulálni és munkájukhoz 
jó egészséget kívánni. 

A visegrádiak német kisebbségi önkormányzatra is szavazhattak, 
immár a 3. ciklusra és sikerrel. Bebizonyosodott, hogy az elmúlt 8 év 
munkája nem volt hiábavaló. A város lakói igénylik a 
hagyományteremtő kulturális programokat. 

Igaz, a német kisebbségi önkormányzat vezetősége kicserélődött, de 
lehetőségeinkhez mérten igyekezni fogunk az elvárásoknak megfelelni. 

Köszönjük Visegrád polgárainak a megtisztelő bizalmat! 
Az új vezetőségi tagok: 

BURGERMEISTER ISTVÁNNÉ 
DR. HERRNÉ VOGEL VALÉRIA 
JUNG ANDRÁS 
JUNG VILMOS 
VAIK MÓNIKA 
Szeretnénk köszönetet mondani az előző ciklus vezetőségi tagjainak 

áldozatos, önzetlen munkájukért. Úgy érezzük, jó alapot teremtettek a mi 
munkánkhoz, amit meg szeretnénk őrizni és tovább fejleszteni. 

Még egyszer köszönet mindenkinek, akik bizalmukkal megtiszteltek 
bennünket. 

Német Kisebbségi Önkormányzat  

 
A NEMZETISÉGI ÉNEKKAR  

HÍREI 
 

Ezúton tudatjuk Visegrád polgáraival, hogy az énekkar 
karnagya-vezetője családi és egyéb okok miatt nem tudja 
tovább vállalni az énekkar vezetését. 

Az énekkar ezt a tényt nehezen vette tudomásul, de 
vezetőjének döntését tiszteletben tartva elfogadta. 

Karcsi! További munkádhoz jó egészséget, sok sikert, 
kitartást kíván az énekkar minden tagja! 

Felkért új vezetőnk, Szebeni Imre – igaz, egyelőre 
ideiglenesen – vállalta ezt a feladatot. Munkájához sok 
sikert és kitartást kíván az énekkar minden tagja! 

Egy kis nyelvészkedés 
 

Magyarul Németül
 ,,Visegrádiasan” 

 

Gyertyános-lapos Weisbuch-Flach
 Vájszbuchfléhn 

Valószínű ,,vadászati elnevezés”, egy gyertyános lapos 
állományt jelez. A felette magasodó bérc a ,,Gyertyános-tető”. 

Suszter-rét Schuster-Wiese
 Suesztevíszn 

Egy suszter termelt saját részére tűzifát a rét körüli 
erdőrészben. A fuvarosok nevezték el: ,,ott, ahol a suszter 
termelt” Suszter-rétnek. 

Miklós-völgy Miklós-Tal
 Miklóstól 

Valószínű Horthy Miklósról nevezték el. A Suszter-rét feletti 
völgy csakúgy, mint a környéken lévő Jenő- és István-kunyhók 
is a Horthy-családról kapták a nevüket. 

Jenő-kunyhó Jenő-Hütte
 Jenőhűte 

Horthy Jenőről kapta a nevét a régi vadászkunyhó. 
Szarvasfogói-rét Hirscheinfangweise

 Hirseinfángvíszn 

Valaha működő ,,szarvasfogó” volt a rétre építve. 
Élővadbefogással is foglalkoztak (muflon). Még 
gyermekkoromban láttam az omladozó berendezést (Schandl 
Lajos). 

Hosszú-völgy Länger-Tal
 Lángetól 

A 11-es műútról a Szarvasfogói-rétre felhúzódó völgy. 
Irtványok – – 
Valaha ezt a részt is kiosztották a mezőgazdasági foglalóknak. 

Később a Kincstár visszavásárolta a területet, melyen csíkokban 
rétek is találhatók. 

Szentlászlói-rétek Szentlászló-Wiese
 Szentlászlóvíszn 

Valamikor ezen a nagy erdőterületen is elvégezték az 
erdőirtást. A terület a visegrádi magángazdálkodók birtokában 
volt, de a Koronauradalom ,,vissza-vásárolta” a területet, 
melynek egy részét – később – befenyvesítette. A visegrádiak 
Szentlászlói-réteknek, a pilisszentlászlóiak Visegrádi-réteknek 
nevezték a területet. 

László-rét – – 
Az elnevezés Pilisszentlászló községgel kapcsolatos. 
Nagy-Kilián Große-Kilián

 Krószekilián 
Kis-Kilián Kleine Kilián

 Klánekilián 
Nagybükk-tető Großbuch-Berggipfel

 Krószbuchgipfel 
Valószínű, hogy nagy bükk hagyásfák álltak valamikor ezen a 

területen. 
Bergmann-forrás Bergmann-Quelle

 Bergmannprindel 
Ifj. Bergmann Károly erdész építette forrás. 
Tűzkő-fa – – 
Kis-Pap-hegy – – 
Az Öreg-Pap-hegy tövében álló alacsonyabb hegyvonulat. 

Mintegy ,,kiszolgálja” az Öreg-Papot, lenyúlik a Lepence-
völgyig. 

Szentlászló-völgy – – 
Két ilyen völgy van, mely Visegrádról Pilisszentlászlóra vezet. 

Ez az egyik, amely az Apátkúti-patak mentén vezet 
Pilisszentlászlóra. 

Kveka-rét – – 
Pilisszentlászló községhatár mellett, a Szentlászlói-rétek 

közelében, négyzetes alakjáról elnevezett rét. A népies elnevezés 
sokszor a négyzetet kvekának nevezi. 

Vaskapu-rét – – 
Vaskapu-hegy – – 
Egy nehezen járható terepen – sziklás hegyet áttörve vezet az 

út Pilisszentlászlóra. Ez a hegy közel van a két település 
határához. Valamikor még ,,fegyveres határvillongások” is 
voltak Visegrád és Pilisszentlászló között. Most már nem tudni, 
hogy a ,,vaskemény” hegy vagy egy községhatárt elzáró 
,,vaskapu”-e a tényleges névadó. 

Szenes-erdő – – 
Valamikor egy ,,menedékház” épült az erdőrészbe. Turisták 

kulcsos házként használták. Ma már a nyomai is nehezen 
fedezhetők fel. A turistajárás következtében tűz keletkezett és a 
fák törzse kormos, szenes lett. A neve innen eredhet. 

Öreg-Pap-hegy – – 
A környék legmagasabb csúcsa, alján vezetett a ,,királyok útja” 

(fellegvár–pilisszentlászlói apátság). A pap elnevezés valószínű 
az alatta elhaladó út funkciójából ered.  

                                                                                                                                     
(Folytatjuk) 
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A ,,világra szülı” november 
 

Nem véletlen a cím jelzıje: Áprily November c. versébıl való. S hogy épp három irodalmi nagyságunk jubilál 
ebben az ıszi hónapban, illı, hogy megemlékezzünk róluk. Kerek évforduló mindhármuké: ILLYÉS Gyula 1902. 
november 2-án, ÁPRILY Lajos 1887. november 14-én, ADY Endre pedig 1877. november 22-én született.  
 

Illyés Gyula élet- és művészpályája során XX. századi 
költőink, gondolkodóink legnagyobbjai közé emelkedett.  

Ki ne emlékezne tanulmányaiból Petőfi-monográfiájára; 
A puszták népére; drámájára, a Fáklyalángra, melyből 
Kossuth és Görgey vitája izzik; s legnagyobb verseire, A 
reformáció genfi emlékműve előttre vagy a múlt század 
himnuszává vált Egy mondat a zsarnokságrólra? 

Bécset, Berlint, Párizst 
megjárta, hogy látása 
táguljon, s hazatérve egyre 
inkább magára találjon. A 
számos eszmével, stílussal 
megküzdő író és költő eljut 
a Nyugatig: Babits jó 
szeme meglátja benne a 
vérbeli költőt. Csatlakozik 
a népi írók mozgalmához. 
A Nyugat egyik 
szerkesztője lesz, majd 
utódját, a Magyar Csillagot 
irányítja.  

Genfben járva eljuthattam 
a reformáció 
emlékművéhez, melyről 
nagy verset   ír:   
felvonultatja  a 

magyar és világtörténelem nagy alakjait, elmélkedve a 
história összefüggésein. Ebben fogalmazza meg híressé 
lett kérdését: ,,Hiszed, hogy volna olyan-amilyen / 
magyarság, ha nincs – Kálvin?”  

A népben-nemzetben gondolkodás, az anyanyelvért, a 
magyarság jövőjét féltő aggódás a legnagyobbak 
jellemzője lehet csupán. Így olvassuk Illyést száz év után 
is. 

 

Áprily Lajosról 
könnyű és nehéz is írni. 
Könnyű, mert 
személyes találkozás, 
mondjuk ismeretség fűz 
hozzá; ugyanakkor 
nehéz, hisz’ nem 
egyszerű az 
élményekből 
bármelyiket is kiemelni. 

Juhász Gyula és Tóth 
Árpád talán az a költő, 
akihez hasonlítani 
tudnám. A melankólia 
és az életigenlés 
egymásnak 
ellentmondani látszó 
kategóriája világít át 
költészetén. 

Egyszerre bús és derűs, halált és életet felmutató, de 
mindig fegyvertelen és tiszta. 

Az ötvös ősöktől öröklött formai érzék, igényesség, 
arányosság jellemzi már kezdeti verseitől költészetét. 
Természetvilágában az erdők, patakok, halak, madarak 
játsszák a főszerepet, s benne ő az örök szemlélő. Itt érzi 
jól magát – az ember világa sérülékenyebb, nem olyan 
harmonikus. Főként az antik témák és alakok vonzzák: 
Antigoné, Laokoon; de lírája mélyén ott a szilárd istenhit, 
a kálvinista puritanizmus is, az örök fogódzó. 

Művészetét a gazdag szálú műfordítási tevékenység teszi 
teljessé. 

A költő Áprily mellett megemlékezem az emberről is, aki 
nagysága ellenére rendkívül szerény volt viselkedésben, 
életvitelben. Az embert is a mérték és érték egyensúlya 
jellemezte. Ahogy a természetet csodálta, ugyanúgy 
szerette diákjait is: úgy erdélyi éveire visszaemlékezve, 
mint budapesti tanárkodása idején. A közelség, a meleg 
szív a családi otthonról, a szülőkről, a szülőföldről szólva 
meghitt hangon cseng ki verseiből. 

Jó, hogy mi vigyázhatjuk álmát a vár alatt. 
 

Ady Endre irodalmunk és magyarságunk egyik 
legmarkánsabb képviselője. Az Értől indul, hogy eljusson 
az Óceánig. 

Lelkész és kisnemes ősök, nyakas kálvinisták, a vagy-
vagyot és csakazértist vallók, kurucos harcosság, paraszti 
elszántság, imádságos lelkület, hűséges magyarság: ezt 
hordja Ady is zsigereiben. A világot megismerve látja 
igazán a magyarság mélységeit. Sorsa a magyar sors: 
hogyan lehet a Magyar Ugarból termő humusz? 

Vívódás és viaskodás élettel-halállal, szerelemmel-
gyűlölettel, urakkal-percemberkékkel. Vagy-Vagy! 
Mégse? Mégis!  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemrég a Szilágyságban járva, útba ejthettük Ady 

szülőfaluját, Érmindszentet. Különösen szép érzés volt a 
kicsi házhoz eljutni, állni az ágy mellett, melyben 
született, megsimogatni az ajtófélfát, megmutatni 
országnak-világnak a nemzetiszín lobogót, járni-kelni a 
berendezett szobákban, szemlélve a gazdag anyagot, 
beírva a vendégkönyvbe: Visegrádról elzarándokolhattunk 
a nagyság előtt tisztelegni.  

S hozni egy gesztenyét az udvarról meg egy szelencényi 
magyar ugart a határból.                           Borsody István 
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Mozgalmas ősz az Erdei Iskolában 
 

Takarítási Világnap 
Minden évben ezen a napon 

iskolánk teljes létszáma kivonul az 
Apátkúti-patakhoz, és annak 
medrének és környezetének 
rendbetételével foglalkozik. Így 
történt ez idén is, szeptember 23-án a 
Pilisi Parkerdő Rt. által biztosított 
zsákokkal minden osztály megkereste 
kijelölt helyét a patak mentén, és 
tanáraik segítségével széppé 
varázsolták városunk e jelentős 
értékét, az Apátkúti-patakot. 

 

Madármegfigyelı Világnap 
 A madarak nagy része elrejtőzik 

kíváncsi szemeink elől, legfeljebb 
hangjukat halljuk, vagy csak 
nyomaikat találjuk meg. Október első 
hétvégéjén mindenki, akinek egy 
kicsi köze van a madarakhoz, elindul, 
hogy megfigyelje, megszámolja őket.  

A mi kis madarász szakkörünk is 
útnak eredt, olyan helyet választva, 
ahol a madarak nem tudnak úgy 
elrejtőzni: a Dunát. A visegrádi 
Duna-parton sétáltunk végig, a 
korábbi áradás kissé megnehezítette 
az utunkat, fákon kellett átmászni, 
sűrű bozótost áttörni, de ettől sem a 
gyerekek, sem a velünk tartó 
felnőttek nem riadtak vissza. Nagyon 
sok sirályt, kormoránt számoltunk, 
találkoztunk egy nagy csapat vízen 
ringó tőkésrécével, láttunk szürke 
gémet és felettünk köröző 
egerészölyvet.  

A nap végén a kért adatokat 
telefonon bemondtuk a Magyar 
Madártani és Természetvédelmi 
Egyesületnek, és nagy büszkeséggel 
vettük tudomásul, hogy mi is 
közrejátszottunk abban, hogy hazánk 
előkelő helyen végzett a számolt 
madarak, megfigyelési helyszínek és 
megfigyelő személyek számát 
tekintve. 

 

İszi témanap  
a Millenáris Parkban 

Október 21-én két busz indult 
iskolánkból Budapest felé, a 
Millenáris Parkba szállítva az iskola 
tanulóit, tanárait. Csoportunk 11.30-
ra volt bejelentve, a rövid várakozási 
időt eltöltöttük a park játszóterén. A 

bejutás nem volt egyszerű, sokan 
látogattak ezen a napon a kiállításra. 
A kiállításon mindenki megtalálta a 
számára legérdekesebbet, hiszen 
hazánk nagy alkotói és kiemelkedő 
személyiségei és alkotásai mind 
megjelentek itt: nyelvészek, írók, 
költők, színészek, fizikusok, 
matematikusok, sportolók, 
természettudósok, csillagászok, vagy 
valamilyen technikai vívmányt 
létrehozók. Láthattuk az első 
golyóstollat, a BMW motorját, a 
beszélőgépet, kipróbálhattuk a 
telefonhírmondót, hallhattunk híres 
verseket, amint a költő saját maga 
mondja el, gyönyörködhettünk 
abban, amint olimpiai bajnokaink 
győznek, és még felsorolhatatlanul 
sok érdekességet láthattunk, 
tapasztalhattunk. Még egy átalakított 
daruval is utazhattunk, amelynek 
fedélzetéről letekinthettünk az egész 
kiállításra. Szinte beleszédültünk a 
sok információba, így többen 
elhatároztuk, hogy el kell még 
jönnünk újra meglátogatni a 
Millenáris Park e fantasztikus 
kiállítását. 

 

Tantestületi továbbképzés  
a Kiskunsági  
Nemzeti Parkban 

Október végén szokásunkhoz híven 
újra felkerekedett a tantestület, hogy 
felmérje az erdei tábor helyszínét, 
lehetőségeit. Október 24-én 
indultunk Visegrádról, első 
állomásunk a Kiskunsági Nemzeti 
Parkban volt, ahol Kunadacson 
Molnár László, a nemzeti park 
dolgozója fogadott minket. Itt 
felsétáltunk a Temető-dombra, 
ahonnan szép kilátásunk nyílt a 
Peszéradacsi rétekre, melyek 
láprétek, rengeteg orchideafélével. 
Innen Fülöpszállásra mentünk, ahol 
egy kis erdei iskola oktatóközponttal 
ismerkedtünk meg, illetve egy 
kilátóból gyönyörű szikes tavakkal 
tűzdelt tájra tekinthettünk rá. 
Következő állomásunk a Fülöpházi 
Oktatóközpont volt, ahol tettünk egy 
kis sétát a homokbuckák közé, és 
megtekintettük a Munkáltató 
Tanösvény kiindulópontját. 

Itt buszra szálltunk és Kecskemétre 
utaztunk, ahol körbe sétáltunk a 
belváros főterén és megnéztük híres 
épületeit (Cifra palota, Városháza, 
Katona József Színház), illetve 
meghallgattuk a minden órában 
felhangzó harangjátékot. Következő 
állomásunk Kiskunhalas volt, ahol a 
híres halasi varrott csipke 
múzeumába látogattunk el. 

Hosszú utazás következett, majd 
estefelé megérkeztünk Szegedre, 
ahol szintén egy kis városnéző túrát 
tettünk (Széchenyi tér, sétáló utca, 
Dóm, Tisza-part), majd elfoglaltuk 
szálláshelyünket. 

Pénteken 8 órakor indultunk 
Mártélyra, ahol egy csodálatos kis 
erdei iskolával ismerkedhettünk meg, 
innen fogjuk kapni a nyári táborunk 
programjait, illetve meglátogattuk a 
táborunk helyszínét, a Tisza 
kempinget. Innen Ópusztaszert 
céloztuk meg, ezért át kellett kelni a 
Tiszán, amit egy köteles komppal 
tettünk meg. Mindannyian nagyon 
élveztük, ahogy néma csöndben, csak 
a Tisza sodrására bízva átsuhantunk 
a folyón. Ópusztaszeren a Nemzeti 
Történeti Emlékparkot tekintettük 
meg. Végigsétáltunk a Promenád 
1800-as évek végét idéző utcáján, 
ámulva tekintettük végig a Feszty-
körképet, végigsétáltunk 
történelmünk nagyjainak mellszobrai 
előtt, lenéztünk a középkori kolostor 
romjaira, megtekintettük a skanzent, 
ahol talán leginkább a berendezett 
iskolaépület nyűgözött le minket, 
majd az Erdő Temploma következett, 
amelynek egy részén gyerekek 
alkotásai voltak kitéve, illetve ahol 
egy térképen bejelölve felfedeztük a 
mi iskolánkat is.  

Búcsúzóul egy ebédet 
fogyasztottunk a Szeri csárdában, 
majd sok új élménnyel gazdagodva 
indultunk hazafelé. 

Menráth Réka 
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VCÉ-válasz II. 
 

Sokan biztosan már azt gondolják, hogy én grafomániás 
vagyok, pedig higgyék el, nagyon nehezen kezdek neki egy-egy 
írásnak. Ha lehet, el is hagyom. Ám bizonyára ismerik azt a 
mondást, mely arra utal, hogy bizonyos helyzetekben a némaság 
cinkossá teszi az embert. 

Dr. Gádor György írását olvasva először jól szórakoztam. 
Egyet is értettem vele abban, hogy szinte minden magyar ember 
megfordul Visegrádon, kivéve őt, aki tanácsokat osztogat az itt 
élőknek. Máskülönben miért nevezi a Salamon-tornyot Vörös 
toronynak? Valószínűleg sokat olvasgatta fiatal korában Hollós 
Korvin Lajos A vörös torony kincse című ifjúsági regényét. 

De azért, hogy ezt leírjam, nem ragadtam volna tollat és 
papírt, pedig megérdemli a dicséretet az, aki oly sok ember 
arcára csal mosolyt. 

A cikk későbbi részei késztettek írásra. Amit ott olvastam, az 
egyszerűen gyalázatos. Lehet politikáról írni, lehet hazudozni, 
lehet egymást ezzel-azzal vádolni. Erre mindenki felelgethet 
vérmérséklete és ízlése szerint. Nincs ezzel semmi bajom. De 
van néhány téma, melyet nem illik előhozni. Nem illik 
származásról, vallásról, rokonokról, nemről beszélni úgy, hogy 
belekeverjük a politikába. 

Felháborítónak tartom – még ha macska–egér tanmesébe is 
burkolják –, ha egymásnak akarják ugrasztani egy település 
vallásos és nem vallásos lakosait. Nem tudom, mire jó az, ha 
sommásan a millenniumi zászlót mintegy ,,kárpótlásként” 
emlegetik, és ráadásul olyan igaztalan célozgatásokkal, hogy 
ezeket is a templomban őrzik. Hogyan juthat valakinek eszébe 
olyat leírni, hogy: ,,Kár, hogy a templom egere kiröhögi a 
rendelő girhes macskáját, mert ő is többhez jutott az előző négy 
évben, mint az egészségügy”. Visegrádot ugyan nem nevezik 
ebben az összefüggésben néven, de az egész stílus és célozgatás 
épp úgy sérti véleményem szerint az itt élő embereket is. 

Szégyenletes, hogy itt Visegrádon egy ilyen cikk 
megjelenhetett egy újságban. Itt, ahol soha még az árnyéka sem 
vetődött fel ilyen törekvésnek. Itt, ahol a vallásos és a nem 
vallásos emberek tiszteletben tartják egymás véleményét. Itt, 
ahol a plébános úr a város teljes lakosságának tiszteletét élvezi. 
És ez nem hitbéli kérdés, hanem, ha lehet így mondani: pusztán 
emberi. Lehet, kedves Gádor Úr, hogy Ön nehezen tudja 
elképzelni, hogy egy településen lehet békében élni, de higgye 
el, lehet, és ezen itt Visegrádon nem is kívánunk változtatni.  

Tisztelt VCÉ Szerkesztősége!  

Számomra megdöbbentő, hogy egy ilyen írás megjelenhetett 
az Önök újságában. Csak reménykedni tudok abban, hogy a 
szerkesztőség kétharmada nem azonosul ezekkel a 
gondolatokkal, és az írás megjelenése csak valami tévedésre 
vezethető vissza. 

Tisztelt Vállalkozók!  

Azokhoz fordulok, akik tagjai a Visegrádi Vállalkozók 
Egyesületének. Kérem Önöket, határolódjanak el a fent 
megnevezett írástól, és ne engedjék, hogy az Önök által 
finanszírozott újságban olyan cikkek jelenjenek meg, melyek 
Visegrád nyugalmának megrontására irányulnak. 

Sajnálom, hogy írásom végén nem búcsúzhatom valami vidám 
sorokkal, de a téma komolysága úgy gondolom, ezt nem engedi 
meg. Kérek inkább mindenkit, gondolja végig még egyszer, mit 
is ér neki a béke, a nyugalom. Gondolkodjunk azon egy település 
életében, mi a legfontosabb, és arra kérek mindenkit, tegyen is 
érte. A hívő embereket pedig arra kérem, hogy ha kimondják: 
,,Da pacem Domine – Adj békét Uram!”, mindig gondoljanak 
Visegrádra is. 

Mikesy Tamás 

A 100 éve született Illyés Gyula verse 

NOVEMBERI KERTBEN 
 

Az ablak már próbálja, 
milyen lesz majd jege, 
de lefut még a pára, 
napfény süt újra be, 
mint amikor a gyermek 
sír egyet s földerül. 
Kilépek, járok egyet 
az öreg ház körül. 
 

A fény mind fújja: nyár van; 
ülök csak, hallgatom 
kalapban, nagykabátban 
a kerti kispadon; 
szívom s szemem lehúnyva 
a nap mézes borát; 
szívem kortyként tanulja 
a vének mámorát. 
 

Mezétláb kergetıztem, 
nagyapa üldögélt, 
ült nyáron is itt ıszben, 
örült, hogy ült, hogy élt, 
örült, hogy láthat engem, 
sarját, lába elıtt. 
Örülök, hogy szívemben 
lám viszontlátom ıt. 
 

Hogy mint hajdan a fényben, 
itt ül teljes maga 
a szívem melegében, 
emlékem magzata, 
itt ül s én rejtett módra 
vele oly egy vagyok, 
mintha belém mult volna 
s már fel is támadott. 
 

Mert félnék, hogy a föld vár, 
ki azt sem tudhatom, 
nem támadtam-e föl már 
egy gyıztes hajnalon 
s nem vagyok-e az rég tán, 
ki vágytam lenni: ı, 
nagyapám, férfi, némán 
helytálló s elmenı. 
 

Elmenı s búcsúzáskor 
bólint csöndesen, 
mint mikor az ısz rászólt 
a tarlott földeken 
és hazaküldte s ı ment 
némán: helyin a mag 
s buzog folyton a föld lent. 
– Valamit csak kiad! 
 

Nem félek a haláltól, 
csak emberi legyen, 
becsülettudó, jámbor, 
ne jöjjön hirtelen, 
ne üssön rajtam durván, 
mint paraszton a vad 
martalócnép, ledúlván 
pajtámat, házamat. 
 

Jöjjön, mint tisztes vándor, 
üljön meg itt velem, 
hívjam ki induláskor 
asszonyom, gyermekem, 
becsülje meg a portám, 
a népet, hová jár! 
Oh légy keresztény hozzám, 
keresztényhez, halál! 
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GRATULÁLUNK! 
 

DR. KUKOR IMRE 50 éve tett orvosi esküt a pécsi 
Orvostudományi Egyetemen. Mielőtt 1957-ben 
Visegrádra került, a pécsi Orvostudományi Egyetemen 
tanított. A Gizella-telepi kórházban a 2. belosztály 
főorvosa volt, igazgatóhelyettesként vonult vissza sok 
éves fáradhatatlan gyógyítómunka után. Sok visegrádi 
és dömösi beteg köszönheti gyógyulását szaktudásának, 
lelkiismeretességének. 1990–1994 között képviselőként 
részt vett az önkormányzat munkájában. Kedves, 
csendes, megnyugtató modora miatt még ma is sok 
betege tekinti őt barátjának. 

A közelmúltban a pécsi Orvostudományi Egyetemen 
átvett aranydiplomájához szívből gratulálunk, és jó 
egészséget kívánunk. 

Visegrádi barátai és tisztelői 

 

Reflexió 
avagy Hogy kerül a csizma az asztalra? 

 

Mottó: ,,…Akkorácska csak vagyok, hogy íly 
parányok, mint ön, levett kalappal 
beszéljenek velem.”  

(Petőfi Sándor egyik tiszteletlen 
kritikusához) 

 

Sok mindent olvastunk, hallottunk a választási 
küzdelemben. Voltak közöttük reális, megvalósítható 
tervek, azután jó szándékú, naiv álmodozások, végül 
értelmezhetetlen történelmi kategóriák megfogalmazása. 
Személyeskedéstől sem volt mentes a csatározás. Mindez 
véleményem szerint megmaradt a jó ízlés, az elemi 
tiszteletadás keretein belül. 

Egy kivétellel. Számomra szinte fizikai fájdalmat okozott 
az a tiszteletlenségtől, lekezeléstől szinte fröcsögő szöveg, 
melyet múzeumunk igazgatójával szemben engedett meg 
magának egy hozzászóló. 

Aki egyáltalán nyomon követi, mit alkottak igazgatójuk 
vezetésével múzeumunk szaktudósai, elámul a változáson. 
Európaiak, de túlzás nélkül mondhatjuk, a világ minden 
tájáról ide látogatók megcsodálják a palota páratlan 
látványát. Holland barátaink szó szerint úgy jártak, mint a 
török követ Mátyás idejében: az ámulattól nem tudtak 
szóhoz jutni. 

Aki – akik – annyit tettek Visegrád, a nemzet, az európai 
és világkultúra asztalára, annak kijár az a tisztelet, ami 
egyébként minden arra rászolgáló embernek is kijár. 
Ahogy Szontágh Pál mondta a reformkorban egy irodalmi 
mű kapcsán: ,,Uraim, le a kalappal!” Nemcsak a tudós, az 
ember előtt is. 

Civilizált országban civilizált ember előtt egyetlen út áll: 
a nyilvános megkövetés. Ha ugyan igényt tartunk az előbbi 
jelzőkre. 

Cseke Lászlóné  
   

Idézet – választás után – évforduló 

ürügyén 
 

Az évforduló: 50 éve halt meg Gróh Gyula 
kémiaprofesszor, aki a visegrádi temetőben van eltemetve. 
Ő mondta 1926-ban, tanévnyitó beszédében, amikor egy 
híradás szerint higanyatomok bontása során aranyat 
mutattak ki a bomlástermékek közt. 

Az idézet: ,,Vigyázzunk, hogy a hatalomra vágyás túl ne 
tenghessen, hogy el ne némítsa a lélek ezernyi más 
alkatrészeinek, a tudományvágynak, a haza- és 
emberszeretetnek a szavát, s hogy az aranyra vágyódás 
helyett sok helyet adjon a becsületességnek és a 
szorgalomnak. Nem kell az a hatalom, mely rombol, csak 
az, ami épít. Nem kell az arany, melyhez más könnye 
tapad.” 

Örökbecsű szavak. Megfontolandók ma is, 76 esztendő 
múltán, választás után. 

G. N. N. 

Köszönetnyilvánítás 
 

Idén is megrendeztük a visegrádi regösbált. Ezt a már 
hagyományosnak mondható néptáncos programot immár 
nyolcadik alkalommal szervezte meg a Mátyás Király 
cserkészcsapat. Az előkészítésben és a lebonyolításban 
rengeteg segítséget kaptunk a cserkészek szüleitől. Külön 
szeretnénk megköszönni az édesanyáknak, hogy 
biztosították a büfét és a vigadalom másnapján a takarítást 
is vállalták. 

A bál fő támogatója a visegrádi ÁPRILY LAJOS 

ÁLTALÁNOS ISKOLA és az UTILIS KFT. volt. 

A tombolanyereményeket felajánlották:  

KORONA GALÉRIA, MÁTYÁS KIRÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ, 
BULL KFT., KARNEVÁL JÓZSEF VEGYESKERESKEDÉS, 
GRILL UDVAR, VISEGRÁD TOURS, ATLANTIS VISEGRÁD 

KFT., KÁOSZ ÜZLETHÁZ, MENZA, KORMOS BOLT, BAUER 

UTAZÁSI IRODA, VISEGRÁDI NYÁRI BOB, ANGÉLA 

FODRÁSZAT, DON VITO PIZZÉRIA, ZSOLTI DISZKONT, CBA, 
ANI VIRÁGBOLT, CREAM CAFE. 

Mindenkinek köszönjük a támogatást és a sok munkát! 

Visegrádi cserkészek 

 
Válasz a válaszra 

 

Az októberi Visegrádi Hírekben Mikesy Tamás VCÉ-
válaszok című cikkében Bak Lászlóval kapcsolatban 
többek között azt írja, hogy még soha sem sikerült 
összefutnia vele egy irodalmi esten, komolyzenei 
koncerten vagy kiállítás-megnyitón. Pedig javára válna 
Bak úrnak, mert előfordulhatna, hogy Áprily Lajos nevét 
nem Ápril-nek írná. 

Úgy látszik, Bak úr a nevek leírásával hadilábon áll. 
Választás előestéjén című újabb nemes, veretes írásában a 
polgármester nevét Hadházy helyett Hatházi-nak írta. 
Pedig Hadházy úr már 12 éve Visegrád polgármestere, és 
a lakosság többsége most is őt választotta. 

A jövőben érdemes lenne tanulmányozni a nevek 
helyesírását, mielőtt bírálja Hadházy úr és most már kilenc 
fős ,,vazallusai” munkáját. 

Fenyvesiné Hamvas Mária 
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Tudnivalók a Szigeti Antal  
emlék teremlabdarúgó kupáról 

 

Szabályok: 
Nevezni max. 12 főt lehet. 
Játékban 4+1 fő, min. 3+1 fő vehet részt, a csere 

folyamatos. 
Igazolt játékosok száma csapatonként 3 fő, ebből egyszerre 

a pályán max. 2 fő lehet. 
35 év feletti, 18 év alatti játékos nem számít igazoltnak, 

valamint az sem, aki legalább egy teljes idényben már nem 
játszott csapatban, ill. igazolt játékosnak a kapusok sem 
számítanak. 

NB-s labdarúgók nem játszhatnak a teremlabdarúgó kupán. 
Az eddigi években elfogadott kispályás szabályok 

érvényesek, kivéve a hazaadás. A labdát haza lehet adni, de 
ahhoz a kapus csak lábbal érhet, ill. ha kirúgja az 
alapvonalon túlra, szögletrúgás következik. 

Becsúszás nincs. 
Kiállítások: 2 és 5 perces (akit 2×2 vagy 5 percre 

kiállítanak, az a következő mérkőzést automatikusan 
kihagyja). 

A durva magatartás, rendbontás, sportszerűtlen viselkedés 
automatikus kizárást eredményezhet, ha egy mérkőzés 
botrány miatt félbe szakad, a büntetés mindkét felet sújtja 
(független attól, ki kezdte). 

Óvási díj: 1500 Ft. 
Ki nem állás esetén 0-0 gólarány, 3 pont a másik csapaté. 
Győzelem 3 pont, döntetlen esetén 1-1 pont, vereség 0 pont. 
Késés esetén várakozási idő max. 5 perc. 
Helyezések eldöntése a pontszám, gólarány, egymás elleni 

eredmény, továbbá a több rúgott gól alapján történik. 
Nevezési díj: 20.000 Ft. 
2002. november 18-án 19 órakor megbeszélés és a 

csapatok sorsolása a tornacsarnokban, melyre meghívunk 
minden csapatkapitányt, ill. a csapatok képviselőjét. (Ez az 
időpont a nevezések utolsó határideje is.) 

A teremlabdarúgó kupa ünnepélyes megnyitója a 
tornacsarnokban november 25-én 17 órakor, az első 
mérkőzés ezt követően, 17.20-kor kezdődik. 

Jó egészséget, kellemes szórakozást és sok sikert kívánnak  
A szervezők 

 

Dunakanyar Vagyonvédelem 
Biztonsági rendszerek kiépítése rádiófrekvenciás 

és telefonos távfelügyelet biztosításával, 

vonuló járőrszolgálattal 

Lénárd Péter 06 (20) 9117-775 

Csitneki Tibor 06 (20) 9205-424 

 

 HÍZÓK ELADÓK 
 

 06 (30) 400-2873 

Tanfolyamok 
 

A Mátyás Király Művelődési Ház az idén is elindítja 
szokásos tanfolyamait. Jelentkezni lehet kresz-, 
számítástechnika, valamint angol ás német 
nyelvtanfolyamokra. 

Kresz-tanfolyamot A, B, C, Sm kategóriákban indítunk. 
Az elméleti oktatás Visegrádon van, a vizsgákat Szent-
endrén kell letenni. Az oktatás általában heti két nap 
történik, kora esti kezdéssel, a résztvevőknek legjobban 
megfelelő időpontban. A tanfolyam díját részletekben is 
lehet fizetni. Egy csoport indításához legalább 10 fő 
jelentkezése szükséges. 

A számítástechnikai tanfolyam 30 órás időtartamú, mely 
egy hétig tart. Minden hétköznap délután kb. 4 órás és 
szombaton egész napos elfoglaltsággal jár. A tanfolyam 
vizsgával zárul, melynek eredményétől függően 
vizsgapapírt kap a résztvevő. A tanfolyamhoz minden 
segédeszközt (könyvet, számítógépet stb.) biztosítunk. A 
részvételi díjat egy összegben kell kifizetni. Csoport 
indításához legalább 10 fő jelentkezésére van szükség. 

A nyelvtanfolyamok hosszúságát és időbeosztását a 
részvevők közösen döntik el. Lehet jelentkezni kezdő és 
haladó tanfolyamra egyaránt. A tankönyvet mindenki 
maga szerzi be, a fizetés feltételeit az első találkozáskor 
beszéljük meg. Egy-egy csoport elindításához legalább 4-5 
fő jelentkezése kell. 

Aki a rövid ismertetőknél részletesebben információhoz 
szeretne jutni, azokat szívesen tájékoztatjuk a művelődési 
házban, vagy telefonon a (26) 398-128-as és 06 (30) 386-
8010-es számokon. 

 Mikesy Tamás 
 

Visegrád Város Jegyzője pályázatot hirdet 

KÖRZETKÖZPONTI 

ÉPÍTÉSHATÓSÁGI ELŐADÓI ÁLLÁS 

BETÖLTÉSÉRE 
2003. január 1-jétől 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK: 

 – magyar állampolgárság, 

 – büntetlen előélet, 

 – építészmérnöki egyetemi végzettség, 

 – legalább 2 év szakmai gyakorlat    
A PÁLYÁZATNAK TARTALMAZNIA KELL: 

 – a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, 

 – 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítványt 

Bérezés a Ktv. szerint 

A pályázatokat 2002. december 5-ig 
VISEGRÁD VÁROS JEGYZŐJÉHEZ 

kell leadni 

2025 Visegrád, Fő u. 81.  

Tel.: (26) 398-255, 398-090 



  
 
 
 
 
 

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 
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A tíz éve nyomtatott formában megjelenő Visegrádi Hírek szerkesztősége  
e számmal köszönti Olvasóit! 

 

  

,,…E FÖLDÖN BÉKESSÉG…” 
 

Mielőtt Isten küldötte a betlehemi 
pásztoroknak a legnagyobb örömhírt 
megjelentette – Megtartó született, ki 
az Úr Krisztus –, s közölné Isten 
csodálatos ajándékát, ami békességet 
jelent ezen a földön, egy biztatás 
hangzik el: ,,Ne féljetek…” 

Ma is nagyon nagy szükségünk van 
erre a biztatásra, mert lelkünk tele 
van félelemmel. Még azoké is, akik 
ezt valami egyébbel palástolni 
akarják. Ott van az egyes ember 
életében, de olykor hatalmas 
közösségek életében, világváros 
életében. Nehogy újra 
megismétlődjék szeptember 11. Ott 
van népcsoportok életében, mert a 
gyűlölet, a bosszú csak ölni képes. 
Félünk az eljövendő élettől, a holnap 
nehézségeitől, félünk a 
munkanélküliségtől, a terhek 
hordozásától, a betegségtől, a 
hajléktalanságtól. Félünk emberi 
rosszindulatoktól, védtelenségtől, 
magánosságtól. Talán nem szólunk 
félelmünkről, de szívünk mélyén ott 
van, s olyan jó számunkra is ez a 
biztatás: ,,Ne féljetek…” 

Ne féljetek, mert Isten a Megtartó 
Úr Krisztussal a békességet is 
ajándékozza nekünk. E földön 
békesség – hangzik az angyalok 
énekében. Vágyakozunk a békesség 
ajándékára, mert hiányzik ez 
mindennapi életünkből. S a 
békességgel együtt hiányzik a szeretet 
is. A békességet az adja számunkra, 
aki maga a szeretet.  

A békételenség minden közösséget 
szétzúz, tönkretesz. De jó lenne egyszer a 
másikkal megbékélve, megfogni egymás 
kezét, hogy egy szebb világot együtt 
tudjunk építeni. 

A békesség Isten ajándéka, amelyik 
külső és belső nyugalmat, áldást, rendezett 
viszonyokat, egyetértést jelent. Isten ezt az 
első karácsony alkalmával az egész 
földkerekségre vonatkozva hirdette meg. 
Senkit nem rekesztett ki belőle, 
békétlenkedő szívemmel legfeljebb 
önmagamat zárom ki. ,,Uram! Te adsz 
nékünk békességet” – mondja Ézsaiás 
próféta (26,12). De a békességnek van egy 
előfeltétele is, van egy sorrend, amit 
felborítani, megmásítani nem lehet: 
,,Dicsőség a magasságban Istennek és a 
földön békesség…” Pál ezt a sorrendet 
követi, amikor több levelében is ezt írja: 
,,Kegyelem néktek és békesség…” (Fil 
3a). Nincs békesség sem a magunk 
életében, sem a közösségek életében, ha 
Istennek dicsőséget nem tudnak adni.  

Ez a világ hihetetlen erőfeszítéseket tesz, 
hogy e földi békességet megőrizze, de 
békességet teremteni fegyverekkel, a 
másik leigázásával, elnyomásával, jogai 
megfosztásával, vagy a másik kiirtásával 
nem lehet.  

A békességhez szükséges a szabadság is. 
A békességszerzésben nekünk magunknak  
is tevékenyen részt kell venni. Pál írja a 
római gyülekezetnek: ,,Azért tehát 
törekedjünk  azokra, amik a békességre  és  
az  

egymás épülésére valók” (14,19). De 
idézhetem a Zsidó levelet is: 
,,Kövessétek mindenki irányában a 
békességet” (12,14). A ,,mindenki”-
ben az irántunk szeretetlenül 
cselekvő emberek is benne vannak. A 
békesség munkálását ne a másiktól 
várjam, magam kezdjem el. 

Évtizedekkel ezelőtt Erdélyben 
egyik lelkésztársamat látogattam meg. 
A szomszédja kerítését javítgatta, se 
kutya, se csirke ne jöjjön át hozzá, a 
veteményesét ne tegye tönkre. – 
,,Nem az én kerítésem, így nem az én 
dolgom volna ennek javítása, de a 
békességért inkább én csinálom 
meg.” A látottak és hallottak nagy 
tanítást jelentettek számomra. 
Nekem, magamnak is tenni kell azért 
a békességért, amit Isten adott erre a 
földre. 

Karácsonyt várjuk, és mindazt, amit 
Isten adott a Megtartó Úr Jézus 
Krisztusban. Így a békességet is. 

Szűnjék lelkünk félelme, a világ 
zajától csendesedjék szívünk, tudjunk 
megbocsátani, mint Isten is 
megbocsátott nekünk, s legyen 
valóság Isten kijelentése, drága 
ajándéka mindannyiunk életében: 
,,…e földön békesség…” 

Adja Isten ezt a békességet ma, 
2002 karácsonyán az itt lakóknak is. 

                                  Pándi János  
                         nyug. ref. lelkész 

 

ÁLDOTT KARÁCSONYT ÉS BÉKÉS ÚJ ESZTENDİT! 

FROHE WEIHNACHTEN UND EIN GLÜCKLICHES NEUES JAHR! 
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Állatokhoz fűződő babonás szokások és hiedelmek  
a középkori Magyarországon 

 

Az állatokkal kapcsolatos babonák és kultikus elképzelések az 
emberiség történetével lényegében egyidősek. Az őskortól kezdve 
számtalan példát ismerünk arra, hogy bizonyos állatok 
csontmaradványait vagy koponyáját vallásos okokból megőriztek, 
vagy ilyen célra használtak fel. Igen sok, függő gyanánt használt 
átfúrt állatfogat találtak magyarországi és európai lelőhelyeken, 
amelyekkel kapcsolatban indokolt volt a feltételezés: ezek nem 
feltétlenül gyakorlati célt szolgáltak. A gímszarvasbikák felső 
szemfoga – vadásznyelven a „grandli” – például a legrégebbi 
koroktól napjainkig nagyra becsült vadásztrófea volt. E fogak 
hamisított, közönséges csontból készített hasonmásai szintén az 
őskor óta ismeretesek mint nyakláncok és karkötők kedvelt díszei. 
Népszerűségük oka többek között a szarvasban mint a férfiasság 
jelképében kereshető. Ez az állat ilyen értelemben szerepel egyes 
barlangrajzokon is. 

A példákat vég nélkül lehetne sorolni a középkort megelőző 
évszázadokból a vaskori kelták vaddisznókultuszától a római, 
állatokhoz fűződő istenképzetekig. 

Egyes ókori gyökerű babonák azonban a kereszténység 
évszázadaiban is tovább éltek. 

Már a rómaiak ismerni véltek egy olyan lényt, amely éjjelente 
rikoltozva repked ide-oda és az emberek húsán és vérén él. Ők 
„stryxnek” hívták, egy „rikoltozni” jelentésű görög szóval. Általában 
baglyot értettek ezen, amelynek tollai voltak, tojásokat is rakott, 
mégsem pusztán madár. Idősebb Plinius szerint a stryxet nem lehet 
besorolni az ismert madárfajok közé. Ovidius, Petronius és Apuleius 
egyaránt sötét és gonosz szándékú, nem közönséges bagolynak 
tartotta ezt a lényt, hanem olyan asszonynak, aki éjszakánként 
bagollyá változva megy szerelmi, gyilkos vagy emberevő üzelmeit 
lebonyolítani. Az egyik legkorábbi germán törvénygyűjtemény a VI. 
századi Lex Salica tényként beszél a „strigák” létezéséről, de 
felbukkan Nagy Károly a szászoknak adott törvényeiben is. A madár 
– főleg bagoly – formájában éjszaka repülő emberevő boszorkány 
fogalma a XI–XIII. századig a legtöbb európai területen bevett 
hiedelem maradt, noha a keresztény egyház – nálunk Könyves 
Kálmán király – egyértelműen elvetette, tagadta létezését. 

A honfoglaló magyarság egyes csoportjai már korábbi 
lakóhelyükön megismerkedtek a kereszténységgel, a Kárpát-
medencében letelepedve pedig keresztény népek szomszédságába 
kerültek, olyan területre, ahol ennek a vallásnak a római korig 
visszanyúló hagyományai voltak. A régészeti és az írott források 
egyaránt azt tanúsítják, hogy a magyarok kezdetben pogány 
szokásokat követtek: kettévágott kutyára esküdtek („véreskü”), lovat 
áldoztak stb. Még XI. századi törvényeink is említik az atyáik 
szokásaihoz ragaszkodókat. 

A néphagyományokból következtethető ki, hogy 
sámánjaik, táltosaik tollas fejdísszel bagolynak, 
agancsokkal szarvasnak álcázták magukat szertartásaik 
alatt. A táltosbotok díszei hasonlók lehettek a régészeti 
anyagból is ismert csontból faragott, madárfejet mintázó 
botvégekhez. Jó néhány honfoglalás kori temetőből 
kerültek elő gondosan átfúrt, olykor foglalatba ágyazott 
állatcsont-darabkák, amelyeket nyakba vagy övre akasztva 
viseltek,  de  ékszerként  értelmezhetet- 

       Foglalatba zárt medveagyar        lenek.  Főként női és gyereksí- 
                a X. századból                     rokból ismertek, és elsősorban 
                                                            a közrendűek köréből: vad- és 
házilúd szárnycsontjai, nyúl lábközépcsontja, farkas, medve és kutya 
szem- és agyarfoga, ragadozómadarak szárnycsontja stb. E csontok 
amulettként viselése a pusztai népek szellemkultuszát idézi, amely 
pl. Szibériában századunkig élő hit maradt. Az állat alakú 
szellemlények tisztelete a honfoglalás után jórészt elenyészett, de 
lappangva valószínűleg továbbélt még egy ideig. 

Árpád- és késő középkori ásatásainkon leggyakrabban az építési 
áldozatok nyomai figyelhetők meg. Többféle változatuk ismert, 
általános jellemzőjük, hogy valamilyen edény vagy üvegpalack mellé 
vagy belsejébe temetnek állatokat: tyúkot, libát, macskát, kutyát, 

kakast. Előkerültek állati hamvak befalazva is. Ezen leletek 
általában rangos épület, többnyire templom feltárásakor láttak 
napvilágot. Külön kérdés, hogyan fért meg ezen áldozatok 
nyilvánvalóan nem keresztény eredete az épületek rendeltetésével és 
az építésük kapcsán is végzett keresztény szertartásokkal.  

Az állatokhoz kapcsolódó babonák külön csoportját alkotják azok 
az emlékek, amelyeknek egyéb, bajelhárító vagy rontást megelőző 
szerepe lehetett. Biztosan nem építőáldozatnak tekinthetők azok a 
leletek, amelyek középkori falvak területén a házakon kívül, 
gödrökből kerültek elő. Ezek egy részében fedővel lefedett, vagy 
szájával lefelé fordított fazékban tojást, állatmaradványokat és 
szögeket találtak.  

Néprajzi párhuzamok alapján (a tojásnak a magyar néphitben 
betöltött szerepét tekintve) az ilyen együttesek betegséget, rontást 
távoltartó varázslásra utalnak.  

Ilyen (építési áldozat vagy babona) nyomai Visegrádon a várkerti 
Árpád-kori faluból is előkerültek. Itt ismét szembekerülünk azzal a 
ténnyel, hogy e babonák és varázslatok erősen keresztény 
környezetben, kolostor, illetve templom közelében is előfordultak.  

A honfoglaló magyarság legsajátosabb temetési rítusa a részleges 
lovas temetkezés (amikor csak a ló bőrét és a bőrben maradó 
lábvégcsontjait, esetleg a lószerszámot helyezték a sírba) a kora 
Árpád-korra elenyészett. A teljes ló eltemetésére csak néhány X. 
századi adat van. Ritka az eltemetett szarvasmarha is, noha ilyen 
még a XII. században is előfordult. Egyes értelmezések szerint a 
földi lakhelyet védhette ez az állat mint a közösség ősének 
megszemélyesítője. Ugyanakkor a szarvasmarha másodlagos 
jelentőségű a magyar táltoshiedelmekben és valószínűleg török 
népekkel való keveredés eredménye.  

Külön kérdés a kutyás temetkezések és kutyasírok mögött rejtőző 
szellemi háttér. A kettévágott kutyára esküvést a magyarokon kívül a 
mongolok és a kunok is gyakorolták a kora középkorban, mint ahogy 
erről írásos források tudósítanak. Régészeti adatok ugyanakkor arra 
is utalnak, hogy a X. században fegyveres harcosok és elvétve nők 
temetésén vagy az azt követő halotti tor alkalmával, egészen a XIV. 
századig az ősi pogány hitvilág kutyára vonatkozó hiedelmeit ismerő 
és megtartó személyek áldozhattak ilyen módon a temetőkben és a 
településeken. 

Felségsértések és az uralkodóval szembeni hűtlenség 
megtorlásaként alkalmazták a középkorban a felnégyelést. 
Halmazati büntetésként a maradványokat kutyákkal etették meg, 
ahogy a Képes Krónika írja a Károly Róbert királyra Visegrádon 
támadó Zách Feliciánról: „...kutyához illő hirtelen halállal haljon 
meg, és mint valami kutya a kutyák sorsában részesüljön.” 

Ennek a szörnyű büntetésnek a régészeti nyomait szintén 
Visegrádon a várkerti faluban találták meg. Egy, a település templom 
körüli temetőjétől távoli helyen egy nagy méretű gabonásverem alján 
felnégyelt nő maradványaira bukkantak, felette és mellette hat kutya 
bedobált csontvázával. A három nagy testű pásztorkutya, a kopó és a 
két agár közül hármat szintén felnégyeltek, míg hármat „csak” 
megöltek és tetemüket egymásra rakták. Egyik sem tekinthető 
közönséges kóbor ebnek, valószínűbb, hogy az elítélt nőhöz 
tartozhattak. Ez is jelezheti az áldozat nem közönséges társadalmi 
rangját.  

A felnégyelés rítusában a kutya szerepe kettős. Az elítélt, 
megvetett ember ugyanolyan elbánásban részesült, mint a kutya, 
másrészt halálában ez a tisztátalan állat ette meg, és így az áldozat 
örökre az alvilág foglya lett. A keresztény feltámadás soha nem 
jöhetett el a számára. A temetés lehetetlenné tételével az elítélt lelkét 
is büntették, ami így soha nem nyugodhatott meg.  

Hogy mi volt az a súlyos bűn, amiért ez a fiatal nő így lakolt, soha 
nem deríthető ki. Az azonban biztos, hogy ez az egyedülálló 
régészeti együttes fontos adatokat szolgáltatott őseinknek a kutyával 
kapcsolatos hiedelmeiről és babonáiról.                                          
(Folytatjuk) 

Kováts István 
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Városházi hírek 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
2002. november 13-án  

újonnan megalakult bizottságai 
 

Pénzügyi Bizottság  Népjóléti Bizottság 

Referens: Mezei Orsolya Referens:  Zeller 
Albertné 
     Babay Irén 
 

Elnök: Eőry Dénes Elnök: Vaik Mónika 
 Hadházy Katalin  Abonyi Géza 
 Kiss Károly  Mezei Anna 
 
 

Közművelődési,  Környezetvédelmi  
Ifjúsági  Bizottság 
és Sport Bizottság     

Referens: Katonáné  Referens:  Szalayné 
 Herr Valéria  Éliás Ágnes 
 

Elnök: Mezei Anna Elnök: Jung Vilmos 
 ifj. Bártfai István  ifj. Bártfai 
István 
 Eőry Dénes  Kiss Károly 
 Vaik Mónika 
 
 

Városfejlesztési,  Ügyrendi Bizottság 
Gazdasági és   
Idegenforgalmi  
Bizottság    
Referens: Mártonffy Gábor Referens:  Mezei Orsolya 
 

Elnök: Hadházy Katalin Elnök: Abonyi Géza 
  
 Abonyi Géza  Jung Vilmos  
 Eőry Dénes  Mezei Anna 
 Kiss Károly 

 
A Népjóléti Bizottság hírei 

 

A Népjóléti Bizottság 2002. december 2-án megtartotta első 
ülését. Az ülésen jelen voltak: Vaik Mónika bizottsági elnök, 
Mezei Anna, Abonyi Géza bizottsági tagok, Mezei Orsolya 
jegyző, Zeller Albertné igazgatási főelőadó, jegyzőkönyvvezető. 

A bizottság első ülése külsős tagok nélkül zajlott le, mivel az 
önkormányzat képviselő-testülete a soron következő ülésen dönt 
a külsős tagok személyét illető kérdésben. 

A bizottság 1. napirendi pontként az árvízkárosultak ügyében 
döntött. Az árvízkárosultak kárpótlási igényének benyújtási 
határidejét 2002. december 27-ig hosszabbítottuk meg.  

2. napirendi pontként segélyezési ügyekben döntöttünk: 
átmeneti segélyben 6 személy részesült, közgyógyellátási 
igazolványt 5 fő kapott, ápolási díjat 2 fő részére állapított meg a 
bizottság, rendszeres szociális segélyben 1 személy részesült, 
kiegészítő családi pótlékot 3 gyermek kapott. 

A Népjóléti Bizottság ezúton is sok szeretettel meghívja 
a 70 év fölötti visegrádi lakosokat 2002. december 21-én 
14.30 órai kezdettel a mozihelyiségben tartandó 
karácsonyi műsorra.                                    Vaik Mónika 
bizottsági elnök 

Tájékoztató a kábeltv-rendszerről 
 

Értesítjük a T. Lakosságot arról, 
hogy a kábeltv- és informatikai rendszerre való 

csatlakozásra vonatkozó szerződéskötés 
2002. december 23-tól 2003. január 5-ig szünetel 

a polgármesteri hivatalban  
(2025 Visegrád, Fő u. 81.). 

Fenti időszakban szerződés  
a Sziget-Holding Kft. irodájában 

 (2022 Tahitótfalu, Szentendrei út 6.) köthető 
Bármely kérdés esetén kérjük, forduljanak bizalommal  

Kiss Márta munkatárshoz  
a 06-70/239-2580 mobiltelefonszámon. 

Visegrád Város Önkormányzata 

 

A POLGÁRMESTERI HIVATAL  
ÜNNEPI ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE 

2002. december 23-án (hétfőn)  
8.00–13.00 óráig lesz ügyfélfogadás. 

2002. december 24.– 2003. január 1-jéig  
a hivatal zárva lesz. 

Első munkanap:  
2003. január 2. (csütörtök) ügyfélfogadás nélkül. 

Első ügyfélfogadási nap:  
2003. január 3. (péntek) 8.00–12.00-ig. 

Minden kedves ügyfelünknek  
kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánunk! 

Mezei Orsolya s. k. jegyző 

 

TÁJÉKOZTATÓ 
A VISEGRÁDI OKMÁNYIRODA 

ÜNNEPI ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJÉRŐL 
 

2002. december 23-án (hétfő)  
8.00–13.00 óráig lesz ügyfélfogadás. 

2002. december 27-től 2002. december 31-ig 
a nyitva tartás szünetel. 

Első ügyfélfogadás: 
2003. január 2. (csütörtök)  

10.00–14.00 óráig. 
Megértésüket köszönjük! 

Mezei Orsolya s. k. jegyző 

 

HELYREIGAZÍTÁS 
Köszönet még egyszer… 

A 2002. október 20. napján tartott 
helyi önkormányzati választások érvényes 
és eredményes lebonyolításában részt vevő 

Helyi Választási Bizottság valamennyi tagjának. 
Lakossági észrevétel érkezett azzal kapcsolatban, 

hogy a jelöltek által delegált bizottsági tagok közül 
Takács István úr neve nem került említésre, 

amiért jelen helyreigazításban ezúton is kérjük  
szíves elnézésüket! 

Természetesen köszönet illeti az ő munkáját is. 
Mezei Orsolya s. k. jegyző, a Helyi Választási Iroda vezetője 
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A gyógyszertár 
ünnepi nyitva tartása 

2002. dec.  23.  8.30–12 óra 
  24.  zárva 
  25.  zárva 
  26.  zárva 
  27.  8.30–12 óra 
  30.  8.30–12 óra 
  31.  zárva 
2003. jan.  1.  zárva 
     2.  szokásos rendű 

Minden gyógyuló betegnek 
kellemes ünnepeket 

és boldog új évet kíván 
 

Robicsek Katalin 
gyógyszerész 

Az orvosi rendelő 
ünnepi rendjét 

kérjük a hirdetőtáblán 
figyelemmel kísérni! 

 
Szerkesztıváltozás 
a Visegrádi Híreknél 

 

Az őszi helyhatósági választás szerkesztőségünkben is személyi 
változást hozott: egészségi állapotára való tekintettel Schandl Lajos 
szerkesztő társunk elköszönt tőlünk. Helyét az újonnan választott 
kisebbségi önkormányzat által delegált Jung Andrásnak adta át. 

Lajos bácsi – ahogy neveztük – 1999 januárja óta volt a nemzetiségi 
oldal gazdája; lelkiismeretes, napra kész munkával végezte teendőit. 
Írásaival is számos alkalommal színesítette a lapot. 

Mindnyájan sajnáljuk, hogy nincs ott megszokott helyén, a szerkesztői 
asztal mellett. Legutóbbi ülésünk ünnepélyesre sikerült, hisz itt 
köszöntük meg csaknem négy éves tevékenységét, kívánva még jó 
egészséget és szépet úgy magánéletéhez, mint írói munkásságához. 

A szerkesztőség 

MEGHÍVÓ 
 

A Visegrádi Hírek munkatársai 
szeretettel hívják és várják 

a lap Tisztelt Olvasóit 
december 30-án (hétfő) 17 órára, 
a Mátyás Király Művelődési Ház 

könyvtártermében tartandó 
szokásos év végi 

szerkesztıségi estjükre 
Ünnep után – ünnepek elıtt 

Az óvoda hírei 
 

Jókedvű örömmel vettük tudomásul az ősz 
meghosszabbodását, hisz’ október végén már egyszer az 
,,Ősz-ünnep”-pel elbúcsúztattuk, de ebben az évben az 
időjárás nem a megszokott ritmusra jár.  

Mi is volt ez az Ősz-ünnep? Nyitottá tettük az óvodát, 
vándorolhattak csoportszobából csoportszobába, de 
mindenhol valamiféle tevékenység-lehetőség várta a 
gyerekeket. Először az egész óvoda ,,mesetornán” vett 
részt, ahol kirándultunk, hegyet másztunk, almát szedtünk, 
aztán ,,megérkeztünk” az oviba, ahol színes 
lisztgyurmából őszi gyümölcsöket, temperával, 
szivacstechnikával őszi leveleket, s őszi levelekből 
csokibevonattal csokileveleket készítettek. Lehetett fűzni 

bodzafüzért (a bodzafaág belül üreges), kukorica- és 
tökmagláncot. Igazi kukoricaszárból csőszkunyhót 
építettünk (a szobában!), s a kalapos-bajszos csősz őrizte a 
szőlőt a tolvajok elől. Anyagból, nádból, fűzfaágból és 
még sok-sok őszi terméstermékből érdekes, szép dolgokat 
készítettek a gyerekek. 

A délelőtt végén a nagyok egy mesét játszottak el a 
kisebbeknek, ami egy almafa utolsó almájáról szólt. 
Mielőtt minden csoport visszafoglalta volna a szobáját, 
almát ropogtattunk közösen, hiszen a délelőttre a belépő 
valamilyen őszi gyümölcs volt. 

Ezek után másnap 20 °C-t mutatott a hőmérő, meg is 
jegyezték a gyerekek: ,,Azt mondtad, hogy az ősz után a 
tél jön, nem a tavasz!” 

Alig hevertük ki az ,,Ősz-ünnep” okozta 
megrázkódtatásokat, máris újabb jó dolog történt: 
játszónapot tartottunk. Játszónap az oviban? Az 
érdekessége az volt, hogy mindenki elhozhatta a kedvenc 
játékát otthonról. Voltak kikötéseink: férjen be a játék az 
ajtón és fegyverfélét ne hozzanak. Nagyon jó nap volt – a 
középsősöknél egy egész hét –, s a legnagyobb sikere az 
együttjátszásnak (társasjátéknak) volt. 

Várjuk a Mikulást, csalogatjuk az általunk ismert összes 
,,csali”-val. Rajzolunk, festünk, ragasztunk, vágunk, 
préselünk; csizmát, szánkót, zoknit, csomagot, kis 
Mikulást és ki tudja, még holnap mi jut az óvó néni 
eszébe! Reméljük, megtartja jó szokását, s ha nem tud 
szánkóval, hát lovas kocsival biztosan eljön! 

Már meggyújtottuk az első gyertyát az adventi koszorún, 
s igyekszünk a gyerekek kis szívébe elültetni, amit 
ilyenkor egyedül érdemes: a szeretet, az összetartozás pici 
magocskáját. 

Jó lenne, ha nem a karácsonyi ajándék terjedelme, ára 
volna az ajándékvásárlás mozgatórugója, hanem hogy 
emlékezzen rá, milyen jót játszottunk karácsonyeste az új 
társasjátékkal, hogy örült anyu, apu az oviban készített 
,,csodálatos” ajándéknak, milyen jó volt vendégeket 
fogadni, vendégségbe menni – egyáltalán: milyen jó volt 
együtt! 

Kívánom, hogy a karácsonyi ünnepek alatt sok jókedvű, 
tartalmas perccel ajándékozzák meg gyermekeiket, s 
fogadják el tőlük és éljenek is vele – az együttjátszás – az 
együttlét igényét! 

Néhány ötlet az IBS színház kínálatából: 
Cím: 1021 Budapest II., Tárogató u. 2–4. 
Jegypénztár: 391-2525 
December 20: Kaláka együttes: Betlehem (péntek du. 

15.30) 
Január 17: Kaláka koncert: 3 székláb 
Február 7: Four Fathers énekegyüttes hangversenye 

A karácsonyváró délután a nagycsoportosoknak 
december 19-én, az óvodai karácsony december 20-án 
lesz. 

Az óvoda 2003. január 6-tól várja újra a 
gyermekeket. 

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket, szerencsés új 
esztendőt kívánnak az ovisok és a velük foglalkozó 
felnőttek! 

Dobó Istvánné óvodavezető 
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Nemzetiségi oldal – Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat 
 

MEGHÍVÓ 
EINLADUNG 

a Visegrádi Német Kisebbségi Önkormányzat 
tisztelettel meghívja  

a Sirály étteremben tartandó 
– közmeghallgatással egybekötött – 

NEMZETISÉGI  
ESTJÉRE, 

mely 2002. december 18-án (szerdán) 
18–24 óráig tart 

Program: 
18.00 órakor: Megnyitó 
    Magyar Himnusz 
    Magyarországon élő németek himnusza 
    Előadja: a nemzetiségi énekkar  
       Szebeni Imre vezényletével 
    Beszámoló a 2002. évi munkáról 
Műsor: 
    Óvoda 
    Dunakanyar Erdei Iskola 
    Áprily Lajos Általános Iskola 
    Nemzetiségi énekkar 
    Nemzetiségi fúvószenekar  
       Ott Rezső karnagy vezényletével 
Vacsora: ingyenes 
Ital: 50%-os árakon 

19.00–24.00 óráig:   

   BÁL 
A zenét a pilisvörösvári Mond Schein Kapelle  
   szolgáltatja 

A 22.00 órai szünetben: 

   TOMBOLASORSOLÁS 
1. díj: 
   Egyhetes félpanziós beutaló Hévízre  
   a ****Carbona  szállóba, két személy részére 

2. díj: 
   Egyhetes üdülési jog Siófokon,  
   az ,,Ezüstparton” lévő Neptun Club Hotelben – 
   étkezés nélkül 

Aki teheti, nemzetiségi ruhában jöjjön! 

Köszönjük támogatóinknak! 
Wir danken alles unseren Sponsoren! 

A Visegrádi Német Kisebbségi Önkormányzat 

Híreink 

 

2002. november 19-én 16 órakor a Visegrádi Német 
Kisebbségi Önkormányzat alakuló ülést tartott. Az ülés 
keretén belül megválasztottuk az elnököt Burgermeister 
Istvánné (Edit) személyében, valamint Jung Andrást 
elnökhelyettesnek. 

A bizottsági tagok megbeszélték a hátralévő éves 
teendőket (nemzetiségi nap), valamint a 2003-as év 
várható feladatait. 

 
Szüreti visszapillantó 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2002. szeptember 7.: 
a hivatalos személyek előtérben 

(pincemester, bíró és bíróné) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A nagybörzsönyi német kisebbségi női kórus is színesítette  
szüreti műsorunkat 

 
Lach mit! 

Karlchen strahlt seine Mutti an: ,,Mama, ich habe Geld 
für dich eingespart, weisst du. Ich hab’ keine Briefmarke 
gekauft, sondern den anonymen Brief an die Nachbarin so 
abgegeben!” 

* * * 
Fragt der Lehrer die Klasse: 
,,Was ergibt sieben plus sieben?” 
Eine Stimme aus der hintersten Bank: ,,Ganz feinen 

Sand, Herr Lehrer!” 
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Áprily-hét 2002. 
 

November kiemelkedő eseménye volt az 
Áprily-hét rendezvénye, melynek témájául 
Áprily Lajos madaras versei szolgáltak. 
Sok érdekes feladatot kaptak a gyerekek 
már a felkészülés időszakában. Így pl. 
meg kellett keresniük azokat a verseket, 
melyekben madár szerepel, s kigyűjteni a 
madárneveket. Öt madarat be kellett 
mutatni, lerajzolni vagy más módon 
ábrázolni. Az Áprily-napon, 14-én 
izgalmas vetélkedőn mérték össze a 
madarakról, madaras versekről szerzett 
ismeretüket. Szépírási versenyt hirdettünk, 
s ez elsősorban az alsósok körében aratott 
sikert: négysoros Áprily-verset írtak le a 
gyerekek a legszebb írásukkal. A 
verselemző pályázatra kevesen neveztek 
be, talán kicsit nehéz feladat volt. Annál 
nagyobb sikere volt a meseíró 
pályázatnak, melynek egyetlen megkötése 
az volt, hogy madárról szóljon a történet. 
(A legérdekesebb meséket majd 
közreadjuk a VH hasábjain.) 10-én a 
református istentiszteleten Vörös Ákos 
lelkész prédikációját az Ámulni még c. 
vers köré fűzte. Az Áprily-kupa 
sporteseményei másnap kezdődtek. Ezen 
hagyományosan négy iskola vett részt: a 
Dunakanyar Erdei Iskola, a dunabogdányi 
Ált. Iskola, a pilismaróti Bozóky Mihály 
Ált. Iskola és mi. A kupát a tavalyihoz 
hasonlóan Pilismarót vihette haza. 

Az alsós sportverseny eredménye: 1. 
Áprily, 2. Bozóky, 3. Áprily második 
csapata. Foci helyezések: 1. Bozóky, 2. 
Dunabogdány, 3. Áprily, 4. Erdei. Nagy 
népszerűséget vívott ki a floorball 
(teremhoki) mint új sportág: 1. Bozóky, 2. 
Áprily, 3. Erdei, 4. Áprily második 
csapata. Az összesített pontok alapján a 
rangsor: 1. Bozóky Mihály Ált. Iskola, 
Pilismarót, 2. Áprily Lajos Ált. Iskola, 
Visegrád, 3. Dunakanyar Erdei Iskola, 
Visegrád, 4. Dunabogdányi Ált. Iskola. 

11-én azoknak az alkotóknak a műveit 
állítottuk ki a művelődési házban, akik ez 
év nyarán iskolánkban táboroztak, és 
képeik itt születtek, s minden résztvevő 
ajándékba hagyott egy képet. Az alkotók a 
Tatabányai  Bányász Képzőművész Kör  

tagjai. Örömünkre szolgált, hogy a 
kiállítás-megnyitón vendégeink voltak a 
Nyugdíjas Klub tagjai, majd később 
együtt tölthettünk néhány vidám percet a 
nemzetiségi énekkar tagjaival. 
Hagyományainkhoz híven meghívtuk 
nyugdíjas kollégáinkat is és köszönjük, 
hogy elfogadták meghívásunkat. Az 
iskolában folyó munka iránt egyre 
nagyobb az érdeklődés, ezt bizonyítja, 
hogy a nyílt tanítási napot egyre több 
szülő látogatja. 11-én és 13-án kézműves 
foglalkozásokon készültek különböző 
technikákkal gyönyörű madarak papírból, 
fából, fémből, textilből, rafiából, 
termésekből, agyagból. 14-én, a költő 
születésének 115. évfordulóján 
tisztelegtünk a költő sírjánál, 
szentgyörgypusztai emléktáblájánál és 
rendhagyó órák keretében dolgoztuk fel a 
téma során összegyűjtött anyagot. A 
felolvasó délután nagy gyönyörűséget 
szerzett mindenkinek: gyereknek, 
szülőnek, pedagógusnak, könyvtárosnak, 
mert tanítványaink szebbnél szebb 
mesékkel örvendeztették meg egymást és 
bennünket. E nap emlékezetes eseménye 
volt a Páskándi Géza regényéből készült 
,,Szalmabábúk lázadása” c. film 
megtekintése is. 15-én kedves vendégeket 
vártunk iskolánkba: Jancsó Adrienne 
előadóművészt és Schmidt Egon 
természettudóst. A hallgatóság nagy 
figyelemmel kísérte a versekkel és 
képekkel illusztrált előadást, és sok 
kérdéssel, tapssal mutatta ki köszönetét. 
16-i dél-előtti barangolásunk az Áprily-
völgybe vezetett; kis séta keretében néztük 
meg a völgy nevezetes lakóinak épületeit, 
gyönyörködtünk a szép panorámában. 

Az Áprily-hét másik ünnepi pillanata a 
vasárnapi szentmiséhez köthető. Kalász 
István atya prédikációja rendhagyó 
módon, a megszokottól talán 
közvetlenebb stílusban elsősorban a 
gyerekekhez szólt. A szentmise után sokan 
ott maradtak, hogy meghallgassák a költő 
emlékére bemutatott műsort. Szeretném 
megköszönni a közreműködőknek, hogy 
igazán szép, ünnepi pillanatokat 
varázsoltak elénk: a zenetanároknak, 
Csereklye Dórának, Vass Henriettának, 
Ott Rezsőnek; a    versmondóknak,   
Márkosi   Kittinek,  

Kertész Józsefnek és Paulusz Józsefnek, a  
templomi énekkarnak és karnagyának, 
Németh Tamásnak és segítőjének, Pálmai 
Árpádnak. 

Az Áprily-hétről szóló beszámolómból 
nem maradhat ki azok nevének említése, 
akik segítették ennek a szép programnak a 
megvalósulását. A már említetteken kívül 
köszönetet szeretnék mondani az iskola 
dolgozóinak, a különböző programok 
segítőinek: a kézműves foglalkozások 
közreműködőinek, Bártfai Istvánnak, 
Bártfainé Répás Ildikónak, Bolyki 
Lajosnak, Gróh Ildikónak, Imre 
Gábornénak, Smucz Zoltánnak; a kiállítás 
megrendezéséért és a filmvetítésért 
Mikesy Tamásnak, ifj. Szikriszt Istvánnak; 
a meghívó megszerkesztéséért Borsody 
Istvánnak; a Tatabányai Bányász 
Képzőművész Kör tagjainak és 
vezetőjének, Rochlitz Györgynek az 
ajándékba kapott képekért; az Erdei 
Művelődés Háza munkatársainak az 
előadásokért. 

Külön kell megemlítenem azokat a 
segítőket, akik a technikai feltételeket 
biztosították: a Városgazdálkodás 
munkatársait, valamint ifj. Zeller Józsefet 
és családját, akik társadalmi felajánlásként 
varrták meg egy tanterem sötétítő 
függönyeit. S végül megköszönöm 
Demjén Attila özvegyének és fiának, hogy 
a festő által készített Áprily-portrét az 
ünnepi héten kiállíthattuk az előtérben. 

Bizton állíthatom, hogy a 2002. évi 
rendezvényünk hozzájárult ahhoz, hogy 
tanítványaink még jobban megismerjék az 
iskola névadójának költészetét, s hogy 
alkotásain át igaz értékek felé fordítsák 
figyelmüket, ahogy a mottóul választott 
versben ajánljuk: ,,Hagyd ott a várost. 
Csend-övembe jöjj, / hagyd ott az ingerült 
és hetyke szókat. / Itt fákat, felhőt, forrást 
üdvözölj, / s hallgasd a zengő, mámoros 
rigókat.” (Biztatás, 1966. ápr. 4.) 

A téli szünet december 21-én kezdődik. 
Az első tanítási nap 2003. január 6-án 
(hétfő) lesz! 

Minden kedves tanítványunknak és 
családjának boldog, békés karácsonyi 
ünnepeket és sikeres új esztendőt 
kívánunk!                Az ÁLÁI 
nevelőtestülete 

 
AZ ÖREG BAGOLY 

 

Élt egyszer egy öreg bagoly a sűrű, sötét erdőben, aki nagyon sokat 
segített az erdőszéli falu lakóinak. Segített a kártevő rágcsálók, pockok, 
egerek elkergetésében. Ezért nagyon sokan szerették őt, és szívesen 
hallgatták éjszakai huhogását. 

Az egyik tavasszal nagyon sok pocok lepte el a falu határát, és szegény 
öreg bagoly alig győzte irtani őket. A falu népe azon tanakodott, hogy 
irtsák ki a sok rágcsálót. Azt eszelték ki, hogy megmérgezik a kártevőket. 
Furcsa alakokat látott a bagoly, kis dobozokat tettek a mezőre, amiben 
méreg volt. Ám ezt a bagoly nem tudta. 

A méreg megmérgezte a rágcsálókat, de azok nem haltak meg rögtön, 
hanem tovább futkároztak. Az öreg bagoly a szokásos éjszakai 
vadászatra indult, és sok egeret, pockot elkapott és meg is evett. Amikor 
hajnalodni kezdett, befejezte a vadászatot, és aludni tért a kedvenc fájára. 
Másnap este, amikor felébredt, nagyon rosszul érezte magát, úgy döntött, 
hogy aznap nem is megy el vadászni. Eltelt éjfél, azután hajnalodni 
kezdett és egyre rosszabbul érezte magát, s mire reggel lett, egy erős 
szélfuvallat lesodorta az ágról. Nagyon megütötte magát, és pár perc 
múlva meghalt.                                Csontó Máté 4. oszt. tanuló 
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Karácsonyi díszek 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A karácsony az öröm, a békesség, a család, a gyermekség, az 
otthon ünnepe. A ránk zúduló hétköznapok után egyszerre ott 
érezzük magunkat az ünnepi készülődés mézeskalács illatú 
forgatagában. Készüljünk föl karácsony ünnepére ne csak 
ajándékkal, de lélekben is. A gyerekeknek ajánljuk – van 
még idő –, tanuljanak meg néhány köszöntő éneket vagy 
verset. 

 

KARÁCSONYI RIGMUS 
 

Született a Jézus 
De nem palotában, 
Hanem Betlehemben, 
A barmok jászlában. 
Egy tiszta szent szűzet 
Választott magának, 
Üdvösséget szerzett 
Az egész világnak. 
Ez az Üdvözítő 
Áldjon meg titeket, 
Hogy örömmel töltsétek el 
A szent ünnepeket. 
Szívből kívánjuk gazd’uram. 

 
ÚJÉVKÖSZÖNTŐK 

 

Újesztendő, víg esztendő, most kezd újulni, 
Hirdeti már a Messiás, víg örömmel lenni. 
Adjon Isten mindent ez új esztendőben, 
Csak a búbánatból ne jusson ránk bőven. 
Adjon Isten nyáron bő termést, aratást, 
Nyakigérő sarjút, hogy bosszantsa a kaszást. 
Adjon Isten télen sok fát a kályhába, 
Házi békességet a meleg szobába. Ámmen. 
 
Adjon Isten füvet, fát, tele pincét, kamrát, 
Sok örömöt a házban, boldogságot a hazában, 
Ebben az újévben. 
 

Adjon Isten bort, búzát, barackfát, 
S kurta farkú malackát 
Ebben az újévben. 

Decemberi jeles napok 
 

13. Luca napja 
Ilyenkor kezdték faragni a Luca székét. 13 napig, 13 féle 

fából, 13 részből készítették. Aki ráállt, az éjféli misén 
megláthatta a falu boszorkányait. Ilyenkor szokás a Luca-
búza sarjasztása is. 

24. Ádám, Éva napja 
Éjfélkor eljön Krisztus születésének órája. Az ünnepi 

vacsora után egy almát annyi darabra vágtak, ahányan az 
asztalt körülülték. Mindenki vett egyet, azt remélve, hogy a 
család így együtt marad. Ilyenkor jártak a falvakban a kántáló 
gyerekek, karácsonyt köszönteni. 
25. Karácsony első napja 

Ezen a napon a rokonok meglátogatják egymást. Ekkor 
jártak a betlehemesek is. A gyerekek, kezükben betlehemmel, 
beöltözve angyalnak, pásztornak, kis színjátékként adták elő 
a betlehemi történetet. 

26., 27. István és János napja 
Népszerű nevek voltak, hagyománya volt köszöntésüknek. 

Ezen a napon érkezett haza a keleten maradt magyarokat 
megtaláló Julianus barát. 
31. Szilveszter napja 

A legvidámabb éjszaka. Sok helyen rétest sütöttek, úgy 
tartották, az esztendő is úgy nyúlik, mint a rétes. A disznóhús 
evése is fontos, mert a disznó az új esztendőbe túrja a 
szerencsét. 
 

MEGHÍVÓ 
 

Visegrád Város Önkormányzata 
a 70 éven felüli visegrádiak részére 

IDİSEK  KARÁCSONYÁT  rendez 
2002. december 21-én (szombaton) fél 3 órakor 

a moziban, 
melyre sok szeretettel és tisztelettel hívja 

a nevezett korosztály tagjait. 

Ünnepi műsort adnak: 
az óvodások, az Áprily és az Erdei Iskola diákjai, 

valamint a helyi Junior Kör fiataljai. 

 
Karácsony elıtti programok 

Szeretettel várjuk a gyerekeket december 14-én 13 órára a 
művelődési házba, ahol a karácsonyi készülődés keretében 
ajándékkészítéssel és játékkal tölthetik el a délutánt. A 
foglalkozást Répás Ildikó vezeti. 

Szintén a karácsonyi felkészülés keretében december 21-én 
délelőtt 10 órától kézműves foglalkozás lesz a művelődési 
házban. A foglalkozást Gróh Ildikó vezeti. Minden 
gyermeket szeretettel várunk! 

December 22-én, vasárnap 15 órakor a templomkertben 
karácsonyváró összejövetelt rendezünk.  

A rendezvényekre mindenkit szeretettel várunk! 
 

* * * 
Megjelent a művelődési ház és a Visegrádi Fiatalok Klubja 

Egyesület közös gondozásában készült új, színes kivitelű 
2003-as Visegrád naptár.  

Megvásárolható a boltokban, illetve a művelődési házban. 
Ára 1.200,– Ft. 
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Közeledik a karácsony 

ÜNNEPVÁRÁS A DUNAKANYAR ERDEI ISKOLÁBAN 
 

A karácsony talán az egyetlen olyan ünnep, aminek 
közeledte melegséggel tölti el a szíveket. A várakozás, a 
beteljesedés, a szeretet, az öröm ünnepe. 

Mai világunk egyik lényeges feladata, hogy gyermekeink 
számára is megteremtsük a karácsony békéjét, nyugalmát, 
biztonságot nyújtó szeretetét. Azt a fenyőillattal átitatott 
biztos nyugalmat, melyet gyökereinkben hoztunk 
magunkkal, s aminek emlékeiből, hangulatából ma is 
táplálkozunk. 

Felpörgetett, eseménydús korunkban állandóan az idő 
szorításában telnek napjaink. Az ünnep jó alkalom arra, 
hogy egy kicsit megálljunk, s meglássuk azt is, ami ,,a 
szemnek láthatatlan”. 

Az önzetlen másokra figyelés és a fokozott törődés tudja 
megteremteni a karácsony kiegyensúlyozott békéjét és 
harmóniáját. 

A ma gyermekeinek talán még nagyobb igénye lenne az 
odafigyelésre, a meghallgatásra, amit semmilyen 
ajándékkal és semmi pénzzel nem lehet pótolni. Az 
ajándék is csak akkor éri el a célját, csak akkor szerez 
igazi örömet, ha átsugárzik rajta az ajándékozó szeretete.  

S akkor talán már nem is az ajándék, az anyagi érték a 
fontos, hanem a szándék. 

Egymás megajándékozása elsősorban a másik felé 
irányuló figyelmesség, törődés, tolerancia kell (kéne) 
legyen! A család és az iskola – többek között – arra is 
hivatott, hogy a hétköznapok kötelességein túl, ünnepelni 
is megtanítsa a gyermekeket. A család szerepét az iskola 
természetesen nem tudja pótolni, de törekednie kell arra, 
hogy az esetleges hiányokat pótolja, vagy kiegészítse, 
illetve saját feladatát megtegye, s akkor talán nem lesz 
annyi lelkiekben magára maradt fiatal… 

Fontos és lényeges feladata tehát mind a családnak, mind 
az iskolának, hogy az ünnepeket tartalommal töltse meg. 
Iskolánk közössége is erre törekszik, ezért már december 
első heteitől elkezdődik a készülődés. Az ősz folyamán 
gondosan összeválogatott termésekből készülnek az 
ajándékok, a szakköri foglalkozásokon tanulják a 
karácsony eseményeit feldolgozott történeteket, énekeket, 
zenedarabokat, hogy majd  az  ünnep elérkeztével ezzel is  

megajándékozhassák környezetüket a diákok. Készül és 
kiegészül a betlehem is, amit – úgy, mint tavaly – a 
templom kertjében helyezünk el az advent időszakában. 
Tapasztalatunk volt ugyanis, hogy az elkészített és 
megvilágított betlehemhez sokan szívesen sétáltak el 
napközben vagy esténként. 

A karácsonyi szünet előtti utolsó tanítási nap már az 
ünnep jegyében zajlik. Ezen a napon vannak az 
osztálykarácsonyok, az ajándékozások. 

A napot az iskolakarácsony zárja, amit a feldíszített, 
gyanta illatú fenyő körében ünnepelünk: az irodalmi kör 
tagjainak összeállításában hallgathatjuk meg Jézus 
születésének történetét, a hozzá kapcsolódó versekkel, 
énekekkel. 

Erre az alkalomra külön kis előadással készül az iskola 
tanári kara is: van, aki zenél, s vannak, akik énekelnek, 
vagy verset, prózát mondanak. Ezután a fehér asztalnál 
elfogyasztott közös ünnepi ebéd zárja az iskolai 
karácsonyt. 

Bízunk abban, hogy diákjainkban az évről évre 
megismétlődő hagyománykövetés és karácsonyi 
előkészület nem múlik el nyomtalanul. Az események 
sorozata megtanítja őket, megérleli bennük az ünneplés 
külső és belső formáinak követését. Célunk, hogy 
rávezessük őket arra, hogy a KARÁCSONY valóban a 
béke és a szeretet ünnepe legyen, s kevésbé van helye az 
erőszakosan felénk áradó harsogó és dübörgő ,,karácsonyi 
bulizás”-nak. 

Ha valakit ünnepelünk – jelen esetben Jézus születésének 
napját –, úgy kell ünnepeljük, hogy az ünnepelt jól érezze 
magát közöttünk. Jézus élete és tanítása az önzetlen 
szeretet, a megértés és másokon való segítés jegyében 
zajlott, így nekünk is tudatosan erre kell törekednünk – 
legalább így, karácsony táján. 

A Dunakanyar Erdei Iskola közössége nevében 
kegyelemmel teljes, békés, boldog karácsonyi ünnepeket 
kívánok. 

Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt 
karácsonyi összeállításunkra, melyet 2002. december 
22-én a 6 órai mise után adunk elő a templomban. 

Mundiné Bocskay Zsuzsanna 
 

Művelődési ház hírei 
 

Január közepétől lehetőség nyílik a 
művelődési ház tulajdonában lévő 
távoktatási program segítségével 
számítógépes tanfolyam elvégzésére. 
A távoktatási program az ECDL 
(Európai Számítógép-használói 
Jogosítvány) vizsgarendszerével 
ismerteti meg a tanulót, készíti fel a 
vizsgára. Ez az új típusú multimédia 
taneszköz 10 db multimédia CD-t és 
10 db munkafüzetet tartalmaz az 
alábbi témakörökből:  

1. Információ-technológiai 
alapismeret (elmélet) 

2. Operációs rendszerek és 
fájlkezelés 

3. Szövegszerkesztés 

4. Táblázatkészítés 

5. Adatbázis-kezelés 

6. Prezentáció 

7. A számítógépes hálózatok 
szolgáltatásai 

A 10 CD kb. tízórányi hangos 
animációt tartalmaz, és 60 feladatsort 
kb. 1000 feladattal, amelyek 
megoldását bemutatják a CD-ROM-
okon. Összességében kb. egy 200 órás 

tanfolyam anyaga található meg a 
csomagban. 

A távoktató program elsősorban 
azoknak készült, akik nem tudnak egy 
hosszú tanfolyamot elvégezni, de 
szeretnének magas szintű 
számítógépes ismereteket szerezni, 
vagy meg kívánják szerezni az ECDL 
bizonyítványt. 

A csomag kölcsönzéséről bővebb 
információt a művelődési házban 
lehet kapni. 

                                Mikesy Tamás 


