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XXI. évfolyam 1. szám                                                                                                                                       2005. január 

 
Január 22.:  

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A Magyar Kultúra Napját Gróh János festőművész szép festményével, 

valamint Nagy László és József Attila verseivel köszöntjük 
 
 

József Attila: 
 

TÉL 
 

Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, 
hogy melegednének az emberek. 
 
Ráhányni mindent, ami antik,  
    ócska, 
csorbát, töröttet s ami új, meg ép, 
gyermekjátékot, – ó, boldog 
    fogócska! – 
s rászórni szórva mindent, ami szép. 
 
Dalolna forró láng az égig róla 
s kezén fogná mindenki földijét. 
 
Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, 
hisz zuzmarás a város, a berek, 
fagyos kamrák kilincsét fölszaggatni 
és rakni, adjon sok-sok meleget. 
 
Azt a tüzet, ó jaj, meg kéne rakni, 
hogy fölengednének az emberek! 
 
Idei versösszeállításunkkal száz éve 
született nagy költőnkre, JÓZSEF 
ATTILÁRA emlékezünk. 
 

Nagy László: 
 

ADJO N AZ ISTEN 
 

 Adjon az Isten 
 szerencsét, 
 szerelmet, forró 
 kemencét, 
 üres vékámba 
 gabonát, 
 árva kezembe 
 parolát, 

 lámpámba lángot, 
 ne kelljen 
 korán az ágyra 
 hevernem, 
 kérdésre választ 
 ő küldjön, 
 hogy hitem széjjel 
 ne düljön, 

 adjon az Isten 
 fényeket, 
 temetők helyett 
 életet – 
 nekem a kérés 
 nagy szégyen, 
 adjon úgyis, ha 
 nem kérem. 
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,,Magasra száll az ember dallama”  
 

,,Áprily-hét anno” 
 

2. rész: A visegrádi iskola névadó ünnepségéről 
 

E a rész mottójául egy Wass Albert-idézetet választottam, 
mert úgy vélem, hogy ezek a gondolatok teljes mértékben 
alátámasztják, miért fontos, hogy egy iskola névadót válasz-
szon, s hogy ezt a szellemi örökséget megőrizze és ápolja. 
Magyar örökségünk c. írásából idézek:  

,,Amikor örökségről beszélünk, általában arra gondolunk, 
ami atyáinktól hagyatékként reánk maradt… A szellemi kin-
csek azonban örökkévalók. Ezek képezik az egész emberi 
világ egyetlen elpusztíthatatlan valódi örökségét. Azt az 
örökségünket, amit nem vehet el tőlünk senki, ami nem vesz-
het el csupán akkor, ha mi magunk lemondunk róla, megfe-
ledkezünk róla, vagy egyszerűen restek vagyunk arra, hogy 
megőrizzük és életünkben, cselekedeteinkben méltók legyünk 
hozzá.” 

Az előzőekben már említettem, hogy névfelvételi kérel-
münkre csak október 6-án kaptuk meg a hivatalos engedélyt. 
A névadó okirat átadására az akkori művelődési minisztert, 
Köpeczi Bélát szerettük volna megnyerni. A következő tar-
talmú levéllel kerestem meg:  

,,Kedves Miniszter Elvtárs! A visegrádi általános iskola 
nevelőtestülete, Visegrád Nagyközség Tanácsa nevében 
tisztelettel felkérem iskolánk névadó ünnepségén a névfelvé-
teli dokumentum ünnepélyes átadására. Iskolánk a miniszté-
rium engedélyével Áprily Lajos nevét veszi fel a költő születé-
sének 100. évfordulóján, 1987. november 14-én. Az iskola 
minden tanulója és pedagógusa őszinte lelkesedéssel és 
izgalommal készül a névadási ünnepségre, a centenáriumi 
megemlékezésre. Az ünnepség fényét emelné, ha a költő 
szellemi örökségével való azonosulás, az értékek melletti 
kiállás reprezentálásaként megtisztelné közösségünket szemé-
lyes jelenlétével. Bízom benne, hogy kérésünket nem tartja 
szerénytelennek, érzi a mögötte meglévő szándékot. Tisztá-
ban vagyok azzal is, hogy felkérésünk időben talán kissé 
kései, mégis bátorkodom még egyszer arra kérni, ha ideje, 
elfoglaltsága engedi, ne utasítsa vissza.” 

A művelődési miniszter nem tudott részt venni ünnepsé-
günkön, a Művelődési Minisztérium képviseletében Dr. Vígh 
Józsefné adta át a névadó okiratot.  

Sok-sok izgalom és lázas készülődés után így érkezett el a 
nagy nap: 1987. november 14-e. Idézzük fel ennek a napnak 
az eseményeit. 

10.30 órakor kezdődött az Áprily Lajos versmondó verseny 
a PÁPEG székházában. Pest megyéből érkeztek a szavalók, 
de jöttek Heves megyéből és Budapestről is. Öt Áprily-
verssel és három XX. századi magyar költő versével kellett 
nevezni a szavalóversenyre. 

Szigeti Judit 4. osztályos tanuló Áprily Lajos Erdei út és 
Kányádi Sándor Három kérdezgető c. versével, Kiss Ágnes 7. 
osztályos tanuló Áprily Lajos Vadlúd voltam és Szabó Lőrinc 
Bicikli c. versével vett részt a döntőn. Izgultunk volt tanítvá-
nyunk, Koller Judit szerepléséért is. Miközben a székházban 
zajlott a szavalóverseny, az iskolában már gyülekeztek a 
névadó ünnepség résztvevői: tanulók, szülők, nevelők, ven-
dégek. Az idő borongós, kissé esőre hajló volt. Az iskolába 
belépő vendégeket Sebestyén Márta szép előadásában szé-
kely népdalok dallama fogadta. A vendégek a kiállítás meg-
tekintésével, halk beszélgetéssel töltötték el a várakozás 
perceit. Öröm volt számunkra, hogy sokan elfogadták meghí-

vásunkat; iskolánk volt igazgatója, nyugdíjas nevelői, Áprily 
Lajos tisztelői, ismerősei, a kulturális élet, művelődésirányí-
tás vezetői, az akkori politikai, társadalmi szervezetek veze-
tői. Külön megtisztelő volt számunkra, hogy Áprily Lajos 
családjának több tagja is megtisztelte ünnepségünket. 

A Himnusz elhangzása után Áprily Lajos hangja szólalt meg 
hanglemezről, majd Dr. Vígh Józsefné miniszteri tanácsos 
átadta a névadó okiratot. 

,,A Művelődési Minisztérium örömmel támogatta a visegrá-
di általános iskolának azt a szándékát, hogy az élete utolsó 
évtizedei nagyrészét e városban töltő és immár 20 éve földjé-
ben nyugvó költő, Áprily Lajos nevét vegye fel. 

Egy oktatási intézmény, különösen egy általános iskola 
névválasztása, a névadó emlékének ápolása mindig rendkívül 
fontos nevelési tényező: a névadó által képviselt magatartást, 
szellemiséget és erkölcsöt mintegy követendő példaként állít-
ja az ebben az életkorban oly fogékony, öntudatlanul is min-
tákat kereső gyermekek elé. 

Áprily Lajos személyében Visegrád azt a hagyományt talál-
ta meg, amelynek felmutatása, ébrentartása egyszerre nevel 
a szűkebb pátriához való hűségre és a tágabb közösségek, a 
nemzet, illetve az emberiség egészével való azonosulásra. 

Áprily Lajos szerény volt, halkszavú költőként, emberként 
egyaránt, de tiszta erkölcsében, az emberiség és az emberség 
iránti elkötelezettségében bátor és rendíthetetlen. Életében és 
költészetében egyaránt megvalósította, amit hitvallásként így 
fogalmazott meg: »Hiszek Arany János igazságában: ember-
nek lenni mindig, minden körülményben. Hiszem, hogy a 
nemzetáruláson kívül az emberárulás is Dante legmélyebb 
pokolbugyrába való bűn.« 

Úgy gondolom, ennél többre törekedni ma sem kell és keve-
sebbre sem szabad. 

Amikor átadom a névadást szentesítő minisztériumi ok-
mányt, hadd fejezzem ki személyes érzésemet is: megtisztelte-
tés számomra, hogy itt lehetek, mert én még személyesen is 
ismertem és szerettem Áprily Lajost. 

Kívánok az Áprily Lajos Általános Iskola minden nevelőjé-
nek és tanulójának jó egészséget további munkájukhoz.” 

A dokumentumot a következő gondolatokkal helyeztem el 
az emlékfalon: 
 ,,Megálltam itt a nyugtalan világban 
 és vándor-párom, erre hoztalak. 
 Megállítottak a patakos erdők, 
 A vércsés sziklák és a várfalak. 
  Megkötözött a kép: a víz világa, 
 Szálló hajó a torlódó vizen, 
 Hősi tető, hol vadvirágcsokorból 
 Harcos középkor és múlás üzen. 

 

 A királyasszony kertje… így nevezted. 
 

Ha most iskolánk névadó ünnepségén a névadó Áprily La-
jos ezen sorait idézem, talán nemcsak a bennem lévő érzése-
ket, hanem mindannyiunk hangulatát fejezem ki; azt az ér-
zést, ami  ehhez a tájhoz kötötte a költőt, ami köt  bennünket 
                                                         (Folytatás a 11. oldalon) 
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Városházi hírek 
 

Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

2004. december 2-i ülésén történt 
 

– Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfo-
gadta a hivatal III. negyedévi beszámolóját 362.680 ezer 
Ft bevételi, és 339.489 ezer Ft kiadási összeggel.  

– A testület a Csók és Társa Ügyvédi Irodával közbeszer-
zési eljárások lefolytatására átalánydíjas szerződést kö-
tött 2004. december 1-jétől 2005. decemberig. 

– Döntöttek a Schulek utca kimérésének megrendeléséről. 

– A városközpont tervpályázat beadási határidejét 15 
nappal meghosszabbították.  

– Elfogadásra került a 2005. évi kéményseprő díj (az ára-
kat lásd ezen az oldalon). 

– A Szent László utcai partfal omlására 300 E forintot 
biztosított a testület, mely munkát már el is végeztek.  

 

Visegrád Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

2004. december 16-i ülésén történt 
 

– A testület elfogadta a Gyermekjóléti Szolgálat beszámo-
lóját.  

– Elfogadásra került a Mátyás Király Művelődési Ház és 
Könyvtár beszámolója is.   

– Kiegészítésre került az átmeneti segély keret összege, 
mely alapján a még beérkezett kérelmek elbírálásra ke-
rülhettek.  

– A testület elfogadta az Áprily Lajos Általános és Alap-
fokú Művészet Iskola és a Fellegvár Óvoda házirendjét.  

– Elfogadásra került a 2005. ¼ évre vonatkozó szemét-
szállítási díj összege (az árakat lásd a 4. oldalon). 

– A testület elfogadta a polgármesteri hivatal tevékenysé-
géről szóló beszámolót. 

– A városi konyha alapító okirata elfogadásra került.  
– A testület a 2005. évi munkatervet elfogadta.  

 
2005. ÉVI KÉMÉNYSEPRŐI SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK  

(az árak az áfát /25%/ nem tartalmazzák) 
 

Kémény-
típus 

Mérték-
egység 

Hagyo- 
mányos 

Hagyo- 
mányos 

 

Gáz 
 

Gáz 
 

Tartalék 
 

Tartalék 

SZJ 74.70.150 Lakossági Közületi Lakossági Közületi Lakossági Közületi 
Egyedi Ft/év   816,–   960,–   816,–   960,–   408,–   480 
Üdülő Ft/év, ill. 

Ft/negyedév 
 

1400,– 
 

1400,– 
1400,– 1400,– – – 

Gyűjtő Ft/szint   540,–   624,–   540,–   624,– – – 
Mászható Ft/év 1200,– 1200,– – – – – 
Rezsióradíj Ft/rezsióra/fő 3600,– 
 

2005. ÉVI KÉMÉNYSEPRŐI SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK 
(az árak az áfát /25%/ nem tartalmazzák) 

 

Megnevezés Mértékegység Ft 
Kéményvizsgálat SZJ 74.70.150 darab   4800,– 
Kéményseprő-ipari felülvizsgálat  
egyedi kémények esetén (Q < 60 kW)  
SZJ 74.20.310 

 
 

1 db rendeltetési egység esetén 

 
 

  3840,– 
Méretezés ellenőrzés hő- és áramlástechnikai 
szempontból egyedi és központi kémények 
esetén (Q < / > 60 kW) 
SZJ 74.70.150 

 
 
 

1 db méretezés esetén 

 
 
 

  8840,– 
Kéményseprő-ipari felülvizsgálat és 
méretezés ellenőrzés központi kémények 
esetén (Q > 60 kW) 
SZJ 74.20.310 

 
 

1 db rendeltetési egység 
és 1 db méretezés esetén 

 
 
 

12.680,– 
Másolat kiadása nyilvántartott dokumentumról 
SZJ 74.20.310 

 
1 dokumentum kikeresése esetén 

 
    400,– 

 

(Pest Megye Közgyűlésének 26/2004. (X. 29.) Pm. sz. rendelete a kéményseprő-ipari szolgáltatások kötelező igénybe-
vételéről szóló 24/1996. (XII. 31.) Pm. sz. rendelet módosításáról) 

A Pest Megyei Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Vállalat  
                                                                                                                                 igazgatója 
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FELHÍVÁS 
 

Megjött a tél, a vizet szerető ember 
vágyik télen is a vizek partjaira, a 
befagyott vizek jegére. A Dunai 
Vízirendészet információi szerint a 
Duna lassúbb folyású mellékvizein 
megjelent az egybefüggő, de még 
vékony jégtakaró. A gyorsabb mel-
lékvizeken és a főmederben egyre 
nagyobb mértékben zajlik a jég. 

Ahogy a nyári fürdési idénynek 
megvannak az áldozatai, sajnos az 
előírások nem ismeretéből vagy be 
nem tartásából eredően a jeges vizek 
is szedik áldozataikat. 

A vízirendészeti szolgálat szeretné, 
ha ebben az évben csökkennének a 
balesetek, ezért indokoltnak tartja 
kellő időben felhívni a lakosság fi-
gyelmét a jégen való tartózkodás és 
közlekedés legalapvetőbb rendelke-
zéseire. A 46/2001. (XII. 27.) BM sz. 
rendelet ide vonatkozó rendelkezései 
sajnos kevés ember előtt ismertek. 

Indokolt felidézni saját jól felfogott 
érdekünkben a legfontosabbakat. A 
szabad vizek jegén tartózkodni csak 
akkor szabad, ha a jég kellő szilárd-
ságú; nem olvad, illetve nem mozog. 

A gyakorlati tapasztalatok alapján 
az állóvizek jege akkor tekinthető 
kellő szilárdságúnak, ha vastagsága 
eléri vagy meghaladja a 10 cm-t. 

TILOS a szabad vizek jegén tar-
tózkodni: 

– éjszaka és korlátozott látási viszo-
nyok között, 

– járművel, a biztonságos munka-
végzés kivételével, 

– kikötők és veszteglőhelyek terüle-
tén, 

– folyóvizeken. 

Teherbírást csökkentő tényezők: 
– fenékről előtörő kisebb-nagyobb 

források, 
– csatornabekötések, 
– áradás, apadás által kialakított 

jégmozgás, 
– felmelegedés a jégréteget elvéko-

nyítja, ami a jégen tartózkodók szá-
mára veszélyes lehet. 

Folyóvizeken jellemző a befagyás 
folyamatában, hogy a már beállt jég-
mezőre újabb és újabb táblák torlód-
nak, ezek nem biztonságosak, rajtuk 
való közlekedés életveszélyes és 
tilos! 

A folyóvizek jég alatti vízszintvál-
tozásai jégmozgást idéznek elő, apa-
dás következtében a látszólag még 
szilárd jég állapota megváltozik, 
beroppanása várható. Több napos 
melegebb idő hatására a felület mo-
sódik, a jég vastagsága csökken, 
szilárdsága romlik, ezért a rajta való 
közlekedés, sportolás, tartózkodás 
veszélyes. Nagyobb jégfelületen 
különös veszélyeket rejthet a friss 
havazás, mert a jég tényleges állapo-
tát nem lehet időben felismerni. Eze-
ken a területeken az éjszakai tartóz-
kodás különösen veszélyes. 

Felhívjuk azon gazdálkodó egysé-
gek, horgászegyesületek, horgászok 
és magánszemélyek figyelmét, akik 
valamely vízterület tulajdonosai, 
kezelői, hogy amennyiben a jégen 
léket vágnak, jégkitermelést folytat-
nak, kötelesek a jégmentessé vált 
területet távolról felismerhető módon, 
egy méter magasságban elhelyezett, 
legalább 10-10 cm széles piros-fehér 
csíkozású korláttal megjelölni, körül-
határolni! 

Jégkitermelés vagy más – jégen tör-
ténő – munkavégzés esetén a munkál-
tató köteles figyelőszolgálatot szer-
vezni, és mentőeszközt biztosítani. 

Ajánljuk még, hogy azokon a terüle-
teken, ahol felnőttek vagy gyermekek 
tömeges megjelenése várható (pl.: 
szabadstrandok jegén, átkelési he-
lyeknél), a jégből való mentéshez 
felúszó, nagyfelületű tárgyakat (pl.: 
falétrát, pallót) és megfelelő erősségű 
és karbantartott kötélzetet tartsanak 
készenlétben. 

Fontos tanács, hogy a jeges vízből, a 
jégből mentett embert azonnal ne 
vigyük túlfűtött meleg helyre; dörzsö-
léssel próbáljuk a vérkeringését bein-
dítani, természetesen előzőleg a jeges 
ruházatától meg kell szabadítani. Az 
ilyen személyt minden esetben orvosi 
elsősegélyben, orvosi ellátásban kell 
részesíteni. 

Részletesebb tájékoztatást a dunai, 
tiszai és balatoni vízirendészeti szol-
gálatnál, az életmentéssel foglalkozó 
karitatív egyesületeknél kérhetnek. 

A belügyminiszter 46/2001. (XII. 
27.) BM rendelete alapján a jégen 
tartózkodás szabályait, a jégbeszaka-
dások miatt bekövetkezett balesetek 
megelőzése érdekében a vízi-
rendészet fokozottan ellenőrizni fog-
ja! 

Felhívásunk betartása, az állampol-
gárok törvénytisztelete megelőzheti a 
tragikus balesetek bekövetkezését. 

                         Dunai  
Vízirendészet i   

                        Rendőr-  
                      kapitányság 

 

AJÁNLAT 
 

Tárgy:  Az Otto Magyarország Kft. váci telephely 2005. évre vonatkozó hulladékszállítási és ártalmatlanítási díjai 
Visegrád város lakossági kommunális hulladék esetében. 

Szolgáltatás díja 
Állandó lakóegység 640 db 12.000,– Ft/db év   7.680.000,– Ft 
Hétvégi ház 278 db   5.900,– Ft/db év   1.640.200,– Ft 
Utcai hulladékgyűjtő   55 db   5.900,– Ft/db év      324.500,– Ft 
1,1 m3-es konténer   55 alkalom   3.300,– Ft/db alkalom      181.500,– Ft 
     9.826.200,– Ft 
Áfa 15%     1.473.930,– Ft 
   11.300.130,– Ft/év 
Szerződéses kapcsolat folyamatos. 

Vác, 2004. december 10.                                                                                                                       Megyeri Imre 
                                                                                                                                     üzemigazgató 
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VISEGRÁD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
17/2004. (XII. 2.) RENDELETE  

A 8/1991. (XI. 27.) SZ. TÖBBSZÖRÖSEN MÓDOSÍTOTT 
HELYI ADÓKRÓL C. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 

Preambulum 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok-
ról szóló – többször módosított – 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésé-
ben a helyi adókról szóló – többször módosított – 1990. évi C. törvény 1. §. (1) 
bekezdésében és a 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi adókról szóló – 
többször módosított – 8/1991. (XI. 27.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja.  
 

Építményadó 
 

1. §. 
 

(1) A rendelet 3. §. (1) bek. h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
h) a lakás tulajdonnal rendelkező állandó lakosok tulajdonában lévő jármű 

tárolására szolgáló épület, épületrész.  
 

(2) A rendelet 3. §. (3) bek. Helyébe a következő rendelkezés lép: 
(3) 15%-os adókedvezményben részesül a magánszemély tulajdonában lévő, 

több mint fele részben fából készült üdülő. 
 

2. §. 
 

(1) A rendelet 4. §-nak (5) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
(5) Az évi adó mértéke 450,– Ft/m. 

 

3. §. 
 

Záró rendelkezések 
 

(1) A rendelet 21. §. (6) bek. 2. mondata helyére a következő rendelkezés lép: 
E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló többszö-
rösen módosított 1990. évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló módosí-
tott 2003. évi XCII. törvény rendelkezései az irányadók.  

 

(2) E rendelet 2005. január 1-jétől lép hatályba.  
 

Visegrád, 2004. december 2. 
 

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

VISEGRÁD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
18/2004. (XII. 16.) RENDELETE  

A 8/1991. (XI. 27.) SZ. TÖBBSZÖRÖSEN MÓDOSÍTOTT 
HELYI ADÓKRÓL C. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 

Preambulum 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok-
ról szóló – többször módosított – 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésé-
ben a helyi adókról szóló – többször módosított – 1990. évi C. törvény 1. §. (1) 
bekezdésében és a 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi adókról szóló – 
többször módosított – 8/1991. (XI. 27.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja.  
 

Építményadó 
 

1. §. 
 

(1) A rendelet 3. §. D) pontja a következő mondattal egészül ki: 
 – Üdülő: az a pihenés céljára szolgáló építmény, mely nem kereskedelmi cé-

lú szálláshely. 
 

2. §. 
 

Záró rendelkezések 
 

(1) E rendelet 2005. január 1-jétől lép hatályba.  
 

Visegrád, 2004. december 16. 
 

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

Idısek  
karácsonya 

 

Az idősek karácsonyát 2004. december 
18-án tartottuk meg. 254 fő részére 
állítottunk össze csomagokat. A kará-
csonyi műsort ismét a mozihelyiségben 
rendeztük meg. Nagy szeretettel készül-
tek fel az óvodások, az Áprily Lajos 
Általános Iskola tanulói, a Dunakanyar 
Erdei Iskola diákjai, a Primavera tánc-
együttes tagjai, valamint a Junior kör 
szereplői. Minden műsorban szereplő 
gyermek nagyon ügyes volt. Szeretném 
azonban megemlíteni, hogy városunk 
idősebb lakói ízelítőt kaphattak az Ápri-
ly Lajos Általános és Alapfogú Művé-
szeti Iskola tanulóinak zenei tudásáról 
is. Úgy gondolom, ez a műsort és a 
karácsonyi várakozás hangulatát színe-
sebbé tette. Hadházy Sándor polgármes-
ter úr, Kalotai Árpád alpolgármester úr 
és a képviselő-testület nagy része is 
eljött.  

Polgár Zsoltnak köszönhetően város-
unk idősebb polgárait idén ismét egy kis 
megvendégeléssel fogadtuk. A szépen 
feldíszített asztalon finom aprósütemé-
nyek, gyümölcs és üdítő csábította az 
érkezőket. Nagyon szép és kedves gesz-
tus volt; az idősek nagy örömmel fogad-
ták. Polgár Zsoltnak és dolgozóinak ez 
úton is szeretnénk megköszönni a kis 
megvendégelést.  

A csúszós idő ellenére szép számmal 
vettek részt az idősek a műsoron. Remél-
jük, idén még többen el tudnak majd 
jönni! Azok, akik valamilyen ok miatt 
távol maradtak, csomagjaikat még kará-
csony előtt megkapták. Ehhez nagy 
segítséget kaptunk a polgármesteri hiva-
taltól; Zellerné Kati és Ostermann Béla 
segédkeztek a csomagok kiszállításánál. 
Ez úton is köszönjük áldozatkész mun-
kájukat! Elmondhatom, hogy az újfajta 
csomagolási mód bevált, mindenki elé-
gedett volt. Úgy gondolom, hogy nagyon 
szépek és ízlésesek voltak a csomagok.  

Szeretnék köszönetet mondani a mű-
sorban fellépő valamennyi szereplőnek 
és az őket felkészítő pedagógusoknak; 
Polgár Zsoltnak és dolgozóinak a cso-
magok összeállításában, leszállításában 
nyújtott segítségért; Mikesy Tamásnak, a 
művelődési ház igazgatójának, hogy a 
helyiséget rendelkezésünkre bocsátotta, 
és segédkezett a technikai rész lebonyo-
lításában; a képviselő-testület és a bi-
zottságok külsős tagjainak; végül, de 
nem utolsó sorban a polgármesteri hiva-
tal dolgozóinak. 

                                        Vaik Mónika, 



a Népjóléti Bizottság  
                                             elnöke 
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Kilenc kérdés – kilenc felelet 
 

Aki kérdez: Takács Istvánné, aki válaszol: Szebeni Imre 
 

1. Tné: Ki van-e Ön szerint használva Visegrád természeti 
adottsága? 
Sz. I.: Visegrád ebből a szempontból rendkívüli adottsá-
gokkal rendelkezik. Akár egy hegyi vagy Duna-parti sétát 
kíván tenni az ember, Visegrád bármely pontjáról rövid 
időn belül célt ér. Szerintem ezek az adottságok messze 
nincsenek kihasználva még. A Duna is csak elfolyik mel-
lettünk, de a látványon kívül nem igen ,,profitálunk” belő-
le. A város határában lévő két öböl is ,,köszöni szépen” el 
van évek óta pedig vízisportra, vízitáboroztatásra kitűnően 
megfelelne, persze megfelelő feltételek biztosítása mellett. 
Tervek, gondolok már vannak, a megvalósítás módját kel-
lene ,,kitalálni”. Visegrád közvetlen környezetének, he-
gyeinek bemutatására programot lehetne szervezni túrave-
zetéssel, és megfelelő helyeken kivonult vendéglátás biz-
tosításával, iskolákat, belföldi és külföldi idegenforgalmi 
szervezeteket megcélozva. 

2. Tné: Ha Önre lenne bízva, mit fejlesztene, illetve változtat-
na Visegrádon? 
Sz. I.: Mivel Visegrád idegenforgalmi tevékenysége má-
jus–szeptember hónap közé korlátozódik, régi vágyunk, 
hogy ezt az időszakot hogyan lehetne ,,kinyújtani”, illetve, 
hogyan lehetne egész évessé tenni? Én az üdülőszövetke-
zeteket biztatnám és ösztönözném, hogy Visegrádon ver-
jenek tanyát, mert ezek működése egész éven keresztül – 
időjárástól függetlenül – biztosítana adott létszámú ven-
dégkört. 

3. Tné: Ismeri-e az új városközpont tervét? Ön milyen város-
központot képzel el? 
Sz. I.: Részben. Ismereteim szerint a tervezés előkészítése 
folyamatban van, pályázat lett kiírva a terület kialakításá-
ra. Ezek ismeretében az ötletek és a jelentkező igények fi-
gyelembe vételével – és nem utolsó sorban – a megvalósí-
táshoz szükséges összegek ismeretében lehet tovább ál-
modni a városközpont képét. 

4. Tné: Meg van-e elégedve a város külső megjelenésével, 
utcáival, tereivel? Mit javasolna a szépülés érdekében? 
Sz. I.: Mivel viszonylag ,,új” város vagyunk, így hosszabb 
időre van szükségünk ahhoz, hogy a kis lélekszámú köz-
ségünkből városi jegyekkel bíró település legyen. Egy vá-
rosban nem csak egy-két utcának, illetve a város központ-
jának kell kizárólagossággal bírni, hanem átfogó fejlesz-
tést kell megvalósítani. Tudom az igények mindig megha-
ladják a lehetőségeket, de ha tervezünk, elképzeléseinknek 
határidőt adunk és azokat mindenki által ellenőrizhetően 
be is tartunk, akkor jó lesz a közhangulat mert tudhatjuk, 
céljaink megvalósulnak, még ha ehhez – és ez természetes 
– rövidebb-hosszabb időre van is szükség. 

5. Tné: Mi a véleménye az újjá született Rév utcáról? 
Sz. I.: Városunk egyik legszebb és legforgalmasabb utcá-
ja. Jelentős eredménynek tartom az elektromos légvezeté-
kek földbe kerülését, az utca megújulását. Ösztönözném, 
segíteném a lakóingatlanok utcafrontot megjelenítő képé-
nek (kerítés-, homlokzati felújítások) szebbé tételét. Az 
utcát megfelelő mennyiségű szemétgyűjtővel és néhány 
diszkrét hirdetési lehetőséggel látnám el. 

6. Tné: Mi a véleménye a közbiztonságról, valamint a város 
közlekedési és parkolási rendjéről? Van-e javaslata ezzel 
kapcsolatban? 

Sz. I.: Visegrád közbiztonságát a környező településekhez 
viszonyítva megfelelőnek tartom, emlékezve arra, hogy 
kb. 10 évvel ezelőtt még a város (akkor még nagyközség) 
központjában is több betöréses bűneset volt. A közleke-
désről annyit, hogy a városban szinte mindenütt szilárd 
burkolatú út van. Ez jó, de a minőségük miatt az utak 
többségükben felújításra várnak. A Fő utca alsó felének 
egyirányúsítását hosszúnak tartom. Mint szolgáltató, van, 
hogy én is többször ,,keringőzök” ott egy nap. Parkolási 
problémát látok a nap bizonyos szakában a posta, egész-
ségház környékén. El tudnám képzelni, hogy a polgármes-
teri hivatal dolgozói részére az egészségház udvarán ala-
kítsanak ki parkolási lehetőséget a probléma enyhítésére. 
A belső utakon nekünk mint a város lakosainak kellene 
sokszor nagyobb önmérsékletet tanúsítanunk a sebesség 
terén. 

7. Tné: Hogyan van megelégedve a hivatali ügyintézéssel (pl.: 
okmányiroda, posta, önkormányzat)? 
Sz. I.: E téren több pozitív és néhány negatív tapasztala-
tom volt az elmúlt években. Általában segítőkészséget ta-
pasztaltam ügyeim intézésénél, de véleményem szerint ez 
a természetes, mivel a hivatali ügyintézés egyfajta állami 
szolgálat. 

8. Tné: Meg van-e elégedve a város kulturális és egyéb ren-
dezvényeivel? 
Sz. I.: A környező településekhez hasonlítva városunk kul-
turális és egyéb rendezvényeinek terén véleményem sze-
rint nem áll rosszul. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem 
lehet, illetve nem kell bővíteni a rendezvények sorát. A 
történelmi múltunkhoz kapcsolódó Visegrádi Nemzetközi 
Palotajátékok méltán bír nemzetközi ismertséggel. A mű-
velődési ház adott rendszerességgel tartja rendezvényeit 
(kiállítások, előadások stb.), de itt említeném meg a már 
hagyományos nyári zenei rendezvénysorozatot, aminek a 
plébánia templom ad helyet. Zenei téren a szórakozóhe-
lyeknek is színvonalas műsoraik vannak, de a sörolimpia 
is már hagyományos programja lesz Visegrádnak. A Né-
met Kisebbségi Önkormányzat is több rendezvény szerve-
zésére vállalkozik, ebből egyik legjelentősebb a révparko-
lóban június végén megrendezésre kerülő Duna menti né-
metek (svábok) kulturális találkozója, és itt a felsorolás 
közel sem teljes. De kellemes rendezvénynek tartom kará-
csony előtt, a templomkertben a betlehemi sátor előtti ösz-
szejövetelt, amelynek már több éves hagyománya van. (Itt 
például több műsor, fellépés rászervezését is el tudnám 
képzelni.) A rendezvények bővítésére a civil szervezetek, 
egyesületek, klubok  felvállalhatnának egy általuk 
,,kitalált” rendezvény megrendezését, amiből hagyományt 
teremtenének. Ezek kapcsolódhatnának Visegrád termé-
szeti adottságaihoz: a hegyekhez, a Dunához is akár. 

9. Tné: Mi a véleménye a városban tevékenykedő civil szerve-
zetekről? Tagja-e valamelyiknek? 
Sz. I.: Néhányat ismerek, néhánynak a tagja vagyok. Mű-
ködésük megítélése szerintem a tagságra tartozik, mivel 
önszerveződésüket lehetőségeik szerint maguk alakítják. 
Így eredményeiket és gondjaikat is ők ismerik a legjobban. 

Köszönöm a beszélgetést. További jó egészséget kívánok. 

                                     Takács Istvánné (Visegrádi Szövetség) 
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A Dunakanyar Erdei Iskola hírei 
 

Iskolánk Visegrádi Völgy-világ címen nyílt programo-
kat hirdetett meg, a 2004/2005-ös tanévtől. 

Mi a célja és a tartalma ezeknek a programoknak? 
Szeretnénk az érdeklődőkkel megismertetni az iskolában 

folyó, környezeti nevelésre alapozott oktató-nevelő mun-
kánkat. 

A legkisebbeket, az óvodásokat, a Palánta programmal 
várjuk: Az alsósoknak a Magonc, a felsősöknek Csemete 
képzést tartunk. 

Megismerkedhetnek az Apátkúti-patak és a tó élővilágá-
val, megfigyelhetik az erdő élőlényeit és életközösségeit. 
Vízbiológiai és talajvizsgálatokon vehetnek részt.  

Kézműves foglalkozások, természetismereti játékok, 
gyógynövényismeret, újrapapír-készítés és sok más érde-
kes tevékenység várja az érdeklődőket. 

Novemberben az óvodásoknak 3 fordulós levelező ver-
senyt indítottunk. Mi is meglepődtünk, hogy Esztergomtól 
Szentendréig több óvodából milyen sok feladatlap érkezett 
vissza. Gyönyörű, őszi levélből készült képeket kaptunk az 
ovisoktól. 

A 109 versenyző részére január elején küldjük a máso-
dik, január végén pedig a harmadik forduló feladatlapjait.  

Február 15-én lesz az ünnepélyes eredményhirdetés. 
Erre a napra tervezzük a nyílt napot is. 
 

Meghívó 
 

A Dunakanyar Erdei Iskola tanulói – a Magyar Kultúra Napja alkalmából – január 21-én 16 órakor 

Oscar Wilde 

Boldog herceg 

címő darabját adják elı a moziban, melyre minden érdeklıdıt szeretettel várunk. 

A belépés ingyenes. 

 

Gratulálunk, Tibi! 
 

December 8. a magyar vállalkozók 
napja.  

E napon a vállalkozók különböző 
érdekképviseletei a tagjai közül ki-
emelkedő teljesítményt nyújtókat 
elismeri, jutalmazza, méltatja, és 
példaképpé állítja a többi vállalkozó 
társai elé. Így tette a Vállalkozók és 
Munkáltatók Országos Szövetsége 
(VOSZ) is, immár második alkalom-
mal e jeles napon. 

Abban a megtiszteltetésben volt ré-
sze a Visegrádi Vállalkozók Egyesüle-
tének (VVE) – mint a VOSZ tagszer-
vezetének –, hogy egy tagunkat  fel-
terjeszthettük  a  2004. év vállalko- 

zója cím elnyerésére. A VVE élt ezzel 
a lehetőséggel, a VOSZ elnöksége 
pedig elfogadta és megszavazta a 
jelöltünket. Így büszkén jelenthetem 
be, hogy az 

2004. év vállalkozója  
címet 

ZELLER TIBOR 
tagtársunk vehette át ünnepélyes kere-
tek között, december 8-án, a Tulip Inn 
Budapest Millennium szállodában 
rendezett ünnepségen. 

Az ünnepi hangulat csak fokozódott 
az est folyamán, hisz a Nemzeti Szín-
házban  rendezett  Príma Primis- 

sima díjátadó gálaest meghívott ven-
dégei között lehettünk, és tapsolhat-
tunk a kitüntetetteknek. 

Tibi! Büszkék vagyunk rád! Kíván-
juk, hogy hosszú éveken keresztül 
ilyen ambícióval, jó egészséggel és 
még több sikerrel folytasd itt, Vise-
grádon a vállalkozásodat, mellyel 
nagyban hozzájárulsz Visegrád jó 
hírnevének öregbítéséhez! 

Minden visegrádi lakosnak sikeres új 
évet kívánok a Visegrádi Vállalkozók 
Egyesülete elnöksége nevében! 

Tisztelettel: 
Kovács Gábor 

                                        elnök 
 

Köszönet a könyvekért 
 

Megbecsülendő és hasznos hagyománnyá vált, hogy a visegrádi polgárok és a nem itt lakó, de városunkhoz kötődő 
emberek könyveket adományoznak könyvtárunknak. Ezek az adományok jelentősen hozzájárulnak a könyvállomány 
gyarapodásához és a választék bővüléséhez.  

2004-ben könyveket ajándékozott: Balogh Marion, Baloghné Váradi Éva, Borsody István, Dr. Dobos Irma, Gyulai 
Kálmánné, Hibbey Zsombor, Dr. Hintenberger András, Horváth István, Kreisz Flóriánné, Magyar László, Szomory 
György, Zörgő Tibor. A könyvtárlátogatók és a leendő olvasók nevében is köszönjük. Könyvadományokat ebben az 
esztendőben is köszönettel fogadunk. 

Könyvtárunk újság- és folyóirat-beszerzési kerete behatárolt, nincs módunk figyelemmel kísérni a nyomtatott sajtó-
ban a városunkról megjelent és megjelenő írásokat. Kérjük ezért a visegrádi lakosokat és a városunkhoz kötődő polgá-
rokat, ha Visegrádról szóló tudósítással találkoznak, szíveskedjenek behozni a könyvtárba! Lemásoljuk azt, és az új-
ságot, folyóiratot természetesen visszaadjuk. 

A könyvtárlátogatóknak, a könyvtárunkat támogatóknak békés, boldog új esztendőt kívánunk! 
                                                                                                                                         Kálazy László könyvtáros 
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Táncolni öröm 
 

…láthattuk december 19-én, vasárnap 
este a Sirály étteremben. A német 
kisebbségi esten először a visegrádi 
Fellegvár óvoda nagycsoportosai 
lejtették a táncot. Őket követték az 
Áprily Lajos Általános Iskola 2. és 3. 
osztályának tanulói. Majd a színvona-
las programok után következett a bál, 
ahol felnőttek keringőztek, polkáztak, 
mazurkáztak. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visegrád azok közé a sváb települé-

sek közé tartozik, ahol ápolják a 
hagyományokat, a szokásokat újra 
felelevenítik (pl. sajbázás), és rend-
szeresen báloznak. Mindez vidám, 
pajkos hangulatban. 

Az óvodai német nemzetiségi tánc-
nak az óvodában már évek óta van 
gyakorlata, szeptembertől az általá-
nos iskolában is lehetőség nyílott rá. 

Heti egy órában a népismeret óra 
keretében énekelnek, táncolnak a 
gyerekek. Ezen kívül ritmus játéko-
kat, mozgásos  játékokat,  német  ká- 

nonokat tanulnak. Vidám bemelegí-
téssel kezdődik az óra, melyet járá-
sos-tapsos gyakorlatok követnek. 
Ezután következik a tánc megtanulása 
és begyakorlása. Óra végén még egy 
kis játék vagy kreatív tánc is belefér. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bár kevés gyerek mondhatja magát 
igazán svábnak, nyitottak az újra, az 
órákon nagy a lelkesedés. Nem kife-
jezetten fellépésre készülünk, de néha 
bemutatnak néhány táncot a tanultak-
ból. Így történt ez karácsony előtt is.  

Örültem, mert olyan gyerekek is 
szerepeltek, akik egyébként nem 
szívesen teszik ezt. Örültem, hogy 
végül is minden lány hazavitte az  
alsó  szoknyát,  szoknyát,  kötényt  és 

szívesen viselte. Itt szeretném megkö-
szönni a szülőknek a ,,meg-örökölt” 
szoknyák rendbetételét és a gyerekek 
biztatását, valamint azt, hogy lehető-
vé tették gyermekük fellépését a sűrű 
adventi programok közepette. Szeret-
ném még megköszönni Bártfainé 
Répás Ildikónak, hogy az utolsó tánc-
hoz kölcsönadta dédnagymamája 
hímzett kendőjét. Jó volt látni, hogy a 
gyerekek élvezték is a táncot. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az idén lesz tíz éves a testvérvárosi 
kapcsolat Obergünzburggal. Iskolánk 
tanulói Németországba utaznak, ősz-
szel pedig ők látogatnak el hozzánk. 
Reméljük, hogy a tánc is segíteni 
fogja a kapcsolat kiteljesedését, egy-
más megismerését és a kultúrák köze-
ledését. 

Bene Éva 
 

FLÓRA-DÍJ 
 

Ismét új színnel gazdagodott városunk kulturális palettája! December 19-én, a kisebbségek napján az Áprily Lajos 
Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2. és 3. osztályos tanulói sváb táncot mutattak be. Előadásukból annyi báj, 
kedves tisztaság sugárzott, hogy a meglepetésen túl mindenkinek mosolyt csalt az arcára, olykor meghatódottságot is. 
Kihúzott derékkal, a párok egymásra figyelve és mosolyogva adták elő az életkoruknak megfelelő játékokat, táncokat. 
Láthatóan ők maguk is élvezték, hogy jókedvet varázsolnak a nézők körében. Betanítójuk Bene Évike, akinek kö-
szönjük, hogy felvállalta a táncoktatói tanfolyam elvégzését és gyermekei nevelése mellett időt szakított a táncokta-
tásra.  

Gratulálunk, és méltán ítéljük 2005. év első Flóra-díját a kis táncosoknak és oktatójuknak.  
                                                                                                                                       M. A. 

 
CD és kazetta Dunabogdányból 

A Dunabogdányi Sváb Zenekar CD-t és kazettát készített, mely a múlt év végén meg is jelent. A polkák, keringők és 
foxok mellett indulók is helyet kaptak a lemezen. Ha valaki vásárolni szeretne belőle, nem kell átutaznia Dunabogdány-
ba, megteheti itt Visegrádon, a művelődési házban is. A CD ára 1500,– Ft, a kazettáé pedig 1000,– Ft. 

Jó szórakozást kívánunk a remek zenék hallgatásához!                                                                                        M. T. 



XXI. évfolyam 1. szám                                         VISEGRÁDI HÍREK                                                                       9
 

A MÁTYÁS KIRÁLY MŐVELİDÉSI HÁZ HÍREI 
 

Köszönet! 
A Visegrádi Hírek októberi és novemberi számában lehetett 

olvasni arról a felhívásról, mely a kárpátaljai gyerekek karácso-
nyát volt hivatott szebbé tenni. 

Örömmel számolhatok be a felhívás sikeréről. Az összegyűlt 
ajándékokat december 12-én vittük ki Nagyszőlősre. Egy kis 
teherautónyi ajándékot sikerült kijuttatnunk, melynek nagy része 
játék és könyv volt. Az adományok mintegy 30%-a teljesen új 
bolti áru volt. Mintegy 40%-a volt az olyan használt, de igen jó 
állapotú ajándék, mely bármilyen célra felhasználható, míg a 
maradék 30% olyan, melyet könyvtárba, illetve óvodákba jutta-
tunk el, ahol még jól hasznosíthatóak. Természetesen átadtuk a 
kis számban összegyűlt ruhaneműt is, illetve többen készpénzt 
ajánlottak fel, melyet szintén továbbítottunk. 

Nehéz lenne megjósolni, hogy darabszámra mennyi ajándék 
gyűlt össze; azt, hogy ez milyen értéket képviselt, végképp nem 
lehet megmondani. Ha annyit írok, hogy plüss állatkából 4–500 
db, társasjátékból és puzzle-ből kb. 50–60 doboz gyűlt össze, 
akkor nem mondok sokat; babákból, kisautókból és minden 
egyébből is több száz. Ajándékként felhasználható könyvből is 
három nagy láda gyűlt össze, mintegy 120–150 kötet. Biztos, 
hogy a vadonatúj könyvek és játékok értéke meghaladta a 250 
ezer forintot, és legalább ennyit tett ki a többi felajánlás értéke is, 
de lehet hogy több volt.  

Azt gondolom, ebben az esetben valóban nem kell a darabszá-
mot és az értéket méregetni, ezért nem is tettük. Ha elértük a 
célunkat – márpedig elértük, ezt támasztja alá az a köszönőlevél, 
melyet karácsony után küldtek Kárpátaljáról –, hogy néhány 
embernek örömet szereztünk, néhány gyermek számára szebbé 
tettük a karácsonyt, akkor már érdemes volt megtenni mindazt, 
amit megtettünk. 

Most itt az újság hasábjain is mindenkinek megköszönöm 
mindazt az ajándékot, segítséget és felajánlást, amellyel sikeressé 
tette ezt az akciót. Hálás köszönet érte! 

Mikesy Tamás 
 

KRESZ tanfolyam 
KRESZ tanfolyamot indítunk a A, B, C, Sm kategóriákban a 

Mátyás Király Művelődési Házban. Az elméleti képzés itt Vise-
grádon lesz, a vizsgákat Szentendrén kell letenni. Az oktatás 
általában heti két alkalommal történik a kora esti órákban, a 
résztvevőknek a legjobban megfelelő időpontban. A tanfolyam 
díját részletekben is lehet fizetni. Egy csoport indításához leg-
alább 10 fő jelentkezése szükséges. 

Aki a rövid ismertetőnél részletesebb információt szeretne kap-
ni, azokat szívesen látjuk a művelődési házban, vagy telefonon a 
398-128-as és a 06 (30) 386-8010-es számokon. 
 

Néhány sorban a moziról 
A rendszeres mozilátogatóknak nyilván feltűnt, hogy 2004. 

novembere óta a pénteki napokon igényesebb, értékesebb filme-
ket vetítünk a moziban. Nem szívesen írom le azt, hogy művész-
filmeket vetítünk, mert sokaknak automatikusan az ugrik be, 
hogy akkor unalmas, nehezen emészthető alkotásokat láthatunk 
ilyenkor. Pedig ez nem igaz, sőt éppen az ellenkezője az igaz a 
legtöbbször. Tehát aki szereti a jó filmeket, kérem, figyelje a 
moziműsort, biztosan talál az ízlésének megfelelőt. 

A jegyárak tekintetében apró változás az, hogy a felnőtt jegy 
ára január 1-jétől 300,– Ft-ba, a gyerekjegy 200,– Ft-ba kerül. 

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk a vetítésekre, jó szóra-
kozást kívánunk! 

Felhívás 
2005-ben a korábbi évek hagyományának megfelelően szeret-

nénk elkészíteni a város eseménynaptárát, és azt a Visegrádi 
Hírek hasábjain közzétenni úgy, ahogy ezt már megszokhattuk. 
Ezért azzal a kéréssel fordulunk minden olyan szervezethez, 
intézményhez és magánszemélyhez, akik 2005-ben bármilyen 
közérdeklődésre számot tartó eseményt kíván szervezni, tegye 
közkincsé azt ebben a formában is. A rendezvények között nem 
kívánunk különbséget tenni, lehet az nagy bál vagy kis előadás, 
minden fontos lehet, hiszen így tudjuk teljes mértékben bemutat-
ni városunk kulturális életét, így lesz teljes az eseménynaptár. De 
várjuk a nem kulturális események listáját is, hiszen épp oly 
fontosak lehetnek ezek is. 

Arra kérünk mindenkit, hogy 2005. január 31-ig juttassa el 
közzéteendő információit az önkormányzat kulturális bizottságá-
hoz vagy a művelődési házba. 

Segítségüket előre is köszönjük. 
 

A művelődési ház szeretettel meghívja Visegrád lakosait  
a hónap utolsó péntekén megrendezendő  

előadás-sorozat következő alkalmára, mely 
2005. január 28-án (pénteken) 18 órától lesz  

a könyvtárban. 
Ebben a hónapban 

Iván László 
diaképes előadását hallgathatják meg 

A visegrádi vár története a kezdetektől 1685-ig címmel 
Ez az alkalom ad lehetőséget arra is, 

hogy Visegrád lakossága megismerhesse 
Iván László ugyanezzel a címmel most megjelent könyvét. 

A kötet természetesen meg is vásárolható ezen az estén. 
Mindenkit szeretettel várunk! 

 

Mátyás Király Művelődési Ház 
és a Gézengúz Alapítvány 

tisztelettel meghívja a város lakosságát  
a művelődési házba 

2005. február 12-én szombaton 15 órára 
„A csepp” 

című fotópályázat legjobb képeiből 
válogatott VÁNDORKIÁLLÍTÁS 

megnyitójára 
A kiállítást megnyitja: 
Dr. Schultheisz Judit 

orvos, az alapítvány alapítója 
Közreműködnek 

az Áprily Lajos Általános Iskola zenetagozatának tanulói. 
A kiállítás 2005. február 28-ig 

tekinthető meg a könyvtár nyitva tartása szerint 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 

 

Emlékkoncert 
2005. február 11-én (péntek este) emlékkoncertet rendezünk 

a hét éve elhunyt visegrádi születésű világhírű jazzgitáros, 
Zoller Attila emlékére a Don Vito pizzériában (ez Zoller Attila 
szülőháza). 

Az érdeklődőket Simon Géza Gábor jazztörténész, a Zoller-
monográfia szerzője köszönti, majd a Pege Quartett ad koncer-
tet. Az est vendége lesz Babos Gyula gitáros. 

Mindenkit szeretettel várunk! 
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NEMZETISÉGI OLDALAK  – Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat 
 

 

Összefoglaló Összefoglaló Összefoglaló Összefoglaló     
a Német Kisebbséga Német Kisebbséga Német Kisebbséga Német Kisebbségi Öi Öi Öi Önnnnkormányzatkormányzatkormányzatkormányzat    

december 19december 19december 19december 19----én megtartott én megtartott én megtartott én megtartott     
estjestjestjestjéééérılrılrılrıl    

 

Nemzetiségi napunkat már hagyományosan a Sirály étte-
remben tartottuk 2004. december 19-én. 17 órától a két Him-
nusszal kezdődött a rendezvény, majd az éves beszámolóval 
folytatódott. A műsort az óvodások, iskolások, énekkar, 
fúvószenekar tagjai adták. Meglepetés vendégünk a 
dunabogdányi fúvószenekar volt, Schwartz József vezényle-
tével. Nagyon tartalmas előadást hallhattunk. A zenekar 
népszerűsítésére az általuk elkészített CD-lemezt is magukkal 
hozták, melyet meg lehetett vásárolni. 

A jó és vidám hangulatról a Mozart-Bend: Zeller Tibor 
gondoskodott. 

A hangulat közepette már sokan várták a ,,zónás” lányok 
fellépését. Erre a napra egy régi, már feledésbe merült táncot 
kutattak fel, ezt táncolták el nekünk, bevonva a jelenlévőket 
is. Ez a tánc az úgynevezett ,,párnás” tánc. Nagy sikert arat-
tak vele. Köszönjük! Még sok hasonló sikert kívánunk nekik. 

Az éves beszámoló kiemelt része volt az emléklapok átadá-
sa. Nemzetiségi önkormányzatunk megalakulásának 10. 
évfordulója alkalmából a jelenlegi vezetőség egybehangzó 
döntése alapján az elmúlt kisebbségi vezetőknek emléklapot 
adományozott. Engedjék meg, hogy nevüket itt az újság 
hasábjain is felsoroljam:  

Kissné Schüszterl Ágnes nyolc évig a Német Kisebbségi 
Önkormányzat elnöke volt; 

Schmidtné Gerstmayer Anna vezetőségi tag volt; jelenleg is 
nagyon jó a kapcsolatunk, és együttműködést tart fenn a 
jelenlegi vezetéssel; 

Schandl Lajos nyolc évig a vezetőség tagja volt. Jelenleg is 
nagyban segíti munkánkat, az énekkar tagja; 

Szikriszt József nyolc évig a vezetőség tagja volt, jelenleg is 
az énekkar tagja; 

Zeller Márton nyolc évig a vezetőség tagja volt; úttörő 
munkát végzett a fúvószenekar létrehozásában; 

Bergmann Károly vezetőségi tag volt; 
Scheili Lászlót a jelenlegi vezetés közösségünk örökös tag-

jává választotta tíz éve tartó segítőkész munkájáért. A még 
fellelhető hagyományok ápolásában, továbbadásában nagy 
szerepe van. 

Köszönjük fáradozásukat, mert áldozatos munkájuk nélkül 
ma nem létezne önkormányzatunk! 

Köszönöm Zeller Tibor úrnak és dolgozóinak, hogy lehető-
séget adtak rendezvényeink lebonyolításához. 

Köszönöm a sok segítséget, támogatást, munkát önkor-
mányzatunk nevében, amit számtalan visegrádi polgártól 
kapunk, legyen az fizikai, erkölcsi, anyagi támogatás. 

A polgármesteri hivatal dolgozóinak az egész éves munkát, 
kölcsönös együttműködést. 

Az énekkar és fúvószenekar egész éves munkáját. 
Külön köszönöm Ott Rezső és Németh Tamás áldozatos 

munkáját. 

                                         Burgermeister Istvánné, 
a Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke 

A zenekarról 
 

Elhatározásunk értelmében ebben a számban szót kap a német 
kisebbség zenekara is: szólni kell néhány szót az Ott Rudolf 
zenetanár-karmester által vezetett zenekarunkról, amelynek 
tagjaival nagyon is meg vagyunk elégedve. Akik a büszkesége-
ink. Úgy az idősebbek, mint a fiatalabbak. És ezúton köszönjük 
meg nekik a 2004. évi szorgalmas munkájukat. Ők az ünnepsé-
geink egyik ,,fő száma”. Akik jól tudják, hogy ennek a 
,,csapatmunkának” a lelke a gyakorlás. És ennek – a lehetőség 
szerint – eleget is tesznek. A ,,ráérősebb” idősek rendszeresebb, 
az ,,elfoglalt” fiatalok egy kissé ,,hézagosabb” résztvevői a pró-
báknak. Lényeg, hogy amikor számítunk rájuk, akkor egységesen 
részt vesznek a rendezvényeinken. Ezért – jutalmul – a lehetősé-
gek szerint igyekszünk nekik egy-egy jutalomkirándulást is 
szervezni. Ilyen volt pl. a 2004. évi aggteleki kirándulás is, ahol 
a csodásan fejlődő barlang bejárásán kívül útba ejtettük az 
egerszalóki termálszálló építkezését is; az ideiglenes 
,,medencétől” kezdve egész a földmunkálatokig mindent. Ez a 
kirándulás is egy nagyon tanulságos út volt. A zenekar tagjai 
élvezték, és egy formás kis beszédben megköszönték az utat a 
szépasszonyvölgyi ,,meglepetésúttal” együtt. 

Igen! Ez egy gyönyörű nap volt. Örülünk, hogy örömet szerez-
hettünk. És sok kitartást, ehhez az évi szorgalomhoz hasonlót 
kívánunk a 2005-ös évre is.                                           N. K. Ö. 

 
RÖVID HÍR 

 

Közvetlen karácsony előtt a Német Kisebbségi Énekkar a 
Fővárosi Kórház gizella-telepi beutaltjainak és személyzeté-
nek több fellépővel karöltve műsoros estet adott, amelyet a 
helyi tv is közvetített. A kórház vezetői köszönik a szereplést az 
énekkarnak. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egy Sirály-beli pillanatfelvétel 
 

MEGHÍVÓ 
Szeretettel meghívjuk a város lakosságát 

2005. február 5-én (szombaton) rendezendő 

FARSANGI BÁLUNKRA 
Helyszín: Magyar László tornacsarnok 

Kezdési időpont: délután 18 órától 
Músor, zene, tánc, büfé 

Német Kisebbségi Önkormányzat 
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Az én mesekönyvem 
A szegény ember és három lánya 

Stefanek Erzsébet – III. kategória – III. díj  (Bozóky Mihály Általános Iskola összevont osztálya, Pilismarót) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egyszer volt, hol nem volt, a hetedhét országon is túl élt egy 
szegény ember és annak három lánya. A szegény ember elindult 
szerencsét próbálni. A két idősebb lánya mindent kért, de a legki-
sebb nem tudta, hogy mit kérjen. 

Az egyik nap a szegény ember meglátott egy kicsike kunyhót, 
és ott állt mellette egy nagyon különleges tó, és benne nem egy 
hétköznapi hal volt, hanem egy aranyhal. Az egyik nap a szegény 
ember odament a tóhoz horgászni, és kifogta az aranyhalat. Az 
aranyhal megszólalt, és azt mondta a szegény embernek:  

– Teljesítem három kívánságodat!  
Mivel a két idősebb lánya nagyon szép ékszereket és ruhákat 

akart, az édesapjuk kért fülbevalót és nyakláncot, karkötőt és 
gyűrűt, szoknyákat és blúzokat, cipőket és pulcsikat, nadrágot és 
papucsot. Az édesapjuk hazament, és akkor a legkisebb lánya 
elmondta neki, hogy mit is kér. A leány azt mondta az édesapjá-
nak, hogy ő egy házat szeretne kérni az aranyhaltól.  

Az édesapja elindult a tóhoz, de közben nagy vihar keveredik. 
Meglátja az aranyhal testvérét, hogy bajban van. Megmenti a 
kishalat, amint a kis vízben fuldokol. Rögtön kimenti a vízből. A 
kishal megköszönte neki, hogy segített. A csapzott kishalat visz-
szavitte a testvéréhez, aki azt kérdezte tőle, hogy mi történt. A 
szegény ember elmondta neki, hogy éppen arra ment, mikor meg-
látta a kishalat, hogy fuldokol. Az aranyhal megkérdezte a sze-
gény embertől, hogy mi járatban van. A szegény ember elmondta 
az aranyhalnak, hogy a legkisebb lánya egy szép nagy házat sze-
retne. A hal teljesítette a kívánságát, mert megmentette a testvér-
ét. 

A három lány és az apjuk boldogan éltek a kis házban, amíg 
meg nem haltak. 

 

,,Áprily-hét anno” (Folytatás a 2. oldalról) 

is, és kell, hogy meghatározó kötődése legyen gyermekeink-
nek is. Vállalhat-e ma a XX. század végén egy iskola neme-
sebb értéket, mint a változó és nyugtalan világban biztos 
támpontok, tartós és igaz emberi értékek kialakítását, olyan 
fogódzókét, mint a tájhoz, hazához, egymáshoz való kötő-
dést? 

Példákat kerestünk, példát választottunk Áprily Lajos sze-
mélyében. Ő ember tudott maradni a nyugtalan és változó vi-
lágban. Szelíd, halkszavú költészetét sok méltatója kiemeli, 
de mint az igazi zsenik esetében, az általa megfogalmazott 
jóslat is megvalósult; mert hosszú idők után eljött a csodák 
perce: »A mély megkondult, s a bolt alól harangtisztán ki-
csendül, s magasra száll az ember dallama.« 

Iskolánk öreg falai közt ezt az emberi hangot kell szállni 
hagyni, ez kell, hogy megérintse az itt tanuló diákot, az itt ta-
nító nevelőt, ez a szellem kell, hogy kisugározzon és egyre 
táguló körben érintsen meg másokat is. 

E gondolatok jegyében helyezem el az emlékfalra az okira-
tot, ami örök mementóként az elmondottak vállalására köte-
lez bennünket.” 

A versek, dalok, zeneművek tolmácsolói megérdemlik, 
hogy név szerint is megőrizzük őket krónikánkban. A vers-
mondók Áprily Lajos alábbi felsorolt verseit mondták el: 
Kiss Ágnes 7. o. Fegyvertelen vadász dala, Jékely Máté 1. o. 
Koncert, Papp Éva 8. o. Marasztanálak májusom, Szigeti Ju-
dit 4. o. Erdei út, Burgermeister Ágnes 3. o. Szeptemberi fák, 
Anda Bálint 8. o. Hóban, Vajda Olívia 8. o. Apám emléke, 
Borsody Réka (1986-ban végzett) A somvirágos oldal, ifj. 
Dr. Brenner József (1975-ben végzett) Vallomás, Mayer Ka-
talin (1976-ban végzett) székely népdalokat énekelt, Zongo-

rán Szigeti Judit 4. osztályos és Szigeti Ágnes 5. osztályos 
tanulók Bartók-darabokat adtak elő. 

Az ünnepi műsor befejezéseként Áprily Lajos hangja szólalt 
meg ismét, majd a Szózatot énekelték el a jelenlévők. Ezt kö-
vetően Hugai Tiborné tanácselnök leplezte le az iskola falán 
lévő új címtáblát: 

,,Az egyszerű tábla felirata tudatja mindenkivel, aki erre 
jár, hogy ez az iskola Áprily Lajosnak, a költőnek a nevét vi-
seli. Áprily Lajos és Visegrád számunkra fogalompár; elvá-
laszthatatlanul egymáshoz kötődnek. Az otthonul választott, 
szülőföldre emlékeztető táj sok gyönyörű verssel vonult be a 
magyar irodalomba. Szeretjük és tiszteljük a költő-tanárt, aki 
nemcsak vallotta, hanem élte az Arany János-i életelvet: 
»Ember lenni, mindig, minden körülményben.« Szolgáljon 
költészete, humánuma olyan vezérfonalul, ami öröklődik 
majd nemzedékről nemzedékre, hogy magasra szálljon »az 
ember dallama«”. 

A centenáriumi rendezvénysorozat és a névadó ünnepség 
lezárásaként megkoszorúztuk Áprily Lajos sírját. 

Az 1987. november 14-i névadóünnepség méltó és szép 
eseménye volt a költő születése 100. évfordulójának. Kaput 
nyitott ahhoz, hogy egy arra érdemes, Visegrádhoz sok szálon 
kötődő alkotó ember szellemi öröksége megőrződjön, felada-
tává tette egy intézménynek, hogy méltó legyen, méltóvá vál-
jon ehhez a szellemi örökséghez.       

                                                                           Mezei Anna 
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 „Szigeti Antal” 
emlék teremlabdarúgó kupa I. fordulója 

 

Helye-
zés 

 

Név 
 

Győzelem 
 

Döntetlen 
 

Vereség 
 

Pont 
 

Gólkülönbség 

  1. DON VITO 13 0   1 39 113:  25  
  2. REAL BRIGANTI 11 0   3 33 113:  46 
  3. DREAM TEAM 10 2   2 32  73:  22 
  4. SUHANÓK 10 1   3 31   74:  27 
  5. FC BOTLÁB   8 2   4 26   83:  50 
  6. DOKI TEAM   8 1   5 25   66:  57 
  7. KÁVÉZÓ RENDŐRÖK   7 1   6 22   58:  57 
  8. BAKTER BROTHERS   6 4   4 22      30:  33 
  9. ZINGER   7 1   6 22   52:  57 

10. SILVANUS   5 2   7 17   56:  63 
11. TBC-KŐSAS   5 0   9 15   35:  71 

12. GREEN DEWILS   2 2 10   8   32:  49 
13. MEGLEPETÉS   2 1 11   7   28:  99 
14. PEMZLI GENG   2 0 12   6   28:  80 
15. LÉGIÓ TEAM   0 1 13   1   19:132 

 

A csapatok egyre jobb teljesítménye, a sportszerű, iz-
galmas meccsek, a nézők és az éppen pihenő játékosok 
kényelmét szolgáló büfé üzemeltetése következtében elér-
tük, hogy egyre több a szurkoló az idei kupán. A szabá-
lyokat évek óta finomítjuk, próbáljuk a helyi viszonyokhoz 
igazítani, talán ennek köszönhető a soha nem látott számú 
csapat, amely ebben az évben részt vesz a kupán. A 15 
csapat között vannak évek óta változatlan felállásban ne-
vezők, vannak, akik minimális változással de évről évre 
neveznek és vannak, akik nevet változtattak. A tagváltások 
általában a csapatok között ide-oda vándorló játékosok és 
csekély mértékben új játékosok érkezése miatt van. Min-
den csapatkapitány próbál egyre jobb, hatékonyabb csapa-
tot összeállítani, ennek érdekében igyekszik a legjobb 
játékosokat magához csalogatni, felkutatni. Az idei kupa 
két teljesen új csapattal és egy rövid ideig visszavonult, 
ám idén újra nevező csapattal bővült, egy csapat régi név-
vel, de teljesen új tagokkal indult, így összesen 149 ember  
focizik az idei kupán, ebből Visegrá- 

don dolgozik, illetve helyi lakos kb. 80 fő. A kupán sze-
replők és a nézőként megjelenő szomszéd települések 
fiataljai, a visegrádi fiatalok és felnőttek között jó a kap-
csolat, barátságok szövődnek. A szurkolás közben felfor-
rósodó hangulat a mérkőzések végére lecsendesedik és a 
csarnokból kilépő emberek barátként, vidáman hagyják el 
a helyiséget. Hétfőnként és minden második szerdán 
17.30-tól 21 óráig a csarnok előtt járók biztosan felfigyel-
tek már a rengeteg autóra, amely a Rév utca és környékén 
ebben az időben parkol. Bizonyára megfigyelték már, 
hogy ilyenkor a környék presszói megtelnek csevegő, 
élménybeszámolót tartó, viccelődő vidám emberekkel, 
szurkolókkal, focistákkal és barátaikkal. 

Az egyre több néző jó hatással van a focistákra, jól esik 
nekik az érdeklődés, a biztatás. 

A második forduló január 5-től március 9-ig tart.  
Jó játékot, jó szurkolást, jó egészséget 

és békés, boldog új évet kíván mindenkinek  
                                  a szervező:             Bártfai István 

 

 

A „Visegrád Sportjáért Közalapítvány” 
támogatási felhívása 

 

Amennyiben még nem rendelkezett másként, felhívjuk figyelmét, hogy ebben az évben ismét módjában áll személyi 
jövedelemadójának 1%-ával támogatni településünk sportlehetőségeit! Az összegből igény szerint támogatjuk az idő-
sebbeknek, nőknek, fiataloknak szóló sporteseményeket, táborokat!  

Kérjük, hogy adója 1%-ának számlánkra történő befizetésével járuljon Ön is hozzá Visegrád sportéletének erőteljes 
javulásához, színesítéséhez!  
 

Az egészséges élet, valamint gyermekeink lehetőségeinek bővítése 
közös célunk kell, hogy legyen! 

 

VISEGRÁD SPORTJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 
Adószám: 18666117–1–13 

           

                                                                                                                                                  Köszönettel : 
 

az Alapítvány Kuratóriuma 
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Évzáró programok 
a Visegrádi Sziget Egyesület közösségi házában 

 

Még csak november utolsó hetére lapoztunk a naptárban, 
mikor a közösségi házban már igazi ünnep előtti sürgés-
forgás, valódi készülődés kezdődött.  

November 24-én a baba-mama klub tagjai nekiláttak és 
elkészítették adventi koszorúikat. A légkör igazán családi-
as volt, a mamák dolgoztak, a babák pedig – hisz ők is 
jelen voltak –, mintha csak tudták volna, hogy most valami 
nagy dolog készül, olyan jók voltak, mint ez előtt még 
soha. A sikerélmény óriási volt, hiszen a koszorúk gyö-
nyörőre, egyedire sikerültek és többnyire olyan kezek 
készítették őket, akik hasonlóval ez előtt  nem igen foglal-
koztak. A végeredményt pedig az elégedett, mosolygó 
arcok tudták a legjobban kifejezni.    

November 27-én, szombaton a Junior kör gyermekfog-
lalkozásától volt élettel teli az épület, ők szintén koszorú-
kat kötöttek és az ezt követő két szombaton délután pedig 
karácsonyi ajándékokat készítettek szüleiknek, barátaiknak 
és testvéreiknek. 

December 5-én 16 órától 21 óráig az egyesület két Miku-
lása lovas kocsin meglátogatta a város gyermekeit, 39 
helyre kellett eljutniuk, ehhez kb. 90 csomagot kellett 
összeállítani és becsomagolni + kis csomagok, szaloncu-
kor, hogy ne érje váratlanul a Mikulást, ha utcán kószáló 
gyerekekkel találkozik. (Mindezt társadalmi munkával, 
erre az estére felajánlott lovas kocsikkal, a hajtók szíves 
közreműködésével és egy nagyon kedves támogatónk 
adományaiból tudtuk megvalósítani. Köszönjük!) Továbbá 
meglátogatta a Mikulás 8-án délelőtt a baba-mama klub-
ban a legkisebbeket is. A picik kerekre nyitott szemmel 
fogadták a nagyszakállút, és zörögve, zizegve játszadoztak 
a csomagokkal. Akadt viszont olyan is, akinek meglepett-
ségét még a szaloncukor és a kis csomagok zörgése sem 
volt képes eloszlatni. 

A következő héten, 15-én a baba-mama klub ünnep előtti 
utolsó összejövetelén azonban már kizárólag mosolygós 
szemeket lehetett látni, kis karácsonyi ünnepséggel kö-
szöntötték egymást a mamák, a  gyerekek pedig né- 

hány új, az egyesülettől kapott közösségi játékot vehettek 
birtokba, melyet boldogan ki is próbáltak. 

Másnap, 16-án az idősek is az évi utolsó tornafoglalko-
zásukat tartották, melynek végén gyertyafény, süti és üdítő 
mellett tudtak egymásnak boldog ünnepeket kívánni. Ők a 
női torna tagjaival közös ajándékot kaptak, gumiszalago-
kat a tornához, melyek mindkét csoport foglalkozásainak 
hatékonyságát nagymértékben fokozzák. 

A két ünnep között csak egyetlen program volt a közös-
ségi házban, a 29-i „SZIGET” pingpong kupa, mely 19 
nevezővel és a népes közönséggel igazán jó hangulatban 
zajlott. A versenyzők 16 órától 19 óráig 3 asztalon „gyúr-
ták” egymást, míg 3 vereség után ki nem estek. Volt, aki 
ez alatt a 3 óra alatt 10 meccset tudott lejátszani, volt, 
akinek csak 3 sikerült. A szurkolók és az éppen pihenő 
vagy már kieső játékosok csocsóztak, beszélgettek, vagy 
játszottak a számítógépeken. A sorsolást a néhány hónapos 
Sugikára bíztuk, aki kellő alapossággal látott a dologhoz. 
Segítségünk „mindössze” arra terjedt ki, hogy mielőtt a 
szájába tömi a kiválasztott cetlit, gyorsan kivegyük a ke-
zéből, és elolvassuk azokat. Nagy meglepetést okozott két 
kisfiú: Illés Bence és Sitku Áron, akik elképesztően ügye-
sen játszottak, komoly játékosokat is megverve. Sajnos, 
helyezést nem tudtak elérni, mivel ifi korosztály nem volt, 
és a legjobb felnőttek végül legyőzték őket, de egy kis 
csoki különdíj mindenképpen járt nekik.  

A pingpongverseny első tíz helyezettje a következő:  
1. Ostermann Béla, 2. Kósa Dénes, 3. Vogel Péter, 4. 

Dobos Csaba, 5. Kohári Gábor, 6. Illés Bence, 7. Csepre-
gi Szabolcs, 8. ifj. Visnyovszky András, 9. Kovács Péter, 
10. Visnyovszky Erika. 

Az első 3 helyezett átvette a neki járó ajándékcsomagot 
és a hozzá tartozó oklevelet, a kisorsolt nyereménnyel – 
egy „bőrbogyóval” – pedig Kovács Péter lett gazdagabb. 

Gratulálunk nekik és minden résztvevőnek, akik felkéré-
sére januárban egy páros kupát fogunk rendezni. 

Bártfai István 

 

� PÁROS „SZIGET” PINGPONG KUPA 
 

Január 30-án (vasárnap) 15 órától 
Helyszín: Sziget utca 5. 

 

Értékes díjak! 
 

Nevezés: személyenként 450 Ft,  
általános iskolásoknak és ifjúsági tagoknak csak 200 Ft 

 

A nevezés folyamatos! 
 

Egyéb játéklehetőségekkel, büfével várjuk vendégeinket! 
 

Mindenkit szeretettel várunk és sok sikert kívánunk! 
 

Érdeklődni lehet a 06 (30) 251-6383-as mobil számon 
 

Békés, boldog új évet kívánunk mindenkinek! 
Visegrádi Sziget Egyesület 



 
 
 
 
 
 
 
 

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 
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 Nyitogató  
 
2005. évi első nyitogatónkat NÉMETH TAMÁSSAL, a templomi és német kisebbségi énekkar vezetőjével 
készítettem. Az 56 éves ,,fiatalembert” bizonyára sokan ismerik látásból, az énekkarok szerepléseiből, de 
közelebbről talán csak kevesen, hiszen Esztergomból ,,jár ki” Visegrádra, vállalt feladata ellátására. 
 
Elsőként Visegráddal való kapcsolatáról kérdeztem. 

– Édesapámat mély barátság fűzte a szép emlékű Dr. 
Gianits József kanonok úrhoz. 1971-ben egy József-napi 
felköszöntőre engem is elhozott. A beszélgetés során az 
atya megkérdezte – mivel tudta, hogy játszom orgonán –, 
nem lenne-e kedvem elvállalni a kántorságot. Belemen-
tem, s így kerültem Visegrádra. Kezdetben nem is vállal-
tam más feladatot, az egyházközség tagjain kívül nem is 
nagyon ismertem a visegrádiakat. Innen indult az a kez-
deményezés is, hogy mi lenne, ha alakítanánk egy egyházi 
kórust. Különösen nem is kellett szervezkedni, mert az 
első szóra jöttek – mintha csak a hívó szóra vártak volna – 
az emberek.  

2001 tavaszán 24-26 fővel alakult meg a templomi kó-
rus, s nagyjából most is ugyanaz az összetétel. Klasszikus 
négyszólamú vegyes kórus, a repertoárunk is ebből a 
műfajból áll össze; természetesen a katolikus rituáléhoz 
kapcsolódva, illetve a gazdag egyházi énekkincsből.  

A német kisebbségi énekkar vezetésére 2003-ban kértek 
fel; az első fellépésem ezzel az énekkarral a 2003. évi 
farsangi bálon történt. A két kórusban több az átfedés, már 
ami a tagokat illeti, többen vannak, akik mindkét kórusban 
énekelnek. 2003. előtt is volt már kapcsolatom a német 
kórussal, a templomi szereplésekre (passió, kápolnabú-
csúk) segítettem felkészíteni. 

Mi az, ami a legvonzóbb ebben a munkában, hiszen a 
próbák, szereplések nyilván sok szabad időt vesznek 
el? 

– Erre egy szóval tudok válaszolni: a LELKESEDÉS! 
Az a lelkesedés, amit a kórustagok mutatnak, rám is átra-
gad – és ezt mindkét kórusra mondhatom. Fáradtan, mun-
ka után jönnek sokan a próbákra, de ez hamar elmúlik, és 
jó hangulatban zajlanak az 1-1,5 órás próbák. Családias a 

hangulat, mindig van valami olyan esemény, ami egy kis 
ünneplésre is okot ad. A szereplések pedig mindenkit 
elégedettséggel, boldogsággal töltenek el. 

Az eddigi fellépések közül melyik a legemlékezete-
sebb? 

– A templomi kórussal talán a 2003-ban Szentendrén, a 
Péter-Pál-templomban való szereplésünk. Az volt az első 
esemény, hogy kiléptünk Visegrádról, és olyan megtisztel-
tetés ért bennünket, hogy egy norvég kórussal együtt sze-
repelhettünk. No és a párkányi, valamint a mostani, január 
30-i templomi koncert is emlékezetes. Ez azért volt iz-
galmas, mert most nem fönn énekeltünk, hanem az oltár 
előtt, szemben a hallgatósággal. Bevallom, én is izgultam 
egy kicsit.  

A kisebbségi énekkarral több fellépésünk is van évente 
Visegrádon is és más településen. Szerepeltünk az Eper-
fesztiválon, van ,,testvérkórusunk” Szendehelyen, most 
legutóbb ott énekeltünk. Izgalmas volt a kórus lemezfelvé-
tele is, és emlékezetes az ebből az alkalomból szervezett 
pécsi kirándulásunk is. 

Tervek, elképzelések 2005-ben? 
– Szeretnénk minél több új műsort megtanulni. A sörsá-

tor nemzetiségi rendezvénye nagyszerű kezdeményezés, 
erre szeretnénk felkészülni, és várjuk a német testvérvá-
rossal, Obergünzburggal való idei találkozást is.  

A templomi kórus esetében továbblépési lehetőséget lá-
tok abban is, hogy sikerült egyesületet szervezni és beje-
gyeztetni ,,János-templom Kórusa Egyesület” néven. A 
tervünk változatlanul az, hogy együtt énekeljünk a ma-
gunk és a hallgatóságunk örömére. 

Ehhez kívánunk jó erőt, egészséget és sok sikert a 
karnagy úrnak és az énekkarosoknak! 
                                                                         Mezei Anna 
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,,Magasra száll az ember dallama”  
 

,,Áprily-hét anno” 
 

3. rész: Kezdı lépések 
a hagyományteremtés útján, 1988. 
 

A névfelvétellel tehát példaképet, a 
névadó ünnepséggel „saját ünnepet” is 
választott iskolánk, amit egyre gazdago-
dó tartalommal kellett megtöltenünk. 
Célunk az volt, hogy a névadó személyi-
ségét, életművét minél sokoldalúbban és 
a gyermekek korosztályának megfelelő 
módszerekkel mutassuk be, hozzuk 
„gyermekközelbe”. Szerencsénkre Áp-
rily életműve tág teret biztosít ehhez. A 
névadó ünnepség előkészítő szakaszá-
ban elsősorban Áprily Lajos költői arcá-
nak, költészetének bemutatására helyez-
tük a hangsúlyt. Ehhez kiváló pedagógi-
ai eszköznek bizonyult a szavalóverse-
nyek, rajzpályázatok meghirdetése, amit 
iskolai szinten úgy hirdettünk meg, hogy 
minden tanuló megtanult egy Áprily-
verset, készített illusztrációt, majd már 
csak a jobbak jutottak egy-egy lépcső-
fokkal feljebb újabb Áprily-vers megta-
nulásával. 1987 után már tudatosan 
törekedtünk arra is, hogy újabb és újabb 
„arcát” ismertessük meg tanítványaink-
kal, fedezzük fel mi, nevelők is ennek a 
kiváló költő-tanárnak a követésre méltó 
értékeit, érdemeit. Élni kívántunk azzal a 
lehetőséggel is, hogy szűkebb és tágabb 
környezetünkben sokan éltek olyan 
személyek, akik személyes élményeiket 
közvetíthették felénk és tanítványaink 
felé. Talán nem véletlen, hogy 1988-ban 
és 1989-ben Áprily Lajos volt tanítvá-
nyai közül hívtunk vendégeket, olyan 
személyeket, akiknek művészi pályáját 
Áprily Lajos személyes varázsa alapozta 
meg a Baár-Madas Leánynevelő Intézet-
ben. Nem tartozik most ehhez a téma-
körhöz Áprily életpályájának ismertetése 
és értékelése, az talán mégis megér 
néhány gondolatot, hogy tanárként kifej-
tett hatását méltassuk.  

Vita Zsigmond „Áprily Lajos a kated-
rán” című, 1971-ben megjelent tanul-
mányában írja: „Áprily Lajos 1909. 
őszén kezdte meg tanári pályáját Nagy-
enyeden és hamarosan a legkedvesebb 
fiatal tanár lett. Tanári munkásságát 
1926-ban Kolozsvárt, 1929-ben pedig 
Pesten folytatta. Életének jelentős részét 
az iskolának szentelte. Munkássága 
nagyon sokrétű és példaadó volt. Na-
gyon lelkiismeretes osztályfőnöknek és 
igazgatónak ismerték. Enyeden az ön-
képzőkört is vezette és könyvtáros is 
volt. Költészete és irodalmi előadásai 
egyaránt hatottak az ifjúságra: nemzedé-

keket nevelt az irodalom szeretetére. 
Szabad idejében kirándulásokra vezette 
a tanítványait; Enyeden a diák kirándu-
lások apostolának nevezték. Kitűnően 
beszélt nyelveket, otthonosan mozgott a 
magyar és világirodalomban, finom 
tapintatossággal érintkezett az emberek-
kel. Áprily Lajos mint tanár így vált 
sokak számára emberi és tanári minta-
képpé, akitől nem csak ismereteket, nem 
csak módszereket tanultak, hanem első-
sorban a tiszta emberség példáját látták 
benne.” (Tanügyi Újság, 1971. V. 25.)  

Egy másik visszaemlékező, Tálasi Ist-
vánné Varga Anna pályakezdő  tanár- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tusa Erzsébet meghajol 
 

ként így idézi meg az igazgató Áprily 
Lajost: „Gyakran láttam, hogy igazgató 
úr már reggel 6 órakor kint sétál felesé-
gével, Iduska nénivel, a ’fák és rózsák 
Asszonyá’-val az internátus és az iskola 
kertjében… Azután az irodájába ment 
igazgató úr, mindig teljes áttekintést 
szerzett a napi programról, s fél 8-kor 
már a tanári szobában fogadta az érkező 
tanárokat, mindenkihez volt egy kedves 
szava, egy érdeklődő kérdése… Elkésni 
– egyszerűen etikai, lelkiismereti okok-
ból – lehetetlen volt… Jékely Lajos 
nagyszerű igazgató, csodálatos tanár 
volt. Az iskolának szinte minden diákját 
név szerint ismerte, mert minden új 
növendéket a szülőkkel, gyermekekkel  
való személyes  beszélgetés  után  vett  
fel… Átnézte a dolgozatfüzeteket, és el 
is olvasta az érdekesebb, egyéni témájú 
magyar és idegen nyelvű megnyilatkozá-
sokat… A gyerekek dolgozatait is az 
írásnak kijáró tisztelettel olvasta… (Áp-
rily Lajos emlékezte, 2002.) 

Volt tanítványai közül 1988-ban Tusa 
Erzsébet volt a vendégünk. A fent idé-
zetteket ő is megerősítette és elmondta, 
hogy az igazgató e személyes gesztusa 
milyen mély benyomást tett a növendé-
kekre. Tusa Erzsébet zongoraművész és 
zenepedagógus 1928-ban született. A 
Baár-Madas Leánynevelő Intézetben 
érettségizett, majd a Liszt Ferenc Zene-
művészeti Főiskolán diplomázott. Ami-
kor itt járt iskolánkban, 60 éves volt már 
és világhírű, akkor épp Japánban tartott 
mesterkurzust. Áprily iránti tiszteletből 
vállalta, hogy időt szakítson a szeretett 
tanára nevét viselő iskola meglátogatá-
sára. Mesélt diákélményeiről, Áprilyhoz  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
fűződő emlékeiről, ízelítőt adott saját 
művészetéből egy-egy zongoradarab 
előadásával. Mivel akkor még nem volt 
az iskolában a teljes létszámot befogadni 
képes nagy terem, a találkozást két rész-
letben bonyolítottuk: külön az alsó tago-
zatnak és külön a felső tagozatnak. 
Emlékezetes maradt számomra a felső 
tagozatosoknak előadott játéka: Debus-
sy: Preludes II. utolsó darabja, a „Tűzi-
játék” című. A kicsiknek – ha jól emlék-
szem – egy „víz” témájú művet mutatott 
be, ezzel is azt érzékeltetve, hogy Áprily 
költészetében a természet, a természeti 
őselemek milyen hangsúllyal szerepel-
nek Tusa Erzsébet további pályáját is 
figyelemmel kísértük, örültünk, amikor 
2003. augusztus 20-án a Magyar Köztár-
sasági Érdemrend középkeresztjét vehet-
te át.  

                              Mezei Anna 
                             ny. iskolaigazgató 
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Városházi hírek 
 

A 2005. január 12-i rendkívüli 
képviselő-testületi ülésén történt 

 

A képviselő-testület elfogadta a Dunakanyar 
Informatikai Kft. törzstőke emelését. 
 

A 2005. január 17-i rendkívüli 
képviselő-testületi ülésén történt 

 

A képviselő-testület az aljegyzői pályázók 
közül Tóth Tivadar pályázatát tartotta megfe-
lelőnek. Az aljegyző február 15-én kezdi meg 
munkáját Visegrádon. 
 

A 2005. január 20-i  
képviselő-testületi ülésén történt 

 

– A Pro Visegrád Kht. megtartotta a tájékoz-
tatóját palotajátékok 2005 évi rendezvényé-
re vonatkozóan, melyet a testület elfoga-
dott.  

– Elfogadásra került a közbeszerzési szabály-
zat. 

– Elfogadásra került az Áprily Lajos Általá-
nos és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatói 
tisztség pályázatának kiírása. 

– A képviselő-testület meghallgatta az ön-
kormányzati bizottságok 2004. évi beszá-
molóját. 

– A képviselő-testület döntött arról, hogy a 
városközpont bővítési területén 2003-ban 
megkezdett és 2004-ben folytatott régészeti 
feltárásokat idén befejezi, a múzeum által 
benyújtandó pályázat önrészét vállalva. 

– A képviselő-testület döntött arról, hogy a 
vízi bástya és városkapu felújítási munkáit 
elvégezteti, erre a beruházásra a Nemzeti 
Kulturális Alapprogramhoz pályázatot 
nyújt be, amelyhez szükséges 30%-os ön-
részt vállalja. 

– A képviselő-testület Abonyi Gézát a város-
fejlesztési bizottság tagjává választotta. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet 
 

a Visegrád, Rév u. 2. szám alatt található  
Áprily Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 

igazgatói állásának  
betöltésére 

 

Az Áprily Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai prog-
ramja megtalálható:  

http://www.visegrad.hu/testulet/iskola/pp1.doc 
http://www.visegrad.hu/testulet/iskola/pp2.doc 
http://www.visegrad.hu/testulet/iskola/pp3.doc 

 

A kinevezés időtartama:  
5 év 
 

A megbízás feltételei:  
– szakirányú felsőfokú végzettség (1993. évi LXXIX. sz. ,,A közoktatásról” 

szóló törvény (továbbiakban Kötv.17–18. §.) 
– legalább 5 év pedagógiai munkakörben szerzett szakmai gyakorlat (Kötv. 

18. §.)  
 

Bérezés:  
A közalkalmazottak jogállásáról szóló, az 1992. évi XXXIII. tv. alapján 
történik. 
 

A vezetői megbízás kezdő időpontja:   
2005. augusztus 1. 
 

A vezetői megbízás megszűnésének időpontja:  
2010. július 31. 
 

A pályázathoz csatolni kell:  
– szakmai önéletrajz, 
– intézményvezetésre vonatkozó program, 
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
– végzettséget igazoló okirat másolata. 
 

A pályázatokat zárt borítékban, ,,Iskolaigazgatói pályázat” felirattal ellátva, a 
pályázati felhívás Oktatási Közlönyben történő megjelenésétől számított 30 
napon belül, Visegrád Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalába (2025 
Visegrád, Fő u. 81.) kérjük benyújtani. 
 

A pályázat elbírálásának határideje:  
2005. május 30. 

 

Meghívó 
 

 Visegrád Város Képviselő-testülete  

KÖZMEGHALLGATÁST TARKÖZMEGHALLGATÁST TARKÖZMEGHALLGATÁST TARKÖZMEGHALLGATÁST TARTTTT    
az alábbiak szerint: 

Időpontja:  2005. február 17-én csütörtök 17 óra           

Helye:  Mátyás Király Múzeum nagyterme 

Kiemelt témája: 

a városközpont ötletpályázat eredményhirdetése, a beérkezett tervek bemutatása 
A pályaművekből az önkormányzat a palota nagytermében kiállítást rendez, amely március 3-ig tekinthető meg  
(nyitva tartás: k–v 9.00–16.30) 
Az érdeklődőket fél 5-től igény szerint folyamatosan kisbusz szállítja a templomtól a palotához, majd a közmeghallgatás 
után visszaszállításukról is gondoskodunk 
Meghívottak: SZMSZ szerint 
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Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2005. (I. 20.) sz. rendelete 

 

A köztisztviselők  
szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, 
valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól szóló 

6/2002. (V. 16.) sz. rendelet módosításáról 
 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete ,,A köztisztviselők 
jogállásáról” szóló – többször módosított – 1992. évi XXIII. Tv. (további-
akban Ktv.) a törvény 44/A §.-a alapján a következő rendelet alkotja a 
köztisztviselők bérkiegészítéséről. 
 

1. §. 
 

A juttatások fajtái 
 

(1) A rendelet 5. §.-a helyére a következő rendelet lép: 
a. illetménykiegészítés, 
b. eseti szociális juttatás, 
c. temetési hozzájárulás, 
d. egyéb eseti juttatás. 

 

2. §. 
 

(1) A rendelet 8. §.-a helyére a következő rendelkezés lép, és ezzel egy-
idejűleg a 8. §. 9. §.-ra változik. 

 

Illetménykiegészítés 
 

(1) az önkormányzat egységesen illetménykiegészítést állapít meg a köz-
tisztviselők részére. 
a. A felsőfokú iskolai végzettségűek részére egységesen az alapil-

letmény 30%-nak megfelelő összegben, 
b. A középfokú iskolai végzettségűek egységesen az alapilletmény 

10%-nak megfelelő összegben. 
 

3. §. 
 

(1) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
(2) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2005. január 

1-jétől kell alkalmazni. 
 

Visegrád, 2005. január 12. 
 

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

Kékruhás ember járja a várost 
 

2004. október 18-tól Visegrád Város Polgár-
mesteri Hivatala által foglalkoztatott közterület-
felügyelő kezdte meg munkáját. Tevékenységét 
az Országgyűlés 1999. évi LXIII. törvénye, 
valamint a helyi önkormányzat 14/2004. (IX. 
16.) szolgálati szabályzata alapján végzi. 

A közterület-felügyelő hivatalos személy, fel-
adatát szolgálati szabályok alapján egyenruhá-
ban látja el. Legfontosabb feladata Visegrád 
Város Önkormányzata illetékességi területén a 
közterületek rendje és tisztaságának jogszerű 
védelme, valamint a fent említett törvény betar-
tatása, betartása. 

Munkája, feladata tehát széles körű, hiszen 
tudjuk, hogy Visegrád város frekventált idegen-
forgalmi hely és nem mindegy, hogy az ideláto-
gatók milyen benyomással távoznak kis város-
unkból. 

Munkájának sikere, hatékonysága nagymérték-
ben függ az itt élő emberek hozzáállásától, 
szemléletétől. 

A 21. században európai uniós csatlakozásunk 
után nagyon jó lenne, hogy a lakosság tevőleges 
segítségével kultúrált, tiszta környezetben él-
nénk, jó érzésű emberek módjára.  

Sokakban felmerülhet a kérdés, hogy miért 
írom ezt, talán ez nem így van? Sajnálatos mó-
don, több helyen az évek során illegális szemét-
lerakók alakultak ki, és a városi fa hulladékgyűj-
tőbe is belekerül a konyhai, illetve nem odavaló 
szemét. Ezért nagy tisztelettel mindenkit meg-
kérnék, hogy közterület-felügyelői munkámat 
érdemben segítse, támogassa, javaslataival elő-
segítse. 

Zárómondatomat ebből az újságból megismert 
idézettel fejezném be, mi szerint: ,,Az okos 
ember nem szemetel, a többieknek pedig tilos!” 

Elérhetőségem: 06 (30) 748-0160 
Címem: Visegrád Város Önkormányzata, Fő u. 

81.            Ostermann Béla közterület-felügyelő 
 

 

Tájékoztató a 2004. évi fejlesztésekrıl 
 

Tavaly több kisebb-nagyobb önkormányzati fejlesztés történt Visegrádon, ezek közül a három legnagyobbat emelném most 
ki: az egyik a közterületekhez kapcsolódik – a közvilágítás korszerűsítés III. üteme, a másik intézményfejlesztés – a napközi 
konyha átépítése-bővítése, a harmadik beruházás-előkészítés – a városközpont bővítési területének régészeti kutatása. 

Mint ismeretes, a közvilágítás korszerűsítése 2002-ben kezdődött meg. Az I. ütemben az elavult lámpák cseréje történt meg, 
nagyobb területet megvilágító lámpatestekre és takarékosabb fényforrásokra, továbbá a kórház bekötőútjának kivilágítása. 
2003-ban, a II. ütemben, a Rév utca–Nagy Lajos utca vonalán az egykori légkábelek föld alá kerültek, a lámpák pedig acél 
kandeláberekre. Ezzel együtt készült el a templom díszvilágítása is. 2004-ben az I. ütem óta beérkezett lakossági kérelmek 
alapján bővítettük a meglévő hálózatot. E beruházás legnagyobb jelentőségű eleme a Dobos-hegy közvilágítással való ellátá-
sa volt. Itt nem csupán lámpákat kellett felszerelni, hanem közvilágítási kapcsolószekrényt is kellett telepíteni, ami lényege-
sen növelte a költségeket. Hálózatfejlesztés történt még a Schulek utca déli ágában, ahol földkábelt fektettünk, és a lámpák 
acél oszlopokra kerültek. 

A III. ütem költségeit az I. ütemhez kapcsolódóan benyújtott energiatakarékossági pályázatból és a hétvégi házas területen 
(50%-os) lakossági hozzájárulásból fedeztük. 2003. év nyarán került sor a napközi konyha szabványosítására (HACCP) és az 
óvoda felújítására. E munkából 2004-re maradt az udvaron álló melléképület felújítása, amelyben öltöző, mosókonyha és 
konzervraktár volt.                                                                                                                       (Folytatás a következő oldalon) 
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Betörık, besurranók Visegrádon! 
 

Januárban Visegrádon több alkalommal tolvajok látogattak 
meg magánlakásokat, illetve üzletet és vendéglátóipari helyi-
séget. Két különböző elkövetési magatartás állapítható meg a 
bűncselekmények során, azonban egy kivétellel felfedezhető 
egy azonos momentum is. Ez pedig az igen erős, úgynevezett 
sértetti ráhatás. Erről már írtam e lap hasábjain, ennek ellenére 
nem sokan fogadták meg akkori jó tanácsaimat. Ennek is 
köszönhető, hogy a besurranó tolvajok ilyen könnyen, szinte 
észrevétlenül és majd 100%-os eredménnyel végezhették 
„munkájukat” kis városunkban. Meglepődve tapasztaltam, 
hogy Visegrádon NEM SZOKÁS BEZÁRNI AZ AJTÓT! 
Ez majdnem olyan, mintha tálcán nyújtanánk át értékeinket a 
bűnözőknek! Elképesztő felelőtlenség akár csak a szomszédba 
is úgy átmenni, hogy a lakásunk, házunk bejárati ajtaját, kapu-
ját nem zárjuk be. A tolvajnak ,,nincs más dolga, csak bemen-
ni és vinni mindent, amit lehet”. Jómagam, amikor otthon 
tartózkodom a családommal, a bejárati ajtót mindig zárva 
tartom. Ez nem félelem vagy paranoia. Ez figyelem és előrelá-
tás. Biztosan többen hasonlóképpen gondolják ezt, amióta 
több-kevesebb értéküktől „megszabadította” őket a figyelmet-
lenség, nem odafigyelés vagy a lustaság miatt a besurranó 
tolvaj. Ezúton kérek mindenkit, hogy a hajlékuk ajtaját, kapu-
ját mindig tartsák zárva, még akkor is, ha otthon vannak. Az 
utcafronton nyitva felejtett ablak is csábító lehet egy erre 
szakosodott személynek. Egy kicsit több odafigyeléssel meg-
nehezíthetjük a tolvajok dolgát, megkönnyíthetjük a Rendőr-
ség munkáját, és nem utolsó sorban nyugodtabban élhetünk. 

A másik módszer a betöréses lopás. Jómagam megfordultam 
az összes bűncselekmény helyszínén, így láttam, hogy milyen 
csekély mechanikai védelem „őriz” sokszor több százezres 
értéket. Egy biztonságosabb ajtó vagy betörésbiztos zár nem 
akkora kiadás – különösen, ha figyelembe vesszük a megóvni 
kívánt értéket –, hogy ne érné meg a ráfordítást.  

Ezúton kérek mindenkit, akinek a fent leírt bűncselekmény-
nyel kapcsolatosan bármilyen információja van, kérem, ossza 
meg velem, akár személyesen, akár telefonon vagy levélben 
névtelenül. Segítségüket köszönöm. 

Duschák Tamás r.tzls. Visegrád körzetmegbízottja 

Drogmegelızés Drogmegelızés Drogmegelızés Drogmegelızés     
VisegrVisegrVisegrVisegráááádondondondon    

 

Sajnos, mint minden településen kis hazánkban, Vi-
segrádon is egyre nagyobb teret hódit magának a kábí-
tószer. Több ismert tanulmány is leírta, hogy Magyar-
ország az 1980-as évek óta fokozatosan átalakult tran-
zit országból (ahol a drog csak átfolyik, de nem vagy 
csak kevesen fogyasztják) cél országgá. Ez sajnos 
fejlődő korunk nagy veszélye, mely elsősorban a fiata-
labb korosztályt célozza meg. Ennek magyarázata igen 
egyszerű: sokkal könnyebb kábítószert eladni egy 
olyan személynek, aki még nincs teljesen tisztában 
tetteinek rövid vagy hosszú távú következményeivel. 
Az általános iskolát éppen csak befejező vagy a 
„nagybetűs” életbe kilépő középiskolás számára szám-
talan esemény történhet, amely a rossz útra tereli őt és 
nem lát másban kiutat, mint az alkoholban vagy a 
drogban. A kábítószerrel foglalkozó szakirodalom 
majd mindegyike a szeretethiányra vezeti vissza azt, 
hogy a fiatal a droghoz nyúl. Nem lát más kiutat, a 
szülei nem értik meg, nem figyelnek rá, nem hallgatják 
meg, esetleg szerelmi csalódás éri. Ezek mind olyan 
események, melyek „megkönnyítik” a tiltott szerek 
élvezetét. Sajnos, mára kijelenthetjük, hogy Visegrá-
don is felütötte fejét a kábítószer, így időszerűnek 
találtam egy általános felvilágosító előadás megtartását 
kötetlen beszélgetés formájában. Az előadás a Sziget 
utcai ifjúsági klubban kerül megrendezésre, melyre sok 
szeretettel várok mindenkit, aki a témában érintettnek 
érzi magát vagy szeretné elkerülni, hogy érintett le-
gyen. Elsősorban szülők látogatását várom. Kérdései-
ket névtelenül is feltehetik a klubban elhelyezett leve-
lesládában. Ezen kérdésekre az előadás során fogok 
válaszolni. 

Amennyiben a témával kapcsolatban bármilyen kér-
désük, észrevételük van, úgy keressenek fel hivatalos 
fogadóórámon a Visegrádi Rendőrőrsön 2005. feb-
ruár 16-án 16–18 óráig, vagy hívjanak telefonon a 06 
(30) 567-2821-es telefonszámon. 

Duschák Tamás r.tzls. Visegrád körzetmegbízottja 
 

(Folytatás az előző oldalról) 
Az épület rossz állaga, a hő- és vízszigetelés hiánya kétségessé tette a felújítás gazdaságosságát, miközben az elektromos há-

lózata tarthatatlan állapotú volt, és egyébként sem fért el az épületben mindaz, ami a működéshez szükséges lett volna. Ezért a 
melléképület funkcióinak kiváltása elkerülhetetlenné vált. Az átépítés a konyhának a bejáratánál való növelését és a tetőtér 
beépítését jelentette. A bővítésbe lépcső és raktárak, a tetőtérbe öltöző és mosókonyha került. Az önkormányzat az átépítéshez 
pályázatot nyújtott be Pest Megyei Területfejlesztési Tanácshoz, ahol 51%-os támogatást nyert el. A munkából még hátra van 
az udvar rendezése, amire idén tavasszal kerül sor. 

A városközpont bővítésének előkészületei folyamatban vannak. 2003-ban és 2004-ben megtörtént a beépítetlen terület 90%-
nak régészeti kutatása, a hiányzó részre idén kerül sor. A 2004-es kutatások érdekessége, hogy a viszonylag nagy beépítetlen 
területen nem került elő olyan kőépület, amely korábban már ne lett volna ismert, ellenben a Rév utca 5-ben sokkal kisebb 
területen több olyan épület került elő, amiről eddig nem lehetett tudni. 

Ezzel párhuzamosan ötletpályázatot írt ki az önkormányzat a városközpont bővítésére. A kiírás elkészítésekor figyelembe 
vettük mindazokat az ötleteket, véleményeket, amelyek a rendezési tervi lakossági fórumain, valamint a pályázat-előkészítő 
vitafórumon elhangzottak. Az ötletpályázat eredményhirdetése 2005. február 17-én, 17.00 órakor a királyi palota nagytermé-
ben lesz. (Erről részletesebben tájékoztató a felhívásban, a lap 3. oldalon található.) 

                                                                                                                                                                           Mártonffy Gábor  
                                                                                                                                                                                 főépítész 
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Tíz kérdés – tíz felelet 
 

Aki kérdez: Takács Istvánné,  
aki válaszol: Szilasi László 

1. Tné: Ki van-e Ön szerint használva Visegrád természeti 
adottsága? 

Sz. L.: Szerintem a természeti adottságok addig természe-
tesek, amíg azokat az ember mesterségesen át nem alakít-
ja. Így azt gondolom, főleg arra kellene törekedni, hogy 
megóvjuk a természet eredeti állapotát. Több hulladék-
gyűjtő ládát kellene telepíteni és természetesen az embe-
rek hozzáállásán is változtatni kellene. Az idelátogató em-
berek nagy részének a kirándulás kimerül abban, hogy au-
tóval meglátogatják a várat, bobpályát, a királyi palotát, és 
azután felkeresik valamelyik vendéglátó egységet. Kiad-
ványokkal, ismertetőkkel kellene felhívni az emberek fi-
gyelmét turistautak, hegyi ösvények, patakok, a hegyek 
nyújtotta kirándulási lehetőségekre. Az öböl fejlesztése 
valóban nagyon jó ötlet. 

2. Tné: Ha Önre lenne bízva, mit fejlesztene, illetve változ-
tatna Visegrádon? 
Sz. L.: A gyógyturizmusban kiaknázatlan lehetőségek rej-
lenek, a termálvíz áldásos hatásai miatt. Tudomásom sze-
rint még két szálloda építését tervezik a közeljövőben. Ha 
egész évben turisták, gyógyulni vágyók látogatják Vise-
grádot, az a városra is kötelezettségekkel jár. Infra-
strukturális fejlesztés (pl. utak, járdák állapotának javítá-
sa), az öbölig tartó sétány kialakítása, szolgáltató üzletek 
létrehozása, az élelmiszerüzlet bővítése. 

3. Tné: Ismeri-e az új városközpont tervét? Ön milyen vá-
rosközpontot képzel el? 
Sz. L.: Igen, ismerem a terveket. Nekem kételyeim vannak 
azzal kapcsolatban, hogy egy ilyen kis létszámú város el 
tud-e tartani egy ilyen nagy léptékű városközpontot. Az 
oda tervezett nagyobb élelmiszerbolt és ,,zöldséges” már 
régóta elkelne a városban, ez mindenképp szükséges. Az 
ideérkező turisták Szentendre érintésével jutnak el Vise-
grádra, ahol már kellőképpen ,,kivásárolják” magukat, és 
általában itt, Visegrádon első útjuk a várba vezet, ahol 
szintén van módjuk ajándéktárgyakat venni. Az itt lakó 
emberek nagy része Esztergom felé vagy Budapesten dol-
gozik, és ott el is végzi a vásárlásait. Ezért inkább a szol-
gáltató üzletekre helyezném a hangsúlyt. Egy igazi jó cuk-
rászda is elkelne, házias süteményekkel. Az orvosi ellátás 
és szolgáltatás is komoly fejlesztésre vár! 

4. Tné: Meg van-e elégedve a város külső megjelenésével, 
utcáival, tereivel? Mit javasolna a szépülés érdekében? 
Sz. L.: Alapvetően meg vagyok elégedve. A templom kör-
nyéki házak homlokzatát és azok korhű felújítását java-
solnám. Sajnos, a hulladékgyűjtők sokszor dugig vannak, 
és kiszóródik belőlük a szemét. Következetesebb szemét-
díj-beszedést eszközölnék, így talán megelőzhető lenne, 
hogy sok háztartásból ne a közterületen elhelyezett gyűj-
tőbe vándoroljon a szemét. A házak portái nagyon szépek 
és rendezettek. Sokkal több virágot ültetnék a közterülete-
ken. 

5. Tné: Mi a véleménye az újjászületett Rév utcáról? 
Sz. L.: Szép lett a Rév utca, bár az öreg fák hiányoznak az 
utca régi képéből, de némileg enyhíti ezt a hiányt a nyáron 
beültetett sok szép virág, amiket következetesen gondoz-

tak is. Én viszont elhelyeznék ülő padokat, de nem csak a 
Rév utcában. Ezekből nagyon kevés van Visegrádon. A 
járda szép, de életvitelszerű használatra nem alkalmas. 
Egyenetlen, a havat nem lehet hólapáttal letolni róla, és 
nedvesen nagyon csúszik. A karácsonyi díszvilágítás na-
gyon szép, és hangulatossá teszi az utcát. 

6. Tné: Mi a véleménye a közbiztonságról, valamint a vá-
ros közlekedési és parkolási rendjéről? Van-e javaslata 
ezzel kapcsolatban? 

Sz. L.: Az utóbbi időben több, besurranó tolvaj által elkö-
vetett betörésről hallottam. Sajnos, az emberek is elég fe-
lelőtlenek. Nem védik kellőképpen az ingatlanaikat, érté-
keiket. Minden fejlődés sajnos magával vonja a bűnözés 
megjelenését is. A polgárőrség működése mindenképpen 
dicséretes és jó dolog. Megoldást keresnék arra, hogy a tu-
ristabuszoknak ne kelljen a Rév és a Mátyás király utcán 
átmenniük. Nem engedném meg, hogy kamionnal parkol-
janak folyamatosan napokon át az Áprily Lajos parknál. 

7. Tné: Hogyan van megelégedve a hivatali ügyintézéssel 
(pl. okmányiroda, posta, önkormányzat)? 

Sz. L.: Az önkormányzatnál, tapasztalatom szerint, csupa 
kedves ember dolgozik, de sajnos (főleg az építéshatóság) 
túlterhelt munkájuk miatt az ügyintézési idő nem túl haté-
kony. A mai világban egy építési engedély megszerzésére 
majdnem két évet várni elég bosszantó dolog. A posta a 
,,régi” világból megmaradt nagy cégek egyike. Ami saj-
nos, érezhető mind a működés, mind a külső megjelenésén 
is. Én a nyitvatartási időt meghosszabbítanám. 

8. Tné: Meg van-e elégedve a város kulturális és egyéb 
rendezvényeivel? 

Sz. L.: Sajnos, nem túl sok időm van ezeken a rendezvé-
nyeken részt venni, de tudomásom van azokról. Hiányo-
lom a komolyabb művészeti rendezvényeket, kiállításokat. 
Több hangversenyt rendeznék illusztris helyen, pl. a kirá-
lyi palotában. Azt viszont nagyon nehezményezem, hogy a 
nyári esti koncertek szervezéséhez kizárólag üzleti szem-
pontokat vesznek figyelembe, és nem a lakók pihenéshez 
és nyugalomhoz való jogát. Szerintem az önkormányzat-
nak következetesebben kellene betartatni az erre vonatko-
zó törvényeket. Ezek a rendezvények nagyon sok esetben 
hajnalig tartanak üvöltő zenével, amitől nem lehet aludni, 
pihenni. 

9. Tné: Mi a véleménye a városban tevékenykedő civil 
szervezetekről? Tagja-e valamelyiknek? 

Sz. L.: Nagyon jó terveik és ötleteik vannak Visegrád fej-
lődése érdekében. Sajnos, nem élveznek kellő publicitást, 
és így támogatottságuk is csekély. Nem vagyok tagja 
egyiknek sem. 

10. Tné: Tudná-e segíteni a Visegrádi Szövetség munkáját 
a város fejlődése érdekében? 

Sz. L.: Erkölcsi és mentális értelemben szívesen segítem 
bárki munkáját, ha van használható és jó ötletem, és arra 
igényt tartanak. 

Köszönöm a beszélgetést.  

További jó egészséget kívánok. 

                                                                   Takács Istvánné 
Visegrádi Szövetség 
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Félévzárás az Áprily Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában 
 

Izgalmas napokat éltek át iskolánk tanulói január végén. A téli 
szünetről visszatérve a legfontosabb kérdéssé a félévi bizonyít-
ványba bekerülő értékelés és az osztályzatok váltak. Sokan az 
utolsó hetek „hajrájában” tudtak a jegyeken javítani. Hét tanuló-
nak sajnos nem sikerült behozni a lemaradást és elégtelen osz-
tályzatot kaptak. Kitűnő vagy annak megfelelő értékelést tízen 
vihettek haza. Ettől a tanévtől kötelező a szöveges értékelés, de 
iskolánkban már 3. éve nem osztályzatot írnak be a bizonyít-
ványba a tanító nénik az 1–3. évfolyamon. Ennek köszönhetően 
nálunk már a szülőknek nem újdonság, hogy a gyermekük telje-
sítményéről részletes elemzést kapnak. Az osztályfőnökök szülői 
értekezleten és fogadóóráikon szívesen válaszolnak a szülők 
kérdéseire. Örömmel tapasztaljuk, hogy egyre több anyuka, 
apuka keres föl bennünket; szeretnénk is, ha a szülők partnerként 
tekintenének a pedagógusokra.  

Tanulólétszámunk megközelíti a 150 főt; szeptember óta 12 új 
tanuló érkezett hozzánk, valamennyien jól beilleszkedtek az 
osztályközösségekbe. Bejáróink száma 65, közülük van, aki 
Esztergomból és van, aki Leányfaluról „buszozik” naponta.  

Számukra is jó megoldás a napközi vagy tanulószoba, amelyet 
69-en vesznek igénybe, alkalmanként ennél is többen. Tanulási 
nehézségekkel küzdő tanulóink számára logopédiai és fejlesztő 
foglalkozásokat biztosítunk, ez 28 gyermeket érint.  

Új lehetőségként januártól gyógytestnevelést tartunk azoknak, 
akiknek a gyermekorvos javasolta. A problémás gyerekek száma 
közel 30, majdnem valamennyien eljöttek az első órákra. Sokat 
javítana  állapotukon  az  úszás, ennek  biztosítására  keressük a  

megoldást. Gyermekeink mozgásigényét igyekszünk szakkörök 
szervezésével kielégíteni. Ritkán említjük – pedig megérdemel-
né! – a cselgáncs sportkört. Az iskolás korosztály számára csütör-
tökönként Rácz Gábor tart edzéseket (részvétel ingyenes).  

Bizony nehéz kiválasztani a sok délutáni foglalkozás közül, 
hogy mit is csináljon a gyermek. Ha ehhez még hozzátesszük, 
hogy 59-en hangszeren tanulnak, ami hetente 2 hangszeres és 2 
szolfézs órát jelent. Az alapfokú művészetoktatás eredményei a 
koncerteken, szerepléseken lemérhetők, de számunkra ugyan-
ilyen fontos az is, ha az ifjú „muzsikusok” életpályájuknak tekin-
tik a zenét. Terveink között szerepel a tavasz során zenei találko-
zó szervezése Visegrádon az ifjú tehetségek részvételével. Az 
április végi-májusi koncertekre, ha a helyszín lehetővé teszi, 
minden visegrádit szeretettel várunk. Az eseményekhez rajz- és 
irodalmi pályázat is kapcsolódik, amelyről a felhívást itt olvas-
hatják.  

A tavasz mindig a versenyek ideje is, a hagyományos versenyek 
mellett szeretnénk témahét keretében helytörténettel, hagyo-
mánykutatással, gyűjtéssel foglalkozni. Az élményeket pedig 
minden gyerek valamilyen általa választott módon, formában 
jeleníthetné meg az ún. „alkotónapon”.  

Áprilisban szeretnénk szélesre tárni az iskola kapuit a szülők 
előtt, hogy az elsős beiratkozást megelőzően tájékozódhassanak 
az Áprily Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola oktató-
nevelő munkájáról, légköréről, felkínált lehetőségeiről.  

Schmidt Péterné 
                                                                               igazgató 

 
PÁLYAMŰVEK A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁRA 

 

Január 22-én a magyar kultúra napja alkalmából iskolánk tanulói pályaműveikben mutatták be a számukra legkedvesebb magyar 
alkotást. Választhattak irodalmi, zenei műveket, festményeket, épületeket. A legsikeresebbek közül Cseke András írását ajánljuk 
olvasásra (rövidítve). 

Magyar kezek alkották 
 

Nagy történelmi múltú városunkban, Visegrádon, sok lehetőség 
van arra, hogy magyar kezek alkotásait vagy azok megmaradt 
emlékeit csodáljuk nap mint nap. 

Az én legkedvesebb építményem nem egy ember, hanem sok-
sok munkáskéz alkotása. Egészen kicsi koromban is elgondol-
kodtam a fellegvár tövében, hogy vajon hogy tudták a magyar 
emberek abban a korban felépíteni? Hiszen a mai technika telje-
sen hiányzott. A régi fellegvári úton elgondolkoztam a hallotta-
kon, hogy a helyben talált kőanyagot vésték le a hegy kiemelkedő 
sziklatömbjéről függőlegesen, és az így nyert köveket emelték fel 
csigákkal, vagy kézi erővel. 

   Mekkora emberi erőfeszítés kellett a hatalmas mennyiségű 
építőanyag felhordásához! Hát még a tervező munka! 
Fundátornak hívták a tervezőt. Ez a mai mérnöki tudományt is 
fölülmúló feladat volt. Hány száz magyar munkáskéz áshatta ki a 
várárkot, közben talán arra is gondoltak, hogy gyermekeiket, 
magukat is védheti ez az árok a pusztító idegen támadás ellen… 

Amikor újból és újból gyönyörködöm a fellegvár építményé-
ben, eszembe jutnak az alkotók, akik már régen porrá váltak. 
Amit alkottak, az áll évszázadok óta, és megérdemlik, hogy 
gondoljunk rájuk. 

Cseke András  
                                                                              7. osztály 

 

,,Ifjú mővészek találkozója Visegrádon” 
Az ÁLÁAMI irodalmi és rajzpályázatot hirdet a hangszeren játszó tanulók részére ,,Én és a 

hangszerem” (,,A zene és én”, ,,Zenét hallgatva”) címmel. 
A pályázatok jeligések. A pályaművekre (a rajzok hátoldalára) a jeligén kívül írjátok rá, 

hogy hány éve és milyen hangszeren tanultok. Neveteket, címeteket, életkorotokat papírra írva 
tegyétek borítékba, a lezárt borítékra írjátok rá a jeligét. A legsikeresebb pályázatokat értékes 
díjakkal jutalmazzuk. 

Irodalmi pályázat: Írjátok meg, mit jelent számotokra a zene. Számoljatok be koncert- vagy 
más zenei élményetekről. A pályázat lehet verses vagy prózai. Terjedelme maximum két A/4-
es oldal legyen. 

Rajzpályázat: Készíts képzőművészeti alkotást bármely technikával, amelynek mérete 
paszpartuval (kerettel) 42×30 cm nagyságú legyen. 

A pályázat beadásának határideje: 2005. április 15. 
A pályaműveket, a jeligés borítékokat intézményenként összegyűjtve az iskola címére kérjük 

küldeni: Áprily Lajos Ált. és Alapfokú Művészeti Iskola 2025 Visegrád, Rév u. 2. 
A beérkezett alkotásaitokból kiállítást rendezünk. A díjak átadásáról később értesítünk Ben-

neteket.  

Meghívó 
 

Sok szeretettel meghívjuk Önt  
és kedves családját 

Fabi Eszter,  
Galszter Beáta  

és  Szi lágyi Ágnes 
klarinét- és furulya-  
hangversenyére,  

melyet 2005. február 15-én 
17.30 órakor tartunk 

az Áprily Lajos Általános  
és Alapfokú Mővészeti Iskola 

épületében 
Zongorán közremőködik 

Kis Judit 
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NEMZETISÉGI OLDAL – Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat 
 

 

Mainz–Nagymaros–Kismaros–Zebegény?! (1.) 
 

Mit tudunk a szomszédainkról és rólunk? Az alábbi írás a Nagymarosi 
Híradó egyik, 1994-es számában jelent meg. Mivel a sorok között, hasonló 
sorsok fogalmazódnak meg, ezúton Visegrád lakosságát is tájékoztatjuk. 

N. K. Ö. Visegrád 
 

Az itt élő német származásúak úgy tudják, hogy őseik Mainz városából, 
illetve annak környékéről származnak. Többévi kutatómunka során sok 
olyan adatot sikerült találni, amely ezt az állítást vitathatóvá teszi. 
Egyetlen olyan bizonyítékot sikerült találni, amely arra utal, hogy a 
Mainztól mintegy 50 kilométerre fekvő Bacharach településről érkezett 
egy család Marosra. Az ő leszármazottaik most is itt élnek. 
 

Azt tudjuk, hogy az 1715 és 1723 között ideérkezők kevés kivétellel a mai 
Bajor-Hessen határról, Aschaffenburg apró falvaiból jöttek. A korabeli térké-
pek szerint a Mainzi Hercegség területe kb. fél Magyarországnyi, amelyen 
megtalálható az Aschaffenburg régió. A harmadik bevándorlási hullám ide-
jén, 1750-től is érkeztek erről a területről. A hercegség területe sokszorosan 
megosztott volt, egyes részei több száz kilométerre voltak egymástól. Az 
1739-es járvány után az új betelepültek különböző területekről érkeztek, 
például: Tuttlingen, Silesia, Styria, Bohemia és Güssing környékéről. 

Érdekes, hogy a korabeli nagybirtokos Starhemberg uradalmából (akinek 
Ausztriában voltak birtokai) ide nem érkeztek telepesek. 

Az országon belüli elvándorlás is számottevő volt, például Anna Burger-
meister 1789-ben Püspökhatvanból érkezett. Van még példa erre Tolnából, 
Erdélyből és a Felvidékről. A Nagymaros környéki településeken előforduló 
névazonosságokat gyakran a lakosok közötti házasságkötések és átköltözések 
okozták. Tudunk olyan családról, amely 1752-ben Zebegényben bukkan fel, 
majd két évet Nagymaroson tölt, végül Kismaroson telepszik le. E család 
leszármazottai a mai napig Kismaroson és környékén élnek. Érdekesség a 
következő eset: egy nagymarosi család tagja Visegrádra költözött az 1700-as 
évek második felében, egy már ott született leszármazott később kivándorolt 
Indiába, majd az ottani alkirály testőre lett. Az említett család leszármazottai 
a mai napig Nagymaroson élnek. 

A környékről az 1700-as évek közepén Németországba való visszavándor-
lásra is volt példa, erre vonatkozó utalásokat Tragor Ignác váci történetíró 
munkáiban találhatunk. (Folytatjuk) 

Flamich–Wiesner 

KÖSZÖNET! 
 

A Német Kisebbségi Önkormány-
zat köszönetet szeretne mondani 
Szigeti Ferenc úrnak, a Három Mes-
ter Kft. tulajdonosának, aki jutányos 
áron adta az anyagot, amit a szín-
padfüggönynek használtunk fel. 

Zeller Ferenc úrnak, aki ingyen és 
bérmentve megvarrta az anyagot 
önkormányzatunk részére. Köszönet 
érte. Ezzel rendezvényeink dekorá-
ciójában minőségi változás áll be. 
Munkájukhoz további jó egészséget 
kívánunk. 

Még egy nevet kell említeni: Du-
dásné Honti Anna nevét, aki mind-
ehhez hozzásegítette önkormányza-
tunkat. Neki is további jó egészséget 
kívánunk. 

Német Kisebbségi Önkormányzat 

 

Rövid hírek 
 

A Német Kisebbségi Önkormányzat 
énekkara 2005. január 15-én a szende-
helyi Német Kisebbségi Önkormányzat 
vendége volt. Vendéglátóink mindent 
megtettek annak érdekében, hogy jól 
érezzük magunkat.  

Köszönjük vendéglátóinknak, hogy 
tengernyi munkájuk közepette időt 
tudtak szakítani egy régebbi barátság 
ápolása céljából. Elhatározásunk, hogy 
rövidesen mi is viszonozzuk kedvessé-
güket. A közös éneklés nagyon szép és 
felemelő volt. 

N. K. Ö. 
 

A „Visegrád Sportjáért Közalapítvány” támogatási felhívása 
 

Amennyiben még nem rendelkezett másként, felhívjuk figyelmét, hogy ebben az évben ismét módjában áll személyi 
jövedelemadójának 1%-ával támogatni településünk sportlehetőségeit! Az összegből igény szerint támogatjuk az idő-
sebbeknek, nőknek, fiataloknak szóló sporteseményeket, táborokat!  

Kérjük, hogy adója 1%-ának számlánkra történő befizetésével járuljon Ön is hozzá Visegrád sportéletének erőteljes 
javulásához, színesítéséhez!  
 

Az egészséges élet, valamint gyermekeink lehetőségeinek bővítése  
közös célunk kell, hogy legyen! 

 

VISEGRÁD SPORTJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 
Adószám: 18666117–1–13 

                                                                               Köszönettel: 
 

az Alapítvány Kuratóriuma 
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Zsitvay Alapítvány 
 

Tisztelt Visegrádi Polgárok! 
2004. november 13-án emléktáblát 

avattunk dr. Zsitvay Tibor egykori 
konzervatív államférfi, Visegrád 
díszpolgára emlékére. Bár az időjárás 
nagyon kedvezőtlen volt, így is sok 
visegrádi polgár tisztelte meg a ren-
dezvényt. Mivel a Kis-Duna Regioná-
lis Televízió több mint egyórás mű-
sort készített az emléktábla-avatásról, 
így kábeltévén keresztül is sokan 
részesei lehettek a megemlékezésnek. 

A Visegrádi Szövetség Egyesület 
kétségtelenül nagy munkát végzett ez 
ügyben, és példa értékű volt az az 
összefogás, ahogy a minisztériumok, 
a Pest Megyei Önkormányzat és a 
civil szféra együttműködött Zsitvay 
Tibor emlékének a felelevenítéséért. 

Az MDF Visegrádi Szervezete 
azonban úgy döntött, hogy a megkez-
dett munkát tovább folytatja, és kez-
deményezte a Zsitvay Alapítvány 
létrehozását. Az alapítvány fő céljait 
az alábbiakban tesszük közzé: 

1.  Célunk Zsitvay Tibor jogászi, 
politikusi, kulturális és természet-
járással, turizmussal kapcsolatos 
munkásságának mélyebb feltárá-
sa és a nyilvánosság előtti bemu-
tatása. Példa értékű emberi tartá-
sának, emberszeretetének és filo-
zófiájának – mint többek között a 
bajbajutott, hátrányos  helyzetű  
embereken való  

segítés – követése és például állí-
tása a hazai közszereplők, vala-
mint a fiatalok számára. 

2.  Kiemelt cél a visegrádi emlékhe-
lyek (Zsitvay-kripta, -emlék-
tábla, -kilátó) karbantartása és 
megőrzése, valamint egy emlék-
szoba létrehozása a volt Zsitvay-
villában vagy a Zsitvay-kilátó-
ban. 

3.  Az alapítvány Zsitvay-emlékdíj 
alapításával szeretné elősegíteni a 
közéletben tevékenykedő, de-
mokratikusan gondolkodó polgá-
rok társadalmi szereplését és 
megbecsülését. 

4.  Az alapítvány ösztönzi és segíti a 
fenti célok érdekében végzett ku-
tatómunkát, és támogatja a 
nyomdai termékek előállítását. 

5.  Az alapítvány fontosnak tartja 
Visegrád város fejlődését, a helyi 
közéletben Zsitvay Tibor szelle-
mében való alkotó közreműkö-
dést. 

Az utóbbi jelentheti azt is, hogy 
mivel Zsitvay Tibor a hazai turiszti-
kai élet meghatározó alakja volt, a 
természetjárást élete fontos részének 
tekintette, az alapítvány támogatást 
nyújt azoknak az intézményeknek, 
szervezeteknek, melyek a természet-
járás, természet- és környezetvédelem 
fontos feladatát vállalták fel. 

Az alapítvány létrehozását az igaz-
ságügyi és a kulturális tárca szakma- 

ilag támogatja. Erről tanúskodik dr. 
Petrétei József igazságügy-miniszter 
hozzám írt levele is: ,,Magam részé-
ről egyetértek az alapítvány létreho-
zásával, és tisztelem igyekezetét, 
amellyel – többek között – Zsitvay-
emlékdíj alapítását tervezi.” A Nem-
zeti Kulturális Örökség Minisztériu-
ma pedig így nyilatkozott az ügyben: 
,,Figyelemreméltónak tartjuk kezde-
ményezésüket, ezért szakmailag tá-
mogatjuk terveiket.” 

Pénzügyi támogatást várunk az An-
tall József Alapítványtól és a Pest 
Megyei Önkormányzattól. 

Az alapítvány jelenleg bejegyzésre 
vár a Pest Megyei Bíróságon. Kurató-
riumi tagságot vállalt Szentgyörgyi 
Lóránt úr, dr. Zsitvay Tibor unokája, 
Szőke László úr, az MDF alelnöke és 
fővárosi frakcióvezetője, Mezőfi 
Zoltán úr, Rétság város polgármeste-
re, valamint Abonyi Géza úr, visegrá-
di önkormányzati képviselő, a Viseg-
rádi Turisztikai Egyesület elnöke. A 
már bejegyzett alapítvány kuratóriumi 
titkári feladatait megtiszteltetésnek 
tartom, ha én láthatom el. 

Kérünk minden visegrádi magán-
személyt, jogi személyt vagy egyéb 
szervezetet, akik egyetértenek törek-
véseinkkel, keressenek meg és támo-
gassanak bennünket! 

Tisztelettel: Farkas Márton 
 elnök, MDF Visegrádi Szervezete 

 
ÜNNEPRONTÁS 

 

Elmúltak az ünnepek, visszatérnek a hétköznapok… 
Decemberi számunkban elhangzottak az öröm és köszö-
net szavai a Zsitvay Tibor-emléktábla avatásával kapcso-
latban; jöjjön az, ami nem tetszett. Az talán nem is olyan 
nagy baj, hogy éppen az az ember avatott (többek kö-
zött), aki néhány évvel ezelőtt hallani sem akart róla, 
hogy a nagyvillámi kilátót Zsitvayról nevezzék el… 
Ahogy mondani szokás manapság, nagy a tolongás a 
damaszkuszi úton (oda-vissza). Az igazi gond a – való-
ban ízléses és szép kivitelű – tábla szövegével van. Az 
,,állította” után kimaradt ’a’ betű csak hangsúlyozza a 
Visegrádi Szövetség (VSZ) szerepét a tábla szövegének 
elkészítésében.  

Azt már csak nagyon halkan merem megemlíteni, hogy 
általában a táblaállíttatók a megemlékezésre méltó sze-
mély nevénél illendőségből kisebb betűkkel szokták 
magukat megnevezni…  

Térjünk most rá a legsúlyosabb szöveghibára, a zsidó 
törvényekre (sic!). A magyarban ez a forma egyértelmű-
en a zsidók által hozott törvényeket jelenti, ezzel mint-
egy a szöveg megfogalmazóinak szándékával ellenkező 
szerepet adva Zsitvay Tibor tiszteletreméltó helytállásá-
nak. Így a tábla szövege jelenleg azt jelenti, hogy 
Zsitvay Tibor nem a zsidók ellen hozott megkülönbözte-
tő törvények miatt, hanem a zsidók által hozott törvé-
nyek miatt tiltakozott. Pestiesen szólva: ,,Mecsoda kü-
lönbség!” 

Mi ebből a tanulság? Véleményem szerint legalább 
annyi, hogy bármilyen jellegű köztéri emlék szövegét 
időben nyilvánosságra kell hozni, hogy az értelemzavaró 
nyelvi hibákat és elírásokat mielőbb ki lehessen küsz-
öbölni. E tábla pártoktól, véleményektől és személyektől 
teljesen függetlenül jelenleg Visegrád városáról állít ki 
bizonyítványt…                                                    - grád - 
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Tisztelt  
Visegrádi Polgárok! 

 

Szíves tájékoztatásul mellékelem a Kulturális Örökség-
védelmi Hivatal Nyilvántartási Tudományos Igazgatóság 
levelének részletét, melyben közli, hogy a PP Rt. Visegrá-
di Erdészetének kezdeményezésére:  

– ,,A védetté nyilvánítást megelőzően szükséges a KÖH 
elnökének és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 
több fórumának, valamint a kulturális örökség miniszteré-
nek támogató döntése is, mely döntések azonban általában 
a KÖH szakmai javaslatával megegyezően születnek. A 
Nagyvillám tetőn álló Zsitvay-kilátó műemléki védelmé-
nek szakmai-tudományos akadálya nincs, a kilátó feltétle-
nül méltó az országos védelemre. A kilátó védetté nyilvá-
nítására a rendelet-előkészítés jogszabályi feltételeinek 
betartásával kerülhet sor. 

Mindezek alapján tájékoztatom, hogy a dokumentáció 
végső összeállítását követően a védetté nyilvánítási javas-
latot felterjesztjük a KÖH elnökének, valamint a nemzeti 
kulturális örökség miniszterének, s ezt követően, várható-
an a jövő év első felében miniszteri rendelet fogja kimon-
dani a Zsitvay-kilátó műemléki védettségét.” 

A levél kézhezvétele után újragondoltam, hogy az elmúlt 
években mi történt, ill. mit tettünk azért, hogy turisztikai 
műemlék legyen a Zsitvay-kilátó. A kilátó rossz műszaki 
állapota indított arra, hogy jobban utána nézzek a múltjá-
nak. A Turistaság és Alpinizmus 1933. évi 1. sz. kiadásá-
ban az építés miértjét fogalmazta meg dr. Zsitvay Tibor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Zsitvay-kilátó a Nagyvillámon 
 

Zsitvay Tibor turisztikai ügyekben kifejtett tevékenysé-
gének csúcspontja 1934. évi országgyűlési felszólalása 
volt, ahol a készülő Erdőtörvény részeként kívánta bevinni 
a törvénybe a turizmus témakörét. (Hogy miért nem került 
törvénybe a kifejezetten jó visszhangú felszólalás, sajnos, 
nem tudom.) Mint mondta, a turizmus épp olyan társadal-
mi tevékenység, melynek fenntartásában az államnak a 
befizetett adókból kell biztosítani fedezetet. 

1933-ban elkezdődött az építés és két ütemben, 1938-ban 
befejeződött. 1934-ben a Magyar Turista Szövetség ülésén 
egyhangúlag szavazták meg a kilátó nevét: Zsitvay-kilátó. 
Úgy tudom, hogy erre azért került sor, mert Zsitvay akkor 
súlyos beteg volt és felépülésében sem nagyon bíztak. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kilátótorony 1933-ban 
 

Zsitvay ellen – akinek közéleti szerepe az utóbbi időben 
többször témája volt a Visegrádi Híreknek –, a 2. világhá-
ború után, 1946-ban a Budapesti Népbíróság háborús 
bűntett miatt emelt vádat. Ezt szüntette meg 1992. nov. 9-
én a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának Elnök-
ségi Tanácsa Budapesten. 

Idézek az indoklásból:  
– ,,Nbr. 11. §-ának 5. pontjába ütköző háborús bűntett 

miatt dr. Zsitvay Tibort pedig 8 évi fegyházra, mint főbün-
tetésre, ezenfelül mind az öt terheltet politikai jogaik gya-
korlatának 10 évi felfüggesztésére, s egyszer s mindenkor-
ra szóló nyugdíjigény elvesztésére is kiterjedő állásvesz-
tésre, dr. Zsitvay Tibort még teljes vagyonelkobzásra, mint 
mellékbüntetésre ítélte…  

– Dr. Zsitvay Tibor pedig, mint igazságügyminiszter, a 
belügyminiszterrel és a honvédelmi miniszterrel egyetér-
tésben, anélkül, hogy a statáriális eljárások elrendelésére a 
felhatalmazás hatályban lett volna, 1931. szeptember 9-  
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én kelt 10479/1931. I. M. számú rendelettel rögtönítélő bí-
ráskodást rendelt el és az Igazságügyminisztérium az 
ügyésznek a statáriális eljárás lefolytatására adott utasí-
tást…  

– Ítéletében a népbíróság azt is megállapította, hogy a 
konkrét ügyben az eljárási előfeltételek is hiányoztak, mert 
a statáriális eljárásban alakszerű nyomozás nélkül, hala-
déktalanul ügyész elé kell állítani az elkövetőket. Sallai és 
Fürst eljárás alá vontakat pedig a rendőrség 1932. július 
13-án fogta el, és csak 27-én adták át az ügyésznek. Még-
sem utalta a bíróság rendes eljárásra az ügyet. Halálra ítél-
ték őket, pedig sem a bűnösségük foka, sem pedig az elret-
tentés ilyen büntetés kiszabását nem tette indokolttá…  

– A törvényességi óvás alapos…  
– Dr. Zsitvay Tibor igazságügyminiszter minisztertársai-

val együtt hozott döntésének elsősorban az 1930. évi III. 
tc. 97. §-a alapján, illetve a Kúria 930. számú jogegységi 
határozatát alapul véve korabeli jogszerűsége aligha lehe-
tett vitás és jellemző módon ezt a tényt még a Sallai és 
Fürst ügyben eljárt védők sem vitatták…  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zsitvay-portré 

 
– Ez az aktuál-politikai szólamoktól hemzsegő, eltorzí-

tott okfejtés nem csupán jogilag tarthatatlan, hanem annak 
objektíve semmiféle reális történelmi alapja sincs. A má-
sodik világháború ugyanis dátumszerűen 1939. szeptem-
ber 1-én tört ki. 1932-ben viszont még a fasizmus sem ju-
tott hatalomra (ennek időpontja az 1933. év), tehát a 
kommunista (nem demokratikus és baloldali) mozgalom 
vezetőivel szembeni fellépés távolról sem szolgálhatta egy 

eljövendő háború céljait, amelynek abban az időben még a 
körvonalai sem bontakoztak ki. Mindez a legelemibb tör-
ténelmi ismeret alapján is kézenfekvő…  

– Dr. Zsitvay Tibor igazságügyminiszter pedig amikor a 
belügyminiszterrel és a honvédelmi miniszterrel egyetér-
tésben statáriális eljárást hirdetett (kizárólag néhány terro-
rista jellegű bűncselekmény elkövetése miatt 1931-ben), 
majd amikor a rögtönítélő bírósági eljárás lefolytatására 
adott utasításban esetleges szerepe volt (ami egyébként 
nem is nyert bizonyítást), bűncselekményt nem követtek 
el.  

A teljesség kedvéért azt is le kell szögezni, hogy háborús 
bűntett hiányában a népbíróságnak perjogilag sem volt ha-
tásköre e cselekmények elbírálására, mert a terheltek sza-
bályosan kihirdetett statáriális jogszabály alapján jártak el.  

A kifejtettekre figyelemmel a Legfelsőbb Bíróság a Be. 
290.-ának (1) bekezdése alapján a hivatkozott ítéletek tör-
vénysértő voltát megállapította, azokat a Be. 290. § (3) 
bekezdése alapján hatályon kívül helyezte. A terhelteket 
az ellenük háborús bűntett miatt emelt vád alól – mert nem 
követtek el bűncselekményt – felmentette.” 

Ilyen előzetes ismeretek után határozott úgy a PP Rt., 
hogy visszakapja a nevét a kilátó és 1998. jan. 20-ra meg-
szervezte számos Zsitvay-leszármazott meghívásával is a 
tábla leleplezését. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meghívó 1998-ból, 
a felújított kiállítás megnyitójára 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emléklap: 
1998. június 20-tól ismét Zsitvay nevét viseli 

a kilátó 
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Ismeretek hiánya, ill. rossz indulatú beállítások azonban azonnal rossz szájízt adtak az ünnepség előtt és után is. A Ma-
gyar Természetbarát Szövetség április 28-án ezt írta: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jó pár telefonhívást is kaptam, volt, aki a zsidótörvény 
megalkotójának titulálta és számon kérte a név visszaadá-
sát.  

1998. július 13-án a Magyar Hírlap írja:  
– ,,Ismét kísért a múlt szellemisége. Olyan egyénről ne-

veztek el középítményt, aki a legkevésbé sem érdemelte 
ki. Nem kétséges, hogy sommásan fogalmazunk, de akár-
merre is tekintünk, csupa ellenérvet láthatunk. Mert nyil-
ván szeret jó alaposan körbenézni a turista, ha már felka-
paszkodott a Visegrád feletti Nagyvillám nemrég 
rendbehozott kilátótornyához. Persze nézni és látni az két 
különböző dolog. Nézzük a folyót a hegyek karéjában, a 
vár romjait a szomszédos bércen… De látni a Pilist, a 
Dunát, a Börzsönyt és az ország történelmét meghatározó 
visegrádi várat fogjuk. Apropó, történelem, úgy látszik, 
ezt többek szelektíve nézik, s nem csoda, hogy a látásmód 
ficamosra sikeredik. Mert a tények makacs dolgok, még 
utólag sem könnyű eltüntetni őket, főleg ha azokról az 
időkről beszélünk, amelyeknek még mindig vannak élő 
tanúi. Hatalmas összefogással emelték természetjáróink 
ezt a tornyot, ünnepélyesen fel is avatták 1933-ban. A kor 
alázattal hajlongó szemlélete alapján el is nevezték az 
igazságügy-miniszterről, Zsitvay Tiborról. A korabeli 
indoklás szerint a közember a turistaság ügyét hivatali 
hatalmával is támogatja. Mindenesetre a későbbi nemzet-
gyűlési elnök elégedetten nézhette végig a saját magáról 
elneveztetett kilátó avatóünnepét… Ez még mindig nem 
volt elég, a községből felvezetett gyalogutat is el kellett 
nevezni róla. Az arcátlanság nem váratott sokáig magára, 
hiszen az élő névadó a korábbi években vásárolt, fél hegy-
oldalt magába foglaló, panorámás telkén nem engedte 
keresztülvezetni ezt az utat, sőt az említett ünnepség al-
kalmával erre rövidítő embereket alattvalóival elkergettet-
te. Mint a Magyar Turista Szövetség tiszteletbeli elnöke 
megteremtette azt a légkört, amely később a legszélsősé-
gesebben különböztetett meg turistát és turistát. E tényke-
désében – többek között – igen lelkesen támogatta a Ma-
gyar Turista Egyesületet is… Majd eljött 1944, mikor is 
Zsitvay méltóságos úr elindult egy hosszú túrára, Svájcba, 
nehogy utolérje a felelősségrevonás. A kilencvenes évek-

ben rehabilitálták, de azt még pártfogói sem tudják kiol-
vasni az ítéletből, hogy éppen ő a legméltóbb a kilátó 
névadójának. Sajnálatos, hogy ez ügyben a területkezelő 
Pilisi Parkerdő Rt. illetékesei is megelégedtek az egyolda-
lú információkkal.” 

Birtokomban van a család jóvoltából az a levél, amely-
ben Dr. Zsitvay Leó reflektált a cikkre a Magyar Hírlap 
főszerkesztőjének írva. Idézem:  

– ,,Egyébként jellemhiba, ha valaki egy három évtized 
előtt elhunyt személyt – aki tehát már nem tud védekezni – 
valótlan rágalmakkal hátba támad. Ez különösen súlyosan 
esik latba, mikor ez a beszennyezési kísérlet Zsitvay Tibor 
ellen irányul, aki a húszas és harmincas évek magyar poli-
tikai életének egyik legtisztább, legmagyarabb vezető 
személyisége volt… Itt rá kell mutassunk a cikkíró magyar 
nyelvi tájékozatlanságára. Azt írja:  

– ’…a közember a turistaság ügyét hivatali hatalmával is 
támogatja.’ Tudni kell, hogy a ’közember’ az egyszerű 
polgár, akinek nincs ’hivatali hatalma’. A cikkíró tanulja 
meg, hogy itt a ’közéleti ember” kifejezést kellett volna 
használnia. Egyébként Kertész István itt azt inszinuálja, 
hogy Zsitvay Tibor hivatali hatalmát használta a kilátó 
megépítésére. Ez az állítás is valótlan, hiszen a kilátó 
megépülésekor ő már nem is volt miniszter… Zsitvay 
Tibor a nyilasok és németbarátok közismert ellenzője, és 
az ellenállás egyik vezető személyisége volt. Egyik veze-
tője volt a magyar parlamentben a kormánypárt egy részé-
nek Kornis Gyulával, Rassay Károllyal és Peyer Károllyal 
való összefogásnak, amellyel a németbarát Imrédy Béla 
miniszterelnököt leszavazták. Kertész István, a magyar 
országgyűlés dokumentjei hazudtolják Önt meg. Egyéb-
ként Zsitvay Tibor általánosan ismert volt németellenes 
magatartásáról, valamint, hogy minden erejével az üldö-
zöttek megmentésén dolgozott nem kis eredménnyel. Ezért 
az üldözöttek egyik szervezete elismerő és köszönő okle-
véllel tüntette ki, és egy szép emlékdarabbal ajándékozta 
meg, ezzel a felirattal: ’Dormiunt aliquando leges, 
nunquam moriuntur.’ (Kertész István, kérésére szí-  
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Dr. Zsitvay Tibor munka közben 
 

vesen lefordítom Önnek.) Ezért történt, hogy a svájci 
kormány 1949-ben megadta Zsitvay Tibornak a menedék-
jogot és a holtig tartó nyugdíjat. Végül jön a merész valót-
lanságok betetőzése, a súlyos rágalmazás. A cikkíró kije-
lenti: 'Majd eljött 1944, mikor is Zsitvay méltóságos úr 
elindult egy hosszú útra, Svájcba, nehogy utolérje a 
felelősségrevonás.’ Ez pimasz valótlanság! Kertész István 
nagyon jól tudja, mert tudnia kell, hogy Zsitvay Tibor 
Magyarországon maradt 1944-ben, s továbbra is 1945-
ben, 1946-ban, 1947-ben egészen 1948 május második 
feléig. Kertész ezt az 1944-es évszámot nyilvánvalóan 
azért hamisította ide, hogy minden olvasója azt hihesse, 
hogy Zsitvay Tibor, mint a nyilasok, tehát akkor ő is, va-
lóban elmenekült a nyilasokra váró ’felelősségrevonás’ 
elől. Ezzel szemben igaz az, hogy Zsitvay Tibor csak 
1948. május 18-án kényszerült hazája elhagyására…” 

A Magyar Hírlapban azonban más vélemény is hangot 
kapott: ,,Több mint egy hét késéssel került a kezembe a 
lap június 17-ei száma, benne Kertész István írásával, 
Lesz-e Mindszenty tér az Allende parkból? címmel. A 
közterületek névváltoztatásával foglalkozó írás helyesen 
állapítja meg, hogy e téren a legtöbb gondot a személyne-
vekről elnevezett közterületek másik személynévvel való 
’lecserélése’ okozza. A cikk egyik mondatát azonban némi 
értetlenséggel vegyes meglepetéssel olvastam. A mondat 
így hangzik:  

– ’A Magyar Természetbarát Szövetség nemrég utasította 
el a Magyar Turista Egyesület javaslatát, hogy a Horthy-
korszak igazságügyi miniszterének, dr. Zsitvai Tibornak 
emlékét Visegrád környékén hegyi út és kilátótorony örö-
kítse meg.’  

Az MTSZ ilyen jellegű megnyilvánulásán persze nincs 
miért meglepődni. E szövetséghez még aligha jutott el a 
hír, hogy 1990 környékén Magyarországon rendszerválto-
zás történt, s eszmék és pártok pluralizmusa jellemzi az 
országot. E szövetség ugyanolyan elfogultan s éppoly vak 
gyűlölettel csap le mindenre és mindenkire, ami és aki 
nem bolsevik, mint a legvadabb Rákosi- vagy Kádár-
időkben. Tény azonban, hogy három nappal a fenti cikk 
megjelenése után, 1998. június 20-án szombaton a viseg-
rádi fellegvár tőszomszédságában magasodó Nagyvillámi  

kilátó visszakapta eredeti, Zsitvay-kilátó nevét. (Nem ’i’-
vel, ahogy a cikkben szerepel, hanem ipszilonnal, ahogy a 
Zsitvay család a nevét írta.) A kilátóban lévő felújított 
kiállítás megnyitóját használta fel a Pilisi Parkerdő Rt. 
Visegrádi Erdészete a régi név visszaadására. Az ünnepi 
eseményen Erdős Péter erdészetvezetőn kívül beszédet 
mondott Peták István az MTE részéről, vázolva a kiváló 
turista érdemeit (ezért az 1933. október 8-án felavatott 
kilátó eredeti névadója, s nem azért, mert a Horthy-
korszak igazságügy-minisztere volt. Bár ezen utóbbi téren 
sem tett kevesebbet, mint például a bolsevik Nezvál Fe-
renc miniszter). Végül a megjelent legalább száz turista 
előtt Szentgyörgyi Lóránt szólt nagyapjáról. Felemelő, 
szép avatóünnepség keretében kapta vissza tehát eredeti 
nevét a kilátó. Köszönet érte mindazoknak, akiknek ebben 
szerepük volt. Dr. Polgárdy Géza jogász, közgazdász, 
szociológus, Budapest” 

Zsitvay Tibor közéleti szerepére jellemző a sok elismerő 
oklevél és köszönő levélen kívül, hogy Visegrád és Kecs-
kemét városa is díszpolgárrá választotta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visegrád városa az elítéltetés után közel 60 évvel állított 

táblát. A Visegrádi Szövetség a Demokráciáért és Nyilvá-
nosságért Egyesület kezdeményezésével (Kiss Károly, 
Farkas Márton) indult az akció elég sok mellékzöngével, 
és nem egységes visegrádi akarattal fogalmazódott meg az 
ünnepség rendezése. Számomra sajnálatos, hogy a tábla 
szövegéből nem derül ki, hogy Zsitvay Tibornak miért 
éppen Visegrádon állítottak táblát. Milyen kötődés volt és 
van a városhoz? Örvendetes tény, hogy vannak, akik felül 
tudják bírálni önmagukat, mint pl. Szabó Imre, aki 1998-
ban a Magyar Természetbarát Szövetség főtitkáraként nem 
javasolta a névadást. A mostani ünnepségen pedig Zsitvayt 
méltató beszédet mondott. 

Az Erdészet nem tartja lezártnak a Zsitvay-hagyaték ápo-
lását. A Magyar Turista Egyesülettel (ők adták az ajánlást 
a kilátó emlékké nyilvánításához) – szeretnénk a kilátó 
alsó szintjén egy állandó Zsitvay-emlékkiállítást rendezni. 

Itt ragadom meg az alkalmat, ha valakinek odaadható 
vagy másolatban elkészíthető bárminemű emléktárgya, 
írása, fényképe van, ami Zsitvay Tibor visegrádi ittlétéhez 
kapcsolódik, támogassa kezdeményezésünket. 

Tisztelettel:                                                  Erdős Péter 
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EGY EMLÉKTÁBLA  
POLITIKAI  

HÁTSZÉLBEN
Visegrád ismét országos napilap hasábjain szerepel. 

Nem, nem a strand-ügyről van szó… A Népszava 
2005. január 22-i számában Kertész Péter „Emléktábla 
ellenszélben” című cikkében a 2004. novemberében 
felavatott Zsitvay-emléktábla előtörténetét tárgyalja… 
egyfajta szempontból. (A cikk elolvasható a helyi 
könyvtárban.)  

A publikáció ismerteti Farkas Márton, ill. a Visegrádi 
Szövetség ez ügyben kifejtett tevékenységét, Zsitvay 
Tibor politikai pályáját, továbbá a polgármester, a 
visegrádi erdészet vezetője, két képviselő és szerény 
személyem is meg van említve mint e nemes ügy „ke-
rékkötője”.  

A cikk valóságtartalmára jellemzésül szeretnék idézni 
a rólam írott szövegrészből: „Gróf Péter… a Mátyás 
Király Múzeum történész kutatója, a helyi polgári kör 
vezetőségi tagja…” Nagyon kedves e kitüntető cím, 
csak egy baj van vele: semmilyen polgári körnek nem 
vagyok vezetőségi tagja, arról sem tudok, hogy a helyi 
polgári kör(ök)nek lenne vezetősége. A szerzőnek az 
általa felvázolt politikai háttérhez erre a sajátságos 
valótlan állításra szüksége volt, vagy csak helyi infor-
mátorai rosszul tájékoztatták?!  

Helyszűke miatt nem venném sorra az írás azon állí-
tásait, melyek szerintem pontosításra, kiegészítésre 
szorulnak, inkább összefoglalom a témával kapcsolatos 
– több érintett intézmény, személy által is képviselt – 
álláspontot.  

A polgármester úr, a visegrádi erdészet vezetője és a 
múzeum soha nem kérdőjelezte meg Zsitvay Tibor 
emberi nagyságát, Visegrád életében betöltött önzetlen 
mecénási szerepét. A megemlékezés ügyében egy 
szempontot hangoztattak: a politikamentességet, sőt a 
pártpolitika-mentességet. Ehhez következetesen ra-
gaszkodtak, támaszkodva arra a helyi hagyományra, 
hogy a Visegrádhoz kötődő jeles személyiségekről, 
Áprily Lajosról, Görgey Artúrról avagy Zsitvay Tibor-
ról való megemlékezéshez nincs szükség pártelnökök-
re. Miért lenne.  

A civil társadalom attól civil társadalom, hogy az 
ilyen ünnepeket a politikai élet olykor négyévente 
változó szereplőitől függetlenül is képes méltó módon 
megteremteni. Mint említettem, eddig Visegrádon 
ennek eddig is volt hagyománya. Kertész Péter azt írja, 
hogy a táblaavatáshoz fővédnöknek kérték fel többek 
között „Dávid Ibolyát, az Országgyűlés alelnökét, az 
Orbán-kormány igazságügyminiszterét (sic!)”. No, ezt 
hívják csúsztatásnak; a meghívón Dávid Ibolya nem 
mint az „Orbán-kormány igazságügyminisztere” sze-
repel – amúgy már 2005-öt írunk, volt egy kormány-
váltás –, hanem az MDF pártelnökeként, miként Hiller 
István miniszteri titulusa mellett is olvasható az MSZP 

elnöke cím. Miért csodálható Erdős Péter tartózkodá-
sa, amikor a Zsitvay-kilátó 1998. június 20-i újjáavatá-
sát – a család és visegrádi közönség részvételével, az 
akkor kormányzó pártkoalíció potentátjai nélkül – 
követően, többek között a Magyar Hírlapban nomen 
est omen Kertész István tollából nem éppen pozitív 
vélemény látott napvilágot az ünnepségről és Zsitvay 
személyéről.  

Ki viselkedik itt furán? Az, aki csendes, kitartó mun-
kával dolgozik Zsitvay Tibor visegrádi ténykedésének 
talán legfontosabb, a mai közönség számára is élményt 
adó, élő emlékének, a nagyvillámi kilátónak megmen-
tésén, felújításán, vagy az, aki egyszer ellenzi a kilátó 
Zsitvayról történő elnevezését, majd 2004-ben fővéd-
nökként szónoklattal emlékezik meg ugyanarról a sze-
mélyről? Miért kellene nekünk itt, Visegrádon nagyja-
ink emlékezetét politikai kurzusoknak kiszolgáltatni?  

A táblaavatáson Abonyi Géza képviselő beszédét úgy 
kezdte: csodálat és szégyen. Csodálat Zsitvay alkotásai 
előtt és szégyen, hogy nem ismerte eléggé ezt az élet-
művet és nem becsültük meg eléggé. Szép dolog a 
nyilvánosság előtt elismerni hiányosságainkat, ki-ki a 
magáét.  

Ha valaki Farkas Márton 2004. májusi cikke előtt is 
forgatta a Visegrádi Híreket, több megemlékezést is 
találhatott Zsitvayról. Ha valaki vette a fáradságot és 
1998. június 20-án felsétált a nagyvillámi kilátóhoz, 
ott is hallhatott róla, csakúgy, mint a Görgey-bércen 
rendezett megemlékezéseken. Egy dolgot nem hallha-
tott: pártpolitikusokat.  

A Visegrádi Hírek 2004. decemberi számában megje-
lent cikkében olvashattuk Abonyi Géza alábbi monda-
tát: ,,A város működtetése és fejlesztése területeiről, a 
város közéletéből teljes mértékben és minden szem-
pontból ki kellene iktatni mindenféle pártpolitikát.” 
Egyetértek, abban a reményben, hogy az elfogulatlan 
olvasó a fent leírtak fényében könnyebben el tudja 
dönteni, ki hol áll ebben a sajnálatos módon egyre 
kevésbé Zsitvay Tiborról szóló ügyben.          

                                                               Gróf Péter 
 
 

Ui: Az emléktábla-avatásra Farkas Márton által ki-
adott tetszetős füzetben sajnálatos tévedések szerepel-
nek. A királyi palotát nem 1941-ben (!), hanem 1934 
szilveszterén találta meg Schulek János. A jó szándékú 
hagyománnyal szemben nem Zsitvay Tibor telkén, 
hanem Sarlay Ilonka kertjében kezdték meg a feltárást. 
(Lásd Balla Árpád: Palota a föld alatt. A visegrádi 
királyi palota ásatása 1934–1944. Altum Castrum 3. 
Visegrád, 1993. 4. p.) 
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Egy brazil kislány VisegrádonEgy brazil kislány VisegrádonEgy brazil kislány VisegrádonEgy brazil kislány Visegrádon    
A brazíliai cserkészszövetség kez-

deményezésére két és fél hónapos 
tanulmányúton vett részt Magyaror-
szágon három magyar származású, 
Dél-Amerikában élő gyerek.  

A kísérleti jellegű program célja a 
harmadik generációs magyarok 
nyelvtudásának fejlesztése, eredettu-
datuk megőrzése.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bircsak Patrícia eredetileg csere-

szülőket keresett, de végül távoli 
rokonánál, Kalotai Árpádnál kötött ki 
itt, Visegrádon. Patríciának három 
nagyszülője is magyar. A család São 
Paulóban él, innen érkezett hozzánk. 
Miután a program célja a nyelvtanu-
lás volt, Patrícia csatlakozott az Ápri-
ly Lajos Általános Iskola diákjaihoz, 
és két hónapig velük koptatta az isko-
la padjait.  

Elutazása előtt beszélgettem vele az 
itt töltött időről, élményekről: 

– Jártál már korábban is Magyaror-
szágon? 

– Nem. Még Európában sem jártam, 
így minden teljesen új volt nekem. 

– Szépen beszélsz magyarul, otthon  

szüleiddel szoktál magyarul beszélni? 
– Sajnos, nem. Apám nem beszél 

magyarul, így otthon portugálul be-
szélünk. Anyukám viszont mindig 
magyarul beszél az ő szüleivel. Ő 
nagyon szépen beszél magyarul. Én 
két hónappal ezelőtt még nem tudtam 
volna veled így beszélgetni. Nagyon 
keveset tudtam. Mostanra már kezdek 
belejönni. 

– Milyen érzésekkel várod a haza-
utat? 

– Egyfelől nagyon szomorú vagyok, 
mert nagyon jól éreztem magam itt, 
másfelől viszont örülök, mert már 
nagyon hiányoznak a szüleim. 

– Milyen volt ez a bő két hónap? 
– Nagyon-nagyon jó! Csupa szép 

dolgot láttam. Árpi bácsiék rengeteg 
szép helyre vittek el. Nagyon tetszett 
Budapest, Visegrád pedig gyönyörű. 

– Mi tetszett a legjobban? 
– Legjobban a hónak örültem, még 

soha életemben nem láttam havat. Tv-
ből pedig nem olyan, mint kipróbálni. 
Időnként úgy éreztem, hasonló az 
óceán homokjához. Hasonló játéko-
kat játszanak a gyerekek a homokkal, 
mint a hóval. Építenek belőle, dobál-
ják, belehemperegnek. Persze, síelni a 
homokban nem lehet. De a hideg nem 
volt jó. 

– Ezen kívül? 
– Itt Visegrádon az tetszett, hogy 

mindenki ismer mindenkit. A boltban 
megkérdezik: Hogy vagy? Akivel 
beszéltél, másnap megismert az ut-
cán. Mindenhová el lehet gyalog 
menni, és olyan barátságos a légkör. 
São Paulóban ez nincs így. Nekem ez 
sokkal jobban tetszik, ott az egy ház-
ban élők sem biztos, hogy ismerik 
egymást. Ami még számomra nagyon 
jó, hogy az embert körülveszi a kultú-
ra. 

– Ezt úgy érted, hogy a történelmi 
környezet? 

– Igen, egész Magyarországon ezt 
érzem, és ez jó hatással van az embe-
rekre. Ez nagyon tetszik. A magyar 
zene is nagyon szép. Hét vagy nyolc 
népzenei CD-t viszek haza. 

– Mi nem tetszett, mi nem volt jó?  
– Igazából nem láttam semmi rosz-

szat. Láttam szegényebb részeket, de 
ilyen mindenhol van. Másrészt Árpi 
bácsiék csupa szép helyre vittek, nem 
a csúnya dolgokat mutatták meg. Ami 
rossz volt, hogy hiányoztak a szüleim. 

– Milyen volt visegrádi iskolásnak 
lenni? 

– Nagyon furcsa. A hetedik osztály-
ba jártam. Itt az iskola teljesen más, 
mint Brazíliában. Nem jobb, nem 
rosszabb; más, teljesen más. A tan-
anyag is más, itt sok olyat tanulnak a 
gyerekek, amit Brazíliában nem és 
fordítva. De a külsőségekben is más. 
Ott nem kell felállni, ha bejön a tanár, 
nem kell jelenteni, nincs hetes, és 
még sorolhatnám. A tanárok és a 
gyerekek nagyon kedvesek voltak 
velem. Mostanra lett egy csomó bará-
tom. Legtöbbet Ili néni foglalkozott 
velem, Árpi bácsiékon kívül neki 
köszönhetek a legtöbbet. Kisebb fiúk 
néha cukkoltak, de a fiúk ilyenek. 
Szerettem ide járni iskolába. 

– Fogsz még jönni Magyarországra? 
– Az biztos. Remélem minél hama-

rabb. Talán már két-három év múlva. 
– Mit fogsz csinálni a hosszú repü-

lőúton? 
– Azt hiszem, a most szerzett CD-

imet fogom hallgatni. 
– Akkor hát jó utat, és köszönöm a 

beszélgetést. 
                          Mikesy Tamás, 
                 a művelődési ház vezetője 
 

Mozaikok Patríciáról
Amikor Patrícia idejött, a tanárnő kezdte kérdezni. Meglepődve 

tapasztaltuk, hogy félénken beszél magyarul. A mindig mosoly-
gó kislány a tanárnő eme kérdésére, hogy hány éves édesanyád, 
azt felelte: 73, majd kisvártatva hozzátette: bocsánat, 42. A 
kislány az elkövetkező órákban szorgalmasan jegyzetelt. Meg-
döbbenve tapasztaltuk, hogy szinte az egész óra anyagát lejegy-
zetelte. A lányok befogadóak voltak, és néha mutogatással kellett 
magukat kifejezni.                                    (Péter András) 

Patrícia számomra egy nagyon barátságos lánynak bizonyult. 
Amikor először találkoztunk, egy kicsit félénknek tűnt, de azután 
egy csomó barátot szerzett magának. Sokat beszélt nekünk Bra-
zíliáról és annak szokásairól, zenéjéről; táncolni is megtanított 

minket. Minden órát szeretett és hamar megbarátkozott az itteni 
szokásokkal.                               (Héder Kriszta) 

Patríciát egy életvidám lánynak ismertem meg. A magyar nyelv 
tanulását is nagyon komolyan vette. Nagy élmény volt számára a 
hóesés. A farsangunkon igazán nagyon jól érezte magát; sok, 
számunkra ismeretlen táncot tanított meg nekünk. Sokakat meg-
viselt az elutazása, de megígérte, hogy jövőre is ellátogat hoz-
zánk.                                                (Berki Bianka) 
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Az én mesekönyvem 

Papucsállatka és amőba 
NAGY SÁMUEL  

Különdíj a legötletesebb meséért 
(Dunakanyar Erdei Általános Iskola, 

Visegrád) 
 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer 
egy virágzó, boldogságtól teli királyság. 
Ez a királyság a kézzel hajtott kereken is 
túl, a belsőégésű motoron is túl az Ópe-
renciás-tenger legalján élt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A papucsállatkák boldogan éltek, füröd-
tek és játszottak. Egyetlen gondjuk az 
volt, hogy mindig melegük volt reggel, 
ébredéskor. Legalábbis addig, amíg a 
papucskirály serdülő fia, Szandálfi Má-
tyás beleszeretett amőba hercegnőjébe. 

Volt búja-bánata a királynak, aki beve-
zette a padlóhűtést. 

 – Mátyás a hercegnővel? – mondta. 
Nem, nem engedem! 

Mátyás kérlelte apját, hadd vegye el Kör 
Körön hercegnőjét, de apja nem adta be a 
derekát. Mígnem a herceg rábeszélte 
anyját, hogy beszéljen apjával. Egy  

kis idő múlva a király azt mondta:  
– Ha meghozod a választ a nagy kérdés-

re, akkor elveheted a szerelmed. 
– Mi a nagy kérdés? 
– Miért tapadnak a lepkék az ablakra? 
A herceg e fontos kérdéssel, három po-

gácsával és hitelkártyájával nekivágott az 
útnak. Első célja a bűnék voltak, ahová az 
ármetró vitte el. Ment, mendegélt, míg-
nem egy házhoz nem ért. A házban égett 
a villany, így hát benyitott. 

– Jó napot mohaanyám!- köszönt. 
– Szerencséd, hogy mohaanyádnak szó-

lítottál, különben megbántat volna! 
Mátyás egy jó adag leves mellett elme-

sélte, hogy hova tart. Az anyuka mondta, 
hogy ha már ott van, akkor mondja meg a 
nagy és hatalmas Merlonnak, hogy tarto-
zik neki egy órával. A herceg megvárta a 
reggelt, és útnak indult. De mikor kilépett 
az ajtón, az anyuka utána rohant, és adott 
neki egy kazettát. 

Mikor ténylegesen elindulhatott, tudta, 
hogy hosszú és kemény munka vár rá. 
Dimbes-dombos út után találkozott egy 
hallal. 

– Segíts! – kérlelte. Nem tudok úszni, és 
ha nem találom meg a többieket, nekem 
végem. Ha segítesz, teljesítem egy kíván-
ságodat! 

– Rendben – mondta, és elrohant. 
Vett egy walkmant, majd beletette a 

kazettát, odaadta a halnak és elindította. 
Kicsit sem kicsi idő múlva a hal felemel-
kedett és úszni kezdett. Majd odament a 
herceghez és adott neki egy sípot, majd 
azt mondta:  

– Itt ez a szép síp, ha belefújsz, én ott 
termek. 

Mátyás csak ment, ment Merlon hegyé-
hez, hogy megtudhassa a választ. Ment, 
ment, ment és ment. Nemsokára egy hegy 
körvonala rajzolódott ki előtte. Mire a 
hegy kapujához ért, addigra egy hét is 
eltelt. A kapu  fölött  egy rémisztő,  

vérszomjas, gonosz műanyag sárkány 
volt. A kapu mellett két rémisztő, vér-
szomjas, magas nem műanyag őr volt. 

– Megállj! – kiáltotta az egyik. 
– Itt nem jutsz be! – kiáltotta a másik. 
– Bejutok én, csak meg kell találnom a 

módját. 
– Előbb ki kell állnod a próbát. 
– Próbát? 
Az őrök nem feleltek, csak egy monda-

tot mondott az egyik: 
– Jó munka gyümölcse a pihenés. 
A herceg döbbenten meredt maga elé. – 

Most mi van? – gondolta, de csakhamar 
eszébe jutott valami. Azt felelte:  

– Láttam én már karón varjút. 
– Megrázza, mint Krisztus a vargát – 

vágta rá rögtön az őr. 
– Amilyen a mosdó, olyan a törülköző – 

mondta a herceg. 
– Ahogy vet, úgy arat. 
– Madarat tolláról, embert barátjáról. 
És ez így ment másodperceken, perce-

ken, órákon, napokon át, mígnem egyszer 
a herceg azt mondta:  

– Ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát. 
– Ezt nem ismerem. Hol tanultad? De ez 

most mindegy, bemehetsz. 
Így végül bejutott Merlonhoz, a nagy 

varázslóhoz. Mátyás kérlelte, könyörgött, 
hogy mondja el a nagy titkot, de a varázs-
ló csak nem adta be a derekát. Míg a 
hercegnek eszébe nem jutott a hal és a 
síp. Megfújta, és azon nyomban ott ter-
mett. (Már úszott.) A herceg azt mondta: 

– Egyetlen kívánságom, hogy érd el, 
hogy a mágus beszéljen! 

A hal addig csikizte Merlont, amíg nem 
beszélt. 

– Jól van, jól van! A lepkék azért tapad-
nak az ablakra, mert ízlik nekik az ablak. 

A herceg a nagy és fontos információval 
elindult haza. Elvette a hercegnőt, és 
boldogan éltek. – Itt a vége, fuss el véle! 

 
A MŐVELİDÉSI HÁZ HÍREI 

 

A művelődési ház szeretettel meghívja Visegrád lakosait  
a hónap utolsó péntekén megrendezendő előadás-sorozat  

következő alkalmára, mely 
2005. február 25-én (pénteken) 18 órától lesz a könyvtárban 

Ebben a hónapban a 

Kunkovács László 
néprajzkutató 

100 diaképpel illusztrált előadását hallgathatják meg 

Sziklarajzok, kıemberek, áldozóhelyek  
Belsı-Ázsiában 

címmel 
Meghívott vendégünk a múlt időtlen értékeit 

és megismerésre érdemes emlékeit keresi a jelenben, 
azokat a gyökereket, amelyek az emberiség útjának 

megértésében és saját népünk történelmének 
megismerésében a javunkra válhatnak. 
Mindenki t  szere t et te l  várunk!  

József Attila: 
 

ZUZMARA 
 

 Fürtöm szöllőkhöz volt hasonló 
  s most hüvelyében rohadt borsó.  
 Fekete szemei peregnek,  
 hulló könnyeimmel keverednek.  

 Óh kínos, szögletes mulásom,  
 széltörte, fehér hajlongásom! 
 Koppanó hátam iramlása! 
 Csonka szerelmem forradása! 

 Óh égbolt csontos tisztasága – 
 éhen halottak fagyossága! 
 Hunyor nélküli nyugalommal! 
 Tettembe vetett bizalommal! 

 Gyémántos, hűs heringen élek, 
 bútoraim az égi fények, 
 körmeim egyre keményebbek, 
 de a rózsái fehérebbek. 
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Évadnyitó a Sziget utcában 
 

Január utolsó hétvégéjén újra a pingpongosok zsibongásától 
volt hangos a Sziget Egyesület közösségi háza. Az egyéni verse-
nyen felmerült igények alapján megszerveztük a páros kupát. Az 
indulók között szép számmal voltak az előző kupa versenyzői, 
de örömmel fedeztünk fel új arcokat is. A tervezett selejtezőket a 
résztvevők létszáma nem indokolta, így mindenki mindenkivel 
játszhatott. A mérkőzések végére az első három helyen bár szo-
ros, de egyértelmű eredmény alakult ki. 

1. Ostermann Béla–Tátrai Gábor 9 győzelemmel, 0 vereség-
gel, 2. Kósa Dénes–Kovács Gyula 8 győzelemmel, 1 vereséggel, 
3. Gerstmayer Márton–Szedlacsek István 7 győzelemmel, 2 
vereséggel.  

A 4., 5., 6., 7., 8., 9. helyen holtverseny alakult ki, ezeket az 
egymással játszott eredmények alapján döntöttük el. Az így 
kialakult  eredmény a következő: 4. Dobos Csaba–Fieszl József,  

5. Kósa Szabolcs–Kovács Péter, 6. Müller Gábor–Pintér István, 
7. Sitku Pál–Sitku Áron, 8. Vogel Péter–Kiss Tamás, 9. Túri 
József–Kovács Gergő, 10. Bártfai Péter–Szedlacsek Balázs. 

A legfiatalabb játékosunk, Sitku Áron külön díja egy kosárlab-
da volt. 

A lányok hiányoztak a versenyről, és akik ismerik a résztvevő-
ket, láthatják, hogy az igazán fiatalok sem taposták egymás 
sarkát a tolongásban, pedig számítottunk rájuk. A verseny sport-
szerűen, jó hangulatban zajlott, fél nyolc körül mindenki vidá-
man hagyta el a termet. 

A beszélgetések alkalmával felvetődött a gondolat, hogy lehet-
ne egy lengőteke és egy darts verseny is, így február végén eze-
ket a versenyeket rendezzük meg. Gratulálunk a résztvevőknek, a 
helyezetteknek, és szeretettel várunk továbbra is mindenkit, aki 
szívesen játszik velünk. 

Bártfai István 

 
Zengı  

muzsikával 
 

Ebben a zord időben bizony nagyon nehéz kimozdulni 
otthonról. Így volt ez vasárnap este is, de a Nepomuki 
Szent János-templom kórusát hallgatva átmelegedett a 
szívem. Szinte hihetetlen, hogy zenei alapképzés nélkül, 
ilyen színvonalasan tudjanak amatőrök énekelni! 

A karnagy úr kitartó, lelkes munkája meg a jó hangú 
énekesek közös akarata megérett arra, hogy bárhol meg-
mutathatják képességeiket. 

Ez a szívből jövő, őszinte éneklés biztos sok örömet sze-
rez még hallgatóságuknak. Városunk hírnevét is öregbíthe-
ti ez a lelkes csapat. 

Sikeres éveket kívánok a karnagy úrnak és minden kórus-
tagnak, hogy énekük még sokáig szárnyaljon. 

Sipos Lajosné 
 

TÁJÉKOZTATÁS 
a helyi, Kis-Duna Regionális Televízió 

adásnapjairól 
 

Első vetítés:  
– csütörtökön 18 órakor 

Ismétlések: 
– vasárnap 18 órakor,  
– hétfőn 10 és 18 órakor 

Műsoraink: 
– Híradó 
– Sportműsor 
– Kalamáris (kulturális magazinműsor) 
– Köz-vetítés  
   (események kommentár nélküli vetítése) 

A műsorok kezdési időpontja változó, vetítés előtt a 
képújságon, illetve adáskezdéskor a műsorismertető-
ben tájékoztatjuk Kedves Nézőinket. 

Műsorainkhoz kellemes szórakozást kívánunk: 

a Kis-Duna Regionális Televízió 
munkatársai 

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND 
a gyermekekért, a betegekért,  
az öregekért és a tudományért! 

Először köszönetet mondunk mindazoknak, akik felajánlá-
sukkal lehetővé tették, hogy 2004-ben szép eredménnyel 
zárhattuk szeretetszolgálatunkat. Azért, hogy jobban megis-
merhessék a karitászban végzett tevékenységünket – a teljes-
ség igénye nélkül –, az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket. 

A hazánk területén működő hét priorátusunk tagjai az Önök 
által felajánlott összegeken kívül – a gyermekekért végzett 
akciónkban – 2,5 q Milupa gyermektápszert osztottak szét a 
Dunántúl területén, így Visegrádon is. Gyermektábort szer-
veztünk a határon túl élő iskolás tanulók számára. Támoga-
tást adtunk a Pannon Mentő Kht. és a Borostyán Anyaotthon 
részére. Támogattuk a Kaposvári Kórház gyermekosztályát. 
Anyagiakkal segítettük a vesebeteg gyermekek iskolázását. 
Jelentős támogatást nyújtottunk Pécs és Kaposvár hajléktalan 
szegényeinek étkeztetéséhez. Karácsonyi segélyakció kereté-
ben élelmet és ruházati eszközöket szállítottunk Kárpátaljára. 
Idősek otthonát támogattuk Egerben és Sajóbábonyban. A 
Balassi-év keretében jótékonysági hangversenyt rendeztünk a 
budapesti Zeneakadémián. Tudományos emlékülés keretében 
neves professzorok tartottak előadást a Bocskai-emlékév 
alkalmából a budapesti Magyarok Házában. A felsorolt 
akciók összértéke 4.546.000 Ft volt. 

Az Európa különböző országaiban működő priorátusok tag-
jai 2004-ben a következő szeretetszolgálatot végezték: Ka-
pocs Viktória gimn. tanuló (burgenlandi lakos) műtétjének 
teljes összegét vállalták a Münchenben lévő priorátus tagjai. 
Három, süketen született gyermek műtétjét fizették a Frank-
furt am Mainban élő rendtagok. (Mindhárom gyermek operá-
ciója sikerrel járt.) Száz magyar gyermeket támogatott tansze-
rekkel és tankönyvekkel a Passauban működő nagypriorátus. 
A híres szentegyházi gyermekkórust támogatták jelentős 
összeggel a dáma tagozat tagjai Passauból és Bajorországból. 
Pénzbeli támogatást kaptak a vajdasági tűzkárosultak és a 
zombori gimnázium. A támogatás összértéke 14.463 € volt. 

Ha Ön is bekapcsolódik jótékonysági és emberbaráti mun-
kánkba, akkor még hatékonyabban folytathatjuk jószolgálati 
küldetésünket! 

Adószámunk: 19183907–1–13 
Ezért ajánlja fel az szja 1%-át  

a Szent György Lovagrend javára! 
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Visegrádon 
gyönyörő panorámával 

rendelkezı 

hét szoba összkomfortos 
lakás 

(panzió) 
a Thermál Szálló mellett 

teljes berendezéssel együtt 
kiadó, bérbeadó! 

 

Érdeklıdni lehet: 
06 (30) 520-3554-es telefonon 

 
FELHÍVÁS 

A Szentendrei Művészeti Szakközépiskola, a Pilis–
Dunakanyar Kistérségi Programiroda és a Duna-parti Műve-
lődési Ház ebben az évben négy alkalommal rendezi meg 
Szentendrén a Diákfesztivált. A Diákfesztiválra olyan tehet-
séges fiatalokat, csoportokat várunk, akik a képzőművészet-
ben, színjátszásban, zenében, táncban, illetve bármely műfaj-
ban kiemelkedően szerepelnek. 
A fesztivál helye és ideje: Duna-parti Művelődési Ház 
(Szentendre, Dunakorzó 11/a) és az előtte lévő korzó, 2005. 
május 21-én, szombaton 10 órától. 
Jelentkezni a fenti címre lehet 2005. március 4-ig! 

Albérlet, lakáskiadás Visegrádon 
Tel.: 06 (30) 966-9288 
vagy 06 (26) 398-287 

 
FELHÍVÁS! 

Tisztelettel várjuk az V. NAGYMAROSI BORVERSENY 
résztvevőit. 

A rendezvény időpontja: 2005. február 19-én, 17 óra. Hely-
színe: Nagymaros, művelődési ház (Fő tér 10.) 

A borversenyre bárki nevezhet saját termelésű borával. 
Kategóriák: 
– vegyes fehér, 
– fajtiszta fehér, 
– vegyes vörös, 
– fajtiszta vörös bor. 
A versenyen való részvételhez a bort mintánként 2 db 0,75 l-es, 

zöld színű palackban kell leadni 2005. február 18-án, pénteken 
14–18 óráig, a rendezvény helyszínén. 

Nevezési díj: bormintánként 500,– Ft, melyet a minták leadá-
sakor kell befizetni elismervény ellenében. 

Szeretettel várjuk a környékbeli termelők borait is! 
**** 

A rendezvény keretein belül kerül sor a IV. NAGYMAROSI 
KOLBÁSZVERSENY megrendezésére is. A nevezés feltéte-lei: 
1 pár saját készítésű füstölt kolbász mintaként való leadása a 
borminták átvételének időpontjában. 

Nevezési díj: 500,– Ft. 
A nevezéskor vacsorajegy igényelhető 900,– Ft-os egységáron. 

A verseny rendezősége 

 

ÁCSMUNKÁK! 
 

Ács, ál lványozó, tetőfedő (cserép, zsindely stb.), 
szaletli,  pergola, autóbeállók, elő tetők, rönkházak 

és egyéb faipari munkák 
MEGBÍZHATÓ, gyors kivitelezése, kedvező  áron! 

 
REFERENCIÁVAL ÉS GARANCIÁVAL! 

 

Egyéb szolgáltatások:Egyéb szolgáltatások:Egyéb szolgáltatások:Egyéb szolgáltatások:    

RÉGI TETŐK BONTÁSA (elszállítással), FELÚJÍTÁSA! 
TETŐTÉR-BEÉPÍTÉS (gipszkarton, lambéria, szigetelés) 

INGYENES FELMÉRÉS ÉS ÁRAJÁNLAT-KÉSZÍTÉS! 
 

Anyagbeszerzés és száll ítás biztosítása! 
 

További információ, meTovábbi információ, meTovábbi információ, meTovábbi információ, meggggrendelés:rendelés:rendelés:rendelés:    

Tel.: 06 (20) 519-1949 

Fax: 06 (26) 585-030 
E-mail: fgabessz@freemail.hu 
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INGATLANKÖZVETÍTŐ 
IRODA 

 

Különböző árfekvésű eladó 

               – családi házakat, 
               – üdülőket, 
               – telkeket 

keres ügyfelei részére 
 

Adásvétel esetén  
a szerződést lebonyolítjuk 

 

KÉT-TAKI BT. 
Ingatlanközvetítő 

2025 Visegrád,  
Mátyás király u. 23. 

 

Telefon:  
(26) 397-108 

06 (30) 9651-410 

 
 

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 nyitvatartási ideje: 
 

hétfő–péntek  9–18 óráig 
szombaton–vasárnap  9–12 óráig 

 

Várjuk szeretettel! 

K EDVE ZŐ  Á R AK ! K EDVEZŐ  ÁR AK !  

8 éve a Szigeten 

Kelemen Kft. 
GÁZ, VÍZ, FŐTÉS, SZERELVÉNY BOLT  

Tahitótfalu, Szabadság út 15.  
(bent a szigeten, 

a Kék Duna Szövetkezet udvarán, a váci rév felé) 
Hívjon!  Tel./fax: (26) 386-721, 06 (30) 951-5484 

Nyitva tartás: h–p 7.30–16.30, szo 7.30–12.00 
AKCIÓINK: 

– RADEL acél lapradiátor listaár: –19%, 
– TEKA konyhai beépíthető készülékek szett akciója –20%, Móra 
   gáztűzhely, 
– BUDERUS kombi turbós 24 kW 170.000,– Ft, 
– VIESSMANN kombi turbós 24 kW 220.000,– Ft, 
– RENOVA Star és BAXI Mein kéményes 24 kW kombi 116.000,– 

Ft, turbós 138.000,– Ft, 
– HAJDÚ villanybojler 120 l-es 36.500,– Ft, 
– FERROLI Tantaqua 30 kW öntöttvas álló gázkazán 100 l-es 

beépített tárolóval 295.000,– Ft, 23 kW-os 273.800,– Ft, 
– TEKA mosogatók. 

MINŐSÉGI TERMÉKEK KEDVEZŐ ÁRON: 
– Alföldi mosdók, WC-k, Kludi, Mofém, Grohe, Hansgrohe csapte-

lepek, akryl kádak, zuhanytálcák, zuhanykabinok (Ravak, 
Sanplast), 

– Keringető szivattyúk (Grundfoss 25/60 22.350,– Ft, Halm [német] 
cirkóba szerelhető 19.900,– Ft), 

– Senco szénmonoxid érzékelő, elemes 15.400,– Ft, vezetékes 
11.800,– Ft, 

– Viega gázpress és viega forrasztós rézidomok, ötrétegű csövek, 
idomok. 

Kivitelező kiválasztását megkönnyítjük! 
Jöjjön, igyon meg egy forró csokoládét, és közben nézzen szét ná-
lunk! 

K EDVE ZŐ  Á R AK ! K EDVEZŐ  ÁR AK !  



 

PFEIFER BARKÁCSBOLT 
PFEIFER TETİCENTRUM 

 

Szeretettel várja minden régi és új vásárlóját 
február hónapban is 

rendkívül kedvezı árakkal, 
kedves, gyors kiszolgálással: 

 

       – lambéria, fenyőáru 
       – Therwoolin szigetelő –20% 
       – Isomaster Eps hőszigetelő 
       – Villas mélyszigetelők 
       – Velux ablak –20% (kp.) 
       – Osb lemezek 
       – Knauf gipszkarton rendszer 
       – bádogos termékek 
       – háztartási festék-, vegyi áru 
       – akciós szerszámok 
       – villanyszerelési anyagok 

és minden egyéb, 
amire egy háztartásban szükség van! 

JÖJJÖN EL HOZZÁNK! MEGÉRI! 
 

2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 1005/3. 
Tel.: 06 (26) 590-023 

2025 Visegrád, Harangvirág u. 6. 
Tel.: 06 (26) 397-262 

Nyitva tartás: hétfő–péntek 7–16 óra 
szombat 7–12 óra 
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 A Borda Húsfeldolgozó termékei 
 –  Borda paraszt-, páros-, vastag-, lókolbász, 
 –  turista, fokhagymás felvágott, 
 –  szalonnafélék, 
 –  házi zsír, 
 – füstölt áruk, 
  – szeletelhető Borda májas 

 Február hónapban a sütőkolbász 
 920 Ft helyett 820 Ft, 
 a nyári turista felvágott  
 1050 Ft helyett 950 Ft-os  
 KEDVEZMÉNYES ÁRON kapható! 

 További termékek: 
 friss hentesáru, hurka, disznósajt, sertés-, 
 marhahús, csirke, pulyka, tyúk, kakas, liba, 
 kacsa 
 Vecsési savanyúság, házi tészták, konzerváruk, 
 fűszerek, üdítők, különleges ecetek 

 SODEX ho PASS, ENNI KÉK 
 étkezési utalványok beválthatók! 
                     Nyitva tartás:  
  hétfő szünnap  
 kedd 7.00–13.00   

 szerda 7.00–17.00 A 11-es főút mellett jó parkolási lehetőséggel,
 csütörtök 7.00–17.00 udvarias kiszolgálással várjuk 
 péntek 7.00–17.00 minden Kedves Vásárlónkat! 
 szombat 7.00–12.00 Dunabogdány, Kossuth L. út 40. Tel.: 390-350 

 

DUNAKANYAR INGATLANCENTRUM 
Közvetítı és értékbecslı iroda 

Alapította: ZIMÁNYI PÉTER 1996-ban 
 

l  Ingyenes számítógépes nyilvántartás, helyszíni ér-
tékfelmérés, ingatlanforgalmi tanácsadás! 

l  Az ingatlanok kiajánlását és helyszíni bemutatását 
munkatársunk végzi. Teljes körő ügyintézés! 

l  Irodánk ügyvédje megbízóink részére az adásvételi 
szerzıdéseket költségmentesen elkészíti 

l  Házának, telkének eladását bízza szakemberre! 

l  Vevıinknek eladó házakat, telkeket keresünk 
 

Leányfalu, Móricz Zsigmond (fı)út 125. 

06 - 26 - 381 - 431   Mobil: 06 - 209 - 834 - 796 
internet: www.ingatlanok-dunakanyar.hu 

 
 

 

 VISEGRÁDI HÍREK 
Kiadja Visegrád Város Polgármesteri Hivatala 

Megjelenik havonta, 750 példányban 
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A szerkesztőbizottság tagjai: 
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Írásaik tartalmáért a szerzők vállalják a felelősséget! 
Szerkesztőség: 2025 Visegrád, Széchenyi u. 11. 

Telefon: (26) 398-128, fax: (26) 398-163 
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ISSN 1587-7477 
Tipográfia: Borsody István 

Nyomdai munkák: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

Dunakanyar Vagyonvédelem 
Biztonsági rendszerek kiépítése  
rádiófrekvenciás és telefonos 
távfelügyelet biztosításával, 

vonuló járőrszolgálattal 
Lénárd Péter 06 (20) 9117-775 

Csitneki Tibor 06 (20) 9205-424 

 

Visegrádon nyíló szalonba 

FODRÁSZT  
keresek 

(26) 397-108, 06 (30) 9651-410 
TAKÁCSNÉ 

 

VILLANYSZERELÉS  
Balogh István 

Tel.: 06 (30) 550-6508 
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FEBRUÁRI–MÁRCIUSI  PROGRAM 
 

február 11. péntek: 
 

vendégmővész: 
február 12. szombat: 

 
 

február 18. péntek: 
február 19. szombat: 

 
 

február 25. péntek: 
február 26. szombat: 

 

március 4. péntek: 
 

március 5. szombat: 
 

március 11. péntek: 
március 12. szombat: 

 
március 13. vasárnap: 

 

március 18. péntek: 

Zoller Attila emlékest 
PEGE QUARTETT 
Babos Gyula 
Sipos F. Tamás és zenekara 
utána: Karaoke Party 
 

BUDAPEST RAGTIME BAND 
Ann Malcolm (USA) 
+ Jávori Trió 
 

LUCKY BOYS 
BLUES FLOOR 
 

LATIN 
Tátrai Tibor és Szőcs Antal Gábor 
SÁRGA TAXI 
 

Hot Jazz Band 
Pribolyszki Quartett 
lemezbemutató koncert 
Big Daddy Wilson (USA) 
 

Pierrot 
   

 Minden vasárnap zongorázik és énekel 
   a Don Vito pacsirtája, KITTY 

 

A mősorváltoztatás jogát fenntartjuk! 
 

Asztalfoglalás, rendelésfelvétel: (26) 397-230 
 

Visegrád, Fı u. 83. 



 
 
 
 
 
 
 
 

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 
 
 

XXI. évfolyam 3. szám                                                                                                                                     2005. március 

 
Juhász Gyula 

MÁRCIUS IDUSÁRA 
 Vannak napok, melyek nem szállnak el, 
 De az idők végéig megmaradnak, 
 Mint csillagok ragyognak boldogan, 
 S fényt szórnak minden születő tavasznak. 
 Valamikor szép tüzes napok voltak, 
 Most enyhe és derűs fénnyel ragyognak. 
 Ilyen nap volt az, melynek fordulója 
 Ibolyáit ma a szívünkbe szórja. 
 

 Ó, akkor, egykor, ifjú Jókai 
 És lángoló Petőfi szava zengett, 

 Kokárda lengett, zászló lobogott; 
 A költő kérdett, és felelt a nemzet. 
 Ma nem tördel bilincset s börtönajtót 
 Lelkes tömeg, de munka dala harsog, 
 Szépség, igazság lassan megy előre, 
 Egy szebb, igazabb, boldogabb jövőbe. 
 

 De azért lelkünk búsan visszanéz, 
 És emlékezve mámoros lesz tőled, 
 Tűnt március nagy napja, szép tavasz, 
 Mely fölráztad a szunnyadó erőket, 
 Mely új tavaszok napját égre hoztad, 
 Mely új remények ibolyáját fontad. 
 Ó nagy nap, szép nap, légy örökre áldott, 
 Hozz mindig új fényt, új dalt, új virágot! 
 

Szeretettel és tisztelettel hívjuk és várjukSzeretettel és tisztelettel hívjuk és várjukSzeretettel és tisztelettel hívjuk és várjukSzeretettel és tisztelettel hívjuk és várjuk    
Visegrád polgáraitVisegrád polgáraitVisegrád polgáraitVisegrád polgárait    

az 1848az 1848az 1848az 1848––––49494949----es magyar forradalomes magyar forradalomes magyar forradalomes magyar forradalom    
és szabadságharcés szabadságharcés szabadságharcés szabadságharc    

157. évfordulója tiszteletére rendezendı157. évfordulója tiszteletére rendezendı157. évfordulója tiszteletére rendezendı157. évfordulója tiszteletére rendezendı    

EMLÉKÜNNEPSÉGRE,EMLÉKÜNNEPSÉGRE,EMLÉKÜNNEPSÉGRE,EMLÉKÜNNEPSÉGRE,    
mely 2005. március 15mely 2005. március 15mely 2005. március 15mely 2005. március 15----én (kedden)én (kedden)én (kedden)én (kedden)    

délelıtt 10 órakor lesz a 48délelıtt 10 órakor lesz a 48délelıtt 10 órakor lesz a 48délelıtt 10 órakor lesz a 48----as emlékmőnél as emlékmőnél as emlékmőnél as emlékmőnél     
Térzenét ad Térzenét ad Térzenét ad Térzenét ad     

a dunabogdányi fúvószenekara dunabogdányi fúvószenekara dunabogdányi fúvószenekara dunabogdányi fúvószenekar    
A megemlékezésen A megemlékezésen A megemlékezésen A megemlékezésen     

városunk iskoláinak tanulóivárosunk iskoláinak tanulóivárosunk iskoláinak tanulóivárosunk iskoláinak tanulói    
és a cserkészek adnak ünnepi mősortés a cserkészek adnak ünnepi mősortés a cserkészek adnak ünnepi mősortés a cserkészek adnak ünnepi mősort    

Á L D O T T  H Ú S V É T I  Ü N N E P E K E T !  
F R O H E  O S T E R N !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Március 15-én 17.00 órakor 

 

ÜNNEPI KONCERT 
 

a visegrádi királyi palotában! 
 

Fel lép a  COUNTRY DAYS GROUP  
kanadai 70 tagú zenekar  

és 30 tagú kórus 
 

Belépés díjtalan! 

Mindenkit szeretettel várunk! 
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 „Magasra száll az ember dallama” 
 

,,Áprily-hét anno” 
 

4. rész. Vendégünk:  
Nemes Nagy Ágnes 
 

 
 
 
 
 
 
 
1988-ban és 1989-ben még csak egy 

napot, november 14-ét szánhattuk a 
névadó emlékének. Az oktatási törvény 
ekkor ugyan már biztosított lehetőséget 
az egyéni arculat megteremtésére; 
bizonyos számú tanítás nélküli nap 
felhasználásáról dönthettek a tantestü-
letek. A névfelvétel utáni első két év-
ben még csak kezdő lépéseket tettünk a 
hagyományteremtés útján és még nem 
vállalkozhattunk több napos rendez-
vény szervezésére, illetve arra, hogy ezt 
a hetet beépítsük a pedagógiai folyama-
tokba, a tanév rendjébe. Természetesen 
Áprily Lajos születésnapjának megün-
nepléséhez mindig kapcsoltunk a tanu-
lóifjúság egészét megmozgató felada-
tokat is: rajzpályázatok, szavalóver-
seny, rendhagyó irodalomórák stb. Az 
1988-as, Tusa Erzsébettel való találko-
zás sikere arra ösztönzött bennünket, 
hogy keressünk olyan személyeket, 
akik hozzá hasonlóan saját művésze-
tükkel, életútjukkal is példaképek le-
hetnek, ugyanakkor pályájuk alakulásá-
ban meghatározó volt tanáruk, Áprily 
Lajos. 

Nemes 
Nagy Ágnes 
költő így ír 
erről ,,Az el-
ső költő” c. 
írásában:   
  ,,Sokat ta-
nultam Áp-
rilytól. Ezt 
szó szerint is 
lehet érteni, 
középiskolás 

fokon, hiszen tanárom és igazgatóm 
volt a Baár-Madas Leánygimnázium-
ban – meg általánosan is, rettentő álta-
lánosan, ahogy egy gyerek, egy serdülő 
életrészleteket, embereket tanul… Amit 
külön szerencsének tarthatok: hogy erre 
a széles, gyerekkori alapozásra folya-
matosan tudtam felépíteni a felnőtt-
szemmel látott Áprilyt… Ámultan 
figyeltem ezt a szakadás nélküli életet, 
amely kerek volt és egyenes volt, és 

tompán-fényes, mint mondjuk, a bükk-
fa törzse. Hiszen ott volt az is, amit úgy 
neveznék: a makulátlansága. Mert sokat 
tanultam Áprilytól. De nem utolsósor-
ban azt, ahogyan egy öregember nehéz 
időkben állja a sarat. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Hogy milyen tanár volt? Jó. Egysze-

rű, természetes. Póztalanul is hatásos. 
Nyoma sem volt benne valami rossz 
értelmű költőieskedésnek. Persze hatá-
sa mérhetetlenül túlterjedt a tananya-
gon, mint minden igazi tanáré. Tőle 
hallottam először azt a szót, hogy nor-
matív. Tőle hallottam először azt a szót, 
hogy: szarvasfaggyú. Ő mutatott leány-
kökörcsint a hóban. Ő közölte, hogy a 
harmónium nem arra való, hogy ráül-
jünk. Fölvilágosított, hogy a jambust 
futamítani is lehet. Miatta tartottam 
kötelességemnek, hogy mindent szeres-
sek, ami havasi: gyopár, encián, pulisz-
ka, lábtörés.” 

Ma is büszke vagyok arra, hogy 
1989-ben Nemes Nagy Ágnest sikerült 
megnyernünk egy találkozásra. Hiszen 
a költőt a gyerekek óvodás koruktól 
ismerhették gyermekversein keresztül, s 
bizonyára akadt olyan gyerek, akinek ez 
a találkozás is meghatározó élményévé 
vált. Nemes Nagy Ágnesnek egyetlen 
kérése volt, hogy autóval hozzuk ki 
Budapestről. Bevallom, meghatódtam 
és szorongtam is egy kicsit, amikor a 
Déli pályaudvar közelében lévő lakásá-
ba mentem; megtisztelő volt, hogy 
férjével, Lengyel Balázzsal is találkoz-
hattam, s én lehettem a sofőrje visegrá-
di útján. Élmény volt hallgatni 

Áprilyról, a Baár-Madasról szóló lelkes 
beszámolóját, elhozta a gimnázium 
féltve őrzött jelvényét, s a gyerekek 
ámulva hallgatták az ,,Aranykapu”-ról 
szóló személyes  emlékeit. Később tud-  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
tam meg, hogy erről a visegrádi talál-
kozóról egy rádióban elhangzott be-
szélgetésben ő maga is megemlékezett, 
tehát rá is mély benyomást tett iskolánk 
hagyományteremtő szándéka és törek-
vése. 

Visszatekintve tehát a névfelvétel 
utáni első két esztendőre, ezek a meg-
emlékezések egy napra koncentrálód-
tak, elsősorban kegyeleti elemek jelle-
mezték. Már akkor is igyekeztünk 
valami irányultságot is adni azzal, hogy 
a meghívott vendégek művészetéhez 
igazítottuk névadónk megismertetését. 
Így pl. 1988-ban Áprily verseinek 
zeneiségére, 1989-ben a ,,madaras” 
versekre irányítottuk tanulóink figyel-
mét. Ezeket a témákat elsősorban a 
tanítási órában dolgoztuk fel, s Nemes 
Nagy Ágnes esetében kibővültek a 
költőnőről való ismeretekkel. Mindez a 
felkészítő időszakban történt, s novem-
ber 14-én ezt koronázta meg a művé-
szekkel való találkozás. Hiszem, hogy 
ezek az Áprily-napok nyomot hagytak 
akkori tanítványaink tudatában és lel-
kében. Jó lenne, ha erről ők is nyilat-
koznának. 

Mezei Anna  
                                         ny. igazgató 
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Városházi hírek 
 

2005. február 15-i képviselő-testületi ülés 
– Első olvasatban tárgyalták az önkormányzat és intéz-

ményei 2005. évi költségvetésének tervezetét. Az in-
tézményvezetők, valamint a képviselők indítványai be-
épültek az előterjesztett tervezetbe. 

– A gyermekétkeztetési intézményi térítési díjak változ-
tak, a módosított díjakat az erről szóló rendeletben is-
mertetjük (lásd 5. oldalon). 

– A testület a visegrádi belterület 644/1. hrsz.-ú ingatlan-
ra bejegyzett elővásárlási jogáról lemondott. 

– A lepencei strandfürdő peres eljárása ügyében a testü-
let új szakértő kirendelését kérte. 

 

2005. február 17-i közmeghallgatás 
Helyszíne: a Mátyás Király Múzeum konferenciaterme 
Témája: A városközpont bővítési területére tavaly októ-

berben kiírt ötletpályázatra 34-en jelentkeztek és 24 épí-
tészcsapat adott be pályamunkát. A bíráló bizottság 5 
munkát díjazott. Az eredményhirdetésre és a pályázatok-
ból rendezett kiállítás megnyitására a királyi palota nagy-
termében került sor, ahol vetített képekkel ismertették a 
pályaműveket, és összegezték a tapasztalatokat. A díjak 
átadása után a lakosság a folytatásra vonatkozó kérdéseket 
tett fel a képviselőknek. 
 

2005. február 21-i képviselő-testületi ülés 
Az egyetlen napirendi pont a lepencei strandfürdő peres 

ügyéről szóló tájékoztatás volt, nevezetesen, hogy az első-
fokú bíróság az önkormányzat keresetét elutasította. A 
képviselő-testület 2005. február 25-re közmeghallgatást 
hívott össze ebben a témában. 
 

2005. február 24-i képviselő-testületi ülés 
– A 2004. évi költségvetési rendeletet módosította a tes-

tület (lásd 5. oldalon). 
– Elfogadták a 2005. évi költségvetésről szóló rendeletet 

(lásd 6. oldalon). 
– Módosították az ásványvízzel kapcsolatos szerződést. 
– Döntött a testület a polgármester illetményéről és költ-

ségtérítéséről, a képviselők tiszteletdíjáról, valamint az 
alpolgármester tiszteletdíjáról és költségtérítéséről. 

– Elfogadták a sportegyesület beszámolóját. 
– Címerhasználatra adtak engedélyt. 
– Tárgyaltak a civil szervezetek lehetséges támogatási 

módjáról. 
– A Salamontorony 5. sz. alatti ingatlanra bejegyzett elő-

vásárlási jogáról lemondott a testület. 
– A Rigó utca házszámozásáról született döntés. 

 

2005. február 25-i közmeghallgatás 
Helyszíne: városi sportcsarnok 
Témája: A lepencei strandfürdő peres ügyéről történő 

tájékoztatás; a lakosság véleményének kikérése az ügy 
további menetét illetően. 

A felszólalók a per lezárása és a strand fejlesztése mellett 
érveltek. A képviselő-testület március elején dönt a kér-
désről.  

Tóth Tivadar aljegyző 

FELHÍVÁS 
 

Visegrád Város Önkormányzata a 2005-ös évben meg 
fogja építeni a sportpálya öltözőjét.  

A beruházási program megfogalmazása úgy történt, hogy 
lehetőség nyílik magánbefektetők részére büfé (vagy étte-
rem), továbbá az ehhez kapcsolódó szabadidős sporttevé-
kenység célját szolgáló építmény megvalósítására, amely 
ifjúsági és diákszállás-férőhely építésével kiegészíthető.  

Lehetőség van a városi sportterületen teniszpályák és 
csónakházak kialakítására és működtetésére is.  

A fejlesztés megvalósítására egy hosszabb távú bérleti-
üzemeltetési konstrukció keretében nyílik lehetőség; pá-
lyázni lehet az egyes elemek megvalósítására külön-külön 
és együttesen egyaránt.  

Szívesen vennénk visegrádi befektetők jelentkezését.  
A pályázatot április 30-ig lehet benyújtani, Visegrád Vá-

ros Önkormányzata Városfejlesztési Bizottságának címez-
ve.  

       Hadházy Sándor polgármester 
        

Értesítés 
 

Értesítjük az ebtartókat, hogy 2005. március 31-én az 
ebek kötelező, veszettség elleni védőoltása lesz. 

Az eboltás helye: Visegrádi Polgármesteri Hivatal 
Az eboltás ideje: délelőtt 9–11 óra, délután 14–16 

óra 
Az oltás díja ebenként 1500 Ft, mely összeget a hely-

színen kell befizetni. A védőoltással egy időben a köte-
lező féregtelenítést is elrendelte az Állategészségügyi 
Hatóság. A féregtelenítő gyógyszer az oltás helyén 
megvásárolható. Ára: a kutya testsúlya 10 kg-ként/1 
tabletta, mely 150 Ft/db. 

A háznál történő oltás 2005. április 2-án (szombaton) 
9 órától történik. Ennek díja 2000 Ft + a féreghajtás 
költsége. A háznál történő oltásra az előzetes oltáskor 
vagy a 06 (30) 365-0874-es telefonszámon lehet jelent-
kezni. 

A veszettség elleni védőoltás elmulasztása szabálysér-
tési bírsággal jár. 

Polgármesteri Hivatal, Visegrád 

 
Figyelem! 

 

A Pest Megyei Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Ön-
kormányzati Vállalat értesített arról, hogy Visegrádon 54 
ingatlan tulajdonosa a kötelező kéményseprő-ipari köz-
szolgáltatást nem vette igénybe. A szolgáltatás elsősorban 
az ingatlan használójának egészségét és vagyonát hivatott 
védeni, ezért felhívom a mulasztók figyelmét, hogy saját 
érdekükben a szolgáltatást vegyék igénybe. A vállalat által 
küldött lista a polgármesteri hivatalban megtekinthető. 

                                                    Tóth Tivadar aljegyző 



4                                                                          VISEGRÁDI HÍREK                                                   2005. március 
 

Pályázati kiírás  
az ifjúsági alapból történı 

támogatás elnyerésére 
 

Visegrád Város Önkormányzata pályázatot hirdet he-
lyi ifjúsági programok, csoportok támogatására. 

Pályázhatnak – jogi megkötés nélkül – mindazon szer-
vezetek, közösségek, magánszemélyek, akik program-
jukkal a visegrádi gyermek-ifjúsági korosztály (4–30 
év) számára kulturális, szabadidő-, sportprogramok 
szervezésére vállalkoznak. Nem nyújthat be pályázatot 
az önkormányzat által támogatott civil szervezet; költ-
ségvetési szervezet pedig csak az alapító okiratában 
rögzített tevékenységi célokon túli feladat megvalósítá-
sához adhat be pályázatot. 

A pályázókat arra kérjük, röviden fejtsék ki program-
juk lényegét (a program tartalmi célja, várható eredmé-
nye, költségvetése, közreműködők, korosztály stb.), 
valamint azt a konkrét feladatot, amelynek anyagi fede-
zetét az ifjúsági alaptól várják, s ezt konkrét összeg 
meghatározásával tegyék. Külön kérjük, hogy a prog-
ram megvalósításának kezdeti és befejező időpontját 
tartalmazza a pályázat, valamint azt, hogy máshová is 
pályáztak-e ezzel a tervvel, ill. kaptak-e máshonnan 
támogatást. 

Az elnyert összeget nem fordíthatják 20.000 Ft feletti 
tárgyi eszköz vásárlására. Felhívjuk a pályázók figyel-
mét, hogy a pályázati összeg felhasználásáról tartalmi 
beszámolót kér a közművelődési, ifjúsági és sport bi-
zottság, melynek beadási határideje a pályázatban meg-
jelölt befejezési időponttól számított 30 nap. Az összeg 
felhasználását számlával kell igazolni a pénzügyi cso-
portnál. Ennek hiányában a bizottság az elkövetkezen-
dő időben kizárja a pályázót a további pályázatokból. 
A pályázat előfinanszírozású; ez azt jelenti, hogy a 
döntés után a pályázó hozzájuthat az elnyert összeghez. 

A pályázat kiírásával az a fő célunk, hogy az érintett 
korosztály számára a legoptimálisabb foglalkozások, 
programok szülessenek meg. 

A pályázat elbírálásakor előnyt élveznek azok a prog-
ramok, melyek eredeti ötlettel állnak elő. 

2005-ben az önkormányzat 1 millió Ft-ot különített el 
erre a célra. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 
1. 2005. április 30. (rendelkezésre álló összeg 

600.000 Ft). 
2. 2005. szeptember 15. (rendelkezésre álló összeg 

400.000 Ft). 
A pályázatokat a következő címre kérjük bekül-

deni: 
Visegrád Város Önkormányzata 

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 
Visegrád Város Önkormányzata 

A közművelődési, ifjúsági  
és sport bizottság közleménye  

és felhívása 
 

2005. évi munkatervünkben ,,Értékmegőrzés, hagyo-
mányápolás Visegrád városában” összefoglaló címmel 
olyan feladatot tűztünk ki magunk elé, hogy összehan-
goljuk a városunkban működő intézmények, civil szer-
vezetek, egyesületek keretén belül folyó helytörténeti, 
hagyományápoló munkát, illetve annak eredményét. 
Ennek első lépése a ,,Híres emberek, nevezetes szemé-
lyiségek” névsorának elkészítése lesz, amit ez év szept-
emberéig szeretnénk elvégezni. Ebben a tárgykörben 
tartottunk február 14-én egy kibővített bizottsági ülést. 
A bizottság tagjain kívül ezen a megbeszélésen 10-en 
vettek részt a 15 meghívott közül. A meghívottak in-
tézményeket, civil szervezeteket képviseltek, vagy 
különböző témák szakértőiként számítunk a munkájuk-
ra. A megbeszélésen sikerült mindenki által elfogadott 
elveket és szempontokat kialakítani. Ezek a követke-
zők: 

1. A Visegrádhoz kötődés egyértelmű legyen (itt szü-
letett, itt van eltemetve, itt lakott huzamosabb ideig, 
itt alkotott, szellemileg kötődött Visegrádhoz, élet-
művére meghatározó volt Visegrád). 

2. A lehető legteljesebb körű legyen a feltárás, majd 
ezt követően történjen rangsorolás. 

3. Ez a gyűjtőmunka az ,,Ezer éves Visegrád” 2009-
ben történő megünneplésének jegyében, annak ré-
szeként zajlik. 

A munka megkönnyítése érdekében három munka-
csoportot alakítottunk ki. A csoportok egy-egy idő-
szakkal (500-500 év) foglalkoznak, ill. egy csoport a 
meglévő emléktáblák dokumentálását végzi. Az előter-
jesztett napirendhez kapcsolódóan többen felvetették, 
hogy a közművelődési bizottságnak kellene foglalkoz-
nia a 2009-ben aktuális ezer éves évfordulónkkal, ko-
ordinálni a különböző kezdeményezéseket, bár erre a 
célra már több mint egy éve alapítvány is működik 
városunkban. A közművelődési bizottság fölvállalta, 
hogy az önkormányzat felé tolmácsolja az elhangzotta-
kat, megerősítést kér egy emlékbizottság létrehozására, 
ill. javasolja elkülönített pénzkeret biztosítását a költ-
ségvetésben erre a célra. Ez utóbbit sikerült a 2005. évi 
költségvetésben 300.000 Ft erejéig beépíteni. 

Mint látható, igen szép, összetett és nehéz feladatra 
vállalkoztunk. Az elképzelések, tervek akkor valósul-
nak meg, ha városunk polgárai támogatják, segítik 
kezdeményezésünket, akár adatszolgáltatással, akár 
javaslataikkal, ötleteikkel. Kérjük, ha bárki szeretne 
bekapcsolódni a munkába, keresse meg a közművelő-
dési, ifjúsági és sport bizottság elnökét vagy tagjait. 

                                                        Mezei Anna 
a közművelődési, ifjúsági  

                                                 és sport bizottság elnöke 
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Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2005. (II. 16.) rendelete 

a gyermekétkeztetési intézményi térítési díjak megállapításáról 
 

Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 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 díjakról a következő ren-
deletet alkotja: 
 

1. § 
 

A rendelet hatálya kiterjed – a Visegrád Város Önkormányzata 
által önálló konyha működtetésével biztosított – a településen 
gyermekétkeztetést igénybevevő általános iskolára és a visegrádi 
óvodára, illetve az önkormányzati és ezen intézmények dolgozó-
ira és vendégekre. 

 

2. § 
 

(1) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait az 1. melléklet 
szerint állapítja meg. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti térítési díjakból normatív kedvez-
ményként kell biztosítani a Gyvt 148. § (5) bekezdés szerinti 
kedvezményeket. 

 

3. § 
 

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 
2005. március 1-jétől kell alkalmazni. 
(2) A rendelet kihirdetésével egyidejűleg a 1/2004. (II. 26.) 
rendelet hatályát veszti. 
(3) A rendeletben nem szabályozott egyéb kérdésekben az Szt. és 
a Gyvt. vonatkozó előírásait kell alkalmazni. 
 

Visegrád, 2005. február 15. 
 

Hadházy Sándor                    Tóth Tivadar 
  polgármester                       aljegyző 
 

A rendelet kihirdetve: 2005. február 16-án 

    Tóth Tivadar aljegyző 
        

 
 

Tízórai 
 

Ebéd 
 

Uzsonna 
 

Összesen 
 

Intéz-
mény nyersa. 

norma 

 

áfa 
 

össz. nyersa. 
norma 

 

áfa 
 

össz. nyersa. 
norma 

 

áfa 
 

össz. nyersa. 
norma 

rezsi 
kts. 

 

áfa 
 

össz. 

Óvoda 43 Ft 6 Ft 49 Ft 134 Ft 20 Ft 154 Ft 39 Ft 6 Ft 45 Ft 216 Ft  32 Ft 248 Ft 
Iskola 55 Ft 8 Ft 63 Ft 173 Ft 26 Ft 199 Ft 50 Ft 7 Ft 57 Ft 278 Ft  42 Ft 320 Ft 
Nyugd.    220 Ft      220 Ft 58 Ft 42 Ft 320 Ft 
Alkal. 55 Ft   173 Ft   50 Ft   278 Ft 72 Ft 53 Ft 403 Ft 
Saját d.    220 Ft      220 Ft 132 Ft 53 Ft 405 Ft 
Vendég    220 Ft      220 Ft 185 Ft 61 Ft 466 Ft 
 

Nyugdíjas térítési díj:  nyersanyag norma + 26% rezsi + 15% áfa            Fizetendő térítési díj: 
Konyhai dolgozók:  nyersanyag norma + 26% rezsi + 15% áfa            50% térítési díj 
Saját dolgozó:  nyersanyag norma + 60% rezsi + 15% áfa            iskolai ebéd 100 Ft 
Vendég:  nyersanyag norma + 84% rezsi + 15% áfa            napközi 160 Ft 
Visegrád, 2005. január 25.                                    Szikriszt Józsefné élelmezésvezető 

 
Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2005. (II. 25.) rendelete 
az önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 2/2004. (III. 4.) rendelet módosításáról 

 

Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 
bekezdésében, 91. § (1) bekezdésében, valamint az államháztar-
tásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, tekintettel a Magyar Köztársaság 
2004. évi költségvetéséről szóló 2003. évi CXVI. törvényben 
foglaltakra, a következő rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 

Az önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 2/2004. (III. 
4.) visegrádi ör. (a továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
„3. § Visegrád város és intézményei együttes költségvetését 
529.145 eFt bevétellel, és 529.145 eFt kiadással állapítja meg.” 

 

2. § 
 

Az R. 4. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 
 

3. § 
 

Az R. 5. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. 
 

4. § 
 

Az R. 6. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép. 
5. § 

 

Az R. 7. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép. 
 

6. §  
 

Az R. 8. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép. 
 

7. § 
 

Az R. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„10. § A képviselő-testület az önkormányzat működési tartalékát 
6.977 eFt-ban állapítja meg.” 
 

8. §   
 

(1) E rendelet kihirdetésekor lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
Visegrád, 2005. február 24. 
 

Hadházy Sándor                                            Tóth Tivadar  
   polgármester                                                     aljegyző 
 

A rendelet kihirdetve: 2005. február 25-én 
 

    Tóth Tivadar aljegyző   

A költségvetés terjedelme miatt a hozzátartozó táblák a polgár-
mesteri hivatalban megtekinthetők.  
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Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2005. (II. 25.) rendelete  

az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről 
 

Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1), a 
91. § (1) bekezdésében, az Államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében, valamint a Ma-
gyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi 
CXXXV. törvény alapján, 2005. évi költségvetéséről a kö-
vetkező rendeletet alkotja: 

 
1. § 

 

A rendelet hatálya Visegrád Város Önkormányzatára és ön-
kormányzati intézményeire terjed ki. 

 
2. § 

 

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 67. 
§ (1)–(3) bekezdése alapján a Címrendet az 1.C mellékletben 
foglaltak szerint állapítja meg. 

 
3. § 

 

Visegrád Város és intézményei együttes költségvetését 
778.419 e Ft bevétellel és 
778.419 e Ft kiadással, ezen belül: 

 

184.312 e Ft    személyi kiadással 
  60.295 e Ft    munkaadót terhelő járulékkal 
152.719 e Ft    dologi jellegű kiadással 
  22.865 e Ft    átadott pénzeszközzel 
341.468 e Ft    felhalmozási kiadással 
    2.160 e Ft    víziközmű hiteltörlesztéssel 
  14.600 e Ft    tartalék + állh. tartalékkal állapítja meg. 

 
4. § 

 

Visegrád Város Önkormányzata és Intézményeinek létszám-
adatait az 5.B, 6.B, és 6.C mellékletek szerint állapítja meg. 

 
5. § 

 

Visegrád Város Önkormányzata összevont pénzügyi bevéte-
lek és kiadások 2005 évi alakulását bemutató mérlegét az 1.A 
melléklet szerint állapítja meg. 

  
6. § 

 

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti 
bontását a 2. melléklet szerint állapítja meg. 

 
7. § 

 

A polgármesteri hivatal valamint intézményei működési 
kiadásait az 5.A és a 6.A mellékletek szerint állapítja meg. 

 
8. § 

 

Visegrád Város Önkormányzat a polgármesteri hivatal és 
intézményeinek működési kiadásait a 3. és 4. melléklet sze-
rint állapítja meg. 

 
9. § 

 

Visegrád Város Önkormányzata az Átadott pénzeszközeinek 
előirányzatát 22.865 e Ft-tal a 9.A melléklet szerint állapítja 
meg. 

10. § 

 

Visegrád Város Önkormányzata a Felhalmozási célú kiadása-
it 341.468 eFt-tal a 9.C. melléklet szerint állapítja meg. 

 
11. § 

 

Visegrád Város Önkormányzata víziközmű hiteltörlesztés 
előirányzatát 2.160 e Ft-tal a 16. melléklet szerint állapítja 
meg. 

 
12. § 

 

Visegrád Város Önkormányzata 2004., 2005., 2006., 2007. 
évekre kitekintő gördülő tervezését a 13. melléklet szerint 
állapítja meg. 

 
13. § 

 

A Visegrád Kisebbségi Önkormányzat az 1/2005. (I. 27.) 
határozata alapján a 2005 évi költségvetését az 1.B melléklet 
alapján állapítja meg. 

 
14. § 

 

A köztisztviselői illetményalap: 35.000,– Ft. 
 

15. § 
 

A képviselő-testület az önkormányzati intézményeket ösztön-
zi többletbevételi lehetőségek feltárására és megszerzésére. 
Az intézmény vezetője a szakfeladaton belül a kiadási téte-
lekkel szabadon rendelkezik, azokat módosíthatja, átcsopor-
tosíthatja, nem végezhet azonban átcsoportosítást a személyi 
juttatások és a dologi kiadások között. 
  

16. § 
 

Visegrád Város Önkormányzata a működési és felhalmozási 
bevételek és kiadások egyensúlyát bemutató előirányzatát a 
11. melléklet szerint állapítja meg. 

 
17. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetésével lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 

Visegrád, 2005. február 24. 

 
Hadházy Sándor                                                Tóth Tivadar                        Tóth Tivadar 
   polgármester                                                        aljegyző                                                                     

 
A rendelet kihirdetve: 2005. február 25-én 
  

Tóth Tivadar 
                                                                                  aljegyző  

 
A költségvetés terjedelme miatt a hozzátartozó táblák a pol-
gármesteri hivatalban megtekinthetők. 
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Szándékok,  álmok,   

tervek,  remények 

 

em szeretném elkiabálni, de most, hogy már van 
elfogadott költségvetésünk, nekem úgy tűnik, 
hogy az idei év a fordulat éve lesz Visegrádon, 

már ami a városi fejlesztéseket illeti.. A körülmények 
kedvező alakulása, valamint az elmúlt éveknél kedve-
zőbb anyagi helyzet lehetővé teszi néhány régóta esedé-
kes gond megoldását, továbbá fejlesztések elindítását. 

Az alábbiakban szeretném tájékoztatni – a teljesség 
igénye nélkül – a Tisztelt Olvasót, hogy milyen tervekkel 
vág neki az önkormányzat ennek az évnek, és milyen 
egyéb változásokra van kilátás városunkban. 

Először a régi adósságok rendezéséről: több utcában 
lesznek út- és járdafelújítási munkák, burkolatjavítások. 
Sor kerül a város intézményeiben is kisebb felújítási 
munkákra. A város vezetése több helyen tervez munká-
kat a közterületek vízelvezetési gondjainak enyhítésére, 
és megkezdi az Apátkúti-patak és a Csuka-patak medré-
nek felújítását. 

 tervezett fejlesztésekről elöljáróban annyit, hogy 
több esetben nem csak az önkormányzat „van 
benne” a megvalósításban, de mivel ezek is több-

nyire visegrádi közérdekű fejlesztések, így helyük lehet 
ebben a felsorolásban: a legnagyobb fejlesztési terv 
természetesen az új városközpont kialakítása. Többször 
elhangzott, hogy itt kap majd helyet több intézményünk; 
valamint lakások, üzletek, szórakozóhelyek épülnek a 
megvalósuló városközpontban. Az önkormányzat törek-
vése, hogy az idén minden előkészítő és tervező munka 
el legyen végezve, és jövőre kezdődhessen az építkezés.  

Terv készült és pályáztunk a 11-es úti kapu felújítására, 
remélhetőleg erre is sor kerül az idén. Szintén tervezés 
alatt áll a nagy parkoló átépítése; egyrészt, hogy egyéb 
célra, például rendezvények helyszíneként is hasznosít-
ható legyen, másrészt megfelelően alkalmazkodjon a volt 
Ágasház helyén remélhetőleg minél előbb megvalósuló, 
úgynevezett „fogadó” épülethez.  

Az idén megkezdődik a Schulek utca kialakítása, el-
kezdődik a közműtervezés, és megalakul a közműtársu-
lat. Az idén kezdődik a Duna-parton a sportpálya mellett 
egy olyan épület felépítése, amely a sportolók igényeinek 
kiszolgálásán kívül alkalmas lesz szórakozási célokra is, 
továbbá megfelel Duna-parti rendezvények központi 
ellátó épületeként.  

Nem önkormányzati beruházás, de a városnak is hasz-
nára fog válni a remények szerint még az idén elkezdődő 
szállodaépítés a Löffler-bánya területén.  

zerepelnek még az önkormányzat idei tervei között 
új út- és járdaépítések, információs és  

tájékoztató táblarendszer telepítése a közterületek-
re, utcarészletek szépítése, továbbá egy kis játszótér 
kialakítása. A képviselő-testület döntött ingatlanvásárlá-
sokról is, egyrészt városrendezési, másrészt befektetési 

céllal. Az idén többet tudunk fordítani a civil szerveze-
tek, egyesületek támogatására, és ezzel szeretnénk elérni, 
hogy a lakosság még szélesebb területen vegyen részt a 
város fejlesztésében, szépítésében, közbiztonságának 
javításában. 

át röviden ennyit azokról a tervekről, amelyek a 
költségvetés előkészítése és tárgyalása során for-
málódtak a képviselő-testület asztalán. Aki részle-

tesebben kíván tájékozódni a szűkebb lakóhelye környé-
kén tervezett javítási, vagy fejlesztési elképzelésekről, 
annak a polgármesteri hivatal illetékes munkatársai bi-
zonyosan készséggel adnak felvilágosítást. 

Nagyon jelentős fordulatnak tartom ezt a költségvetést 
és ezt a kialakult helyzetet a város legutóbbi évtizedeit 
figyelembe véve. Amennyiben azok a tervek – amelyek-
nek a megfogalmazása vagy kivitelezése az idén kezdő-
dik –, megvalósulnak, az igen pozitív változásokat hoz-
hat városunkban, különösen, ami a lakosság életszínvo-
nalát, a fiatalok helybeni boldogulását, és egy összetartó, 
aktív, jó hangulatú városközösség megteremtését illeti. 

Szándékok, álmok, tervek, remények. 
hhoz, hogy egyáltalán elinduljunk a fejlődés útján, 
valamikor meg kellett fogalmazni az akaratot, a 
szándékot arra, hogy szükség van megújulásra 

Visegrádon. Ez volt a döntő. A szándék alapján elindul-
tak az elképzelések, az álmodozások, ki-ki a maga mód-
ján, és lett belőle ciklusprogram, lettek belőle újságcik-
kek, viták és minden, ami egy formálódó közös munká-
val jár. Most már nem az a kérdés, hogy fejleszteni kell. 
Most már azok a kérdések, hogy milyen sorrendben, 
milyen megoldással, milyen módszerrel. 

Az álmok egy részéből konkrét tervek születtek és szü-
letnek most is. 

Mostantól reménykedhetünk abban, hogy terveink meg-
valósulnak. A pénzügyi feltételek sok esetben megvan-
nak. A képviselő-testület ebben az ügyben egységes és a 
város fejlesztésében közvetlenül érintett képviselők 
lelkesen állnak a feladatoknak.  

z önkormányzat számít a lakosság támogatására, 
észrevételeire, nagyobb aktivitására, mert mind-
annyiunk közös értékévé, ügyévé és érdekévé 

válik minden újonnan beépített tégla és minden méternyi 
épülő járda. 

Úgy gondolom, hogy mozgalmas és szép éveknek néz 
elébe Visegrád. A Jóisten segítsen valamennyiünket 
abban, hogy a szándékok, álmok, tervek és remények 
valóra váljanak. 

Abonyi Géza  
                                                                        képviselő 

N 

A 

S 

H 

A 

A 



8                                                                           VISEGRÁDI HÍREK                                                  2005. március 
 

Üröm 
 

Van, aminek nem örülhet az ember. Például, ha elveszít 
egy bírósági pert strandügyben. 

S erre lehet közmeghallgatást is szervezni – hogy felleb-
bezzünk-e, vagy sem –, miért is ne szavazná ezt meg bár-
melyik képviselő, ha kéri a polgármestere. Csak hát, mi 
értelme? 

Eljöttek… nem sokan. De legalább többen, mint a város-
központtal kapcsolatos közmeghallgatásra. Valaki megje-
gyezte, hogy kik is jöttek. De ők legalább eljöttek és azért 
mások is. Mindenki csak a kevés megjelenéssel foglalko-
zott, hogy de bezzeg annak idején a felvonulás után meny-
nyien voltak és most hol vannak… 

Én is elmondtam a teóriámat. Ha a strand eladása előtt 
lett volna közmeghallgatás – ahogyan ezt a demokrácia 
szabálya diktálják –, nos, akkor e témában most nem kel-
lene ülésezni… 

De hát az első, az érdemi közmeghallgatás elmaradt. Ha 
a nagy döntések előtt a lakosság véleményét megkérdez-
zük, sőt a döntéseknél figyelembe vesszük, akkor eljárnak 
majd az emberek a közmeghallgatásokra is. 

Így utólag csak „igazságkereső” színjátékká válhatott az 
egész. És nemcsak azért, mert a kérdések és válaszok oly 
mértékben összecsengtek, hogy viszolyogni lehetett. Pl.: 
egy ilyen kérdés: A bírósági ügy elhúzódása miatt mennyi 
kár érte az önkormányzatot? Válasz: kb. 100 millió forint. 

Szerintem meg, s ezt el is mondtam: volt az 1 milliárd 
forint is, hiszen az 1992-es eredeti szerződésben is szállo-
dát és barlangfürdőt ígért a bérlő. Ha innen nézzük, még 
keveset is mondtam, mert ez alatt az idő alatt az ország 
számos „ismeretlen nevezetű” települései meggazdagodtak 
a melegvizű forrásaikból, strandjaikból.  

Persze, volt komoly kérdés is. Bognár Ferenc úr tett fel 
hármat. Mondjuk meg őszintén, érdekes válaszokat kapott.  

Az egyik ilyen kérdése a Castrumnak 99 évre eladott 
vízközvetítői tevékenységére vonatkozott, hogy miért is 
van szüksége az önkormányzatnak közvetítőre, amely csak 
annyit csinál, hogy x forintért megveszi tőlünk a vizet, 
majd tovább számlázza 3x forintért a fogyasztónak?! A 
válasz: Az eladáson már nyertünk 70 millió forintot… egy 
új kutat is építhetünk belőle (kicsit kínosan cinikus…). 

És rögtön következik is ebből a kérdés-válasz, hogy ak-
kor ez lehetne 140 vagy akár 200 millió is, ha mindezt 
magunk csináljuk…?! (cinikusan: két kút, … három 
kút…?) 

De a gond nem ez, hanem az, hogy ilyen fontos döntés 
előtt sem kértük ki a lakosság véleményét, pedig három 
képviselő a 2002. decemberi ülésen ezt kérte! És nem! Az 
öt másik jelenlévő képviselő megszavazta ezt a szerző-
désmódosítást. (8 fő volt jelen: Hadházy Katalin – aki ezt 
követően le is mondott – és Jung Vilmos hiányoztak.) 

Micsoda felelőtlen megnyilvánulás a visegrádiakkal 
szemben! Csak remélni lehet, hogy egyszer meg fog tör-
ténni a felelősségre vonás. Ha máshol nem, a választáson. 

Kiss Károly képviselő 

Öröm 
 

Valóban nagyon örülhetünk annak, hogy Dr. Zsitvay Ti-
borral kapcsolatosan városunk lakói mára már nagyon sok 
információt kaptak. 

Ebben a Visegrádi Szövetség által – a táblaavatás idő-
szakában – megjelentetett írások, valamint az előző Viseg-
rádi Hírekben megjelent hat oldalas – a témával kapcsola-
tos – írások is sokat segítettek. 

Kétségtelen igazak lehetnek azok a vélemények is, ame-
lyek a hat oldalas utóbbi írásokat helyi politikai indíttatá-
súnak tartják, de mit számít ez ahhoz képest, hogy ugyan-
akkor segítették a teljes kép kialakulását Zsitvay Tiborról. 

Mert kit érdekel már például az, hogy a Zsitvay-kilátó 
avatása miféle szervezési problémák miatt sikerült kevésbé 
megfelelő fogadtatásúra. Vagy hogy volt olyan politikai 
személyiség, akit a kilátó avatása hidegen hagyott, de az 
emléktábla avatásán már aktívan részt vett. 

(Megjegyzendő, hogy a kilátó avatásán is voltak pártok. 
Erdős Péter úr az egyik megbeszélésen elmondta, hogy 
például az MSZP-s szentendrei polgármester személyesen 
és anyagilag is támogatta az újra avatást, ami szerintem a 
legtermészetesebb.) 

A hat oldalas hozzászólás-sor – ha jelentősen megkésve 
is – fontos volt, sőt köszönet jár érte, hiszen az emléktábla 
szövegébe akaratlanul bekerült hibára is felhívta a figyel-
met, így azt ki lehet javítani. Ahogyan tudjuk, meg is tesz-
szük. 

Legfeljebb azt nem lehet érteni, hogy erre miért pár hó-
nappal az avatás után hívják fel figyelmünket, s nem az 
avatás előtt, mert a 2004. október 28-i önkormányzati ülés 
után a tábla tervezett szövege már közismert, és november 
13-ig lett volna még idő a javításra. 

A hat oldal bőven tartalmazott még olyan információkat 
is, amelyek pontatlanok voltak, vagy sértették a család 
tagjait, s mégis azt mondom, hogy akarata ellenére szövet-
ségünk céljait és a lakosság tájékoztatását szolgálták a 
Zsitvay-témában. 

És hogy volt-e szövetségünknek politikai célja is 
Zsitvayval? Hát igen, volt! Azt szerettük volna hangsú-
lyozni, hogy Dr. Zsitvay Tibor mint politikus is gerinces 
volt, tartása volt. Hogy soha nem az egyéni, hanem a kö-
zösség érdekeit szolgálta politikusként. 

Mi nem egy alkalomra szóló eseményként terveztük a 
Zsitvay-emlékek ápolását. 

Ezúton is szeretném Visegrád lakosait, barátait hívni 
a Zsitvay-emléktúrára! 

Ezt most első alkalommal rendezzük meg, de éves ha-
gyományt szeretnénk teremteni. 

2005. április 23-án, szombaton 9 órakor találkozzunk 
a római katolikus templom előtt! 

Kb. 4-5 órás sétát tervezünk – pihenőkkel együtt –, 
szakavatott vezetővel, aki az erdőt és élővilágát is be-
mutatja a résztvevőknek. 

MINDENKIT nagy szeretettel várunk! 

Kiss Károly (VSZ) 
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NEMZETISÉGI OLDALAK – Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat 
 

Írások a 2005. február 5-én rendezett farsangról… 

A farsangi bálról 
 

Nagy lelkesedéssel és örömmel készültünk erre a bá-
lunkra is, mint az elmúlt rendezvényeinkre. Szinte már 
hagyománnyá vált, hogy az óvoda és az iskola gyermekei 
és nem utolsó sorban a Primavera táncegyüttes is szerepel 
báljaink első felében. Nagy örömmel készülnek, de hogy a 
kis előadásuk ilyen jól sikerüljön, nagyon sok munka van e 
mögött. Köszönjük nektek és a felkészítő óvó néniknek, 
tanító néniknek, Cseke Juditnak és Répási Ildikónak! 

Köszönjük a nemzetiségi fúvós zenekarnak és énekkar-
nak az előadásukat. 

Köszönjük a hangosítást Mikesy Tamásnak és Szikriszt 
Istvánnak; nagy szolgálatot tesznek, mert hangosítás nél-
kül nem lehetne hallani semmit az előadásokból. 

Itt szeretnénk egy kis kitérőt tenni. Engedjék meg, hogy 
szóba hozzuk – mert úgy érzem, muszáj –, megemlítsük a 
következőket: nem az első eset, hogy a rendezvényeinken 
a műsor alatt a kisebbek, akik nem szerepelnek, hancúroz-
nak, kergetőznek, kiabálnak, ami nagyon zavarja a szerep-
lőket. Eltereli a figyelmet a produkcióról, a tévesztési 
lehetőség is nagyobb. A felnőttek figyelme is elterelődik, 
és így a szereplők – kicsik és nagyok – joggal érzik úgy, 
hogy fölösleges, amit csinálnak. Amiért olyan nagy lelke-
sedéssel, odaadással készültek, kárba vész, a sok munka 
fölöslegessé válik. A szaladgálás, rohanás, fogócskázás 
talán nem ezekre a rendezvényekre való, mert nagyon 
balesetveszélyes úgy kisgyermekre, mint felnőttre nézve. 

Nekünk, rendezőknek mindig nagy gondot jelent ez a 
jelenség, és örülünk annak, hogy nem történt baleset. Ez-
zel nem azt akarjuk, hogy ne hozzák el a kicsiket, vagy 
azok a gyerekek ne jöjjenek, akik nem szerepelnek. Mi 
pont az ellenkezőjét szeretnénk elérni: minél több szülő és 
gyermeke vegyen részt a rendezvényeinken. Ez úgy érez-
zük, hogy közös gond, amit csak a szülőkkel közösen 
tudunk megoldani. Itt szeretnénk olyan javaslatot tenni, ha 
lehet: a szülők hozzák el kisebb és nagyobb gyermeküket, 
de előtte beszélgessenek a gyermekkel, hogy hová men-
nek,  ott  kik  fognak  szerepelni. Lehet, hogy  pont  a  

testvér is szerepel, akire jó volna odafigyelni, vagy épp a 
barátunk gyermeke szerepel. Plakátjainkon mindig rajta 
vannak a szereplők. Gondolják végig: lehet, hogy egyszer 
az Önök gyermeke is fellép valahol; hogy esne a gyerme-
küknek, meg persze maguknak, a szülőknek, hogy nem 
figyelnek rájuk. 

Szívesen vesszük, ha gyermekeiket jelmezbe öltöztetik 
farsangi bálunkra. Nagyon aranyos volt egy anyuka vagy 
pedagógus, aki egy pár gyereket a mulatság alatt táncolni 
vitt. Nagyon ügyesen mozogtak, táncoltak a többi pár 
között és nem kellett attól félni, hogy valamelyik gyereket 
eltapossák a felnőttek. Az anyukák, apukák is táncolhatná-
nak gyermekeikkel, ezzel talán elejét tudnánk venni a 
rohangálásnak. Kérjük a szülőket, gondolják végig ezeket 
a gondolatokat! 

E kis kitérő után térjünk vissza a bál hangulatához! A jó 
hangulatról Zeller Tibor gondoskodott. Köszönjük neki! 

Az est fénypontja a várva várt tombolasorsolás volt. Kö-
szönjük a nagy értékű felajánlásokat. Itt meg kell említe-
nünk a visegrádi vállalkozókat. Mindegyik a saját profil-
jának megfelelően ajánl fel a tombolához. Fő díjunk im-
már sokadszorra egy egyhetes üdülés volt Siófokra. Feb-
ruár-március hónapban lehet felhasználni. Ezt köszönjük 
Dr. Brém Györgynek!  

Köszönjük a zónás lányok hangulatos műsorát! 

Úgy érezzük, farsangi bálunk jó hangulatban zajlott le. 
Igaz, nem voltunk olyan sokan, mint tavaly. 

Köszönetet kell mondani az énekkar és zenekar tagjai-
nak a sok-sok munkáért. A polgármesteri hivatal fizikai 
dolgozóinak a sok segítségért. Zeller Tibor úrnak, a Sirály 
étterem vezetőjének és Kovács Gábor úrnak a hiányzó 
asztalok és székek kölcsön adásáért. 

A Fővárosi Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórház 
élelmezésvezetőjének a hiányzó asztalterítők pótlását kö-
szönjük. 

Elmondhatjuk, bálunk jó hangulatban zajlott, mindent 
összevetve jól sikerült. 

Német Kisebbségi Önkormányzat 

 
Egy ,,résztvevő” élményei 

A ,,banyával” táncoltamA ,,banyával” táncoltamA ,,banyával” táncoltamA ,,banyával” táncoltam    
 

Igen. Én a banyával táncoltam a Német Kisebbségi Ön-
kormányzat énekkarának idei farsangi bálján. Na, nem egy 
,,öreg banyával”, hanem egy fiatal, kedves és talpraesett 
,,mesebeli banyával”.  

Bizony. Az ,,újtelepi asszonyok” az idei farsangon is-
mét kitettek magukért.  

Ez a finoman koreografált ,,meseszám” egy nagyon jó 
ötlet volt. Nem is álmosodott el a bálozó közönség. Nyu-
godtan bevártuk a tombolasorsolás végét. De akkor – az 

irigyelt korosztályt kivéve – hazamentünk. Mintegy de-
monstrálva, hogy minden ,,jó szándékú népnek” – öregek-
nek, gyerekeknek… és a szerelmeseknek – ágyban a he-
lye. 

Már elnézést kérek, hogy – lassan – az újtelepi asszo-
nyoknak a krónikásává válok. 

                                                                 Schandl Lajos 
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Farsangtemetés 
Kedves Közönség! Visegrád városának bálozó közönsége! 

Az idei farsangtemetésen Önök egy egészséges nemzedékvál-
tásnak voltak a tanúi, ugyanis Szebeni Imre – aki ezen játé-
kok ,,újraélesztésének” a javaslattevője volt – most debütált 
mint játékmester. És még hozzá milyen fergeteges sikerrel! 
Nem véletlenül. ,,Keze alatt” ez a játék friss lendületet ka-
pott. Látszik, hogy Imre – mint a szövegkönyv egyik írója és 
az egyik főszerep múltbéli mestere – ,,belülről” is jól ismeri a 
darabot. No és a szereplők, meg az énekkar és a ,,Mozart 
zenekar” önmagát múlta felül. De nem részletezem, mindenki 
,,ragyogott”. És – amiben Imre a legnagyobb – mindenkit 
maga mellé tudott állítani. De meg kell köszönni a 70 éven 
felüli ,,nagy öregek” páratlan lelkesedéssel előadott briliáns 
játékát is. Az újtelepi lányok ragyogásáról nem is beszélve. 
Látszott, hogy Imre – jó gyakorlati érzékét bizonyítandó – 
teljesen tisztában van azzal, hogy ,,az a kerék gurul a leg-
messzebb, amelyik a legtöbbször  képes  visszafor- 

dulni önmagába”. És ez a játék is csak addig lesz képes ilyen 
fergeteges sikert aratni, ameddig egy-egy alkalommal – tabu-
la rasaként – vissza tud fordulni az alapokhoz. És én megbí-
zom a ,,fiatalok” felelősségérzetében, akik – biztos vagyok 
benne – érzik a megtartás és a folytatás felelősségét. És játék 
közben pedig boldog voltam, hogy láttam Sovány József 
játékát és észrevettem a szervezés olajozottságát. Arra gon-
doltam, hogy milyen jó érzés, ha egy kezdeményezést – időn-
ként – egy magasabb szintű folytatás vált fel. Ezért ,,érdemes 
volt dolgozni”. 

Köszönet érte, hogy ebben az ,,egész település játékában” 
mindenkitől – még a közönségtől is – csupa ,,gólpasszt” 
kaptunk. 

Reméljük, hogy jövőre, újra itt – településünk büszkeségé-
ben – ebben a reprezentatív étteremben fogunk találkozni 
,,úgy farsang táján”. 

Addig is sok sikert Visegrád város – időseket megtisztelő – 
fiatalabb nemzedékének! 

Schandl Lajos 
 

Figyelem! 
 

Értesí tünk minden kedves érdeklődő t ,  hogy hagyományos 

SAJBÁZÁSUNKAT 
2005.  március 19-én (szombaton) este  7  órától  tartjuk 

a  révállomás alatt i  Duna-szakaszon.  
Rossz idő  esetén a  rendezvény elmarad! Minden érdeklődő t  szerete t te l  várunk! 

 

A Fellegvár Óvodában történt 
 

Az idei tél adta leehetőségeket mindhárom csoportban alapo-
san kihasználtuk. Voltunk szánkózni a Mogyoró-hegyen, a 
Nagyvillámon, kirándultunk a havas erdőben, gyönyörködtünk 
a napfényben szikrázó hókristályokban. A nagy hideget csak a 
három évesek érezték meg jelentősen, közöttük sajnos, igen 
sok a beteg, de a másik két korosztály derekasan állja a havat. 
Foglalkoztunk a tél hatásával a környezetünkben (madarak, 
állatok, dér, zúzmara, jég fogalmakkal), a hideg elleni védeke-
zés technikájával.  

Lelkesen készülődtünk a farsangi mulatságra, ami több hetes 
előkészítő munkát igényelt. A kiscsoportosok Kíváncsi Manók 
voltak, színes kalapokat, manókötényeket varrtak az óvó nénik. 
Manós versikével kíváncsiskodtak, ügyesen megtalálták a 
csoportban elrejtett meglepetéseket. A középső csoport szobá-
ját lovagi teremmé alakítottuk át. Minden fiúnak készítettünk 
lovagi ruhát, és minden kislány kapott habos-fodros-csillogó, 
udvarhölgynek való öltözéket. Sok-sok ügyességi feladat várt 
rájuk, míg megérkezett Mátyás király és Beatrix királyné. A 
mesebeli óriás is sok szerepet kapott, így izgalom is volt bő-
ven. Természetesen a ,,nagy” szereplők a gyerekekkel foglal-
kozó felnőttek voltak, szintén beöltözve szerepükhöz méltóan. 
A nagycsoportosok indián jelmezt készítettek. Ez is hosszú 
előkészítő munka eredménye: még az ősszel elmentek Kisoro-
sziba az Indián Múzeumba, tollakat, gyöngyöt gyűjtöttek, íjat 
készítettek, lepedőt batikoltak indián ruhának. Törzsfőnököt 
választottak, indián nevet kaptak: Kis Patak, Felkelő Nap, Ülő 
Bika, Sasszem stb. A csoportokban lezajló programok után a 
felnőttek egy mesét játszottak el a gyerekeknek: a Vajaspánkót, 
természetesen szerep szerint beöltözve. Így lett Mátyás király-
ból apóka, indiánból ravasz róka, Kíváncsi manóból 
Vajaspánkó. A mese után együtt ropta Manó, indián, udvar-
hölgy a medvével, együtt volt az egész óvoda. Minden kis-
gyermek megtalálta a szórakozását, nem volt unatkozó, de 

tomboló gyerek sem. Remekül sikerültek a fényképek, melyek 
szintén ezt bizonyítják. Sok óvodában úgy zajlik a farsang, 
hogy a szülő készíti a jelmezt, és ők is részt vesznek a mulatsá-
gon. Mi úgy gondoljuk, igazán akkor szólhat a gyermekről a 
gyermeknek, ha együtt készülődünk, együtt játszunk, együtt 
örülünk. Elgondolkodtató, hogy ugyanaz a kisgyerek, aki itt az 
oviban a saját közegében nagyon jól tudja, hogyan ünnepeljen, 
mulatozzon, egy idegen közegben (tornacsarnok, egyéb ren-
dezvények) „elveszíti a fejét”, nem igazán tudja megtalálni a 
viselkedési formát. És itt a szülő igen nagy felelőssége. Mi itt 
az oviban megtanítjuk ünnepelni a gyereket, megadjuk a for-
máját a meghitt hangulatát egy-egy ünnepnek, megtanítjuk, 
meg kívánjuk azt a viselkedési formát, amelyet az ünnep al-
kalmával a gyereknek tudnia kell. Ahogy ebből a közegből 
kikerül, elfelejti, hogy is kell egy ünnephez viszonyulni. Mint-
ha nem ugyanaz a kisgyerek lenne. Miért szabad többet és 
mást, ha a szülővel van? Miért nincsenek szabályok ilyenkor? 
Hogy tanulja megbecsülni a mások munkáját, ha oda sem 
figyel. (Mert megteheti.)  

Az alapokat a viselkedési kultúrához (evés-ivás, viszonyulás 
a társaihoz, felnőttekhez stb.) megkapja itt az oviban, de csak 
akkor rögzül, akkor ülepedik és marad tartós ismeret, ha a 
szülők is együttműködnek velünk. Ami egyébként igen szépen 
működik, hiszen bármikor kérünk, mindig kapunk segítséget. 
Ha szánkózni megyünk, itt sorakoznak a szülök által vezetett 
autók, ha a jelmezvarrásban akadunk meg, szívesen segítenek, 
ha új ágyhuzatot varratunk, már a leendő ovis szülők is besegí-
tenek. Köszönjük, és nagyon szeretnénk, ha ez a kapcsolat 
ilyen maradna. 

A nagycsoportosok iskolaválasztás előtt állnak. Ezekben a 
hetekben beszélgetnek el az óvónők a hatévesek szüleivel, mi 
az, amire még az iskolakezdésig fokozottan figyelni kell.         

Dobó Istvánné  
                                                                              óvodavezető 
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Képek  
az Áprily Lajos Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola életérıl 

 

Február 4. 

Farsangi bál 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A táncosok palotást járnak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jelmezesek felvonulása 

 
Február 15. 

Felvételizők koncertje 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fabi Eszter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Galszter Beáta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szilágyi Ágnes 

 
Február 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sok-sok hó 

esett az idén… 
A palotában jártunk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A városlakók közül bizonyára sokan 

látták a királyi palota nagytermében a 
városközpont ötletpályázatának kiállí-
tott munkáit. Iskolánk tanulói közül is 
többen megtekintették. 

Most a lap hasábjain csokornyi íze-
lítőt adunk véleményükről, milyennek 

képzelik a jövő Visegrádját, ami első-
sorban őket érinti majd. 
 

 
7. sz. pályamű: 
„A tornacsarnok előtti 7×4-es fasor 
nekünk és a környezetnek is nagyon 
jó.” 

24. sz. pályamű:  
„Nekünk nagyon tetszik a 11-es út 
alatt átvezető alagút ötlete.”  

21. sz. pályamű:  
„Ötletesnek tartjuk a csarnok előtti 
kör alakú teret.”  

4. sz. pályamű:  
„Ez a hat torony nem való Visegrád-
ra, nem illik a tájba.” 

5. sz. pályamű:  



„A visegrádi városháza reneszánsz to-
ronnyal, órával nagyon jó.”  

                   (Folytatás a 12. oldalon) 



12                                                                         VISEGRÁDI HÍREK                                                  2005. március
 

(Folytatás a 11. oldalról) 

TájékoztatóTájékoztatóTájékoztatóTájékoztató    
az elsı osztályosok beírataz elsı osztályosok beírataz elsı osztályosok beírataz elsı osztályosok beíratáááásárólsárólsárólsáról    

Szeretettel várjuk a Kedves Szülőket, akik gyer-
meküket az Áprily Lajos Általános és Alapfokú 
Művészeti Iskolába szeretnék beíratni.  

Kérjük, hogy jöjjenek el az iskola  

NYITOTT KAPUK NYITOTT KAPUK NYITOTT KAPUK NYITOTT KAPUK     
proproproproggggramjáraramjáraramjáraramjára    

2005. április 52005. április 52005. április 52005. április 5----6666----7777----én,én,én,én,    

amely során lehetőséget biztosítunk tanórák, dél-
utáni foglalkozások, zeneiskolai órák megtekintésé-
re.  

A beiratkozás idıpontja:  A beiratkozás idıpontja:  A beiratkozás idıpontja:  A beiratkozás idıpontja:      

2005. ápr2005. ápr2005. ápr2005. ápriiiilis 8. (péntek) 9lis 8. (péntek) 9lis 8. (péntek) 9lis 8. (péntek) 9––––17 óráig,17 óráig,17 óráig,17 óráig,    
2005. á2005. á2005. á2005. ápppprilis 11. (hétfı) 9rilis 11. (hétfı) 9rilis 11. (hétfı) 9rilis 11. (hétfı) 9––––17 óráig.17 óráig.17 óráig.17 óráig.    

Hozzák magukkal a következőket:  
– a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,  
– az óvodai szakvéleményt,  
– 1 db fényképet és 500 Ft-ot a diákigazolvány-

hoz.  

Örülnénk, ha gyermekükkel együtt jönnének! 

 Schmidt Péterné igazgató 
 

Felhívás rajzpályázatraFelhívás rajzpályázatraFelhívás rajzpályázatraFelhívás rajzpályázatra    
 

A Visegrádi Áprily Lajos Általános és Alapfokú 
Művészeti Iskola, a Mátyás Király Múzeum és 
Visegrád Város Önkormányzata országos rajzpá-
lyázatot hirdet általános és művészeti iskolák részé-
re a visegrádi királytalálkozó 670. évfordulója 
alkalmából (1335-ben a cseh, a lengyel és a magyar 
király találkozott Visegrádon). 

Pályázati feltételek 
Az általános és művészeti iskolák 3 beküldött al-

kotással nevezhetnek. 
A rajzok tetszőleges technikával készülhetnek. 
Méreteik 
A műveket paszpartuzva kérjük elküldeni. Mérete-

ik paszpartuval együtt A/4-nél ne legyenek kiseb-
bek, és 70×100 cm-nél ne legyenek nagyobbak. 

A pályázat leadásának határideje:  
2005. május 31. 
A rajzokat a következő címre kérjük elküldeni: 

Áprily Lajos Általános és Alapfokú Művészeti 
Iskola, 2025 Visegrád, Rév u. 2. 

A pályázat díjazása 
6–10 éves korosztály 1–5. helyezettje és a 11–14 

éves korosztály 1–5. helyezettje meghívást és in-
gyenes belépőt nyer a Visegrádi Nemzetközi Palo-
tajátékok 2005. évi rendezvényére, további öt he-
lyezett könyvjutalmat nyer. 

A beérkezett pályaművekből a palotajátékok ide-
jére kiállítást rendezünk, melyet 2005. július 8-án, a 
rendezvény első napján nyitunk meg. 

A rajzpályázattal kapcsolatosan érdeklődni lehet a 
következő telefonszámokon:  

06 (26) 398-312 vagy 06 (26) 397-129 

A Mátyás Király Mővelıdési Ház  
programjai 

Tisztelettel meghívjuk a város lakosságát a művelődési házba 
2005. március 18-án (pénteken) 16 órára 

A futball csillagai A–Z-ig 
című 

 fotókiállítás megnyitójára 
A kiállítást megnyitja: 

Molnár István 
A kiállítás 2005. április 4-ig tekinthető meg 

a könyvtár nyitva tartása szerint 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 

 
Szeretettel meghívjuk Visegrád lakosait, minden érdeklődőt 

a hónap utolsó péntekén megrendezendő  
előadás-sorozat következő alkalmára,  

mely a közmeghallgatás miatt elmaradt  
februári előadás pótlása lesz 

Miután március utolsó pénteke nagypéntek, 
ezért az előadás rendhagyó módon KEDDEN 

2005. március 22-én 18 órától lesz a könyvtárban 
Ebben a hónapban 

Kunkovács László 
néprajzkutató 

100 diaképpel illusztrált előadását hallgathatják meg 

Sziklarajzok, kıemberek, áldozóhelyek 
Belsı-Ázsiában 

címmel 
Meghívott vendégünk a múlt időtlen értékeit és megismerésre  

érdemes emlékeit keresi a jelenben, azokat a gyökereket,  
amelyek az emberiség útjának megértésében  

és saját népünk történelmének megismerésében  
a javunkra válhatnak 

Mindenkit szeretettel várunk! 

 
A Szent György Lovagrend szeretettel hívja Visegrád polgárait 

2005. április 6-án (szerdán) 16 órára 

a Mátyás-szobornál rendezendı  
ünnepségre 

Nagy királyunkra halálának évfordulóján 
rövid megemlékezést tartunk,  

melynek keretében koszorút helyezünk el szobránál 
Mindenkit szeretettel várunk! 

 
Tisztelettel meghívjuk a város lakosságát a művelődési házba 

2005. április 9-én (szombaton) 16 órára 
ERDEI ZSUZSA 

festő-képzőművész 
kiállításának megnyitójára 

A kiállítást megnyitja: 
Polgár József 

az esztergomi Olvasókör vezetője 
Közreműködnek az Áprily Lajos Általános 

és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói 
A kiállítás 2005. április 25-ig tekinthető meg  

a könyvtár nyitva tartása szerint 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 
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A város legkisebbjeirıl… 
 

2004. szeptemberében kezdte meg működését a visegrádi 
Baba–Mama Klub a Sziget utcai ifjúsági házban.  

Az ötlet a város védőnőjétől származik, aki fáradságot és 
energiát nem kímélve dolgozott azon, hogy először is 
megfelelő helyszínt találjon, majd hétről hétre programmal 
is gazdagítsa az együtt töltött órákat. (Itt köszönjük meg 
Bártfai Istvánnak azt, hogy az ifjúság fogalmát ilyen tágan 
értelmezte, és helyet biztosított számunkra.) 

A Baba–Mama Klub jelenleg a védőnői szolgálat kerete-
in belül él, azzal a céllal, hogy egy héten egyszer – szer-
dánként – összehozza a kismamákat és gyermekeiket. 
Elmondható, hogy városunkban évente átlagosan húsz 
kisbaba születik, így a három év alatt született gyermekek 
száma jelenleg hatvan körül mozog, akiknek – természete-
sen kísérettel – 30–40%-a folyamatosan részt vesz a klub-
életben.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Babák és mamák együtt 
 

Ezt a számot tovább növeli, hogy nemcsak újdonsült szü-
lők jönnek el hozzánk, hiszen a meghívott előadók érdekes 
és hasznos információt adnak a várandósoknak is. A tava-
lyi évben például többek között egy szoptatási tanácsadó 
mesélt tapasztalatairól, illetve az anyatejes táplálás előnye-
iről, de sokak számára az is újdonság volt, hogy napjaink-
ban már védőoltással elkerülhető a bárányhimlő. Tehát 
van, kire alapozni a klub működését, jövőjét.  

A programok nagyobb része nem jár semmilyen anyagi 
vonzattal, azonban az adott szakterület képviselőitől nem 
várható el a jótékonykodás, így e rendezvények finanszí-
rozásához az önkormányzat segítségét kértük azért, hogy a 
résztvevők számára továbbra is ingyenes lehessen a klub. 

Az elmúlt hónapok alatt több gondolat fogalmazódott 
meg a Baba–Mama Klub előnyeiről.  

1. Először a kisbabák szempontjából: 
– Már a pár hónapos gyermekeknél is kialakul a közös-

ségi, a közösségbe való tartozás érzése. 

– A klub segít a babáknak a társasági beilleszkedésbe, 
így egy babaklubba „járó” gyermek nyitottabb; hama-
rabb feloldódik, ha például egy addig számára ismeret-
len közegbe kerül. 

– A kisbabáknál, illetve egyedüli gyermekeknél jelentke-
ző „ez az én játékom” érzés csökken, de ezzel egy idő-
ben az effajta viselkedéssel szemben a védekező me-
chanizmusuk is kialakul. 

– A különböző természetű, vérmérsékletű gyermekek 
már néhány alkalom után láthatóan megváltoznak, és új 
viselkedésmintákkal gazdagodnak. 

2. Másodszor a kismamák szemszögéből: 
– A meghívott vendégek színvonalas előadásai igen sokat 

segítenek a mamáknak (pl.: a már említett szoptatási 
tanácsadás; beszélgetés a bárányhimlőről, kialakulásá-
ról, felnőttkori veszélyeiről; vagy az idei évben párbe-
széd a gyermek immunrendszeréről, annak erősítésé-
ről, illetve a természetes gyógymódok közül a homeo-
pátia megismerése…). 

– De ami a legfontosabb, hogy a kismamáknak lehetősé-
gük nyílik arra, hogy kimozduljanak, kapcsolatot te-
remtsenek más anyukákkal, tapasztalatot cseréljenek 
olyan kérdésekben, amelyeket a témában legjobb szak-
irodalom sem tud hitelesen megválaszolni. 

A Baba–Mama Klub programját színesíti Bártfainé Ré-
pás Ildikó is, akinek segítségét ezen a fórumon külön 
megköszönjük. Az ő ötlete alapján jött el a klubba decem-
berben a Mikulás és ajándékozta meg a gyerekeket; a 
jóvoltából díszített több otthont a saját kezűleg készített 
adventi koszorú, de rajta múlott az is, hogy kis közössé-
günk karácsonyra új játékokat kapott.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Megbeszéljük a közös gondokat-örömöket 
 

Ám hogy ne csak a 2004-es évről beszéljünk, már az 
idén is egyéni ajándékok készítésével lephették meg párja-
ikat a kismamák Valentin-nap alkalmából. 

A klubélet nem lenne teljes zene nélkül. Ezt számunkra 
az óvó nénik biztosítják, akik rendszeresen eljönnek hoz-
zánk és az elfelejtett mondókákat, dalokat játékos tanulás-
sal adják tovább a szülőknek. Mennyivel jobb lesz az első 
nap az óvodában, ha ismerős arcokkal találkoznak a gyer-
mekeink. Köszönjük!           (Folytatás a 14. oldalon) 
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(Folytatás a 13. oldalról 

A lényeg tehát még egyszer: minden szerdán, 10 órától 
12 óráig Baba–Mama Klub. Mindenkit szeretettel várunk, 

nem csak a kismamákat, hanem azokat is, akik ennek a 
különleges hangulatnak részesei szeretnének lenni. 

                                                      A visegrádi kismamák
 

 

Tervezett programjaink márciusra 

  Március 2.   Játékos-dalos óvónői foglalkozás 
  Március 9.   Gyermeknevelésről másképpen 

  Meghívott előadó: Anda Istvánné 
  Március 16.   Húsvét előtti kézműves foglalkozás 
  Március 23.   Nyuszivárás az óvodásokkal 

  Március 30.   Beszélgetés Zlatzky Istvánnéval, a helyi takarékszövetkezetből 

 
 

Tervezett programjaink áprilisra 

  Április 6.   Játékos-dalos óvónői foglalkozás 
  Április 13.   A Gyermekjóléti Szolgálat bemutatkozása 

  Meghívott: Pitz Judit családgondozó 

  Április 20.   A szülő személyiségének szerepe 
  Meghívott: Anda Istvánné 

  Április 27.   Anyák napi készülődés 
      

Zoller Attila-díj  
alapítása 

 

A Don Vito Pizzéria és a Mátyás Király 
Művelődési Ház a mai napon díjat alapít 
Zoller Attila emlékére. 

A díj egy 50.000 Ft értékű arany nyaklánc, 
melyen a díjra emlékeztető medál függ. 

A díjat az a visegrádi fiatal kaphatja meg, 
aki tehetsége és szorgalma által zenetanulmá-
nyaiban a legnagyobb fejlődést éri el egy esz-
tendő alatt. 

A díjat az Áprily Lajos Általános és Alapfo-
kú Művészeti Iskola zenetanárai véle-ménye 
alapján ítéljük oda. 

A Zoller Attila-díjat minden évben január 
végén egy emlékkoncert keretén belül adjuk 
át. 

Kelt: Visegrádon, Don Vito Pizzéria, 2005. 
február 11. 

 
Köszönjük! 

 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani tanára-
inknak, Vass Henriettának és Debreceniné Cse-
reklye Dórának bizalmukért és hangversenyre 
való felkészítésért; minden kedves nézőnek, aki 
eljött meghallgatni bennünket; valamint Kis Ju-
ditnak a zongorakíséretet. 

Fabi Eszter, 
Galszter Beáta, 
Szilágyi Ágnes 

Nagy László 

PIROSODIK HÚSVÉT 
 

 Tél veszíti ingét, 
 pirosodik Húsvét, 
 hamarosan hazamegyek, 
 boldog leszek ismét. 
 

 Kötél meg nem köthet, 
 szél vissza nem lökhet, 
 aki velem összeveszik: 
 porba höntöröghet. 
 

 Nagycsütörtök: átok, 
 szeget kalapáltok, 
 Isten ellen készülıdtök 
 ácsok és kovácsok. 
 

 Nagypéntek: habos vér,  
 mőködik a hóhér, 
 Jézus meghal bőnösökért, 
 jószagú ringyókért. 
 

 Feketednek felhık, 
 bıjtölnek a bendık, 
 harangnyelvek megbénulnak, 
 szólnak fakereplık. 
 

 Nagyszombat sugároz 
 a feltámadáshoz, 
 selyem-zászlók akadoznak 
 bimbózó faághoz. 
 

 Alkonyatkor festek 
 piros tojást, kéket, 
 borozgatva megköszönünk 
 égi üdvösséget. 
 

 Tél veszíti ingét, 
 pirosodik Húsvét, 
 hamarosan hazamegyek, 
 boldog leszek ismét. 



XXI. évfolyam 3. szám                                          VISEGRÁDI HÍREK                                                                    15 
 

Értesítés 
 

Visegrád város 2009-ben ünnepli fennállásának ezer 
éves évfordulóját. Erre a jelentős eseményre szeretnénk 
időben felkészülni, és ezért a következő hetekben meg-
kezdjük egy cselekvési program kidolgozását. 

Ezt a feladatot a 2003-ban létrehozott, ,,Az ezer éves 
Visegrád Közhasznú Alapítvány” vállalta. Olyan prog-
ramot igyekszünk összeállítani, mellyel városunk polgá-
rainak többsége nemcsak egyetért, hanem segít annak 
megvalósításában. 

További munkánkról a Visegrádi Hírek hasábjain 
rendszeresen tájékoztatjuk a város lakosságát. 

 

Fieszl József            Szőke Mátyás 
    alapító        kuratóriumi elnök 
 

TÁJÉKOZTATÁS 
 

Tisztelt Visegrádiak! 
Tájékoztatásul közöljük, hogy megalakult a Visegrádi 

Elődök Nyomában Családkutató Klub.  
Célunk minél több német származású család hagyomá-

nyait, történetét megismerni és feljegyezni. 
A kutatás az idősebb sváb lakosok elbeszéléseire épül. 
A beszélgetések helyszíne a művelődési ház. Időpontja 

minden hónap első szerdája, 18 óra. 
Tisztelettel: 

Kiss Károlyné Schüszterl Ágnes, 
Pichler Gabriella klubvezető 

 
Versenyfelhívás 

 

A Visegrád Sportegyesület Sakkszakosztálya 
Szedlacsek Miklós sporttársunk emlékére sakkversenyt 
rendez. Kérünk minden sakkozni tudó visegrádi lakost, 
hogy jelentkezzen a versenyre 2005. április 2-ig a Má-
tyás Király Művelődési Házban. A jelentkezésnél korha-
tár nincs. Kérjük, minél nagyobb számban vegyenek 
részt a versenyen, hogy méltóképpen emlékezhessünk 
meg fiatalon elhunyt sporttársunkról. 

A versenykiírásról, helyről, időről a Visegrádi Hírek 
következő számában tudósítunk. 

VSE Sakkszakosztály 
 

József Attila 
 

MÁRCIUS 
 

 A föld alól a gyors csirák 
 kidugják fejüket, 
 a fák, mint boltos áruját, 
 kirakják a rügyet, 
 kamaszok arcán pattanás, 
 férfiajkon a csók, 
 mind egy repeső kapkodás, 
 a szoknyák lobogók, 
 s már itt és ott fölhangzanak, 
 elűzve kínt, fagyot, 
 a szívbe húzódott szavak, 
 eszmék és kardalok. 

Drogmegelőzés Visegrádon 

 

Jobb félni, mint megijedni – tartja a mondás és ez igaz ak-
kor is, ha például kábítószerről van szó. Ezért is szeretnénk 
,,feszegetni” ezt a problémát, mely városunkat sem kerüli el. 
Tudnunk kell róla, méghozzá minél többet, hogy megvéd-
hessük tőle gyermekeinket, szeretteinket. Az előadás-
sorozatnak elsősorban az a célja, hogy szakemberek segítsé-
gével felkészültek és tájékozottak legyünk. El kell érnünk, 
hogy embertársaink ne a be nem teljesülő vágyak birodal-
mában keressék a boldogságot. Anélkül, hogy rémeket lát-
nánk, észre kell vennünk a veszélyt, fel kell tudnunk ismerni 
a tüneteket, hogy időben kezet tudjunk adni egymásnak. 
Ahhoz, hogy álmaink földet érjenek, meg kell osztanunk 
egymással a való világ, a közös jövő építésének örömeit, 
segítenünk kell egymásban kiteljesíteni a jót, s aki a függő-
ségben elveszítette szabadságát, annak segíteni kell vissza-
szerezni azt. Sokan tehetetlennek, eszköztelennek érzik 
magukat a kábítószerrel szemben. Pedig nem vagyunk azok. 
Egyedül nem, együtt azonban megnyerhetjük a csatát. Egy 
már kidolgozott program mentén kéthavonta tartanánk elő-
adásokat, ezeken lesznek filmvetítések, meghívott előadók 
és esetenként már leszokott, ill. leszokni kívánó drogosok. 
Amennyiben meg szeretné őrizni anonimitását, a falon elhe-
lyezett leveles ládába dobva jeligével ellátott levelét, kérdé-
sére úgy válaszolhat az előadó, hogy senki nem fogja meg-
tudni, ki tette fel a kérdést. A leveles ládát kéthetente ürítjük, 
amennyiben sürgős válaszra vár, és ezt levelében jelzi, jel-
igés levelére a faliújságon helyezzük el a választ. 

Első előadásunk a Sziget utcai ifjúsági házban lesz 
2005. március 23-án (szerdán) 18 órakor. 

Szeretettel várunk mindenkit, aki érintettnek érzi magát, 
vagy csak szeretné elkerülni, hogy érintetté váljon. 

                       Visegrádi Sziget Egyesület 
és Duschák Tamás r.tzls. Visegrád körzetmegbízottja 

 
BIONET termékek 

 

Mágnesszipka: A dohányzást, káros hatását nagymértékben 
csökkenti azzal, hogy kiszűri a kátrány 30%-át, és nem ra-
kódik le a tüdőre. 
Vízkezelő: Eltávolítja a csövekben lerakódó vízkövet, és 
meglágyítja a vizet. A mosáshoz nem kell Kalgont használni. 
Mágneses talpbetét: Enyhíti a gerinc- és a lábfájdalmakat. A 
benne elhelyezkedő mágnes jótékony hatást fejt ki a belső 
szervekre is. A szülési fájdalmat is megszünteti. 
Ózonizátor: Szagtalanít, elősegíti a seb gyógyulását, enyhíti 
a fulladásos rohamokat. Óvodákban, kórházakban és háztar-
tásokban is alkalmazható. Enyhíti az allergiás tüneteket. 
Érdeklődni lehet: Pintér Istvánnénál, Visegrád, Harangvi-
rág u. 23. szám alatt este 7 óra után, a 06 (20) 478-6073-as 
és a 397-199-es telefonszámon vagy a KÁOSZ üzletházban. 
 

Albérlet, lakáskiadás Visegrádon 
Tel.: 06 (30) 966-9288 
vagy 06 (26) 398-287 
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ÚJDONSÁG! 

A Harmonia Stúdióban 

Megújult környezetben 

– ÁLLÓ SZOLÁRIUM 
   (60 turbócsöves, higiénikus, gyors barnulás 
   már 3, 6, 9 perc alatt, teljes testfelület 
   foltmentes barnítása) 
– fekvő szolárium 
– fodrászat 
– kozmetika 
   (a bőr mélytáplálása elektromos áram, 
   ultrahangkezeléssel, thermo pakolással, 
   arcvasalással) 
– gyógymasszázs 
   (mézes test- és arcmasszázs, svédmasszázs) 
– manikűr, pedikűr 

Bejelentkezés:  
Erika, Angéla üzlete, Fő u. 62. 
398-206 
06 (20) 36-88-933 
06 (20) 35-90-123 

 

HITELKÖZVETÍTÉS 
PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁS 

 

Magánszemélyek részére: 
– családi ház építése, vásárlása, felújítása 
– szabad felhasználású hitel ingatlan  
   fedezete mellett 
– hitelkiváltás 
   (forint, euro és svájci frank alapú hitelek) 
Vállalkozások részére: 
– beruházási és forgóeszközök finanszírozása 
   (max. 30 millió Ft) 
– euro alapú hitelek  
   (max. 125 ezer euro) 
– fejlesztési projektek 
   (max. 250 ezer euro) 
– hitelkiváltás 

VOLKSBANK Hungary képviseletében: 
Hadházy Katalin 
okl. gazd. agrármérnök 
szaküzemgazdász 
(20) 950-6880 
e-mail: katalin.hadhazy@netposta.net 

Állatorvosi rendelő 
2022 Tahi, Elekfy Jenő u. 4. 

Dr. Patócs András 
Telefon:  

(26) 387-177, 06 (30) 290-7082 
Fax: (26) 387-177 

SZOLGÁLTATÁSAINK: 
széles körű sebészeti, szülészeti,  

belgyógyászati ellátás, 
védőoltások, veszettség elleni oltások, 

röntgen,  
diszplázia szűrőállomás, 

baleseti sebészet, 
mikrochip-behelyezés, 

útlevél-kiállítás 

Rendelés: 
hétfő, szerda, péntek: 14–19-ig, 

szombat: 9–12-ig 
Egyéb időpont telefonegyeztetéssel 

 

FORGÓ SÖRÖZİBE 
megbízható  

PULTOST  
felveszek 

Érdeklődni  
a 06 (30) 9148-946-os számon lehet 

Szabó Imrénél 

 

Visegrádon 
gyönyörő panorámával 

rendelkezı 

hét szoba összkomfortos 
lakás 

(panzió) 
a Thermál Szálló mellett 

teljes berendezéssel együtt 
kiadó, bérbeadó! 

 

Érdeklıdni lehet: 
06 (30) 520-3554-es telefonon 
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INGATLANKÖZVETÍTŐ 
IRODA 

 

Különböző árfekvésű eladó 

               – családi házakat, 
               – üdülőket, 
               – telkeket 

keres ügyfelei részére 
 

Adásvétel esetén  
a szerződést lebonyolítjuk 

 

KÉT-TAKI BT. 
Ingatlanközvetítő 

2025 Visegrád,  
Mátyás király u. 23. 

 

Telefon:  
(26) 397-108 

06 (30) 9651-410 

 
 

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 nyitvatartási ideje: 
 

hétfő–péntek  9–18 óráig 
szombaton–vasárnap  9–12 óráig 

 

Várjuk szeretettel! 

Építkezik, átalakít, felújít?  
Ne menjen messzire, nálunk mindent megkap! 

8 éve a Szigeten 

Kelemen Kft. 
GÁZ, VÍZ, FŐTÉS, SZERELVÉNY BOLT  

Tahitótfalu, Szabadság út 15.  
(bent a szigeten, 

a Kék Duna Szövetkezet udvarán, a váci rév felé) 
Hívjon!  Tel./fax: (26) 386-721, 06 (30) 951-5484 

Nyitva tartás: h–p 7.30–16.30, szo 7.30–12.00 
AKCIÓINK: 

– RADEL acél lapradiátor listaár: –19%, 
– TEKA konyhai beépíthető készülékek szett akciója –20%, Móra 
   gáztűzhely, 
– BUDERUS kombi turbós 24 kW 170.000,– Ft, 
– VIESSMANN kombi turbós 24 kW 220.000,– Ft, 
– RENOVA Star és BAXI Mein kéményes 24 kW kombi 116.000,– 

Ft, turbós 138.000,– Ft, 
– HAJDÚ villanybojler 120 l-es 36.500,– Ft, 
– FERROLI Tantaqua 30 kW öntöttvas álló gázkazán 100 l-es 

beépített tárolóval 295.000,– Ft, 23 kW-os 273.800,– Ft, 
– TEKA mosogatók. KLUDI LOGO-MIX csaptelep –10% 

MINŐSÉGI TERMÉKEK KEDVEZŐ ÁRON: 
– Alföldi mosdók, WC-k, Kludi, Mofém, Grohe, Hansgrohe csapte-

lepek, akryl kádak, zuhanytálcák, zuhanykabinok (Ravak, 
Sanplast, HÜPPE), 

– Keringető szivattyúk (Grundfoss 25/60 22.350,– Ft, Halm [német] 
cirkóba szerelhető 19.900,– Ft), elektromos vízlágyító 14.875,– Ft, 
Vaillant, Junkers, Termomax 

– Senco szénmonoxid érzékelő, elemes 15.400,– Ft, vezetékes 
11.800,– Ft, 

– Viega gázpress és viega forrasztós rézidomok, ötrétegű csövek, 
idomok. 

Kivitelező kiválasztását megkönnyítjük!  
Építtetőknek kiemelt kedvezmény! 

Jöjjön, igyon meg egy forró csokoládét, és közben nézzen szét ná-
lunk! 

K ed vező  á ra k !  K ed vező  á ra k !   



 

PFEIFER BARKÁCSBOLT 
PFEIFER TETİCENTRUM 

 

Szeretettel várja minden régi és új vásárlóját 
március hónapban is 

rendkívül kedvezı árakkal, 
kedves, gyors kiszolgálással: 

 

       – lambéria, fenyőáru 
       – Therwoolin szigetelő –20% 
       – Isomaster Eps hőszigetelő 
       – Villas mélyszigetelők 
       – Velux ablak –20% (kp.) 
       – Osb lemezek 
       – Knauf gipszkarton rendszer 
       – bádogos termékek 
       – háztartási festék-, vegyi áru 
       – akciós szerszámok 
       – villanyszerelési anyagok 

és minden egyéb, 
amire egy háztartásban szükség van! 

JÖJJÖN EL HOZZÁNK! MEGÉRI! 
 

2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 1005/3. 
Tel.: 06 (26) 590-023 

2025 Visegrád, Harangvirág u. 6. 
Tel.: 06 (26) 397-262 

Nyitva tartás: hétfő–péntek 7–16 óra 
szombat 7–12 óra 
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 Kapható:  
 Borda termékek teljes választéka! 

 Március hónapban 
  a fokhagymás felvágott 
 1050 Ft helyett 950 Ft-os  
 KEDVEZMÉNYES ÁRON  
 kapható! 

 HÚSVÉTI AJÁNLATUNK: 
 házias ízesítésű füstölt húsok: 
 kötözött sonka, tarja, darabolt comb stb. 
 Minden héten  
 más-más tőkehúst kínálunk 
 kedvezményes áron! 

 Vecsési savanyúság 
 nagy választékban! 
 SODEX ho PASS, ENNI KÉK 
 étkezési utalványok beválthatók! 
                     Nyitva tartás:  
  hétfő szünnap  
 kedd 7.00–13.00   

 szerda 7.00–17.00 A 11-es főút mellett jó parkolási lehetőséggel,
 csütörtök 7.00–17.00 udvarias kiszolgálással várjuk 
 péntek 7.00–17.00 minden Kedves Vásárlónkat! 
 szombat 7.00–12.00 Dunabogdány, Kossuth L. út 40. Tel.: 390-350 

 

DUNAKANYAR INGATLANCENTRUM 
Közvetítı és értékbecslı iroda 

Alapította: ZIMÁNYI PÉTER 1996-ban 
 

l  Ingyenes számítógépes nyilvántartás, helyszíni ér-
tékfelmérés, ingatlanforgalmi tanácsadás! 

l  Az ingatlanok kiajánlását és helyszíni bemutatását 
munkatársunk végzi. Teljes körő ügyintézés! 

l  Irodánk ügyvédje megbízóink részére az adásvételi 
szerzıdéseket költségmentesen elkészíti 

l  Házának, telkének eladását bízza szakemberre! 

l  Vevıinknek eladó házakat, telkeket keresünk 
 

Leányfalu, Móricz Zsigmond (fı)út 125. 

06 - 26 - 381 - 431   Mobil: 06 - 209 - 834 - 796 
internet: www.ingatlanok-dunakanyar.hu 
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Megjelenik havonta, 750 példányban 
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Szerkesztőség: 2025 Visegrád, Széchenyi u. 11. 
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Nyomdai munkák: Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, Vác 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Dunakanyar Vagyonvédelem 
Biztonsági rendszerek kiépítése  
rádiófrekvenciás és telefonos 
távfelügyelet biztosításával, 

vonuló járőrszolgálattal 
Lénárd Péter 06 (20) 9117-775 

Csitneki Tibor 06 (20) 9205-424 

 

Visegrádon nyíló szalonba 

FODRÁSZT  
keresek 

(26) 397-108, 06 (30) 9651-410 
TAKÁCSNÉ 

 

VILLANYSZERELÉS  
Balogh István 

Tel.: 06 (30) 550-6508 
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MÁRCIUSI–ÁPRILISI  PROGRAM 
 

március 4. péntek: 
 

március 5. szombat: 
 

március 11. péntek: 
március 12. szombat: 

 
március 13. vasárnap: 

 

március 18. péntek: 
 

április 2. szombat: 

LATIN 
Tátrai Tibor és Szőcs Antal Gábor 
SÁRGA TAXI 
 

Hot Jazz Band 
Pribolyszki Quartett 
lemezbemutató koncert 
Big Daddy Wilson (USA) 
 

Pierrot 
 

ZETOR 
Mystery Gang 

   
 Minden vasárnap zongorázik és énekel 

   a Don Vito pacsirtája, KITTY 
 

A mősorváltoztatás jogát fenntartjuk! 
 

Asztalfoglalás, rendelésfelvétel: (26) 397-230 
 

Visegrád, Fı u. 83. 



 
 
 
 
 
 
 
 

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 
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1905. április 11-én született a 20. századi magyar 
irodalom egyik legjelentősebb költője, József Attila. E 
napokban a 100. születésnapra való megemlékezések; 
méltatások, ünnepségek soráról hallunk-látunk. Illő, 
hogy lapunk hasábjain mi is írásban, fotóban, vers-
ben őt megidézzük.  

Számtalan szép és nagy verse még fülünkben cseng 
régi irodalomórákról, ha csak a Külvárosi éj, az Óda, 
A Dunánál, a Betlehemi királyok, a Favágó, a Kertész 
leszek c. költeményére gondolunk. 

Első verseit a Nyugat tette közzé. Tehetségét Juhász 
Gyula és Babits is felismerte. Tizenhét éves korában 
jelent meg első kötete, amit tragikusan rövid élete 
végéig több is követett. 

Műfordítóként is jelentős volt munkássága.  
1948-ban posztumusz Kossuth-díjjal tüntették ki. 

A száz éve született  
JÓZSEF ATTILÁRA 

emlékezünk 
 

Nagy László 
 

JÓZSEF ATTILA! 
 

Mért játszott a szíved, te szerencsétlen, nézz a szemembe, 
rombolva magad szüntelen télben,  hogy rendülne bele 
építve dalra dalt a mohó, emléknélküli 
s kifúlva tenyészet, 
kigyúlva,  az egek mirígy-rendszere 
ésszel mérhető pontokon is túlra  s e megváltatlan földi lét. 
tudatod mért nyilalt?  József Attila! 
Hiszen te tudtad:  te add nekem a reményt, 
dögbugyor a vége e pokoli útnak,  mert nélküle 
ott a hit is kihalt,  romlott a napvilág, 
hiszen te tudtad:  a vér eves, 
álmaid orra buktak,  bár a fogad vicsorog, 
magad örökre kicsuktad,  bár a nyakad csikorog, 
járhatod a téboly havát,  bólínts, hogy érdemes, 
s árván, idétlen,  cáfold meg halálos logikád, 
emberségre, hű szerelemre étlen  te glóriás, 
villámló tálból eszed a halált.  te kíntól bélyeges! 
Tudtad, tudom én is:  Képzeletemre bízzál 
a nagy: te vagy,  édes munkát, 
s te, a Mindenség summáslegénye,  mert immár úgy szorgoskodik, 
részt se kaptál, pedig az egészre  hogy a sarkamtól torkomig 
futotta érdemed.  forraszt rám forró 
Érdemes volt-e ázni, fázni,  hamubundát, 
csak a jövő kövén csírázni,  radioaktív iszonyt – 
vérszagú szörnyekkel vitázni, félek, hogy minden rejtelmet 
ha ráment életed!  kibont 
Csak szólhatnál, hogy érdemes!  s végül már semmi se fáj. 
Mert csontom, vérem belerémül,  Hogy el ne jussak soha 
végzetedhez ha én állítok végül  ama síkra: 
józan zárómérleget.  elém te állj. 
Törd fel a törvényt, ne latold!  Segíts, hogy az emberárulók 
A porból vedd fel kajla kalapod,  szutykát 
vértanú vállad,  erővel győzze a szív, 
s a kifordult nyakcsigolyákat  szép szóval a száj! 
rendbeszedve      (A Szerelmem, csonttörő élet 
két kisírt szemmel, tüzes iker-körrel      c. kötetből 1956–1965) 
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 „Magasra száll az ember dallama” 
 

,,Áprily-hét anno” 
 

5. rész: 1990. Áprily-napból Áprily-hét 
 

1990-ben nagy lépést tettünk az iskolai hagyományok kiépítése terén. Ehhez len-
dületet adott az is, hogy ettől az évtől datálódik a parajdi iskolával testvériskola 
kapcsolatunk. A parajdi iskola névadóünnepsége 1990. október 21-én volt (erről 
egy előző sorozatomban már írtam), s ez olyan mély hatással volt mindazokra, 
akik részt vettek azon, hogy természetesnek tartottuk: az 1990-es év Áprily-témája 
a gyermekkor, a parajdi gyermekévek élménye legyen. Ebben az évben tágítottunk 
az Áprily-nap köré egy ,,szakmai hetet”. Célunk az volt, hogy a szülők, érdeklő-
dők nyilvánossága előtt bemutassuk az iskola életét, munkáját. Megjegyzem, hogy 
ebben is úttörő munkát végeztünk, mert nem volt ez még akkor olyan általánosan 
elterjedt, mint napjainkban. (A Pest Megyei Hírlapban erről cikk is megjelent.) A 
,,szakmai hét” címe: ,,A gyermekkori élmények hatása Áprily költészetére: Parajd, 
a gyermekkor helyszíne” A téma tág teret nyújtott a különböző tevékenységekre: 

– Az alsó tagozatosok gyermekjátékokat, gyermekdalokat tanultak, gyermekjáté-
kokat készítettek. 

– A felső tagozatban verselemző pályázatot hirdettünk ,,Miért szép?” címmel; a 
pályázók Áprily Lajos Aranykapu c. versének elemzésére vállalkoztak. A legsike-
resebb elemzéseket a tanulóközösség előtt olvasták fel a nyertesek: az 5. osztályos 
Eőry István, a 6. osztályos Dobri Imre, a 7. osztályos Papp Adrienn és a 8. osztá-
lyos Zeller Anikó. (Vajon emlékeznek-e rá?) 

– Jékely Bandi bácsi (Áprily Lajos fia) saját parajdi emlékeiről mesélt.  
– A november 14-i Áprily-nap fő eseménye iskolánk volt tanítványa Áprily-

portréjának a bemutatása volt. Meszárek György a parajdi ünnepségre készítette el 
szobrát, egy példánya ott található és egy példánya iskolánkban. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        A szobor Parajdon…            … és  Visegrádon 

– Ekkor szerveztünk először baráti találkozót nyugdíjas kollégáinkkal, ahol be-
mutattuk a parajdi kirándulásról készült videófilmet. 

Ebben az évben teremtettük meg annak hagyományát is, hogy nyílt tanítási na-
pokat, szülői értekezletet, pályaválasztási ankétot szerveztünk. Meghívásunkat 
sokan elfogadták, de nem voltunk elégedettek a falu közérdeklődésével. A már 
első részben idézett dolgozatomban ezt írtam erről: ,,Igaz, még nem mondhatjuk 
azt, hogy széles körű érdeklődés mutatkozott programjaink iránt, de a lényeg az, 
hogy az iskola felkínálta azt a lehetőséget, hogy mindennapjaiba a ’kívülállók’ is 
betekinthessenek. A jövő szempontjából ezt az új elemet egy lényeges hozzájáru-
lásnak tekintem az iskola és környezete kapcsolatépítésében. A névadó személyén 
keresztül nemcsak a szülőkkel, hanem az idősebb generációval is lehetőség nyílik 
a kommunikációra, s ez újabb és újabb ötletet kínál fel az iskola kapcsolatrendsze-
rének bővítésére. Nevelésünk pedig csak úgy lesz igazán eredményes, ha a sok kis 
érszálon futó hatásrendszer egy irányba erősíti a pozitív értékeket, és egymást 
felerősítve épül be a gyermekek személyiségébe.”    

 Mezei Anna ny. igazgató 

Ifjú mővészek találkozója  
Visegrádon  

Térségi  
zene- és alapfokú művészeti iskolák 

fiatal zenészeinek fesztiválja 
 

Április 22., péntek 17.00 óra 
Helyszín:  
Magyar László sportcsarnok   
  Gitártalálkozó  
  és az „Én és a hangszerem”  
  irodalmi, képzımővészeti  
  pályázat kiállításának megnyitója  

Április 30., szombat 17.00 óra   
Helyszín:  
királyi palota (lovagterem) 
  Furulyatalálkozó             
Május 6., péntek 17.00 óra   
Helyszín:  
Áprily Lajos Általános és Alapfokú 
Művészeti Iskola, 2-es terem  
  Zongoratalálkozó 

Május 8., vasárnap 16.00 óra 
Helyszín:  
Salamon-torony 
  Fúvószenekari találkozó  

Május 19., csütörtök 17.00 óra   
Helyszín:  
Áprily Lajos Általános és Alapfokú 
Művészeti Iskola udvara 
(eső esetén:  
Magyar László sportcsarnok)  
  Kecskés együttes koncertje  
(Művészeti vezető: L. Kecskés András) 
  és az „Én és a hangszerem”  
  pályázat nyerteseinek  
  ünnepélyes kihirdetése 

A rendezvény védnöke: 
  Hadházy Sándor,  
  Visegrád város polgármestere 

A hangversenyekre a belépés díjtalan!  
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!  
További információ megtekinthető 
a http://visegrad.hu/rendezveny  
honlapon 

Rendező:  
  Áprily Lajos Általános  
  és Alapfokú Művészeti Iskola 

Támogatóink:  
  Mátyás Király Múzeum,  
  Német Kisebbségi Önkormányzat,  
  Kacsán György és Hegyi Márta,  
  Atlantisz Visegrád Club Kft.,  
  Don Vito pizzéria és étterem,  
  L & L hidegkonyha,  
  Herr András cukrászmester,  
  Visegrádi Ásványvíz Kft.,  
  VIFA 
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Városházi hírek 
 

2005. március 10-i képviselő-testületi ülés 
– A képviselő-testület elfogadta a Pro Visegrád Kht. éves 

beszámolóját, meghallgatta az idei évre vonatkozó ter-
veket. 

– A lepencei strandfürdő peres ügyében a testület a to-
vábbi pereskedéstől elállt. 

– Az önkormányzat bejelentette vételi szándékát a Vise-
grád, Széchenyi út 7. szám alatti ingatlanra. 

– Döntöttek a helyi civilszervezetek támogatásának sza-
bályozásáról (a határozat teljes szövege a 3. oldalon). 

– Döntés született a Rigó utca házszámozásáról, valamint 
kisebb terület értékesítéséről. 

– Megismerték a sportpálya tervezett öltözőjének vázlat-
terveit. 

 
2005. március 31-i képviselő-testületi ülés 

– Elfogadta a testület Visegrád város környezetvédelmi 
rendeletét (a rendelet teljes szövegét lapunk 5–10. ol-
dalán ismertetjük). 

– Megismerték a képviselők a tervezett új városközpont 
szabályozási tervét, azt államigazgatási egyeztetésre 
alkalmasnak találták. 

– Elfogadták az idei év beruházásainak tervezett költsé-
geit. 

– Meghallgatták Duschák Tamás r.tzls. körzeti megbízott 
tájékoztatóját. 

– Döntöttek pályázatokról, valamint kistérségi fejleszté-
sekben való részvételről. 

 

LOMTALANÍTÁS! 
 

Értesítjük Visegrád lakosságát, hogy  

2005. május 9-én  
(hétfőn) 

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., 
Malomhegyi u., Széchenyi u., Csukavölgy, Kilátó u., 
Rákóczi u., Harangvirág u., Sziget u., Vadrózsa u., Du-
na 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 szí-
veskedjenek kitenni az út szélére, hogy az a közlekedést 
ne zavarja! 

A lomtalanításkor tegyék ki a már nem használatos ke-
rek kukákat, ezeket is elviszik! 

Visegrád Város  
Önkormányzata  

KIVONAT 
 

Visegrád Város Képviselő-testületének  
2005. február 10-én megtartott  

rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyvből 
 

56/2005. (III. 10.) visegrádi öh. 
 

1. Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete azon civil szervezeteket támogatja, me-
lyek Visegrád városban közérdekű tevékenységet 
folytatnak, és az együttműködés kereteit a támoga-
tóval kötött megállapodásban rögzítik. 

2. Az anyagi támogatás elsősorban a támogatott 
közérdekű céljaihoz történő hozzájárulás, és csak 
különösen indokolt esetben fordítható működési 
költségek fedezetére.  

3. A támogatott szervezet a támogatást követő év 
január 15-ig, a tevékenységi köre szerinti ügyrendi 
bizottsághoz írásban benyújtott, a képviselő-
testületnek címzett tájékoztatót ad éves munkájá-
ról, egyben elszámol a kapott támogatás felhaszná-
lásáról. Ezzel egy időben tájékoztat a következő 
évre várható működési költségvetéséről, a követ-
kező évben megvalósítandó célkitűzéseiről, tervei-
ről, az igényelt pénzügyi támogatás mértékéről. 

4. A képviselő-testület éves költségvetésének elkészí-
tése alatt benyújtott igényeket mérlegelve dönt a 
támogatások odaítéléséről. 

5. Az éves támogatás-felhasználás pénzügyi értékelé-
se után, annak felhasználásáról szóló megállapo-
dásokat minden év március 31-ig kell megkötni. 

6. A jelenlegi, 2005. évi költségvetési évben a 3. pont-
ban foglalt határidő jelen határozatnak a Visegrá-
di Hírekben történt megjelenését követő egy hó-
nap, a 4. pontban foglalt határidő a Visegrádi Hí-
rekben való megjelenést követő két hónap. 

 

Felelős: (megjelentetésért) aljegyző  
Határidő: Visegrádi Hírek áprilisi száma  

 

Hadházy Sándor s. k.                      Tóth Tivadar s. k. 
       polgármester                                 aljegyző 

 

A kiadvány hiteles: 2005. március 16. 

Tóth Tivadar aljegyző 
 

MEGHÍVÓ 
 

Tisztelt Visegrádiak! 
Szeretettel hívjuk Önöket 

a városközpont bővítési területe 
szabályozási tervének 

LAKOSSÁGI FÓRUMÁRA, 
amelyet 2005. május 17-én (kedden)  
18 órai kezdettel tartunk a moziban 

Mártonffy Gábor  
                                                                 főépítész 
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Városközpont bıvítése 
 

– az ötletpályázatról – 
 

A városközpont bővítési területére tavaly októberben 
kiírt ötletpályázat eredményességét nem csupán a beérke-
zett 24 pályamű színvonala jelezte, hanem az is, hogy a 
zsűri szakavatott és laikus tagjai ugyanazokat a terveket 
ítélték legjobbnak. Visegrád térképét, a tornacsarnok kör-
nyékének helyszínrajzát tartalmazó, a tulajdonviszonyokat 
és régészeti emlékeket bemutató dokumentációt 34 épí-
tésziroda vagy diákcsoport vette ki, közülük került ki az a 
24 csapat, akik néhány hónapnyi munkát szántak rá arra, 
hogy az ötleteiket ki is dolgozzák.  

A Dunakanyarban lakó építészek közül szentendreiek és 
esztergomiak is indultak a pályázaton. Visegrádi lakosok 
az ötletpályázat előkészítésében vettek részt: a rendezési 
terv lakossági fórumain fejtették ki véleményüket, illetve a 
városfejlesztési bizottság által összehívott vitafórum részt-
vevőiként. 

A pályázók mindegyike komolyan vette a feladatot – lát-
szott, hogy szívesen foglalkoznak visegrádi témával –, 
noha egymástól egészen szélsőségesen különböző megol-
dásokat is javasoltak. A bíráló bizottság három napot 
töltött együtt a királyi palota nagytermében, a többi időben 
egyéni munkát végeztek a zsűritagok, akiknek összesen 
kilenc nap állt rendelkezésükre a pályázatok rangsorolásá-
ra és részletes értékelésükre.  

A zsűriben építészek, településrendezők, a területi főépí-
tész, a Kulturális Örökségvédelem és az Építész Kamara 
képviselője, a képviselő-testület két tagja, a települési 
főépítész és a rendezési terv készítője vettek részt, munká-
jukat gazdasági, táj- és kertépítész és régész szakértők 
segítették. 

A bírálati szempontok között az első helyen a település-
szerkezeti javaslat értékelése volt, az utcák, terek, tömbök 
kialakítása; a területnek a Fő utca, a Rév utca és a 11-es út 
felé való csatlakozásának megoldásai. Szerencsés tapasz-
talat, hogy a jó településrendezési javaslatok jó építészeti 
megjelenéssel párosultak. 

A három díjazott pályamű egyértelműen a legjobb be-
építési megoldást adta. Ezek közül az I. díjat az a pályamű 
kapta, amely az összes bírálati szempontból a legegysége-
sebb teljesítményt nyújtotta. A közönség körében legnép-
szerűbb a II. díjas terv volt, amelynek grafikai kidolgozása 
– barátságos hangulat bemutatása, mindenki számára átél-
hető utca- és térrendszer megjelenítése – egy szép kisváros 
élményét nyújtotta.  

Valójában a két első díjas terv által javasolt épületek 
közötti különbség nem olyan jelentős, mint amilyet a ké-
pek első látásra sugallnak. 

Az ötletpályázat eredményhirdetésére és közmeghallgatás-
ra 2005. március 17-én került sor. A pályamunkák még két 
hétig voltak láthatók a királyi palota nagy termében.   

A PÁLYÁZATON DÍJAZOTTAK 
I. díjas a 2-es sorszámú pályamű 

Szerzői:  
Sajtos Gábor, Gyüre Zoltán, Grand Gabriella 
(Építészlabor Bt.) 

II. díjas a 6-os sorszámú pályamű 
Szerzői:  
Alföldi György, Kolossa József, Kolossáné Bartha Kata-
lin, Komlósi Bence 
(Építészműterem Kolossa Kft.) 

III. díjas a 15-ös sorszámú pályamű 
Szerzői:  
Nemes Gábor, Hajas Ágnes 

Megvételt nyert a 14-es sorszámú pályamű 
Szerzői:  
Bollók Gáspár, Kovács Miklós, Tauer Veronika, Varga 
Szabolcs 
(Kovaterv Kft.) 

Megvételt nyert a 19-es sorszámú pályamű 
Szerzői:  
Frank György, Besnyői Rita 
(Arma Bt.) 

A városközpont bővítése megvalósításának következő 
lépése: a nyertes pályázatok alapján a terület szabályozási 
tervének elkészítése. Ez hasonló folyamat, mint a Visegrád 
egészére vonatkozó településrendezési terv elkészítése.  

A szabályozási javaslatot a képviselő-testület 2005. már-
cius 31-i ülésén tárgyalta, ezután kerül a tervezet állam-
igazgatási egyeztetési eljárásra. 

Ezzel párhuzamosan 2005. április 15-től május 17-ig a 
lakosság is megtekintheti a Rév utca–Fő utca–moziköz–
11-es út által határolt terület Szabályozási Tervét és a 
Helyi Építési Szabályzat módosításait a polgármesteri 
hivatalban (félfogadási időben), ahol észrevételeit írásban 
is megteheti a tervezettel kapcsolatban. A kifüggesztési 
idő végén lakossági fórumra kerül sor, mely 2005. május 
17-én kedden 18 órakor lesz a moziban. 

                                           Mártonffy Gábor  
                                                                  főépítész 

 

Szerkesztıségi közlemény 
 

Nyomatékosan felhívjuk Kedves Olvasóink figyelmét arra, hogy a Visegrádi Hírek lapzártája minden hónap 1-jén van. 
Tehát minden olyan írást, mely elseje délig nem érkezik meg a szerkesztőséghez, már csak a következő hónapi lapszámban 
tudjuk megjelentetni. (Amennyiben elseje hétvégére vagy munkaszüneti napra esik, úgy a következő munkanap déli 12 órája a 
határidő.) Kérjük, hogy ezt vegyék tudomásul, hiszen az újság csak így készülhet el időben. Kérjük továbbá azt is, hogy ha 
tehetik, írásaikat valamilyen adathordozón (CD, floppy) adják le, de e mellé minden esetben a nyomtatott formát is mel-
lékeljék. Természetesen írott, nyomtatott anyagokat önmagában is elfogadunk. Köszöni segítségüket 
                                                                                                                                                                       a szerkesztőbizottság  
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Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
5/2005. (IV. 1.) rendelete 

Visegrád város környezetvédelméről 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 
46. § (1) bekezdésének c) pontjában, valamint a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktdt.) 
21/A. § (2) bekezdésében, 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Visegrád város tiszta, esztétikus képének, valamint a 
környezet rendjének és tisztaságának kialakítása, fenntartása és védelme érdekében – a helyi körülményeket figyelembe véve – a 
következő rendeletet alkotja: 
 

I. fejezet 
 

Általános rendelkezések 
 

1. § 
 

Alapfogalmak 
 

(1) E rendelet alkalmazásában 
a) köztisztasággal összefüggő tevékenység: az egyes ingatlanok – ezen belül különösen a lakóépületek és az emberi tartózkodásra 
(üdülés, pihenés, szállás stb. céljára) szolgáló más épületek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és a hozzájuk tartozó 
területek –, valamint a közterületek tisztán tartása; 
b) települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenység: a települési szilárd hulladék kezelése, ártalmatlanítása és hasznosítása; 
c) közterület: az ingatlan, a nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi, külterületi földrészlet (közút, járda, tér, köz-
park), továbbá a város közhasználatú zöldterülete; 
d) települési szilárd hulladék: a háztartási hulladék (szemét) és az egyéb szilárd hulladék; 
e) háztartási hulladék: a lakásban és az üdülés, pihenés céljára használt egyéb helyiségben, valamint a lakók közös használatára szol-
gáló helyiségekben és területeken keletkezett szilárd hulladék, így pl. a salak (beleértve a központi fűtésből keletkezett salakot is), a 
rongy, a söpredék, hamu, korom, edény, eszköz, ablaküveg, papír, konyhai hulladék (ideértve a műanyag konzervdobozt, üveget), a 
kerti és gazdasági hulladék, falomb, nyesedék, valamint a lakásban folytatott vállalkozási tevékenység gyakorlásából keletkezett hul-
ladék, ha a naponta keletkező mennyisége nem haladja meg a 25 litert; 
f) egyéb szilárd hulladék: a lakásban és az emberi tartózkodásra szolgáló más helyiségekben felhalmozódott szilárd hulladék (na-
gyobb mértékű berendezési tárgy, lom, bútor, ágybetét, háztartási berendezés és készülék stb., az azokhoz tartozó területeken, illetőleg 
a közterületeken keletkezett szilárd hulladék, szemét), a vállalkozási tevékenység során keletkező, az e) pontot meghaladó mennyisé-
gű hulladék, építési törmelék; 
g) veszélyes hulladék: az a hulladék, amely/amelynek bármely összetevője, illetve átalakulási terméke, a 102/1996. (VII. 12.) Korm. 
rendeletben meghatározott veszélyességi jellemzők valamelyikével rendelkezik és a veszélyes összetevő olyan koncentrációban van 
jelen, hogy ezáltal az élővilágra, az emberi életre és egészségre, a környezet bármely elemére veszélyt jelent, illetve nem megfelelő 
tárolása és kezelése esetében károsító hatást fejt ki; 
h) köztisztasági szolgáltatás: megbízás, illetve megrendelés alapján a közterületek tisztán tartása, a települési szilárd hulladék kezelé-
se, valamint a hulladék-ártalmatlanítási és hasznosítási tevékenység; 
i) tisztán tartás: az egyes ingatlanok és közterületek rendszeres tisztítása, hó- és síkosságmentesítése, illetőleg pormentesítése; 
j) kezelés: a települési szilárd hulladék összegyűjtése, átmeneti tárolása és a kijelölt lerakóhelyre való elszállítása; 
k) ártalmatlanítás: a települési szilárd hulladéknak a kijelölt lerakóhelyen, ill. létesítményben történő – hasznosítás nélküli – elhelye-
zése; 
l) hasznosítás: a települési szilárd hulladékból a hasznosítható másodnyersanyagok (fém, üveg, papír, rongy, műanyag stb.) kiváloga-
tása, továbbá a hulladék feldolgozásával, komposztálásával, illetőleg elégetésével vagy más technológiai megoldásokkal (esetleges 
ezek együttes alkalmazásával) új termékek, tüzelőanyag, hő- és villamos energia stb. előállítása; 
m) zöldterület: zöldterületnek minősülnek a parkok, utcai fák és zöldsávok, virágágyások, virágtartók, szobrok és emlékművek kör-
nyezete. 
(2) A helyi rendelet hatálya kiterjed Visegrád város közigazgatási területére, minden természetes és jogi személyre, valamint jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a város területén laknak, tartózkodnak, illetve 
tevékenykednek. 
(3) E rendeletet kell alkalmazni a közterületek rendjével, a környezet tisztaságával kapcsolatos tevékenységre (csapadékvíz-elvezetés, 
zöldterület fenntartása és karbantartása). 
  

II. fejezet 
 

Köztisztasági feladatok 
Az ingatlanok és közterületek tisztán tartása 

 

2. § 
 

(1) Az egyes ingatlanok tisztán tartásáról az ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója – ide értve a haszonélvezőt, bérlőt, albérlőt, 
szívességi használót – (a továbbiakban: tulajdonos) köteles gondoskodni. 
(2) Az ingatlan tulajdonosának az ingatlanán kötelessége továbbá a rendszeres rovar- (légy-, csótány-) és rágcsáló- (egér-, patkány-) 
irtásról való gondoskodás. 
(3) A gondozatlan járdaszakasz, vagy nyílt árok tisztítását, kaszálását az önkormányzat az ingatlan tulajdonosa terhére elvégeztetheti. 
(4) Az önkormányzat köteles az árkok tisztításából származó földet a bejelentéstől számított 3 munkanapon belül elszállítani.  
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(5) Szelektív hulladékgyűjtésre az önkormányzat által megbízott szervezet jogosult a Hatósági Környezetvédelmi Felügyelőség és 
ÁNTSZ engedélye, előírásai szerint. Magánvállalkozók csak feltételekhez kötött szerződéses jogviszony alapján végezhetik tevékeny-
ségüket. Hulladék elhelyezése a kijelölt területen lehetséges. 
(6) A nem háztartási hulladékok, valamint vállalkozási tevékenységből származó hulladékok elszállításáról – az önkormányzattal erre 
szerződést kötött szervezet révén – a tulajdonos köteles gondoskodni, az ilyen hulladékot elégetni tilos! 
(7) Bármilyen háztartási, ipari hulladék vagy szemét elhelyezése csak arra kijelölt hatóságilag engedélyezett hulladéklerakó telepen 
történhet.  
(8) A veszélyes hulladék gyűjtéséről, biztonságos átmeneti tárolásáról és ártalmatlanításáról a hulladéktermelőnek kell gondoskodnia. 
A végleges lerakással történő ártalmatlanítás csak önkormányzati testületi döntés által is engedélyezett lerakóhelyen lehetséges. 
(9) A város közigazgatási területén meglévő engedéllyel rendelkező, veszélyes hulladék kezelésével foglalkozó (szennyvíziszap, 
veszélyes hulladékok) vállalkozó köteles lehetővé tenni a szakhatóságok rendszeres, illetve szúrópróbaszerű ellenőrzését. A meglévő 
engedélyek lejárta esetében annak meghosszabbítása csak teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat után, annak eredményétől füg-
gően kérelmezhető önkormányzati hozzájárulás mellett. 
 

3. § 
 

(1) Visegrád Város Önkormányzata gondoskodik a város területén a tulajdonában lévő:  
– közutak, a hozzá tartozó műtárgyak, buszvárók környékén;  
– terek, sétányok, parkok;   
– hidak, átereszek; 
– autóparkoló helyek;  
– Duna-parti területek 
tisztán tartásáról, a keletkezett szemét, hulladék eltakarításáról. 
(2) Az ingatlanok, üzletek, vendéglátóipari egységek, elárusító helyek előtt lévő járdaszakasz folyamatos tisztán tartásáról, a hó elta-
karításáról, a síkos járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, járda melletti zöld sáv esetén az úttestig terjedő teljes 
terület) hintéséről, gyomtalanításáról, a gyalogos közlekedést akadályozó gallyak eltávolításáról a tulajdonos köteles gondoskodni. A 
járdaszakasz tisztán tartásakor a környezetkárosító anyagok használata tilos.  
(3) Közintézmények esetében az (2) bekezdésben foglaltakról az intézmény vezetője gondoskodik.  
(4) Az ingatlan tulajdonosa köteles a járdaszakasz melletti átereszeknek, árkoknak, csatornanyílásoknak hótól, jégtől és más lefolyást 
gátló egyéb anyagoktól való megtisztításáról gondoskodni. 
(5) A közutakra tilos olyan anyagot kihelyezni, mely az út rendeltetésszerű használatát akadályozza, vagy állagát rontja.  
(6) Közterületen szennyező anyagot (szemetet, hulladékot, trágyát, rongyot, egyebet) csak biztonságosan zárt módon, a KRESZ elő-
írásainak megfelelően szabad szállítani. 
(7) Ha bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásakor, illetve szállítása közben a közterület beszennyeződik, a szennyezés előidézője 
köteles a közterületet azonnal megtisztítani. 
(8) Tilos a közterületen üzemképtelen, hatósági jelzéssel nem rendelkező járművek 3 napnál hosszabb ideig történő tárolása.  
(9) Tilos állati tetemet közterületen elhagyni. 
(10) Tilos közterületen kihelyezett konténerbe háztartási hulladékot elhelyezni. 
 

4. § 
 

(1) Közintézményekben, üzemekben, vendéglátó-szórakozó helyeken és minden más nagyobb tömeg befogadására alkalmas nyilvános 
helyen az illemhelyek előírásszerű tisztán tartásáról a tulajdonos köteles gondoskodni. Vízöblítéses illemhelyek előterében folyóvizes 
kézmosó helyet kell fenntartani, szappant és kézszárításra alkalmas eszközt kell biztosítani. 
(2) Az illemhelyek, latrinák gödrét szükség szerint kell üríteni, és annak anyagát elszállítani a szakhatóságok által előírt módon, az 
általuk kijelölt helyre.  
 

5. § 
 

Visegrád Város Önkormányzata évente lomtalanítást szervez. A lomtalanítás alatt a lakosság által kirakott minden olyan hulladékot – 
az építési törmelék, a veszélyes és mérgező anyagok, valamint a gazdasági tevékenységből származó hulladékok kivételével –, mely 
év közben a szeméttároló edényekben nem helyezhető el, az önkormányzat díjmentesen elszállíttatja. 
 

Az ingatlantulajdonosok feladata az ingatlanokkal kapcsolatban 
 

6. § 
 

(1) A város területén lévő ingatlanok tulajdonosai kötelesek ingatlanukat megművelni, rendben tartani, gyomtól, gaztól, szeméttől 
megtisztítani. 
(2) A város területén működő kereskedelmi egységek, vendéglátóipari és szolgáltató létesítmények külső és belső nagytakarítását (a 
környezet rendezését) az üzemeltetők kötelesek minden év április 30-ig elvégezni, rendben tartásukról pedig folyamatosan gondos-
kodni. Kötelesek továbbá a homlokzat, az épület szerkezeti egységeinek (előtető, portál, ernyőszerkezet, cégtábla, egyebek) jó karban 
tartásáról gondoskodni. 
(3) A kereskedelmi, vendéglátóipari és szolgáltató létesítmények üzemeltetői a kirakatot kötelesek tisztán tartani és a kirakatokat az 
üzlet profiljának, jellegének megfelelően áru bemutatására használni. 
 

III. fejezet 
 

A levegő védelme Visegrád területén 
 

7. § 
 

Visegrád város az országos levegő-minőségvédelmi besorolás szempontjából védett, I. kategóriába tartozik. 
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A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok 
 

8. § 
 

(1) Az egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban a megfelelően karbantartott tüzelőberendezésekben csak az arra a berendezésre enge-
délyezett tüzelőanyagot szabad elégetni.  
(2) A fűtőberendezésben egészségre káros égésterméket kibocsátó anyagot (különösen ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, 
festéket, illetve ezek maradékait) égetni tilos. 

 

Tarlóégetésre vonatkozó szabályok 
 

9. § 
 

(1) Tarlóégetést csak engedéllyel lehet végezni. Az engedélyt a területileg illetékes Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség adja 
ki.  
(2) Tarlóégetés csak rendkívül indokolt esetben, járványveszély elhárítása érdekében engedélyezhető.  
(3) Az engedélyezési eljárás során be kell szerezni a növényegészségügyi hatóság állásfoglalását.  
(4) Az égetendő tarlót meg kell tisztítani a kommunális, illetve az ipari eredetű hulladékoktól (műanyag, gumi, vegyszer, festék, illet-
ve ezek maradékai).  

 

Avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok 
 

10. § 
 

(1) Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történik.  
(2) a) tűzgyújtás és égetés közterületen és ingatlanon belül heti két alkalommal (szeptember 1.–április 30.), hétfői és pénteki napo-
kon 8–18 óra között, szélmentes időben megengedett. Az égetés ideje a 120 percet nem haladhatja meg; tartós füstölés nem megenge-
dett; 
b) szeles időben, továbbá nyári évszakban (május 1.–augusztus 31.) szemétégetés céljából tűzgyújtás szabad térben nem megenge-
dett.  
(3) Égetni csak megfelelően kialakított helyen, a vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, a tűzvédelmi szabályok 
betartásával lehet. Az égetést végző személy a tűzrakóhely oltásáról az égetést befejezően köteles gondolkodni.  
(4) Az égetendő hulladék nem tartalmazhat ipari eredetű hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait). 

 

Porképző és bűzös anyagok kezelésére vonatkozó szabályok 
 

11. § 
 

(1) Porképző vagy könnyen lesodródó anyagokat csak rögzített ponyvával, nedvesített állapotban szabad szállítani.  
(2) Építésnél, tatarozásnál, bontásnál és az úttest felbontásánál keletkezett port, terjedésének megakadályozására vízzel kell nedvesí-
teni. 
(3) Bűzös anyagot csak légmentesen lezárt tartállyal felszerelt járművön szabad szállítani. 
(4) A városban keletkező por képződésének megakadályozása érdekében a fedetlen talajterületekre növényzetet kell telepíteni. Az 
építési területek végleges rendezését és parkosítását az építkezés befejezésével együtt kell biztosítani. A jegyző a kertészeti munkák 
elvégzését előírja. 
 

Allergén növények elleni védekezési szabályok 
 

12. § 
 

(1) Az egyes ingatlanterületek gyom- és allergiát okozó növényektől (főleg parlagfű) mentes gondozása a tulajdonos kötelessége. A 
parlagfű irtásáról folyamatosan, legkésőbb virágzás előtt az időjárástól függő gyakorisággal kell gondoskodni. 
(2) A leggyakoribb allergiát okozó növények virágzási idejét a rendelet melléklete tartalmazza.  
 

13. §  
 

Aki a rendelet levegő védelmére vonatkozó szabályait (8. §–12. §) megszegi, 30. 000,– Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.  
 

IV. fejezet 
 

A víz védelme Visegrád város területén 
 

14. § 
 

(1) Tilos a meglévő élővízfolyásokat eltorlaszolni, a víz természetes hozamát, lefolyását a víz áramlásának viszonyait megváltoztatni, 
a vízfolyások medrét, partját szűkíteni, illetve feltölteni. A károkozó köteles az eredeti állapot visszaállítására, a károk megtérítésére. 
Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az ingatlana előtti nyílt árok és annak műtárgyainak tisztán tartásáról, a csapadékvíz za-
vartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról. Csapadékvíz ingatlanról történő kivezetése csak közterület 
felé engedélyezett.  
(2) Ha a víz által sodort anyagnak (iszap, hordalék, egyebek) az ingatlanon történt lerakódása folytán a víz természetes lefolyása 
megváltozik és ezáltal mások kárt szenvedhetnek, az ingatlan tulajdonosa – amennyiben a lerakódott anyagot felhívás ellenére, az 
abban meghatározott határidőn belül nem távolítja el – tűrni köteles a szükséges munkák elvégzését. A lerakódott anyag eltávolításá-
ért kártalanítás nem jár. 
(3) A patakok és annak mellékágai, valamint az egyéb élővizek és azok mellékágai mentén lévő part menti ingatlantulajdonosok, 
földhasználók a vizek természetes lefolyását nem akadályozhatják, a patakhoz kapcsolódó műtárgyak állapotát és üzemelését nem 
veszélyeztethetik. 
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(4) Kijelölt vízmű védőterületen csak a vízjogi engedélyben meghatározott tevékenység folytatható.  
(5) Tilos a vizek fertőzése és káros szennyezése. Tilos élővizek mellett a gépjárműmosás. Tilos a vízelvezető rendszerekbe veszélyes 
hulladékot, vegyszert, azok csomagoló anyagait, mérgező anyagokat, motorolaj-származékokat bevezetni; szennyvizet vagy egyéb 
más hulladékot juttatni. 
(6) Minden olyan behatástól védeni kell a vízelvezető rendszereket, amitől a vizek öntisztulási képességei hátrányosan megváltoznak. 

 

15. § 
 

(1) Tilos ásott vagy fúrt kutakba szennyvizet, veszélyes, mérgező hulladékot juttatni; kutakat engedély nélkül betemetni. 
(2) Kút létesítése esetén, házi vízszükségletek kielégítése céljából, amennyiben nem haladja meg a vízkivétel az évi 500 m3 vízmeny-
nyiséget, a települési önkormányzat jegyzőjének hatósági engedélye szükséges; ebben az esetben a Közép-Duna-völgyi Környezetvé-
delmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (a továbbiakban: KöTeViFe) a szakhatóság szerepét tölti be. Amennyiben megha-
ladja a vízkivétel az évi 500 m3 vízmennyiséget, a KöTeViFe az engedélyező hatóság. Az eljárás lefolytatásáról és a beadandó kére-
lem mellékleteiről részletesen az 1995. évi LVII. törvény, a 72/1996. (V. 22.) Kormányrendelet és a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rende-
let intézkedik. 
 

16. § 
 

(1) Tilos a szennyvízcsatorna-hálózatba csapadékvizet bevezetni. 
(2) Tilos a meglévő ivóvíz vízellátást biztosító hálózatot veszélyeztetni; szabálytalan, engedély nélküli rákötéssel az ivóvizet szeny-
nyezni. 
(3) A szennyvizet a meglévő szennyvízhálózatba kell elvezetni. Szennyvízcsatorna hiányában – annak elkészültéig – közműpótló zárt 
szennyvíztározóba kell vezetni a szennyvizet. Zárt rendszerű szennyvíztározó építésénél a tulajdonosnak igazolni kell annak vízzáró-
ságát.  
(4) A közműpótló zárt szennyvíztározóból kiemelt szennyvizet a fogadására kialakított és a hatóságok által engedélyezett telepen kell 
elhelyezni. 
(5) Köteles az ingatlantulajdonos a szennyvízcsatornára rákötni, amennyiben az ingatlan szennyvízcsatornára ráköthető. A kötelező 
rákötés alól méltányossági, szociális okokból határozott időre a jegyző adhat felmentést. 
(6) Tilos a szennyvizet kilocsolni.  
 

17. § 
 

Aki a víz védelmére vonatkozó szabályokat megszegi, 30.000,– Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. 
 

V. fejezet 
 

Talajterhelési díj 
 

18. § 
 

A rendelkezés Visegrád város közigazgatási területén helyi vízgazdálkodási hatósági engedély alapján szennyvízelhelyezést – ide 
értve az egyedi zárt szennyvíztárolót is – alkalmazókra (a továbbiakban: kibocsátó) terjed ki, akik a műszakilag rendelkezésre álló 
közcsatornára nem kötöttek rá. 
 

19. § 
 

(1) A kibocsátó köteles a Ktdt. 11. § (1), 12. §-ai alapján talajterhelési díjat fizetni.  
(2) A kibocsátó a Ktdt. 14. §-ában meghatározott esetben csökkentett talajterhelési díj megfizetésére köteles. 

 

20. § 
 

(1) A talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat Visegrád Város Jegyzője mint önkormányzati adóhatóság látja el. 
(2) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie (önadózás) a tárgyévet követő év március 31-ig. 
A díjat Visegrád Város Polgármesteri Hivatala 11742087-15393788-03920000 számú Talajterhelési díj számlájára kell befizetni. 
(3) A települési szennyvíz-csatornamű üzemeltetője a jegyző rendelkezésére bocsátja a talajterhelési díj megállapításához és ellen-
őrzéséhez szükséges adatokat a következők szerint: 
a) tárgyévet követő év február 28. napjáig a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról, korrigálva a locsolási kedvezmény mennyiségével; 
b) új közcsatorna üzembe helyezése esetén 90 napon belül a kibocsátók köréről. 
(4) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a jegyző a kibocsátó azonosítására, a bevallások ellenőrzésére 
használhatja fel. 
(5) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról, valamint a díjkedvezményben részesülőkről a jegyző nyilvántartást vezet. 

 

21. § 
 

Különös méltánylást érdemlő esetben (így: fogyatékosság, tartós betegség, súlyos baleset, haláleset, munkanélküliség, elemi kár, 
egyéb rendkívüli élethelyzet bekövetkezte) a kibocsátó kérelmére a talajterhelési díj megfizetésére 50%-os díjkedvezményt állapíthat 
meg a jegyző, amennyiben kérelmező havi jövedelme (közös háztartásban élők esetében az egy főre jutó havi jövedelem) nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át. 

 

22. § 
 

Kibocsátó mentesül a talajterhelési díj fizetése alól a Ktdt. 11. § (2) bekezdése alapján, valamint azon a területen, ahol a közcsatorná-
nak az ingatlantól való távolsága vagy egyéb műszaki jellemzői miatt a rákötés költsége meghaladná a városban jellemző átlagos 
rákötési költség 200%-át. 
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VI. fejezet 
 

Zöldterületek fenntartása és kezelése 
 

23. § 
 

(1) A város területén lévő zöldterületek, valamint növényzet ápolásáról és az idényszerű növényvédelmi munkálatok elvégzéséről a 
tulajdonos köteles gondoskodni. 
(2) Kisüzemi mezőgazdasági területeken végzett vegyszeres kezeléseket figyelmeztető táblán kell feltüntetni. A táblán jelölni kell a 
vegyszerkezelés idejét, ,,Vigyázat, permetezve!” feliratot, a vegyszerrel történt permetezés és az élelmezésügyi várakozási idő napjai-
nak számát. 
(3) A város területén lévő közhasználatú parkok építéséről, felújításáról, fenntartásáról, gondozásáról és ápolásáról az önkormányzat 
gondoskodik. 

 

24. § 
 

(1) Tilos a közpark területére gépkocsival behajtani és ott parkolni. 
(2) Tilos a közterületen lévő fákról – az ingatlan tulajdonosának engedélye nélkül – a növényi részek (virágok, levél, termés) szedése, 
a fák megcsonkítása. Tilos az élő fára plakát kiragasztása és kiszegezése. 
(3) Tilos a közhasználatú és az egyéb zöldterületen a hasznos állatok, a védett madarak bármilyen eszközzel való zavarása, fészkek 
rongálása, a tojások és fiókák kiszedése és irtása. 
(4) A játszótereket és a hozzátartozó zöldterületeket a 14 éven aluli gyermekek csak kísérő felügyeletében használhatják. 
(5) Tilos a közhasználatú és egyéb zöldterületen, valamennyi közkifolyónál, kútnál járművet mosni. 

 

25. § 
 

(1) Tilos a közterületen, külterületen a fákat indokolatlanul a fa pusztulását elősegítő módon megcsonkítani. Tilos a növények olyan 
módon való gyűjtése, károsítása, amely a faj vagy fajta káros megváltoztatásához, illetőleg kipusztulásához vezethet.  
(2) Fakivágási engedélyt indokolt esetekben (kiöregedett fák esetében, balesetveszély elhárítása céljából) vagy minőségi cseréhez a 
Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság adhat ki akkor, ha az más szakhatóság hatáskörébe nem tartozik. A fák védelméről a 128/1999. 
(VIII. 13 ) Kormányrendelet rendelkezik.  
(3) Magánterületen diófák és fenyőfák, valamint az egyéb védett fafajok kivágása engedélyhez kötött, az engedélyben új telepítés 
végrehajtása előírható. 
 

26. § 
 

(1) A telek határánál csak olyan növényzet telepíthető, mely a szomszéd építményeinek és kerítésének karbantartását nem akadályoz-
za, állagát nem rontja. 
(2) Köteles minden tulajdonos, üzemeltető a tulajdonában lévő területen a közlekedést akadályozó (járda és úttest fölé nyúló) faágak, 
bokrok gondozását, nyesését elvégezni. 

 

A növényzettelepítési távolságra vonatkozó előírások 
 

27. § 
 

A legkisebb ültetési (telepítési) távolság az ingatlan határától: (belterületen) 
– szőlő, valamint 3 m-nél magasabbra nem növő gyümölcs és egyéb bokor (élő sövény) esetében 0,5 méter, 
– 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb fa esetében 1 m, 
– 3 méternél magasabbra növő gyümölcs- és egyéb fa, valamint gyümölcs és egyéb bokor (élő sövény) esetében 2,0 méter. 
Aki a zöldterületek fenntartására és kezelésére vonatkozó szabályokat megszegi (23. §–27. §), 30.000,– Ft-ig terjedő pénzbírsággal 
sújtható.  
 

VI. fejezet 
 

Környezetvédelmi ellenőrzés 
 

28. § 
 

(1) A települési önkormányzat gondoskodik a települési környezetvédelmi programban foglalt feladatok végrehajtásáról, figyelemmel 
kíséri az azokban foglalt feladatok megoldását, és a programot szükség szerint – de legalább 2 évente – felülvizsgálja. Az állampol-
gároknak joga, hogy környezetveszélyeztetés, környezetkárosítás vagy környezetszennyezés esetén az önkormányzat és a Környezet-
védelmi Hatóság figyelmét erre felhívja.  
Az állampolgári részvétel gyakorolható: 
– személyesen vagy képviselő útján, 
– társadalmi szervezetek révén, 
– önkormányzat útján. 
(2) A rendelet betartását a közterület-felügyelő ellenőrzi, szükség szerint intézkedik, illetve intézkedést kezdeményez a rendelet meg-
szegőivel szemben. A közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki. A helyszíni bírság összege 500– Ft-tól 10.000,– Ft-ig terjed-
het. 
(3) A helyszín pontos megjelölése érdekében, valamint a rossz házszámozásból eredő pereskedések elkerülése végett, minden ingat-
lantulajdonos köteles a házszámot, üres telek esetén a helyrajzi számot olvasható módon feltüntetni. 
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29. §  
 

A környezetvédelmi bírság nem mentesít a büntetőjogi, a szabálysértési, továbbá a kártérítési felelősség, valamint a tevékenység 
korlátozására, felfüggesztésére, tiltására, illetőleg a megfelelő védekezés kialakítására, a természetes vagy korábbi környezet helyreál-
lítására vonatkozó kötelezettség teljesítése alól. 
 

VIII. fejezet 
 

Záró rendelkezések 
 

30. § 
 

(1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, a kihirdetéssel egyidejűleg a talajterhelési díjról szóló 13/2004. (IX. 16.) visegrádi 
ör. hatályát veszti. 
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
Visegrád, 2005. március 31. 
 
Hadházy Sándor s. k.                                                                                                                                          Tóth Tivadar s. k. 
        polgármester                                                                                                                                                 aljegyző 
 
A rendeletet kihirdettem: 2005. április 1-jén 
 

Tóth Tivadar s. k. 
                                                                     aljegyző 
 

Az 5/2005. (IV. 1.) visegrádi ör. melléklete 
 

SZÁLLÓ VIRÁGPOR NAPTÁR 
 

 Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember 
Mogyoró **** **** ###      
Égerfa **** **** ###      
Fűzfa  **** **** ###     
Szilfa  **** ****      
Nyárfa  **** **** ###     
Kőrisfa  **** ****      
Nyírfa   **** ****     
Bükkfa   **** ****     
Tölgyfa   **** **** ###    
Borjúpázsit    **** **** **** **** ### 
Akác    **** ****    
Csomós ebir    **** ****    
Bíborperje    **** **** ****   
Réti perje    **** **** ****   
Rozs    **** **** ****   
Aranyzab    **** **** ****   
Csenkesz    **** **** **** **** ### 
Lándzsás útifű    **** **** **** ****  
Rozsnok    **** **** **** **** ### 
Mezei komócsin    **** **** **** **** **** 
Angol perje    **** **** **** **** ### 
Fekete bodza    **** **** ****   
Búza     ****    
Pántlikafű     **** **** ****  
Taréjos cincor     **** ****   
Zab     **** **** ****  
Selyemperje     **** **** ****  
Hársfa     **** ****   
Csalán     **** **** **** **** 
Trippan     **** **** ****  
Üröm      **** **** ### 
Aranyvessző      **** **** **** 
Parlagfű      **** **** **** 

 

**** = Fővirágzás ### = Utóvirágzás 
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Tisztelt Visegrádi Polgárok!Tisztelt Visegrádi Polgárok!Tisztelt Visegrádi Polgárok!Tisztelt Visegrádi Polgárok!    
 

Nem jókedvemből, de kötelességből írom ezt a tájékoztatót. 
Ha valakinek feltűnt volna, az utóbbi időben valóban jóval 
kevesebbet írok a Visegrádi Hírekben, de most mégis meg 
kell tennem. Lezárult ugyanis egy fejezet Visegrád történel-
mében.  

Ahogy közeledett a bírósági szakasz vége, előszedtem azo-
kat az írásokat és dokumentumokat, amelyek a Lepence-
fürdő kérdésével foglalkoztak. Magam is meglepődtem, ami-
kor kiderült, több száz oldalnyi anyagról van szó: testületi 
ülések jegyzőkönyvei, szakértői anyagok, cikkek, írások a Vi-
segrádi Hírekből, a visegrádi vállalkozók helyi lapjából, or-
szágos lapokból, szórólapok és egyebek. Azt meg végképp 
nem lehet összegyűjteni és feldolgozni, amit csak szóban 
mondtak egymásnak az emberek, néha fülbe súgva, néha or-
dítozva, skandálva. Egy dolog biztos: mégpedig az, hogy nem 
lehetünk büszkék erre a történetre. És hogy magammal kezd-
jem, ne mással: ma is meggyőződésem, hogy 2000. szeptem-
berében alapvetően jó döntést hozott a képviselő-testület, 
azonban a döntés előtt azt a visegrádiakkal meg kellett volna 
vitatni. Ez hiba volt. 

Ma 2005. áprilisa van, eltelt négy és fél év, nézzük meg, mi-
re jutottunk. Az adásvételi szerződés felbontására irányuló 
pert elveszítettük, a képviselő-testület pedig úgy döntött, 
hogy nem kíván élni a fellebbezés lehetőségével. A szavazás 
7 igen és 2 nem (Abonyi Géza és Kovács Gábor) arányban 
született meg (Kiss Károly nem volt jelen az ülésen, megje-
gyezve még azt, hogy a kritikus döntéseknél ez nála gyakori 
magatartás). Ezen el kell gondolkozzunk kissé, hiszen koráb-
ban Abonyi Géza, Kovács Gábor és Kiss Károly is úgy nyi-
latkoztak, hogy várjuk meg az igazságügyi szakértői véle-
ményt, amelyet ők előre elfogadnak. Addig ne is tárgyaljunk 
a Castrum Visegrád Kft.-vel és ha az igazságügyi szakértői 
vélemény azt mondja, hogy az adásvételi szerződésben sze-
replő vételár valós összegű (tehát a perben vesztésre állunk), 
akkor és csak akkor kezdjünk tárgyalásokat a Castrum Vise-
grád Kft.-vel a peren kívüli megállapodásról. A probléma 
azonban az, hogy az igazságügyi szakértői véleményt nem 
csak mi fogjuk megismerni, hanem a Castrum Visegrád Kft. 
képviselői is, és ha az abban foglaltak nekünk kedvezőtlenek, 
akkor ezt a helyzeti előnyt a Castrum Visegrád Kft. kihasz-
nálhatja, így tárgyalási pozíciónk nagyon rosszul alakulhat. A 
másik probléma pedig az, hogy a 2002. októberi népszavazás 
kötelezte a képviselő-testületet arra, hogy érdemi tárgyaláso-
kat kezdjen a Castrum Visegrád Kft.-vel a peren kívüli meg-
egyezés céljából. A különbség az, hogy míg a 2001. március 
17-i népszavazást az akkori képviselő-testület maradéktalanul 
végrehajtotta, addig a jelenlegi testület a 2002. októberi nép-
szavazást gyakorlatilag szabotálta, a tárgyalások megkezdését 
pontosan Kiss Károlyék akadályozták meg, visszaélve a tes-
tületben jelenlévő 5-5-ös aránnyal. Meg kell jegyeznem, hogy 
nem csupán a strand kérdésében volt tapasztalható az ellenál-
lás, de például a ciklusprogram elfogadásakor is kézzel-
lábbal akarták megakadályozni annak elfogadását, vagy a vá-
rosközpont dolgában is erősen szkeptikusak voltak, majd ez 
utóbbi kérdésben ma már úgy viselkednek, mintha ők találták 
volna ki az egészet. Na, ennyit a helyi politikáról; sajnos, 
nem nagyon különbözik az országos helyzettől. 

Visszatérve a strand ügyére, Abonyi Géza, Kovács Gábor és 
Kiss Károly pár héttel ezelőtt – már a szakértői vélemény is-
meretében – már azért kardoskodtak, hogy a Castrum Vise-
grád Kft.-vel alakítsunk egy közös gazdasági társaságot fele-
fele arányban úgy, hogy az önkormányzat a teljes vételárat, 

azaz 150 millió forintot és annak kamatait apportálja a kft.-
be, míg a Castrum Visegrád Kft. a területeket és magát a léte-
sítményt hozza be ebbe a közös vállalkozásba. Ez azonban 
azzal a reális veszéllyel járt volna, hogy elveszítjük még a 
150 millió vételárat is. Ebben azonban már – ők hárman – 
magukra maradtak. 

Számomra a legvisszataszítóbb azt volt, amikor ismert vi-
segrádiak felkeresték az egyik akkori képviselőt, aki régóta 
komoly szívbetegségben szenvedett, és szenved ma is, és 
olyan stressznek tették ki azért, hogy lemondjon, amely köz-
vetlenül az életét veszélyeztette. Ez már a gátlástalanság, em-
bertelenség olyan foka, amit egyetlen jóérzésű ember sem tud 
megbocsátani. Erre nincs semmi mentség. Különösen akkor, 
ha azt is megnézzük és látjuk is, hogy valójában mi motiválta 
a hangadó embereket. Milyen cél érdekében cselekedték azt, 
amit láthattunk, tapasztalhattunk. Ez pedig nem más, mint a 
város vezetőinek puccsszerű leváltása, majd azt követően a 
Lepence-fürdő másként történő privatizálása.  

Hogy mi támasztja alá, bizonyítja ezt, arra nézve emlékez-
tetni szeretném a Tisztelt Olvasót arra, hogy a Visegrádi Vál-
lalkozók Egyesülete egyik ülésén már nyíltan politizálni kez-
dett, ekkor néhányan kiléptek az egyesületből. Igen, egy civil 
szervezetet használtak fel Dr. Szendrői Lajosék, Kovács 
Gáborék, Abonyi Gézáék arra, hogy népszavazást kezdemé-
nyezzenek, egy erősen kétséges kimenetelű perbe hajszolják 
bele az önkormányzatot. Most láthatjuk ennek eredményét, 
hiszen a pert elveszítettük.  

Azt hiszem, jogosan tette fel valaki a kérdést a 2005. febru-
ár 25-i közmeghallgatáson, hogy hol vannak most azok, akik 
ezt a népszavazást kezdeményezték, akik ilyen helyzetbe hoz-
ták az önkormányzatot, a várost. Hiszen tényszerűen megál-
lapítható, hogy a 3 millió forint perköltségen, a 350 000 fo-
rintos szakértői véleményen, továbbá az ügyvédi díjazáson 
kívül az önkormányzatot, a várost mintegy 100 millió forint 
bevételkiesés (kár) érte. Ki fogja ezt megtéríteni? Dr. Szend-
rői Lajos, Kovács Gábor, Abonyi Géza? Azt gondolom, hogy 
nem véletlen, hogy egy civil szervezet mögé, vagy más, a 
helyzetet átlátni képtelen B. F.-ek mögé rejtőzve, a felelősség 
alól előre kibújva hátulról igazgatva intézték zavaros ügyei-
ket. A Visegrádi Vállalkozók Egyesülete eddig nem jelezte 
azon szándékát, hogy részt kívánna vállalni az anyagi terhek 
viselésében; valószínű, hogy nem is fogja. A végén mindig az 
önkormányzat marad ott, amikor a számlát fizetni kell.   

Pedig arra is emlékeznünk kell, hogy Dr. Szendrői Lajos, 
Kovács Gábor és más vezéregyéniségek létrehoztak egy gaz-
dasági társaságot azzal a céllal, hogy a Lepence-fürdőt fej-
lesszék, üzemeltessék. Ők azt szerették volna, ha a szerződés 
felbontásra kerül, és utána megnyílik előttük a lehetőség a 
strand megszerzésére. A per során a „beavatkozó”-i jog el-
érése céljából Dr. Szendrői Lajos a bíróság előtt azzal érvelt, 
hogy ez a kft. szeretné a strand tulajdonjogát megszerezni, a 
strandot fejleszteni. Tehát a képlet világos volt: a képviselő-
testület és a polgármester lemondatása, új választások kiírása, 
a hatalom megszerzése, a strand kijátszása. Amit leírok, arra 
dokumentumok állnak rendelkezésemre, tehát vállalom.  

                                                       (Folytatás a 12. oldalon) 
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(Folytatás a 11. oldalról) 
Amikor e cikk megírásának gondolata bennem felmerült, 

azt hittem, hogy híven be tudom mutatni a Lepence-fürdő 
történetét. Belátom, hogy ez szinte lehetetlen, vagy olyan 
terjedelmű lenne, amely messze meghaladja a Visegrádi 
Hírek terjedelmi korlátait. Akit azonban érdekel ez a történet, 
nos, lehetősége van arra, hogy megkísérelje annak feldolgo-
zását. Mindenképpen tanulságos történet, hogy ki, mikor mit 
mondott, ki hogyan változtatta véleményét, ki kit vezetett 
félre, tévesztett meg, ki kit hogyan és mivel rágalmazott meg. 
De talán a múlton való révedezés helyett tekintsünk magunk 
elé! 

Most, a  per  lezárása után már felszabadulnak azok a forrá- 

sok, amelyeket a város fejlesztésére kell felhasználnunk. Így 
a 2005-ös évben lehetőségünk lesz néhány, már évekkel ez-
előtt, még az előző ciklusban megfogalmazott feladat elvég-
zésére: így az Apátkúti-patak burkolatának helyreállítására 20 
millió forint; járdaépítésre, közterületek fejlesztésére, arculati 
elemek kialakítására 20 millió forint; útépítésekre 40 millió 
forint; az iskolaudvar rendezésére 5 millió forint; a 
GAMESZ-udvar rendezésére 5 millió forint áll rendelkezé-
sünkre, hogy csak a legjelentősebbeket említsem. Mindezen 
feladatok elvégzésével közelebb jutunk a ciklusprogramban 
megfogalmazottak elvégzéséhez.  

 Hadházy Sándor  
                                                                     polgármester 

   
Kérdés válasz nélkül 

 

2005. március 23-án tartottuk meg Visegrádon, a Sziget 
utcai ifjúsági klubban a drogprevenciós előadást. Nagy 
várakozással tekintettem az előadás elé. Csalódnom kellett. 
Általános érdektelenség fogadta próbálkozásunkat, hogy 
kötetlen formában elbeszélgethessek visegrádi szülőkkel a 
drogokkal kapcsolatos kérdéseikről, problémáikról. Az 
előadáson az Áprily Iskola tanárán kívül csak a szervezők, 
Bártfai István és felesége, valamint jómagam vettünk részt. 
Még így is sikerült hasznos információkat cserélnünk egy-
mással. Az ott töltött egy óra alatt folyton csak az járt a 
fejemben, hogy hol a hiba? Lehet, hogy rosszul ítéltem meg 
az érdeklődők körét, vagy a drogprobléma senkit nem fog-
lalkoztat Visegrádon? Esetleg már nem tudnék újat monda-
ni senkinek, mert mindenki mindent tud? Ezt gyorsan elve-
tettem, és elhatároztam, hogy nem adom fel. Ezúton szeret-
ném jelezni, hogy 2005. április 22-én, pénteken, 19 órai 
kezdettel megkísérlem ismételten megtartani az előadást.  

Persze, az is megfordult a fejemben, hogy a személyemtől 
való félelem riasztott el egyeseket az előadástól!? A beszél-
getés témája a FELVILÁGOSÍTÁS és a MEGELŐZÉS! 
Nem arra vagyok kíváncsi, hogy kinek a családtagja kevere-
dett hosszabb-rövidebb ismeretségbe a drogokkal. Szeret-
nék segíteni egy olyan problémán, ami elől nem lehet elbúj-
ni! Téves azt gondolni, hogy ha nem beszélünk róla és a 
„homokba dugjuk a fejünket”, akkor a gondok megszűnnek 
létezni. Beszélni kell róla, és tenni kell ellene, mielőtt még 
késő nem lesz. Lehet, hogy késő a bánat, amikor a fiatalko-
rú családtag rendőrökkel állít haza! Megjártam nem egy 
ilyen házkutatást, részt vettem fiatalkorú gyanúsított kihall-
gatásán. Volt olyan szülő, aki csak ott és akkor került szem-
be az addig hihetetlennek tűnő dologgal: a gyereke drogo-
zik. Előzzük ezt meg és segítsük egymás életét. Mindenki-
nek nyugodtabb lesz az élete, ha Visegrádról sikerül csak 
egy kicsit is visszaszorítani a „lappangó gonoszt”. Minden-
kinek a saját felelőssége és kötelessége, hogy megfelelően 
tájékozódjon a tiltott szerek világában, mert e nélkül a 
küzdelem kilátástalan. 

Az előadás kezdetéig az Ifjúsági Központban elhelyezésre 
került egy postaláda. Ide várom akár névtelenül érkező 
kérdéseiket. Ígérem, képességeimhez mérten mindegyikre 
válaszolni fogok.  

Várok minden kedves érdeklődőt 2005. április 22-én, 
pénteken, 19 órai kezdettel az ifjúsági klubban, a Sziget 
utcában. 

Duschák Tamás r.tzls. Visegrád körzetmegbízottja 

Törvényi változások  
a fegyvertartásról 

 

A „flóbert” fegyverrel rendelkező állampolgárok figyelmét 
szeretném felhívni a következőkre. 

Uniós követelmény érvényesítése szükségessé tette a fegyver-
jogszabályok megváltoztatását. Az új fegyverjogszabályok 
alapján a korábban engedély nélkül tartható flóbert fegyverek a 
tűzfegyverek kategóriába kerültek besorolásra. A 7,5 joule 
csőtorkolati energia alatti flóbert lőfegyver a 2004. évi XXIV. 
törvény szerint „B” engedélyköteles kategóriába tartozó tűz-
fegyver, mely tartása csak sport célból engedélyezhető.  

Kisebb veszélyességére tekintettel a megszerzésük, birtoklá-
suk jogszabályi feltételei kevésbé szigorúak, ezért a végrehajtá-
si rendelet [253/2004. (VIII. 31.) Kormányrendelet] egyszerűsí-
tett engedélyezési szabályokat ír elő.  

A flóbert lőfegyver megszerzéséhez és tartásához a 18. életév 
betöltését, valamint az előéleti feltételekre vonatkozó előírá-
sok teljesítését követeli meg a végrehajtási rendelet.    

A rendőrhatóság nem vizsgálja az egészségügyi alkalmassá-
got, sem pedig – a sportlőfegyver megszerzéséhez egyébként 
szükséges – speciális feltételek teljesülését. A hatóság a tárolási 
feltételeket előzetesen nem vizsgálja, de természetes, hogy 
tárolásukra, szállításukra – könnyen teljesíthető – szabályokat 
állapít meg. Egyben tiltja önvédelmi célra történő viselésü-
ket. Enyhébb szabályt jelent az is, hogy a tartási engedélyt öt 
évente nem kell megújítani, az visszavonásig érvényes.   

A korábban engedély nélkül tartott, kizárólag 7,5 joule vagy 
annál kisebb csőtorkolati energiájú tűzfegyver tartásának 
engedélyezésére a végrehajtási rendelet elegendő határidőt 
biztosít, arra legkésőbb 2005. június 30-ig kell engedélyt 
kérni. 

Az egyedi azonosításra alkalmas gyári számmal nem rendel-
kező flóbert fegyvereket a Polgári Kézilőfegyver és Lőszervizs-
gáló Kft. (1031 Bp. III., Gyöngysor u. 6. Tel.: 06 1 347-6030) 
látja el azonosítási számmal, melyről igazolást állít ki. 

Az azonosítási számmal történő ellátás és a tanúsítvány kiállí-
tásának költsége a tulajdonost terheli. 

Felhívom a flóbert fegyverrel rendelkező állampolgárok fi-
gyelmét, hogy a végrehajtási rendeletben meghatározott határ-
időt pontosan tartsák be, valamint ha az engedélyezéssel kap-
csolatosan kérdésük fogalmazódna meg, a Szentendrei Rendőr-
kapitányság Igazgatásrendészeti Osztályán a 06 26 310-233 /46 
telefonon érdeklődjenek.  

Benzsay Csaba  
                                                                           őrsparancsnok 
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Tisztelt Kiss Károly Képviselı Úr! 
 

Ön az Üröm c. cikkében név szerint említ engem, és hozza a közmeg-
hallgatáson a polgármester úrnak feltett egyik kérdésemet is. Mivel ebből 
igazolódik – amit többen is mondtak –, hogy a tornacsarnok rossz hangzá-
sa miatt nem lehetett jól hallani felvetéseimet, ezért szeretném kiigazításul 
az ott felolvasott három, összefüggő kérdésemet most megismételni. 

1. Igaz (bár kevesen tudják), hogy a 2000-ben, a strand eladásával együtt 
megkötött vízhasznosítási szerződés teljesen értelmetlen volt önkormány-
zati szempontból, hiszen a strandbérlő Castrum Visegrád Kft.-nek jogilag 
nem is volt köze sem a vízkitermeléshez, sem a kúthoz, sőt a kérdéses 
vízhasznosítási jog már amúgy is foglalt volt egy másik cég felé 2030-ig?  

2. Igaz, hogy a Castrum Visegrád Kft. viszont e szerződéssel mellékesen 
(és ingyen) megkapta a képviseleti jogot is, amivel pedig innentől, beéke-
lődött a vízhasznosító cég és az önkormányzat közé, és így, tényleges 
tevékenység nélküli, puszta továbbszámlázással, sok tízmilliós haszonhoz 
jutott az önkormányzat kárára?  

3. Igaz, hogy e törvénysértő, de a Castrum Visegrád Kft. számára mégis 
előnyös helyzet megvalósulásáért Ön a lakosságot és a képviselőket is 
tudatosan félrevezette és kijátszotta, és a későbbi, 2002. decemberében 
létrejött új (99 éves) szerződésekkel csupán az addig fennálló, ám akkori-
ban majdnem kitudódó törvénytelen állapot lett megszüntetve, és eltüntet-
ve, de erről Ön máig hallgatott? 

Köszönöm a lehetőséget, maradok tisztelettel:                 Bognár Ferenc 
 

Meghívó 
 

Tisztelt Visegrádiak! Hölgyeim és Uraim! 
Ebben az évben Visegrád képviselő-testülete több helyszínen is fej-

leszteni kívánja a város közterületeit. Úgyszintén az idén indul el a vá-
ros területén több olyan magánberuházás, amely méltán tarthat igényt 
érdeklődésünkre. 

Ennek alapján tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját Visegrád 
város 2005. évi fejlesztési terveit ismertető, tájékoztatóval egybekötött 
fórumára. A fórumon minden megjelentnek szeretnénk alkalmat adni 
arra, hogy tájékozódjon a fejlesztési tervekről, valamint, hogy kifejtse 
azokkal kapcsolatos véleményét. 

A tájékoztatón szóba kerülnek egyebek mellett a leendő városközpont, 
a volt ágasház helyére tervezett új fogadó épület, a megújult nagy par-
koló, a Löffler-bánya területére tervezett szálloda, valamint a Duna-
parti sportpályához kapcsolódó öltözőépület tervei. 

Szó lesz továbbá a városban tervezett út- és járdaépítési, valamint fel-
újítási munkákról és egyéb közérdekű fejlesztésekről. 

A tájékoztató és fórum ideje: 2005. április 13. szerda, 18 óra 
Helyszíne: Hotel Visegrád, konferenciaterem 
Várjuk szeretettel! 
Visegrád Turisztikai és Városszépítő Egyesülete, Visegrádi Szövetség 

Egyesület, Visegrádi Vállalkozók Egyesülete, Visegrádi Sziget Ifjúsági 
Egyesület, Visegrádi Sport Egyesület 

 

Meghívó 
 

A Szent György Lovagrend szeretettel hívja Visegrád polgárait 
2005. május 3-án (kedden) 16 órára 

a vízibástyánál lévő, 
IV. Béla-szobornál rendezendő 

MEGEMLÉKEZÉSRE 
Minden ünneplő érdeklődőt tisztelettel várunk! 

 „Különleges sportok napja”  

a Magyar László Tornacsarnokban 
 

Az Áprily Lajos Általános és Alapfokú Művé-
szeti Iskola és a Kisoroszi Judoklub kezdemé-
nyezésére rendhagyó sportrendezvény zajlott a 
tornacsarnokban április 2-án, szombaton. A 
programot Hadházy Sándor polgármester nyitot-
ta meg, aki beszédében azt hangsúlyozta, hogy a 
sport, a sportolás mint a szabad idő eltöltésének 
aktív formája, talán többet tesz a test és szellem 
fejlesztéséért, mint a tv-videózás vagy a számí-
tógépezés. A rendezőknek is ez volt a szándé-
kuk: néhány extrém sport bemutatásával híveket 
szerezni a sportnak! Mintegy 120–130-an voltak 
résztvevői, nézői ennek a délelőttnek. Elsőként 
az iskola „floorball” szakkörösei mutatták be ezt 
az igen érdekes labdajátékot. Paulusz József 
testnevelő ismertette a szabályokat, a gyerekek 
taktikai, edzéselemeket mutattak be, majd egy 
rövid játékprodukcióval szemléltették ezt az 
izgalmas sportot, amit magyarul talán 
„teremhokinak” lehet nevezni.  

Ezt követte a Szent György Lovagrend apród-
képzőjének bemutatkozása. Az ifjú íjászokat 
Réti Roland vezényelte, a bemelegítő-
akrobatikus gyakorlatokat Krucsó Tamás, a 
hadijátékokat Staberecz Péter. Réti Henrik lovag 
irányításával mindhárman szívügyüknek érzik az 
ifjú apródok képzését. Fantasztikus mutatvá-
nyokkal ügyességről, vakmerőségről, együttmű-
ködésről, lovagiasságról tettek tanúbizonyságot 
ezek a 6–13 éves gyerekek. Ezután újabb küzdő-
sportok következtek.  

Különleges sportként mutatkoztak be Pogonyi 
Tibor és Lénárt Béla vezetésével a Budapesti 
Aikido Klub tagjai. Szépség, erő, méltóság, 
egyfajta szellemi emelkedettség sugárzott a 
különböző eszközökkel bemutatott gyakorlatok-
ból. S ezután legalább 30, különböző életkorú 
(4–40 év) judós lepte el a sportszőnyeget: Rácz 
Gábor jelenlegi tanítványai, edzőtársai, segítői. 
„Gabi bá” immár több évtizede szervezi fáradha-
tatlanul Visegrádon és Kisorosziban a judo 
sportot, s a ma már felnőtt tanítványai sokat 
köszönhetnek az itt elsajátított önvédelmi fogá-
soknak. Ilyen jellegű bemutatót már máskor is 
láthattunk, most mégis újdonságként hatott a 
bemelegítő gyakorlatok játékossága, a páros 
küzdelmek fegyelmezettsége, a sok örömteli, 
megelégedettséget tükröző sárga, zöld, fekete 
öves sportoló.  

Látványnak, néznivaló programnak is jó volt ez 
az április délelőtti program, de igazán akkor érte 
el a célját, ha ezek a – városunkban is elérhető – 
sportágak újabb tagokat toboroztak. Várjuk a 
jövő évi bemutatót, ahol reményeink szerint új 
arcokat és talán új sportágakat láthatunk, és 
próbálhatunk ki majd!  
                           Mezei Anna, 
 a közművelődési, ifjúsági és sportbizottság elnöke  
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NEMZETISÉGI OLDALAK – Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat 
 

Képek téli rendezvényeinkről 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A sportcsarnokban rendezett  
farsangi bál egyik vidám pillanata 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Farsangtemetés 
a Sirály étteremben 

 

A sajbázásrólA sajbázásrólA sajbázásrólA sajbázásról    
    

A Német Kisebbségi Önkormányzat 2005. március 19-én 
tartotta meg a Duna-parton az idei sajbázást. 

Nagy örömmel készültünk erre a napra, de egy kicsit féltünk 
is attól, hogy rossz lesz az idő, mivel a meteorológiai előre-
jelzés nem kecsegtetett bennünket jó idővel. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az idő viszont kegyes volt hozzánk, jó időnk volt, igaz, 

estére lehűlt a levegő, így meg tudtuk tartani ezt a rendezvé-
nyünket a szokásos helyen. 

A város polgárai közül sokan eljöttek. Jó volt együtt lenni, 
beszélgetni. 

Akik ott voltak, azokat megvendégeltük egy kis zsíros ke-
nyérrel, kis borral, a gyerekeket üdítővel. 

Sötétedés után a férfiak, ifjabbak és idősebbek elkezdték 
röpíteni a tüzes korongokat a folyóba. Közben mindig egy 
lány-, illetve asszonynevet mondtak. Így elmondhatjuk: idén 
is kaptak a visegrádi lányok-asszonyok sajbát a fiúktól. 

Sajnos, a hangulatot nagyon befolyásolta a megrendítő hír, 
hogy az énekkarunk egyik tagjának férje, Staberecz János, 
,,szeretett Jánosunk” elhunyt. 

Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, akik hozzá-
járultak munkájukkal rendezvényünk lebonyolításához.  

Német Kisebbségi Önkormányzat vezetősége 

A közelgı anyák napja elé… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ezzel a kedves képpel 

köszöntünk minden Édesanyát, 
Nagymamát és Dédit, 

kívánva Nekik még sokáig 
jó egészséget, 
sok örömöt, 

hogy a szeretetben meg ne fáradjanak! 
Köszönjük, hogy köztünk vannak, hogy napjaikat 

az értünk való törıdés tölti ki! 
Isten éltesse İket még sokáig! 
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Búcsúzunk!Búcsúzunk!Búcsúzunk!Búcsúzunk!    
 

Mély megrendüléssel fogadtuk a hírt, hogy 
STABERECZ JÁNOS, ,,szeretett Jánosunk” 2005. 
március 19-én a budapesti Irgalmas Kórházban 
rövid szenvedés után elhunyt. 

Tudtuk, hogy kórházban vagy, hogy beteg vagy, 
de azt nem, hogy ennyire súlyos a betegséged. Ér-
deklődtünk hogylétedről Marikától, ő készségesen 
elmondta, mi van Veled, de hogy ilyen hamar itt 
hagysz bennünket, erre nem számítottunk. 

Mindig volt egy-egy jó szavad a barátaidhoz, az 
énekkarhoz, mindenkihez. 

Lelki szemeinkkel látjuk mindig mosolygó arco-
dat, tréfára nyíló ajkadat. Halljuk kellemes bari-
ton hangodat. Mindez már a múlté, már csak az 
emlékeinkben hordozhatjuk lényedet. Az Úr na-
gyon hamar elszólított közülünk, pedig még oly 
sok mindent csinálhattunk volna együtt. 

Fájó szívvel búcsúzunk most Tőled itt, az újság 
hasábjain keresztül is, de van fenn egy ,,ország”, 
ahonnan vigyázó szemeid figyelnek minket. 

Isten nyugosztaljon, nyugodj békében! 
Német Kisebbségi Önkormányzat  

                                      vezetősége és énekkara 

 

Staberecz János emlékére 
 

 15 éves voltam, mikor megszülettél, 
 türkizkék volt a napsütéses ég. 
 Örültünk, hogy a világra jöttél, 
 Nagyanyád felsorolta tested méretét. 
 

 Szorgalmas szülőknek lettél becsületes fia, 
 kik védőhálót feszítettek föléd, hogy 
 elkerüljön minden kutyakomédia. 
 Ebben nem is volt soha, semmi hiba. 
 

 Aztán felnőttél, átvetted Apád praxisát, 
 és eleget tettél mindennek, amit a 
 fényes név – hogy Staberecz – megkívánt. 
 És ez sem volt kevés, az angyalát! 
 

 Utoljára – mikor Nálad jártam – két madár 
 verekedett, hogy kié lesz az eledel? 
 Az egyik jószívű, nagylelkű volt, 
 de a másik, konokul ,,nem engedte el.” 
 

 Beszélgettünk távoli tervekről, hogy a 
 Johantól kérsz majd dugózót, és hogy 
 milyen címkéket tervezel? – De akkor 
 még szorítottuk a poharakat. Nem engedtük el. 
 

 Aztán, mindkettőnket az égi bíró szólított: 
 ,,Gyerünk barátaim – most már menni kell!” 
 És mindketten elindultunk az úton, 
 de engem még nem engedtek el. 
 

 Az égi pincesoron várj reám, Barátom, 
 hogy legyen, aki útba igazít, ha jövök. 
 Egy teli lopó legyen az ,,égi jel”, 
 felelős vagy azért, hogy ne tévedjek el. 
 

                                                                       Schandl Lajos 

Az óvodában történt 
 

Sándor, József, Benedek zsákba’ hozzák a meleget – mon-
dogattuk az ovisokkal, addig-addig, míg végre megérkezett 
az igazi jó idő, mely egyben a húsvétvárást is jelentette. 
Izgatottan keresték a gyerekek a ,,nyuszinyomokat”, boldo-
gan fedezték fel a Kálvária bokrai alatt a csokitojásokat. A 
kiscsoportban egy délutáni foglalkozáson (melyen csak 
szülők vettek részt) húsvéti meglepetést barkácsoltak, kü-
lönböző technikákat tanítottak meg az óvónők. A nagyok 
tojást berzseltek (a tojásra harisnyával rászorított apró leve-
let, virágot hagymahéjban főztek meg). A középsősök ha-
gyományos piros tojást festettek fehér mintával, és nyuszis 
meglepetést készítettek szüleiknek. Egyik szerda dél-előtt 
vendégeink voltak a Baba-mama Klub tagjai, sok pici és 
nagyobbacska ovis jelölt édesanyjával együtt látogatott az 
óvodába. Bepillanthattak a csoportok munkájába, a mamák 
láthatták a különbséget a 3–6 éves gyerekek között (önálló-
ságban, ügyességben, problémamegoldásban…). Megfigyel-
hették, mennyire más bánásmódot igényel egy kicsi, mint 
egy iskolába készülő. Érthető módon a legtöbb baba és ma-
ma a kiscsoportban volt, hiszen ott vannak korban és játék-
ban a legközelebb a háziak a vendégekhez. Azért is jó volt 
ez az együttlét, mert a leendő ovis szülők megismerhették az 
óvodában dolgozó felnőtteket, megnézhették az óvoda épü-
letét, ízelítőt kaphattak az itt folyó munkából. 

Március elején az óvónők nevelési értekezleten vettek 
részt, melynek témája az aktualitásokon kívül az elkövetkező 
ünnepek, ünnepélyek időrendi és tartalmi munkájának meg-
beszélése volt. 

Gergely-járás (iskolába csalogató) is volt nálunk: Pálmainé 
Vass Zsuzsa tanítónő és osztálya jöttek el az óvodába, s az 
idevonatkozó rigmusokon kívül versekkel, mesejelenetekkel 
kedveskedtek az ovisoknak. Ugyanakkor Mónika néni a 
zeneiskolából hozta el néhány növendékét, akik bemutatták 
hangszereiket; megnézhettük, melyik a brummogó, melyiket 
kell fújni, melyiket pengetni. Jó kis együttlét volt, köszönjük 
az iskolásoknak! 

A nagycsoportos szülők megkapták az iskolába készülő 
gyermekeikről az ún. ,,óvodai szakvéleményt”, mely doku-
mentum szükséges az iskolai beíratáshoz. Március 31-én 
mindkét iskolából meghívtuk a leendő első osztályos tanító 
néniket, akik a nagycsoportos szülőknek tájékoztatót tartot-
tak, mire kell jobban figyelni, hogy tudnak már most a meg-
felelő szokások kialakításával segíteni a szeptemberben 
iskolába menő gyermeküknek. 

Az óvodáskorú kisgyermekek beíratása 
április 11–15. között lesz 

az óvodában, 
a délelőtti órákban! 

Szükséges dokumentumok: 
– a gyermek anyakönyvi kivonata, 
– TAJ-száma, 
– személyi adatai. 

Szeretettel várjuk leendő ovisainkat! 
Dobó Istvánné  

                                                                     óvodavezető 
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Hírek az Áprily Lajos Általános és Alapfokú Mővészeti Iskolából 
 

Események – eredmények 
 

Március utolsó napjaiban meglátogattuk az óvodásokat. Immár hagyomány, hogy kis műsorral szeretnénk megmutatni a leen-
dő elsősöknek, mi mindent tanulhatnak majd az iskolában. A 3. osztályosok verssel, vidám jelentekkel készültek, sőt az egyik 
mesét ők maguk dramatizálták. Következzen itt az egyik legsikerültebb, Bártfai Zsófia tollából:  

A semmit érő tudomány 
 

Egyszer meghallotta három bécsi diák, hogy a budai deákoknak 
fölvitte az Isten a dolgát. Így hát szedelődzködtek, és másnap 
elindultak Budára szerencsét próbálni.  

Mikor odaértek, Mátyás király kamarása bejelentette, hogy 
három furcsa személy érkezett.  

Mátyás ezt kérdezte tőlük:  
– Kik vagytok, és mit akartok?  
– Bécsi diákok vagyunk. Szerencsét próbálni jöttünk.  
– No, te, 1. diák, mit kívánsz bemutatni?  
– Felséges királyom! Nekem olyan jó hallásom van, hogy a fű 

növését is meghallom.  
– Igazán jó hallásod van! Ezért a tudományért megengedem 

neked, hogy ott hallgathatod a fű növését az országban, ahol 
csak akarod.  

– És te, 2. diák mit szeretnél bemutatni? – kérdezte Mátyás.  

– Nekem olyan kitűnő látásom van, hogy annak a hangyának a 
pislogását is látom, ami a köntöse ujján mászik.  

– Tényleg, itt mászik egy apró hangya. Neked adom, hogy rajta 
gyakorold a tudományod. – A findzsaszemű annyira megza-
varodik, hogy az ablakon akar távozni.  

– Végül 3., mit mutatsz be?  
– Olyan jó orrom van, hogy a hetedik határból is kiszagolom a 

pecsenye illatát.  
– Kamarás! Kamarás! Vidd ezt a fiatalembert a pékhez, és kér-

jél neki a pecsenyeillat mellé egy jókora cipót, hogy azon 
gyakorolja a szaglását.  

Látjátok, ha a bécsi diákok igazi tudománnyal álltak volna elő, 
talán nagyobb jutalommal jutalmaztam volna meg őket!  

 

                                 
 

Akikre büszkék vagyunk 
 

A megyei versenyeken szereplő tanulók és eredményeik:  

Nyelvünkben élünk:  Karaba Márta (4. hely)  
 Száraz Bence (6. hely)  
 Berki Bianka, Kovács Eszter, Szedlacsek Boglárka és Illés Dániel is a legjobbak között végeztek.   
Simonyi Zsigmond  
helyesírási verseny:  Karaba Márta (6. hely)  

Vértes–Dunazug régiós  
furulyaverseny: Paulusz Anna arany, 
 Horváth Sára bronz minősítés  

József Attila születésének 100. évfordulójára meghirdetett esszéíró pályázat Kell a vers címmel:  
 országos 1. helyezést SZÁRAZ BENCE,   
 országos 3. helyezést Karaba Márta ért el.  

Bejutott a Bendegúz magyar nyelvi verseny megyei döntőjébe Karaba Márta, Szedlacsek Boglárka, Berki Bianka, Németh 
Petra, Fenyvesi Cecília, Illés Dániel és Száraz Bence. 

Köszönjük Szigetiné Lőrincz Máriának a felkészítést a nyelvi, valamint Vass Henriettának a zenei versenyre.  

Gratulálunk, további sok sikert kívánunk a versenyzőknek. Köszönjük Karaba Márta, Kovács Eszter, Száraz Bence, Fenyvesi 
Cili szüleinek, hogy segítettek eljutni a versenyek színhelyére.  
 

FELHÍVÁS 
 

Az Áprily Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában április végén papírgyűjtés lesz! 
Kérjük, ne égessék el a felesleges papírt, mert a gyerekek jönnek érte! 
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A Dunakanyar Erdei Iskola hírei 
 

Az Oktatási Minisztérium-
meghirdetett egy játékot az is-
kolások részére, Diák–élet–
játék címmel, mivel a 2005-ös 
év a demokráciára nevelés éve. 
Szabadon  választhattak  olyan 

témák közül, melyek közvetlen környezetüket, fel-
nőtteket és gyerekeket egyaránt érintik. Iskolánk 
tanulóink az alábbi pályázattal vettek részt.  
 

 

Tárgy:  
Az iskolától az Apátkúti-völgyben felfelé haladó 

út lezárása az autós forgalom elől (kivéve a Pilisi 
Parkerdőgazdaságot) 

Tisztelt Önkormányzat! 

Mint Önök is tudják, minden évben, egy bizonyos 
időszakban lejönnek az erdőből a békák, hogy 
esélyt adjanak az utódoknak. Csakhogy sajnos, ha-
talmas kockázatot kell vállalniuk. Az a pár másod-
perc, amíg átkelnek az úttesten, halálos kimenetelű 
is lehet a békáknak. 

Igaz, mi, a Dunakanyar Erdei Általános Iskola 
tanulói, igyekszünk a halálozási arányt a felére 
csökkenteni, de sajnos, ez sem sikerül olyan jól.  

Azért fordulunk Önökhöz, mert a mi próbálkozá-
saink nem elegek. Mint egy környezetvédő iskola, 
nem nézhetjük tétlenül, hogy körülöttünk minden 
elpusztul.  

Ezúton kérjük Önöket, hogy az utat a Dunakanyar 
Erdei Iskolától zárják le. Mint helyi lakos tudom, 
hogy a séta nem árt. És sajnos, azon a 800 méte-
ren, amin végigmennek az autók, hatalmas pusztí-
tást végeznek.  

Mint már évről évre tapasztaljuk éves szemétgyűj-
téseink során, a környezetet olyan dolgok rongál-
ják, mint pl.: gumikerék, benzin. Nem nézhetjük 
tétlenül, ahogy mi magunk pusztítjuk el környeze-
tünk, öljük meg az állatokat. Ha az utat lezárják, 
nem csak az állatokat és a környezetet védjük, ha-
nem az embereknek is segítünk. Olyan dolgok mel-
lett, mint az Ördögmalom-vízesés vagy a tóban élő 
állatok, csak úgy elmentek. Most gazdagíthatják 
emlékezetüket, élményeiket. Én mint helyi lakos, 
még most is megcsodálom a természet szépségét és 
kérem, ne engedjék, hogy ez elrútuljon.  

Tisztelettel:  
                                           Nagy Sámuel 8. oszt. 

a Dunakanyar Erdei Iskola  
                                          Diákönkormányzat  
                                                képviselője 
 

 

Kedves Olvasóink!  
Kérjük hogy a mellékelt kérdőívet kitöltve a Duna-

kanyar Erdei Iskolába vagy a Pf. 47-re eljuttatni 
szíveskedjenek! 

Kérdőív 
 

Visegrád város polgáraihoz  
az Apátkúti-völgybe vezető út  

lezárásának ügyében 
(kivéve Pilisi Parkerdőgazdaság) 

 
1. Ön mit tud a békák szaporodásáról? 
 
…………………………………………………… 

…………………………………………………… 
 
2. Mi a véleménye a Visegrádot hétvégenként ellepő autós 

forgalomról, mely az Apátkúti-völgy csendjét sem kímé-
li? 

 
…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 
 
3. Ön milyen gyakran jár autóval a Telgárthy-rét és a 

Kaán-forrás között? 

    a) gyakran    
    b) soha    
    c) néha (pl. forrásvízért) 
 
4. Ön támogatná-e az Apátkúti-völgybe vezető út lezárá-

sát? 
 
…………………………………………………….. 

……………………………………………………. 
 
5. Milyen ötletei lennének a megvalósítással kapcsolat-

ban? 
 
…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 
 

Köszönjük az együttműködésüket! 
 
Tisztelettel:  

                                                                A visegrádi  
Dunakanyar Erdei Iskola  

                                                         Diákönkormányzata 
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Családkutató klub 
 

Márciusban hírül adtuk, hogy kutatjuk a visegrádi családok történetét, hagyományait. Az adatgyűjtés évekig tartó aprólékos 
munka, amit az idős visegrádiak emlékeinek feljegyzésével kezdünk. A legidősebbeket otthonukban keressük fel előzetes egyeztetés 
után; a beszélgetésekről magnófelvétel készül. Nagyon sok örömünk van ebben a munkában, s ezt szeretnénk megosztani a Vi-
segrádi Hírek olvasóival is, amikor részleteket közlünk a 95 éves Meszárek Ilonka néni elbeszéléséből. A felvétel mondatain és 
kifejezésein nem változtattunk. Szívesen fogadunk hozzáfűzéseket, kiegészítéseket. Terveink szerint csatlakozunk Szőke Mátyás 
kezdeményezéséhez, s 2009-re emlékfüzetet jelentetünk meg a visegrádi sváb családokról. 

Pichler Gabriella klubvezető 

Édesapám eszéki, 
édesanyám a viseg-
rádi Nothaft csa-
ládból származik. 
Az ő révén és 
később férjem által 
kötődök Visegrád-
hoz. 

Anyám Nothaft 
Mária, Rici volt. 
Így nevezték akko-
riban a Máriákat. A 
Nothaft-ház ma is 
úgy van, mint ak-
kor. Itt laktak 
nagyapámék, majd 
a Nothaft Bözsi és 
a  Karolin, ők  var- 
rónők    voltak.   A 

                 Meszárek Györgyné                   Friedl család  is, a 
                  Horváth/Nothaft Ilona                 Magos   Icu   nagy- 
            Visegrád, 1910. augusztus 13.          szülei. Most a Ma- 
                                                                    gos Icu  lakik  ben-ne. 
A nagyapám kádár volt, 1905-ben, idős korban halt meg. Az ő 
korában sok szőlő volt Visegrádon, így szükség volt kádárokra. 
De jött a filoxéra, kipusztultak a szőlők és vége lett a 
kádármesterségnek. 

Volt a családnak, a Franci bácsinak és anyám nővérének egy 
trafikja a Duna-parton a Nádler vendéglő mellett, 1,5×1,5 m. Itt 
mindig volt vevő. Szentendréről hozták minden héten a trafiká-
rut. Anyámékkal Újpesten laktunk. Hatan voltunk tetvérek. Én a 
harmadik gyerek voltam. A bátyám 1915-ben elkapta a spanyol 
náthát s pár nap alatt elment. Főiskolára járt, 21 éves volt.  

A háború alatt nagy szegénységben éltünk, mi pl. mézről nem 
is álmodhattunk. Anyám halála után szétszóródott a család. 
Apám húga Grazban élt, ő magához vette a két húgomat. Az 
egyik két éve halt meg, ő fodrásznő volt. 

A Friedlék mindig jöttek minket látogatni. Egyszer a Friedl 
Róza (a Magosné) megkérdezte, volna-e kedvem Visegrádra 
jönni. Nekem több se kellett, mert náluk a kamrában 10 literes 
üvegben állt mindig a méz. Méhészkedett a Gyula. Szilvalekvár 
is állt a kamrában – ekkora nagy fazékban! Jaj, egész nap kellett 
kevergetni! De aztán nekem minden nap kitettek egy csészével, s 
mikor hazajöttem az iskolából, nekiláttam a lekvároskenyérnek. 
Csoda, hogy nem csináltam magam össze, mert a szilva hajt. 

Az iskolában jól tanultam, a Nothaft Böskével könyvet kaptunk 
(ő két évvel volt idősebb nálam), én ötödik osztályban a Tamás 
bátya kunyhója c. könyvet. Sokáig megvolt. Az osztálytársam 
volt a Schandl Béla bácsi. Scheili Paula volt a padtársam. Az 1., 
2., 3. osztályban még sokan voltunk, 5–6.-ba már kevesen jöttek. 
A tornaóra lent volt a Duna-parton. Nekem nagyon jó gyerekko-
rom volt a Friedléknél. Mézeskenyér, lekvároskenyér, minden 
héten sütöttek süteményt. 

Azért a munkába befogtak. Volt egy kecskéjük – utálatos állat 
az a kecske –, azt kellett vinnem legelni. Hát odakötöttem vala-
mihez, aztán vagy evett, vagy nem. Baromfit, disznót is tartottak. 
Van a házhoz szép nagy kert egész a patakig. Voltak földek is, 

jártam kislányként a Langetolba babot szedni, kapálni, gazt 
kihúzni. 

A Friedl lányok vigyáztak rám. Az Elsa befüggönyzött, hogy 
tudjak aludni. Ott nekem nagyon jó volt. A Nothafték mindig 
kiadták a szobájukat gyerektáncmulatságra, a gyerekek ott 
táncolhattak. A harmonikás Meszárek játszott, a muzsika olyan 
szép volt. Amikor a Langetolba jártam, jött mindig a Schurschi 
bácsi az ökrökkel – hat évvel volt idősebb nálam –, és fölvett a 
kocsira, segített föltenni a kosarat. Mindig olyan kedves volt. A 
Friedlné, az Ica nagymamája volt az anyám nővére. Mindig kinn 
űlt a ház előtt, ha arra jött valaki, beszólt nekem: „Pring a stul 
her”. Így például a Pickelbauer bácsi is – ács volt és ő is 
méhészkedett, a Tóth Feri bácsiék laknak most ott – mindig 
hozzáűlt beszélgetni. Nem voltak gyerekei. Egy anekdota róla:  

A Dvoráknál dolgozott. Mindig rendesen köszönt:  
– Gutn Morgn Dvorák úr! 
– Jó reggelt Pickelbauer! 
– Ha én mondok magának Dvorák úr, maga nekem kell mon-

dani Pickelbauer úr! 
Mikor a Friedl Lisa néni (az Icu nagymamája) meghalt, már 18 

éves voltam. Hát már mit csináljak ott, elmentem Pestre dolgoz-
ni. Egy panzióban voltam a második emeleten szobalány. Min-
dig egy spárgán leengedtek egy kosarat a postának, hogy ne 
kelljen a postásnak feljönni. Egyszer a kosárban volt egy cetli. A 
Gyuri (1904–1975) írt pár sort. Alig tudtam kiolvasni. Magyarul 
írt. 

Aztán becsöngetett személyesen is. Mondtam neki, ha sokat 
akarsz mesélni és érdekeset, gyere este a tánciskolába. Jött is. 
Mindjárt az úton megkérte a kezem, legyek a felesége. De ezen 
még gondolkodni kellett, mert a házasság nem olyan piff-puff 
dolog. 

Aztán mégis írtam neki egy levelet, hogy Visegrádon bál lesz, 
oda fogok menni a Magos Icuval és akkor jöjjön oda. 

Elmegyünk a bálba, és ki, ha ő nem jött el. De miért? Mert a 
nővére, a Viki néni a levelemet földobta a szekrény tetejére. Én 
meg kerestem őt, kerestem őt, de persze nem láttam. Meg voltam 
sértve. Persze tisztázódott a dolog és meglett az esküvő. 1936-
ban esküdtünk. A Friedléknél volt a vacsora. Az Icu kirakta az 
összes bútort, még a szekrényeket is. Vagy negyvenen voltunk, a 
férjem rendelt cigányzenét. 

Minden bálba mentünk. Rongyos bálba, cigánybálba, iparos 
bálba. Hát egyszer el akartam menni a bálba, nem volt pénzünk. 
A férjem ment valahova kölcsönkérni egy százast. Én azt mond-
tam, kölcsönpénzből nem megyek mulatozni. És akkor ő elment 
egyedül. Így is vége lett a pénznek. Szeretett nagyon táncolni és 
tudott is. 

A férjem családja nagy gazdaságot vitt. Ez volt az ő házuk, 
ahol most is élek. Itt volt a kamra és az istálló. 14-en voltak 
testvérek két anyától. Volt itt mindenféle. A legidősebb, a Józsi 
(a Schüszterl Misiék és a Friedrich Zsuzsiék dédapja), a Rézi (a 
Schandl Janiék és Ferkóék nagyanyja), a Viki (a Vogel Feri és 
Rudi anyja), a legkisebb a Meszárek Imre. Volt tragédia is. Az 
Anna  öngyilkos  lett, mert a mostohája pofonvágta. Nagyon fájt  
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neki. Bement a spájzba és fölakasztotta magát. A Martin Bogdá-
nyba nősült, ki is telepítették 47-ben Grossenhainba. Most 
Strassburgban él a Bombola Öcsi, annak az anyukája volt még 
testvér, meg a Merényi Tóni, a Szalai Sanyi nagyapja. 

Az apósom tüchtig tapfer ember volt. Ügyes gazdálkodó lehe-
tett, amikor meghalt, 6 ökör állt az istállóban. Nyáron a földek-
kel törődött, télen fával kereskedett. Az úrbéresi erdőből a tagok 
5–9 mł fát kaptak. A fölösleget az öreg Meszárek fölvásárolta. 
Volt kettő, egy 16 és egy 20 m hosszú tutaja. A végükön állt egy 
kalyiba. Volt benne egy vaságy és egy vaskályha, azon tudtak 
főzni, mikor útra keltek. A fát bevitték Pestre, előre megbeszélt 
helyre eladni. Rögtön vettek pár dolgot, például süvegculrot. 
Nekik soha nem kellett boltba menni cukorért. Mindig volt 
otthon süvegcukor. Baromfit tartottak, disznókat neveltek. Ez 
egy nagy ház volt, ameddig a papa élt. Szigorú volt. Mindig 
kellett menni vasárnap a templomba. Minden gyereknek volt 
cipője, de kiadta, mise után cipőt levenni, nem koptatni, mezitláb 
szaladgálni! Volt szőlő is, így sok bor. Akkora kád volt, mint a 
fél szoba. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nothaft Karolin és Meszárek György 

 

Az öreg Meszárek sokszor kártyázott a bíróval és a Nagy kapi-
tánnyal (kormányos volt, nem kapitány, most a Johann lakik 
abban a házban, mert a Schüszterl Rézi néniék gondozták őket 
öreg napjaikban. Bár született sok gyerekük, mind meghalt 
tüdőbajban és a legkisebb lánykájuk is beteg volt). Mindig volt 
itt pinceparti. Volt, hogy az anyósom lefeküdt aludni, a papa 
nemegyszer éjfélkor fölkeltette, hogy készítsen vacsorát. Gyor-
san és váratlanul ment el szegény. A gonoszok megfúrták Újte-
lepen a tutaját. Fölment, megnézte, csináltatta. Közben vízbe 
esett, véletlenül. Tüdőgyulladást kapott és „ámen” volt a papá-
nak, a jólétnek meg mindennek. 

Az anyósom Muckstadt lány volt. Vávi néni, testvérei voltak a 
Rici néni és a Susi néni. Több alsószoknyát hordott. A fölső 
szoknya kicsit rakott volt, vagy karton volt, de többnyire flanell. 
Mi is vettünk neki néha 5 m flanellt. A fölső rész sok gombos kis 
kabátka volt, ami ráfeküdt a szoknyára és derékban szűkített. 
Fejkendőt hordott, mint minden asszony. (A lányok hajadonfőtt 
jártak.) Volt nagy berliner kendője is. Többször mondta kemé-
nyen: Herr und Frau bin ich im Haus. A káposztát is lakat alatt 
őrizte, ha főzni akartam, kérnem kellett. Ha hajat mostam, még 
ecetre sem futotta leöblíteni. Az anyósom nagyon jól főzött. 
Minden pénteken bableves volt. A férjem núdlival szerette, én 
levesbe főtt krumpligombóccal. 

Minden évben disznót vágtunk. A vasárnapi étel füstölt hús 
volt kis káposztával. Ettünk krumplit is eleget. Elöl az udvarban 

volt a füstölő, olyan WC alakú. A kenyeret régebben a Hoffmann 
péknél és a Schubauer Tóninál sütöttük. 

Aztán meguntam és elmentem Pestre dolgozni. Egyszer megke-
restek a Városházáról – a Szondi sörözőben dolgoztam akkori-
ban –, hogy nagyszerű lehetőség van külföldre menni dolgozni. 
Az Ipartestület küldött ki Berlinbe, felszolgálni 1938-ban.. Én 
jól tudtam németül beszélni, a Friedléknél csak úgy beszéltek. A 
Magyar csárdában dolgoztam 6 hétig, szeretettel gondolok rá. A 
németek nem olyan vallásos emberek, de azért jó volt. A végén 
tele volt a két zsebem. 

A férjem is Pesten akart elhelyezkedni. Azt hiszem, senki sem 
szenvedett annyit a munkanélküliségtől, mint a férjem. Nem 
talált soha munkát magának. Minden nap vette az újságot, de 
hiába. Tavasztól őszig itthon volt elfoglaltsága. Volt 14 hold 
földjük, kellett gereblyézni, kaszálni, fuvarozni. De mikor a 
munka lement, hozott fél zsák krumplit és pár káposztát és feljött 
megint Pestre. Felöltöztettem, menj keress munkát. Megint a régi 
tánc. Aztán elhelyezkedett egy művészeti irodánál irodasegéd-
nek. Ő kísérgette a művészeket. A végén kikupálódtunk. Volt 
munka, jöttek a gyerekek. A pénznélküliség az őrjítő volt. Sok 
baj volt, de mégis jól megvoltunk, több mint 30 évet éltünk 
egymással. 

15 évig dolgoztam a visegrádi postán. Sokat mentem biciklivel 
Gizellára a kórházba, a Ligába (Szentgyörgypuszta), föl a 
Sibrikre, volt ott egy házmester pár. Mindig volt posta. Mond-
tam is, ha valaki ezt utánam csinálja, annak kezet csókolok. De 
nem kellett, mert ha ment valaki, rövid idő után befejezte. A 
Fieszl Franci dolgozott még a postán. Nekem az a szerencsém 
volt, hogy a Luci néni volt akkor a postamester. Egy aranyos nő 
volt, ha késtem, soha egy szót sem szólt. Kisgyerekem, két tehe-
nem, alig győztem. Mert a férjem azt hitte, ha lesz tehén, lesz 
pénz is. De csak a munka volt vele, a sok mosogatás. Ha össze-
gyűlt egy kis pénz, máris kellett venni szénát, szalmát. Haszon 
nem volt... 

Mikor leégtünk, a Száli néninél laktunk. 1959-ben volt a tűz. 
Kéménysepréskor a petróleumus söprű okozta. Amíg élek, nem 
felejtem el. Épp a kórházban voltam a postával, mikor szóltak, 
hogy nagy a baj, ég a ház. Jó szomszédaink voltak, mindent 
kihordtak, de a dunyhára ráesett egy égő cserép, hát középen 
kiégett. Utána sokan hívtak, hogy lakjunk náluk. Egy hétig a 
Lencsi néninél is laktunk. Közel volt, egy konyhán főztünk. 
Azután a Scheili Boris – a Bora és az Anci anyukája – hívott, 
lakjunk ott, amíg az Anci férjhez megy. Ott minden volt, fürdős-
zoba is. Mindenki nagyon kedves volt. Itt présház volt lim-
lommal, kamra, istálló.A tűz után építettük ezt a szoba-konyhát. 
A Viki néni belépett a tsz-be a földekkel, így minden az ő nevére 
jött vissza. A Schloss-kert, az Ackerli és a többi. Engem a földek 
nem érdekeltek, nem is kaptam belőle még egy krumplit sem. A 
Schorschim mindig azt mondta: „Lass, thes is a armi Witwe mit 
zwa Khinder”. 

A férjem nem járta meg a frontot, hamar leszerelték, nem úgy, 
mint az Imre. Szegény ott volt, mikor a Horthy lezuhant. Sok 
sógornő nem állhatja egymást, van diferencia. A Mariskával 
olyan jól megvoltunk, ő is jött, én is mentem ki hozzá. Nagys-
zerűen sütött. Nekem mindenem a sütemények. Nála mindig 
volt. És ott volt az Imi gyerek, amit az kinőtt, kis ruhát, fehér-
neműt, mindent a Mariska nekem adott. Nagyon aranyos volt, 
nagyon szerettem. 

Nekem nagyon jó gyerekkorom volt a Friedléknél. Az életem-
ben volt rossz is, jó is. A Zsuzsikám többször bevisz magához 
Pestre. Szegény Ilikém nemrég halt meg. Sok szenvedéstől sza-
badult meg, el kell fogadni. A vőm, unokáim és unokamenyeim 
tüneményesek. Balázs most nyáron vitt föl a várba és vitt min-
denhova keresztül-kasul. Imádom őket. 

                            Lejegyezte: Fieszl Béláné és Kiss Károlyné 
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Alakítsunk kórust! 
 

Javaslom, hogy alakítsunk kórust, amelyik nemzeti ünnepeink alkalmával 
kiáll és szépen, tisztán elénekli a Himnuszt és a Szózatot.  

Nem tudom, hogy Önök hogy vannak vele, de engem, amikor a Himnuszt 
vagy a Szózatot hallom, sok torokból, szép hangerővel, tisztán, szívvel 
énekelni, mindig eltölt egy hihetetlen jó érzésű bizsergés a mellemben és a 
hátamon. Nem tart sokáig, de amíg tart, az a néhány pillanat megmutatja, 
hogy hová tartozom, hogy mit jelent magyarnak lenni, hátunk mögött ezer év 
történelmével, dicsőségével és kudarcaival. Amikor az ember a Himnuszt 
hallja, akkor nem az a fontos, hogy hány háborút nyertünk meg vagy vesztet-
tünk el történelmünk során. Még csak az sem lényeges, hogy jelenleg a 
normális és természetes Magyarország egyharmadán élünk. Az egyedül 
fontos az, hogy úgy érezzük, hogy eggyé tartozunk, és úgy énekeljünk, hogy 
tudjuk azt (és bizonyság erre egész eddigi hányatott történelmünk), hogy ez 
az ország és ez a nép fenn fog maradni itt, Európában, az idők végezetéig. 

Ennek a hangzásnak és ennek az érzésnek a hiánya fogott el most a március 
15-i ünnepségen. A zenekar eljátszotta a Himnuszt, és az ünnepség végén a 
Szózatot. A jelenlévők énekeltek ugyan a maguk módján, de nem volt hang-
zása, nem volt ereje az éneknek; nem volt, mi megbizsergesse a lelket. Úgy 
gondolom, hogy sokkal hatásosabb lenne, ha egy visegrádi önkéntesekből 
álló kórus adná meg az „alaphangot”, énekével emelné minden városi ren-
dezvényünk színvonalát és hozzájárulna az esemény vagy évforduló méltó 
ünnepléséhez.  

Kedves Pedagógusok! Mint „hivatalból” jó hangú értelmiségiek, álljatok a 
sor élére! Segítsetek egy városi kórust alakítani! Hadd szóljon nemzeti ün-
nepeinken a Himnusz és a Szózat szépen, ahogy kell, ahogy illik egy magyar 
ünnepségen. Szívesen vállalom a szervezés munkáját. Hívjon fel, akinek 
kedve van a visegrádi kórusban énekelni. Nem jelent ez nagy lekötöttséget 
senkinek. Nem hivatásos kórusról van szó. Csupán arról, hogy megtanuljuk 
és elénekeljük nemzeti dalainkat nemzeti ünnepeinken. Szépen, tisztán, 
lelket bizsergetően.                                              Abonyi Géza 

 

Csatlakozás a Flóra-díjhoz 
 

Szeretnénk csatlakozni a Flóra-díjhoz, mely az újság hasábjain bemutatja 
azokat az épületeket, utcarészleteket, kerteket, amelyek ízléses díszítésükkel, 
rendezettségükkel, szép látványukkal becsületére váltak a tulajdonosának 
éppúgy, mint egész városunknak. Két civil egyesület vezetősége most úgy 
határozott, hogy idén áprilistól kezdődően havonta egy-egy szép házat, 
házrészletet vagy kertet részesít ebben a díjban. Az egyesületek felajánlása 
alapján a díj – az oklevél mellett – egy erre az alkalomra tervezett tűzzománc 
alkotás, valamint egy élővirág kompozíció virágtartóval. A díjazottat a 
Gardena cég is megajándékozza különféle hasznos kerti szerszámmal, felsze-
reléssel. A Flóra-díjat a két egyesület tagjaiból álló bizottság ítéli oda, és a 
Visegrádi Hírek teszi közzé, fényképen bemutatva a díjazott házat vagy 
kertet. Az egyéni Flóra-díj mellett szeretnénk bemutatni a város legszebb 
vagy legrendezettebb utcájának, utcarészletének fényképét is. Ezt nem kísér-
né külön díjazás, de mindenképpen szeretnénk elismerni azoknak a lakosok-
nak a hozzáállását, teljesítményét, akik nem csak a saját portájukkal törőd-
nek, hanem lakóhelyük tágabb környezetére is igényesek. 

Kérjük, fogadják szeretettel a felújított kezdeményezést. Reméljük, hogy a 
Flóra-díj hozzájárul városunk még szebbé, még barátságosabbá válásához. 
                                                    Visegrádi Szövetség Egyesület 

Visegrád Turisztikai és Városszépítő Egyesülete  
 

Javaslat Flóra-díjra 
 

A CBA-val szembeni Nádler-ház felújítása során annak ellenére, hogy a 
teljes vakolatot leverték, az ott található fecskefészkeket példás módon 
megkímélték a rongálástól úgy, hogy a nemsokára megérkező fecskecsalá-
dok birtokukba vehetik az ősszel elhagyott ,,otthonaikat”. 

Minden elismerést megérdemelnek a felújításban érintettek! 
                  Szabó József 

A művelődési ház szeretettel meghívja 
Visegrád lakosait 

a hónap utolsó péntekén megrendezendő 
előadás-sorozat következő alkalmára, mely 
2005. április 29-én (péntek) 18 órától lesz 

a könyvtárban 
Ebben a hónapban 

Mórocz Zsolt 
előadását 

hallgathatják meg 

József Attila születésének 
100. évfordulója alkalmából 

„…az igazat mondd, ne csak a valódit” 
címmel. 

Mindenkit szeretettel várunk! 

 

Szeretettel hívunk mindenkit 
a Telgárthy-réten rendezendő szokásos 

MAJÁLISRA 
10 órától a korábbi évek hagyományaihoz  

hasonlóan játékos versenyek lesznek,  
főleg gyerekek számára 

(lepényevés, tojásdobás, kötélhúzás stb.), 
de várjuk a játékos kedvű felnőtteket is! 

Délben a vállalkozó szellemű jelentkezők 
megmászhatják a májusfát 

Reméljük, jó idő lesz! 
Mindenkit szeretettel várunk! 

 

Mátyás Király Művelődési Ház 
tisztelettel meghívja a város lakosságát 

a művelődési házba 
2005. május 7-én (szombaton) 16 órára 
az Abu Ramla Szahara-expedíciót 
(Szudán, Napata-Meroe 2003) bemutató 

fotókiállítás megnyitójára 
A kiállítást megnyitja: 

Gebauer Szabolcs, Kálazy András  
és Kersánszky Tamás 

A kiállítás 2005. május 25-ig 
tekinthető meg  

a könyvtár nyitva tartása szerint 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 

 
Pár sor ismét a moziról 

 

A 33 évvel ezelőtt felújított mozira már igencsak 
ráfér a felújítás, a csinosítás. Ennek első részeként 
április 1-jére elkészült a vizesblokk felújítása. A 
teljesen megújult rész tiszta, szép, egyszerű, de 
kultúrált. Terveink szerint hasonló módon fokoza-
tosan otthonosabbá, szebbé kívánjuk tenni ezt az 
intézményt is. Ezzel is szeretnénk a látogatók 
kiszolgálását jobbá, igényesebbé tenni.  

Köszönjük a GAMESZ dolgozóinak az a sok 
munkát, amit a felújítás alatt végeztek. 
                                                        Mikesy Tamás 
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Helyreigazítási kérelem 
 

A Visegrádi Hírek 2005. márciusi számának 8. oldalán 
,,Öröm” címmel Kiss Károly (VSZ) cikkében tévesen írta, 
hogy a Zsitvay-kilátó avatásán is voltak pártok. 

Az igazság az, hogy Miakich Gábor országgyűlési képvi-
selőt, az Országgyűlés Kulturális Bizottságának tagját 
kerestem meg és ő készségesen segített – csak a következő 
ciklusban lett Szentendre polgármestere MSZP-jelöltként – 
a Görgey-bérc helyreállításában. 

A kulturális bizottság 100.000 Ft-tal támogatta a helyreál-
lítást. 

Szeretném még megjegyezni: sem a Görgey-bérc felújítási 
ünnepségén, sem a Zsitvay-kilátó névvisszaadóján pártpoli-
tika nem volt jelen. 

A Zsitvay család képviselőjeként Schandl János tájékoz-
tatott, hogy a hat oldalból az általam jegyzett négyben sem 
pontatlanság, sem a családra sértő információk nem jelen-
tek meg. 

A hiteles tájékoztatás érdekében:                  Erdős Péter                        
 

Emlék és visszaemlékezés  
a Zsitvay családra 

 

Már gyermekkoromban ismert volt Zsitvay Tibor háza. 
Gyermekfejjel többször is ott jártam; tudniillik az édes-
apám trafikos volt, ő szállította a dohányt és az újságokat. 
Nekem kellett az árukat bevinni hozzájuk. Abban az időben 
nyáron sajnos, nem volt olyan ruházatunk, mint a mai 
napig, így mezítláb és klott gatyában vittem nekik a rendelt 
árut.  

Egyszer azt mondta a kegyelmes asszony (akkor azt kel-
lett mondani): ,,Kisfiam, mondd meg édesanyádnak, hogy 
jöjjön le.” Én meg úgy megijedtem, azt hittem, rosszat 
csináltam. Szegény édesanyám le is ment; azt mondta a 
kegyelmes asszony: ,,Szinay néni, itt van tíz pengő. Ve-
gyen a fiának rendes ruhát, többet ne jöjjön ide félmezte-
len.”  

Úgy is lett. Bementünk Vácra, s vettünk ruhát, cipőt, ha-
risnyát, úgy kellett bemutatni a kegyelmes asszonynak. 

1947 őszén Pesten voltam inas a bátyámnál. Ott is laktam 
nála egy-két hónapig. Ugyanis a sógornőm ott szolgált a 
Zsitvay családnál mint szobalány. Ő mosott és vasalt náluk, 
és elvittük hozzájuk a mosott, vasalt ruhát. Úgy emlék-
szem, az Andrássy út körül laktak. El is mentünk hozzájuk. 
Az előszobában ott sorakoztak a bőröndök, ott láttam 
utoljára az öreg, szomorú Zsitvay Tibort a fotelbe süllyed-
ve. Akkor kellett neki elhagyni Magyarországot. Ez volt az 
utolsó emlékem a Zsitvay családról. 

Id. Szinay István 
 

József Attila: 
 

TAVASZ VAN! GYÖNYÖRŐ! 
 

 Tavasz van, tavasz van, gyönyörű tavasz, 
 a vén Duna karcsú gőzösökre gondol, 
 tavasz van! Hallod-e? Nézd, hogy karikázik 
 mezei szagokkal a tavaszi szél. 
 

 Jaj, te, érzed-e? Szerető is kéne, 
 friss, hóvirághúsú, kipirult suhanás. 
 Őzikém, mondanám, ölelj meg igazán! 
 Minden gyerek lelkes, jóízű kacagás! 
 

 Tavasz van, gyönyörű! Jót rikkant az ég! 
 Mit beszélsz? korai? Nem volt itt sose tél! 
 Pattantsd ki a szíved, elő a rügyekkel – 
 a mi tüdőnkből száll ki a tavaszi szél! 

FELTÁMADÁSI MENET 
 

Kedves igenlő Honfitársaink! 
A 2004. december 5-i népszavazás feketén-fehéren megmutatta, 

hogy a nemzeti újjászületésre lélekben egyelőre csak néhány mil-
lió magyar ember kész. Az igenlők és az igenre vártak. Kezdemé-
nyezésünk rájuk épül, s közülük kivált azokra, akik a keresztény-
keresztyén feltámadás hitében óhajtják a nemzeti újjászületés 
eljövetelét. Mindazonáltal azokért a felebarátainkért cselekszünk, 
akik nem akarták vagy nem bírták kimondani az igent. 

2005-től kezdve minden esztendőben szeretnénk egy Kárpát-
medencei méretű feltámadási menetet tartani. Az idei ünnepi me-
net húsvétvasárnap a Balatontól indult, és ötven nap múlva feje-
ződik be a csíksomlyói pünkösdi búcsún. Nagyszombaton, a titok-
zatos ,,első előtti” napon a feltámadási menet jelvénye Tihanyban 
várakozott (a kálváriás egykori Attila-domb, I. Endre király bencés 
apátságbéli sírja és a Szent Koronával megkoronázott utolsó ma-
gyar király, IV. Károly utolsó honi szállása világában), majd át-
hozva Zamárdiba, elindult ötven napos útjára, hogy hirdesse min-
denütt a Feltámadott Krisztussal való szövetségünket, s nemzeti 
feltámadásunk tiszta vágyát. Amiképp a feltámadást a Szentlélek 
kiáradása követte, a feltámadási menetnek sem lehet más célja, 
mint a magyarok somlyói pünkösdi búcsúja. E nemzeti erőfeszítést 
ott ajánltatnánk fel, bízva hittel az Ég kegyelmi válaszában. 

A körülbelül 40 km-ként újabb és újabb közösség által továbbí-
tott feltámadási jelvényre az útjukba eső települések képviselői 
egy szalagot kötözhetnek fel. A szalag igenlő üzenet minden ma-
gyarnak. Jó volna, ha Csíksomlyón az együvé tartozást kifejező 
jelek már oly számban ,,repecselnének” a szélben, hogy lenyűgöz-
né látványa a búcsújárókat! 

Jézus Krisztus mondja: ,,Én vagyok az út, az igazság és az élet!” 
A feltámadási jelvény április 17-én vasárnap 17 óra körül érkezik 

városunkba a felvidéki Köbölkútról. A deltánál fogadjuk a mene-
tet, innen kísérjük a templomba az esti szentmisére. Másnap ke-
rékpárokon továbbítjuk a jelvényt Galgamácsára. Minden érdeklő-
dőt szeretettel várunk a Kárpát-medencei feltámadási menetben 
való részvételre. 

További információ kérhető a helyi szervezőktől: Szabó család, 
tel.: 397-224. 
 

BIONET termékek 
 

Mágnesszipka: A dohányzást, káros hatását nagymértékben 
csökkenti azzal, hogy kiszűri a kátrány 30%-át, és nem rakódik 
le a tüdőre. 
Vízkezelő: Eltávolítja a csövekben lerakódó vízkövet, és meg-
lágyítja a vizet. A mosáshoz nem kell Kalgont használni. 
Mágneses talpbetét: Enyhíti a gerinc- és a lábfájdalmakat. A 
benne elhelyezkedő mágnes jótékony hatást fejt ki a belső szer-
vekre is. A szülési fájdalmat is megszünteti. 
Ózonizátor: Szagtalanít, elősegíti a seb gyógyulását, enyhíti a 
fulladásos rohamokat. Óvodákban, kórházakban és háztartá-
sokban is alkalmazható. Enyhíti az allergiás tüneteket. 
Érdeklődni lehet: Pintér Istvánnénál, Visegrád, Harangvirág u. 
23. szám alatt este 7 óra után, a 06 (20) 478-6073-as és a 397-
199-es telefonszámon vagy a KÁOSZ üzletházban. 

 

Albérlet, lakáskiadás Visegrádon 
Tel.: 06 (30) 966-9288  
vagy 06 (26) 398-287 
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2004–2005. ,,Szigeti Antal” 
teremlabdarúgó kupa beszámoló 

 

 Név Mérkőzés Győzelem Döntetlen Vereség Pont Gólkülönbség 
1. Don Vito 27 26 0 1 78 244:  61 
2. Dream Team 27 20 3 4 63 145:  52 
3. Real Briganti 27 20 0 7 60 192:  97 
4. FC Botláb 27 18 2 7 56 132:  87 
5. Suhanók 27 17 3 7 54 129:  63 
6. Doki Team 27 17 1 9 52 131:101 
7. Kávézó Rendőrök 27 12 2 13 38 95:116 
8. Silvanus 27 11 2 14 35 104:122 
9. Zinger 27 11 2 14 35 91:102 

10. Bakter Brothers 27 9 5 13 32 71:112 
11. TBC-Kősas 27 9 0 18 27 82:135 
12. Green Dewils 27 6 4 17 22 72:101 
13. Meglepetés 27 4 1 22 13 67:172 
14. Pemzli Geng 27 3 0 24 9 53:185 

 

Az elmúlt évekhez hasonlóan ismét megrendeztük az 
emlékkupát. Mint már beszámoltam róla, az évek folya-
mán jó néhány új csapattal színesedett a paletta. Ez a fo-
lyamat 4-5 évvel ezelőtt kezdődött, amikor az egyre szín-
vonalasabb csapatok összeállításához a csapatkapitányok a 
környező falvakból is kezdtek játékosokat toborozni, évről 
évre egyre nagyobb létszámban. Ezek a játékosok később 
saját ismerőseikkel új csapatokat alkotva jelentek meg a 
kupán. Így fordulhatott elő, hogy idén 3 csapatban nem 
volt egy visegrádi sem, és további öt csapatban csak cse-
kély mértékben. Ezzel párhuzamosan a visegrádiakból 
kiállított csapatok kiszorultak az első helyekről, és óriási 
erőkülönbségek keletkezhettek a csapatok között. 

Összedugtuk tehát a fejünket néhány csapatkapitánnyal, 
és a következő kupára változásokat szeretnénk bevezetni. 
Ebben meghatároznánk az idegen játékosok arányát a 
csapatokban, ill. hogy milyen arányban lehetnek a pályán. 
A másik változat, mely jó néhányunk számára szimpatiku-
sabbnak bizonyult, hogy két kupát szerveznénk, egyiknek 
visszaadnánk a régi jellegét a már említett módosításokkal, 
másikat pedig még szabadabbá kívánjuk tenni. Ebben az 
esetben viszont a környező településeken is reklámozni 
kell, és komoly motivációval szükséges előrukkolni, hogy 
megfelelő létszámban legyenek a jelentke- 

zők. Ez a kupa pénzdíjas lenne, melyet szponzorok bevo-
násával és magasabb nevezési díj befizettetésével szeret-
nénk megvalósítani; így a kupa természetesen gyarapítaná 
a terem bevételeit is. 

A két kupát továbbra is télen rendeznénk meg. Amit még 
nem sikerült eldöntenünk, hogy párhuzamosan vagy egy-
mást követően legyenek megrendezve. Amennyiben mind 
a két kupát megrendezzük, úgy a nyílt kupa második for-
dulóján már csak a legjobb csapatok vehetnének részt, 
újabb nevezési díj ellenében, hogy a nézők kiegyensúlyo-
zottabb, izgalmasabb mérkőzéseket láthassanak. Azt még 
fontolgatjuk, hogy ezt a szabályt a visegrádiaknak szerve-
zett kupán bevezetjük-e. 

A 140 focista és a nézők nevében köszönjük az önkor-
mányzatnak, hogy kedvezményesen bérelhettük a termet; 
Zeller Tibornak a vacsorát, amit a díjkiosztó ünnepségen 
felszolgáltak; köszönjük azok nagylelkűségét is, akik csa-
patokat szponzoráltak. A magam nevében köszönöm azok 
segítségét, akik munkájukkal, tanácsaikkal segítettek a 
kupa szervezésében, lebonyolításában. Utoljára, de nem 
utolsósorban a focistáknak köszönöm a sportszerű és fe-
gyelmezett magatartást és a lelkes részvételt. 

Szívből kívánok mindenkinek egészséget és erőt a követ-
kező kupához is! 

Bártfai István 

 
Bozsik Labdarúgó Akadémia Torna  

Visegrádon 
 

A MOL Rt. És az OTP Bank Rt. Támogatásával életre 
hívott OTP–MOL Bozsik Labdarúgó Akadémia célja, 
hogy segítse a hazai futball utánpótlás-nevelését, a fiatalok 
teljesítmény-orientált felkészítését, képzését, egyben hoz-
zájárul a hazai labdarúgás színvonalának emeléséhez. Az 
OTP–MOL Bozsik Labdarúgó Akadémia keretén belül 
2005. április 2-án (szombaton), 9 órai kezdettel gyermek 
labdarúgó tornát rendeztünk. Három korosztályban (U-7, 

U-9, U-11) mérték össze tudásukat a leányfalusi, a 
dunabogdányi, a tahitótfalusi, a szigetmonostori és a vi-
segrádi gyermekek. 
Másfél éve kezdtük el a foglalkozásokat külön a gyerme-
kekkel is. Szendrei Lajos személyében segítőm is lett – 
amit  nagyon  köszönök  neki –, és  így  párhuzamosan az 
ifistáknak is tudtam edzést tartani. A tél folyamán rendkí-



vül sokat fejlődtek a gyermekek, komoly edzéseket tartot-
tunk nekik. 

Mindezen előzmények után nagyon izgatottan készültünk 
a mérkőzésekre a gyermekekkel, hiszen ez volt az első 
komoly megmérettetésük. Az időjárás is kedvezett nekünk, 
hiszen gyönyörű, napsütéses időre virradtunk szombaton. 
A visegrádi focipályán zajlott a torna, ahol 3 meghatáro-
zott méretű focipályát jelöltünk ki a 3 korosztálynak. Ott 
zajlottak a mérkőzések. Az U-7 korosztályban (6-7 éve-
sek) 4 fő, az U-9 korosztályban (8-9 évesek) 5+1 fő és az 
U-11 korosztályban (10-11 évesek) 7+1 fő 
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ifistáknak is tudtam edzést tartani. A tél folyamán rendkí-
vül sokat fejlődtek a gyermekek, komoly edzéseket tartot-
tunk nekik. 

Mindezen előzmények után nagyon izgatottan készültünk 
a mérkőzésekre a gyermekekkel, hiszen ez volt az első 
komoly megmérettetésük. Az időjárás is kedvezett nekünk, 
hiszen gyönyörű, napsütéses időre virradtunk szombaton. 
A visegrádi focipályán zajlott a torna, ahol 3 meghatáro-
zott méretű focipályát jelöltünk ki a 3 korosztálynak. Ott 
zajlottak a mérkőzések. Az U-7 korosztályban (6-7 éve-
sek) 4 fő, az U-9 korosztályban (8-9 évesek) 5+1 fő és az 
U-11 korosztályban (10-11 évesek) 7+1 fő játszott. A két 
kisebb korosztályban 10 perces, a nagyobb korosztályban 
15 perces játékidő volt. Minden korosztálynál volt egy 
független pályafelügyelő, aki írta a jegyzőkönyvet és kivá-
lasztotta a legügyesebbeket. 

A Bozsik-program nem a versenyre helyezi a fő hang-
súlyt, ezért nem is jutalmaztuk a helyezetteket. A kiemel-
kedő ügyességű gyermekek oklevelet kaptak. (Minden 
gyermeket megajándékoztunk csokoládéval.) 

A visegrádiak közül oklevelet kaptak: 
U-7 korosztály   
legjobb hátvéd:  Fekete András 
legjobb góllövő:  Szalai Ádám 
U-9 korosztály   
legjobb hátvéd:  Sziráki Márk 
legjobb cselező:  Szedlacsek Bence 

U-11 korosztály   
legjobb passzoló:  Berkesi Gergő 
legjobb góllövő:  Meszárek Norbert 
legjobb kapus:  Kecskés Lehel 

Nagyon büszke vagyok/büszkék vagyunk mindegyik 
gyermekünkre, mert kiemelkedően teljesítettek, nagyon jól 
játszottak és nagyon ügyesek voltak! 

Ez a sportesemény nagyon jó lehetőség volt arra, hogy a 
gyermekek és a szülők, nagyszülők együtt kellemesen 
eltölthettek egy délelőttöt. Köszönjük a Staberecz cégnek 
a kapuk gyors elkészítését, a szülők támogatását, Dudás 
Ancsáéknak a finom süteményeket, a VSE támogatását és a 
Szalai család, valamint családtagjaink maximális segítsé-
gét, a Visegrádi Ásványvíz Kft.-nek az ásványvizet! Külön 
köszönöm azoknak az ifistáknak  a segítségét, akik már 
kora reggel óta segítettek nekünk. Hiszen szombaton 13 
órától bajnoki mérkőzést játszottak Visegrádon a Dunaka-
nyar SE ellen, melyet meg is nyertek nagyon jó játékkal 
3:1 arányban. A hétvége eredményességére a felnőtt csa-
pat tette fel a koronát, ők vasárnap Leányfalun 4:0-as 
győzelmet arattak. 

Az OTP–MOL Bozsik Akadémia legközelebbi torná-
ja 2005. április 15-én, pénteken 14 órakor lesz Tahi-
tótfaluban.  

Kérjük, jöjjenek szurkolni minél többen a gyermekek-
nek! 

                                               Szedlacsek János (Dugó) 
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ÚJDONSÁG! 

A Harmonia Stúdióban 

Megújult környezetben 

– ÁLLÓ SZOLÁRIUM 
   (60 turbócsöves, higiénikus, gyors barnulás 
   már 3, 6, 9 perc alatt, teljes testfelület 
   foltmentes barnítása) 
– fekvő szolárium 
– fodrászat 
– kozmetika 
   (a bőr mélytáplálása elektromos áram, 
   ultrahangkezeléssel, thermo pakolással, 
   arcvasalással) 
– gyógymasszázs 
   (mézes test- és arcmasszázs, svédmasszázs) 
– manikűr, pedikűr 

Bejelentkezés:  
Erika, Angéla üzlete, Fő u. 62. 
398-206 
06 (20) 36-88-933 
06 (20) 35-90-123 

 

HITELKÖZVETÍTÉS 
PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁS 

 

Magánszemélyek részére: 
– családi ház építése, vásárlása, felújítása 
– szabad felhasználású hitel ingatlan  
   fedezete mellett 
– hitelkiváltás 
   (forint, euro és svájci frank alapú hitelek) 
Vállalkozások részére: 
– beruházási és forgóeszközök finanszírozása 
   (max. 30 millió Ft) 
– euro alapú hitelek  
   (max. 125 ezer euro) 
– fejlesztési projektek 
   (max. 250 ezer euro) 
– hitelkiváltás 

VOLKSBANK Hungary képviseletében: 
Hadházy Katalin 
okl. gazd. agrármérnök 
szaküzemgazdász 
(20) 950-6880 
e-mail: katalin.hadhazy@netposta.net 

Állatorvosi rendelő 
2022 Tahi, Elekfy Jenő u. 4. 

Dr. Patócs András 
Telefon:  

(26) 387-177, 06 (30) 290-7082 
Fax: (26) 387-177 

SZOLGÁLTATÁSAINK: 
széles körű sebészeti, szülészeti,  

belgyógyászati ellátás, 
védőoltások, veszettség elleni oltások, 

röntgen,  
diszplázia szűrőállomás, 

baleseti sebészet, 
mikrochip-behelyezés, 

útlevél-kiállítás 

Rendelés: 
hétfő, szerda, péntek: 16–19-ig, 

szombat: 9–12-ig 

Egyéb időpont telefonegyeztetéssel 

 

VILLANYSZERELÉS  
Balogh István 

Tel.: 06 (30) 550-6508 

 

Visegrádon 
gyönyörő panorámával 

rendelkezı 

hét szoba összkomfortos 
lakás 

(panzió) 
a Thermál Szálló mellett 

teljes berendezéssel együtt 
kiadó, bérbeadó! 

 

Érdeklıdni lehet: 
06 (30) 520-3554-es telefonon 
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INGATLANKÖZVETÍTŐ 
IRODA 

 

Különböző árfekvésű eladó 

               – családi házakat, 
               – üdülőket, 
               – telkeket 

keres ügyfelei részére 
 

Adásvétel esetén  
a szerződést lebonyolítjuk 

 

KÉT-TAKI BT. 
Ingatlanközvetítő 

2025 Visegrád,  
Mátyás király u. 23. 

 

Telefon:  
(26) 397-108 

06 (30) 9651-410 

 
 

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 nyitvatartási ideje: 
 

hétfő–péntek  9–18 óráig 
szombaton–vasárnap  9–12 óráig 

 

Várjuk szeretettel! 

Építkezik, átalakít, felújít?  
Ne menjen messzire, nálunk mindent megkap! 

8 éve a Szigeten 

Kelemen Kft. 
GÁZ, VÍZ, FŐTÉS, SZERELVÉNY BOLT  

Tahitótfalu, Szabadság út 15.  
(bent a szigeten, 

a Kék Duna Szövetkezet udvarán, a váci rév felé) 
Hívjon!  Tel./fax: (26) 386-721, 06 (30) 951-5484 

Nyitva tartás: h–p 7.30–16.30, szo 7.30–12.00 
AKCIÓINK: 

– RADEL acél lapradiátor listaár: –19%, 
– TEKA konyhai beépíthető készülékek szett akciója –20%, Móra 
   gáztűzhely, 
– BUDERUS kombi turbós 24 kW 170.000,– Ft, 
– VIESSMANN kombi turbós 24 kW 220.000,– Ft, 
– RENOVA Star és BAXI Mein kéményes 24 kW kombi 116.000,– 

Ft, turbós 138.000,– Ft, 
– HAJDÚ villanybojler 120 l-es 36.500,– Ft, 
– FERROLI Tantaqua 30 kW öntöttvas álló gázkazán 100 l-es 

beépített tárolóval 295.000,– Ft, 23 kW-os 273.800,– Ft, 
– TEKA mosogatók. KLUDI LOGO-MIX csaptelep –10% 

MINŐSÉGI TERMÉKEK KEDVEZŐ ÁRON: 
– Alföldi mosdók, WC-k, Kludi, Mofém, Grohe, Hansgrohe csapte-

lepek, akryl kádak, zuhanytálcák, zuhanykabinok (Ravak, 
Sanplast, HÜPPE), 

– Keringető szivattyúk (Grundfoss 25/60 22.350,– Ft, Halm [német] 
cirkóba szerelhető 19.900,– Ft), elektromos vízlágyító 14.875,– Ft, 
Vaillant, Junkers, Termomax 

– Senco szénmonoxid érzékelő, elemes 15.400,– Ft, vezetékes 
11.800,– Ft, 

– Viega gázpress és viega forrasztós rézidomok, ötrétegű csövek, 
idomok. 

Kivitelező kiválasztását megkönnyítjük!  
Építtetőknek kiemelt kedvezmény! 

Jöjjön, igyon meg egy forró csokoládét, és közben nézzen szét ná-
lunk! 

K ed vező  á ra k !  K ed vező  á ra k !   



 

PFEIFER TETİCENTRUM PFEIFER TETİCENTRUM PFEIFER TETİCENTRUM PFEIFER TETİCENTRUM ÉS BARKÁCSBOLTÉS BARKÁCSBOLTÉS BARKÁCSBOLTÉS BARKÁCSBOLT    
 

Nagyszerő kedvezményekkel várja minden régi 
és új vásárlóját a volt tsz területén lévı üzletében! 

Áprilisban kedvezményes áron kínáljuk az alábbi termékeket! 
ÉPÍTİANYAGOK: 
– ISOMASTER EPS-30                2 cm  188,–/m2 
                   4 cm  390,–/m2 
           5 cm  470,–/m2 
– ISOMASTER EPS-100              2 cm  320,–/m2 
           4 cm  667,–/m2 
           5 cm  787,–/m2 
– ISOMASTER H-80         4 cm  580,–/m2 
   (Dryvit)          5 cm  695,–m2 
– ÜVEGSZÖVET (kínai)   122,–/m2 
– ÜVEGSZÖVET 160 g   175,–/m2 
– ISOTEX ezüst tetıfólia   105,–/m2 
– Solflex tél    135,–/m2 
– Solflex nyár    198,–/m2 
– Therwoolin szig.   listaár –35% 
– Terraplast tojásszig.   479,–/m2 
– Ceresit CM-9 csemperag.         25 kg 988,– 
– Ceresit CM-11 fagyálló              25 kg 1566,–/zs. 
– Ceresit CM-16 flex                      25 kg 3233,–/zs. 
– Fenyı főrészáru 2”   45.000,–/m3 
BARKÁCSTERMÉKEK: 
– Kézi körfőrészgép Extpl        1200 W 8990,– 
– Palázó kalapács mágneses  1090,– 
– Gipszkarton körkivágó állítható  999,– 
– Gumipók 2 db                        100 cm 169,– 
– Fafúró klt 6 db                       300 mm 899,– 
– Locsolótömlı olasz                   25 m 1890,– 
– Trapézpenge 5 db   69,–  

Ezen felül minden horganyzott bádogtermékbıl 5% kedvezményt adunk! 
JÖJJÖN EL HOZZÁNK, MEGÉRI! 

2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 1005/3. Tel.: 06 (26) 590-023 
2025 Visegrád, Harangvirág u. 6. Tel.: 06 (26) 397-262 
Nyitva tartás: hétfő–péntek 7–16 óra, szombat 7–12 óra 
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 Kapható:  
 BORDA TERMÉKEK  
 TELJES VÁLASZTÉKA! 

 Április hónapban 
 a házi sütőkolbász  
 és csemege debreceni 
 920 Ft helyett 820 Ft-os  
 KEDVEZMÉNYES ÁRON  
 kapható! 

 MINDEN HÉTEN MÁS-MÁS 
 TŐKEHÚST KÍNÁLUNK 
 KEDVEZMÉNYES ÁRON! 
    

 Vecsési savanyúság 
 nagy választékban! 

 SODEX ho PASS, ENNI KÉK 
 étkezési utalványok beválthatók! 
                     Nyitva tartás:  
  hétfő szünnap  
 kedd 7.00–13.00   

 szerda 7.00–17.00 A 11-es főút mellett jó parkolási lehetőséggel,
 csütörtök 7.00–17.00 udvarias kiszolgálással várjuk 
 péntek 7.00–17.00 minden Kedves Vásárlónkat! 
 szombat 7.00–12.00 Dunabogdány, Kossuth L. út 40. Tel.: 390-350 

 

DUNAKANYAR INGATLANCENTRUM 
Közvetítı és értékbecslı iroda 

Alapította: ZIMÁNYI PÉTER 1996-ban 
 

l  Ingyenes számítógépes nyilvántartás, helyszíni ér-
tékfelmérés, ingatlanforgalmi tanácsadás! 

l  Az ingatlanok kiajánlását és helyszíni bemutatását 
munkatársunk végzi. Teljes körő ügyintézés! 

l  Irodánk ügyvédje megbízóink részére az adásvételi 
szerzıdéseket költségmentesen elkészíti 

l  Házának, telkének eladását bízza szakemberre! 

l  Vevıinknek eladó házakat, telkeket keresünk 
 

Leányfalu, Móricz Zsigmond (fı)út 125. 

06 - 26 - 381 - 431   Mobil: 06 - 209 - 834 - 796 
internet: www.ingatlanok-dunakanyar.hu 

 
 

 

 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, Jung András, 

Kálazy László, Mezei Anna, Mikesy Tamás 
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 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Dunakanyar Vagyonvédelem 
Biztonsági rendszerek kiépítése  
rádiófrekvenciás és telefonos 
távfelügyelet biztosításával, 

vonuló járőrszolgálattal 
Lénárd Péter 06 (20) 9117-775 

Csitneki Tibor 06 (20) 9205-424 

 

Megnyílt a FRISSÍTİ SZALON! 
VISEGRÁD, MÁTYÁS KIRÁLY ÚT 23. 

Szolgáltatásaink: 
             – infraszauna (kétszemélyes) 
             – fodrász (kezdetben heti 2 alkalommal) 
             – manikűr 
             – pedikűr 
             – műkörömépítés 

Április végéig az infraszauna-bérletek  
10% kedvezménnyel vásárolhatók 

Időpont-egyeztetés: (26) 397-108, (30) 9651-410 
Mindenkit szeretettel várunk! 
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ÁPRILISI–MÁJUSI  PROGRAM 
 

április 1. péntek: 
április 2. szombat: 

 
 

április 8. péntek: 
április 9. szombat: 

 

április 15. péntek: 
április 16. szombat: 

 

április 22. péntek: 
 
 

április 23. szombat: 
 

május 7. szombat: 
május 14. szombat: 

Felkai Jam  
ZETOR 
Mystery Gang 
 
Szépülı Városközpont 
Roy és Ádám 
 
Kornélió Tu-Fu Band 
Kiru és a Virganegra 
 
LATIN 
Tátrai Tibor 
és Szőcs Antal Gábor 
Budapest Ragtime Band 
 
Szabó Leslie 
Sipos F. Tamás 

   
 Minden vasárnap zongorázik és énekel 

   a Don Vito pacsirtája, KITTY 
 

A mősorváltoztatás jogát fenntartjuk! 
 

Asztalfoglalás, rendelésfelvétel: (26) 397-230 
 

Visegrád, Fı u. 83. 
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Autoplus Kft.Autoplus Kft.Autoplus Kft.Autoplus Kft.    
2500 Esztergom, Visegrádi u. 44. Te2500 Esztergom, Visegrádi u. 44. Te2500 Esztergom, Visegrádi u. 44. Te2500 Esztergom, Visegrádi u. 44. Tel.: (33) 509l.: (33) 509l.: (33) 509l.: (33) 509----400, (33) 509400, (33) 509400, (33) 509400, (33) 509----410 410 410 410     

Fax: (33) 509Fax: (33) 509Fax: (33) 509Fax: (33) 509----420420420420    
EEEE----mail: mail: mail: mail: autoplus@vnet.huautoplus@vnet.huautoplus@vnet.huautoplus@vnet.hu, , , , www.autoplus.vezess.huwww.autoplus.vezess.huwww.autoplus.vezess.huwww.autoplus.vezess.hu    

    

Szervízszolgáltatásunk köre, melyet magasan képzett kollégáink biztosítaSzervízszolgáltatásunk köre, melyet magasan képzett kollégáink biztosítaSzervízszolgáltatásunk köre, melyet magasan képzett kollégáink biztosítaSzervízszolgáltatásunk köre, melyet magasan képzett kollégáink biztosítanak:nak:nak:nak:    
–––– garanciális és azon túli szervizelés garanciális és azon túli szervizelés garanciális és azon túli szervizelés garanciális és azon túli szervizelés    
–––– általános javítás és szervizelés általános javítás és szervizelés általános javítás és szervizelés általános javítás és szervizelés    
–––– karambolos javítás, fényezés karambolos javítás, fényezés karambolos javítás, fényezés karambolos javítás, fényezés    
–––– környezetvédelmi felülvizsgálat (zöldkártya) környezetvédelmi felülvizsgálat (zöldkártya) környezetvédelmi felülvizsgálat (zöldkártya) környezetvédelmi felülvizsgálat (zöldkártya)    
–––– mőszaki vizsgára felkészítés és vizsgáztatás mőszaki vizsgára felkészítés és vizsgáztatás mőszaki vizsgára felkészítés és vizsgáztatás mőszaki vizsgára felkészítés és vizsgáztatás    



 
 

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 
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HIÁNYZIK 
 
 
 
 

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 
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A Szép Visegrádért díj júniusi nyertesei 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szívvel, és lélekkel 
 

Mint a képen is látható, egy csodála-
tosan gondozott, ízléssel kialakított kis 
kert nyerte el ebben a hónapban a zsűri 
tetszését. A kert a Harangvirág utca 20. 
szám alatt található. Tulajdonosa és 
gondozója – Sitku Pálné – úgy fogal-
mazott, hogy a szíve és a lelke van 
benne ebben a kis kertben. Érdemes is 
megnézni, akár kerítésen kívülről is, 
hogy milyen különös gonddal és szere-
tettel van kialakítva, ápolva minden 
darabkája és minden szeglete. 

Gratulálunk! 

 
 
 
 
 

 
A múlt emlékeinek  
megbecsülése 

 

A 11-es út mellett, a római őrtorony 
romjai kivételesen szép környezetben 
fogadják az arra járót. A tisztaság, 
gondosan ápolt gyep, a szép tujasor 
igényességről és a múlt iránti tisztelet-
ről tanúskodik. 

Zeller Ferenc az önkéntes „gazdája” 
és gondozója már évek óta ennek a 
területnek, amelyik a központtól vi-
szonylag távoli fekvése ellenére is 
méltán mondható a város egyik leg-
szebb kis darabjának. 

Köszönjük és gratulálunk!        

                                        Abonyi Géza 
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 „Magasra száll az ember dallama” 
 

,,Áprily-hét anno” 
 

7. rész: 1992. november 9–16.:  

műfordítások és vendégek Parajdról 
 

Az előző részt azzal zártam, hogy tulajdonképpen 1991-
től már pedagógiai tudatossággal szerveztük meg az Ápri-
ly-hét eseményeit. Mint látni fogjuk, 1992-től egyre gaz-
dagodó programmal jelentkeztünk, igyekeztünk már for-
mai elemekkel is (meghívó, emléklap, tudósítások) az 
eseményre irányítani a környezetünk figyelmét. Kialakul-
tak a hét állandó elemei, amit minden év Áprily-hét ese-
ményeibe beiktatunk elsősorban a november 14-i Áprily-
napon.  

Ezek az állandó elemek a következők: 

– minden tanulócsoport tiszteleg Áprily sírjánál, 

– a 7. osztály megnézi az Áprily-völgyben lévő lakóhá-
zat, tiszteleg az emléktáblánál, 

– a 8. osztály az Áprilyról készült ,,Nekem ne lenne ha-
zám?” c. videófilmet nézi meg (ez sajnos, az utóbbi 
években elmaradt), 

– az alsó tagozatosok az Áprily-park szobránál teszik 
tiszteletüket, 

– a református istentiszteleten is megemlékeznek Áprily 
Lajosról. 

1992-ben a költő születésének 105., iskolánk névadásá-
nak 5. évfordulója volt. 1990-től már a parajdi iskolakap-
csolat is befolyásolta rendezvényeinket, s ha lehetőségünk 
adódott, akkor ezzel is éltünk. 1992-ben – emlékezetem 
szerint – még sok kialakulatlan és bizonytalan tényező 
befolyásolta a rendszerváltozás utáni magyar oktatáspoli-
tikát. Ilyen volt pl. a nyelvoktatás kérdése: az orosz nyelv 
tanítása már nem volt kötelező, ahol lehetőség adódott, az 
iskolák beindították az angol vagy német nyelv tanítását. 
Iskolánkban így három idegen nyelv oktatása történt: a 
német nemzetiségi nyelv 1. osztálytól, az angol nyelv 
fakultatív oktatása 4. osztálytól, illetve ebben az időben a 
felső tagozatban még az orosz nyelv további tanulását is 
választhatták a ,,kimenő” (7–8. oszt.) tanulócsoportok. 
Meg volt tehát a kellő indíték és háttér ahhoz, hogy 1992-
ben Áprily műfordítói ,,arcát” hozzuk reflektorfénybe. 

Izgalmas és szép téma volt, s iskolánk is rendelkezett 
olyan személyi ,,tőkével”, amit nagyon jól tudtunk haszno-
sítani. A felső tagozatosoknak fordítói pályázatot hirdet-
tünk, melyen mintegy 60 tanuló vett részt. Áprily életraj-
zából ismerjük, hogy nagy jelentőséget tulajdonított az 
idegen nyelvek, más népek kultúrája megismerésének, 
könnyen tanult idegen nyelveket, a műfordítást nem csak 
kereset-kiegészítésnek tekintette, hanem tisztelgésnek a 
német, orosz, román stb. irodalom nagyjai előtt. A fordítói 
pályázaton részt vevő tanulók megtapasztalták a fordítás 
nyelvi, szakmai nehézségeit, alkotói élményt szerezhettek, 
ha sikerült a nyers, szó szerinti (nyelvtani szabályoknak is 
megfelelő) fordítást, költői ,,mű-fordítássá” varázsolni. 
Gondoljunk csak bele: 10–14 éves gyerekek tették próbára 

tudásukat, tehetségüket – természetesen tanáraik segítsé-
gével! Megérdemlik, hogy felidézzük a nyertesek nevét! 

Az angolosok a ,,Stone Soup” (A kőleves) c. népmese-
fordítással próbálkoztak és közülük Burgermeister Ágnes 
és Lelkes Miklós (8. oszt.) voltak a legügyesebbek, a 7. 
osztályos Herr György, a 6. osztályos Tisza Zsuzsa és az 
5. osztályos Csizmazia Csenge is sikeres volt.  

Német nyelvi fordítással már 4. osztálytól próbálkoztak 
a gyerekek. Goethe, Schiller, Johann Herold stb. költők 
verseinek magyarra ,,ültetői” közül a legügyesebbek: 
Schandl Andrea és Szikriszt Ágnes (4. oszt.), Zeller Kitti 
(5. oszt.), Herr György (7. oszt.), Hugai Ágnes (8. oszt.) 
voltak.  

Az oroszosok kollektív ,,műhelymunkát” végeztek, s ők 
ebből szereztek alkotói tapasztalatot. Az eredményhirde-
tésre és díjazásra természetesen az Áprily-napon került 
sor. S ezen a napon a 7–8. osztályosoknak rendkívüli 
élményt nyújtott iskolánk akkor már nyugdíjas tanára, dr. 
Brenner József, aki Ibsen Peer Gynt c. drámájáról – az 
abból készült film részleteinek bemutatásával – tartott 
előadást annak kapcsán, hogy a drámát Áprily Lajos fordí-
totta. Az Áprily-hetek kapcsán mindig figyeltünk arra is, 
hogy az alsó tagozatosok is az életkoruknak megfelelő 
programokkal gazdagítsák a névadóhoz kapcsolható sze-
mélyes élményeiket.  

1992-ben szavaló- és népdaléneklési versenyt hirdet-
tünk, melynek döntőjét az akkoriban nyílt Korona Galéri-
ában rendeztünk meg. A szavalóversenyt Dudás Anita (3. 
oszt.), az énekversenyt Bánó Rita (2. oszt.) tanuló nyerte. 
Élmény volt az alsósoknak Áprily Lajos fiával, Jékely 
Bandi bácsival való újbóli találkozás, aki a különböző 
idegen nyelvekről fordított állattörténeteivel szórakoztatta 
a kicsiket. 

Gazdagította az 1992-es Áprily-hét eseményeit, hogy 
négy parajdi tanár vendégünk volt, rendhagyó tanítási 
órákat, felnőtteknek szóló előadásokat tartottak. Gróh 
Dániel szervezésével egy falukutató építész csoport nyári 
parajdi felméréséből kiállítást rendeztek; parajdi vendége-
ink pedig ehhez kapcsolódóan előadást tartottak. Serényi 
János ,,Parajd és környéke”, Csiki Zoltán ,,Az erdélyi 
magyar irodalom és Áprily Lajos” címmel. A Cseresnyés 
házaspár a népdaléneklési és szavalóversenyen segédke-
zett. Nagy élményünk volt a kisoroszi kirándulás is ezen a 
héten.  

S természetesen nem maradtak el 1992-ben a szakmai 
hét egyéb elemei sem: a pályaválasztási ankét, nyílt tanítá-
si napok, sportrendezvények és szülői fórumok. Új ese-
mény volt, hogy kiemelkedő tehetségű tanulónkat, Lieber 
Györgyit (7. oszt.) egy önálló kiállítás keretében mutattuk 
be. 

Gazdag, tartalmas, szép Áprily-hét volt 1992-ben! 

Mezei Anna  
ny. igazgató 
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Városházi hírek 
 

2005. május 26-i képviselő-testületi ülés 
 

– Visegrád Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete Schmidt Péternét megbízta az Áp-
rily Lajos Általános és Alapfokú Művészeti 
Iskola intézményvezetői feladatainak ellátá-
sával 2005. augusztus 1-jétől, 2010. július 31-
ig terjedő időre. 

–  A testület megbízta a polgármestert, hogy a 
PRO RÉGIÓ felé benyújtott – szúnyoggyérí-
tésre kiírt – pályázathoz együttműködési szer-
ződést kössön Szentendre Város Önkormány-
zatával. 

– Felhatalmazást kapott a városfejlesztési bizott-
ság, hogy a következő ügyekben – árajánlatok 
bekérését követően – döntsön:  
1.)  a Rákóczi u.–Fő u. sarkán lévő játszótér 
felújítása; 
2.)  a Duna-partra 20 db pihenőpad és 10 db 
szemetes edény elkészítése; 
3.)  járda és vízelvezetés szakvéleményének 
elkészítése. 

–  A Széchenyi út 7. szám alatti kempingre 32 
Mft + áfa összegű vételi ajánlatot tett a testü-
let a tulajdonos Pest Megye Önkormányzatá-
nak. 

– Hat helyi civil szervezet összesen 1.604.000,– 
Ft támogatásáról döntöttek a képviselők. 

– Visegrád Város Önkormányzata Esztergom 
Város Önkormányzatával együtt részt vesz az 
INTERRAG III/A közösségi kedvezményes 
program keretén belül a Magyarország–
Szlovákia–Ukrajna szomszédsági programon. 

HIRDETMÉNY 
 

gépjárművek forgalomból történő kivonásáról 
 

A 267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet úgy rendelkezik, hogy a 
gépjármű-tulajdonos köteles a forgalomból véglegesen kivonásra 
szánt, továbbá – amennyiben nem kívánja megjavíttatni – a hulla-
dékká vált gépjárművet a bontónak, a gyártónak vagy az átvevőnek 
átadni. 

A regisztrált bontó-hulladékkezelő tevékenységi engedéllyel ren-
delkező szervezetek 2005. január 1-je óta jogosultak a bontási 
igazolás kiadására. 

A regisztrált hulladékkezelők aktuális jegyzéke a Közlekedési 
Főfelügyelet http://www.kff.hu címén elérhető és letölthető! (A 
honlap főoldalán: a közérdekű információk alatt a „Regisztrált 
bontók – Excel file-ben találhatók, melyben a begyűjtőhelyek egy 
külön munkafüzetben vannak!) 
 

Közös érdek az, hogy 
– a használhatatlanná vált gépjárművek ahhoz a regisztrált (hiva-

talosan elismert) átvevőhöz kerüljenek, akik e tevékenységre 
engedéllyel rendelkeznek, és arra specializálódtak – nem kis 
anyagi ráfordítással –, hogy az európai és hazai követelmé-
nyeknek megfeleljenek;  

– az e körben illegálisan működő helyi szereplőket – melyek némi 
anyagi haszon reményében feketén végeznek felvásárlást – ha 
kell, a hatósági ellenőrzés eszközével is ki kell szorítani;  

– a roncs gépjárművek ne szennyezzék a környezetet;  
– a gépjármű-tulajdonosok egyedi bontással ne kísérletezzenek, 

hanem a használhatatlanná vált és üzemeltetni nem kívánt gép-
járműveket hivatalosan elismert átvevőnek vagy gyártónak ad-
ják át. 

Tóth Tivadar 
                                                                                     aljegyző 

 
 

Tájékoztatás 
 

A közművelődési, ifjúsági és sportbizottság javaslata alapján a képviselő-testület az alábbi döntést hozta az ifjúsági 
alap 2005. első félévi felhasználásáról:   
 

PÁLYÁZÓ SZERVEZET CÉL ÖSSZEG 
1. Szent György Lovagrend  
apródképző: Réti Henrik– 
Staberecz Péter  

– felszerelés 
– ruha 
– tréningpálya  

  80.000 Ft 

2. Áprily Lajos Általános 
és Alapfokú Művészeti Iskola: 
Schmidt Péterné  

Obergünzburgi táborozás  
(24 gyerek + 6 felnőtt) 

150.000 Ft 

3. Áprily Lajos Általános 
és Alapfokú Művészeti Iskola: 
Schmidt Péterné, Mezei Anna –
Hábel József  

Parajdi testvériskolával közös táborozás Hévízen  
(33 gyerek + 7 felnőtt) 

100.000 Ft 

4. Nyári napközis tábor: 
Bártfainé Répás Ildikó  

Kirándulások utazási költségére (Balatonederics, Aggtelek) 
Megjegyzés: ha a résztvevők száma a tervezett 22 főnél több 
lesz, a vezető a második félévi keretből kiegészítő támogatást 
kérhet a teljes utazási költség fedezetére  

100.000 Ft 

5. Junior kör: 
Bártfainé Répás Ildikó  

Eszköz- és anyagszükséglet leadott számlájának térítése    27.885 Ft 

Összesen:   457.885 Ft 
 

                                Mezei Anna, a közművelődési, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
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Az Igazságügyi Minisztérium 
 

TÁJÉKOZTATÓJA 
 

a jogi segítségnyújtás igénybevételének feltételeiről 
 

A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 
biztosítja a szociálisan rászorulók számára, hogy – a tör-
vényben meghatározott körben és formában – 2004. 
április 1-jétől jogaik érvényesítéséhez, jogvitáik megoldá-
sához szakszerű jogi segítséget kapjanak. Az Igazságügyi 
Minisztériumnak a megyeszékhelyeken felállított jogi 
segítségnyújtó hivatalai bírálják el a segítségnyújtás 
iránti kérelmeket. Az ügyfél a hivatal által kiadott engedé-
lyező határozattal veheti igénybe mindazon jogi segítők 
szolgáltatását, akik a jogi segítői névjegyzékbe bejelent-
keztek. 
 

Milyen ügyekben nyújtható támogatás? 

A jogi segítő kizárólag peren kívül ad tanácsot, illetve 
szerkeszt beadványt, egyéb iratot minden olyan jogvi-
tás ügyben, amelyben a későbbiekben per lefolytatásá-
ra kerülhet sor (szükség esetén a keresetlevelet is elké-
szíti), illetve jogi felvilágosítást, tanácsot ad a minden-
napi megélhetést érintő kérdésekben (birtokháborítás, 
lakhatási, hagyatéki, munka-és foglalkoztatási, hatósá-
gi, szabálysértési, közüzemi tartozás ügyek stb.). 

Kizárt a támogatás például vám, vállalkozási, hitel-
ügyekben, valamint ingatlan adásvételi szerződésekben, ez 
utóbbi alól kivéve a lakhatást szolgáló ingatlan elidegení-
tésére vagy megterhelésére vonatkozó tanácsadást.  
 

Ki tekinthető rászorultnak, és a rászorultság mérté-
kétől függően milyen támogatásban részesíthető? 

1. A jogi szolgáltatás díját az ügyfél helyett az állam 
viseli a kövező esetekben: 

a)  Jövedelmi és vagyoni viszonyaira tekintet nélkül az, 
aki 

– rendszeres szociális segélyben,  

– közgyógyellátásban részesül,  

– egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságát álla-
pították meg,  

– átmeneti szállást igénybe vevő hajléktalan,  

– továbbá a menekült, a menedékes, illetve a 
menekültkénti vagy menedékeskénti elismerését ké-
rő személy. 

b) Akiknél a családban az egy főre eső havi nettó jövede-
lem nem haladja meg az öregségi nyugdíj minden-
kori legkisebb összegét (2005-ben 24.700,– Ft-ot). 

2. A jogi szolgáltatás megfizetésének a díját az állam 
legfeljebb egy éves időtartamra megelőlegezi azoknak 
a rászorulóknak az esetében, akiknek a havi nettó jöve-
delme nem haladja meg a minimálbér összegét (2005-
ben 57.000,– Ft). Ebben az esetben az ügyfél a visszaté-
rítendő összegről és a visszafizetés határidejéről értesí-
tést kap. (Ez az összeg jelenleg 2875,– Ft + áfa órán-
ként.) 

Hol és milyen formában terjeszthető elő a támoga-
tás iránti kérelem? 

A kérelmet a félnek – az erre szolgáló nyomtatvány ki-
töltésével, valamint a szükséges mellékletekkel – a kérel-
mező lakóhelye szerint illetékes megyei hivatalnál kell 
személyesen benyújtania, vagy postán megküldenie. A 
nyomtatvány beszerezhető a megyei hivatalokban, illetve 
letölthető a világhálóról (www.im.hu). A kérelem előter-
jesztése illeték- és díjmentes. 
 

A jogi szolgáltatás igénybevétele 

Fontos tudni, hogy a jogi szolgáltatást (tanácsadás, irat-
szerkesztés) nem a megyei hivatalok nyújtják, hanem a 
jogi szolgáltatási névjegyzékbe felvett jogi segítők (ügy-
védek, közjegyzők, egyetemi oktatók, társadalmi szerveze-
tek).  

Az engedélyező határozat birtokában az ügyfél megkere-
si az általa kiválasztott jogi segítőt. A jogi segítői név-
jegyzék az Interneten, az Igazságügyi Minisztérium hon-
lapján (www.im.hu) olvasható. Természetesen a megyei 
hivatalok is bármikor tájékoztatást adnak a névjegyzékben 
szereplő jogi segítőkről. A jogi segítség gyors és hatékony 
intézése érdekében feltétlenül indokolt a jogi segítővel 
előzetesen időpontot egyeztetni. 

A kérelem benyújtásának helye: 

Igazságügyi Minisztérium  
Pártfogó Felügyelői  

és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat 
Pest Megyei Hivatala 

Cím: 1134 Budapest, Kassák L. u. 69–71. 

1554 Budapest, f. 7. 

Tel. 450-2592    Fax: 450-2591 

Ügyfélfogadás: hétfő: 9–13 óráig,  
szerda: 13–18 óráig 

Megtisztelő bizalmukat előre is köszönve: 
 

                Az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó  
                    és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat  
                               Országos Hivatala  
 

Kiegészítés 
 

A Visegrádi Hírek májusi számának városházi hírei 
között felsorolást nyertek azok a belterületi közutak, 
melyeknek felújítására pályázatot adott be az önkor-
mányzat.  

Ebből a felsorolásból akkor sajnálatos módon ki-
maradt a Széchenyi utca, mely Jung Vilmos kérésére 
került be a felújításra váró utcák közé. 
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„Lesz-e zeneoktatás Visegrádon?” – Sikeres a zeneoktatás Visegrádon! 
Kérdés 1998-ban                                                  Válasz 2005-ben 

 

Idézem a Magyar Nemzet 1998. augusztus 12-én megjelent 
cikkét: „Visegrádon, a tanévzáró hangversenyen tájékoztatta 
a pedagógusokat, a szülőket az önkormányzat, hogy szept-
embertől a településen megszűnik az iskolai zeneoktatás… – 
Ha a város teljesen kivonul a zeneoktatás támogatásából, a 
tandíj mellett tizenhatezer forintos költséget kell vállalniuk a 
családoknak. Ez az eljárás nem csak felháborító, de törvény-
telen is – nyilatkozta Várda Gyula, a szobi Kodály Zoltán 
Körzeti Zeneiskola igazgatója. Visegrád legszívesebben 
magánvállalkozásként működtetné a helyi zeneiskolát. A 
tapasztalat viszont azt mutatja, hogy drága oktatási intézmé-
nyek még a fővárosban sem tudták megvetni a lábukat, és 
néhány év alatt sorra tönkrementek. De Kodály sem úgy 
álmodta meg a hazai zeneoktatást, hogy kulturális kincsünk 
majd kizárólag a kiváltságosok tulajdonává lesz – hangoztat-
ják a visegrádi szülők és a zenetanárok. Még reménykednek, 
hogy a megkezdett szép munkát egy tollvonás nem szakíthat-
ja meg, és az önkormányzat továbbra is vállalja a zeneoktatás 
költségeit.”  

A cikkre reagálva a Visegrádi Hírek szeptemberi számában 
többek közt a következőt írtam:  

„Keressük az utat, a megoldást, hogy ez a szép hagyomány 
tovább éljen iskolánkban, esetleg úgy, hogy teljesen a miénk 
legyen, s ne legyen más fenntartók, más települések önkor-
mányzatának kiszolgáltatva.” Az 1998-as tanévtől valóban 
mélypontra került a visegrádi zeneoktatás. A túlélésre akkor 
is módot találtunk, elsősorban Kis Judit zongoratanárnő 
kitartásának köszönhetően. A szobi zeneiskoláról szintén 
levált nagymarosi iskola jogi kereteket, a szülők és jómagam 
anyagi szponzorálásával a tehetséges visegrádi gyerekek 
továbbra is helyben vehették fel zongora- és szolfézsóráikat. 
A nagy áttörést a 2001/2002-es tanévtől sikerült megtennünk, 
ekkortól indult most már önálló szervezésben a hangszeres 
oktatás. Az elmúlt négy év a lassú építkezés jegyében telt: 
megtettük a szükséges jogi és szervezeti keretek biztosítását, 
az állami fejkvóta mellett az önkormányzat évről évre jelen-
tős anyagi ráfordítással segítette a fejlesztést. Sikerült pályá-
zatokkal is növelni az anyagi feltételeket, a művészeti nevelés 
szakmai irányítását zenei igazgatóhelyettes végzi.  

Az 1998-ban feltett kérdésre tehát ma az a válaszunk, hogy 
a zeneoktatás, a művészeti nevelés 2005-ben az iskola egyik 
sikerágazatának tekinthető. Ennek egyik bizonyítékát szolgál-
tatta a tavaszi hangversenysorozat, az „Ifjú tehetségek talál-
kozója Visegrádon” címmel meghirdetett program. Az ese-
ménysorozat április 22-én a gitártalálkozóval vette kezdetét, 
majd ezt követte április 30-án a furulya-, május 6-án a zongo-
ra-, 8-án a fúvósok találkozója.  

A tények, adatok ismertetése helyett a találkozók hangulatá-
ról szeretnék most írni. Először is mindegyik hangversenyről 
leszögezhetjük, hogy az igényes műsorválasztással és színvo-
nalas előadással nagy élményt nyújtottak hallgatóságuknak a 
gyerekek.  

Láthattuk, hallhattuk, hogy milyen gazdag a zeneirodalom a 
gitár megszólaltatására: szólóban, csoportosan, más hang-
szerrel együtt, ének kíséretében. S valami különös áhítat lengi 
be a gitárosok játékát és a hallgatóságét is! Ez talán a hang-
szer szelídségének köszönhető? Gyönyörű helyszínt válasz-
tottak a szervezők a furulyakoncertnek: a királyi palota lovag-
termét. A zene kis lovagjai élettel töltötték meg az ódon 
falakat. Zengett, szólt a vidám furulyaszó, hol mélyen, hol 

élesen, magasan, hol szólóban, hol zongora vagy cselló kísé-
retében, hol táncdallamot fújtak, hol melankolikus dallamot. 
Ez volt a legnépesebb csapat, bizonyítva, hogy a furulya talán 
a legkönnyebben megtanulható, legolcsóbb és talán legszéle-
sebb körben népszerűsíthető hangszer. Ha egy idegen sétált el 
május 6-án a koraesti órákban az iskola előtt, azt is hihette, 
hogy komoly előadóművész ad koncertet az iskolában a 
kiszűrődő zongorahangok alapján. Ez a hangverseny bizony 
ki is nőtte egy tanterem kereteit.  

A zongoristák arról adtak tanúbizonyságot, hogy szorga-
lommal, zeneszeretettel és szakszerű irányítással el lehet jutni 
akár a csúcsig, de legalábbis az igazi csúcsok közelébe.  

Kicsit sajnálhatjuk, hogy a május 8-i fúvós találkozó terve-
zett helyszínét – a Salamon-torony teraszát – az időjárás 
meghiúsította. Bár a tornacsarnok is megfelelő volt, de kép-
zeljük el, milyen nagyszerű lett volna a népes zenekaroknak 
ez a szabadtéri helyszín. Ez a koncert az együtt zenélés, a 
közös produkció örömét sugározta; azt, hogy a sokféle egyedi 
hangszer milyen szép harmóniában tud megszólalni, ha 
ugyanabból a kottából játszanak és egyformán értik a karmes-
ter vezénymozdulatait. 

Ennyit a hangversenysorozatról.  

Ennek a rendezvénynek nemcsak a zenei tehetségek meg-
szólaltatása volt a szándéka, a művészetek komplexitásának 
megmutatása is cél volt. Képzőművészeti és irodalmi pályá-
zatot hirdettek „Én és a hangszerem” címmel. Mint a zsűri 
elnökének, feladatom volt, hogy a felkért zsűritagok – Miklós 
Mária, Bolyki Lajos és Péterffy László – segítségével értékel-
jük a beérkezett alkotásokat. A rajzok, batikok gazdag fantá-
ziával, szép, igényes kivitelezésben készültek. Irodalmi jelle-
gű írás sajnos mindösszesen 8 db érkezett, ezek közt volt 
mese, koncertélmény, álom leírása, esszé jellegű írás és vers 
is.  

Szép, ünnepélyes zárása volt a május 19-i koncert ennek a 
rendezvénysorozatnak. A Kecskés együttes jutalomjátéka 
mindenkinek szólt: az ötletadóknak és kivitelezőknek, a kis 
muzsikusoknak és tanáraiknak, a támogatóknak és a hallgató-
ságnak, a szülőknek és az érdeklődőknek. Fantasztikus hóna-
pot tudhat maga mögött az Áprily Lajos Általános és Alapfo-
kú Művészeti Iskola. Csak gratulálni tudok az iskola igazga-
tójának, Schmidt Péternének és a nevelőtestületnek, az in-
tézmény minden dolgozójának! Tudom, hogy rengeteg mun-
ka van a siker mögött, hiszen az iskolai élet ebben az idő-
szakban más területen is mozgalmas.  

Kérem, hogy éltessék továbbra is önmagukban és tanítvá-
nyaikban azt a lelkesedést, ami ezt a rendezvényt éltette, mert 
a befektetett energia megtérül, mert boldogabb és kiegyensú-
lyozottabb felnőttek lesznek azokból a gyermekekből, akik a 
művészetek bűvöletében nőnek fel.  

Hogyan hangzott 1998-ben a kérdés?  

„Lesz-e zeneoktatás Visegrádon?” Válaszom 2005-ben: 
„Legyen mindig zeneoktatás (művészeti nevelés) Visegrá-
don!”  

                                       Mezei Anna, 
        a közművelődési, ifjúsági és sportbizottság elnöke  
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…. áció, káció, vakáció! 
 

Hamarosan tábláinkon látható lesz színes betűkkel felír-
va! VAKÁCIÓ! 

A vakáció előtt azonban még sok feladat várja a kisdiá-
kokat. Mostanában írják az év végi felmérőket, szolfézs 
és hangszeres vizsgákra készülnek. A tanórákat tanulmá-
nyi séták, kirándulások váltják fel, amelyeken a gyerekek 
élőben, a helyszínen láthatják, tapasztalhatják meg, amit 
év közben a padban ülve hallottak, tanultak.  

A 2–3. osztályosok Ópusztaszerre kirándultak május 13-
án.  

Zeller Rozália élményeiről ezt írja: „Kb. négy órás volt 
az út. A különbuszon, amivel mentünk sokat beszélget-
tünk és játszottunk. Dél körül végre odaértünk. Elsőnek a 
Feszty-körképet néztük meg. Másodiknak jött a panopti-
kum, amiben királyokat és királynőket láttunk. Amikor 
kijöttünk a panoptikumból, a füves részen végre pihenhet-
tünk. Ment tovább az út, és következett a néprajzi múze-
um. Ott megnéztük egy tanyasi házat és iskolát, és a ko-
vácsműhely sem maradhatott ki. Haladtunk tovább és 
láttunk egy szélmalmot, amibe be is mentünk. Utána még 
láttuk az Árpád-emlékművet, ami körül Mátyás király és 
egyéb híres személyek kőszobrát néztük meg. Utoljára 
még fagyiztunk. Aztán jött a négy órás út hazafelé. A 
buszon végig egymás élményeit meséltük.  

Nekem nagyobb tetszett.” 
 

Az 5–6. osztályosok Eger környékén voltak. Harsányi 
Fanni 5. osztályos tanuló így írt élményeiről:  

 „ A 6. osztállyal indultunk el pénteken 7 órakor az is-
kola elől. Nagyon szép és napos reggelünk volt. Tehát 
elindultunk busszal Pestnek. Áthaladtunk útközben 
Gyöngyösön is, majd Parádra értünk. Itt megtekintettük a 
Kocsimúzeumot, ahol lovak is voltak. Ezután beértünk 
Egerbe. Itt először az egri strandra mentünk, ahol 4 órán 
keresztül különböző medencékben fürödhettünk. Volt 
hideg és meleg vizes, volt csúszdás medence is. Hat óra 
után összepakoltunk és megkerestük a szállást. Egy tá-
borba  mentünk, ahol volt ebédlő, nagy fák és nagy udvar  

is. Vacsoráztunk és egy ideig kint lehetett játszani, beszél-
getni. Majd lefeküdtünk aludni. Másnap kora reggel fölkel-
tünk, elkészültünk, reggeliztünk, és miután elhagytuk a 
szállást, bementünk Egerbe. Itt először az egri várat néztük 
meg. Voltunk katakombákban is és olyan szerencsénk volt, 
hogy beindították a tűzkereket is. Majd a panoptikum vi-
aszembereit is megcsodáltuk. Ezután a Dobó térre men-
tünk. Itt volt egy kis szabad időnk. Végül elmentünk ebé-
delni egy étterembe. Mikor mindenki jóllakott, fagyizni 
indultunk. Kis idő után a Szépasszonyvölgybe érkeztünk 
meg. Itt Cseke Júlia nagymamája fogadott minket egy 
pincében. Ettünk, ittunk, mindent megköszöntünk és fárad-
tan elindultunk hazafelé. Mindenkinek tetszett a kirándulás, 
mert Margit néni, Judit néni és Józsi bácsi jól megszervez-
te.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iskolánk tanulói és nevelői nevében köszönöm Visegrád 

Város Önkormányzata anyagi támogatását. A képviselő-
testület döntése alapján a tanulmányi kirándulások utazási 
és szállás költségei nem a szülőket terhelték, így minden 
gyerek részt vehetett rajtuk.  

Nem sok iskola büszkélkedhet ezzel! 
       Schmidt Péterné mb. igazgató 

 
Ifjú mővészek találkozója 

 

Május 8-án a visegrádi Áprily Lajos 
Általános és Alapfokú Művészeti 
Iskola rendezvénysorozatának utolsó 
részéhez érkezett. A sorozaton a 
diákok megmutatták hangszeres tudá-
sukat, szép hangversenysorozatot 
hallhattunk, láthattunk különböző 
helyszíneken. 

A 8-án megrendezett hangversenyt a 
rossz idő a tornacsarnokba kényszerí-
tette, viszont hangulatát nem tudta 
elrontani. Jó idő esetén a Salamon-
torony színpadán, ezen a patinás 
helyen került volna sor a záró feszti-
válra, ahol a fúvós zenekarok szere-
peltek. Ezen a napon a fesztivált az 
Áprily Lajos Általános és Alapfokú 

Művészeti Iskola gyermek tánckara 
német gyermektáncokkal nyitotta 
meg. Ez megadta a kellő hangulatot. 

Erre az Ifjú Művészek Találkozójá-
ra három fúvós zenekar jött el: a 
budakalászi, a dunabogdányi és a 
házigazda visegrádi ifjúsági zenekar. 
Nagyon szép és tartalmas koncertet 
adtak a résztvevők és a megjelent 
nézők számára. A hangverseny után 
lehetőség nyílt a büfében arra, hogy a 
felkészítő tanárok, a zenekarok sze-
replői, a nézők egy része jó hangulat-
ban beszélgessenek egymással. 

Az egyik néző, aki nagyon sokat tett 
a visegrádi ifjúsági zenekar létreho-
zásában, bizony könnyes szemmel 

beszélt a visegrádi zenekarról, hogy 
mennyit fejlődött az utóbbi pár év-
ben. Minden szereplő kapott emlék-
lapot a részvételért. 

Az Ifjú Művészek Találkozóján 
több alkalommal különböző hangsze-
reken mutatkoztak be a szereplők: 
gitáron, furulyán, zongorán és fúvós 
hangszereken. Reméljük, hogy ez a 
fesztiválsorozat folytatódni fog jövő-
re is, talán több résztvevővel. Kö-
szönjük a szép délutánokat! 

                 Burgermeister Istvánné 
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Egy rendezvénysorozat értékelése 
 

Májusban ért véget az „Ifjú Művészek Találkozója Vise-
grádon” rendezvénysorozat.  

A színvonalas koncerteket a helyi televízió felvételéről 
láthatták a visegrádiak és a környékbeliek is. Sok pozitív 
visszajelzés érkezett, ami arra ösztönzött bennünket, hogy 
a következő évre is pályázzunk a Pest Megyei Közoktatás-
fejlesztési Közalapítványnál hasonló zenei programok 
megrendezésére. Az idei sorozatnál kevesebb számú talál-
kozót kívánunk rendezni, hogy azokra még több iskolát, 
vendéget hívhassunk és az adott hangszert, még inkább 
népszerűsíthessük.  

Fő célunk ezekkel a rendezvényekkel az Áprily Iskolá-
ban folyó zeneoktatásnak bemutatása, tehetségek segítése 
és egyúttal új színt szeretnénk a város kulturális életébe 
vinni.  

Az előkészület és maguk a programok során nagy öröm-
mel tapasztaltuk magánszemélyek, vállalkozók, szerveze-
tek támogatását. Nélkülük találkozóink szerényebbek 
lettek volna.  

Támogatóink voltak:  
Pest Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány 
Német Kisebbségi Önkormányzat 
Mátyás Király Múzeum  
Atlantisz Visegrád Klub Kft.  
Jung Vilmos képviselő úr 
Don Vito pizzéria és étterem 
Ligeti hidegkonyha 
Herr András cukrászmester 
Visegrádi Ásványvíz Kft.  

  Kacsán György és Hegyi Márta 
Zeller Tibor úr, a Sirály étterem és Visegrád hotel tulaj-

donosa  
Kárpát Ildikó és Kárpát Zoltán 

Az eseményeken megközelítően 160 „ifjú művész” vett 
részt. Ajándékként a Kecskés együttes adott koncertet 
május 19-én a Magyar László tornacsarnokban. Itt került 
sor az irodalmi-képzőművészeti pályázat értékelésére.  

A díjazott munkákból a Visegrádi Hírekben is olvashat-
nak.  

A díjazottak névsora:  
Rajz–irodalmi pályázat:  
KIEMELT I. díj: VALENTIN VIRÁG 4. o.  
Rajz:   
I. díj:  Székely Mátyás 4. o.  
I. díj: Paulovits Boglárka 3. o. (Zebegény) 
II. díj: Szabó Kincső 6. o.  
III. díj: Fekete Tímea 4. o.  
III. díj: Szedlacsek Boglárka 7. o.  
Csoport díj: 3. osztály 
Batik:   
I. díj: Szabó Csilla (Ferences Gimnázium 7. o.) 
II. díj: Horváth Sára 4. o.  
Irodalmi:  
I. díj: Galszter Beáta 8. o.  
I. díj: Bártfai Zsófia 3. o.  
II. díj: Németh Petra 7. o.  
III. díj: Szedlacsek Boglárka 7. o.  
 

Jó volt együtt mozogni! 
Ismét tel jesítettük a kihívást… 

 

május 25-én, a kihívás napján. Az 
előző évekhez hasonlóan éjfélkor, a 
templom előtt összeverődő kis csapat 
kezdte a pontgyűjtést az éjszakai 
túrával. Nagyon kellemes idő volt és 
fantasztikus élmény egy ilyen éjsza-
kai erdei kirándulás, így nekünk is 
remek hangulatban telt el a 2 óra.  

A leglelkesebbek haza sem mentek 
ez után, hanem a templom előtt vára-
koztak a hajnal 4 órás indulásra, a 
hajnali vadlesre. Ezt Kárpát Zoltán és 
Bártfai Zoltán vezette és sikerült is 
kilesniük néhány vadat a hajnali fél-
homályban. Láttak rókát, szarvast, 
őzeket. Ez ritkaság, mert sokszor a 
gyerekek olyan csörtetve közlekednek 
az erdőben minden figyelmeztetés 
ellenére, hogy a vadak hanyatt-
homlok menekülnek, és semmit sem 
lehet látni. Most szerencséjük volt. 

A hajnali biciklizés-úszás progra-
mon az előző évekhez hasonlóan 
szintén szép számban gyülekeztek a 

révnél és a nap hátralévő részében is 
minden programon aktívan vettek 
részt a város lakói.  

A sörsátornál és a nagy parkolónál a 
pontszámok gyűjtésében óriási segít-
séget jelentett, hogy még a turista 
buszok utasait is rövid sportolásra 
invitálták a helyszínfelelősök, ezzel 
komolyan gyarapítva pontjainkat. 

Remek eredménnyel gazdagították a 
pontlistát még nyugdíjasaink, a legki-
sebbek az óvodában – ahol a szülőket 
is némi testmozgásra „ítélték” –, 
valamint a két iskola tanárai, diákjai 
és a szentgyörgypusztai Idősek Ott-
hona lakói is.  

Minden kiírt programot teljesítet-
tünk és együttes részvételünk ered-
ménye 25.360 pont lett, ami majdnem 
4000-rel több a tavalyinál, így kate-
góriánkban a 4. helyezést értük el, 
mely mindannyiunk büszkesége lehet.  

A sörsátorban este 9 órakor megtar-
tottuk az ajándékok kisorsolását, 

remélem a feliratos pólók, ceruzák, 
tollak, kosárlabdák stb. látványa év 
közben is mozgásra és sportolásra 
ösztönzi majd tulajdonosait.  

Köszönet mindenkinek a részvéte-
lért, a segítségért és köszönet a város 
önkormányzatának, hogy anyagi 
támogatásával lehetővé teszi évről 
évre a versenyen való részvételt. 
Május utolsó szerdáját ugyanis a 
város gyerekei, intézményei már előre 
várják és készülnek rá.  

Kívánom mindenkinek, maradjanak 
ezek a szép napok felejthetetlen em-
lékek.  

                          Bártfai István, 
a kihívás napi rendezvény 

                              referense 
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Én és a hangszerem 
ZenemanókZenemanókZenemanókZenemanók    

    

Szerző: Valentin Virág (4. osztály) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hol volt, hol nem volt egyszer három kis manó. Akár 

hiszitek, akár nem, ők a zene megszólaltatói. Rengeteg van 
belőlük, de én most csak háromról mesélek.  

Ma reggel a koncert napján Tökéletes Tinka, Egész jó 
Eszter és Baki Bandi felkeltek gyönyörű házukban. Őket 
azok a jó érzések éltették, amiket azután érzünk, hogy jól 
eljátszottunk egy darabot. A házuk is ebből volt: a fürdő-
szobában dzsakudzi várta őket, amibe ha beleültek, kelle-
mes, halk muzsika szólt. És ha a nagy, puha baldachinos 
ágyba feküdtek, altatót játszott nekik nyolc hegedű. És az 
udvaron lévő hatalmas hangjegy alakú medencében is 
nyugtató zene fogadta őket. Azért kellett otthon ez a sok 
nyugalom, mert komoly munkájuk van ám. Amikor a pró-
bán mellényúltok, ők küldenek a fejedbe varázssugarat, 
hogy milyen hangot kell lefogni. Ők rakosgatják az ujjai-
dat a lyukakra vagy a húrra. De otthon mindig megpihen-
tek. És örültek, hogy ma sok gyereknek okoztak örömet 
azzal, hogy jól teljesítettek a próbán. Szerették ezt a mun-
kát. Ám Baki Bandinak elege lett. Amikor épp az esti 
koncertre készültek, odament Tökéletes Tinkához és ezt 
mondta: 

– Nekem ebből elegem van, nektek mindig csak hálásak 
a gyerekek! De mi van velem?! Ki örülne egy bakinak? Én 
feladom, nyugdíjba megyek! Senkinek nincs rám szüksé-
ge. 

– Ne búslakodj, Baki, ez nem igaz. Nélküled mi nem ér-
nénk semmit! Hisz’ ki örülne egy tökéletes, jó játéknak, ha 
úgy is mindenkié az. Mert ha te nem vagy, minek a próba? 
Fölösleges a sok készülés, úgy is mindenki hibátlanul 
játssza el a darabját! Hidd el, szükség van rád! – mondta 
Tinka. 

Ma este van a koncert és Baki elment. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
– Mit tegyünk, Eszter? – kérdezte Tinka. 
– Nem tudom. 
– Én utána megyek! 
– Várj, Tinka, mi lesz a koncerttel? 
– Ne aggódj, itt vagy te. 
– Én… de hát… én? 
– Jaj, ne aggodalmaskodj már, van nekem elég bajom! 
Este 5 óra. A koncert fél 6-kor kezdődik – és Baki meg 

Tinka sehol! 
– Jaj, már egy órája keresgélek! Hol vagy, Baki? – sóhaj-

tott Tinka. 
Eközben Bandi megbánta, hogy úgy elrohant, és vissza-

tért a házba, ahol persze senkit sem talált. Eszter a kon-
certteremben izgult Bakiért, Tinka pedig csüggedten ült 
egy ágon. 

– Hát ezek hol vannak? – Jaj, a koncert! 
Elment az iskolába, de a koncertteremben csak a már a 

körmét rágó Esztert találta. 
– Hol van Tinka? 
– De jó, hogy megvagy! – örült Eszter. 
– Az most nem érdekes. Hol van? 
– Hát téged ment megkeresni! 
– Ó, ne, akkor most bárhol lehet… Elrontottam min-

dent… Na, jó! Lépjünk a tettek mezejére! Megkeresem – 
hangzott a döntés. 

Baki sietett, ahogy tudott, mert a koncert már majdnem 
elkezdődött. De mi történt! Megbotlott egy kiálló faágban, 
és majdnem lezuhant, de valaki megfogta. Tinka volt az, 
de nem volt idejük örülni egymásnak, hisz’ a koncert 
mindjárt kezdődik. Épp, hogy sikerült besurranniuk az 
iskolába. Ez a koncert volt a legjobb: mindenki szépen 
játszott, még akkor is, ha néha be-becsúszott egy-egy baki. 
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A gyermekrajz- 
pályázatról 

 

Visegrád és Nagymaros összekö-
tése drótkötélpályával = függővas-
úttal témában, az úgynevezett VINA-
Projekt népszerűsítése érdekében, a 
visegrádi Áprily Lajos Általános 
Iskola és a Dunakanyar Erdei Iskola 
tanulói részére 2005. márciusában 
gyermekrajz pályázatot írt ki a Via 
Varia Kft. 

Beérkezett 27 pályamunka, melye-
ket háromtagú zsűri (G. Nagy Nóra–
Lengyel Rita – Szomoryné Szimeth 
Judit) bírált el. Az ünnepélyes díjki-
osztásra 2005. május 7-én a Dunaka-
nyar Erdei Iskolában került sor. 
Az Áprily Lajos Általános Iskola 
díjazottjai: 

I. díjat Dubányi László (5. o.), II. 
díjat Száraz Bencze (7. o.), III. díjat 
Harsányi Fanni (5. o.) kapott. Via 
Varia külön díjazott lett makettjáért a 
Cseke András–Gregus Péter–Bíró 
István csapat. 
A Dunakanyar Erdei Iskola díjazott-
jai: 

Az alsó tagozatosok közül I. díjat 
Kacsán Dániel (3. o.), II. díjat Sharpe 
Liza (3. o.) és III. díjat Surmann 
Adrienn (3. o.) kapott. A felső tago-
zatosok közül I. díjat Dékány Doroty-
tya (5. o.), II. díjat Ispán Lilla (5. o.) 
és III. díjat Dékány Péter (5. o.) ka-
pott. Via Varia külön díjazott lett 
Siket Viktória (5. o.). 

További 5 tanuló pályaműve „figye-
lemre méltó”, illetve „ügyes-érdekes” 
kategóriában került kiemelésre. 

A pályázat sikerében kiemelkedő 
szerepe volt Lengyel Ritának és 
Szomoryné Szimeth Juditnak, az 
iskolák rajztanárainak. 

A pályaművek megtekinthetők a 
www.vina.hu weblapon! 

Naményi Péter 
 

Tájékoztató! 
 

A PP Rt. Visegrádi Erdészete tájé-
koztatja a horgász sporttársakat, hogy 
újra indul a horgászat a halastónál 
2005. június 4-től (szerda 16–20-ig, 
szombat–vasárnap 6–19-ig) 

A rendtartás a helyszínen kifüg-
gesztve. A horgászjegyek a helyszí-
nen rendezhetők. 

Erdészet 

Új egyesület 
 

Örömmel értesítjük, hogy Szentend-
rén egy új vállalkozókból álló egyesület 
van megalakulóban, a Merkuriusz 
Egyesület, amelyhez közel száz vállal-
kozó csatlakozott. 

Célkitűzései között szerepel többek 
között a Dunakanyar térség vállalkozó-
inak, vállalkozásainak érdekvédelmi 
képviselete, közreműködés az EU-s 
pályázatok hatékonyabb elnyerésében, 
valamint integráció más szerveződé-
sekkel a Dunakanyarban. 

Az egyesület ünnepélyes alakuló ülés-
re június 11-én kerül sor az Országház 
delegációs termében. 

Mivel hasonló célokkal és nagysággal 
rendelkező szervezetről nincs tudomá-
sunk e térségben, így bízunk abban, 
hogy fenti téma felkelti a vállalkozók 
érdeklődését. 

Fenti témában információt Eszes Sán-
dor ad, telefonszáma 06 (70) 389-4500. 

Vizin Ágnes 
 

Rendőrök versenye 
 

2005. május 23–24. között Visegrá-
don rendezték meg a XIII. rendőrmoto-
ros és XI. gépkocsizó járőr verseny 
országos döntőjét. A város lakói kicsit 
furcsán nézték a sok rendőrt, hiszen 
először nem tudták mire vélni a dolgot, 
de aztán, akik látták a versenyt, jól 
szórakoztak. A város vezetése a viseg-
rádi rendezés ötletét jónak tartotta, a 
vállalkozók pedig támogatólag álltak az 
esemény mögé. Sok visegrádi cég segí-
tette a verseny lebonyolítását, ezért 
felsorolásukat a teljesség hiánya miatt 
mellőzzünk. A verseny rendezője Dr. 
Ignácz István r. dandártábornok, Pest 
Megye rendőrfőkapitánya volt, a véd-
nökséget pedig Dr. Bene László r. 
vezérőrnagy, országos rendőrfőkapi-
tány és Dr. Hatala József r. vezérőr-
nagy, közbiztonsági főigazgató vállalta 
el. 

A sikeres esemény remélhetőleg Vi-
segrád jó hírét viszi rendőrségi körök-
ben is. 
     

KÖSZÖNET! 
 

A Pilisi Segély Alapítvány köszöne-
tet mond mindazoknak, akik 2004. 
évi személyi jövedelemadójuk 1%-át 
átutalták számlájára. 

A befolyt 129.529 Ft-ot a szociális 
rászorulók segélyezésére fordítottuk. 
             Az Alapítvány Kuratóriuma 

Meghívó 
 

A Visegrádi Fiatalok Klubja 
Egyesület 

a korábbi évekhez hasonlóan idén is 
megrendezi 

 

SZENT IVÁN-ÉJI 
MULATSÁGÁT 

Időpont: 
2005. június 24. (péntek) 

Helyszín: 
a révparkoló alatti Duna-part 

Program 
20.00 Tűzrakás 
21.00 A máglya meggyújtása dobszó 

mellett, utána az ünnephez 
kapcsolódó műsor, hagyomá-
nyok felelevenítése 

21.30 Népzenei koncertek, majd 
körtánc, tűzugrás és almasütés 

 

Hajnalig tánc és mulatság! 
Mindenkit szeretettel várunk! 

 
Válasz a májusi számban -grád 

aláírással megjelent cikkre 
 

Kedves -grád, Tisztelt Szerkesztőség! 
Elnézést kérünk, hogy a Visegrádi 

Hírek szerkesztő bizottsága által meg-
alkotott Flóra-díj nevet használtuk. 

A cikk ajánlását megfogadva a két 
egyesület más nevet választott, és nem 
Flóra-díjjal, hanem a Szép Visegrádért 
díjjal fogja jutalmazni azokat, akiket az 
egyesületek zsűrije arra méltónak talál. 

Reméljük, hogy csakúgy, mint a Fló-
ra-díj, a Szép Visegrádért díj is város-
unk szépülésére, hasznára válik majd a 
jövőben.  

Tisztelettel: 
Visegrádi Szövetség Egyesület 

Visegrád Turisztikai  
és Városszépítő Egyesülete 

 
Aki a virágot szereti… 

 

Az újság hasábjain is többször írtunk 
már arról, hogy ilyenkor tavasz idején, 
Visegrádon megszaporodnak a viráglopá-
sok. Tövestől kiássák a szépen virító 
növényeket, melyeket az utcák, terek 
díszítésére szán az önkormányzat. Hiába 
a gondos ápolás, csak a csúfság marad 
utánuk. Hiába az évről évre történő kérés, 
úgy látszik, ezen nem tudunk változtatni. 
Már kiírásokon is kérték a virágokat 
féltők, hogy ne bántsák a növényeket, sőt 
felajánlották, hogy inkább adnak virágot 
annak, aki erre ilyen módon rászorul, 
csak jelentkezzen. Hiába minden. A népi 
játék folytatódik. De miért? Meddig? 
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A Fellegvár Óvoda hírei 
 

Május 31-én az óvodában is befejeződött a 2005-ös ne-
velési év, s kezdetét veszi az ún. „nyári élet”. Ez azt jelen-
ti, hogy éppen úgy megtervezve, megszervezve zajlik az 
életünk, mint a szorgalmi időszakban, csak csoportössze-
vonások lesznek, és a felnőttek szabadságolása kezdődik 
el. 

Az elmúlt időszak is bővelkedett eseményekben: 
– A középső csoport részt vett a Nemzetiségi Fesztiválon 

Dunabogdányban. Régi sváb mondókákat, gyermekjátéko-
kat kutattak fel és tanítottak be az óvodásoknak a „viseg-
rádi sváb” megőrzésével.  Schandlné Herr Margit és Imre 
Gáborné nevéhez fűződik a visegrádi ovisok sikeres sze-
replése. 

– Nagy örömmel vettünk részt a művelődési ház szerve-
zésében a Fabula Bábszínház előadásán, mely minden 
korosztály számára egyformán kedves volt. 

– Felnőtt, gyermek egyforma lelkesedéssel vett részt a 
kihívás napja alkalmából rendezett ügyességi versenyben. 
A nap megszervezéséért, lebonyolításáért Schandlné Herr 
Margit óvónőt illeti köszönet. 

– Elérkezett a nagycsoportosok számára a búcsú ideje. 
Június 2-án egy királyos–sárkányos–vitézes, király- és 
sárkány kisasszonyos mesével köszönnek el az óvodai 
élettől, társaiktól, óvó- és dajka néniktől. Gondoltunk egy 
merészet és az „ovibúcsú” ebben az évben a királyi palo-
tában lesz. A Visegrádi Fellegvár óvoda nagycsoportosai – 
királyos meséjükkel – a palota lovagtermében, azt hiszem, 
maradandó és fantasztikus élményt nyújtanak felnőtteknek, 
gyermekeknek egyaránt. Szülőknek és ismerősöknek szóló 
invitációjuk is stílusos: 

„Közhírré tétetik országnak, világnak, hogy csemetéi fel-
cseperedtek, a Fellegvár Óvodának!  Eme alkalomból 
ünnepséget tartunk, melyre mindenkit nagy szeretettel 
várunk. Eljátszunk nektek egy sárkányos mesét, melyben 
minden lovag elnyeri egy királylány kezét. Az előadás 
helye a királyi palota, melyet követ egy pompás lakoma. 

A családnak apraja-nagyja jelenjen meg, mert a főszerep-
lő ősszel iskolába megy. Ezzel a kis műsorral zárjuk le az 
évet, s jó szórakozást kívánunk minden vendégnek! 

Időpontja: június havának 2. napja, délebéd után fél 5 
óra.” 

Meglepően sok kiscsoportos korú gyermek szülei keres-
tek fel bennünket és íratták be gyermekeiket óvodánkba. A 
2005. szeptemberi létszám meghaladta a 25 főt, amire már 
évek óta nem volt példa. A leendő kicsik közül két kis-
gyermek jön más településről, a többiek visegrádiak. Júni-
us 6-án a Kölyökidő Alapítvány szervezésében igen nagy 
öröm vár ovisainkra, mert a délelőtt folyamán kiszállítanak 
az óvoda kertjébe egy gumivárat (ugrálót) és néhány elekt-
romos kisautót, amelyekkel ovisaink kedvükre játszhatnak. 

Az immár hagyományos éjszakai ovialvás újból aktuális. 
Június 3-án este ismét oviba jönnek a nagycsoportosok és 
másnap reggelig itt maradnak óvó- és dajka nénijükkel. 
Nagyon-nagyon jó még egyszer utoljára összebújni, egy-
másért lenni…, – majd beszámolunk a történtekről. 

Személyi változás is történt óvodánkban, Illés Miklósné 
óvodapedagógus szerződése lejárt és május 31-én jött 
utoljára a kiscsoportba dolgozni. Munkáját megköszönve, 
további életútja alakulásához sok sikert és jó egészséget 
kívánok. Szalai Dóra óvodapedagógusnak viszont a gyer-
mekgondozási segélye járt le, kisfia 3 éves óvodás korú 
lett, Dóra pedig kiscsoportos óvónőként kapcsolódik visz-
sza óvodánk életébe. Szeretettel kívánok mindkettőjüknek 
zökkenőmentes beilleszkedést. 

Óvodánk július 25. és augusztus 23. között tart 
zárva, ez alatt az idő alatt történik a csoportszobák, 
öltözők festése és az óvó- és dajka nénik szabadsá-
golása. 

                                                               Dobó Istvánné 
                                                                 óvodavezető 

Palota játék 
 

Tájékoztatom a Tisztelt Olvasót, hogy 
2005. június 2.-án nagy sikerrel kísérve 
lezajlottak a 2005. évi visegrádi Palota 
játékok. Kérem szó szerint venni, hiszen 
a Palota termében, korhű ruhákban 
láthattunk vad kézitusát, királykisasz-
szony kiszabadítást, vadkacsavadásza-
tot, udvari bolondot és még sok izgal-
mas kalandot. Igazi palotában, igazi 
játékot. Az, hogy a szereplők átlagélet-
kora nem érte el a hét évet, remélem 
nem zavar senkit abban, hogy komolyan 
vegye a bejelentésemet. 

Ez kérem igenis játék volt, és igenis a 
Palotában volt, és igenis Visegrádon 
volt. 

Sokáig sajnálni fogom, hogy egy kicsit 
elkéstem a visegrádi Fellegvár Óvoda 
nagycsoportjának Palotabéli búcsúelő-

adásáról. Ahhoz azért időben érkeztem, 
hogy az előadás nagy részét láthassam. 
Aranyosan, korhű ruhában beöltözve 
(még az óvó nénik is) egy olyan elő-
adást produkált az óvoda búcsúzó nagy-
csoportja, hogy a jelenlévő nem kis-
számú nézősereg a végén vastapssal 
köszönte meg a produkciót.  

A helyi televízió jóvoltából remélem, 
sokan megnézhették azóta ezt az elő-
adást, de erre is igaz a mondás, mint 
minden televíziós közvetítésre: élőben 
az igazi. Az előadás alatt csak a gyere-
kek önfeledt játékát lehetett érezni és 
élvezni a nézőtéren. Nem az volt érde-
kes, ha valamelyik kis előadónak nem 
jutott eszébe a szöveg, vagy nem a 
megfelelő pillanatban indult el a „csatá-
ba”. A természetes játékosság volt, ami 
lenyűgözött  szülőt  és  nagyszülőt  egy-
aránt. 

Sajnos pont ez az, amely kilépve az 
óvodából és belépve az iskola, majd a 
munka, azaz a megkövetelt teljesítmény 
világába örökre eltűnik a mai kor embe-
re életéből. 

Azt gondolom, és remélem tanú rá 
minden jelenlévő, hogy csak gratulálni 
lehet az óvoda minden dolgozójának 
azért a kiváló teljesítményért, amelynek 
eredményét saját szemünkkel és fülünk-
kel láthattuk és hallhattuk. 

Tisztelt Jelenlévők!  

Ugye írhatom mindannyiunk nevében: 
Kedves gyerekek, dajkák és óvó nénik! 
Gratulálunk és köszönjük. 

Abonyi Géza 
                                             képviselő 
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Énekkaros voltam 
 

Már hónapok óta győzköd a kántor, menjünk a nemzeti-
ségi énekkarba, ott a helyünk. Karcsi nem akar, pedig jó 
hangja van, énekelni is szeret. Nem tud németül, érvel. 
Nem baj, más sem tud, csak menjünk. De én meg soha nem 
énekeltem, nincs hangom. Nem baj, van ott más is ilyen, 
csak menjünk. 

Januárban végre beadom a derekamat és elmegyek a pró-
bára. Előtte készülök, a lányom megtanítja az egyik dalt, 
kezd tetszeni a dolog. Eszem a cukros tojást, kell a han-
gomnak. A kántor kedvesen üdvözöl, mint új tagot. Sokan 
mosolyognak, jó, hogy eljöttem. Kottákat kapok, van, aki 
magnóra énekli nekem a dalokat, hogy otthon gyakorol-
hassak. És én fújom is lelkesen, zeng a ház… 

De csak otthon, mert a próbák nagyrészt vitatkozással 
telnek. Sorolják rendre a Kiss házaspár „bűneit”, nem tud-
ják  elfelejteni, hogy két éve otthagyták az énekkart. Érde-
kes az emberi memória, a sok-sok munkát, közös élményt 
el tudják felejteni. Bátortalan hangocskák a tömegből, 
most már jussunk túl ezen. Nem lehet, hangzik a válasz, 
mióta a Kissék idejárnak, feszültség van, azóta névnapozni 
sincs kedvük. 

Nézem a vöröslő indulatos arcokat és megdöbbenek. 
Mert ők a helyi katolikus közösség tagjai, szorgalmas 
templomjárók. Én a vallásos embert másképp képzeltem. 
Békésnek, jóindulatúnak.  

Kiss Ági magyaráz, érvel. Pusztába kiáltott szó. Akárki 
akármit mond, B. Edit csak darálja, mindig ugyanazt. 
Hosszú monológjában arra is kitér, hogy ő nem akart ki-
sebbségi vezető lenni, de kénytelen volt elvállalni és leg-
jobb tudása szerint csinálja. Ezen elgondolkozom, vajon ki 
kényszerítette szegényt és miért? A többség persze nem 
vádaskodik, nem gyűlölködik, csak hallgat. Aztán az egyik 
próbán komoly arccal megjelenik a kisebbségi önkor-
mányzat vezetősége is. Ez nem mehet így tovább, fejti ki 
B. Edit, hárman beültek az énekkarba, mi van, ha százan 
jönnek, egyesületet kell alapítani, aminek van működési 
rendje. Felfortyanok, engem a kántor hívott, rábeszélt. 
Igen, de nincs pénz ruhára, tudom meg. Jó, kifizetem. De 
anyag sincs, mert Bécsben vették, jelenti ki a ruhák szakér-
tője, H. Vali. Szegény énekkar, így ki fogsz halni, gondo-
lom, mondani persze nem merem. V. Mónika  dörren ránk, 
szeme villámlik, itt Burgi Eda a vezető és elvárják, hogy 
mindenki azt csinálja, amit Burgi Eda mond. Ezen megint 
elgondolkozom, ezek szerint a kisebbségi önkormányzat 
vezetője egyben az énekkar vezetője is? Ülünk szemlesüt-
ve, fülünk-farkunk behúzva. Úgy tűnik, mintha visszamen-
tünk volna az időben vagy 50 évet. És már tényleg feszült-
ség van, már mindenki érzi. Már nincs mosolygás, nincs 
viccelődés, már kapiskálják, hogy mit várnak el tőlük Vé-
gül nem leszünk egyesület. Működési rend akkor is kell, 
már készül, addig is feloszlatja az énekkart, mert újjászer-
vezik, az jöhet majd énekelni, aki papírt kap, ez kb. 1 hó-
napot vesz igénybe, mondja B. Edit 

Morgolódunk, értjük, hogy mire megy ki a játék. Ehhez 
nincs joguk, az énekkar nem a kisebbségi önkormányzaté, 
nem B. Edit a vezetője stb. stb. Néhányan, rebellis lelkűek 
a szokott időben mégis énekelni megyünk, izgatottan ne-
vetgélünk, érezzük a vesztünket. Pár nap múlva telefon-
üzenet jő, hétfőn próba lesz. Megszakítjuk a szüneteltetést, 
mert meghívást kaptunk egy fellépésre, mondja B. Edit. 
Most akkor hogy van ez?  Már semmit sem értek. Még 
hozzáteszi, hogy hamarosan elkészül a működési rend. 
Már alig várjuk. 

És végre megvan, kézhez is kapja mindenki, hazaviheti, 
olvashatja, már akit érdekel. Megtudjuk a jeles iromány-
ból, hogy B. Edit kinevezte magát az énekkar vezetőjének. 
Hogy a kisebbségi önkormányzat az énekkar „felügyelője”. 
Hogy Németh Tamás fizetést kap. Hogy a német nyelvtu-
dás, nyelvvizsga szerepe másodlagos a felvételnél (gondol-
tam, hogy ez benne lesz). Hogy csak az alapító tagok tagjai 
automatikusan az énekkarnak, a többieknek kérni kell a 
felvételüket. Hogy alapító tag az, aki már min. egy válasz-
tási ciklust letöltött az énekkarban (nem értem, mi köze a 
tagságnak a ciklusokhoz, hiszen itt állítólag nem politizá-
lunk), meg az is, aki rövidebb ideje, de a vezetőség alapító 
tagnak nyilvánítja (ez jó). Und so weiter. Sok mindent nem 
értek, kérdeznék, de nem lehet, vita nincs, szavazni kell. 
Többen kijelentik, hogy nem olvasták, de elfogadják, mert 
továbbra is az énekkarba akarnak járni. Néhányan nem 
tesszük fel a kezünket, de senkit nem érdekel, hogy miért, 
tartózkodunk, vagy ellenezzük. Köszöni a munkánkat, de 
jövő héten már ne jöjjünk, jelenti ki az újdonsült énekkari 
vezető, B. Edit. Otthon rágódom, én itt születtem, sváb 
családba, éveket szántam a nyelvtanulásra és nem járhatok 
el a régi német énekeket megtanulni?  Ha van hely, ruha 
olyanoknak, akik nem is svábok, nem is beszélnek egy szót 
sem németül, akkor pont a sváboknak nincs? Ez a hagyo-
mányőrzés? Levelet fogalmazunk a jegyzőnek, érvényes 
egy ilyen iromány, egy ilyen szavazás?  Már másnap meg-
kapjuk a választ, nem avatkozik bele, ez kisebbségi ügy. 
Hát jó, ha már benne vagyunk, akkor a Magyarországi 
Németek Országos Önkormányzatának jogászához fordu-
lunk állásfoglalásért. Az országos elnök válaszol szemé-
lyesen. Örömmel olvassuk hosszú levelét, mert minden ki-
fogásunk jogos, azt írja, hogy olyan működési rendet kel-
lett volna csinálni, amit mindenki el tud fogadni, és persze 
nem lehet kizárni senkit, nekem is jogom van eljárni az 
énekkari próbákra. Ez szép, csakhogy már kedvem nincs. 
Mert valami végleg elromlott, bár lehet, hogy csak én lá-
tom így. 

Aztán, amikor néhány hét múlva fülembe jut, hogy B. 
Edit nem zárt ki senkit, csak mi félreértettük őt és egyálta-
lán mindent rosszul értettünk és hallottunk és erre persze 
tanúi is vannak, már csak nevetni tudok. Többet ugyanis 
nem ér ez az egész.                   Pichler Gabriella 

 
Helyreigazítás 

 

Elnézést kérek Szent Fábián és Szent Sebes-
tyén vértanúktól, amiért „pillanatnyi elmeza-
varomban” a tiszteletükre felszentelt kápol-
nát Szent Flórián kápolnának tituláltam a Vi-

segrádi Szövetség és a Városszépítő és Tu-
risztikai Egyesület nevében írt cikkemben. 
(P. G. ) 
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NEMZETISÉGI OLDALAK – Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat 
 

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a  

Duna menti Németek Kulturális Fesztiváljára,  

amely 2005. június 24–25–26-án kerül megrendezésre 
Helyszíne a visegrádi rév parkolója 
Az ünnepséget árusok, snapszliverseny, sváb ételek  
és italok, tűzijáték, zenekarok és fellépők színesítik 
 

Wir laden Sie und Ihre Familie auf dem  

Kulturfest der Donauschwaben  

herzlich ein 
Es findet am 24–25–26. Juni 2005 in Visegrád  
an der Fähre statt 
Auf der Veranstaltung werden folgende Programme 
stattfinden:  
Schnapselwette, schwäbische Essen und Getränke, Feuer-
werk und Blasmusik und Vorspieler. Nennen auf die 
Spiele kann man an der Stelle. Wir bedanken uns bei Al-
len, die an der Veranstaltungsvorbereitungen teilge-
nommen haben 
 

PROGRAM 
Június 24. péntek 
17.30 Visegrádi Német Nemzetiségi Fúvószenekar 
18.00 Megnyitó 
18.30-tól 19.30-ig Visegrádi Énekkar, Zenekar 
19.30 Kismarosi Tánckar 
20.00 Szendehelyi Énekkar 
20.30 Primavera Táncegyüttes 
21.00-tól hajnalig VPOP Schramli zenekara 
 

Június 25. szombat 
16.00 Felvonulás lovas-söröskocsival 
16.30 Leányvári Német Nemzetiségi Tánccsoport 
17.00 Táncol a Taksonyi Duna menti Fiatal Svábok Egyesü-
lete 
17.30 Nagybörzsönyi Pávakör Asszonykórus 
18.00 Berkenyei Énekkar 
18.30-tól Alsógallai Énekkar, Tánckar 
Hajnalig az Alsógallai Zenekar szolgáltatja a zenét 
22.00 Tűzijáték 
 

Június 26. vasárnap 
15.00 Felvonulás lovas-söröskocsival 
16.00 Dunakanyar Fúvósegyüttes 
17.00 Fúvószenekar Lengyelországból 
17.30 Györkönyi Hgyományőrző Egyesület Tánccsoportja 
18.00 Budakalászi Lustige Schwaben Énekkar 
18.30 Dunabogdányi Fúvószenekar 
19.00 Fidele Schwäbische-Buam Grazból 
 

PROGRAMME 
Freitag 
17.30 Visegrader Musikkapelle 
18.00 Festrede 
Ab 18.30 bis19.30 Visegrader Sängerchor, Musikkapelle 
19.30 Kismaroser Tanzgruppe 
20.00 Sängerchor aus Szendehely 
20.30 Primavera Tanzgruppe 
Ab 21.00 bis zum Morgen VPOP Schramli Musikkapelle 

Samstag 
16.00 Festzug mit der Pferde-Bierkutsche 
16.30 Deutsche Tanzgruppe aus Leinwar 
17.00 Takser Donauschwäbische Jugendverein tanzt 
17.30 Pávakör Frauenchor aus Nagybörzsöny 
18.00 Sängerchor aus Berkenye 
Ab 18.30 Sängerchor und Tanzgruppe aus Alsógalla 
Bis zum Morgen spielt die Musikkapelle aus Alsógalla 
22.00 Feuerwerk 
 

Sonntag 
15.00 Festzug mit der Pferde-Bierkutsche 
16.00 Dunakanyar Blasmusikkapelle 
17.00 Blasmusikkapelle aus Poland 
17.30 Tradizionellverein Tanzgruppe aus Györköny 
18.00 Lustige Schwaben Sängerchor aus Budakalász 
18.30 Blasmusikkapelle aus Dunabogdány 
19.00 Fidele Schwäbische-Buam aus Graz 
 

Fővédnök: 
Hadházy Sándor,  
Visegrád város polgármestere 
 

Péntek: 
Díszvendég és ünnepi beszédet mond:  
Ritter Imre,  
az ÉMNÖSZ elnöke, az MNOK elnökségi tagja 
 

Szombat: 
Díszvendég: 
Binder András,  
a Budapesti Jugendverein elnöke 
 

Külön köszönetet mondunk mindazoknak, akik segítettek  
a rendezvény megszervezésében és zavartalan lebonyolítá-
sában 
 

A rendezvényt támogatja: 
Visegrád Város Önkormányzata 
Visegrádi Német Kisebbségi Önkormányzat 
Atlantisz Visegrád Club Kft. 
 

Éjszakánként a Dunán az átkelés biztosított! 
 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Érdeklődőket, hogy a júniusi sör-
fesztiválon idén is megrendezzük a hagyományos snapszli 
versenyt, melyre 2005. június 25-én (szombaton) 19 órai 
kezdettel kerül sor. 

Jelentkezni 25-én 18 óráig 1000 Ft nevezési díj ellenében 
lehet a visegrádi révátkelés jegypénztáránál. A sorsolás és a 
szabályok ismertetése 18.30 órakor – a verseny helyszínén – 
a sörsátorban lesz. A jelentkezés sorrendjében max. 16 játé-
kos jelentkezését fogadjuk el, ezért érdemes időben a jelent-
kezést leadni! 

Az első négy helyezettet díjazzuk! A kártyák kisorsolásra 
kerülnek a nem díjazott versenyzők között, valamint minden 
játékos egy korsó sör és egy pár virsli erejéig a vendégünk. 

Bővebb információ: id. Szebeni Imrétől a (26) 398-335 
vagy a 06 (30) 9965-968 telefonszámon kérhető. 
                         Visegrádi Német Kisebbségi Önkormányzat 
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K Ö Z L E M É NY  
 

Az országos német önkormányzatok 2004. január 1-jei 
törvényes határidőig elkészítették közösségük utónévjegy-
zékét, és döntöttek annak kiadásáról. Az ebben található 
lista az alapja az érvényes, anyakönyvezhető nemzetiségi 
neveknek. A lista egy rugalmas jegyzék, melyet az orszá-
gos kisebbségi önkormányzatok döntésével lehet bővíteni. 

A Belügyminisztérium kidolgozta a nemzetiségi, két-
nyelvű anyakönyv formáját, melyhez a fogalomkészlet 
fordítását szintén az országos kisebbségi önkormányzatok 
segítették. Mely törvények alapján készülhetett el az utó-
névjegyzék? 

A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi 
LXXVII. törvény 12. § (1) szerint ,,A kisebbséghez tarto-
zó személynek joga van saját és gyermeke utónevének 
szabad megválasztásához, családi és utónevének anya-
nyelve szabályai szerinti anyakönyveztetéséhez és annak – 
jogszabályban meghatározott keretek közötti – hivatalos 
okmányba való feltüntetéséhez.” 

Az elmúlt évek során örvendetesen megnőtt azon német 
nemzetiségű családok száma, amelyek német nevet kíván-
tak adni újszülött gyermeküknek. A Magyarországi Néme-
tek Országos Önkormányzatát számos anyakönyvvezető 
kereste meg egy-egy utónév anyakönyvezhetőségéről, 
állásfoglalást kérve, hisz az utolsó német nemzetiségi 
utónévjegyzék több mint két évtizede készült, azóta a 
világ, a névadási szokások, de a helyesírási szabályok is 
sokat változtak. 

  A 2002. évi XIV. törvénnyel módosított, az anyaköny-
vekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 
1982. évi 17. törvényerejű rendeletben (atvr.) kapott felha-
talmazás alapján a Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzatának Közgyűlése 2003. november 29-én 
hozott 54/2003. (XI. 29.) sz. határozatában elfogadta a 
,,Magyarországi Német Utónevek” c. utónévjegyzéket, 
melyet a németországi és ausztriai névadási gyakorlat és 
szabályok, valamint a magyarországi német nemzetiség 
névadási hagyományai figyelembevételével az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Germanisztikai Intézetének 
munkatársai, Brenner Koloman egyetemi adjunktus, Erb 
Mária egyetemi docens és Knipf Erzsébet tanszékvezető 
egyetemi docens állított össze. 

A közgyűlés hivatkozott határozata kimondja: ,,az atvr.-
rel szabályozott anyakönyvi eljárásokban 2004. január 1-
jétől a jegyzékben szereplő utónév anyakönyvezhető ma-
gyarországi német utónévként. 

Úgy gondoljuk, hogy a névválasztás a nemzetiségi identi-
tás megőrzésének egyik fontos eleme, ezért felhívjuk Vi-
segrád város lakosságának figyelmét, ha érdekli Önöket, a 
névjegyzék megtalálható a Német Kisebbségi Önkor-
mányzat elnökénél. 

A nemzetiségi utónévlista a magyar kultúra történelmi 
hagyatékának része; megőrzése, bővítése közös felelőssé-
günk. 

                     Német Kisebbségi Önkormányzat 
 

Egy majális  
varázslatában 

 

Én rendkívül jól éreztem magam a Visegrádi Erdészet, az 
Áprily Lajos Általános Iskola és a helyi Német Kisebbségi 
Önkormányzat énekkarának közös, füvészkerti rendezvényén. 
Ez az összefogás a ,,helyi értékek” megbecsülését volt hivat-
va reklámozni. A füvészkert ,,madárfüttyös” színpadán szé-
pen szállt az énekkar éneke, a diákok műsora és a ,,nyug-
díjas” igazgatónő szép Áprily Lajos verszavalata. És azok a 
világoszöld tavaszi színek! Szóval, lenyűgöző volt! 

Kevés olyan színpad van a világon, ahol a madarak zengik a 
kísérőzenét. Mennyi ilyet lehetne még itt rendezni! Csak 
szövetséget kellene kötni az erdővel! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A vendégek egy csoportja 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tanácskozik az énekkar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    Tavaszi boldogság                 (Sch. L.) 
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Családkutató klubCsaládkutató klubCsaládkutató klubCsaládkutató klub    
 

Húsvét után Visegrád legidősebb lakóját, Nick Istvánnét kerestük fel. Annus néni szeptemberben lesz 97 éves, bár az 
utcán már régóta nem jár, de hála Istennek igen jó egészségnek örvend. Jókedvűen mesélt az életéről szavait változtatás 
nélkül közöljük. 

Nick Annus néni anyai ágon a Schüszterl családból származik, szeretnénk itt a három egymással rokonságot nem tartó 
(de valószínűleg egymással mégis rokonságban levő) Schüszterl családot felvázolni, amihez Zeller Jóska bácsi nagy 
segítséget nyújtott. Történetük további kutatást igényel. 

1. A Fahn Schüszterl család 
Azért kapták ezt a megkülönböztető nevet, mert az öreg Jóska gyerekkorában a Fahn Sümegi ügyvédnél dolgozott. A 

Sibriken, ahol erődítményt tártak fel, szőlő volt s az a Fahnéké volt, a Józsi bácsi ott dolgozott. Két fia és két lánya volt: 
a Józsi a háborúban bombatámadásnál meghalt. A Jani magyarosította a nevét, Székes lett. A marosi iskolaigazgató 
lányát vette feleségül, Amerikába került. A Tercsi a tűzoltó Kovács felesége lett, a Julcsi pedig a Schandl borbélyé. 

A további családtörténetekben „F” Schüszterlnek hívjuk majd őket. 
2. A Holrigel Schüszterl család 
A Holrigel Schüszterl Jóska nagymamája Ausztriából, Bad Ischl mellől jött be Visegrádra az apjával tutajon. Ő a 

Schüszterl Karcsiék és a Lőrincz Teriék dédmamája. Ott egy emlékművön is látható a nevük: Josef Holrigel. Három 
lányuk és egy fiuk született: Erzsébet (Lisi, a Szilas Erzsi néni és a Bergmann Tercsi néni mamája), Anna (a Nick Annus 
néni mamája, Maróton is van leszármazott), József (aki feleségül veszi a másik Schüszterl család Teréz lányát és ebből a 
házasságból születik a Holrigel Schüszterl Jóska bácsi, aki a Jóska, Feri és Karcsi apja) és az Irma (a Lőrincz Mária, 
Teréz és Lajos anyukája). 

A további családtörténetekben „H” Schüszterlnek fogjuk írni őket. 
3. A harmadik Schüszterl család feje is József (1867–1929), felesége Petkó Máris (meghalt 1946). 
Gyermekeik: József (felesége Friedrich Teréz, gyermektelenek), Anna (Tischler Józsefné, gyermektelenek), Mihály (fe-

lesége Meszárek Róza, fiuk Mihály), Mária (Schubauer Józsefné, gyermekeik Rudolf, József és Mária), Róza (Klopfer 
Rudolfné, gyermekeik Rozália és Mátyás), Teréz (H. Schüszterl Józsefné, gyermekeik Mária és József), Ferenc (felesége 
Kammerer Zsuzsanna, gyermektelenek), Lőrinc (felesége Tischler Mária, gyermekeik Éva és Márta). 

Kiss Károlyné 
 

Németor-
szágban, 
Gernauban 
szület tem 
1908-ban,  
Frank-
fur t /Main 
melle t t .   
Apám 
Szedlacsek 
Lajos kőfa-
ragó volt, itt 
nem volt 
munka, ezért 
kimentek 
dolgozni. A 
pusztán lak- 

                       Nick Istvánné                        tunk, több 
                    Szedlacsek Anna                gyerek még 
                                                                     nem volt . 
Amikor iskolába kellett mennem, hatéves gyerek voltam, 
egy nagy erdőn keresztül vitt az út, nagyon féltem. Édes-
anyám (Schüszterl Anna) nem tudta megszokni, sokat sírt. 
Akkor hazajöttek és elhoztak a nagymamához, itt nevel-
kedtem, ő volt a Schüszterl Irma nagymamája is, ma a 
Lőrincz Teri lakik a házban. Anyám, Anna volt a legidő-
sebb, volt még a Lisi és a Julcsi, a Schandl borbély felesé-
ge, ők ott laktak, ahol ma az Edáék üzlete van. A nagy-
mamán hosszú szoknya volt, keveset húzott, khittl volt 
rajta és kendőt hordott. Én vele aludtam, a nagypapa korán 
meghalt. 

Minden évben öltünk. Egyszer loptam egy pár kolbászt – 
de ezt ne mondják el –, soha nem felejtem el. Azt a kol-
bászt mindig látom, az Atya Úristennek sem tudtam elfe-
lejteni, akárhogy akartam. Emlékszem, mentem a kolbász-
szal az Újkertbe föl, ettem-ettem, nem tudtam megenni. 
Hazavinni nem mertem, akkor elárultam volna magam. 
Jött egy kutya az utcán, a kolbászt odaadtam neki. Ez 
mindig eszembe jut. 

Itt hátul, ahol most az élelmiszerüzlet van, lakott a Tilcsi 
néni, ez a ház a Stefi bácsi szüleié volt, a Tilcsiéké. Volt 
hátul egy terasz, oda jártunk táncolni. Egyszer nagyon 
kikaptam, mert apám benézett, s látta, hogy délután tánco-
lunk többen is, gyerekek. Apám korán meghalt, az első 
háborúban megfázott.  

A nagymamámnál laktam, s mentünk szőlőt őrizni a 
Szimeszpergre, éjjel. Ha valamit hallottam, hogy zörgött, 
kiabáltam:Grossmude, Grossmude! Ő válaszolt: Ja Joschi! 
– hogy ne tudják, hogy két nő van ott.  

A szőlőben mindig kellett kerepelni, hogy elriasszuk a 
madarakat, egyszer jól fejbe vágtam magamat. Volt, hogy 
egyedül voltam fönn a hegyen, mert a nagymamának volt 
dolga lenn elég. Mindenféle jut mindig az eszembe. Volt a 
rét felé egy kocsma, ott kellett fölmenni, hányszor szalad-
tam és elestem! Összevissza vertem magam. Sokat féltem. 
A szelet sose bírtam, egyszer bebújtam a szél elől egy 
mélyedésbe és ott elaludtam. Fölébredtem, s a tehenek 
leették a kukoricát. 
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Legtöbbször a Muckstadt Rézivel (ő Bécsbe került) men-
tem őrizni fel a Nagy-Villámra és mindenfelé. Annak 
olyan hosszú haja volt, szerettem fésülni. Délután felmen-
tünk, haza se jöttünk éjjelre, mi kislányok. 

Disznót öltünk, sok munka volt. A Schüszterl Józsi bácsi 
és a Scheili Franci bácsi voltak nálunk az ölők. 

Karácsonykor csak az a tüskés borovicska volt. Ajándé-
kot nem nagyon kaptam. Télen sok asszony gyűlt mindig 
nálunk össze, szerettem hallgatni, mit beszélnek. 

Úgy 8-10 éves kislány voltam, mikor csépelés volt. Bo-
tokkal verték a búzát, itt csépeltek, az udvarban. Én meg 
kimentem az Újkertbe, ott őriztem. Egyszer jött egy nagy 
zivatar, felhőszakadás. Olyan nagy patak lett, az úton jött 
le a víz. Az ökrök meg a tehenek fölmentek a domboldal-
ra, a Kálvária oldalán, az állatok okosak. Én is megijedtem 
és mentem föl-föl. Akkor a Schüszterl Józsi bácsi ment 
nézni, hogy a patak nem hoz-e engem valahol. És akkor 
észrevette, hogy a zuhogó esőben fönn állunk a dombon – 
az állatok meg én. 

13 évesen már Pesten is szolgáltam egy pasztagyárosnál. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A férjemmel itt a kocsmában ismerkedtem meg tánc köz-
ben. Ő Nick István kőműves, a szülei a Pázmány Péter 
utcában laktak, ahol a Róza lányom, csak hátul. Az apó-
som fuvaros volt, lovai voltak, mindent fuvarozott, ami 
jött: fát, építkezéshez anyagot, terményt. 1930-ban volt az 
esküvő. Anyám nem is volt itt. Nem volt menet, esküvői 
kép sincs, otthon volt egy kis vacsora, pörkölt. Aztán 
albérletbe mentünk előre a sarokházba, ahol a Hell Franci 
lakott. 

Nagyon szerettem dolgozni mindig. Jártunk harmadosba 
a Diósba, a kórház után. Ott volt a Schüszterl Rézi néni 
földje. Gyalog mentünk, néha a lányomat, a Rozit is vit-

tem, harmadosba ültettem krumplit, kukoricát, tököt, ba-
bot. Nekünk mindenünk megvolt. Nem volt akkor még 
munka. Mielőtt kimentem a földekre, megfőztem, hogy 
mire fölkelnek a gyerekek, tudjanak enni. Letakartam, s az 
asztalon hagytam. A gyerekek egész nap egyedül voltak. 
Volt zsír és lekvár. Vizet messziről hoztunk. 

Szolgáltam a Dávid-házban és a Rohoséknál. 
Ezt a hegyet én vettem egyedül 1934-ben, olcsón. Mi 

építettünk itt először, aztán sorra eladtuk házhelyeknek, 
addig nem volt itt ház. Nem lehetett lenn a faluban helyet 
kapni, azért építettünk ide föl. Hogy mi mit dolgoztunk! Itt 
hegy volt, mi leástuk. Csupa kő ez a ház! 

Emlékszem, a Szedlacseak Tóni – a Péntek Tóni – össze-
tett kézzel kért – még ma is látom –, hogy „pitti kosché“, 
add el nekünk ezt a hegyet, mi is akarunk itt építkezni, ha 
öregek leszünk, ide akarunk Pestről jönni. Előbb nem 
akartam, aztán csak neki adtam a felét, az apám nagyon jó 
barátja volt. 

A férjem nem volt a háborúban, kocsmaülő ember volt, 
de nem költött annyit, inkább beszélgetni szeretett. Korán 
halt meg, 1970-ben. 

Én olyan „klans kramaschl“ voltam, olyan viharvert. 
A háború alatt bombázták a hegyet., átmentünk a pince-

sorba, de nem engedtek be, aztán átsiettünk a bikaistálló-
ba, ott hátul van egy pince és ott menedéket találtunk. 

A Scheili Laci volt itt egyszer, őt is tanítottam régen sző-
lőt metszeni. Az alsó állást megtartotta, azt mondta, „then 
wer i mache“. Az összes szőlőt én metszettem mindig, én 
dolgoztam a Loványi-szőlőt is, a Sasváriékét is béreltem.  

Annyi kacsám volt, egyedül lementek a patakra és haza is 
jöttek, nem kellett értük menni, az állatok okosak. Akkor 
még nem volt erre forgalom és nem volt kerítés még. A 
tyúkot nem tudom vágni, nagyon sajnálom. A barátnőm a 
Fieszl Annus néni volt, a Betti anyukája, a mamájuk is 
náluk lakott, ő jött át, hozta a kést. Én a lábát fogtam vala-
hogyan, de nézni nem tudtam. Ő aztán mindig megcsinálta 
magának a vért, szerette. Egyszer egy kacsa volt a tömő-
ben és dögledezett. A Bergmann Tercsi átjött, fogta, le is 
pucolta. Olyan fürge, ügyes lány volt, kicsi, de mindenhez 
értett. A sógorom idejött és megette az egész kacsát. 

A klubot azt nagyon szerettem. Voltam pap, menyasz-
szony, cigánylány, a Rózsa nagyon szeretett engem, úgy 
megölelt! Ott volt a legjobb. 

Minden hétfőn jött hozzám a Schubauer Irmus és a 
Trenkó Irma néni, mindig lestem, vártam őket. 

Mostanában kimegyek a kertbe, kiülök és integetek. 
Rengeteg macskánk van. 

Minden nap jön a Róza, mindent ő csinál. A Pistáék is 
jönnek, ő Leányfalun lakik. 

Én szerettem dolgozni, csak a munkát szerettem, semmi 
mást. 

                                                            Lejegyezte:  

                                                         Kiss Károlyné  
                                                      és Pichler Gabriella 
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Nem mondhattuk el senkinek, elmondjuk hát mindenkinek 
 

Tíz éve önszerveződésből alakult a 
sváb hagyományok ápolására, német 
és sváb népdalok felkutatására és 
rendezvényeken való szereplésre egy 
énekkar, melyet a Visegrádi Német 
Kisebbségi Önkormányzat szponzo-
rál. Az énekkarnak írásbeli működési 
szabályzata nem volt. 

2004 decemberében az NKÖ elnö-
ke, aki egyben énekkari tag is, felve-
tette, hogy működési szabályzatot kell 
készíteni, majd március első hetében 
el is hozta, felolvasta, majd rögtön 
szavazásra bocsátotta. Ekkor észrevé-
teleztük, hogy kérjük az anyagot 
írásban, hogy otthon tanulmányozhas-
suk, így mindenki fénymásolatot 
kapott. 

Az NKÖ elnöke március 21-én, az 
énekkari próbán felállt és kijelentette, 
hogy az anyag fölött nem nyit vitát, 
hanem szavazzunk, az tegye fel a 
kezét, aki elfogadja. Többen föltették 
a kezüket. Ezután nem tette fel a 
kérdést, hogy ki tartózkodik, és ki van 
ellene, viszont bejelentette, hogy aki 
nem tette fel a kezét, annak köszöni 
az eddigi munkáját, de a jövőben ne 
jöjjön énekelni, mert ki van zárva. 

Mi, akik nem tettük fel a kezün-
ket, nem vagyunk az ellen, hogy 
legyen működési szabályzatunk, 
de az elkészült szabályzat több 
pontjával nem értünk egyet, több 
pontját egyáltalán nem értjük, és 
vannak olyan részek, amelyeket 
törvénysértőnek tartunk. Sérel-
mezzük, hogy nem tehettünk fel 
kérdéseket, nem nyilváníthattunk 
véleményt. 

Az eset után megkerestük a jegyzőt, 
aki azt kérte, hogy írjuk le panaszun-
kat, kérdéseinket. 

Ezek közül a legfontosabbak, rövi-
dítve: érvényes-e az így lebonyolított 
szavazás? Ha az NKÖ támogatja az 
énekkart, ez egyben azt jelenti-e, 
hogy felügyelője is az énekkarnak? 
Megfogalmazhatja-e az NKÖ, hogy a 
német énekkarba történő felvételnél a 
német nyelvtudás szerepe másodla-
gos? Jól hisszük-e, hogy az NKÖ-nek 
egy együttműködési szerződést kellett 
volna kötni az énekkarral a 
,,működési rend” ráerőszakolása 
helyett? Kizárható-e valaki, ha a 
mellékelt működési rendet nem fo-

gadja el, vagy tartózkodik a szava-
zásnál? Törvényes-e, hogy az NKÖ 
tagjai az énekkar vezetőségének 
mondják magukat, noha nem volt 
énekkari vezetőségválasztás, ráadásul 
az ötből három fő nem is tagja az 
énekkarnak? A törvény szerint ki 
számít alapító tagnak? (Pl. az a nyolc 
ember, aki 10 éve létrehozta ezt az 
énekkart?) 

Tóth Tivadar aljegyző válaszában 
hosszasan idézte az egyesülési jogról 
szóló törvény paragrafusait, majd a 
levél végén hozzátette, hogy illetékte-
len beavatkozással nincs szándékában 
megsérteni a kisebbségek kulturális 
autonómiához való jogát. Ez-után 
elküldtük kérdéseinket és kifogásain-
kat a Magyarországi Németek Orszá-
gos Önkormányzatához, állásfoglalá-
sukat kérve. 

Az országos elnök, Heinek Ottó vá-
laszolt, az alábbiakban részleteket 
közlök leveléből: 

,,Álláspontom szerint lehet szabá-
lyozni egy nyilvántartásba nem 
vett csoport működését is, de csak 
akkor, ha azt mindenki elfogadja. 
Egyébként a működés szabályozá-
sának jogi relevanciája nincs. Aki 
a mindenki által elfogadott szabá-
lyokat nem tartja be, arra sújthat a 
közösség haragja, megvetése stb., 
de jogi értelemben felelősségre 
nem vonható, ellene szankciókat 
alkalmazni nem lehet. 

Véleményem szerint a helyi ki-
sebbségi önkormányzat nem eről-
tethet rá semmilyen működési 
szabályt a csoportra. 

Amennyiben a kisebbségi ön-
kormányzat támogatja a csoport 
működését, ez igen dicséretes (bár 
álláspontom szerint ez szinte köte-
lező is, hiszen milyen önszervező-
dést támogasson a német kisebb-
ségi önkormányzat, ha nem egy 
hagyományőrző csoportot), 
ugyanakkor a támogatás ténye 
nem jelenti azt, hogy a kisebbségi 
önkormányzat felügyeleti szerve 
lenne a csoportnak. 

A német nyelvtudás másodlagos-
ságát a kisebbségi önkormányzat 
nem fogalmazhatja meg, sőt, úgy 
gondolom, hogy ez a megfogalma-
zás apolitikus is. Elfogadhatjuk, 

hogy az, aki a csoportban énekel, 
nem vagy nem jól tud németül, de 
ezt ne mondjuk ki, hiszen a közös 
éneklésnek az is a célja, hogy a 
nyelvet már elvesztő, de a közös-
séghez tartozók németül tanulja-
nak. 

Az NKÖ tagjai – amennyiben 
nem vesznek részt a csoport mun-
kájában – nem vezetői az ének-
karnak. Az énekkarban résztvevő 
kisebbségi önkormányzati tagok 
csak abban az esetben vezetői a 
csoportnak, ha arra felkérik, vagy 
megválasztják őket. 

Miután az énekkar nem nyilván-
tartásba vett egyesület, abból a 
működési szabályzat el nem foga-
dása miatt kizárni senkit nem 
lehet. 

Az énekkarnak és a kisebbségi 
önkormányzatnak valóban 
együttműködési megállapodást 
kellett volna kötniük, hiszen a 
kisebbségi önkormányzat csak így 
tud megfelelni az államháztartási 
és számviteli szabályoknak. 

A törvény csak az egyesületek 
esetében ismeri az alapító tag fo-
galmát. Az Önök esetében az ala-
pító a levelükben meghatározott 
nyolc fő.” 

Ezek után többször is megpróbáltuk 
felvenni a kapcsolatot Burgermeister 
Istvánnéval, mert szerettünk volna 
békésen pontot tenni az ügy végére, 
de ő semmilyen módon nem reagált 
megkereséseinkre.  

Sértőnek érezzük, hogy a helyi né-
met önkormányzat elnöke nem haj-
landó szóba állni a helyi kisebbség 
érintett tagjaival.  

Sajnálatos, hogy Burgermeisterné 
nem a demokrácia szabályainak meg-
felelően viszi az ügyeket, nem ad 
lehetőséget véleménynyilvánításra, 
elzárkózik a problémák békés megol-
dásától. 

Végezetül annyit: mi ehhez a nép-
csoporthoz tartozunk, továbbra is 
ápoljuk és gondozzuk a sváb hagyo-
mányokat, ha nem az énekkarban, 
akkor más területeken. 

Jung András 
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Dunakanyar internetes kapu 
 

A www.dunakanyar.hu portál – a Duna két partját vir-
tuálisan összekötő internetes kapu – a Dunakanyar telepü-
léseinek közös elhatározásából jött létre, és szolgálja in-
formációval a régióba látogatókat és a régióban élőket már 
második éve. 

Kiemelt feladatként napi hírek, cégkatalógus, turisztikai 
információk, programok, rendezvények publikálását tűzte 
ki célul. Az indulás óta tapasztalt folyamatos látogatószám 
növekedésnek köszönhetően a portál fejlesztője, a 
DunaWeb Kft. több hónapos előkészület után 2005. május 
5-én adta át hivatalosan a megjelenésében és szolgáltatása-
iban megújult Internet felületet. 

A portál megújítása: korszerű megjelenés – könnyebb 
használhatóság 

A legnépszerűbb menüpontok hangsúlyosabb megjelení-
tése mellett többek között kiegészítésre került a folyamato-
san aktuális PROGRAMOK menüpont, melyhez mostantól 
e-mailben kérhető napi vagy heti program és hírlevél. A 
jegyzettömb segítségével mindenki összeállíthatja a saját 
programfüzetét a Dunakanyarban. 

A részletes napi programinformációk mellett a Dunaka-
nyar régió gazdag programkínálatában való tájékozódást 
segíti az új FESZTIVÁLOK rovat, ahol időrendben, több 
hónapra előre kap tájékoztatás a látogató a több kisebb 
programot magába foglaló rendszeres regionális rendez-
vénysorozatokról. 

Olvasói visszajelzések alapján felújításra került a min-
denki által ingyenesen használható APRÓHIRDETÉS 
oldal, melynek sikerességet bizonyítja a számtalan napi 
friss bejegyzés. 

Újonnan megnyílt KÉPGALÉRIÁNK folyamatosan kerül 
feltöltésre, az elhelyezett képanyag tükrözi a régió sokszí-
nűségét, gyönyörű látnivalóit. 

A fiatal, iskolás célközönség számára megnyílt a DIÁK-
OLDAL rovat, ahol érdeklődésüknek megfelelően friss 
diákhírek – programok, diákfórum – fényképgaléria és 
diák-önkormányzati információk várják az érdeklődőket. 

Céljaink megvalósításához várjuk intézmények és ön-
kormányzatok együttműködő jelentkezését. 

 
József Attila: 

 

NYÁR 
 

 Aranyos lapály, gólyahír, 
 áramló könnyűségű rét. 
 Ezüst derűvel ráz a nyír 
 egy szellőcskét és leng az ég. 
 

 Jön a darázs, jön, megszagol, 
 dörmög s a vadrózsára száll. 
 A mérges rózsa meghajol – 
 vörös, de karcsú még a nyár. 
 

 Ám egyre több lágy buggyanás. 
 Vérbő eper a homokon, 
 bóbiskol, zizzen a kalász. 
 Vihar gubbaszt a lombokon. 
 

 Ily gyorsan betelik nyaram! 
 Ördögszekéren jár a szél – 
 csattan a menny és megvillan, 
 elvtársaim: a kaszaél. 

DUNA-PARTI TAKARÍTÁS 
 

A Visegrádi Szövetség május 27-én szemétgyűjtést szervezett 
a Duna-parton, aminek néhány óra alatt több nagy zsák szemét 
lett az eredménye. A révátkelő és az öböl közti területet takarí-
tottuk. A legtöbb sörös dobozt, műanyag flakont és csokis 
papírt a focipálya környékén és a közvetlen vízparton találtuk. 

A munka után a csapat szalonnasütéssel fejezte be a napot, 
sokat beszélgettünk, és jól éreztük magunkat. 

                                   Takács Istvánné (Visegrádi Szövetség) 
 

MAMA 
 

Megannyiszor: 
Meleg, megértő, mosolygó. 

Modern, mutatós, mókás Madonna. 
Megbízható, megfontolt, méltóságteljes mérleg. 

Misztikus múzsa. 
Mézespuszedli. 

 

Máskor: 
Makacs, morgós, molett Mumus. 

Megközelíthetetlen, maradi metronóm. 
Morcos matróna. 

Mérges mustármag. 
 

Mégis mindenkinek, mindörökre MINDEN! 
 

(A vers lapzárta után született, ezért került a júniusi számba.) 
Faragó Virág 

 
A II. zsoltár- és népdaléneklési találkozóról… 

 

Reméltem és bíztam abban, hogy talán többen eljönnek, mint 
a múlt esztendőben. Ez a találkozó is a magyar énekes hagyo-
mányainkat hivatott ápolni. A pomázi gyülekezetből négy, a 
dunabogdányiból és a szentendreiből egy-egy gyermek jött el.  

A köszöntés előtt Juhász Norbert 5/a tanuló mondott verset, 
majd közös éneklésbe kezdtünk. Ezután jött az egyéni bemutat-
kozás. Mindenki kapott ajándékot, amiért köszönet illeti az 
adakozókat. Dánosné Pillér Judit gondoskodását adta, Kósa 
Klára művésznő gyönyörű tányért, a szentendrei antikvárium 
vezetője könyvet, az Éden édességbolt tulajdonosa, Pelle Csilla 
húsz csoki zongorát adott a résztvevőknek. 

A zsűri elnöke, Zákányi Bálint, mindenkit hasznos tanácsok-
kal látott el. A mi feladatunk, hogy értékeink ne merüljenek 
feledésbe, ezért várom, hogy 2006-ban, pünkösd előtti pénte-
ken jöjjünk el a III. találkozóra!                                     Lázár 
Enikő  

 
Sakk Királyok Visegrádi Találkozója 

Kings’ Chess Kongress 
2006. február 18–26. 

 

Néhány lelkes ember abban bízik, hogy e hangzatos elnevezé-
sű nagymesterverseny a jelzett időben megvalósul. Úgy gondol-
tuk, hogy a magunk módján így szeretnénk megemlékezni arról, 
hogy Visegrádon királyok, köztársasági elnökök és miniszterel-
nökök jutottak egyességre, és a múlt század végén létrejött a 
visegrádi négyek vagy visegrádi országok néven négy ország 
média megjelenítése. A verseny helyszíne a királyi palota lehet. 
Az érdekeltek elvi egyetértését megszereztük, az anyagiak 
megszerzéséhez minden visegrádi sakkbarát támogatására 
szeretnénk számítani. A szervezés állásáról folyamatosan tájé-
koztatni fogjuk olvasóinkat. 

Visegrádi Sportegyesület sakk szakosztálya 
                                   Nagy László sakkversenyszervező 
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HİSÖK EMLÉKÉRE… 
 

2005. május 29-én Visegrádon a Mátyás-szobornál az I. és II. világháború hőseire emlékeztünk. 
A helyszínen állva és hallgatva a bensőséges ünnepséget, eszembe jutott egy történet, amely ehhez a hely-

színhez és a visegrádiakhoz szorosan kapcsolódik. Fogadják szeretettel Zsitvay Tibor megjelent könyvéből az 
alábbi idézetet. 

Schandl Jánosné 
 

Találkozásom lengyel menekült tisztekkel 
 

A menekült lengyel tiszteket, az országban elosztva, 
igen kedvező körülmények között szállásolták el. Így pl. 
Visegrádon több tábornokot és ezredest a faluban lévő 
Ferenc József-korabeli, királyi vadászkastélyban, amelyet 
maga kormányzó bocsátott erre a célra rendelkezésre. Még 
vagy negyven fiatalabb tiszt, köztük egy Galiczin herceg 
is, magánházakba került. 

Amióta nem voltam képviselő, többet tartózkodtam Vi-
segrádon, nemcsak a hét végén, mint azelőtt, és így többet 
fordultam meg az én kis ,,birodalmamon” kívül is. A lehaj-
tott fővel, szomorúan sétálgató, céltalanul kóválygó ala-
kokkal lassanként köszönő, majd beszélgető viszonyba 
kerültem. Ők teljesen szabadon mozoghattak a község 
területén, csupán arra kellett engedélyt kérniök, ha be 
akartak utazni Budapestre. Ez csak formalitás volt, és 
minden nehézség nélkül megadták. Csak egy volt tilos 
számukra, a nagyobb csoportokba tömörülés, akár gyűlés, 
akár felvonulás alakjában. Ebből eredt aztán az a problé-
májuk, amely miatt hozzám fordultak. 

A Mátyás király szobrát keretező körfal hátulsó oldalán 
volt ui. az 1914–18-as világháborúban elesett, visegrádi 
hősi halottak emléktáblája, és ezt szerették volna a lengyel 
tisztjeink Mindszentekkor, a lengyel hősi halottak emlék-
napján – ezekre gondolva – megkoszorúzni. Megbízásuk-
ból az egyik, velem már ismerős, lengyel tiszt felkeresett 
és előadta, hogy az én közbenjárásomat kérik, mert a 
csendőr őrsparancsnok szerint ő nem adhat ilyen fölvonu-
lásra és emlékünnepélyt tartó, testületi összejövetelre 
engedélyt. Látva a kötelességszerű kijelentésével előidé-
zett levertséget, ő maga javasolta, hogy forduljanak taná-
csért és közbenjárásért énhozzám. 

Én ugyan ekkor már semmiféle hivatalt sem viseltem, 
azonban a csendőrparancsnok még ugyanaz volt, aki igaz-
ságügy-miniszter koromban a felsőbbségétől utasítást 
kapott, hogy különös gonddal vigyázzon rám, mert hiteles 
adatok szerint a kommunisták merényletet terveznek elle-
nem a két agitátoruk 1932. Júliusában statáriális úton 
történt kivégzése miatt. Ez az utasítása még változatlanul 
fennállott, és különben is jó viszonyban voltam a minta-
szerűen derék emberrel. Felhívtam tehát telefonon és kö-
zöltem vele, hogy Mindszentek napján, a tízórai mise után 
a lengyel tiszturak hozzám hivatalosak. Megkértem őket, 
hogy kisebb csoportokban, szétszórtan menjenek végig a 
falun… 

Igenis, értem, kegyelmes uram! – szólalt meg a drót túlsó 
végén a törzsőrmester hangja, amikor én egy pillanatra 
elhallgattam. – És a koszorút közben – ugye, kérem szépen 
– szótalanul teszik le? 

Köszönöm a megértését! A koszorút én magam teszem 
le, és nekem, ugye, szabad? 

Természetesen, kegyelmes uram! – felelte, kétségtelenül 
felismerhető örömmel a hangjában. – Így aztán majd nem 
is mondhatja senki sem, hogy a lengyel tiszturak koszorúz-
tak volna! Csak ne tessenek soká időzni, mert még híre 
kelhetne, és akkor meggyűlhetnék a bajom. Pedig, Iste-
nemre, csak azt teszem, amit a magyar szívem parancsol. 

Mindig tudtam, hogy kitűnő derék ember maga, kedves 
barátom, és ezek után még többre fogom tartani. Ne ag-
gódjék, minden felelősséget magamra vállalok, és még azt 
se fogom bánni, ha szükség esetén azzal mentené magát, 
hogy én félrevezettem. 

Isten mentsen! – kiáltotta befejezésül. – Dehogyis tetszett 
engem félrevezetni! Megértettem én bizony, a kegyelmes 
úr minden szavát, meg még azt is, akit ki sem mondott, 
csak gondolni tetszett. Ha kell, majd helytállok én maga-
mért! Jelentem, hogy holnap a tízórai mise után a csendőr-
járőr Lepence felé indul, nem a Mátyás-szobor felé. Aláza-
tos tisztelettel… 

Hogy honnan tudhatta a csendőr őrsparancsnok abban a 
pillanatban, amikor azt említettem, hogy a lengyelek hoz-
zám jönnek, azt, hogy voltaképpen mégiscsak a hősi em-
lékhez akarnak felvonulni? Nos, ez a kérdés csak az előtt 
merülhet fel, aki a helyszínét nem ismeri. A Mátyás-
szobor ugyanis közvetlenül az én kertem bejárata előtt 
lévő, nyilvános téren áll. Aki hozzám jön, el sem kerülheti. 
Különben is nyilvánvaló, hogy a derék ember maga is 
nagyon akarta azt, aminek a megvalósulása érdekében azt 
a tanácsot adta, hogy hozzám forduljanak segítségért. A 
szívünkben ugyanazok az érzések voltak, hát nem is csa-
lódtunk egymásban. 

1939. november elsején a lengyel tisztek a tízórai mise 
végeztével a falusi néppel együtt özönlöttek ki a templom-
ból. Az utcák teli voltak a hazatérőkkel, és így nem tűnt fel 
a lengyelek megosztott, kis csoportjainak a felvonulása. 
Én, aki szokásom szerint ezen a napon is már a nyolcórai 
misén vettem részt, ott vártam őket az emléktábla mellett, 
őszirózsa-csokorral a kezemben. 

Az érkező lengyelekkel esetenként köszöntést váltottunk, 
és ők azután félkörben helyezkedtek el az emlékmű előtt. 
Ketten elém hozták a kis zöld koszorút, amelyet nyilván 
ők maguk állítottak össze fenyőből, mahóniából, sárgult 
cserlevelekből. 

Levettem a kalapomat, és abban a pillanatban mindenki-
ről lekerült a fejfedő. 
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Szó nem hangzott egyetlenegy sem, hiszen ez volt a de-
rék csendőr kívánsága, mondhatnám: kikötése. 

Mielőtt a koszorút átvettem volna, odaléptem a vezető 
tábornokhoz és átnyújtottam az őszirózsa-csokrot, amelyet 
a feleségem kötött és magyar meg lengyel nemzeti színű 
szalaggal díszített, én pedig kis kartonlapot kötöttem rá, 
rajta a következő felírással: 

Polak – venger dva bratanki. 

Ez volt az egész lengyel tudományom, annyit jelent: 

,,A lengyel és a magyar egytestvér.” 

A tábornok arcán vonaglottak a vonások, amikor átvette 
a csokrot, mohón kapta maga elé, hogy elolvashassa a 
kartonlapot. Egész testében megrázkódott, és hirtelen 
mozdulattal az ajkához kapta az írást és megcsókolta. 
Odanyújtotta aztán az ijedtében melléje ugró segédtisztjé-
nek, ő maga pedig zokogva borult a kitárt karomba. 

A csokor közben kézről kézre járt, és minden lengyel 
rálehelte a csókját. 

Ezután én csókoltam meg a lengyelek koszorúját és letet-
tem az emléktábla alá. 

A lengyel tábornok pedig a közepébe illesztette a csok-
rot. (Tehette, ez nem volt ,,koszorúzás”!) 

Azután – a legnagyobb megrökönyödésemre – fütyülni 
kezdett! Amikor azonban láttam, hogy ez a fütty úgy ha-
tott, mint a vezényszó, vagyis mindnyájan egyszerre fél  

térdre ereszkedtek, megértettem, hogy a lengyel hadsereg 
,,Imához” vezénylő kürtszava volt az, amit a tábornok 
utánzott. Követtem a példájukat, én is fél térdre ereszked-
tem. 

Újabb füttyjel, mert hiszen szólástilalmat vállaltunk, talp-
ra állított mindnyájunkat, a lengyelek sorban elém vonul-
tak és keményen megszorították a kezemet, aztán egyszer-
re szétszóródtak. Úgy eltűntek, hogy senkinek sem tűnhet-
tek föl. De nem is volt kinek. A falu népe otthon ült, és a 
minden pillanatban várható déli harangszót leste, hogy az 
ebédhez ülhessen. Visegrád minden más napon olyan nagy 
számban jelentkező látogatói közül pedig egyetlenegy sem 
mutatkozott. Ugyanabból az okból, amiért gépkocsit sem 
lehetett látni a szobor mellett közvetlenül elhúzódó Buda-
pest–esztergomi országúton: ugyanis Mindszentek napján 
a temetőket látogatta országszerte. Így aztán a meghatóan 
szép és szomorú jelenetnek én voltam az egyetlen magyar 
szemtanúja. 

Nem is lett a derék csendőröknek semmi bajuk belőle. 
A lengyelek is megőrizték e nap emlékét. Nemsokára 

tovább mentek nyugatra és pontosan egy évvel később 
képeslapot küldtek nekem többek aláírásával Angliából. A 
szövege ebből állott: 

,,Venger – polak: dva bratanki! 
Isten, áldd meg a magyart!” 

                                (Zsitvay Tibor visszaemlékezéseiből) 

 

Albérlet! 
 Visegrádon külön bejáratú  

kétszobás lakás  
kiadó!  

Érdeklődni lehet:  
06 (30) 966-9288  

vagy 06 (26) 398-287 

 

Családi házak  
tervezését 

és kivitelezését vállaljuk 
 

↸ 
 

DORCA KFT.  
 

Telefon: 
06 (20) 9604-288, 
06 (26) 585-171 

VILLANY- 

SZERELÉS 

Balogh István 
Telefon:  

06 (30) 550-6508 

 

Visegrádon 
gyönyörő panorámával 

rendelkezı 

hét szoba összkomfortos 
lakás 

(panzió) 
a Thermál Szálló mellett 

teljes berendezéssel együtt 
kiadó, bérbeadó! 

 

Érdeklıdni lehet: 
06 (30) 520-3554-es telefonon 



 
 
 
 
 
 
 
 

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 
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A Zenés Nyári Esték Visegrádon 2005. programja 

 

Július 23. szombat, 19 óra, 
római katolikus templom: 
 

A Nádor quartett  
koncertje 
 

Tagjai: 
Gabora Gyula  
és Farkas Nándor hegedű, 
Mohácsi Gyula brácsa, 
Vámos Marcell cselló 
 

Műsoron: 

F. Schubert: Halál és a lányka 

Haydn: B-dúr quartett  
(Napfelkelte) 
 
Július 30. szombat, 19 óra, 
római katolikus templom: 
 

Timothy Bentch  
operatenor  
koncertje 
 

Közreműködik: 
Dominkó István zongoraművész  
 

A műsorban 
Bellini, Schubert, Stephen Foster, 
Gershwin-dalok és áriák, valamint 
amerikai spirituálék hangzanak fel 
 
Augusztus 6. szombat, 19 óra, 
római katolikus templom: 
 

Kónya István  
barokklant estje 

Műsoron: 
Silvius Leopold Weiss (1686–1750):  
d-moll szonáta: 
Prelude, Allemande, Courante, 
Gavotte, Sarabande, Menuett, 
Gigue 

c-moll ouverture 

g-moll szvit: 
Prelude, Allemande, Courante,  
Bourrée,  Sarabande, Menuett, 
Paisane, Gigue 
 
Augusztus 13. szombat, 19 óra, 
római katolikus templom: 
 

A Dunakanyar  
(Zene-)Baráti Kör  
koncertje 
 

Tagjai: 
András Mihály hegedű, 
Belej Márton oboa, 
Huszár Bence cselló, 
Ott Rezső orgona 
 

Műsoron: 
J. S. Bach: g-moll adagio és fúga  

J. S. Bach: B-dúr prelúdium  
és fúga 
J. S. Bach: Sarabande és bourrée 
az Esz-dúr szólószvitből 

T. A. Vitali: Ciaccona 
Ott Rezső: Korálelőjáték 
(„Ermuntre dich, mein schwacher 
Geist”) 

A. Marcello: d-moll oboaverseny 

C. Saint-Saёns: Ave Maria 

Augusztus 27. szombat, 19 óra, 
római katolikus templom: 
 

Az Érdi Kamarazenekar 
hangversenye 
 

Műsoron: 
A. Vivaldi: d-moll concerto grosso 

Szólisták:   
Kerecsányi Erika hegedű, 
Részegh Benedek hegedű, 
Rédai Erzsébet gordonka 

A. Vivaldi:  
Négy évszak – Nyár 
Szólista:  

Berán Gábor hegedű 

J. G. Albrechtsberger:  
Harsonaverseny 
Szólista:  

Zwickl Ágoston harsona 

J. S. Bach:  
5. Brandenburgi verseny 
Szólisták:   
Bán Ildikó csembaló, 
Kerecsányi Erika hegedű, 
Krum Enikő fuvola 
 

Művészeti vezető: 
RÉDAI ERZSÉBET 
 
Valamennyi alkalomra 
szeretettel várunk 
minden kedves Zenerajongót! 
 
Koncertjeink az esti mise után 
kezdődnek; 
belépőjegy nincs! 



2                                                                            VISEGRÁDI HÍREK                                                     2005. július

„Magasra száll az ember dallama” 
 

,,Áprily-hét anno” 
 

8. rész: 1993. november 14–19.:  
egy csendes hét  
az emlékezés és továbblépés jegyében 
 

Úgy tűnik, hogy mint mindenre, a mi esetünkben is érvé-
nyesült az, hogy egy hullámhegyet némi visszaesés, hul-
lámvölgy követett. Nem volt ez mély hullámvölgy, inkább 
talán egy csendes megpihenés. Igaz ez az Áprily-hét ese-
ményeire, ugyanakkor némiképp érthető is, mivel meg-
előzte az őszi egyhetes tanulmányi kirándulás Parajdra, 
melyen 24-en vettünk részt, s ami szintén az Áprily-
örökség ápolásának jegyében zajlott. Nem voltak hangza-
tosak és látványosak az 1993-as év rendezvényei, ugyan-
akkor tartalmas, elmélyült kutatómunkára kínáltak lehető-
séget diák és nevelő részére egyaránt. 

Ebben az évben Áprily Lajos születésnapja, november 
14-e vasárnapra esett. A természetszerető, természetjáró 
névadóhoz méltóan túrával kezdtük a hetet. Tervünk az 
volt, hogy a Kaán-forrásig kirándulunk. November 14-e 
előtti napokban még semmi sem jelezte, hogy e vasárnapra 
beköszönt a tél. Mohácsi Jánosné kolléganőmmel szervez-
tük a túrát. Gyönyörű hóesés, 10 cm-es hó várt minket és 
kb. 20 gyerek a meghirdetett túrára. Emlékszem, volt 
olyan kislány, aki vékony sportcipőben jött. Elsétáltunk a 
Telgárthy-rétig. Az erdő, a rét gyönyörű volt, a hangula-
tunk vidám. Termoszban jó meleg teával vendégeltük meg 
a gyerekeket, elhangzott egy-két Áprily-vers, de a túrát 
felelőtlenség lett volna tovább folytatni, így aztán vissza-
fordultunk. A tél másnap (hétfőn) is nehezítette az előre 
meghirdetett Áprily-nap programját, mert a bejáró tanulók 
csak késve érkeztek a közlekedési nehézségek miatt, így 
kicsit módosítottuk a nap időbeosztását. S hogy mi volt a 
fő témánk ebben az évben? ,,Mese-, bibliai, mitológiai, 
történelmi nevek, személyiségek Áprily verseiben”. 

S ha azt írtam előbb, hogy komoly kutatómunkára kínált 
lehetőséget ez a téma, akkor ezt igazoltnak láthatják az 
olvasók azzal, hogy több mint 100 ilyen alak nevét gyűj-
töttük össze Áprily verseiből. Ismét az előkészítő munkára 
helyeztük a fő hangsúlyt. A felnőttek által összegyűjtött 
neveket és verseket tevékenységi, alkotói kör szempontjá-
ból csoportosítottuk, s a gyerekek e szerint folytatták az 
illető személyre és a versben megjelenő összefüggésre a 
kutatómunkát. A témákat igyekeztünk úgy is ,,testre sza-
bottá” tenni, hogy az adott tanulócsoport életkorához, 
tanulmányaihoz, tantárgyi  ismereteihez  igazítottuk a fel- 
adatot. A gyerekek egyébként névre szóló feladatot kap-
tak, s minden témának volt felnőtt – szaktanár – segítője. 
Konkrétan: 1-2. osztály Csipkerózsika mesealakjával fog-
lalkozott ,,A tanya” c. vers alapján, a 3. osztály bibliai 
történetek (Dávid és Góliát, Káin és Ábel) megjelenésével, 
a 4. osztályosok a parajdi mondaalakkal, Rapson-néval 
ismerkedtek az őt idéző ,,Álom a vár alatt” verses mese 
dramatizálásával. A továbbiakban csak a nevek felsorolá-
sára szorítkoznék: 5. osztályban: a görög mitológiai ala-
kok; Beethoven, Strauss, Petőfi, Csokonai, Ady, Arany, 
Bolyai Farkas; 6. osztályban: Zách Klára és Felicián, Na-
póleon, Mátyás király, Dante, Albert Schweitzer, Chopin, 

Assisi Szent Ferenc; 7. osztályban: Bethlen Gábor, Apá-
czai Csere János, Kőrösi Csoma Sándor, Marcus Aurelius; 
8. osztályban: Tizian, Botticelli, Rembrandt, Brueghel, 
Laokoon, Koós Károly, Bolyaiak, Hagen és Siegfrid. Hal-
latlanul izgalmas volt hallgatni a kis diákok előadásait, s a 
legsikerültebbek most is megérdemlik, hogy megemlítsük 
őket. 5. osztályban Bártfai Beáta Beethovenről írt dolgo-
zatot a ,,Párversek” c. vers kapcsán, 6. osztályban Abonyi 
Balázs Assisi Szent Ferencről ,,Assisi, jöjj” c., 7. osztály-
ban Tisza Zsuzsanna Apáczai Csere Jánosról és feleségé-
ről a ,,Tavasz a házsongárdi temetőben” c., 8. osztályban 
Herr György a Bolyaiakról ,,A Fejedelemhez” c. vers 
kapcsán. Természetesen nem tudományos diákköri dolgo-
zatok voltak ezek, s valószínű, nem minden hallgatóban 
hagyott mély benyomást, de biztos vagyok, hogy egy-két 
érdekesség, információ megmaradt a gyerekekben, külö-
nösen a dolgozatok készítőiben. 

A már hagyományos események mellett fontos eleme 
volt a ’93-as Áprily-hétnek a zeneiskolások hangversenyé-
vel összekötött szülői fórum, melyet a zeneoktatás jövőjé-
ről folytattunk, hiszen ekkor már gondok jelentkeztek ezen 
a téren. Ebben az évben tovább erősödött, mélyült a már 
nyugdíjas pedagógusokkal kapcsolattartásunk is. 

S mivel ez a hét Áprily születésnapjával kezdődött, a 
meghívónkon lévő versidézet a következő volt:  

,,Hosszúra nyúlt az út, anyám, 
sok volt a seb, s a béke késett. 
S ma mégis, mégis köszönöm 
világra szülő szenvedésed.” 
  (Áprily Lajos: November II.) 

Mezei Anna ny. igazgató 
 

Városházi hírek 
 

2005. június 16-i képviselő-testületi ülés 
– A képviselő-testület – az MFB által pályáztatott Infra-
struktúra-fejlesztési Hitelkeret biztosítására, a költségvetés 
által előírt hitelcélok megvalósítására – a közbeszerzési 
eljárás nyertes ajánlattevőjével, az OTP Bank Rt.-vel 
szerződést kötött; 
– Módosult a Közbeszerzési Szabályzat; 
– A képviselő-testület a városközpont régészeti feltárásaira 
1.050.000 forintot biztosított; 
– Az Áprily Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 
gazdasági, pénzügyi ellenőrzésére, átvilágítására megbí-
zást adtak ki; 
– Meghosszabbították az OTP Bank Rt.-vel fennálló fo-
lyószámlahitel-szerződést; 
– Az Ifjúsági Alapból 100.000 forintot bocsátott a testület 
a közművelődési, ifjúsági és sportbizottság rendelkezésé-
re, gyermekrajzpályázat lebonyolítására. 
 

2005. június 30-i képviselő-testületi ülés 
– Visgorod és Parajd településekkel kiépítendő kapcsolat-
ról, valamint további külkapcsolatok előkészítéséről dön-
tött a testület; 
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– Hozzájárult a testület a Dunakanyar Informatikai Kft. 
törzstőkéjének 450.000 forinttal történő emeléséhez, mű-
sorszolgáltatás biztosítása céljából; 
– A Schulek utca fejlesztéséről a következő határozat 
született: „Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete egyetért azzal, hogy a Schulek utca déli szakasza 
a szabványoknak megfelelő keresztmetszettel épüljön 
meg, északi szakasza tekintetében a hivatal a jelenlegi 
állapot figyelembevételével kérje ki a szakhatóságok vé-
leményét, hozzájárulnak-e az önkormányzati közút meg-
építéséhez. Amennyiben a szakhatóságok a jelenlegi álla-
pot által behatárolt szélességű út építésének engedélyezé-
sétől elzárkóznak, a tervező keresse meg a legkisebb út-
szélesség megvalósíthatóságát.  

A képviselő-testület javasolja az érintett lakosoknak köz-
műfejlesztési társulás alakítását.  
Az önkormányzat az építési költségek ismeretében dönt a 
beruházásban való részvételének mértékéről.” 
– Az Európai Üzleti Polytechnikum és Nemzetközi Kö-
zépiskola tanterem igényét elviekben támogatta a testület; 
– A Castrum-Visegrád Kft. ellen folyt vesztes per 
1.500.000 forintos perköltségének megfizetéséről kellett 
dönteni a képviselőknek; 
– A képviselő-testület 45.000.000 forintos bruttó áron – 
elővásárlási jogával élve – megvásárolja a jelenleg Pest 
Megye Önkormányzatának tulajdonát képező Visegrád, 
Széchenyi út 7. szám alatti ingatlant. 

Tóth Tivadar aljegyző 
 

Mit kell tudni az Egyenlő Bánásmód Hatóságról? 
 

A hatóság feladata: 
Az egyenlő bánásmód követelményének megsértése esetén a 
jogaiban sértett fél kérelmére, vagy a törvényben meghatáro-
zott esetekben hivatalból lefolytatja a hatósági eljárást annak 
megállapítása érdekében, hogy történt-e hátrányos megkü-
lönböztetés. Amennyiben az eljárás során bebizonyosodik, 
hogy sérült az egyenlő bánásmód követelménye, a törvényben 
meghatározott szankciót alkalmaz. 
A jogaiban sértett személyek és csoportok védelmében a 
hatóság élhet közérdekű igényérvényesítési jogával, s munka-
jogi, személyiség jogi pert indíthat. 
A hatóság továbbá véleményezi az egyenlő bánásmódot érintő 
jogszabályok tervezeteit, javaslatot tesz kormányzati döntésekre, 
jogi szabályozásra. Rendszeresen tájékoztatja a közvéleményt és 
a Kormányt az egyenlő bánásmód érvényesülésével kapcsolatos 
helyzetről, tájékoztatja az érintetteket az igényérvényesítés lehe-
tőségeiről. Közreműködik azoknak a jelentéseknek az elkészíté-
sében, melyeket az egyenlő bánásmód hazai érvényesülésével 
kapcsolatban nemzetközi szervezetek részére kell megküldeni.  
Feladatai ellátása során együttműködik az Egyenlő Bánás-
mód Tanácsadó Testülettel, az érintett társadalmi és érdek-
képviseleti szervekkel, valamint az állami szervekkel. 
MIKOR SÉRÜL AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD KÖVETELMÉNYE? 
Közvetlen hátrányos megkülönböztetés 
Ha valakit vagy valamely csoportot az egyenlő bánásmódról és 
az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 
törvényben felsorolt tulajdonságai miatt – más, velük összeha-
sonlítható helyzetben lévő személyhez vagy csoporthoz képest 
kedvezőtlenebb bánásmódban részesítenek és tárgyilagos mérle-
gelés szerint ennek nincs ésszerű indoka.  A törvény 20 olyan 
tulajdonságot sorol fel, melyek az egyéb feltételek megléte ese-
tén megalapozhatják a hatóság eljárását. (pl. nem, faj, bőrszín, 
nemzetiség, anyanyelv, fogyatékosság, családi állapot, vallási 
vagy világnézeti meggyőződés, életkor, társadalmi származás 
stb.). 
Közvetett hátrányos megkülönböztetésnek minősül az is, ha 
valamely intézkedés látszólag semleges, tehát megfelel az egyen-
lő bánásmód követelményének, de a fenti tulajdonságokkal 
rendelkező személyt vagy csoportot lényegesen nagyobb arány-
ban hoz hátrányos helyzetbe, mint más velük összehasonlítható 
helyzetben lévőket.  
KIK, KIVEL SZEMBEN KEZDEMÉNYEZHETIK AZ ELJÁRÁSÁT? 
Fő szabályként a sérelmet szenvedett természetes vagy jogi 
személy, jogi személyiség nélküli szervezet a hatósághoz intézett 
kérelemmel, de az eljárást kezdeményezheti az állampolgári 
jogok országgyűlési biztosa vagy az ügyész is. 
A törvény felsorolja azokat a szervezeteket, melyek jogviszo-
nyaikban kötelesek megtartani az egyenlő bánásmód követelmé-

nyét, és amelyekkel szemben az eljárást meg lehet indítani. 
(állami, önkormányzati szervezetek, fegyveres erők, rendvédelmi 
szervek, közszolgáltatók, oktatási, szociális, gyermekvédelmi, 
művelődési, egészségügyi szolgáltatást nyújtó intézmények, 
önkéntes biztosítópénztárak, magán nyugdíj-pénztárak, a pártok 
és minden egyéb költségvetési szerv.)   
A felsoroltakon kívül a magánszféra meghatározott jogviszo-
nyai során is érvényesülnie kell az egyenlő elbánás követelmé-
nyének, így 
– foglalkoztatási jogviszonyban a munkáltató,  
– az állami támogatás felhasználása során a támogatásban része-
sülő egyéni és társas vállalkozások,  
– nyilvános üzleti forgalmat bonyolító áruforgalmazók, vagy 
szolgáltatók,  
– előre meg nem határozott személyek számára szerződéskötésre 
ajánlatot tevő vagy ajánlatot kérő személy az adott jogviszony 
tekintetében. 
Kivételt képeznek a családjogi, hozzátartozók közötti, egyhá-
zi jogi személyek hitéleti tevékenységgel közvetlenül össze-
függő jogviszonyai, társadalmi szervezetek, jogi személyek és 
más szervezetek tagjai közötti, a tagsággal összefüggő jogvi-
szonyok, mert ezekben a hatóság nem járhat el. 
Külön rendelkezések: foglalkoztatás, szociális biztonság és 
egészségügy, lakhatás, oktatás, képzés, szolgáltatások. 
MIT KELL TARTALMAZNIA A KÉRELEMNEK? 
A törvény meghatározza, hogy a hatóság előtti eljárásban melyik 
félnek mit kell bizonyítania. A jogsérelmet szenvedett félnek 
ezért kérelmében jeleznie kell, hogy őt milyen hátrány érte, 
milyen jogviszonyban és azt, hogy rendelkezett a jogsértéskor 
a törvényben felsorolt valamely tulajdonsággal, tehát az általa 
megjelölt hátrányos megkülönböztetés, vagy az egyenlő bánás-
mód megsértését jelentő magatartás valamely meglévő, vagy a 
jogsértő által feltételezett tulajdonsága miatt következett be. 
(például: joghátrány, hogy nem engedték be egy nyilvános ren-
dezvényre, mégpedig fogyatékossága, származása, életkora vagy 
más tulajdonsága miatt.) 
A hatósági eljárás során az eljárás alá vont személynek, szerve-
zetnek kell bizonyítania, hogy az egyenlő bánásmód követelmé-
nyét megtartotta, vagy az adott jogviszony tekintetében nem volt 
köteles megtartani. 
MILYEN DÖNTÉSEKET HOZHAT A HATÓSÁG? 
Amennyiben az eljárás során bebizonyosodik, hogy az egyen-
lő bánásmód követelményét megsértették, a hatóság: 
– elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését, 
                                                              (Folytatás a 7. oldalon) 
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Két város együttműködésének jövőbeli lehetőségei 
 

A 10. század második harmadától a 11. század derekáig 
tartó időszakban Észak-, Közép- és Kelet-Európa népei szin-
te egyszerre fogtak hozzá, hogy nyugati mintára keresztény 
fejedelemségeket és királyságokat alapítsanak.  

Az átalakulás, ahhoz képest, hogy mennyire különböző né-
peket érintett, meglepően hasonlóan ment végbe. Hasonlóság 
az ukránok, csehek és magyarok esetében még olyan részle-
tekben is megmutatkozott, hogy a nagyfejedelmi székhelyek 

szomszédságában kialakuló másod székhelyeknek még a 
nevük is azonos volt. Így történt, hogy a cseh Přemysl-
dinasztia által alapított Prága mint székhely szomszédságá-
ban megépült Vyšehrad megerősített települése. A Rurik-
dinasztia székhelyévé lett Kijevtől északra, alig 20 km-re, a 
Dnyeper folyó fölé magasodó löszdombokon épült, először 
már 946-ban említett Visgorod Bölcs Jaroszláv nagyfejede-
lem (1019–54) idején válik fontos politikai központtá. 

 

 
Visgorod 

 

Visgorodon születik Jaroszláv nagyfejedelem lánya, Anasz-
tázia, aki 1038-ban az akkor még kijevi száműzetésben élő 
András herceghez ment feleségül. A 11. század első felében 
tőlünk keletre elterülő Oroszország független birodalom volt, 
amely ekkor élte fénykorát. Jaroszláv a másik két lányát a 
norvég, illetve francia királyhoz adta feleségül. Úgy látszott 
tehát, hogy az orosz állam bizánci-ortodox kötődései ellenére 
zökkenőmentesen beépül az európai államrendszerbe. 

Magyarországon Géza fejedelem 972 után a Duna-szoros 
felső végében az esztergomi Várhegyen álló római kori Solva 
nevű erődítmény falainak védelmében építette fel a szállás-
helyét. Ekkor történik az, hogy a Duna-szoros alsó végét 
ellenőrző és záró, a Sibrik-dombon lévő római kori Pone 
Navata erődítménynek a falait az őseink rendbe hozták. A 
most már Visegrádnak nevezett vár, mint egyik legfontosabb 
fejedelmi birtok központ, István király korában, 1000 körül 
vármegye székhellyé válik. 

Visegrád vármegyét, amely egyúttal az ispáni vár, a mellet-
te lévő plébániatemplom és település meglétét is jelenti, az 
István király által 1009-ben kiadott, a veszprémi püspökség 
egyházmegyéjének területét kijelölő oklevél említi először. 

Visegrád a 11. században is megőrizte kiemelkedő szerepét. 
Amíg István király utódai közül a Béla-ág birtokközéppontja 
Dömös lett, az András-ág megtartotta magának Visegrádot. 

A Kijevből visszatért András király (1046–60) valószínűleg 
a feleségével, Anasztáziával együtt jött görög-ortodox szer-
zetesek számára a Várkert-völgy Duna felőli bejáratánál 
monostort alapít, amely templomának Szt. András lett a 
védőszentje. Az elmúlt években a volt SZOT Park üdülő 

területén végzett ásatások során sikerült megtalálni ezt a 
korai templomot és a mellette lévő épületeket is. 

Valószínűleg a visegrádi monostorral hozható összefüggés-
be az, hogy a közelünkben, Nagymaros határán álló Szt. 
Mihály hegyen a 11–12. században kialakul egy barlangko-
lostor, amelynek történeti előzményei inkább az ortodox 
területeken találhatók. 

Visegrád mint település néhány év múlva 2009-ben ünne-
pelheti fennállásának 1000 éves évfordulóját. Véleményem 
szerint ezt a jelentős évfordulót illene méltó módon megün-
nepelnünk. Ezért javaslom, hogy a közeljövőben állítsunk 
össze egy cselekvési programot, amely a következő évekre 
meghatározná a céljainkat és teendőinket. 

Az elmúlt hónapokban az „1000 éves Visegrád” közhasznú 
alapítvány kezdeményezésére megalakult egy kisebb munka-
csoport, amely első lépésként a Várkert és a Sibrik-domb 
területének hasznosítási terveinek előkészítését szeretné 
megvalósítani. Ennek a tervnek az elsődleges célja az lenne, 
hogy hazánk egyetlen beépítetlen vármegyeközpontját meg-
nyissa az idegenforgalom előtt, illetve szeretne egy emlék-
művet állítani az ispáni vár területén. 

A visegrádi múzeum is igyekszik minden támogatást meg-
adni a következő években, hogy a millenniumra nívós prog-
ram alakuljon ki. Előzetesként csak annyit szeretnék megem-
líteni, hogy a múzeumunkhoz kapcsolódó Castrum Bene 
Egyesület elnöke, dr. Feld István professzor úr vállalta, hogy 
2009-re egy nemzetközi szakmai konferenciát szervez.   

                                           Szőke Mátyás múzeumigazgató 
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A Szép Visegrádért díj júliusi nyertesei 

Csupa virág veranda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Szép Visegrádért díjat július hónapban Tóth Jánosné, 

Irma néni kapta.  Fő u. 70. szám alatti portájának verandáján 
szebbnél szebb muskátlik virulnak, a kert tavasztól őszig tele 
van virággal. Az utcára néző ablakban a gyönyörű muskátlis 
virágládák, a ház előtti kis téren a borostyánnal befuttatott 
kút mind-mind az ő keze munkáját dicséri. Ápolja, „eteti”, 
gondozza, szeretgeti nap mint nap rendszeresen a sok szép 
virágot. Talán ennek is köszönhető, hogy 10-15 évet bátran 
letagadhatna közel 88 éves életkorából. Gratulálunk, de nem 
csak a díjhoz, hanem a szellemi és fizikai frissességéhez, 
lelkesedéséhez, szeretetéhez is.  

Jó egészséget kívánunk, Irma néni! 
 

Közös igény a szépre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Mátyás király úton felfelé menet az Apátkúti-patak és az 

út között van egy egybefüggő gyepes, fás terület, amely ren-
dezettségével és ápoltságával szinte oda vonzza az ember 
szemét. Ez a 60-as számtól a 70-ig bezárólag több ingatlan 
előtt húzódik. Ezt a közterületet a patak túloldalán fekvő 
ingatlanok tulajdonosai ápolják és tartják rendben már évek 
óta. Bár csak hasonlóan gondozott lenne végig az egész pa-
takpart! Talán majd az az idő is eljön. Addig is köszönet 
Gerstmayer Lipótnak, Kovács Gábornak, Gerstmayer Gyu-
lának, Gerstmayer Józsefnénak és Nagy Lászlónak munká-
jukért. Gratulálunk! 
                                    Visegrádi Szövetség Egyesület 

Visegrád Turisztikai és Városszépítő Egyesülete 
A közterületről 

ParlagfőParlagfőParlagfőParlagfő     
 

Szerencsétlen, allergiás beteg könnyezik, egybefolyik az 
orra, a nyála, nem tud beszélni, levegőt venni. Nem tud kinn 
tartózkodni a levegőn, és tehetetlenül csak várja, várja, hogy 
teljenek a napok, és múljon el a levegőből az irritáló virág-
por. Nemrégen hallottam a rádióban, hogy közel három mil-
lió magyar szenved évről évre allergiás betegségben. Csak-
nem minden harmadik ember. Gondolom, hasonló lehet a 
helyzet itt Visegrádon is. Tennünk kell annak érdekében, 
hogy minél kevesebben szenvedjenek városunkban a parlagfű 
miatt. Hiába vannak az országos törvények, a helyi rendele-
tek, az akciók, ha a lakosság nem segíti a munkát. Kérem 
Önöket, Tisztelt Visegrádi Lakosok, hogy tájékoztassák a 
polgármesteri hivatalt, vagy a közterület-felügyelőt, hogy hol 
észleltek parlagfüvet, akár szomszédos elhanyagolt ingatlan-
területről, akár közterületről van szó. Tegyék ezt mindannyi-
unk érdekében és védelmében, hiszen nem tudhatja, hogy 
holnap reggel talán az Ön valamelyik családtagja, vagy akár 
Ön ébred fel tüsszögve és könnyezve az allergiától, amelytől 
azután hosszú évekre nem lesz képes megszabadulni. Kérem, 
vegyük komolyan ezt a betegséget, előzzük meg, tisztítsuk 
meg teljesen Visegrádot a parlagfűtől. Csak az a dolgunk, 
hogy a saját területünket tartsuk rendben és értesítsük a köz-
terület-felügyelőt a polgármesteri hivatalon keresztül, ameny-
nyiben elhanyagolt, parlagfüves területet látunk. 
 

Égetés 
 

Szeretném felhívni minden visegrádi ingatlantulajdonos 
figyelmét arra, hogy a vonatkozó rendelet szerint májustól 
augusztus végéig egyáltalán nem szabad égetni a kerti hulla-
dékokat. Sajnos, úgy látszik, hogy sokan nem ismerik ezt a 
helyi rendeletet, ezért szeretném külön felhívni a figyelmet az 
égetési tilalomra. Aki ezt megszegi, szabálysértési bírsággal 
számolhat. Kérem, ne gyújtsák meg ebben az időszakban a 
levágott füvet, ágakat vagy egyéb zöld hulladékot. Inkább, ha 
lehetséges komposztálják a kert egy szegletében. 
 

Tisztaság és gondoskodás 
 

Benne vagyunk az idegenforgalmi szezon közepében. Az 
idegen, aki akár tíz percet, akár két hetet tölt Visegrádon a 
közterületeink, az utcáink, járdáink, parkjaink állapotán 
keresztül tudat alatt is leméri, hogy mennyire tiszteljük meg 
őt. Őt, aki nem sajnálva pénzt és időt, eljön, hogy megnézze 
Visegrádot, megnézzen minket. Mennyire tiszta, mennyire 
gondozott a város. Akik szobakiadással foglalkoznak, ponto-
san tudják, hogy mit jelent a szép udvar, a tiszta szállás, a 
virág az ablakban. Nekik el kell adniuk a szobájukat egy 
hétre. Nekünk, mindannyinknak el kell adnunk a városunkat 
legalább egy szezonra minden évben. Ha szép, tiszta, gondo-
zott a város, akkor jönnek, és itt maradnak a turisták. Ha 
nem, akkor elmennek. Ez ilyen egyszerű. A legtöbb visegrádi 
érti ezt. Sajnos vannak, akik nem fordítanak rá elég figyel-
met. Őket szeretném kérni, hogy tegyék rendbe a házuk előtti 
járdát, ne vigyenek háztartási szemetet a közterületi szemete-
sekbe, ne hagyják az építési törmeléket és a tűzifát hetekig a 
ház előtt. Kérem, gondoljanak arra, a turizmusból élni az 
egyik legjobb megélhetési forma. Nem kell utazni, helybe 
hozzák a pénzt, de van két dolog, amit ezért biztosan nekünk 
kell hozzá tenni: tisztaság és gondoskodás. 

                                                              Abonyi Géza képviselő 
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Tanévzárók 

 

Köszönettel vettem mind a Duna-
kanyar Erdei Iskola, mind az Áprily 
Lajos Általános Iskola meghívóját 
tanévzáró ünnepségükre, és öröm-
mel tettem eleget a meghívásnak. 

Az „én időmben” sajnos az általá-
nos iskola befejezését még nem 
kísérte ballagás. Csak a „gimit” 
befejezve ballagtunk, és én, éppen 
csak érett ifjúként, akkor éreztem 
először lelket emelő hatását a szépen 
előkészített és lebonyolított ünne-
pélynek, amely egy kicsit nekem és 
értem is zajlott. 

Azóta az általános iskola végezté-
vel is szokássá vált a ballagás, és 
mindkét visegrádi iskola tisztesség-
gel meg is rendezte a saját ünnepsé-
gét. Az erdei iskolai ünnepségén 
elhangzott vers és zeneszám, volt 
ünnepi beszéd és kedves ajándéko-
zás. Az Áprily iskola búcsúzó tanu-
lói is végigballagták egymás vállát 
fogva a tantermeket és az azt követő 
ünnepség is szépen, szervezetten 
zajlott. 

Mindkét helyszínen voltak szép 
pillanatok. Nekem a legemlékezete-
sebb Cseke Andris Szózat-szavalata 
volt. Fejből, hiba nélkül, hangosan, 
teljesen érthetően, és hibátlan hang-
súlyozással mondta el nemzeti köl-
teményünket. Nagyon jó lenne, ha 
jövőre ilyenkor több olyan produk-
ciót láthatnánk majd mindkét isko-
lában, ahol a diákok szép magyar-
sággal, érthetően és lehetőleg fejből 
adnak elő magyar szerzőktől az 
alkalomhoz illő műveket. 

Úgy gondolom, hogy egy kisváros 
életében az iskolai ballagás olyan 
esemény, amely a közvetlen hozzá-
tartozókon kívül számot tarthat a 
város egész lakosságának érdeklő-
désére. Remélem, jövőre még töb-
ben leszünk olyanok, akik az iskola 
munkájának tiszteletéül „csak úgy” 
eljönnek, és végignézik az ünnepsé-
get.  

A most elballagó diákoknak pedig 
azt kívánom, hogy őrizzék meg 
ennek a ballagásnak az emlékét 
legalább olyan sokáig és olyan jó 
szívvel, amilyen jó szívvel én em-
lékszem még mindig az első balla-
gásomra. 

Abonyi Géza 

 Az ötlettől a megvalósulásig 
 

Az évfordulók mindig ráirányítják a közfigyelmet egy eseményre, vagy egy 
településre. Visegrádon ez hál’ istennek, gyakran megtörténhet, köszönhetően 
gazdag történelmi múltunknak. Idén a visegrádi királytalálkozó 670. évforduló-
jára emlékezhetünk. A palotajáték keretjátékát is ez az esemény biztosítja, hi-
szen az 1335. évi királytalálkozón nemcsak fontos diplomáciai, politikai kérdé-
sekről döntöttek az uralkodók, de kiváló alkalom nyílt a fényes lovagi tornák, 
udvari ünnepségek megrendezésére is. Visegrád legrangosabb nyári programját 
1985 óta minden évben megrendezi a város. Ennek tehát az idén 20. születés-
napját ünnepeljük.  

De térjünk vissza az eredeti eseményhez, a királytalálkozóhoz. Kicsit restellem, 
de a kerek évforduló nem nekünk, visegrádiaknak jutott eszünkbe (vagy ha igen, 
akkor akinek eszébe jutott, arról „bölcsen” hallgatott). Tény, hogy valamikor 
2004. év végén az önkormányzat levelet kapott Nyírbátorból, s a levélben foglal-
takkal „hivatalból” a közművelődési bizottság kezdett foglalkozni. A levél írója, 
Hegedűs Máté, egy ifjúsági rajzpályázat meghirdetését ajánlotta. Bizottságunk, 
majd később a képviselő-testület felkarolta az ötletet, mivel túl azon, hogy egy 
rendkívül fontos történelmi eseményt emel központi témává, alkalmas arra is, 
hogy a gyermek korosztály figyelmét ennek kapcsán Visegrádra irányítsa. Tar-
talmi értékén túl tehát jó marketing! Így kerül sor az országos rajzpályázat meg-
hirdetésére, melyet a Köznevelés c. pedagógiai folyóiratban tettünk közzé, ezen 
kívül a Dunakanyar iskoláit levélben is megkerestük felhívásunkkal. A pályáza-
tot május 30-án zártuk. Mivel nem lehetett tervezni, hogy a felhívás milyen si-
kerrel jár, ezért az alsó és felső tagozatból 3-3 művet kértünk iskolánként, me-
lyet tetszőleges technikával és méretben készíthettek a gyerekek.  

 

Az alábbi intézményekből küldtek szebbnél szebb alkotásokat:  

  1. Bozsik József Ált. Isk., Komárom          3 db 
  2. Dunakanyar Erdei Isk., Visegrád:         10 db 
  3. Fekete István Ált. Isk., Szob             3 db 
  4. Igazgyöngy Alapfokú Műv. Isk., Berettyóújfalu      2 db 
  5. Izbégi Ált. Isk., Szentendre             1 db 
  6. Karácsony Sándor ÁMK Ált. Isk., Földes       11 db 
  7. Krasznár Dalma, Budapest             1 db 
  8. Mikoviny Sámuel Ált. Isk. és Óvoda, Rudolftelep      3 db 
  9. Móricz Zsigmond Ált. Isk., Diákotthon  
      és Speciális Szakisk. és Gyermekotthon, Lenti      15 db 
10. Petőfi Sándor Ált. Isk., Dorog            3 db 
11. Szent András Ált. Isk., Szentendre           3 db 
12. Szőnyi István Ált. és Alapfokú Művészetoktatási 
      Intézmény, Zebegény               1 db 
13. Vilcsek Gyula Ált. Isk., Kismaros           3 db 
14. Áprily Lajos Ált. és Alapfokú Műv. Isk., 
      Visegrád                    7 db 
15. Áprily Lajos Ált. Isk., Parajd            6 db 
 

A 15 iskolából tehát összesen 74 db pályamű érkezett. Három fős zsűri bírálta 
el a rajzokat, s ezúton is köszönöm a közreműködést G. Nagy Nóra festőmű-
vész-rajztanárnak, Bolyki Lajos és Péterfy László képzőművészeknek. Az 1–5. 
helyezettek mindkét kategóriában meghívást nyertek a palotajátékok július 8-i 
programjára.  

 

A 6–10 évesek korosztályából a következő tanulók:  

Jeszenszky Dániel   10 éves   Fekete István Ált. Isk., Szob 
Krasznár Dalma     9 éves   Budapest 
Csótó Dániel      9 éves   Karácsony Sándor ÁMK, Földes 
Sharpe Liza      9 éves   Dunakanyar Erdei Isk., Visegrád 
Szabó Tamás   10 éves  Petőfi Sándor Ált. Isk., Dorog 
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A 11–14 éves meghívottak:  
Lingvay Csenger  11 éves  Igazgyöngy Alapfokú Műv.  

  Isk., Berettyóújfalu 
Vinkler Gábor  12 éves  Izbégi Ált. Isk., Szentendre 
Paulik Emese  13 éves  Fekete István Ált. Isk. Szob 
Lukács Nikolett  13 éves  Karácsony S. ÁMK, Földes 
Puskás Fanni  11 éves  Dunakanyar Erdei Isk.,  

  Visegrád  
 

További 5-5 tanuló könyvjutalmat kapott; a visegrádi 
Áprily Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 
tanulói tűzzománc munkájukért különdíjat kaptak. A 
parajdiakat a közös táborral jutalmaztuk. Az alkotásokból 
kiállítást rendezünk, ami a palotajáték idején megtekinthe-
tő a moziban. 

A rajzpályázat lebonyolításában, a szervezésben és a ki-
állítás megrendezésében nagy segítséget kaptam az iskolá-
tól, elsősorban Szomoryné Szimeth Judittól, Rittinger 
Tamásnétól és Paulusz Józseftől; Mikesy Tamástól, a 
Mátyás Király Művelődési Ház igazgatójától az emléklap-
ok, meghívók elkészítéséhez; a meghívottak vendéglátásá-
hoz a napközis konyha vezetőjétől és dolgozóitól. Szeret-
ném ezúton is megköszönni munkájukat. Köszönetet mon-
dok a Pro Visegrád Kht.-nek a belépőjegyek biztosításáért. 
A rajzpályázatot Visegrád Város Önkormányzata, az Ápri-
ly Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és a 
Mátyás Király Múzeum hirdette meg, a díjazás és jutalma-
zás költségeit ezen intézmények biztosították. Nos, hát így 
jutottunk el az ötlettől a megvalósításig. Az ötletgazdával, 
Hegedűs Máté úrral a pályázat teljes időtartama alatt tar-
tottam a kapcsolatot. Megtudtam, hogy egy nyírbátori 
iskola technikai alkalmazottja, s bár a kezdeményezés tőle 
indult, iskolájából sajnos nem kaptunk rajzokat. A kiállítás 
megnyitójára természetesen őt is meghívtuk, de erre sem 
tud eljönni. Az eredeti elképzelésben az is szerepelt, hogy 
a díjazott rajzokból képeslapot jelentessünk meg, ez sajnos 
technikai és anyagi okok miatt nem valósult meg. Cikkem 
elején kicsit sajnálkoztam, hogy nem mi voltunk az ötlet 
gazdái, most viszont úgy gondolom, hogy tulajdonképpen 
büszkék lehetünk arra, hogy Visegrád nemcsak nekünk, 
visegrádiaknak fontos, hanem azt érezhetjük, hogy kicsi 
országunk egy távolabbi pontján más magyar érzésű honfi-
társunk is büszke Visegrádra, s mindarra, ami e hajdanvolt 
főváros falai közt történt. Köszönjük, Hegedűs Máté, hogy 
eszünkbe juttatta ezt a jeles évfordulót!  

S hogy az emlékezés teljes legyen, éppen 20 évvel ez-
előtt Hegedüs Géza – sok visegrádi által ismert és tisztelt 
író – „Visegrádi királytalálkozó” címmel írt egy verses 
drámát. Ennek egy stencilezett példányára bukkantam 
saját archívumomban, s így az emlékezés jegyében ennek 
a drámának a záró sorait idézem:  

 „Itt történt egykoron, hatszázötven éve,  
 összegyűlt királyok szerződésbe véve 
 közös jószándékuk, Istennek nevében  
 szomszédos népeknek közös érdekében  
 egyezségre léptek, nyugodalmat hoztak  
 okos példát adva késő századoknak.”  

                                             Mezei Anna,  
a közművelődési, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

(Folytatás a 3. oldalról) 

Mit kell tudni az Egyenlő Bánásmód Hatóságról? 
– megtilthatja a jogsértő magatartás további folytatását, 
– nyilvánosságra hozhatja a jogsértést megállapító határozatát, 
– 50 ezertől 6 millió forintig terjedő bírságot szabhat ki, 
– külön törvényben meghatározott szankciót alkalmazhat. 
Amennyiben azt állapítja meg, hogy az egyenlő bánásmód köve-
telménye nem sérült, a kérelmet elutasítja, vagy az eljárást meg-
szünteti. 
MILYEN JOGAI VANNAK AZ ELJÁRÁSBAN  
A TÁRSADALMI ÉS ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEKNEK? 
Az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt indult 
eljárásokban a jogsérelmet szenvedett fél meghatalmazása alap-
ján e szervezetek képviselőként járhatnak el. Ugyancsak megil-
letik a szervezeteket az ún. ügyféljogok (értesítés, iratbetekintés, 
nyilatkozattétel joga). 
E szervezetek – akár a hatósági eljárással párhuzamosan – az 
egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt bíróság 
előtt személyiségi jogi pert, valamint munkaügyi pert indít-
hatnak (az ügyész és a hatóság is). 
VAN-E JOGORVOSLAT A HATÓSÁG HATÁROZATÁVAL  
SZEMBEN? 
Közigazgatási eljárás keretében fellebbezésre nincs lehetőség, a 
határozat ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye, mely a 
Fővárosi Bíróság hatáskörébe és kizárólagos illetékességébe 
tartozik. 
Fontos tudni, hogy a hatóság határozatának objektív mérle-
gelésen kell alapulnia, mindig bizonyítottnak kell lennie an-
nak, hogy a sérelmezett joghátrány közvetlen összefüggésben 
van a kérelmező valamely törvényben meghatározott tulaj-
donságával. A törvény kimondja azt is, hogy nem jelent hát-
rányos megkülönböztetést, ha egy intézkedésnek, rendelke-
zésnek tárgyilagos mérlegelés szerint az adott jogviszonnyal 
közvetlenül összefüggő, ésszerű indoka van.   
Nem jelenti továbbá az egyenlő bánásmód követelményének 
megsértését az olyan rendelkezés, amely valamely társadalmi 
csoport esélyegyenlőtlenségének felszámolására irányul. 
Ennek azonban törvényen vagy törvényi felhatalmazásra kiadott 
kormányrendeleten, illetve kollektív szerződésen kell alapulnia, 
és határozott időre vagy határozott feltétel bekövetkeztéig szól-
hat. 
Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az egyenlő bánásmód 
követelményének megsértése miatt nem csak az Egyenlő 
Bánásmód Hatóság folytathat le eljárást. Számos ágazati 
törvény ad hatáskört más közigazgatási szerveknek, pl. munka-
védelmi felügyelőség, fogyasztóvédelmi felügyelőség, szabály-
sértési hatóság, melyek speciális jogkövetkezményeket is alkal-
mazhatnak jogsérelem esetén. 
A hatóság és más közigazgatási szervek kölcsönösen tájékoztat-
ják egymást a náluk megindult eljárásokról a párhuzamos eljárá-
sok elkerülése érdekében. A közigazgatási hatósági eljárás 
ugyanakkor nem akadálya annak, hogy a jogaiban sértett fél 
bírósághoz forduljon, például munkajogi pert, személyiségi jogi 
pert indítson. 
Az EBH feladatának tartja, hogy az igénybe vehető eljárásokról 
tájékoztassa az ügyfeleket, hiszen egyszerűbb esetekben az ő 
érdekük is, hogy a költségtakarékosabb, az ügyfelek és az eljá-
rásban résztvevők számára kevesebb időt és elfoglaltságot jelen-
tő olyan eljárásban érvényesítsék jogaikat, melyek a lakóhelyük-
höz, munkahelyükhöz közel lefolytathatóak. 
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság elérhetőségei: 
Postacím: 1051 Budapest, Vigadó u. 6. 
Tel: 235-4500, fax: 235-4505 
E.mail: egyenlobanasmod@meh.hu 
Honlap: www.egyenlobanasmod.hu 
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Egy csöpp emberTELENség!Egy csöpp emberTELENség!Egy csöpp emberTELENség!Egy csöpp emberTELENség!    
    

Visegrádon, az Újkert dűlőben (belte-
rület), van egy 1262 m2-es bekerített 
mezőgazdasági területünk (kb. 80×15 
m), mely be van kerítve dróthálós kerí-
téssel. Három állás szőlő, egy állás 
gyümölcsös, kaszáló. A kerítésre azért 
volt szükség, mert a vaddisznók, szar-
vasok és őzek bejártak, kárt okoztak, 
leették a termést. 

1995-től borzok jelentek meg ribizli- 
és szőlőéréskor, kikaparták a drótháló 
alatt a földet, és kárt okoztak. Naponta 
kellett kijárni a szőlősbe, és a borzjára-
tokat betömni. A vadkárt bejelentettük a 
polgármesteri hivatalban (vadkárbeje-
lentő lapon), akik értesítették a Pilisi 
Parkerdő Rt.-t. Ezt követően kimentünk 
a PPE Rt. dolgozójával – legtöbbször 
Némedi Zsolt úrral –, és a felmérés után 
egy pár nappal elhelyeztek egy borzfo-
gót, csapdát. 

Szüret előtti napon újra fölmértük a 
kár nagyságát, majd megegyezés alap-
ján a kárösszeget kifizették. 

2004. augusztus 10-e körül újra meg-
jelentek a borzok; bejelentettem, a 
felmérést a PPE Rt. dolgozójával, Né-
medi Zsolt úrral elvégeztük. Ezt követő 
napok egyikén a borzfogót el is helyez-
ték. A borzfogót és a járatokat naponta 
ellenőriztem, ellenőriztük, a járatokat 
eltömtem. 

Szeptember közepén, egy pénteki na-
pon, az ellenőrzés során meglepődve 
láttam, hogy a vaddisznók letarolták a 
szőlőst; három helyen átszakítva a kerí-
tést. Mindjárt jelentettem a PPE Rt.-ben 
Dudás Klári irodavezetőnél, és elmond-
tam, hogy még ma le kell szüretelnem 
az éretlen szőlőt, mert holnapra nem 
marad egy fürt szőlő sem. Sajnos, nem 
volt az épületben olyan személy, aki az 
állításomat ellenőrizné. Szerencsénkre   
jött    egy   erdész   Tótfaluból, 

Maurer Károlynak hívják, megkértük és 
eljött. Nyolc helyen találtunk vaddisz-
nóürüléket. A borzfogó működésképte-
len lett, a benne lévő kukoricát meget-
ték, a szőlőst feldúlták a vadak. 

Még aznap leszüreteltünk, 105 kg sző-
lőt vittünk haza. A következő hét egyik 
napján Némedi Zsolt úrral megnéztük a 
szőlőst, a borzfogót üzembe helyezte, a 
kárt felmértük. 

Visszatérve a PPE Rt. udvarára, Né-
medi Zsolt úr közölte, hogy nincs pén-
zük fizetni, de vállalják, hogy a vad 
által megrongált kerítést rendbe hozzák, 
és a kár mértékét vadhússal pótolják. A 
következő napokban kaptunk 3 kg vad-
húst, a kerítést nem hozták rendbe, s az 
öt fáról lehullott diót pedig a vaddisz-
nók felfalták. 

A kár: 300 kg szőlő, 50–60 kg héjas 
dió. 

A többletmunka igen jelentős szá-
momra. Több alkalommal hiányoltam, 
hogy az ígért kerítésjavítást nem végez-
ték el. 

2005 tavaszát megélve, március vé-
gén, április elején a szőlő nedvkeringése 
megindult; megmetszettem, s megered-
tek a hajtások. A vaddisznók pedig 
járták a szőlőst, kitörték a karókat, és 
letörték az új hajtásokat, ezért május 2-
án megszüntettem három vaddisznójára-
tot.  

Május 5-én újabb két vaddisznójárat 
keletkezett (úgy látszik, a vaddisznók 
valamit elvesztettek), ezért bejelentést 
tettem a polgármesteri hivatalban, má-
jus 6-án. 

2005. május 26-i dátummal értesítést 
kaptam, hogy június 2-án 11 órakor a 
polgármesteri hivatalban kárfelmérés 
végett jelenjek meg. A kárfelmérő 
Rozovits Ferenc piliscsabai lakos lesz. 
Ez  időpontban  Zeller Albertné irodájá- 

ban találkoztunk. Várva Némedi Zsolt 
úrra, elmondtam, hogy az eddigi vad-
kárbecslést meg kellene változtatni; 
egyszerűbb, gyorsabb, olcsóbb módon. 
Ezt már mondtam a PPE Rt. vezetőjé-
nek, Erdős Péter úrnak, és polgármeste-
rünknek, Hadházy Sándor úrnak – az 
aljegyző úr jelenlétében. Városunk 
alkalmaz egy ,,terület-bejárót”, aki 
hetente bejárja településünk területét, és 
gyorsan tud intézkedni. A válasz az 
volt: Erre a célra húsz ember van, akik 
erdőmérnöki diplomával rendelkeznek, 
és csak ők értenek hozzá. 

Ezek után még arra is volt idő, hogy az 
általam írott vadkárbejelentő lapot a 
vadkárbecslő úr elolvassa. Kérdése vagy 
megjegyzése nem volt. 

Ezek után autóval mentünk a szőlősbe. 
Ott mutattam az általam kijavított kerí-
tést. A szakértő közölte, hogy ez őt nem 
érdekli, nincs sok ideje, csak azt mutas-
sam meg, ahol a vaddisznó újból bejött. 
(Meglepődve tapasztaltam, hogy ,,más 
ember” van itt, mint a hivatalban volt!) 

E ponttól kb. 10 méterre a kert jobb 
alsó oldalán volt az egyik járat, a másik 
kb. 80 méterre a kert felső bal oldalán. 
Lefelé mutattam a működésképtelen 
borzcsapdát és a járatokat is, de ez sem 
érdekelte a szakértő urat. 

Az autóhoz érve elővett egy ívet, me-
lyet kitöltött, megjegyezve, hogy vadkár 
nincs, ezért nem volt értelme ide jönni. 
Hiába érveltem, hogy két hónapon át a 
vaddisznók túrták a szőlőst, a kerítés 
tönkre ment, 30–40 karót kitörtek, és 
leverték az új hajtásokat. A kerítés 
megjavítására 700 Ft-ot állapított meg, 
melyet 1000 Ft-ra egészített ki Némedi 
Zsolt úr javaslatára. 

Vajon az ilyen vadkárbecsléshez miért 
kell erdőmérnöki diploma? Én nem 
tudom!                   Scheili Antal László 

 

OBERGÜNZBURGBAN  
TÁBOROZTUNK 

 

Régi vágyunk teljesült: június 20-án Né-
metországba utazhattunk. Utoljára 1997-
ben jártak magyar diákok testvérvárosunk-
ban, cserekapcsolat keretében. Ez a jól 
működő csere azonban a német kapcsolat-
tartó, Verena Wulf nyugdíjazása miatt nem 
folytatódott. Sokáig kerestük, hogyan to-
vább. Végül Obergünzburg polgármestere, 
Herbert Schmid segített, kibérelt egy ifjúsá-
gi házat számunkra. Ottlétünk alatt számít-
hattunk rá; mindennapi gondjainkban 
felesége, Renate Schmid segített. A Német–
Magyar Baráti Társaság (Patner-schafts-
Verein) vezetője Karl-Heinz Klee és felesége 
Coni, illetve Nikola Paulini és az ebersbachi 
Anna Hoffer nélkül sem sikerült volna ilyen 

jól a tábor. Az időjárás is kegyeibe fogadott 
bennünket: 30 ºC körüli meleg volt, a helyi-
ek nem emlékeznek ilyenre. 

Polgármester úrral együtt gondoltuk, 
hogy látogatásunkkal a diákcserét fel lehet-
ne újítani. Hogy kedvet csináljunk, közös 
programokat szerveztünk, két napot az 
iskolában órákon, illetve sportdélutánon 
töltöttünk. Szombat estére meghívtuk a 8. 
osztályt és Elmar Fuchs tanárurat. A játék 
és a grillezés alatt ismeretségek szövődtek – 
reméljük, ősszel eljönnek Visegrádra. 

Nemcsak fiatalokkal, hanem más ober-
günzburgiakkal is sikerült összeismerked-
nünk. A tűzoltóságnál kipróbálhattuk a 30 
m magasra kinyújtható létrát, „tűzet” 
olthattunk, autót vághattunk szét. Megis-
merhettük mindennapjaikat, jártunk papír-

gyárban, sajtkészítő üzemben, pékségben, 
fűrészüzemben és parasztgazdaságban. 

Kirándultunk az Alpokba, városokat néz-
tünk a Bodeni-tó partján, fürödtünk, bajor 
táncokat tanultunk, megkóstoltuk a 
„spätzlét”, mi pedig lángost és palacsintát 
kínáltunk. Bárhol jelent meg csoportunk 
nagy szeretettel fogadtak, kívánságainkat 
lesték, mindent megtettek, hogy jól érezzük 
magunk. A tizenegy nap alatt készített 
felvételek bemutatásával egybekötött él-
ménybeszámolót szeretnénk szeptemberben 
tartani. 

Reméljük, barátainkkal találkozunk a 
város napi ünnepségen, ahol a testvérvárosi 
kapcsolat 10. évfordulóját is ünnepeljük. 

SCHMIDT PÉTERNÉ igazgató 
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– Mi van az énekkarral? – 
 

kérdezik tőlünk – aggódva a településen, persze, a Német 
Kisebbségi Önkormányzat Énekkarát értve alatta. Ezért 
kötelességünknek tartjuk a lakosság informálását. – Kö-
szönjük, jól vagyunk és az énekkar énekel. 

Rövid információ a működésünkről: 
– az énekkar dolgairól a tagok határoznak; 
– szakmai kérdésekben a karnagy dönt; 
– a Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke pedig – a 

tagok felkérésére végzi a működésünk körüli ügyintézése-
ket. 

De az énekkar legszívesebben hagyományt őriz és éne-
kel. És a – fluktuáció ellenére – ezt teszi már több mint tíz 
éve. Miért is tenne mást? 

Hogy ezt a ,,munkát” és szórakozást egyesek megzavar-
ják? – Ilyen is előfordul. De ezt az énekkar – belső határo-
zatokkal – elhárítja. Mint azt a ,,minap” is tettük. És azóta 
is tovább végezzük a dolgunkat, vagyis énekelünk. Ennek 
a csapatnak túl jó a felépítése ahhoz, hogy csak úgy egy-
szerűen szét lehessen ugrasztani a társaságot. 

Hogy egyes személyek, akik a saját elképzeléseikről – 
eddig – nem voltak hajlandóak színt vallani, megpróbál-
nak nyugtalanságot kelteni? – Na, ezért ,,nem szopogat 
borotvapengét” még senki. Nem bizony. Még akkor sem, 
ha védőpajzsul a Német Kisebbségi Önkormányzat elnök-
helyettesét tolják maguk elé. 

Mi nem is reagálnánk ezekre a ,,piszkálódásokra”, ha – 
újabban – nem hitbéli és politikai meggyőződésünkben – 
gyakorlatunkban próbálnának bennünket ,,eligazítani”. 
Mert ,,mi” énekelni és nem politizálni akarunk. De azt 
nem nagyon szeretjük, hogy a Visegrádi Híreket a mi 
becsmérlésünkre használják fel. És azt sem, hogy ,,ha már 
arra járunk”, akkor ,,egy picit” feljelentgetnek bennünket. 
Mert az ,,utóbbi” cikkek legalább 50 pontjával nem értünk 
egyet. Na jó, legyen ,,csak” 49. 

Honnan veszed Gabi azt a fölényt, hogy vallásból, politi-
kából ,,kioktass” minket? – Ha úgy gondolod, hogy létezik 
ez a vélt szellemi fölényed, akkor megkérünk szépen Té-
ged, hogy ne élj vissza vele. 

Igazad van abban Gabi, hogy az énekkart azok hozták 
létre, akik később viharos jelenetek után – évekre – el-
hagytak  minket.  Akik – mint  vezér  típusú  személyek –  

rendelkeznek azokkal az ismeretekkel, hogy pontosan 
tudják, miként kell valahova ,,visszamenni”. Hogy egy 
,,régi vezetésnek” milyen ,,előtárgyalásokat” kell folytatni 
az ,,új vezetéssel”, hogy a ,,visszatérés” zökkenőmentes 
legyen. Igen Gabi. Az élet ilyen, ők ,,létrehoztak” minket, 
mi pedig szolgáltuk őket. Mi is – nem egyszer – megkö-
szöntük a munkájukat és ők is a miénket. Ja, hogy más-
más módon történt ez a ,,köszönet”? – Úgy látszik, hogy 
nem érdemeljük meg egymást. Mi sem őket, de ők sem 
minket. 

De fel a fejjel, Gabi! – Mi nem felejtettük el azt az áldo-
zatos munkát, amit Te és élettársad a közösségünk érdeké-
ben végeztetek. Sajnáljuk ,,önkéntes száműzetésedet” az 
énekkarból és mondjuk, ha ,,csak” énekelni szeretnél, 
gyere vissza. 

De felhasználni és indulatba hozni ne engedd magad. 
Mert akkor ,,a Bécsi út”-ból ,,egy bécsi út” lesz. 

Endrének a dolgaiba sem kívánkozunk beavatkozni. Neki 
a Német Kisebbségi Önkormányzaton belül kell tisztázni 
az elképzeléseit. Ehhez mi nem szólhatunk hozzá. 

Stílus? – Mi már annyi ,,stílust” átéltünk, hogy ,,irodalmi 
vitára” nem vágyakozunk. És ezzel – a részünkről – le is 
zárnánk a ,,vitát”. A ,,részletek” azok belső dolgok. Ezek-
kel nem fárasztjuk a közvéleményt. Mert ,,az” tudja, hogy 
a ,,pofozkodás” nem úgy kezdődik, hogy ,,valaki vissza-
üt”. 

Mi csak énekelni és hagyományt őrizni szeretnénk és 
hogy jól végezhessük eme vállalásunkat, arra kérjük tele-
pülésünk lakosságát, hogy ne adjon hitelt a rágalmazók-
nak. A Burgermeister család rengeteget dolgozik a közért, 
és nagyon jól végzi a dolgát. Hiszen ők is ,,a mi atyánk 
fiai”. Ráadásul Editke a helyi Német Kisebbségi Önkor-
mányzatnak az elnöke is. Akit törvényes úton választot-
tunk. És – szerintünk – nem az a ,,gerinces” dolog, hogy 
indok nélkül – a törvényes képviselőnket támadjuk. 

De mi ,,magunk között” jól megvagyunk, csak engedje-
nek ,,hagyományt őrizni és énekelni” minket és senki ne 
daloljon ,,falsot” a működésünkbe. 

Társaink megbízásából: 
Scheili László, Szikriszt József, Schandl Lajos  

                                     énekkari tagok 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Városnézés Passauban 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Német gyerekek a táborban 
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Családkutató klub 
 

Köszönjük a cikkeinkkel kapcsolatos észrevételeket, továbbra is várjuk a kiegészítéseket, hozzászólásokat.  
Áprilisi klubdélutánunk vendége GARAMI FERENC volt, akit Rozika lánya kísért el és egy kellemes estét töltöttünk együtt. A 

kilencvenéves Feri bácsi visszaemlékezéseiből közlünk részleteket ebben a hónapban. Az írás magnófelvétel alapján készült, az 
elbeszélő mondatain nem változtattunk.                                                                                     Pichler Gabriella 
                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Garami Ferenc (volt Grósz) 
(1915. szeptember 27.) 

 

Az édesanyám szülei Gaál nevezetűek voltak, óbudaiak.  
A Grósz család kimondottan visegrádi. A Grósz 

Miskáékkal voltunk rokonságban, a Grósz szabó másik 
család. 

Apám nagyon jó eszű volt, még nem volt hat éves, mikor 
iskolába került. Hogy ne csavarogjon az utcán, míg a szü-
lei a szántóföldeken voltak, ő az iskolában volt. Ők a 
Grószék. 

Az apám elment kereskedőinasnak, aztán fölszabadult 
Vácon és akkor nyitott itt a Széchenyi utcában, a téren, a 
Paulusék mellett, egy üzletet. Szatócsüzlet volt, kreislerei, 
a lepketűtől a hajókötélig mindent árult.  

Mi itt laktunk, itt születtem, itt gyerekeskedtem. Minden 
héten jött egy ügynök Budapestről, fölvette a rendeléseket 
és aztán jött egy teherkocsi, amelyik terítette az árut. Ott 
voltak a zacskók, félkilós, kilós, mindent mértek. A bolt-
ban minden papíron lett számolva. Apám egyedül volt a 
boltban, reggel, délben, estig. Még vasárnap délben is 
lehetett jönni a boltba, ha kellett valami. Ha be is volt 
zárva, körül jöttek. Rendszerint hiányzott egy kis élesztő, 
negyed kiló cukor, ugye. Nagy tételekben nem vásároltak 
azelőtt. Általában készpénzzel fizettek, de volt, aki minden 
hónapban, sőt egész télen ellátta az ő kuncsaftjait, és ta-
vasszal, mikor elkezdődött a munka, akkor kezdtek el 
fizetni. 

25 évig községi pénztáros volt. Be kellett menni az embe-
reknek minden héten a községházára és ottan fizették az 
adót. Az apám minden héten szombaton bement. Meg volt 
szabva, melyik család mennyit fizetett, a háztulajdonosok. 
Mikor este zártak, a pénzt átadta a jegyzőnek. Pár pengő 
tiszteletdíjat kapott, de inkább társadalmi munka volt. Ha 
nem stimmelt, még 2 fillér miatt is fél éjszakát ott ültek a 
jegyzővel és számoltak ötször, tízszer. Ez a Kádas egy 
nagyon precíz ember volt. Nem lehetett megvesztegetni se. 

Még vasárnap is bent ült az irodájában. Vékony, cingár 
ember volt, a felesége jó testes asszony. 

A papa pödrött bajszos úriember volt, már fiatal korában 
reumás. Mesélte, hogy télen kiment a hóba, kétszer-
háromszor bedörzsölte a fájós lábát, majd visszament az 
ágyba. És elmúltak a fájdalmai. Rém nyugodt türelmes 
ember volt. Jól átgondolt mindent, nem kapta föl rögtön a 
vizet. Az öregnek mindig igaza volt. 

Fizetett nyugdíjalapot a kereskedők nyugdíjegyesületébe, 
de nyugdíjat nem kapott, mert talán azon a héten halt meg, 
mikor rákerült volna a sor. Ez a nyugdíjintézet csak bizo-
nyos számú tagnak adott nyugdíjat. Sor volt. Ha egy meg-
halt, kapta a következő, egy új. Apám 82 éves volt, mikor 
rákerült a sor. De nem élte már meg. A helyzet az, hogy a 
fiú akkoriban nem vágta zsebre a pénzt, amit keresett. 
Nekem az törvényszerű volt, hogy leadtam. Nekem az nem 
is hiányzott. A papa 1955-ben halt meg. 

A háború előtt volt egy nagy magyarosítási hullám. A 
bátyám, a Karcsi a MÁV-nál dolgozott, s akkor volt ez a 
betegség, hogy magyarosítani kellett., mert a Grósz német 
név. Ajánlottak két-három nevet, s ezek közül lehetett 
választani. Tőlünk majdnem mindenki megmagyarosította 
a nevét, mert az akkor nem került semmibe, ugye, csak egy 
aláírás és már lehetett használni. 

Öten voltunk testvérek, két házasságból. Az első házas-
ságból a Gyula bácsi (felesége Auerbach Teréz) és a Jancsi 
bácsi (f. Tóbiás Ilona). A Gyula bácsi felvette a Garami 
nevet, a Jancsi maradt Grósz. Ők inasnak mentek, mert 
lakást is kaptak, meg kosztot. Teljes ellátást. A Gyula 
lakatos lett, a Fröhlich Misinél tanult, aki itt lakott a ká-
polnánál. A Misinek sparherd gyára volt a Dob utcában. A 
Jani bácsi asztalos lett, Újpesten volt egy temetkezési 
vállalata anyám barátnőjének. Koporsókat is csináltak. A 
Jung Endre együtt dolgozott vele. Ők tehát Pestre mentek, 
ott is maradtak. 

A második házasságból a Karcsi (f. Schner Mária), a Pis-
ta (f. Happuch Erzsébet) és én (f. Frankó Irén) Garamiak 
lettünk. A Karcsi a MÁV-nál tanult, ő is lakatos lett. Az 
öcsém, a Pisti, grafikus képzést kapott a katonaságnál. 
Nagyon jól rajzolt, a térképészetnél volt. Művészlélek volt, 
a fényképészetnek élt. A felesége az Erzsi óvó néni volt.   

A legidősebb 11 évvel volt idősebb tőlem, tehát ő most 
lenne 101 éves. 

Otthon németül beszéltünk, míg óvodába nem kerültem, 
magyarul nem is tudtam. Itt négy osztályt végeztem Vise-
grádon és aztán mentem 4 évet polgáriba Nagymarosra. Itt 
egyszer elverték az ujjaimat, mert nem tudtam a „v”-val 
kezdődő szavakat, Vater, Vogel, Veilchen, voll, viel, von, 
ver. Volt egy tanárom, Fricskának hívták, ő szólított, hogy 
mondjam. Álltam, mint a szamár, na, ez előszedett egy  
botot.  Tartsa  a  kezét,  belevert  egy  jó  nagyot,   azt 



XXI. évfolyam 7. szám                                          VISEGRÁDI HÍREK                                                                    11 
 

mondja Vater! Másikba csapott, azt mondja Vogel! Én 
csak tartottam, ő meg mondta, nem felejtem el, amíg élek! 

A visegrádi barátaim közül már egy se él. Itt volt például 
a Schandl Béla bácsi, aztán a Hubert, akik itt körbe laktak. 
Nyáron azokat a gesztenyefákat másztuk meg a kápolná-
nál, mindegyiknek megvolt a maga fája és az ága, ahol tar-
tózkodhatott. Aztán sokat karikáztunk. Versenyt rendez-
tünk a kápolnától az úton kifelé. Ezek abroncsok voltak és 
fával vertük. Persze én voltam mindig a legügyetlenebb, 
mert nekünk nem volt olyan kimondott vaskarikánk, mint 
nekik. Az övék üstházról volt, ilyen keskeny vékony vas-
ból. Az ment mint a fene, úgy szaladtak, alig bírták utolér-
ni. Nekem meg hordóabroncs volt, az olyan rézsűs ugye, 
az enyém összevissza ment. Nekünk olyan jó játékaink 
voltak, hogy az nem igaz! Biciklink akkoriban nem volt, ha 
volt valakinek a faluban egy bicikli, mindenki a csodájára 
járt. 

Szerettem fölmenni a Széchenyi utcai padlásra, ott min-
den volt. Volt egy nagy babakocsi küllős kerekekkel. Hogy 
aztán hová tűnt…? Minket abban lökdöstek. 

Kinn volt egy sziget, a szigetköz fagyott be leghamarább, 
itt tudtunk korcsolyázni. Volt olyan korcsolya, amit dróttal 
kötöttek a cipőre, volt, amit csavarral lehetett ráhúzni. De 
ha csavarral csavartuk rá, rendszerint talp nélkül mentünk 
haza és akkor azért volt a balhé. Sokat ródliztunk, minden-
hol, ahol lejtő volt. 

A Dunában a révnél fürödtünk. Ott volt is egy strand, egy 
kisoroszi ember létesített ott egyszer egy strandot, Kissnek 
hívták. Egy csónakdája is volt, lehetett bérelni is csónakot. 
Mi mindig ott lődörögtünk, mert evezni nagyon jól tud-
tunk, sok ember nem tudott és mi vittük őket csónakázni. 
Ingyen csináltuk, szórakozásból. 

Tavasszal a Koling-hegyről – az Újtelep felé van ez, az 
egész faluból oda lehetett látni – sajbáztunk. Este, mikor 
szürkült, csináltuk a tüzet, vittük a deszkát. Egész nap fű-
részeltünk, mert ezeket a korongokat fűrészelni kellett, 
meg kifúrni középen. És akkor sajbáztunk, mindenki a ma-
ga kiválasztottjának küldte a sajbát. Én nem is nagyon ér-
tettem ehhez. Mindig szombaton és vasárnap volt a 
sajbázás. Voltak, akik egész héten mást se csináltak, mint 
fűrészeltek, aztán fölkötötték egy drótra, s mentek, mint a 
katonák a lőszerrel. Csinálták azt is, hogy kifűrészelték, 
olyan volt, mint egy fogaskerék. Azt nem lehetett látni a 
levegőből, hogy az most ki van csecsézve, hiszen tüzes va-
lami volt, ami repült, ha sikerült, ugye. 

Itt Visegrádon még színészkedtünk is, játszottuk a „Há-
rom a kislányt”. Olyan zenekar volt! A Zoller Józsi volt a 
karmester. A 20-as évek végén. Többet is játszottunk, 
minden télen betanultunk 1-2 darabot, karácsonykor és 
húsvétkor játszottunk, nagyon jó szórakozás volt. A Sza-
badi tanította be a szöveget, a Zoller a zenei dolgokat. Sze-
repelt a két Friedrich lány, az Erzsi és a Mici, a Schubauer 
Tercsi, a Possel Bibi (ott laktak, ahol most a Marci galériá-
ja van), a Zoller Viki. A községi vendéglőben volt a szín-
pad, mi csináltuk. Az előadás után kiraktuk a székeket és 
ott volt a bál. Bevételes előadások voltak. 

Szerettünk moziba járni is. Ahol most a Don Vito van, ott 
volt régen a mozi. A Zoller Józsié volt az a ház valamikor. 

Először ő mozizott. Aztán ott volt a Scheili Pali bácsi mo-
zija is, ő vette át. Levizsgázott a mozizásból. 

Nyáron nemegyszer átúsztuk a Dunát. Szólt odaát a zene 
a strandon, akkor volt a szaxofon a menő. Pénzünk nem 
volt. Az inget, a cipőt és a nadrágot szépen összecsoma-
goltuk, rá a fejünkre és át! Ott fölmásztunk a trambulinra, 
fölöltöztünk, így nem kellett fizetni és lejtettünk egész es-
te. Reggel föl a Duna-parton a palagyárig, megint össze-
csomagoltuk a ruhát, föl a fejünkre és úsztunk haza. Nem 
volt probléma. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feri bácsi szülei: Grósz János és felesége 
 

És aztán befejeztem az iskolai tanulmányaimat és elmen-
tem inasnak. A Loványi Ica háza akkor a Schült Miska bá-
csi háza volt, parasztház. Ökrei voltak, járt ki a határba. Az 
első szobát kiadta nyáron nyaralóknak Egyszer lakott ott 
egy híres színésznő, Paulay Matild. Odajárt az apámhoz az 
üzletbe, ha kellett valami. Neki volt a Ganznál egy mérnök 
ismerőse, úgy kerültem oda inasnak. Az öntödében nem 
volt munka, esztergályos lettem. Nagyon tetszettek az esz-
tergagépek. 

Aztán fölszabadultam. Borzasztó nehéz idők voltak. Bp.-
ről először Visegrádra jöttem dolgozni, ahol most lenn a 
szociális otthon van, ott volt a szalézi remdnek egy otthona 
(a Liga), fiúnevelő intézet. Volt ott asztalos-, cipész-, fes-
tő- és műszerész műhely is, ahol szakmát tanulhattak. Ott 
dolgoztam én mint esztergályos 3 évig. Aztán itt megszün-
tették és fölvitték Esztergomba. Akkor szerencse folytán a 
Mátrai protezsált be Győrbe, a vagongyárba. A Ligában 
egy húszast kerestem hetente –jó pénz volt az- de nem va-
gyok olyan hülye, hogy a többet ne fogadjam el. 14 évig 
dolgoztam ott, jól kerestem.  

Én katona voltam 40-ben, a 10-es kerékpár alakulatnál 
szolgáltam. Győrből vittek el 2 évre kiképzésre.  

Pestről sokszor hazabicikliztem, pláne, ha tudtam, hogy a 
mamám káposztástésztát csinál. Együtt mentünk a Scheili 
(hajós) Marcival, a konyhán szolgált nálunk. 

A feleségem Győrben az ipartelepen lakott a szüleivel 
egy szoba-konyhás lakásban. Én mentem oda lakást keres-
ni, aztán összebarátkoztunk. 1945-ben volt az esküvő, 
semmi nem volt. Bementünk ketten és a tanuk (a Karcsi) a 
templomba. A vacsora grízes tészta volt. Megettük a grízes 
tésztát, aztán fölmentünk a Karcsival a Szabad-hegyre, ott 
a vagonból ki voltak szórva autóalkatrészek. Odamentünk 
kotorni, hogy mit lehet onnan elhozni. 
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A háború után megfordult minden. Az oroszok ellepték 
Győrt, a feleségem el akarták vinni kényszermunkára. Én 
fogtam a mászóvasat, fölmásztam a villanyoszlopra, mint-
ha ott dolgoznék az Elektromos Műveknél, a feleségem 
meg írt. Így megmenekítettem. Győrből biciklivel jöttem 
haza nemegyszer. Megállás nélkül, egész éjszaka mentem. 

Egy gyermekünk született, itt van velem a gyönyörűsé-
gem, a Rozikám. Ő is esztergályos lett. 

Amikor visszajöttem Győrből Visegrádra, akkor jött egy-
szer a Madas innen hátulról, hogy az erdőgazdaság gépesí-
teni akarja a termelést. Úgy a fakitermelést, mint a szállí-
tást, mindent gépesíteni. Ő volt ennek a szervezője, akkor 
még a minisztériumban dolgozott. Ez az ötvenes évek 
kezdetén volt. Mondta, vesznek traktorokat, csináljunk egy 
műhelyt. Akkor ezzel foglalatoskodtam, 26-27 évet dol-
goztam az erdészetnél, innen mentem nyugdíjba. 

1965-ben költöztünk a Széchenyi utcából ide hátra. A 
Majer János szomszédom volt ebben a főmacher. A Szé-
chenyi utcai házra mi öten voltunk. Én akkor már az erdé-
szetnél  dolgoztam. Volt  gépkocsi, traktor, kő, fa  olcsób- 

ban. Egyszerűbb volt összehozni egy házat, mint kifizetni a 
testvéreket. A Gobbi Hilda fölött van egy bánya, oda men-
tünk követ fejteni, hasítani puha köveket, amivel a ház 
fölső része lett csinálva. Az alsó része lelenckőből lett, ezt 
mind én hordtam össze. A lelenckő az a kő, amit úgy talál-
nak a földön, nem kell kiásni, nem kell bányászni. Azért 
mondják, hogy lelenc. Volt egy nagyon jó segítőm, a 
Bergmann Jani bácsi. Ő az erdőgazdaságnál robbantómes-
ter volt. Vele szövetkeztem, ő mindig tudta, hol van kő, ő 
volt a legnagyobb támaszunk. Mindig mondta, csákányunk 
is van, kezünk is van, majd megcsináljuk! 

Előtte jártam sokat bálba, szórakozni, egész éjszakát át-
mulattam, nem voltam fáradt sose. Amikor már építkez-
tünk, a nadrágszíjat meg kellett húzni. 

Mindent olyan könnyen és jó kedvvel csináltam. Szeret-
tem dolgozni, szerettem a munkámat. Most örülök a szép 
családomnak, büszke vagyok unokáimra és dédunokáimra, 
a jól tanuló Bencére és a kis Henrikre, akinek nemsokára 
testvére születik. 

Lejegyezte:  
Fieszl Béláné, Jung Endréné és Kiss Károlyné 

 
Júniusban kirándult a zenekar 

 

Köszönjük Vili bácsinak a hajót, Koncz Évike néninek a csirkecombokat, a Szebeni házaspárnak a szervezést és a prog-
ramot, Dudás Ani néninek a meglepetést és mindenkinek, aki még segített. Képeink a kirándulás pillanatait örökítik meg. 

       Visegrádi zenekar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jó hangulatban a hajón 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jól esik a pihenés az árnyas fák alatt 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hangol már a zenekar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A focira mindig maradt idő és erő! 
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NEMZETISÉGI OLDALAK – Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat 
 

KEDVES OLVASÓINK! 
 

Egy kis ízelítő a június 24–26. között megrendezett Duna men-
ti Németek Kulturális Fesztiváljáról, képekben. Rendezvényso-
rozatunk már két éve nemzetközivé nőtte ki magát.  

Szeretnénk köszönetet mondani a nagy számú és lelkes közön-
ségnek; Hadházy Sándor polgármester úrnak, aki rendezvé-
nyünk fővédnöke; Ritter Imre úrnak, az ÉMNÖSZ elnökének; 
Binder András úrnak, a Budapesti Jugendverein elnökének, 
akik díszvendégeink voltak. Mindazoknak, akik lehetővé tették, 
hogy ez a három nap sikeres rendezvényünk legyen.  

Külön köszönetet szeretnénk mondani Jung Vilmos úrnak, ez-
úton is szeretnénk neki mihamarabbi gyógyulást és jó egészsé-
get kívánni; az Atlantis Visegrád Club Kft. dolgozóinak, a sok 
munkáért; Dudás Lászlóné Aninak, aki a színpad díszítését 
adományként  adta  önkormányzatunknak; Schüszterl Károly 
és Izsák Jó- 

zsef uraknak, akik a berendezés szállításában immáron több 
éve segédkeznek és azoknak az énekkari és nem énekkari ta-
goknak, akik a szállításban részt vettek: Szebeni Imre, Sovány 
József, Grósz Tibor, Scheili László, Illés István, Neiser János, 
Bergmann István, Horváth István uraknak.  

Az énekkar tagjainak, akik három napon át fogadták a fellépő 
csoportokat, irányították őket, dolgoztak a büfében.  

Mikesy Tamás és Szikriszt István uraknak, akik rendezvé-
nyünk hangosításáról, technikai részéről gondoskodtak.  

Szponzorainknak: a Visegrádi Ásványvíz Kft-nek, a Borsodi 
Sörgyár Rt.-nek.  

Mindazoknak, akik segítettek rendezvényünk megszervezésé-
ben és zavartalan lebonyolításában, külön köszönetet mondunk. 

Német Kisebbségi Önkormányzat vezetősége 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Visegrádi Fúvószenekar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Leányvári Német Nemzetiségi Tánccsoport 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Györkönyi Hagyományőrző Egyesület Tánccsoportja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fúvószenekar Lengyelországból 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
A Berkenyei Énekkar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



A Nagybörzsönyi Pávakör Asszonykórus 
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A zene, a hangszerem és én 
 

1. hely 
 

Szerző: Bártfai Zsófi (3. osztály) 
 

A zenét én már egészen kicsi koromtól szerettem. Mikor 
még kicsi voltam, anyukám nagyon sokat énekelt nekem. 
Mikor nagyobb lettem, kaptam szebbnél szebb dalos, ze-
nés kazettákat. Ezeket még ma is szívesen hallgatom. Na-
gyon jól érzem magam, mikor zene szól körülöttem. 
Anyuval szoktunk ketten énekelni terítés vagy mosogatás 
közben, és ilyenkor nem csak jó a hangulatom, hanem 
igazán boldognak is érzem magam. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mikor iskolás lettem, végre beiratkoztam a zeneiskolába. 

Nekem a zongora a kedvenc hangszerem, már egészen 
kicsi koromban elvarázsolt a rengeteg billentyű, bámultam 
Kamillát, mikor leült zongorázni és alig vártam, hogy én is 
odaülhessek egy kicsit. Ezért választottam a zongorát, bár 
itthon nem volt hangszerem. Aztán jött a karácsony, és 
teljesült legnagyobb kívánságom: az én saját pianínóm állt 
a fa alatt. Nem tudom elmondani, mennyire örültem. Ő lett 
a lakótársam. Nagyon jó érzés volt, mikor az első igazi, 
élvezhető dallamot el tudtam játszani rajta. Sokszor csak 
úgy leülök és játszom, ha szomorú vagyok vagy mérges, 
akkor megvigasztal. Már életem első saját koncertjét is 
megtartottam. Tavaly anyák napja előtt az énekkönyvem-
ből megtanultam egy dalt a zongorán, teljesen egyedül és 
énekeltem is. Anyák napján behívtam anyut a szobámba, 
nem voltunk csak ketten, és persze a zongora, és jött a 
meglepetés, az én anyák napi koncertem anyunak. Azt 
hiszem, irtó boldog volt, sírt is, és összevissza puszilt. 
Mind a ketten nagyon boldogok voltunk akkor, és ez a 
zene miatt volt. Szoktunk a zenéről beszélgetni a család-
ban, és persze hallgatjuk is. Anyu is járt zeneiskolába, ő 
hegedült. A mamánál egy dobozból előkerültek régi képek 
a hangversenyeiről, és mikor néztük őket, sokat mesélt. 
Arra tanít, hogy szeretni kell a zenét, és én szeretem is, 
mert szép. Mindig jobban érzem magam tőle. A családdal 
is szoktunk koncertre is menni, nem régen is egy amerikai 
ifjúsági koncerten voltunk. Nagyon jó hangulat volt. Eze-
ket nagyon szeretem, mert jó együtt lenni azokkal, akiket 
szeretek és közben zenét hallgatni. 

Remélem, a zongorámon én is egyre szebb dallamokat 
tudok majd játszani, és ha nem is leszek zenész, azért majd 
a gyerekeimnek zongorázhatok.  

József Attila: 
 

PERC 
 

 8Dalol a madársereg, 
 hogy az erdő zeng belé, 
 maszatos parasztgyerek 
 inal a folyó felé. 
 

 A nap is süt melegen, 
 tüzesíti a leget, 
 nem is látni az egen 
 pici keskeny felleget. 
 

 A parasztgyerek hevül, 
 a folyóparton ledül, 
 homokon gurul tovább, 
 

 kavicsot fog, jó lapost, 
 a folyóba dobja most 
 s fütyörészve áll odább. 
 

Gondolatok Gondolatok Gondolatok Gondolatok     

egy újabb szép kiállítás nyománegy újabb szép kiállítás nyománegy újabb szép kiállítás nyománegy újabb szép kiállítás nyomán    
 

Nagy várakozással utaztunk június 12-én Esztergomba, 
hisz’ már a kiállítás címe is megragadott: Az élő Biblia. 
Vajon mit ad képi élményben a Szentírás egy gyermeknek, 
hogy aztán a maga kis szívén átszűrve az ihletett téma 
alkotássá válva gyönyörködtesse a nézőt? 

A szentmise is már a vakáció, a pihenés jegyében zajlott. 
Paskai bíboros úr szentbeszéde központjában a tanévi 
munka után megérdemelt felüdülés állt. S hogy a batikosok 
napi tanulásuk mellett hosszú évek óta Nóra néni védő-
szárnyai alatt ilyen remek alkotásokat hoztak létre, az 
számunkra is igazi felüdülést jelentett. Bíboros úr a szent-
mise utáni megnyitójában néhány keresetlen szóval utalt a 
gyermeki lélek fogékonyságára, ami itt és most kétemelet-
nyi remek alkotásban lett éltető élménnyé azoknak a so-
kaknak, akik végignézték és megcsodálták a szebbnél 
szebb, ötletes és magával ragadó batik műveket. 

A rendezők jóvoltából a Belvárosi templom galériája iga-
zi tárlattá vált. A gazdag téma és színvilág elkápráztatta a 
szépszámú nézősereget. Várakozásunkban ezúttal sem 
csalódtunk: Ádám-Évától az özönvízig, Jónástól az utolsó 
vacsoráig, karácsonytól húsvétig szebbnél szebb műalko-
tással lakhatott jól a szépre éhezők népes serege. Megható-
an naiv kis alkotások mellett igazi, művészi kivitelű re-
mekművek varázsolták el a nézőt. A lélek felüdülése mel-
lett még enni- és innivalót is kapott a nagyérdemű. (Igazán 
figyelmes gesztus volt a sok kisgyermek láttán.) 

A kiállítás augusztus végéig látható. Aki még nem látta, 
őszintén ajánlom mindenki szíves figyelmébe! Örüljünk 
neki, és legyünk büszkék gyermekeinkre, akikre már szá-
mos új meghívás vár, hogy másutt, mások is láthassák ezt a 
páratlanul szép és gazdag anyagot.  

A visegrádi batikos gyerekek – akiknek ez már a 4. önál-
ló kiállítása volt – hosszú évek óta remekelnek, aratnak 
sikereket, hoznak dicsőséget tanáruknak, iskolájuknak, 
szüleiknek, maguknak – Visegrádnak. Gratuláció és kö-
szönet nekik! 
                                                                  Borsody István 
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NYÁRI PROGRAMAJÁNLÓ 
DUNABOGDÁNYBÓL 

 

2005. július 17. (vasárnap) délután:  
II. pörköltfőző verseny 
Verseny – vacsora – szórakozás zenével 
Helyszín: művelődési ház kertje 
Rendező és bővebb felvilágosítás: 
Dunabogdányi Németekért Közhasznú Alapítvány 
Nevezni a művelődési házban lehet 
 

2005. július 29. (péntek): 
Nyitókoncert a Duna-parti vízi színpadon 
20.00 a Dunabogdányi Szimfonikus Zenekar  
és a Bogdányi Svábzenekar közös koncertje. A belépés díjtalan! 
 

2005. augusztus 5. (péntek): 
Zene és tánc 
20.00 Kamarakoncert dunabogdányi ifjú tehetségekkel 
A ,,Tizedik vőlegény” táncjáték (a Duna Táncműhely előadása) 
Rendező koreográfus: Juhász Zsolt 
Helyszín: polgármesteri hivatal kertje. A belépés díjtalan! 
 

2005. augusztus 6. (szombat): 
Koncert a Duna-parti vízi színpadon 
20.00 Vendégünk a Balingeni Zeneiskola (Németország)  
Vonós és Big Band Zenekara. A belépés díjtalan! 
 

2005. augusztus 7. (vasárnap): 
Bogdányi búcsú – Hagyományos Falunapok I. 
10.00 Ünnepi szentmise a Szent Donát-kápolnánál, a Kálvárián 
Elhangzik: Haydn: Parasztmise 
Közreműködik: a Dunabogdányi Cecília Kórus 
Kísér: a Dunabogdányi Fúvószenekar 
Napközben: egész napos kirakodóvásár a Kálvária úton 
19.00 Nemzetiségi folklór műsor 
Ének, zene és tánc helyi és vendég együttesek közreműködésével 
20.00–02.00 Búcsúbál 
Bravi Buam von Werischwar Zenekarral 
Helyszín: művelődési ház kertje. A belépés díjtalan! 
 

2005. augusztus 8. (hétfő): 
Bogdányi búcsú – Hagyományos Falunapok II. 
10.00 Hajókirándulás Esztergomba zenével 
Jegyek árusítása a polgármesteri hivatalban  
(felnőttjegy: 1200 Ft/fő, gyermekjegy: 500 Ft/fő) 
Este: ökörsütés és utcabál (a Forgó étterem rendezvénye) 
 

2005. augusztus 12. (péntek): 
III. Hazai Pálya Rockfesztivál 
Dunabogdányi rockzenekarok és vendégeik koncertje 
Helyszín: Duna-parti vízi színpad. A belépés díjtalan! 
 

2005. augusztus 13. (szombat): 
Zárókoncert a Duna-parti vízi színpadon 
20.00 Operettgála 
Váci Szimfonikus Zenekar és szólistái. A belépés díjtalan! 
Zárókép: gyertyaúsztatás 
 
Német miserend Dunabogdányban délelőtt 10 órai kezdettel 
a következő vasárnapokon: július 17., 31., augusztus 14., 28., 
szeptember 4., október 2., november 6., december 4., 26. 

Tanévzárás az Áprily Lajos Általános  
és Alapfokú Mővészeti Iskolában 

 

Eseményekben gazdag, mozgalmas tanévet zár-
tunk június 16-án az Áprily iskolában. 148 kisdiák 
kapta kezébe a bizonyítványt, amelyek között 6 
kitűnő, sok jeles volt – elsősorban az alsóbb évfo-
lyamokon. Sajnos 7 tanulónak nyáron javítóvizsgá-
ra kell készülnie, valamennyien felsősök. Bízunk 
benne, hogy szorgalmasan készülnek és szeptem-
bertől a következő évfolyamon folytathatják a 
tanulást. 

Nehézséget okozott a tanév során a sok hiányzás, 
az 1., 4., 8. osztályok átlaga volt a legmagasabb, 
iskolai szinten 10,5 nap volt a hiányzási átlag. 

Az év során további településekről érkeztek tanu-
lók, így már nyolc helyről utaztak naponta gyere-
kek az iskolába, számuk 68-ra emelkedett. 

Nemcsak a bejáróknak, hanem a helybelieknek is 
jó megoldást jelentett a napközi és tanulószoba, 66-
an vették igénybe. 

Örvendetes, hogy a szülők egyre gyakrabban ke-
resik az iskolát, fogadóórára 62-en, nyílt tanítási 
napra 47-en jöttek el. Sokan segítették az iskolai 
programokat, a 7. osztály szülői munkaközössége 
különösen aktív volt az idén: Áprily-hét, farsang, 
ballagás segítése. 

Folyamatosan növekszik a zeneoktatásban részt-
vevők száma és a tanult hangszerek skálája is bő-
vül. Eredményeikről a Visegrádi Hírekben beszá-
moltunk. 

Új szolgáltatásként vezettük be a gyógytornát, 
amelyre nagy igény mutatkozott. Dr. Balázs Mária 
javaslatára 29 gyermeknek ajánlottuk föl e lehető-
séget. A kezdeti lelkesedés után a gyerekek el-
elmaradoztak a foglalkozásokról, és éppen azok, 
akiknek a legnagyobb szükségük lett volna rá. A 
jövőben szeretnénk a szülőkkel közösen jobb 
eredményt elérni. 

Szakköreink a tanulók érdeklődésének megfelelő-
en szerveződtek, szorosan együttműködtünk a 
művelődési ház, a Szent György Lovagrend szak-
köreivel. A Visegrádi Sziget Egyesület junior szín-
játszói ebben a tanévben iskolánkban készültek, 
támogatásunkat élvezték. Májusban az 5. osztályo-
sokkal együtt képviselték az iskolát a Szentendrei 
Diákfesztiválon – nagy sikerrel. Olyan kedves 
meglepetést kaptunk tőlük, mint a pedagógusnapi 
vagy a ballagási műsor. 

A 2005/2006-os tanévben várhatóan új iskolaud-
var várja a gyerekeket. A külsőn kívül valamennyi 
területen az igényességre törekszünk. Szeretnénk a 
szülőknek nevelési gondjaik megoldásában segíte-
ni, szakemberek bevonásával, közös beszélgeté-
sekkel, szakirodalom ajánlásával. Keressük a meg-
oldást a bukások számának csökkentésére. 

A nyári szünidőre jó pihenést kívánok kollégá-
imnak és az iskola tanulóinak. 

Schmidt Péterné igazgató 
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Sikeresen szerepeltünk! 

VSE labdarúgó szakosztály hírei 
 

2005. május 12-én 16 órakor Vácott, a stadionban ren-
dezték meg a Bozsik Labdarúgó Akadémia Pest megye 
északi régiójának a válogatóját. 

Nagyon szép környezetben, jó feltételek mellett rendez-
ték meg a tornát. Gyermekeink ismét nagyon szépen telje-
sítettek, ügyesen játszottak. 

A váci ifjúsági csapat tagjai vezették a mérkőzéseket és 
figyelték a gyermekeket. A kiemelkedő teljesítményt nyúj-
tó fiúkat oklevéllel jutalmazták, valamint kiválasztottak 
még ügyes játékosokat, akik a következő tornán képvisel-
ték a régiót. 

A remek szereplésnek köszönhetően egy fiúnk oklevelet 
kapott: 

– Szedlacsek Bence 
Kiválasztott még: 

– Szalai Ádám 

– Sziráky Márk 
Ők az U-8 és az U-9 korosztályban képviselték Visegrá-

dot. A mi kis csapatunk 100%-osan szerepelt, mivel mind 
a három fiú továbbjutott. Nagyon nagy teljesítmény, amit 
eddig elértek a gyermekek, hiszen több nagyobb városból, 
komolyabb csapatokból is voltak labdarúgók a válogatón. 

A következő válogató előtt, május 29-én 10 órakor Fel-
készülési Gyermek Labdarúgó Tornát rendeztünk, melyre 
meghívtuk Pomáz, Piliscsaba, Dunabogdány csapatait. 
Eőry Dénes képviselő úr nyitotta meg a tornát, és megtisz-
telt minket jelenlétével Abonyi Géza képviselő úr is. 

Nagyon jó hangulatban zajlottak a mérkőzések, ügyesek 
voltak a gyermekek. Nagyon nagy melegben folytak a 
mérkőzések, rengeteg ásványvíz fogyott el, amit a Viseg-
rádi Ásványvíz Kft.-től kaptunk, és ezúton is nagyon szé-
pen köszönjük Eőry Dénes úrnak. 

A mérkőzéseken ifi csapatunk tagjai voltak a felügyelők, 
ők vezették a mérkőzéseket, és figyelték az ügyesebb 
gyermekeket. Nagyon profi módon oldották meg feladatu-
kat a fiúk. 

A torna befejeztével oklevelet osztottunk ki a legügye-
sebbeknek, valamint minden résztvevő kapott 1-1 tábla 
csokit. Edzőtársam hozott hatalmas mennyiségű pogácsát, 
melyet nagyrészt szintén a gyermekek kapták. 

A résztvevő csapatok a visszajelzések szerint jól érezték 
magukat. Szeretettel várjuk őket máskor is! 

Nagyon vártuk a szurkolókat, rokonokat, barátokat, 
nagypapákat, nagymamákat, de sajnos nagyon kevesen 
jöttek drukkolni a gyermekeknek. Pedig azért szerveztük 
vasárnap délelőttre, mert úgy gondoltuk, talán kedvező 
időpont mindenki számára. Ám nem adjuk fel a reményt, 
reméljük, a következő alkalommal már többen kijönnek 
szurkolni a gyermekeknek. 

Köszönjük a Sirály étteremnek, a szülőknek, nagyszü-
lőknek, a szurkolóknak, a segítő ifjúsági csapatnak, a fent 
említett képviselő uraknak, a Pilisi Parkerdő Rt.-nek, va-
lamint a Visegrádi Sport Egyesületnek a támogatást! Kü-

lön köszönjük Szalainé Ági nagyon kedves meglepetését, 
amit a gyermekekkel együtt készített számunkra (Szendrei 
Lajosnak, Zeller Marci bácsinak és nekem)! 

Nagyon büszke vagyok ifistáinkra, akik nagyon sokat 
segítettek nekünk, hogy jól sikerüljön a torna. Külön kö-
szönöm Ferbert Ádámnak, Bártfai Zoltánnak, Lencsés 
Gergőnek, Szalai Péternek a segítségét. Annál is inkább, 
mert a torna után bajnoki mérkőzést játszottak ők is a nagy 
melegben, amit nagy örömünkre, nagyon jó játékkal meg 
is nyertek. 

2005. június 6-án Dabasra utaztunk a fent említett három 
gyermekkel a Bozsik Labdarúgó Akadémia megyei kivá-
lasztó tornájára, ahol mindhárman nagyon ügyesek voltak. 
Itt oklevelet nem kaptak a gyermekek. A kiválasztottakról 
később fognak értesíteni minket. 

Ezzel be is fejeződött a Bozsik Labdarúgó Akadémia 
tavaszi programja. Szeptembertől fog újra indulni a gyer-
mekfoci. 

Összefoglalásként a Bozsik Labdarúgó Akadémiáról sze-
retnék néhány mondatot szólni. Mint már említettem, csak 
ősszel kezdtünk el foglalkozni a gyerekekkel. E rövid idő 
alatt sikerült annyi tudást megszerezni a gyermekeknek, 
hogy ilyen ,,szintre” eljutottak. Nagyon nagy eredménynek 
tartom, hogy egy ilyen kis városból három fiú ott volt a 
megyei korosztályos legjobbjai között. Nagyon büszkék 
vagyunk rátok, fiúk! 

Remélem, ősszel még több srác csatlakozik hozzánk! 
Változatlanul várjuk a focizni szerető fiúkat és lányokat is. 
(Annál is inkább, mert lányokat is beválogatnak a legjob-
bak közé!) 

A 2004–2005. évi bajnokságot felnőtt csapatunk a 7. he-
lyen, az ifjúsági csapatunk pedig a 3. helyen zárta. Ifjúsági 
csapatunkra is büszke vagyok. 

A tapasztaltabb játékosaink nagy biztonságot adtak a fia-
talabbaknak, akik mellettük egyre ügyesebbek, biztosab-
bak és rutinosabbak lettek. A tavaszi idényben ifistáink 
mérkőzésről mérkőzésre egyre jobban játszottak; remélem, 
ősszel is hasonló formában lesznek. 

A nyáron egy kis pihenő következik valamennyi labdarú-
gónk számára, majd július végétől ismét megkezdődnek az 
edzések, felkészülések az ősszel induló bajnokságra és a 
Bozsik Tornára. 

Köszönöm a segítséget a Visegrád Toursnak, a Sirály 
étteremnek, Szendrei Lajosnak, állandó szurkolóinknak, a 
Visegrádi Ásványvíz Kft.-nek, Litavszky Lászlónak, csa-
ládtagjainknak és nem utolsósorban pártoló tagjainknak! 

Jó pihenést és felüdülést kívánok a nyárra, hogy újult 
erővel, sikerre éhesen folytathassuk tovább a megkezdett 
munkát! 

Szedlacsek János 
                                                                   (Dugó) 
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Meghívó képviselıi fórumraMeghívó képviselıi fórumraMeghívó képviselıi fórumraMeghívó képviselıi fórumra    
 

Már hagyomány, hogy időről időre fórum keretében 
tájékoztatjuk a lakosságot az önkormányzatban végzett 
munkánkról és terveinkről. 

Természetesen ezen túlmenően bármely felvetést szí-
vesen fogadunk Visegrád lakosaitól is, legyenek azok 
javaslatok, kritikák vagy olyan problémák, melyeket 
meg kellene oldani. 

A fórum időpontja: 
2005. július 20. (szerda) 18 órától. 
Helye: a visegrádi művelődési ház 
Konkrét téma: 
– strand után az erdő? 
– nagy terveink, lassú haladásunk 
– információink 
Reméljük, hogy képviselőtársaink és Visegrád lakosai 

is eljönnek. 
Mindenkit várunk! 

Abonyi Géza, Kovács Gábor, Kiss Károly 
                                          képviselők 

 

 

Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek azt a 
sok segítséget, bíztatást és jó szót, melyeket lakásunk 
leégése után kaptunk.                                  

Fejes Zsuzsa és Váradi Kriszta 

 
 

   Állás ajánlat 
 

Igényes kivitelű beltéri ajtók gyártására, belsőépítészeti 
munkákra asztalosokat felveszünk. 
 

Faipari technikusok jelentkezését várjuk gyártás-
előkészítési, gyártmányfejlesztési, koordinációs tevékeny-
ség ellátására. 
 

Faipari CNC felsőmarógép kezelésére, programozásá-
ra szakképzett munkaerőt keresünk. 
 

Autófényező szakképesítésű festőt keresünk felületkezelő 
kabinunkba.  
 

Jelentkezni személyesen az alábbi címen lehet: 
 

 

 

Hirdessen a Visegrádi Hírekben! 
A környék legkedvezıbb 

hirdetési tari fáival! 
Állandó hirdetı inknek kedvezmény! 

 
Anyagát 1- jéig idıben adja le ,  hogy a lap 

mielıbb – 15-e elıt t  – megjelenjen!  

 Visegrádon külön bejáratú  
kétszobás lakás kiadó!  

Érdeklődni lehet:  
06 (30) 966-9288  

vagy 06 (26) 398-287 

 

Családi házak  
tervezését 

és kivitelezését vállaljuk 
 

↸ 
 

DORCA KFT.  
 

Telefon: 
06 (20)  9604-288,  06 (26) 585-171 

 

VILLANYSZERELÉS 
Balogh István 

Telefon:  
06 (30) 550-6508 

 

REDİNYSZERELÉST, 

-JAVÍTÁST 
vállalunk 

Tel.: 06 (30) 746-1713, 
06 (30) 749-1643 

 

Visegrádon 
gyönyörő panorámával 

rendelkezı 

hét szoba összkomfortos 
lakás 

(panzió) 
a Thermál Szálló mellett 

teljes berendezéssel együtt 
kiadó, bérbeadó! 

 

Érdeklıdni lehet: 
06 (30) 520-3554-es telefonon 

http://www.vifa.hu

Tel: +36/ 26/ 398-240       Fax: +36/ 26/ 597-022                                      E-mail: info@vifa.hu
http//www.matavnet/vifakft
Levélcím:   2025 Visegrád, Bányatelep

Visegrádi Faipari Kft. TÜV
MANAGEMENT SERVICE

ISO 9001



 
 
 
 
 
 
 
 

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 
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Szeretettel hívjuk  

Visegrád város minden lakosát 

Szent István-napi 
ünnepségünkre, 

melynek tervezett programja a következő: 
 

AUGUSZTUS 19., PÉNTEK 

20.00 óra 

A Duna Szimfonikus Zenekar gálakoncertje 
A műsorban népszerű dalok, opera-, operett- és musicalrészletek 
csendülnek fel 
Helyszín: 
Duna-part, Szigeti Antal kopjafájának környéke 
(a koncertet rossz idő esetén is megtartjuk egy később kijelölendő 
más helyszínen) 
21.20 óra 

Tűzijáték a Duna felett 
Nagymaros és Visegrád városok közös rendezésében 
Kezdés közvetlenül a koncert után 
21.45 óra 

Utcabál 
Helyszín: 
Sirály étterem terasza és parkolója 
Sramli- és tánczenével várunk mindenkit! 
Kötelező fogyasztás és belépő nincs! 
 

AUGUSZTUS 20., SZOMBAT 

8.30 óra 

Ünnepi szentmise a plébániatemplomban 
9.30 óra 

Ünnepi műsor 
Megemlékezünk Szent István királyról és a magyar államiságról 
A műsort követően kenyérszentelés lesz 
Az ünnepi műsort a Kecskés együttes szerkesztésében és előadásában 
hallgathatják meg a résztvevők 
Helyszín: 
római katolikus plébániatemplom 
Mindenkit szeretettel várunk! 

Városnapi  
rendezvénysorozat  

2005. 
 

Tisztelt Visegrádiak! 
Idén szeptember 2–4. között immár hato-

dik alkalommal rendezzük meg a városnapi 
rendezvénysorozatot.  

A korábbi években kialakult hagyomány-
nak megfelelően a rendezvény három nap-
ján más-más helyszínekre és eseményekre 
várjuk Önöket.  

A péntek a kiállítás és pincemester-avató 
napja lesz.  

A szombatot a hivatalos ünnepség – me-
lyen a város kitüntetései és díjai is kiosztás-
ra kerülnek – után a könnyed szórakozásnak 
és kikapcsolódásnak szenteljük.  

Vasárnap lesz a Mária-kápolna búcsúja, 
ezt délelőtt hagyományosan szentmisével 
ünnepeljük. A délutánt családi napnak szán-
juk, sok programmal és eseménnyel –
kicsiknek és nagyoknak. 

Az idei évben a különlegességet az adja, 
hogy idén ünnepljük Obergünzburg és 
Visegrád testvérvárosi kapcsolatának 10. 
évfordulóját. Ebből az alkalomból népes 
delegációt várunk testvérvárosunkból. Ter-
mészetesen az események többször is kap-
csolódnak majd ehhez a jeles évfordulóhoz. 

A rendezvény pontos programjáról külön 
tájékoztatjuk Önöket olyan módon, hogy az 
ez alkalomra kiadandó programfüzetet min-
den háztartásba a Visegrádi Hírekhez ha-
sonló módon eljuttatjuk. 

Mindenkit szeretettel várunk a városnapi 
rendezvények mindhárom napján! 

Mikesy Tamás 
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„Magasra száll az ember dallama” 
 

,,Áprily-hét anno” 
 

9. rész: 1994. november 14–21.: ,,A család” témakör  
 

Hallatlanul izgalmas feladat számomra ezeknek az em-
lékidéző napoknak a visszapergetése. Sajnos, nem minden 
évről maradt meg gazdag dokumentumanyag, így néha az 
az érzésem támadt, hogy nem tudok sok konkrétumot 
leírni, de aztán beindul az ,,időgép” és szépen felvillannak 
az adott év személyes emlékei, élményei. Ahhoz már két-
ség nem fért, hogy az Áprily-hetet meg kell rendezni 
1994-ben is! De mi legyen a téma? Ekkor már vannak 
tapasztalataink témahét (projekt) szervezésében, hiszen 
1994. áprilisában országos viszonylatban is elsők között 
rendeztük meg az ,,Erdő-hét” címen projektünket. Így 
aztán már arra törekedtünk, hogy egy fő téma köré szer-
vezzük a különböző tevékenységeket. 1994-et az ENSZ 
,,A család évének” nyilvánította. Ez az aktualitás sugallta, 
hogy 1994. szeptemberében már a ,,család” témát jelöltük 
meg az Áprily-hét fő témájának. Hálás feladat volt mind 
Áprily családja, mind a gyerekek saját családjához kötni a 
téma sokoldalú feldolgozását. Ennek megfelelően két 
irányba indult az előkészítés: egyrészt a költő és családja, 
másrészt ,,saját családom” élményközpontú anyag gyűjtése 
irányába. A költő szempontjából az életrajzi elemek, az 
alkotó családtagok megismerése volt a fő cél. Így termé-
szetesen azok a versek, írások kerültek reflektorfénybe, 
amelyek Áprilynak mind a szüleihez, mind a saját család-
tagjaihoz, -ról szóltak. A nyolcadikosoknak ebbéli tudásá-
ról egy vetélkedőn győződhettünk meg. 

Köztudott, hogy Áprily gyermekei: Jékely Zoltán, Jékely 
Endre és Jékely Márta az alkotóművészet valamilyen terü-
letén szintén alkottak maradandót, s a család többi tagja is 
különös tehetséggel rendelkezik. Igyekeztünk őket is meg-
ismertetni a gyerekekkel alkotásaikon vagy személyes 
találkozáson keresztül. A gyermekszínjátszás nagyobb 
szerepet kapott ezen az Áprily-héten. A 2. osztályosok 
Jékely Zoltán ,,Fut a sárga csikó” c. meséjének, a 3. osztá-
lyosok Áprily Lajos ,,Pele-ütő Dénkó” c. versének drama-
tizált játékát adták elő felszabadultan, kedvesen. 

Áprily családi vonatkozásai mellett a gyerekek saját csa-
ládja is témát kínált. Pályázatot hirdettünk a következő 
témákban:  

,,1. Saját családom története (családfa, családi történe-
tek, legendák, emlékek);  

2. Emlékezetes események családunk életéből (legbol-
dogabb, legszomorúbb, legizgalmasabb események leírá-
sa);  

3. Milyen lesz majd az én családom? Fantáziajáték a 
majdani felnőttkoromból;  

4. A család téma Áprily Lajos költészetében. 
A pályaművek beadásának határideje: 1994. november 

14. A dolgozatokat kategóriánként értékeljük! 
Választott témádhoz kérd szüleid, nagyszüleid, testvére-

id és tanáraid segítségét! A dolgozatokat osztályfőnököd-
nek add le! Jó munkát kíván a tanári kar!” 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A költő édesapjával és édesanyjával 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Költő-fiával, Jékely Zoltánnal 1958-ban 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unokái között 
 

A ,,család” témakörben kiírt pályázatunkra kevés, ámde 
színvonalas pályaművek érkeztek, s ezek a dolgozatok 
elsősorban az érintettek számára váltak igazán értékessé. 

A szomszéd települések közül 1994-ben Dunabog-
dánnyal ismerkedtünk közelebbről, velük vetélkedtünk 
sportban, velük adtunk közös hangversenyt és 19-én Du-
nabogdányban barangoltunk a zegzugos utcákon, a kőbá-
nyában, a temetőben. A család témakörnek a humanitás 
volt az alapeszméje. A meghívón a ,,Vállald a szót” c. 
verset idéztük. 

                                               Mezei Anna ny. igazgató 
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Városházi és egyéb hivatalos hírek, tudnivalók 
 

2005. július 21-i képviselő-testületi ülés 
 

– A képviselő-testület a Fő utca Sziget utca és Nap utca 
közötti szakaszán járdaépítésre és a vízelvezetés meg-
oldására a költségvetésből 2,8 MFt-ot, a sportpálya 
közműbekötésére a 3,5 MFt-ot, a Harangvirág utca 
vízelvezetésének megoldására 3,0 MFt biztosított; 

– A HUNGARORAMA MÉDIA-SZOLGÁLTATÓ ÉS 
KERESKEDELMI KFT.-vel meglévő – multimédiás 
panorámakamera szolgáltatással kapcsolatos – szerző-
dést; 

– A testület a Szent László utca úthelyreállítására 87,5 
fm hosszan a GEOSZOLG KFT. által benyújtott ár-
ajánlatot elfogadta, és a munka elvégzését megrendel-
te bruttó 1.114.313 Ft összegért; 

 – Pályázatot nyújtanak be a Közép-Magyarországi Re-
gionális Fejlesztési Tanácshoz az Újkert, a Pázmány 
Péter és a Szent László utca felújítására; 

– Elfogadták a 2005-ös önkormányzati beruházások üte-
mezését. 

 

2005. július 28-i képviselő-testületi ülés 
 

– A lepencei strandfürdővel szomszédos 023/5 hrsz.-ú 
telek a strandfürdő fejlesztési területeként a „Erdőte-
rület” övezetből „Különleges termálturisztikai terület” 
övezetbe kerül; 

– Felhatalmazást kapott a városfejlesztési bizottság, hogy 
a strand fejlesztésének ütemezéséről – konkrét idő-
pontok megjelölésével – tárgyaljon a tulajdonossal; 

– Az óvodai konyha, udvar és épület felújítási költségeire 
– a költségvetésben szereplő nettó 2.340.000,– forin-
ton felül – további nettó 1.000.000,– forintot biztosí-
tott a testület; 

– A Visegrád Turisztikai és Városszépítő Egyesület a 
városfejlesztési bizottság keretéből 30.000,– Ft támo-
gatást kap az új játszótér füvesítésére; 

– A testület az MLSZ által kiírt műfüves kispálya létesí-
tésére szóló pályázat önrészének biztosítására költ-
ségvetésében 4.000.000,– forintot elkülönített. 

Tóth Tivadar 
                                                                        aljegyző 
 

A gyógyszertár  
szabadság miatt 

2005. augusztus 15.  
és szeptember 2. között 

zárva lesz 
Kérjük Önöket, 

gyógyszereikről előre gondoskodjanak! 
Robicsek Katalin 

                                                             gyógyszerész 

Fontosabb telefonszámok 
 

Áprily Lajos Általános Iskola   

 398-312 
Atlantis Visegrád Club Kft. révállomás   
 398-344 
Dunakanyar Erdei Iskola   
 397-430 
Fogászat   
 397-574 
Gázcseretelep   
 06 (30) 9965-968 
Gyámhivatal   
 597-085 
Gyógyszertár   
 398-365 
Kórház   
 398-022 
MAHART hajóállomás 
 398-296 
Mátyás Király Múzeum   
 398-026,  
 398-252, 597-010 
Mátyás Király Művelődési Ház   
 398-128 
Okmányiroda   
 597-072 
Orvosi rendelő   
 397-507 
Óvoda   
 398-130 
Pilisi Parkerdő Rt.   
 598-000, 598-133 
Postahivatal   
 398-099 
Rendőrőrs   

 06 (30) 567-2821,  
 398-273 

Rk. plébánia   
 398-006 
Szociális otthon   
 398-368 
Takarékszövetkezet   
 398-150     
Temetkezés (Dunabogdány)  
 390-813 
Visegrádi Erdészet   
 598-080 
Visegrád Város Polgármesteri Hivatala  
 398-255, 398-090, 
 398-163 
  MENTŐK:  
 104 
  TŰZOLTÓK:  
 105 
  RENDŐRSÉG:   
 107 
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Víkendház állandó jelleggel 
 

Július hónapban a Szép Visegrádért díjat Bálint Istvánné 
kapta a Széchenyi utca 43. szám alatti gyönyörűen rend-
ben tartott, csupa virág kertjéért, házáért és annak környe-
zetéért. Itt egy régi házat és kertet újítottak fel valóban 
elismerésre méltó módon. Ahogyan ő fogalmazott: úgy 
gondolta, hogy az átalakítás után olyan legyen, mint egy 
olyan igazi kis víkendház, amelybe állandóan csak jó 
érzéssel, szinte nyaralni tér meg az ember.  

 

Persze ennek „ára” van, hiszen csakúgy, mint a korábban 
bemutatott kertek és házak esetében, itt is rengeteg munkát 
és törődést igényel ilyen részletekbe menően és igényesen 
kialakítani, fenntartani az otthont és környezetet. Ajánljuk 
mindenkinek, ha arra jár, kukkantson be a kapun belülre, 
és győződjön meg róla: méltán került Bálint Istvánnéhoz a 
júliusi díj. 

Gratulálunk a házhoz, kerthez, járdához és a díjhoz. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Az alábbi felvétel a révállomás szomszédságában készült 

a Duna-parton. A Visegrádra érkezők közül naponta több 
százan, de inkább több ezren láthatják ezt a sok szép virá-
got, amelyek az egymás mellett sorakozó virágládákból 
gyönyörködtetik a szemet. Ezeket a virágládákat és virá-
gokat, mint  a  közterületi  virágaink  túlnyomó részét  

Schüszterl Karcsi és munkatársai locsolják és gondozzák 
igen lelkiismeretesen, és gondosan. Köszönjük munkáju-
kat, hiszen egészen másképpen néz ki a város, amikor 
pompáznak a virágok az utcákban és tereken. Jó, hogy 
eljutottunk idáig, csak így tovább. 

Köszönjük, és gratulálunk. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visegrádi Szövetség Egyesület  
  Visegrád Turisztikai és Városszépítő Egyesülete 
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Mese a játszótérről 
 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egy elhagyatott, haszná-
laton kívüli városi tulajdonú kis saroktelek a Rákóczi utca 
és a Fő utca sarkán. A telken egy föld alatti szennyvíztáro-
ló volt kialakítva az úgynevezett „CS” házak számára. A 
környék csatornázásával feleslegessé vált tározó néhány 
éve fel lett töltve, be lett temetve, de a telek továbbra is 
elhagyatottan, gazdátlanul állt. A telekkel szemben, a Fő 
utca másik oldalán lakott Polgár Zsolt, a városszerte is-
mert vállalkozó, a Polgár élelmiszerüzlet tulajdonosa. 
Egyszer hogy, hogy nem, de gondolt egyet, és saját elkép-
zelése és tervei szerint csinált egy kis játszóteret a „gaz-
dátlan” telekből. Favárat, mászókát, hintát készített és el is 
helyezte őket a kis telken. A környék gyerekeinek kedvenc 
játszótere lett az addig elhagyatott hely. Városi és más 
hatósági engedélyek nem voltak ugyan hozzá, de a gyere-
keknek nem is volt rá szükségük. Szinte mindig telt ház 
volt a kis játszótéren. Az ötlet csodálatosan bevált. 

Igen ám, de nem addig van az, mert hogy szabály az sza-
bály. Először is Polgár Zsoltinak engedélyt kellett volna 
kérnie, hogy más területére (merthogy városi területről van 
szó) egyáltalán betehesse a lábát, nemhogy oda még bár-
mit építhessen is. Másodszor a közterületi gyerek játszóte-
rek építésére még az EU-csatlakozás előtt is szigorú szabá-
lyok voltak érvényesek, amelyek betartásáért a városi 
önkormányzat felelt. 

Ezek komoly dolgok. Nem is jutott senki hivatalos ember 
eszébe, hogy akad valaki, aki kinézve a háza ablakán lát 
egy elhanyagolt gazdátlan területet és annak gazdája he-
lyett kigondolja és megvalósítja tervét: játszóteret épít 
Visegrádon. A hivatal és az önkormányzat gondolkodóba 
esett: A törvény szerint azonnal ki kellene menni és meg-
szüntetni az engedély nélküli játszóteret. Igen  ám, de mit  

fognak szólni az emberek, hová mennek játszani a gyere-
kek, ha ezt megszüntetjük. Mert hogy másik játszótér meg 
nincs. A legjobb, ha nem csinálunk semmit. Úgy teszünk, 
mintha nem is tudnánk róla. És a játszótér így működött 
évekig, örömére sok-sok gyereknek. Az idén a képviselők 
elhatározták, hogy legyen a városnak valódi, szabályos 
játszótere, és megszavazták az ehhez szükséges pénzt is. 
De hová építsük fel az új játszóteret? Természetesen a 
Polgár-féle játszótér helyére. És néhány nap múlva a hiva-
tal dolgozói közölték Polgár Zsoltival, bontsa le és vigye 
el a maga csinálta várat és mászókát, mert két nap múlva 
jön az új, EU-szabvány szerinti vár és mászóka, készül az 
igazi játszótér. Azóta már majdnem készen van, csak még 
kicsit kell várni, amíg a frissen vetett fű kinő, és újra bir-
tokba vehetik a gyerekek a területet. A füvet, hogy minél 
előbb kinőjön, és minél szebb legyen az új játszótér, nap 
mint nap Polgár Zsoltiék locsolják. 

Eddig a mese, eddig a történet. A polgármesteri hivatal-
nak és a képviselőknek a tanulságokat érdemes levonni és 
megszívlelni a jövőre nézve. 

Én úgy gondolom, hogy az eset szép példája a szabad 
emberi gondolatnak és kezdeményező erőnek; annak, hogy 
hál’ Istennek vannak emberek, akik nem ülnek tétlenül 
várva a „felsőbb hatalom” intézkedését, hanem jóakarattal, 
elindulnak a saját fejük után, hogy megvalósítsák álmaikat, 
mindannyiunk hasznára. 

Végezetül tolmácsolni szeretném annak a sok-sok gye-
reknek az üzenetét, akik az elmúlt években ott játszottak a 
Polgár-féle játszótéren, és ha ők írnák ezt a mesét, akkor 
biztosan így fejeznék be: 

Köszönjük Zsolti! 
         Abonyi Géza  

                                                                        képviselő 

 
Visegrádi férfi dalkör 

 

Néhány hónappal ezelőtt a Visegrá-
di Hírekben szóltam arról, hogy talán 
elférne a jelenlegiek mellett még egy 
kórus Visegrádon, amely elsősorban 
magyar műveket szólaltatna meg, 
esetleg a városi és egyéb ünnepsége-
ken produkciójával színesítené a 
programot. 

Az azóta eltelt időben, ha kórus nem 
is, de csupa visegrádi férfi részvéte-
lével egy dalárda, egy dalkör állt 
össze, amelyet szeretnék röviden 
bemutatni, és figyelmébe ajánlani 
minden kedves visegrádinak:  

2005. június 3-án Visegrádi férfi 
dalkör néven, kilenc férfi részvételé-
vel énekkar alakult Visegrádon. A 
repertoárban egyelőre magyar nóták 
és népdalok szerepelnek, némi sör 
társaságában. Az utóbbi fogyasztása a 
dalkör tagjai számára a próbák alatt 

mértékkel megengedett, tekintettel a 
hangszálak folyamatos és rendszeres 
karbantartására.  

Kéthetenként, kedden este szoktunk 
összejönni és próbálni, egyelőre még 
otthoni körülmények között. Ezen 
kívül, mint sok hasonló közösségben, 
mi is számon tartjuk egymás szüle-
tésnapját, és az íratlan alapszabálynak 
megfelelően a jeles napon, általában a 
reggeli órákban felvonulunk az ünne-
pelt dalkörtag házához, és elénekeljük 
a nótáját, néhány más dal kíséretében.  

Ha a Tisztelt Olvasó véletlenül arra 
a nótára ébredt a közelmúlt valame-
lyik reggelén, úgy hét óra tájban, 
hogy „Deres már a határ”, akkor az 
nem a Kossuth rádió reggeli műsora 
volt, hanem a dalkör köszöntötte 
valamelyik „örökifjú” tagját, a szüle-
tésnapján. 

Jelenleg 11 férfi alkotja a dalkört és 
a jövőt illetően szeretnénk, ha tovább 
bővülne a létszám. Szeretnénk találni 
egy végleges helyet, ahol gyakorolha-
tunk, és remélhetőleg szeptembertől 
már kellően hozzáértő irányítás alatt 
egyéb „komoly” műveket is fogunk 
tanulni és énekelni. 

Várunk a dalkörbe minden visegrádi 
férfit, akinek lenne kedve a Visegrádi 
férfi dalkörben énekelni, szereti a 
közös szórakozást, a társaságot, a 
vidámságot. (Meg a sört.) 

Akinek van kedve csatlakozni, ké-
rem, jelentkezzen nálam. 

Abonyi Géza 
                                         dalkörtag 
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VI–PA-tábor 2005. július 7–15. 
 

2005-ben a 12. közös táborunkat szerveztük a parajdi 
Áprily Lajos Általános Iskolával. Július 7-én kora reggel 
érkeztek barátaink: Ambrus Andrea, Faluvégi József Atti-
la, Fogarasi Vanda, Fülöp Botond, Fülöp Lehel, Kénesi 
Lehel, Moldován Imelda, Moldován Emese, Moldován 
Szabolcs, Nagy Ágota, Nagy Réka, Szabó Pál Péter, Szé-
kely Erika, Veres Fruzsina a Cseresnyés, a Serényi és a 
Veres házaspár kíséretében. A vendéglátó családok nagy 
szeretettel fogadták őket, amit ezúton is szeretnék megkö-
szönni a négy kisoroszi (Kovács, Vesszős, Vanyák, Vi-
rág), a két dömösi (Fenyvesi, Holtság) és a kilenc visegrá-
di (Bártfai, Borsody, Gróf, Farkas, Fieszl–Friedrich, 
Muckstadt, Schmidt, Szebeni, Szo-mory) családnak. Az 
érkezés napjától szoros programot szerveztünk, hiszen a 
táborozás minden pillanatát hasznosan szerettük volna 
eltölteni.  

Csütörtökön a rövid pihenő után a strandon élvezték a 
jó időt a gyerekek, majd a kora esti órákban a Héda nevű 
hajóval hajókáztak Zebegényig és vissza. Eközben a kirá-
lyi palotában fogadásukra készültünk, és igazán különle-
ges élményt nyújtott az esti díszkivilágításban pompázó 
díszudvar és kert. Nagy örömünkre eljöttek a fogadó szü-
lők és azok is, akik már szinte a kezdetektől támogatták 
kapcsolatunkat, táborainkat. Igazi székely vendégfogadást 
rendeztünk: orda, juhsajt, szalonna, kolbász, hagyma, 
paprika és Bánó Lászlónak köszönhetően sütemény volt a 
menü. A műsort a Primavera tánccsoport tagjai szolgáltat-
ták. Másnap komoly munka és feladat várt ránk. Egyrészt 
a lányok részt vettek a királyi menet felvonulásán, délután 
pedig a parajdi és visegrádi gyerekek közös szereplésével 
nyitottuk meg a gyermekrajz-kiállítást a moziban. Ezt 
követően a palotajáték programját nézték meg vendége-
ink. 

Szombaton már reggel 8 órakor indultunk a Nagyvil-
lámra. Ott egy kiadós bobozás után a fellegvár zegzugait 
jártuk végig, majd a nagyvillámi csárdában elköltött finom 
ebéd után lesétáltunk a Görgey-bércre, s onnan a Sala-
mon-toronyhoz. Miután végigjártuk a kiállítótermeket, 
szabad séta következett a Fő utcai vásárban, illetve néhá-
nyan betértünk a babakiállítás megtekintésére a palotába. 
Este sétáltunk ki a temetőbe Áprily sírjához, majd ki-ki a 
vendéglátó család felügyeletével vett részt az esti progra-
mokon. 

Vasárnap már esett az eső. A meghirdetett program sze-
rint volt, aki a családdal kirándult, de voltak néhányan, 
akik Kisorosziba látogattak a közös program keretében. 
Az indián kiállítás megtekintése során sokat tudtunk meg 
az indiánok életéről, szokásairól, Baktay Ervin íróról. A 
református istentiszteleten is részt vettünk, majd délután 
már igazi szabad program várt mindenkit. 

11-én, hétfőn kezdődött meg közös táborozásunk. A 
parajdi gyerekeken kívül a szintén erdélyi Nagy Ildikó, 
valamint Fenyvesi Cecília, Gróf Anikó és Boglárka, Far-
kas, Holtság Ádám, Muckstadt Gábor, Németh Petra, 
Schült Andrea, Vesszős Bence és Péter visegrádi iskolá-
sok, valamint Hábel József tanár úr utazott a hévízi tábor-
helyre. Székesfehérvár volt utunk első állomása. A Bory 
Jenő által épített romantikus vár nem mindenkinek nyerte 

el a tetszését, de az Árpád-házi királyok temetkezési he-
lyét és a koronázó templom alapfalait mindannyian kis 
megilletődöttséggel tekintettük meg. Lassan az eső is 
elállt, így Balatonszárszóra érve már napsütés fogadott 
bennünket. Elsétáltunk a József Attila Emlékmúzeumhoz 
– ahol József Attila életének utolsó napjait töltötte –, de 
hétfő lévén a kiállítást nem tudtuk megtekinteni. A Bala-
ton-parton a centenáriumi év tiszteletére felállított új Jó-
zsef Attila-emlékműnél emlékeztünk a költőre. Gróf Bog-
lárka a Mama, Szabó Pál Péter a Kései sirató c. verset 
mondta el, majd felolvastam a gyerekeknek József Jolán 
visszaemlékezését. Balatonszárszóról utunk egyenesen a 
Solar kempingbe vezetett, ahol örömmel vettük birto-
kunkba a kényelmes és tiszta szálláshelyet, a szinte luxus-
sal ellátott apartmanokat. (Mi, felnőttek, a régi táborozók 
megállapítottuk, hogy ilyen szép szálláshelyünk még nem 
volt.) Mivel az idő megengedte, a gyerekek mindjárt fü-
rödtek egyet a medencében. Éjjel már esett az eső, ezért 
reggel módosítottunk az előre eltervezett programon. 
Keszthelyt céloztuk meg, s a Festetics-kastély megtekinté-
sében tényleg nem zavart a zuhogó eső. Délután irány 
Kehida-Kustány, a termálfürdő! Bár nagy volt a zsúfolt-
ság, mindenki élvezte a strandolást; a gyerekek az élmény-
fürdőt, mi, felnőttek a gyógyító medencéket.  

Másnap (szerdán) korai ébresztés és reggeli után a Kis-
Balaton természetvédelmi területére kirándultunk. Az 
esővíz jót tett, minden friss volt, a madarak és más állatok 
is élvezték a felfrissülést, láttuk a kormoránokat, gémeket, 
szárcsákat, vadkacsákat, bogarakat és csigákat, s mindent, 
amit ez az érintetlen, gyönyörű természet felkínált. Kiváló 
túravezetőnk, Magyary Gabriella, mindent bemutatott és 
elmesélt; megtekintettük a nagy természeti, ifjúsági író, 
Fekete István emlékmúzeumát is. A finom ebéd után vá-
rosnézés következett: Hévízt a dottóval jártuk körbe, mi, 
felnőttek megnéztük az egregyi román kori templomot, 
barangoltunk a szőlők és pincék környékén, a gyerekek 
fagyiztak, majd a táborban játszottak, fürödtek. 

Csütörtökön egy másik különleges helyen jártunk: a Ká-
li-medencében. Idegenvezetőnk, Szekeres Zsófia vezeté-
séből nemcsak a szakértelem, hanem a hely szeretete is 
átsütött, amikor bemutatta nekünk a Hegyestű bazaltköve-
it, a kőtengert és a különleges Ingó-kőt. Szerencsénkre az 
időjárás azt is lehetővé tette, hogy Badacsonytomajon 
fürödjünk a Balatonban. Este hol esett az eső, hol elállt, 
de arra azért volt lehetőségünk, hogy a gyerekek előadják 
kis jeleneteiket a tábor színpadán, és hogy összegezzük a 
tábort. 

Másnap már reggeli után elindultunk, hiszen barátaink 
este már utaztak vissza, előtte egy bevásárlóközpontban 
vásárolhattak. Buszsofőrünknek, Migray Miklósnak kö-
szönhetően időben érkeztünk a Kossuth térre. A Néprajzi 
Múzeum hűvös kiállítótermeiben barangoltunk, majd 
16.30 órakor bejutottunk a Parlamentbe. Megilletődötten 
ámultunk  az  Országház  gyönyörű belső kiképzé- 
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sén, a koronázási ékszerek, a kupolaterem, az ülésterem és 
társalgó láttán. S minden túlzás nélkül írhatom le azt az 
érzést is, ami ott és akkor átfutott rajtunk: az összetarto-
zás, az egy nemzethez, a közös múlthoz való tartozás 
érzését. Ez ugyanaz a felemelő érzés, mint amit Erdélyben 
ezeréves határaink egy-egy végpontján állva tapasztal-
tunk. Szép és ünnepélyes záró programja volt a 12. 
VIsegrád-PArajd-tábornak.  

A megrendezést nem tudtuk volna segítők és támogatók 
nélkül biztosítani. Ezért köszönet illeti az alább felsorolt 
cégeket, szervezeteket, magánszemélyeket: 

Pest Megyei Közoktatásfejlesztési Közalapítvány (pá-
lyázati támogatás 150.000 Ft), 

Visegrád Város Önkormányzata (ifjúsági alapból 
100.000 Ft) – Hadházy Sándor polgármester, 

Utilis Kft. – Bánó László, 

Lepencei Strandfürdő – Csentős László (belépők), 

Atlantis Visegrád Klub Kft. – Jung Vilmos, 

    Don Vito pizzéria – Scheili Richárd (vendéglátás, 
pénzbeli támogatás), 

Mátyás Király Múzeum – Szőke Mátyás, Kárpát Ildikó, 
Lénárd János, 

Szent György Lovagrend – Primavera tánccsoport, ifj. 
Cseke László (ruhák és program), 

Pro Visegrád Kht. – belépők és tiszteletjegyek a játé-
kokra, 

Nyári Bobpálya – Sass Mária üzemeltető, 

Nagyvillámi csárda – Csiminszky Zoltán (ebéd), 

City Bus – Farkas József (szállítás), 

Pilisi Parkerdő Rt. – belépők a fellegvárba, 

Visegrádi Ásványvíz Kft.– Eőry Dénes (ásványvíz). 

Részemről csak remélni tudom, hogy a VI–PA-táborok 
folytatódnak 2006-ban majd Parajdon, aztán ismét Vise-
grádon és így tovább. 

  Mezei Anna, 
a tábor szervezője 

 
Én és a hangszerem 

 

1. hely 
 

Szerző: Galszter Beáta  
(8. osztály, Kis Mozart jelige) 

 

Kis felsős voltam, amikor iskolám-
ban elindították a zene tanítását. A 
zenetanárok egy csodálatos koncert 
keretében mutatták be a hangszere-
ket, hogy nekünk, gyerekeknek köny-
nyebb legyen dönteni, melyiket vá-
lasszuk. Bizony, nagyon nehéz volt, 
annyira tetszettek a hangszerek, hogy 
legszívesebben mindegyiken tanul-
tam volna. 

Aztán a döntés a furulyára esett. 

Emlékszem, amikor a hangokkal 
ismerkedtem, néha mellényúlva, és 
utána rövidebb dallamokat tanultam, 
nagy-nagy élmény volt számomra. 
Aztán jött az első koncert, amit már 
szülők, nagyszülők, vendégek előtt 
mutattunk be! 

Nagyon izgultam, emlékszem, 
majdnem sírtam. 

 

� 
 

Igaz, ez az izgalom még mindig 
elkísér minden egyes fellépésemen. 
Aztán több koncert követte egymást, 
amelyre új és egyre szebb darabokat 
tanultam szorgalmasan, melynek még 

mindig szívem csücskének számító 
darabok. 

Tanáromra csodálattal tekintek, 
mert egymás után több hangszeren is 
tud játszani. Ha kell, csellózik, furu-
lyázik vagy akár zongorázik. A furu-
lyával elég sok sikerélményem volt, 
mégis szerettem volna zongorára 
váltani, de mivel otthon nekünk nem 
volt, és szüleim is lebeszéltek, ma-
radtam a csak szépen szóló furu-
lyámnál.  

A furulyát bármikor előveszem: ha 
rossz a kedvem, ha szomorú vagyok, 
és ha jó a kedvem, akkor is csodála-
tosan szól egymagában és más hang-
szerrel is. 

 

 ♪�♪ 
 

Először elég nehéz volt koncent-
rálni, ha más hangszerrel szerepel-
tem, gyakoroltam és most már köny-
nyebben veszem ezt az akadályt. 
Hogy jobban megismerkedjünk a 
zenével és a hangszerekkel, különbö-
ző koncerteken vettünk részt. Engem 
megfogott a Kecskés együttes kon-

certje a Zeneakadémián, nagyon-
nagyon jó volt. A különböző régi 
hangszerek, mint a lant is szépen 
szólt, a hangulat felejthetetlen volt 
számomra, és azt hiszem, minden 
kedves nézőnek. 

 

� 
 

A hangszeremen most már elég 
hosszú darabokat, szonátákat is el 
tudok játszani. Annyira megszeret-
tem ezt a hangszert, hogy jelentkez-
tem a Zeneművészeti Szakközépisko-
lába. Remélem, sikerül az iskolán 
belül egy zenekarba bejutnom majd 
és tudásomat gyarapítanom. 

A zene és ez a hangszer annyira 
közel áll hozzám, hogy akár később, 
ha már profivá válok, én taníthatom 
talán itt, ebben az iskolában a gyere-
keket erre a hangszerre, vagy talán a 
Zeneakadémián adhatok koncertet 
régi és új barátaimnak?! 

 

(Kedves Olvasóink! 
A díjnyertes pályamunkákat követ-

kező számainkban folyamatosan 
közöljük lapunk hasábjain.) 
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Tudnivalók az új tanév közeledtével 

Az Áprily Lajos  
Általános  

és Alapfokú  
Művészeti Iskola hírei 

 

Az Áprily Lajos Általános és Alap-
fokú Művészeti Iskola alábbiakban 
tájékoztatja a Kedves Szülőket és 
tanulókat a tanévkezdéssel kapcsolatos 
tudnivalókról: 

Tankönyvárusítás 
az iskolában 

augusztus 29-én (hétfőn) 9–12 órá-
ig, 

augusztus 30-án (kedden) 12–18 
óráig.  

Tanévnyitó 
ünnepély 

augusztus 31-én 17 órakor. 
Az iskolában augusztus 22-től 9–12 

óra között ügyeletet tartunk.  
Egyéb hirdetményeinket az iskola 

ablakában kiragasztott tájékoztatón 
olvashatják.  

Schmidt Péterné  
        igazgató  

Országjáró kirándulásunkról 
 

Hogy mennyi szépséget, páratlan történelmi, népművészeti, irodalmi emléket 
kínál hazánk, akkor láttuk meg valójában, mikor osztályfőnökünkkel, Ili néni-
vel, Hábel Józsi bácsi nyolcadikosaival, Imre bácsival, Panni nénivel és né-
hány szülővel országjáró kirándulásra indultunk és vettünk részt tanév végén. 

Kecskemét megtekintése és a városháza zenélő órájának csodálása után ha-
marosan Kiskőrösre érkeztünk, hogy meghatódva álljunk meg nagy nemzeti 
költőnk, Petőfi Sándor szülőháza előtt. Innen, ebből az egyszerű kis paraszt-
házból indult rövid életútja, melyről azt írta édesanyjának: ,,Dicső neve költő 
fiadnak, anyám soká, örökké él”. A megemlékezés virágait elhelyeztük, és 
folytattuk utunkat, hogy Kalocsa népművészeti emlékeiben gyönyörködhes-
sünk. 

A Szelidi-tóban lubickolva felüdültünk, és némileg ,,mozgalmas” éjszaka 
után Baján át ,,Nemzeti nagy létünk, nagy temetője Mohács” hatalmas sírkert-
jét tekintettük meg. Ezt a történelmi emlékhelyet minden magyarnak látnia 
kell, hiszen a vérrel megszentelt földben nyugszik a 25 ezer fős magyar sereg 
Tomori Pál fővezérével együtt. Itt vált semmivé a középkori Magyarország 
virágzása. 

Ezután óriási fürdést rendeztünk a szép természeti környezetben fekvő Aba-
liget tavában, gyönyörködtünk a cseppkőbarlangban, majd nyugovóra tértünk. 

A mediterrán tájat idéző Pécs gazdag élményt nyújtott a következő napon. 
Az újonnan feltárt ókeresztény emlékek, a bazilika, a török megszállás építé-
szeti emlékei, a belvárosi séta rengeteg látnivalót kínált. 

Pakson át sok-sok élménnyel gazdagodva indultunk haza. Köszönjük ezt a 
szép, tartalmas országjárást! 

Cseke András  
                                                                                                     7. oszt.

 
 

Óvodai hírek 

Még júniusban történt 
 

Már több éve hagyomány lett óvo-
dánkban, hogy a nagycsoportosok az 
óvodától búcsúzva egyszer éjszaka 
is ott alszanak az oviban. Az évzáró 
ünnepséget követő napon, péntek 
délután mindenki rendesen haza-
ment, majd alig várta az estét, hogy 
újra visszajöhessen.  

Napokkal előtte izgatottan tervez-
gettük, hogy mivel tesszük még 
izgalmasabbá, emlékezetesebbé ezt 
az estét, éjszakát. Gyűjtöttük a szi-
vacs fekhelyeket, terveztük a 
meglepiket, titokban tartottuk, hogy 
milyen pizsamát, ,,alvókát” hozunk. 
Mikor mindenki megérkezett, és az 
utolsó szülő mögött is bezáródott a 
kapu, akkor kezdődött a játék: elő-
ször a kertben a varázs-fogó, majd a 
fiúk segítségével tüzet raktunk, a 
lányok az udvaron berendezkedtek a 
piknikhez, és segítettek a vacsora 
elkészítésében. Virslit főztünk, majd 
sonkát sütöttünk és a hamvadó pa-
rázs fölött igazi kürtős kalácsot 

sütöttünk. Alig vettük észre, hogy 
már 11 óra és ideje lenne az éjszakai 
túrára indulnunk. A sötétben még az 
addig legbátrabbak is egyre köze-
lebb húzódtak a felnőttekhez, majd a 
parkban és az aluljáróban igazi bá-
torságpróbát tettek a gyerekek. 

A kiadós éjszakai séta után az ovi-
ban megmosakodtunk és következett 
a pizsama-bemutató. A lányoknál az 
idén a legszebb modellek selyemből 
készültek, a fiúknál a legsikeresebb 
egy kezeslábas modell volt. Ezután 
mindenki elhelyezkedett a fekhelyén, 
szorosan átölelte az alvókáját és így 
hallgatta a meséket, mert ezen az 
estén mindhárom felnőtt mesélt. 
Közkívánatra még az év közben 
nagyon kedvelt Gagyi gazda c. me-
sét is elmeséltük, de a végén úgy 
vettük észre, hogy egyre kevesebben 
nevetnek. Ennek az volt az oka, 
hogy a csoport nagy része már az 
igazak álmát aludta. Ez természetes 

is volt, hiszen már éjjel fél kettő 
volt. 

Reggeli tornával próbáltuk a gyer-
mekeket ébreszteni, majd az udvaron 
egy jó kiadós párnacsata végleg 
felébresztett mindenkit. Biztos volt 
még ezer élmény, amit otthon elme-
séltek a gyermekek, és mi reméljük, 
hogy még nagyon sokáig fognak 
emlékezni erre a napra. 

Kőhalmi Ágnes és Gyurián Mária 
                       óvónők 

 

Szeretettel kívánunk minden óvo-
dás gyermeknek és szüleiknek jó 
kedvű nyaralást, kellemes időtöltést, 
sok-sok közös élményt a szünetben.  

Augusztus 23-án, kedden várjuk a 
gyermekeket! 

Dobó Istvánné 
                                   óvodavezető 
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NEMZETISÉGI OLDAL – Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat 
 

 
 

Köszöntı 
– azoknak, akik az idén kerek évfordulót ünnepelnek – 

 

        A Dunának mély-hosszú völgyein     És a percmutató, könyörtelenül lépeget, 
        Csendben lopakodik a nagyreményű élet.     Közben mutatva az ötvenet, hatvanat, hetvenet. 
        Szép, vénséges, öregedő tölgyein     Az út szélén virágok és jóság szagú füvek 
        A falevéllel együtt pereg le a lélek.     Jelzik, hogy mily rövid a Te életed. 
 
        Lassan lépked felénk, ami jó,     Adjon meg a Jó Isten Neked mindent, 
        Cammogva jő a mesés halmokon.     Mit irigyen elspórolt Tőled az élet. 
        De ott leskel már akkor az ősz, a     Az EOL hangja kísérjen Útjaidon, 
        Sivár, pókhálós, fonnyadt balkonon.     Ahol az élet szélhárfa hangjaira lépked. 
 
                                                                                                                                 Schandl Lajos 
 

 

Egy kis humor 
– nemcsak gyerekeknek… 

 

 
 
 

Vajon miért mosakszik… 
 
 Vajon miért mosakszik a kandúr, 
 a bajuszkötős Mirr-Murr úr? 
 Fényes lagziba készül ma este, 
 cirmosok várják, csillog bundás teste. 
 
 Vajon miért nem mosdik Egér Erzsi, 
 kit ,Fogó’f kisasszonynak ismert mindenki? 
 Neki már van egy goromba párja, 
 őt a kapuban serpenyővel várja. 
 

�   �   �   �   �   
 

Warum wäscht sich… 
 
 Warum wäscht sich der Kater nur, 
 der Schnurrbartträger Herr Mirr-Murr? 
 Weil er danach zur Hochzeit geht, 
 mit Miezen tanzt bis abends spät. 
 
 Warum wäscht sich nicht Frau Maus Lies, 
 die früher Fräulein Falle hieß? 
 Sie hat schon einen groben Mann 
 und prügelt ihn mehr mit der Pfann’. 
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Csa ládkuta tó  k lubCsa ládkuta tó  k lubCsa ládkuta tó  k lubCsa ládkuta tó  k lub     
 

FIESZL SZEFI nénit áprilisban látogattuk meg, néhány héttel a 91. születésnapja után. Mutatta a sok szép virágot, amiket az 
ünnepre kapott és a családi képeket. Örömmel mesélte, hogy öt unokája és hét dédunokája van. Az ő visszaemlékezéséből közlünk 
részleteket ebben a hónapban. Az írás magnófelvétel alapján készült, az elbeszélő kifejezésein, mondatain nem változtattunk 
semmit. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fieszl Rudolfné Ferbert Jozefa 
(1914. március 21.) 

 

A mamám 25 éves volt, mikor engem 
szült. A harmadik gyerek voltam. A 
Kati néni, a Tercsi néni, Irma (Tóth 
Gyuláné), Zsuzsi (Schubauer Rudofné), 
az Anna, a Misink egy éves lehetett, 
amikor az Erzsink született. Az Erzsink 
volt az utolsó, az ő férje a Farkas Józsi 
volt. Ott születtem, ahol most a Zsuzsi 
lakik, a Széchenyi utcában. Mi ott 
laktunk, a ház pontosan úgy volt akkor, 
mint most. Talán nem volt padló. A 
papám Ferbert Mihály, a mamám Zeller 
Jozefa volt. A földekre jártak dolgozni. 
Volt kukorica, krumpli. A papám nem 
sokat volt itthon. Ha hazajött, mindig 
lett egy gyerek. Aztán korán meghalt, 
54 évesen, gyomorrákos volt. 

A mamám a Ligába járt mosni min-
den nap az Imre Mariska mamájával, a 
Lizi nénivel. Korán ment és csak este 
jött hazafele. Engem bezárt a gyerekek-
kel, mert mindig volt kisgyerek. Akko-
riban nem volt mosógép, mosószer. 
Hogy nézett ki szegénynek a keze! Az 
üstben főzték, teknőben súrolták a 
ruhát. Évekig járt oda. Sok gyerek volt 
ott, kisebbek, nagyobbak, a Szalézi 
rend gondozta őket, szüleik nem voltak. 
Gondolhatjátok! Minden reggel oda 
lemenni, gyalog, akkoriban nem volt 
busz. Akármilyen idő volt, menni kel-
lett. Iskolába ide jártam Visegrádra. A 
Milhoffer énrám meg az Imre Mariská-
ra cukkolt. Mi a Mariskával együtt 
tanultunk, jól tudtunk. De ha ez csak 
ránk nézett, vörösek lettünk. Ha ránk 
szólt, már nem tudtunk semmit. Aztán 

ötödikben megbuktatott. Hatodikban 
mi voltunk a cselédek. Ő az iskolában 
lakott a feleségével. Mi főztünk, moso-
gattunk, takarítottunk. Jó volt a felesé-
gének, gyerekük nem volt. Mi már úgy 
tudtuk a dolgunk, mikor az iskola kez-
dődött, már fölmentünk. Iskola közben 
is segítettünk, meg utána is. Mindent 
megcsináltunk, és akkor jók voltunk. 

A papám még élt, amikor a Schubauer 
péknél voltam, hát pénz kellett ugye. 
Este megcsinálták a temzli-tamzlit, 
ahogy mondták. Éjjel a Jolán néni kelt 
fel a Tóni bácsival dagasztani. Én min-
den nap már 3 órakor keltem. 12 éves 
voltam. Ott aludtam a konyhában, a 
Tóni bácsi jött ébreszteni, de már akkor 
fenn voltam.  

Három órától ötig minden megsült. A 
kemence háromra már forró volt. Este a 
rőzsék jöttek be, hogy mikor gyújtották 
be, azt nem tudom. Mikor kezdtünk, 
kihúztuk a parazsat, fölül volt zubogó 
víz, hogy dunszt legyen. Mindent sütöt-
tünk, kenyeret, kiflit, kalácsot. Párszor 
elájultam, olyan meleg volt. Hosszú 
ruhám volt. Nem lehetett kinyitni az 
ajtót, nehogy összeessen a tészta. Én 
már ötkor mentem házalni. Volt két 
kosár 50-50 kiflivel. Vasárnap le a 
Papp Feri bácsihoz! Hányszor kellett 
menni 25 kg kenyérrel! Olyan hülyék 
voltunk, nem kocsit húzni, vagy biciklit 
tolni! Biciklizni nem tudtam, dehát 
kocsival lehetett volna ezt elintézni! 

Tudod mi volt az első utam? A Helm 
Misiék. Ott három fiú volt, a Misi, a 
Joki és a Jani. A MÁV-nál dolgoztak, 
ezért Hévizire magyarosítottak. Az 
apjuk suszter volt, ezek már akkor fenn 
voltak. Vittem a süteményt, a kenyeret. 
A pénzt is én kasszíroztam. Aztán 
hazajöttem, megint fölpakoltam. Hát 
volt hogy három kiflit megettem, de 
nem volt baj az elszámolásnál. Nyáron 
majdnem minden házban nyaraló volt. 
A Holtság Lenke is itt dolgozott akkor, 
sokat mentünk. Ide 5 süteményt, oda 5 
süteményt. Két és fél évig dolgoztam a 
péknél. Aztán Vácon voltam szolgálni, 
de az nem tetszett. És akkor a Schnerék 
(vendéglő volt az óvodával szemben, 
ahol később iskola is volt) kerestek, és 
én eljöttem oda, három évet voltam ott. 
Először meszelni kellett a konyhát. Én 
tudtam, mert otthon is mindig kellett 
meszelni. 14 éves voltam akkor. Ki 

kellett pakolni a nagy lábasokat, papír-
ral, lúggal kipucolni, lemosni. – Hát 
Szefi, te már kész vagy? – mondta a 
Midi néni, látta, hogy már föl is van 
pakolva. De sokat kellett ott dolgozni! 
Nyáron 4 órakor kellett fölkelni. A 
Szandtneréknek és a Mülleréknek 4-5 
vödör jeget kellett vinni. Itt volt a jég-
verem a Schneréknél hátul, létrával 
kellett lemenni a jégért. Összetörtük, 
aztán egy kádba tettük, bele a bort 
hűteni. Akkor a kertet csinálni, az utcát 
csinálni. Az öregeket is ki kellett szol-
gálni. A cselédkönyvembe is be van 
írva, hogy megbízható. Mind a kettőbe. 
Az utcáról nyílt a vendéglő, aztán volt 
egy konyha. Főztünk télen is, de nyáron 
volt a szezon. Az Afra néni mosott és a 
Franciska néni anyja volt ott, sütött. 
Tőle tanultam rétest sütni. Meg az apja 
volt ott, a Lenci bácsi, nem emlékszel? 
Meg a Nádler, a Nádler Erzsi nagypa-
pája, ez is egy olyan cimbora volt.  

Én fölkeltem már hajnalban. Első 
dolgom volt kályhát pucolni, meg föl-
mosni mindent, az üzletben is rendet 
rakni. Közbe már jöttek az emberek. 
Később fölkelt az Erzsi néni, akkorra 
már minden megvolt. Fölmostam, mert 
padló volt, de kéthetente súrolni kellett 
azt a nagy helyiséget, gondolhatod… 
Szóval én már úgy tudtam mindent. 
Hetenként háromszor sütöttem kenye-
ret, és azt be is kellett dagasztani. Vit-
tem a pékhez. Volt, hogy a sót elfelej-
tettem, egyszer elfelejtettem élesztőt 
betenni, látom, hogy a kenyér ül, gyor-
san kértem a Józsi bácsitól élesztőt. 

Örültem, ha ki tudtam menni a szőlő-
be, ott sok barack volt, ez a vadbarack. 
Én azt szedhettem, a szőlőt is kapáltam. 
Volt, hogy éjjel 12 órakor leűltem a 
konyhában, és ezt a vadbarackot ettem. 
Előbb nem értem rá, akkor mentem 
aludni, és ötkor már fölkelni. Én ezt a 
korai kelést úgy megszoktam. És az Ági 
ugyanilyen, ugyanilyen. Az Imre Ma-
riska volt a barátnőm, de nem mentünk 
nagyon sehová. Az Erzsink volt akkor 
két éves, azt kellett mindig magammal 
vinni. 
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A Ferbert  
Felső  sor: 

alsó sor: Tercsi, Szefi, 
 

Vasárnap is a vendéglőben voltam. A 
Szandtnerék és a Müllerék ott szemből 
átjöttek 10 órakor. Volt kifli – olyan 
egyenes – és föl lett víve a pincéből egy 
hordó sör. Délig ott voltak. Néha én is 
ittam egy pohár sört. Közbe jöttek a 
többiek is, a visegrádiak. Ha a vendég-
lőben voltam, pöttyös ruhám volt, rövid 
ujjú, kötény nélkül.  

Ha jöttek a kirándulók és kellett nekik 
a rántott csirke, akkor nekem kellett 
gyorsan levágni, megpucolni és meg-
csinálni. A vendégek megvárták, amíg 
elkészült. Én nagyon gyors voltam, az 
üstben pillanatok alatt megforrt a víz, 
rőzsével raktam alá tüzet. Volt, hogy 
pörköltet kellett csinálni, akkor naná, 
még nokedlit is. Három évig dolgoztam 
ott. A Rudi odajárt a vendéglőbe a Ma-
jer Stefivel – a Tischler Nelli férjével.– 
kőműves volt. 16 éves voltam, amikor a 
Rudi egy szüreti mulatságon elvitt tán-
colni és onnan kezdve udvarolt.  

A Rudiék négyen voltak testvérek, a 
postás Franci, a Sebő, a Józsi – a Ma-
lomvölgyben –, a sógornőm a Fieszl 
Annus néni volt, ő a Betti és a Józsi 
anyja. Jól kijöttünk. A Sebő katona 
volt, úgy halt meg. A felesége a Rici 
volt, gyerek nincs. 

Egyszer nekem négy májusfám volt – 
nem akarok azért dicsekedni –, amikor 
a Lizi néni kijött, összecsapta a kezét 
„Ha nekem ez a tető lejön, nem tudom, 
mit csinálok veled!” – mondta németül. 
Itt volt egy májusfa, ott volt egy május-
fa, négy volt a tetőn. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

testvérek 
Erzsi, Misi, Zsuzsi, 
Kati, Irma, Anna 
 

Aztán férjhez mentem. A Rudi akkor 
szanitéc volt. Nyáron volt az esküvő, 
június 17-én, 1934-ben. A férjem szülei 
a Rákóczi utcában laktak, ahol most 
azok a nagy házak vannak, az első he-
lyén, fönn. Oda mentünk lakni esküvő 
után. Öt évig laktunk ott, de nehezen 
jöttem ki az anyósommal. Az apósom 
Fieszl Sebő volt, az anyósom nevén 
spekulálni kell, valamilyen Katalin volt. 
Rudolf Katalin.  

Az apósom kőtörő volt a bányában. 
Akkor csinálták az országutat, ezeket a 
kis köveket ők csinálták. A Jokim 6 he-
tes volt, mikor meghalt. Az anyósom 
aztán a Tischler Mici néni apjához 
ment, 64 éves volt akkor. A Béla 35-
ben született, 39-ben a Rudim és 41. 
január 7-én a Jokim. Az első kettőnél a 
Trenkó Mariska néni volt a bábaasz-
szony, a Jokimnál a Schrankóné. A Bé-
lámnál két napot vajúdtam. A 
Szedlacsek Magdi aludt nálam, mert a 
férjem Leányfalun dolgozott. A Jokival 
kimostam reggel a mamámnál az ágy-
neműt, meg is száradt. Este leszedtem, 
úgy emlékszem, tejberizst főztem. Jött 
a Schrankóné és képzeld, 11-re megvolt 
a gyerek. Ez gyorsabban ment.  

Mikor a Bélám született, én a 
Pretschéknél dolgoztam ott fönn a Szé-
chenyi utca és a Csuka-völgy sarkán. A 
mi házunktól pár méterre. Az ajtónk 
ilyen széles volt, én odatettem a párnát 
és arra a Bélát és mentem a Pretsch 
Macához az udvart csinálni és locsolni. 
Gondolhatod. Akkor az ablak, akkor a 
konyha. Ha a Bélám sírt, gyorsan le-
mentem, adtam neki egy kockacukrot 
és mentem vissza. A Pretschék minden 
nap mentek reggel a templomba, ha 
megjöttek, csak leültek reggelizni. Főz-
ni ők főztek, de mindent nekem kellett 

előkészíteni. Ha sütöttek, a méltóságos 
asszony mindig tett a férjemnek is meg 
a gyereknek is. Ilyen jó buktát még nem 
ettem, mint ott, olyan finom, lágy volt, 
jól sütve. De a gyúródeszka ragadt, 
gondolhatod. Azt nekem kellett rendbe 
hozni. Egész októberben itt voltak. 
Mentek az ájtatosságra és akkor is kel-
lett fölmennem teát főzni, megágyazni.  

Amikor az első gyereket szültem, kap-
tam a tanácstól pénzt, 90 pengőt vagy 
mennyit. Fájdalomdíj, vagy szoptatási 
segély. Én be voltam a Schneréknél je-
lentve, ezért kaptam. És akkor ezért a 
temetőnél, ahol a Zeller Rupiék laknak, 
vettünk egy házhelyet, 50 pengőért. És 
a Rudi bácsi csinált ott egy nagy szobát 
és ott laktunk. De aztán a Rudi vissza 
akart menni az anyjához. Eladtuk ezt 
900 valamennyi pengőért és 900 pen-
gőért vettük meg ezt a másik házhelyet 
az Újtelepen a Nádler Miska bácsitól. 
Mert csak nem volt jó az anyósnál. Egy 
fillér nélkül kezdtük az építkezést. A 
Takarékból vettünk föl pénzt Maroson. 
nyolc kezesem volt, gondolhatod…  

Minden negyedévben kellett fizetni a 
kamatokat. Én egy kötényt se tudtam 
venni, semmit. Akkor a Rudi bácsi a 
Szikrisztnél dolgozott, hajnalban kelt. 
Mikor hazajött, kiment a házhoz dol-
gozni. Ez így ment. De őszkor, mielőtt 
a kis Rudi született, már az új házba 
mentünk. És tavaszra rá, márciusban 
bejött a víz, a Duna, és a lakásból 
kifrancolt minket. Nyáron még 60 cen-
tit kellett megemelni. Ez 40-ben volt.  

Amikor a gyerekek mind megvoltak, 
otthon maradtam. Volt szőlő, disznót 
etettem, baromfit. Akkor mentem újra 
dolgozni, mikor a gyerekek tanulni 
mentek Pestre, ide-oda. A rádió be-
mondta, hogy tíz év kell a nyugdíjhoz, 
nekem a könyvemben volt hat év, a cse-
lédkönyvem megvolt. Hát akkor men-
tem az Eőryhöz, a Koncz Öcsihöz, a 
Repárszkyhoz Bogdányba. Télen is 
mentem, még 222 nap kellett. Úgy ak-
kor összeszedtem a nyugdíjamat. 

A Rudi 1991-ben halt meg. Én akkor 
77 éves voltam. Az életemben minden 
volt, jó és rossz. Mint mindenkinek. 

Lejegyezte:  
Jung Andrásné és Pichler Gabriella 
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Ötévesek lettünk… 
 

Június 13-tól ismét volt napközis tábor, az idei évben 5. 
születésnapunkat ünnepeltük. Az első héten két napot 
itthon töltöttünk, kézműves foglalkozásokkal, kirándulá-
sokkal, majd szerdán elérkezett a várva várt pillanat: in-
dultunk a Balatonra. Balatonedericsre utaztunk, ahol a 
helyi iskolában volt a szállásunk, és az iskola tanárainak és 
gyerekeinek vendégszeretetét élveztük. Ez szó szerint így 
értendő, rendkívüli vendégszeretetben volt részünk. Az idő 
csodálatos volt, az emberek szívélyesek, így minden adott 
volt ahhoz, hogy mind a 32-en remekül érezzük magunkat. 
Az első délutánt fürdéssel töltöttük.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Másnap délelőtt kicsit ijesztően szakadni kezdett az eső, 

de végül kiderült az ég, így megnézhettük az Afrika Mú-
zeumot. Nagyon érdekes volt: az állatok, a tárgyak, mind 
egy ismeretlen kultúra rejtelmeit hordozták. Tevegelni 
sajnos nem tudtunk, mert a reggeli eső feláztatta a kifutót, 
de így is rengeteg élményben volt részünk. Délután ismét 
strandoltunk, és pontosan öt órakor, mikor itthon is 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kezdődött az iskolai tanévzáró ünnepély, azt mi is megtar-
tottuk, rendkívüli módon, derékig a hűs habokban. Osztá-
lyonként felsorakoztak a gyerekek, mint az szokás, minden 
évfolyam képviselve volt. Az ünnepi beszédek azonban 
elmaradtak, és egy óriási vízi csatával vettünk búcsút az 
elmúlt tanévtől. Nagy élmény volt, ilyen tanévzárón még 
én sem vettem részt soha életemben, pedig már megéltem 
néhányat még diákként és a gyerekeim mellett is. Este 
vendéglátóink diszkót szerveztek nekünk a helyi gyere-

kekkel közösen, nagyon jól érezte magát mindenki. A 
sportpályán pedig egy izgalmas és egyben követhetetlen 
mérkőzés zajlott, hosszában foci-, keresztben kosármérkő-
zés, egy időben. Senki sem tudta, hányan vannak, hova 
tartoznak, a játékidő sem volt szokványos, kb. két órán át 
tartott a folyamatos ,,küzdelem”. A pálya szélén állva, 
követhetetlennek tűnt minden, de a játékosok értették, amit 
csináltak, gondolom, mert a visegrádiak győzelmét kikia-
bálva hagyták el a pályát. 

Másnap csomagolás, majd irány Keszthely. Itt a Balaton 
Múzeumba mentünk, ami szintén nagyon érdekes volt és 
tetszett mindenkinek, majd a strandon hűsöltünk a vonat-
indulásig a tikkasztó hőségben. Köszönet minden szülőnek 
és a City Busnak, akik Budapestre a pályaudvarra be-, 
majd onnan hazafuvaroztak bennünket. 

A következő héten két napot töltöttünk itthon, mikor piz-
zát sütöttünk (köszönet Takács Erzsébetnek, a volt Kor-
mos bolt vezetőjének a sütésért), hajót építettünk, amit 
vízre is bocsátottunk. A fiúké, a Titanic, komoly, ,,férfias”, 
olyan hadihajó-féle volt, a lányoké, a Vadrózsa, egy üdü-
lőhajó, medencével, virágokkal. Lehorgonyozva hagytuk 
őket a Dunában, 4-5 méterre a parttól, nagyon jópofán 
néztek ki, ahogy ott ringatta a víz, de másnapra sajnos, 
valami jóakarók kövekkel szétdobálták, összetörték őket. 
A gyerekek nagyon bánatosan szedegették ki a vízből a 
,,hajóroncsokat”. 

Ezen a héten utaztunk Aggtelekre is. Meleg volt, már alig 
vártuk, hogy megérkezzünk. Itt szintén az iskolában alud-
tunk. A barlang gyönyörű volt, a hangversenyteremben a 
fény- és hangjátékot lélegzet-visszafojtva néztük és hall-
gattuk. Este a faluban megismerkedtünk egy kedves idős 
bácsival, akinek tehenei voltak, és megengedte, hogy más-
nap reggel a gyerekek részt vegyenek a tehénfejésben. 
Tehát reggel 6-kor, ahogy vidéki lányokhoz illik – a fiúkat 
ugyanis minden erőfeszítésünk ellenére sem bírtuk felkel-
teni –, nekiindultunk tehenet fejni. Mindenki kipróbálhatta 
és aztán meg is ihattuk az eredményt. A gyerekeknek na-
gyon ízlett a friss tej. Később, mikor reggelinél bontogat-
tuk a dobozos tejeket, meg is jegyezték, hogy az azért 
sokkal finomabb volt. A napot Kazincbarcikán, egy remek 
strandon töltöttük, és este hullafáradtan érkeztünk haza.  

Utolsó hetünk úgy zajlott, mint eddig minden évben: az 
első napon palacsintát sütöttünk és kézműves foglalkozás 
volt, majd kedden reggel nekivágtunk a már ismerős szo-
kolyai útnak. Régi ismerősként fogadtak bennünket a 
Kacár-tanyán, a pékmesternek sem kellett már mindent 
lépésről lépésre elmagyaráznia kenyérsütés előtt, hisz az 
évek óta odajáró gyerekek már mindent tudtak. Ennek is 
meg van a maga varázsa, hogy nem újat ismertünk meg, 
hanem szinte már ,,haza” megyünk a jól ismert, kedves 
helyre. Táborzárónk csütörtök-pénteken – mint már meg-
szoktuk – esővel kezdődött. De még a felhők is látták, 
hogy mi szülinapi bulira készülünk, így elvonultak felő-
lünk, hogy szárazon ünnepelhessünk. Napunk jó hangulat-
ban  telt, a gyerekek szorgalmasan készülődtek  az  esti  
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piknikre, maguk készítették a salátákat, terítettek. Szeren-
csére sok szülő is eljött, nagyon finom lett a sült csirke és 
a gyerekek salátái, óriási a tábortűz, jó a hangulat és jött 
az est fénypontja, egy meglepetés, az emeletes szülinapi 
torta a tábornak, vagyis együtt töltött táboraink ünneplése. 
Megható pillanat volt: égett az öt gyertya, énekeltünk és 
régi tábori emlékeket idéztünk fel. Sokan voltak a gyere-
kek között, akik  minden évben részt vettek,  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

voltak, akik már ,,kinőtték” a tábort, és sajnos nem voltak 
jelen. A torta minden esetre kb. három perc alatt elfogyott. 
Ezután következett az éjszakai bátorságpróba Bártfai 
István vezetésével, majd Valentin Péter apuka a húrok 
közé csapott, és a közös éneklés tetőfokra emelte a hangu-
latot. Gyönyörű és emlékezetes este volt. Másnap pakolás 
következett, és mint minden évben, nagyon szomorúan 
búcsúztunk egymástól a gyerekekkel. 

Itt szeretnék a gyerekek, a szülők és a magam nevében 
köszönetet mondani mindenkinek, aki támogatta a tábort 
és ezzel lehetővé tette, hogy a gyerekek nagyon kedvező 
áron, sok helyre eljuthattak, és igazán élménydús, gyönyö-
rű három hetet tölthettek el napközis táborban. Név szerint 
köszönet a város önkormányzatának, a Mátyás Király 
Művelődési Háznak, az Utilis Kft.-nek, a Pilisi Parkerdő 
Rt.-nek, Bártfai István, Kiss Károly, Kovács Gábor és 
Vaik Mónika képviselőknek, Fieszl Józsefnek, Hajdú 
Andrásnak, Honti Józsefnek, Illésné Paulus néninek, Zel-
ler Mártonnak, a Visegrád Turisztikai és Városszépítő 
Egyesületnek a támogatásért, az Atlantis Visegrád Kft.-
nek, hogy ingyen utazhattunk a kompon, a Káosz üzletnek 
az evőeszközökért, tányérokért, Eőry Dénesnek az ás-
ványvízért és köszönet a szülőknek, akik segítségemre 
voltak utazásaink során mint kísérők. Köszönjük Zeller 
Tibornak, hogy a Sirály buszt kedvezményesen megkap-
hattuk két napra, az aggteleki utazáshoz, és köszönöm a 
páromnak, hogy kérés nélkül autóba ült, és velünk jött 
Aggtelekre, hogy plusz négy gyereket el tudjak vinni, mert 
a jelentkezők száma magas volt, a busz férőhelye viszont 
korlátozott. Remélem, senkit sem felejtettem ki ebből a 
nagyon fontos felsorolásból, hiszen ezek nélkül a támoga-
tások és segítség nélkül nem jöhetett volna létre ugyanez-
zel a tartalommal ez a tábor. Tehát köszönet mindenkinek! 

Kívánom, hogy hasonló jól teljen a nyár mindenkinek, 
mint amilyen nekünk volt ez a három hét. Jövőre találko-
zunk… Így búcsúztunk, és ezzel zárom tábori beszámoló-
mat is. 

Bártfainé Répás Ildikó  táborvezető 

 
Egy újabb hódítás... 

 

Július 2-án reggel kis csapatunkkal egy újabb folyó, a 
Bódva magyarországi szakaszának ,,meghódítására” indul-
tunk. Az út összesen 52 km a határbefolyástól a Sajóba 
történő befolyásig, kis túra volt, ám annál vadregényesebb  
és  izgalmasabb. Eddig  soha  át nem élt élmé- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nyekben volt részünk, helyenként már szinte vadvízi eve-
zésre emlékeztetett. A folyócska szélessége 3-4 méter 
között változott, de volt ennél keskenyebb is. Az első 10 
km-es szakaszon a kisebb zúgók, surrantók, bedőlt fák, 
áradás után feltorlódott ágakból összeállt kis szigetek 
kerülgetése komolyan próbára tették a kormányosok 

ügyességét, akik – mondhatom – mesterien oldották meg 
az eddig ismeretlen feladatokat. A következő 40 km-es 
szakaszon a part már tisztább volt, de előfordult, hogy 1 
km-en belül három surrantón – utunk során közel negyven 
volt belőle – kellett átvezetni a csónakot. Nagyon érdekes 
kis folyó, a víz mélysége szinte sehol nem haladja meg az 
egy métert, többször előfordult, hogy megfeneklett a csó-
nak, és ehhez képest a sodrása mégis sebes. Haladásunkat 
egy helyen egy marhacsorda próbálta megakadályozni, az 
állatok nem voltak túl lelkesek érkezésünktől, és úgy gon-
dolták, mivel mi vagyunk a ,,betolakodók”, hát mi alkal-
mazkodjunk hozzájuk, ők nem szakítják meg kellemes 
mindennapos hűsölésüket. A fiúk csónakját pedig az egyik 
kis falunál a helyi fürdőző gyerekek beborították a vízbe. 
Nem akartak rosszat – gondolom –, csak nem mindenna-
pos látvány errefelé egy kenukaraván. A gyerekek érkezé-
sünkkor sikongatva a vízbe ugráltak, rácsimpaszkodtak a 
fiúk kenujára, és az már borult is. Irtó dühösek voltak, bár 
a tikkasztó hőségben a hűs víz csak jól esett mindenkinek. 

A második  reggelen  nagy  kolompolás ébresztette a tá- 

                                                (Folytatás a 14. oldalon) 
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(Folytatás a 13. oldalról) 

bort: egy jókora birkanyáj csörtetett keresztül rajtunk. 
Nem bántottak semmit, csak irtó hangzavar közepette 
elvonultak. Valószínűleg tényleg igaz lehet, hogy a birka 
nagyon buta állat, mert a nyáj vezetésére egy kecske volt 
,,szerződtetve”, az ő nyakában lógott a kolomp. Meglehe-
tősen mulatságosan néztek ki, elöl peckesen ballagott a 
kecske, utána pedig vagy ötven birka. 

Edelényben – ez egy kis mezőváros a folyó partján – 
megnéztünk egy érdekes és szép tájházat, ahol megismer-
tük a környék történelmét, az itt élő emberek régi mester-
ségeinek  eszközeit. Gyönyörű, horgolt és vert csip- 

kék, patkolt tojás, régi iparos műhelyek, parasztházak, 
népviseletek, bányász- és rádiómúzeum: minden volt, ami 
csak elképzelhető egy ilyen kis város kicsi tájházában. 
Élményekkel telve és jó hangulatban érkeztünk utunk 
végcéljához: folyócskánk itt belefolyt a Sajóba, és túránk 
véget ért, hiszen a Sajót két évvel ezelőtt már 
,,meghódítottuk”. 

Következő utunk a még eddig számunkra ismeretlen Rá-
bára vezet, augusztusban. Remélem, az is legalább olyan 
élménydús, jó hangulatú és kellemes lesz, mint eddig bár-
melyik vízi túránk volt. 

Bártfai István túravezető 

 
,,…Hol volt, hol nem volt, ,,…Hol volt, hol nem volt, ,,…Hol volt, hol nem volt, ,,…Hol volt, hol nem volt,     

volt egyszer egy Béla vendéglı…”volt egyszer egy Béla vendéglı…”volt egyszer egy Béla vendéglı…”volt egyszer egy Béla vendéglı…”    
 

Hallgatom a Petőfi rádió Verkli c. műsorát, Johann 
Strauss Bécsi vér operettjének címadó dalát játsszák, ének-
lik. Ez a dal is segít megerősíteni emlékeimet, melyek 
szeretve tisztelt keresztapámhoz, Niedermüller Bélához 
(1901.–1970. VII. 20.) kötnek. A dalt ugyanis édes-
anyámmal (Scheili Róbertné Niedermüller Erzsébet, 1906–
1990.) szívküldiként játszottuk le 1961-ben a rádióban 
keresztapám 60. születésnapjára.  

A 70-dikre sajnos már nem kérhettünk semmit, mert a 
halál hosszan tartó, fájdalmas betegségét lezárva – szinte 
megváltásként – 1970 júliusában elragadta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niedermüller Béla sírja (fotó: Schandl Béla, 1972.) 
Niedermüller Béláné, Sch. Róbertné Niedermüller Erzsébet 

 

1968 áprilisában még együtt ünnepeltük Pesten, családi 
körben névnapunkat, melynek különös fénypontja volt, 
hogy a Belvárosi templomban az akkor keresztelt fiam is a 
Béla keresztnevet kapta. Keresztapám, aki szinte apám 
helyett apám volt, úgy ölelgette, puszilgatta fiamat, mintha 
saját unokája lett volna.  

Azokban az örömteli órákban azt is el tudta felejteni – ha 
csak rövid időre is, hogy 17 évvel korábbi áprilisban 
(1951.) nyolc hónapi börtönre ítélték, s mellesleg elvették 
az egykor szülői házból kialakított – több évtizedes ke-
mény munkájuk gyümölcsének számító – Béla vendéglőt. 
Ürügyül egy kb. 90 kg-os hízó engedély nélküli levágását 
használták fel a Rákosi-diktatúra akkori jeles hatalmasai. 
Csak az érzékeltetés kedvéért sorolom fel, hogy a bírói 
végzés szerint vendéglős keresztapám milyen főbenjáró 

bűnt követett el még az előbb említett ,,feketevágáson” 
túlmenően. Elkobzásra került: 20 kg avas zsír, 26,5 kg 
sertészsír, 14 csomag gyufa, 62 kg liszt, 11 kg füstölt ser-
téshús, 1 db füstölt sonka, 1 db füstölt oldalas, 1 db toka-
szalonna. Hát igen! Ez akkor még egy vendéglősnek is 
halálos bűnnek számított: az imperialisták szekerét tolta, 
aláásta a munkás-paraszt hatalmat. 

Történt ez pedig azokban az években, amikor egy héten 
egyszer, jó esetben kétszer lehetett ,,legálisan” némi hús-
hoz jutni. Volt idő, amikor csak jegyre. (Az idősebbek 
bizonyára emlékeznek még a szombatonkénti sorbaállás-
okra Zöld Józsi bácsi húsboltja előtt.) 

Persze keresztanyám (Niedermüller Béláné Stanczyk Má-
ria, Boleszláv [Lengyelország], 1901.–Visegrád, 1989.) is 
kuláknak lett minősítve. Őt árva gyerekként vezérelte a 
sors Magyarországra. Még 20 éves sem volt! Egy Király 
utcai kifőzde felszolgálójaként ismerkedett össze kereszt-
apámmal, aki az 1920-as években szerkezetlakatosként 
dolgozott Pesten. 1927-ben esküdtek meg, gyerekük nem 
született.  

Az 1940-es évek elején jöttek Visegrádra. Előbb a 
Sibriken nyitottak egy pár szobával rendelkező panziót, 
vendéglőt, majd kifizetve a testvéreket, a Niedermüller 
családi házból alakították ki lépésről lépésre a későbbi 
Béla vendéglőt. Csak a munkájuknak éltek. Keresztanyám 
(Mariska néni) vezette az üzletet, az építkezést akkor is, 
amikor keresztapám utászként katonáskodott a lengyel 
fronton. Csak a sorsnak, Istennek volt köszönhető, hogy a 
háborúból élve s a nélkül térhetett haza, hogy nem esett 
fogságba. Hálájukat a mennyeieknek úgy fejezték ki, hogy 
1948-ban egy gyóntatószéket ajándékoztak a visegrádi 
plébániatemplomnak. (Úgy emlékszem, Szepi bácsinak 
hívták az asztalosmestert, aki készítette; a patak mellett 
volt a háza, műhelye.) 

Nos, kedves keresztapám, szeretett Béla bácsi, aki 35 
évvel ezelőtt lettél édesapád és legfiatalabb testvére mellé 
helyezve, s kit feleséged 1989. Katalin napján halálában is 
követett, nyugodj békében! 

A többi keresztgyerekek nevében is: 

id. Scheili Béla (Budapest) 
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Visegrádon külön bejáratú  
kétszobás lakás kiadó!  

Érdeklődni lehet:  
06 (30) 966-9288  

vagy 06 (26) 398-287 

 

Családi házak  
tervezését 

és kivitelezését vállaljuk 
 

↸ 
 

DORCA KFT.  
 

Telefon: 
06 (20) 9604-288,  06 (26)  585-171 

 

VILLANYSZERELÉS 
Balogh István 

Telefon:  
06 (30) 550-6508 

 

REDİNYSZERELÉST, 

-JAVÍTÁST 
vállalunk 

Tel.: 06 (30) 746-1713, 
06 (30) 749-1643 

 

Visegrádon 
gyönyörő panorámával 

rendelkezı 

hét szoba összkomfortos 
lakás 

(panzió) 
a Thermál Szálló mellett 

teljes berendezéssel együtt 
kiadó, bérbeadó! 

 

Érdeklıdni lehet: 
06 (30) 520-3554-es telefonon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P R O G R A M A J Á N L Ó  
D U N A B O G D Á N Y B Ó L  

 

Augusztus 20. (szombat) 
    Szent István-napi ünnepség 
    Helyszín: a millenniumi emlékmű 
Augusztus 20–21. (szombat–vasárnap) 
    Dunabogdányi Kertbarát Szakkör hagyományos 
    terménybemutató kiállítása 
    Helyszín: a művelődési ház 
Német miserend Dunabogdányban de. 10 órai kezdettel a 
következő vasárnapokon: augusztus 14., 28., szeptember 4. 

 

József Attila: NYÁR VOLT  
 

 Nyár volt, 
 de mindnyájan fáztunk, 
 hát begyújtottunk a mesekályhába, 
 ott melegedett belém, 
 hogy valahol, ahová elérünk, 
 vár ránk a lány, aki mi vagyunk, 
 vár rátok a legény, aki meg ti vagytok 
 biztosan és észrevétlenül, 
 mint hóborított földekben a tavasz 
 és előjön és megigéz, 
 ha napszivünk kisüt szép homlokunkon. 

 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

A Kisoroszi Judo és Kungfu Klub értesíti a szülőket és a tanu-
lókat, hogy a 2005/2006-os tanévben ismét megkezdjük az edzé-
seket: judo és kungfu ágakban. Az edzés ideje: minden héten a 
visegrádi tornacsarnokban csütörtökön 17–19 óráig, kezdés 15-
én, csütörtökön. Visegrádon jelentkezni lehet az iskola igazgató-
jánál, valamint a tornacsarnok gondnokánál, Eisele Gábornál. 
Kisorosziban az általános iskola tornatermében hétfőn és pénte-
ken 17–19 óráig. Jelentkezni lehet az edzéseken! Kezdés: szept-
ember 16-án, pénteken. 

Szeretettel várunk mindenkit, aki szeretne megerősödni, meg-
ismerkedni a keleti harcművészettel; korhatár nélkül fiúkat és 
lányokat már 3 éves kortól! A sportolóknak a réven utazási 
kedvezmény van! 

Vanyák László elnök és Rácz Gábor 1 dan edző 
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Esküvők, rendezvények,  
születésnapok, névnapok,  
legénybúcsúk, babazsúrok,  
céges bulik, házibulik  

teljes körű lebonyolítását  
vállaljuk 

  Bérelhető épületben vagy helyszínre  
  kitelepülünk sörsátorral 

  Mindennemű ételek készítése  
  akár a helyszínen is,  
  svédasztal jelleggel vagy felszolgálva 

  Képes referenciaanyag megtekinthető 

  Amennyiben velünk szeretné  
  lebonyolítani rendezvényét,  
  hívjon az alábbi számon: 
 

06 (30) 534-4107  
vagy 

06 (20) 554-8403 

Állatorvosi rendelő 
2022 Tahi, Elekfy Jenő u. 4. 

Dr. Patócs András 
Telefon:  

(26) 387-177, 06 (30) 290-7082 
Fax: (26) 387-177 

SZOLGÁLTATÁSAINK: 
széles körű sebészeti, szülészeti,  

belgyógyászati ellátás, 
védőoltások, veszettség elleni oltások, 

röntgen,  
diszplázia szűrőállomás, 

baleseti sebészet, 
mikrochip-behelyezés, 

útlevél-kiállítás 

Rendelés: 
hétfő, szerda, péntek: 16–19-ig, 

szombat: 9–12-ig 

Egyéb időpont telefonegyeztetéssel 
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INGATLANKÖZVETÍTŐ 
IRODA 

 

Különböző árfekvésű eladó 

               – családi házakat, 
               – üdülőket, 
               – telkeket 

keres ügyfelei részére 
 

Adásvétel esetén  
a szerződést lebonyolítjuk 

 

KÉT-TAKI BT. 
Ingatlanközvetítő 

2025 Visegrád,  
Mátyás király u. 23. 

 

Telefon:  
(26) 397-108 

06 (30) 9651-410 

 
 

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 nyitvatartási ideje: 
 

hétfő–péntek  9–18 óráig 
szombaton–vasárnap  9–12 óráig 

 

Várjuk szeretettel! 

Építkezik, átalakít, felújít?  
Ne menjen messzire, nálunk mindent megkap! 

8 éve a Szigeten 

Kelemen Kft. 
GÁZ, VÍZ, FŐTÉS, SZERELVÉNY BOLT  

Tahitótfalu, Szabadság út 15.  
(bent a szigeten, 

a Kék Duna Szövetkezet udvarán, a váci rév felé) 
Hívjon!  Tel./fax: (26) 386-721, 06 (30) 951-5484 

Nyitva tartás: h–p 7.30–16.30, szo 7.30–12.00 
AKCIÓINK: 

– RADEL acél lapradiátor listaár: –19%, 
– TEKA konyhai beépíthető készülékek szett akciója –20%, Móra 
   gáztűzhely, 
– BUDERUS kombi turbós 24 kW 170.000,– Ft, 
– VIESSMANN kombi turbós 24 kW 220.000,– Ft, 
– RENOVA Star és BAXI Mein kéményes 24 kW kombi 116.000,– 

Ft, turbós 138.000,– Ft, 
– HAJDÚ villanybojler 120 l-es 36.500,– Ft, 
– FERROLI Tantaqua 30 kW öntöttvas álló gázkazán 100 l-es 

beépített tárolóval 295.000,– Ft, 23 kW-os 273.800,– Ft, 
– TEKA mosogatók. KLUDI LOGO-MIX csaptelep –10% 

MINŐSÉGI TERMÉKEK KEDVEZŐ ÁRON: 
– Alföldi mosdók, WC-k, Kludi, Mofém, Grohe, Hansgrohe csapte-

lepek, akryl kádak, zuhanytálcák, zuhanykabinok (Ravak, 
Sanplast, HÜPPE), 

– Keringető szivattyúk (Grundfoss 25/60 22.350,– Ft, Halm [német] 
cirkóba szerelhető 19.900,– Ft), elektromos vízlágyító 14.875,– Ft, 
Vaillant, Junkers, Termomax 

– Senco szénmonoxid érzékelő, elemes 15.400,– Ft, vezetékes 
11.800,– Ft, 

– Viega gázpress és viega forrasztós rézidomok, ötrétegű csövek, 
idomok. 

Kivitelező kiválasztását megkönnyítjük!  
Építtetőknek kiemelt kedvezmény! 

Jöjjön, igyon meg egy forró csokoládét, és közben nézzen szét ná-
lunk! 

K ed vező  á ra k !  K ed vező  á ra k !   



 

PFEIFER TETİCENTRUM PFEIFER TETİCENTRUM PFEIFER TETİCENTRUM PFEIFER TETİCENTRUM ÉS BARKÁCSBOLTÉS BARKÁCSBOLTÉS BARKÁCSBOLTÉS BARKÁCSBOLT    
 

Nagyszerő kedvezményekkel várja minden régi 
és új vásárlóját a volt tsz területén lévı üzletében! 

Augusztusban kedvezményes áron kínáljuk az alábbi termékeket! 
ÉPÍTİANYAGOK: 
– ISOMASTER EPS-30                 2 cm  188,–/m2 
                   4 cm  390,–/m2 
           5 cm  470,–/m2 
– ISOMASTER EPS-100               2 cm  320,–/m2 
           4 cm  667,–/m2 
           5 cm  787,–/m2 
– ISOMASTER H-80         4 cm  580,–/m2 
   (Dryvit)          5 cm  695,–m2 
– ÜVEGSZÖVET (kínai)   122,–/m2 
– ÜVEGSZÖVET 160 g   175,–/m2 
– ISOTEX ezüst tetıfólia   105,–/m2 
– Solflex tél    135,–/m2 
– Solflex nyár    198,–/m2 
– Therwoolin szig.   listaár –35% 
– Terraplast tojásszig.   479,–/m2 
– Ceresit CM-9 csemperag.          25 kg 988,– 
– Ceresit CM-11 fagyálló              25 kg 1566,–/zs. 
– Ceresit CM-16 flex                      25 kg 3233,–/zs. 
– Fenyı főrészáru 2”   45.000,–/m3 
BARKÁCSTERMÉKEK: 
– Kézi körfőrészgép Extpl        1200 W 8990,– 
– Palázó kalapács mágneses  1090,– 
– Gipszkarton körkivágó állítható  999,– 
– Gumipók 2 db                         100 cm 169,– 
– Fafúró klt 6 db                       300 mm 899,– 
– Locsolótömlı olasz                   25 m 1890,– 
– Trapézpenge 5 db   69,–  

Ezen felül minden horganyzott bádogtermékbıl 5% kedvezményt adunk! 
JÖJJÖN EL HOZZÁNK, MEGÉRI! 

2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 1005/3. Tel.: 06 (26) 590-023 
2025 Visegrád, Harangvirág u. 6. Tel.: 06 (26) 397-262 
Nyitva tartás: hétfő–péntek 7–16 óra, szombat 7–12 óra 
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 Kapható:  

 BORDA TERMÉKEK  
 TELJES VÁLASZTÉKA! 

 AUGUSZTUS HÓNAPBAN 
 A NYÁRU TURISTA 
 ÉS A FOKHAGYMÁS FELVÁGOTT 
 1050 Ft helyett 950 Ft, 
 A HÁZI KÜLÖNLEGES 
 VASTAGKOLBÁSZ 
 1500 Ft helyett 1380 Ft-os 
 AKCIÓS ÁRON KAPHATÓ! 

 Vecsési savanyúság 
 nagy választékban kapható! 

 SODEX ho PASS, ENNI KÉK 
 étkezési utalványok beválthatók! 

                     Nyitva tartás: Július 26-tól a szabadság után 
  hétfő szünnap változatlan nyitvatartási időben, 
 kedd 7.00–13.00 a megszokott áruválasztékkal várjuk  
  szerda 7.00–17.00 Kedves Vásárlóinkat! 
  csütörtök 7.00–17.00 A 11-es főút mellett jó parkolási lehetőséggel 
 péntek 7.00–17.00 várjuk Önöket! 
 szombat 7.00–13.00 Dunabogdány, Kossuth L. út 40. Tel.: 390-350 

 

DUNAKANYAR INGATLANCENTRUM 
Közvetítı és értékbecslı iroda 

Alapította: ZIMÁNYI PÉTER 1996-ban 
 

l  Ingyenes számítógépes nyilvántartás, helyszíni ér-
tékfelmérés, ingatlanforgalmi tanácsadás! 

l  Az ingatlanok kiajánlását és helyszíni bemutatását 
munkatársunk végzi. Teljes körő ügyintézés! 

l  Irodánk ügyvédje megbízóink részére az adásvételi 
szerzıdéseket költségmentesen elkészíti 

l  Házának, telkének eladását bízza szakemberre! 

l  Vevıinknek eladó házakat, telkeket keresünk 
 

Leányfalu, Móricz Zsigmond (fı)út 125. 

06 - 26 - 381 - 431   Mobil: 06 - 209 - 834 - 796 
internet: www.ingatlanok-dunakanyar.hu 
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Dunakanyar Vagyonvédelem 
Biztonsági rendszerek kiépítése  
rádiófrekvenciás és telefonos 
távfelügyelet biztosításával, 

vonuló járőrszolgálattal 
Lénárd Péter 06 (20) 9117-775 

Csitneki Tibor 06 (20) 9205-424 

 

AUGUSZTUS 22-TŐL 
A FODRÁSZAT ÜZEMEL! 

Szolgáltatásaink: 
                   – manikűr 

                              – pedikűr 
                              – műkörömépítés 
                              – infraszauna 

Új szolgáltatásként különböző TESTMASSZÁZSOK 
FRISSÍTŐSZALON 

Visegrád, Mátyás király u. 23. 
Időpont-egyeztetés:  

(26) 397-108, (30) 9651-410. (70) 3343-493 
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AUGUSZTUSI PROGRAM 
 

augusztus 5. péntek: 
augusztus 6. szombat: 

 

augusztus 12. péntek: 
 
 

augusztus 13. szombat: 
 

augusztus 19. péntek: 
 

augusztus 20. szombat: 
 

augusztus 26. péntek: 
augusztus 27. szombat: 

 

RYDELL 
PEGE ALADÁR 
 
CHARLIE SLAVIK 
& HIGHWAY 61 
CSEH ROCKABILLY 
BIG DADDY WILSON 
 
LATIN: TÁTRAI TIBOR 
és SZŐCS ANTAL GÁBOR 
(Szervezés alatt!) 
 
LUCKY BOYS 
RÁCZ KATI 

Minden vasárnap zongorázik és énekel 
   a Don Vito pacsirtája, KITTY 

 
A mősorváltoztatás jogát fenntartjuk! 

 
Asztalfoglalás, rendelésfelvétel: (26) 397-230 

Visegrád, Fı u. 83. 



 
 
 
 
 
 
 
 

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 
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Szeptember 30.:  

A Népmese Napja 
 

Őseinktől kincsekkel teli tarisznyát kaptunk örökségbe, de mintha az utóbbi 
évtizedekben ezeket a nagyszerű ajándékokat egyre gyakrabban üveg-
gyöngyökre cserélnénk. Vegyük birtokba, ismerjük meg, fényesítsük újra és 
adjuk tovább az eleinktől kapott mesebeli kincseket! 

A Magyar Olvasástársaság felhívással fordul mindazokhoz, akiknek fontos 
a népmesék fennmaradása és a mesékben élő bölcsesség továbbhagyomá-
nyozása, hogy csatlakozzon azon kezdeményezéshez, amely szerint ezentúl 
szeptember 30-át, Benedek Elek születésnapját, a Népmese Napjaként tisz-
teljük. A Népmese Napját első ízben 2005 őszén rendezzük meg, és a buda-
pesti rendezvényen túl szeretnénk országossá bővíteni a programokat. Kér-
jük a könyvtárosokat, óvónőket, pedagógusokat és a mesével foglalkozó 
szakembereket, valamint a meseszerető gyerekeket és felnőtteket, hogy ezen 
a napon megkülönböztetett tisztelettel forduljanak mind a magyar, mind más 
népek meséi felé. 

Elevenítsék fel a mesemondás ősi művészetét, hallgassák meg egymás leg-
kedvesebb meséit, emlékezzenek meg mesemondóinkról, mesegyűjtőinkről, 
és a mesékbe szőtt bölcsesség máig érvényes üzeneteiről, arról a mindennap-
jainkban is használható tudásról, ami minden népmese sajátja. Kérjük az 
intézmények vezetőit, tegyék lehetővé, hogy ezen a napon minden gyerek 
legalább egy népmesét tarisznyájába (iskolatáskájába, emlékezetébe, lelké-
be) tehessen, okulásul, vigasztalásul vagy egyszerűen csak örömforrásként, 
hiszen egy megfelelő pillanatban megkapott mese olykor egész életünkre 
kihathat. 

Ne hagyjuk veszendőbe menni mindazt, ami évszázadokon keresztül élni 
segítette az embereket! 

Magyar Olvasástársaság 
 
A Magyar Olvasástársaság felhívásához a Városi és Iskolai Könyvtár is 

csatlakozott, s egy programajánlattal fordul az oktatási intézményekhez, 
gyermek és felnőtt közösségekhez, civil szervezetekhez. 

Kérjük, hogy minden visegrádi polgár érezze szívügyének ezt a kezdemé-
nyezést, és költözzön be minden visegrádi otthonba a népmese szeptember 
30-án! 
 

Hangverseny  
a Zene Világnapjának elıestéjén 

 

Sok szeretettel meghívunk minden kedves Érdeklődőt ünnepi hangverse-
nyünkre, melyet a Zene Világnapja alkalmából zenetanáraink és barátaik 
adnak 2005. szeptember 30-án este 18 órakor.  

Helyszín: Áprily Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola épülete. 

Az Áprily Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola tantestülete 

MEGHÍVÓ 
 

Szeretettel hívjuk  
és várjuk 
városunk 

tisztelt polgárait, 
időseket 

és fiatalokat 
 

az 1848/49-os  
forradalom 

és szabadságharc 
aradi vértanúinak 

emlékére  
rendezett 

 

MEGEMLÉKEZŐ 
ÜNNEPSÉGÜNKRE, 

 

melyet  
2005. október 6-án 

(csütörtökön)  
17 órakor 
tartunk 

a 48-as emlékműnél 
 

Az ünnepi műsort 
az Áprily Lajos 

Általános  
és Alapfokú 

Művészeti Iskola 
diákjai adják 

 

Emlékezzünk 
a 13 hős tábornokra 

főhajtással, 
egy szál virággal! 
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„Magasra száll az ember dallama” 
 

,,Áprily-hét anno” 
 

10. rész: 1995. 
 

A meghívó címlapjából kiderül, hogy 1995-ben a VÍZ 
volt az Áprily-hét kiemelt témája. Azt hiszem, azt már 
fölösleges kiemelnem, hogy Áprily költészetében a víz 
motívum hangsúlyosan szerepel. Életének helyszínei pata-
kokhoz, folyóhoz köthetők. A víz mint természeti őselem 
alkalmas filozófiai gondolatok közvetítésére, a víz és 
vízpart változatos fényeinek, hangulatának megörökítése 
festők ecsetjére, költők tollára kínálkozó téma. Valameny-
nyien tapasztalhatjuk a víz ,,idegnyugtató” hatását, a kis-
gyermekkortól bennünk élő, különös, félelemmel vegyes 
vonzalmat a VÍZhez! Nem kellett különösen erőlködnünk, 
hogy kapcsolódási pontokat találjunk a gyermekek érdek-
lődése és a költői megjelenítés között. Talán az jelentett 
szakmai szempontból megoldandó feladatot, hogy az 
ösztönös élményeket a költői látásmód segítségével fel-
erősítsük, tudatosítsuk. S milyen eszközöket találtunk 
ehhez? Az előkészítő szakaszban felhívással motiváltuk a 
gyerekeket alkotó-, gyűjtőmunkára, tanulásra: 

 

,,Felhívás az Áprily-hét programjaira 
Rajzpályázat 

Készítsetek illusztrációkat Áprily Lajos verseihez!  
Az idei év témája: ,,Források, patakok, folyók” – ,,A 

víz” Áprily költészetében. Bármilyen technikával készült 
alkotással nevezhettek a pályázatra! (rajz, akvarell, fotó, 
batik, agyag stb.) 

A művek leadásának határideje: november 10. (péntek) 
Az illusztrációkhoz szöveggyűjteményt Szomoryné 

Szimeth Judit tanárnőtől kérhettek! 
Rajzotokat jeligével adjátok le! 
Kiállítás és értékelés az Áprily-napon, november 14-én! 
Jó munkát! 
 

Szavalóverseny 
Szavalóversenyt hirdetünk! 
Áprily Lajos verseiből most a ,,víz” témájú versek meg-

tanulására buzdítunk Benneteket! 
Várjuk, hogy osztályonként legalább öt tanuló vegyen 

részt az Áprily-szavalóversenyen november 14-én, az 
Áprily-napon! 

Házi verseny keretében döntsétek el, hogy ki képviselje 
az osztályt! Kötelező vers: A rím vagy a Tavaszi vizek c. 
vers. Osztályversenyek időpontja: november 6–10. 

A döntőre szabadon választott verssel is készülnötök 
kell! Szöveggyűjteményből magyartanárotok segítségével 
választhattok nektek tetsző verset! 

Jó szórakozást! Sikeres szereplést! 
 

Vetélkedő 
Téma: Áprily Lajos élete és költészete 
Osztályonként ötfős csapatot állítsatok ki! (A hetedik 

osztály két csapattal indulhat!) 
A csapat névsorának leadási határideje: október 31. 

(szerda) 
A csapatokat felkészítjük a vetélkedőre: 
– előadást hallgathatnak Áprily Lajos életéről; 
– ajánlott irodalommal segítjük a felkészülést. 
Vigyázat! 

A csapat kijelölésénél ügyeljetek arra, hogy tagjai ne 
legyenek azonosak a szavalóverseny résztvevőivel, mert a 
két verseny azonos időpontban zajlik majd! 

Jó tanulást! Eredményes vetélkedést!” 
 

A felhívást faliújságon tettük közzé, s az osztályfőnökök 
koordinálták saját osztályukban, a szaktanárok pedig a 
saját szakterületükön. Milyen eredmények születtek? 

A rajzpályázatra grafika, tűzzománc és batik technikával 
készült alkotások érkeztek, szám szerint 24 db. 

 

Az alkotások 
z s ű r i z é s é b e n
Bolyki Lajos fes-
tőművész segített. 
Szakmai tanácsai-
val a kiállítás meg-
nyitója az Áprily-
napon komoly to-
vábbképzéssé vált. 
A díjazottak: Kre-
isz Kornél, Somo-
gyi Gergely, Berg-
mann Karcsi (7. 
oszt.) grafikai al-
kotásokkal; Kósa 
Szabolcs (2. oszt.),  

                 Szigeti Judit rajza               Havér Judit, Németh 
Adél  (6. oszt.) ba- 

tik munkákkal; Budai Zsuzsi, Havér Judit (6. oszt.) tűz-
zománc képekkel. A szavalóverseny győztesei az 5–6. 
osztályosoknál: 1. Jánosházi Ildikó (6. oszt.), 2. Watzek 
Emerencia (6. oszt.), 3. Mester Krisztina (6. oszt.), a 7–8. 
osztályosoknál: 1. Kiss Viktória (7. oszt.), 2. Zeller Móni-
ka (8. oszt.), 3. Bártfai Beáta (7. oszt.). Amíg a gyerekek 
egyik része a szavalóversenyen szerepelt, vagy hallgatta 
társait, addig másik részük az iskola névadójának életéről, 
művészetéről szerzett tudásából vetélkedett. A vetélkedőn 
Jékely Bandi bácsi is megilletődött a gyerekek tudása 
hallatán. Az 1. helyezést az 5. osztály csapata nyerte: 
Anda Sára, Bauer Szilvia, Császi Zsófia, Farkas Emese, 
Vásári Erzsébet. 

A víz nem csak az Áprily-verseken keresztül vált fő té-
mává. Az ismeretterjesztő előadást Gróf Péter régész 
tartotta diákoknak, szülőknek, érdeklődőknek ,,A Duna a 
változó történelemben” címmel. Az előadás a Duna menti 
kultúrák jelentőségét emelte ki, különös hangsúlyt helyez-
ve Visegrád történetére. 

A hagyományos programok (nyílt tanítási napok, pálya-
választási ankét, Áprily kegyeleti séták) 1995-ben már 
természetessé váltak, és egyre többen éltek a lehetőségek-
kel. Mivel a Duna el is választ, össze is köt bennünket 
Nagymarossal, az is evidensnek tűnt, hogy Nagymarossal 
szervezünk közös sportprogramot, illetve a szombati ba-
rangolásunk célpontja is Nagymaros legyen. S ide kíván-
kozik, hogy Áprily egyik prózai írásából idézzek, amit 
,,Visegrádi képek” címmel egy Bardon Alfréd képeiből 
tervezett albumhoz írt. 

                                     (Az írás folytatása a 6. oldalon) 
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Városházi hírek 
 

2005. augusztus 29-i  
képviselő-testületi ülés 

 

– Visegrád Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete Herbert Schmid urat, 
Obergünzburg polgármesterét Visegrád 
város díszpolgára címmel; G. Nagy Nóra 
képzőművészt, valamint Erdős Péter urat, 
a Visegrádi Erdészet vezetőjét Pro Urbe 
emlékéremmel; Karl-Heinz Klee urat, az 
Obergünzburgi Német–Magyar Baráti Tár-
saság elnökét, Visegrád tiszteletbeli pol-
gára címmel tüntette ki.  
A kitüntetések ünnepélyes átadására a vá-
rosnapi hivatalos ünnepségen kerül sor. 

– A testület – a Népjóléti Bizottság javaslata 
alapján – a Visegrád, Sziget utca 11. szám 
alatti önkormányzati bérlakások bérleti 
szerződéseinek további meghosszabbításá-
ról döntött. 

– A testület egyetértett azzal, hogy Lanciano 
olasz város és Visegrád testvérvárosi kap-
csolatot létesítsen. A kapcsolatteremtés 
előkészítését ötfős munkacsoportra bízta. 

– Visegrád város csatlakozott a Történelmi 
Játékok és Rendezvények Európai Szövet-
ségéhez, valamint a Lanciano város által 
kidolgozás alatt álló Kultúra 2000 EU-
pályázathoz. 

Tóth Tivadar 
                                                       aljegyző 

 

LOMTALANÍTÁS! 
 

Értesítjük Visegrád lakosságát, hogy 2005. 
október 11-én (kedden) LOMTALANÍ-
TÁST szervezünk az alábbi utcákban: Fő u., 
Rév u., Nagy L. u., Zách K. u., Mátyás király 
u., Pázmány P. u., Magas köz, Szent László 
u., Török u., Újkert u., Salamon-torony u., 
Temetősor, Rigó u., Malomhegyi u., Széche-
nyi u., Csukavölgy, Kilátó u., Rákóczi u. 
elejétől a 10–11. házszámig, Harangvirág u., 
Sziget u., Vadrózsa u., Duna u., Nap u., 
Schulek u., Bányatelep. 

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

A lomtalanításkor tegyék ki a már nem 
használatos kerek kukákat, ezeket is elviszik! 

Visegrád Város Önkormányzata 

A felsőoktatási hallgatók („A” típus)  

és felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok („B” típus)  
számára kiírandó Bursa Hungarica  

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat  
2006. évi fordulójának  

Általános Szerződési Feltételei  
a települési önkormányzatok számára 

 

Az oktatási miniszter 16/2003. (VI. 7.) számú OM rendeletével, vala-
mint a 22/2005. (VII. 26.) számú rendeletével módosított 12/2001. (IV. 
28.) OM rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §. (3) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően jelen okirat tartalmazza az önkormányzatok a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2006. 
évi fordulójához történő csatlakozásának részletes feltételeit.  
A rendelet 8. §. (3) bekezdése alapján jelen Általános Szerződési Felté-
telekben a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpá-
lyázathoz csatlakozó budapesti kerületi önkormányzatokra vonatkozó 
előírások érvényesek, míg csatlakozása esetén Budapest Főváros Ön-
kormányzata a megyei önkormányzatokkal megegyező módon vesz részt 
az ösztöndíjpályázatban.  

1. §. A települési önkormányzat saját maga jogosult a pályázat kiírására. 
A pályázat kiírásának feltétele, hogy a települési önkormányzat a jelen 
Általános Szerződési Feltételek 1. sz. mellékletét képező Nyilatkozatot 
eredeti példányban, aláírva, legkésőbb 2005. szeptember 30-ig aján-
lott küldeményként eljuttatja az OM Alapkezelő Felsőoktatási Pá-
lyázati Osztály részére (1244 Budapest, Pf. 920.), és ily módon csatla-
kozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrend-
szer 2006. évi fordulójához. A határidő lejártát követően beérkezett 
Nyilatkozatokat az OM Alapkezelő Felsőoktatási Pályázati Osztály nem 
jogosult elfogadni. A Nyilatkozat eljuttatása során elkövetett mulasztá-
sokért és adminisztrációs tévedésekért az önkormányzat teljes felelős-
séggel tartozik.  
Az önkormányzatnak a Nyilatkozatot abban az esetben is el kell küldenie 
az OM Alapkezelő Felsőoktatási Pályázati Osztály részére, ha a korábbi 
pályázati forduló(k) során már tett ilyen nyilatkozatot. A Nyilatkozatot 
határidőre történő elküldésének hiányában az önkormányzat még abban 
az esetben sem válik a pályázati rendszer részesévé, ha a későbbiekben 
az Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően jár el.  
A csatlakozásról szóló Nyilatkozatot az önkormányzat a pályázatok 
kiírását követően nem vonhatja vissza.  
Nem csatlakozhatnak a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2006. évi fordulójához azok a települési önkormány-
zatok, amelyeket az Oktatási Minisztérium a 2005. évi pályázati fordu-
lóban vállalt kötelezettségei megszegése miatt az ösztöndíjrendszer 
résztvevői közül határozattal kizárt.  

2. §. A pályázatok kiírásának határideje 2005. szeptember 30.  
A pályázatot az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos 
egyéb módon kell közzétenni. A települési önkormányzat mind az „A”, 
mind a „B” típusú pályázatot köteles kiírni oly módon, hogy az „A” és 
„B” típusú pályázatok kiírásának megjelentetése egy időben történjék.  

3. §. A pályázat kiírásának kötelezően tartalmaznia kell az alábbiakat: 
a) A pályázatot a települési önkormányzatnál írásban, a pályázó által 

aláírva, egy példányban kell benyújtani. A pályázatok benyújtásá-
nak határideje 2005. október 31. 

b) Az ösztöndíj tartalma: 
„A” típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi 
félév; 
„B” típusú pályázat: 3×10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi 
félév. 
                                   (A pályázati felhívás folytatás a 4., 5., 6. oldalon!) 
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c) Az ösztöndíjban kizárólag a települési önkormányzat 
területén állandó lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek.  

d) A pályázók köre: 
A 12/2001. (IV. 28.) OM rendelet értelmében nem része-
sülhetnek Bursa támogatásban a rendvédelmi és katonai 
felsőoktatási intézmények hallgatói.  
„A” típusú pályázat: Az ösztöndíjban kizárólag olyan fel-
sőoktatási hallgatók részesülhetnek, akik állami felsőoktatási 
intézményekben, továbbá nem állami felsőoktatási intézmé-
nyekben az Oktatási Minisztérium és az intézmények közötti 
megállapodás alapján az államilag finanszírozott első alap-
képzésben, első kiegészítő alapképzésben, első szakirányú 
továbbképzésben, valamint első akkreditált iskolai rendszerű 
felsőfokú szakképzésben az általuk felvett szak képesítési 
követelményében meghatározott képzési időn belül nap-
pali tagozaton folytatják tanulmányaikat.  
Megjegyzés: 
o  Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2005. szeptemberében 

tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is.  
o  Azon hallgatók is pályázhatnak a Bursa Hungarica ösz-

töndíjra, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási 
intézménnyel a pályázás időpontjában szünetel. (A jogvi-
szony szünetelésének oka lehet pl. az adott félévre szóló 
halasztás, amely nem akadályozza a hallgatót abban, 
hogy az ösztöndíj folyósításának megkezdésekor már be-
iratkozott hallgatója legyen a támogatást kifizető felsőok-
tatási intézménynek.) 

„B” típusú pályázat: Az ösztöndíjra kizárólag olyan (a 
2005/2006. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló közép-
iskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felső-
oktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségi-
zett) fiatalok pályázhatnak, akik a 2006/2007. tanévtől kez-
dődően állami felsőoktatási intézményben, illetve az Oktatá-
si Minisztérium és az intézmények közötti megállapodás 
alapján nem állami felsőoktatási intézményben folyó nappali 
tagozatos, államilag finanszírozott első alapképzésben, vagy 
első akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben 
kívánnak részt venni.  
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, 
akik 2006-ban először nyernek felvételt felsőoktatási 
intézménybe, és tanulmányaikat a 2006/2007. tanévben 
ténylegesen megkezdik.  
Megjegyzés: 
o  A középiskolában folyó akkreditált iskolarendszerű felső-

fokú szakképzésben résztvevők akár az „A”, akár a „B” 
típusú támogatásra pályáznak, nem részesülhetnek Bursa 
ösztöndíjban, mivel ők tanulói jogviszonyban és nem 
hallgatói jogviszonyban vesznek részt a képzésben.  

e) Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság 
alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül 
történik. 

f) Az ösztöndíj a következő személyi és egyéb adataikat 
kötelesek a pályázatban megadni: 

„A” típusú pályázat: név; állandó lakcím; levelezési cím; 
telefonszám; anyja születési (leánykori) neve; születési helye 
és ideje; felsőoktatási intézmény, kar, szak/szakpár megne-
vezése. A pályázó az intézmény, kar és szak/szakpár teljes 
nevét a 2005. évi Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató alapján 
köteles megadni.  
„B” típusú pályázat: név; állandó lakcím; levelezési cím; 
telefonszám; anyja születési (leánykori) neve; születési helye 
és ideje; az(ok) a felsőoktatási intézmény(ek), kar(ok), 
szak(ok), ahol a pályázó felsőoktatási tanulmányokat kíván 

folytatni. A pályázó az intézmények, karok és sza-
kok/szakpárok teljes nevét a 2005. évi Felsőoktatási Felvéte-
li Tájékoztató alapján köteles megadni.  
g) A pályázó szociális rászorultsága igazolására köteles 

megadni a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre 
jutó havi jövedelmének forint összegét.  

h) Az „A” típusú pályázat esetén a benyújtandó pályázat 
kötelező melléklete a jelen Általános Szerződési Feltételek 
5. sz. mellékletét képező, a felsőoktatási intézmény által 
kiállítandó Igazolás arról, hogy a pályázó a d) pontban 
megjelölt képzéstípusok valamelyikében vesz részt. A te-
lepülési önkormányzat köteles sokszorosítás útján a pá-
lyázni kívánók rendelkezésre bocsátani az 5. sz. mellékle-
tet képező formanyomtatványt.  

i) A pályázók tájékoztatása arról, hogy az elnyert ösztöndíjat 
közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem ter-
heli, azonban az adóalapot növelő jövedelemnek számít 
ugyanúgy, mint az intézmények által adott szociális és ta-
nulmányi ösztöndíjak. 

j) A pályázók tájékoztatása az alábbiakról: 
   A pályázat eredménye nyilvános: a pályázó pályázata be-

nyújtásával hozzájárul a pályázat eredményének, illetőleg a 
pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak 
az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő 
nyilvánosságra hozatalához. 

„A” típusú pályázat esetén a pályázók tájékoztatása az 
alábbiakról: 
Az „A” típusú pályázatra jelentkezők pályázatuk benyújtásá-
val hozzájárulnak ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény 
tanulmányi jogviszonyukról az OM Alapkezelő Felsőoktatási 
Pályázati Osztálynak, illetve a támogató önkormányzatoknak 
tájékoztatást nyújtson.  
„B” típusú pályázat esetén a pályázók tájékoztatása az 
alábbiakról: 
A „B” típusú pályázatra jelentkezők pályázatuk benyújtásá-
val hozzájárulnak ahhoz, hogy a felsőoktatási intézménybe 
történő felvételi vizsgájuk eredményéről az Országos Felső-
oktatási Felvételi Iroda az OM Alapkezelő Felsőoktatási 
Pályázati Osztálynak, illetőleg az önkormányzatok számára 
tájékoztatást nyújtson.  
A pályázó írásban köteles 2006. augusztus 31-ig az FPO 
részére bejelenteni, hogy a 2006/2007. tanévben melyik 
felsőoktatási intézményben (az intézmény, kar és 
szak/szakpár teljes nevének pontos megjelölésével) kezdi 
meg tanulmányait. Az írásbeli értesítés elmulasztása esetén 
az ösztöndíjas az ösztöndíj folyósításából kizárható.  
Amennyiben a „B” típusú pályázat során támogatásban ré-
szesülő ösztöndíjas a támogatás időtartama alatt sikeresen 
pályázik „A” típusú ösztöndíjra, „B” típusú ösztöndíját au-
tomatikusan elveszti.  
k) A pályázó köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka 

alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról 
haladéktalanul írásban értesíteni az OM Alapkezelő Felső-
oktatási Pályázati Osztályát, különös tekintettel: 

– személyes adatok változása, 
– intézmény-, karváltás, 
– tanulmányi státuszának módosulása (tagozat, finanszíro-

zás), 
– tanulmányok halasztása. 
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Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének nem tesz 
eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer 
következő évi fordulójából kizárható.  
l) Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlan fel-

vett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére 
visszafizetni.  

4. §. A pályázati kiírások a fentieken túl kizárólag a pályázat 
elbírálásához megkívánt mellékletek felsorolását és az ön-
kormányzat által meghatározott, a fentiekkel nem ellentétes 
elbírálási prioritások megjelölését tartalmazhatják. A támo-
gatás megítélése nem köthető semmilyen később bekövetke-
ző feltételhez, illetőleg kötelezettségvállaláshoz (pl. a telepü-
lési önkormányzat illetékességi területén történő munkaválla-
láshoz vagy további ott lakáshoz). 
5. §. A pályázatok benyújtása a települési önkormányzat által 
a pályázók rendelkezésére bocsátott űrlapon történik. A 
települési önkormányzat köteles gondoskodni arról, hogy a 
pályázati kiírások megjelenésétől a pályázat benyújtásának 
határidejéig a pályázati űrlapok a polgármesteri hivatalban, 
munkaidőben, elegendő példányban a pályázók rendelkezé-
sére álljanak.  
6. §. A pályázati kiírásnak a rendeletben, illetőleg jelen Álta-
lános Szerződési Feltételekben foglaltakkal ellentétes rendel-
kezései és kitételei érvénytelenek, a települési önkormányzat 
a pályázatot az érvénytelen rendelkezések figyelmen kívül 
hagyásával köteles lebonyolítani.  
7. §. A települési önkormányzat saját maga bírálja el a beér-
kezett pályázatokat, és a támogatott pályázatokat rangsorolja. 
A pályázatok elbírálásának határideje:  
2005. november 30. 
A fenti határidőn túl a támogatásban részesíteni kívánt pá-
lyázók körét az önkormányzat még abban az esetben sem 
jogosult bővíteni, ha jogosulatlanság vagy lemondás folytán 
az önkormányzatnak a Bursa Hungarica ösztöndíjra szánt 
keretében pénzmaradvány jelentkezik. 
8. §. A települési önkormányzat az elbírálás során már meg-
lévő szabályzatai vagy az ösztöndíjrendszer elbírálására 
elfogadott szabályzata alapján jár el, és döntését a jelen 
Általános Szerződési Feltételek 3. sz. mellékletet képező, a 
2006. évi fordulóra kidolgozott Bírálati lapon rögzíti.  
9. §. Az elbírálás során a települési önkormányzat:  
a) a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő 

pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indo-
kolja; 

b) minden határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő 
pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja; 

c) az elbírálás során fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy 
világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet 
nélkül kizárólag a pályázó szociális rászorultságának ob-
jektív vizsgálatára tekintettel járhat el.  

10. §. A települési önkormányzat a határidőn belül benyúj-
tott, formailag megfelelő pályázat elbírálására alapján a 
pályázót minimum 1.000,– forint havi támogatásban részesí-
ti, vagy a pályázó támogatási igényét elutasítja. A megítélt 
támogatásnak havonta azonos összegűnek és 100,– forinttal 
maradék nélkül oszthatónak kell lennie. (Amennyiben ez az 
összeg nem osztható maradék nélkül százzal, az OM Alapke-
zelő Felsőoktatási Pályázati Osztály az összeget automatiku-
san lefelé kerekíti.) 
A települési önkormányzat a megítélt havi támogatás össze-
gét a pályázati forduló teljes tartamára garantálni köteles, 
annak módosítására nem jogosult.  
11. §. A települési önkormányzat az általa támogatásban 
részesített ösztöndíjasok listáit („A” és „B” típusú támoga-

tottak listáit elkülönítve) 2005. december 5-ig az önkor-
mányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb módon 
köteles nyilvánosságra hozni. A listáknak a támogatott 
pályázók nevét és a megítélt havi támogatási összeget kell 
tartalmaznia.  
12. §. A települési önkormányzat köteles döntéséről és annak 
indokáról írásban értesíteni a pályázókat.  
13. §. A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezés-
sel nem élhet.  
14. §. A települési önkormányzat a kitöltött Bírálati lapokról 
másolatot készít, majd az általa támogatott pályázók a jegy-
ző aláírásával, valamint pecsétlenyomattal hitelesített Bírála-
ti lapjának és annak kötelező mellékletét képező Iskolaláto-
gatási igazolásának (5. sz. melléklet) eredeti példányát 2005. 
december 6-ig elküldi a megyei önkormányzat részére oly 
módon, hogy az „A” és a „B” típusú Bírálati lapokat (a 
csatolt Iskolalátogatási igazolásokkal együtt) külön-külön, 
az általa megállapított rangsornak megfelelően rendszerezi. 
A települési önkormányzat a Bírálati lapokhoz csatolt, az 
Általános Szerződési Feltételek 4. sz. mellékletét képező 
Összesítő lapon feltünteti az általa a megyei önkormányzat 
számára elküldött Bírálati lapok darabszámát, illetve a tele-
pülési önkormányzat által nem támogatott pályázatok számát. 
Ugyanerre a határidőre az OM Alapkezelő Felsőoktatási 
Pályázati Osztály részére elküldi az összes, általa nem 
támogatott, illetőleg az elbírálásból kizárt pályázat Bírálati 
lapjának jegyző aláírásával, valamint pecsétlenyomattal 
hitelesített eredeti példányát és az Összesítő lap másodpéldá-
nyát.  
Megjegyzés: 
o  A jegyzőnek minden Bírálati lapot hitelesítenie kell! 
o  A fenti határidőre annak a települési önkormányzatnak is 

tovább kell küldenie a kitöltött Összesítő lapokat az OM 
Alapkezelő Felsőoktatási Pályázati Osztály részére, ahol 
egyetlen pályázat sem érkezett. Ebben az esetben az Ösz-
szesítő lapon feltüntetett és továbbküldött Bírálati lapok 
darabszáma értelemszerűen nulla! 

15. §. A megyei önkormányzat által hiánypótlásra felszólí-
tott települési önkormányzat 2005. december 29-ig köteles 
az illetékes megyei önkormányzat részére a pótlásokat meg-
küldeni. 
16. §. Az önkormányzati támogatásoknak a pénzügyi bonyo-
lító részére történő átutalásának határidőit az OM Alapkezelő 
Felsőoktatási Pályázati Osztály teszi közzé. A 2006. évi 
pályázati fordulóra vonatkozó utalási határidőket jelen Álta-
lános Szerződési Feltételek 2. sz. mellékletét képező Ütem-
terv tartalmazza. A megítélt ösztöndíjak összegét a telepü-
lési önkormányzat tanulmányi félévenként előre az előző-
leg meghatározott határidőre a Bursa Hungarica Felső-
oktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat bankszámlá-
jára (Bursa célszáma: 10032000-01426232-30000003) 
köteles egy összegben átutalni.  
Az önkormányzat tudomásul veszi, hogy amennyiben az 
utalások során az ütemtervben meghatározott határidőket 
nem tartja be, szerződésszegést követ el, és felelősséggel 
tartozik minden, a hallgatókat a késedelmes utalás következ-
tében érő kárért, amely a felsőoktatási intézményekhez törté-
nő továbbutalás periodicitása folytán az önkormányzat kése-
delmét többszörösen is meghaladó késedelemből adódhat. 
Az önkormányzat  tudomásul veszi, hogy az ütemtervben 
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meghatározott határidőben valamennyi általa támogatásban 
részesített ösztöndíjas részére megítélt összeget köteles utal-
ni, az utalás során beszámításra nincsen mód. Az FPO az 
önkormányzat nem határidőben történő, nem a megfelelő 
bankszámlára történő vagy pontatlan összegű átutalásból 
eredő károkért felelősséget nem vállal.  
17. §. Az önkormányzat kötelességet vállal arra, hogy írás-
ban értesíti az OM Alapkezelő Felsőoktatási Pályázati Osztá-
lyát, ha az önkormányzat számlaszáma megváltozik. Az FPO 
az értesítés elmulasztásából eredő téves számlaszámra törté-
nő átutalásból eredő károkért felelősséget nem vállal.   
18. §. „A” típusú pályázat: A települési önkormányzat 
tudomásul veszi, hogy a felsőoktatási hallgatók számára 
megítélt ösztöndíj megvonásra kerül, ha a hallgató az ösz-
töndíj folyósításának időtartama alatt az ösztöndíj folyósítása 
feltételeinek nem felel meg. Az önkormányzat ezen esetben, 
saját hatáskörben dönt, hogy – nem Bursa támogatásként, 
hanem más jogcímen – folyósítja-e a már korábban megítélt 
támogatást vagy sem.  
A felsőoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az 
önkormányzat csak abban az esetben vonhatja vissza, ha az 
ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat illetékessé-
gi területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben, 
határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról. A 
határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől 
ható hatállyal hozható meg.  
 „B” típusú pályázat: A települési önkormányzat tudomásul 
veszi, hogy a felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára 
kiírt pályázat pozitív elbírálása esetén a megítélt ösztöndíj 
hat egymást követő tanulmányi félévre történő folyósítását 
garantálni köteles. A felsőoktatási intézménybe jelentkezők 
számára megítélt ösztöndíj megvonásra kerül, ha a támoga-
tott a rendelet rendelkezései alapján nem jogosult Bursa 
ösztöndíjra. Az önkormányzat ez esetben saját hatáskörben 
dönt, hogy – nem Bursa támogatásként, hanem más jogcímen 
– folyósítja- e a már korábban megítélt támogatást vagy sem.  
A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára megítélt 
támogatást az önkormányzat visszavonhatja abban az eset-
ben, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat 
illetékességi területéről. A települési önkormányzat ebben az 
esetben, határozatban rendelkezhet a támogatás visszavoná-
sáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi 
félévtől ható hatállyal hozható meg.  
Az ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat 
évente egyszer jogosult és köteles felülvizsgálni. A felsőok-
tatási intézménybe jelentkezők számára megítélt támogatást a 
települési önkormányzat határozattal visszavonhatja, ha a 
vizsgálat során kiderül, hogy az ösztöndíjas szociális rászo-
rultsága már nem áll fenn. A határozat csak a meghozatalát 
követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg. 
Amennyiben az ösztöndíjasok szociális rászorultságának 
vizsgálata során az ösztöndíjas az önkormányzat által kért 
igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az önkor-
mányzattal a vizsgálat során az együttműködést egyéb mó-
don kifejezetten megtagadja, az ösztöndíjas szociális rászo-
rultságának megszűntét vélelmezni kell.  
19. §. A települési önkormányzat kötelezettséget vállal arra, 
hogy a támogatás visszavonásáról szóló határozatának meg-
hozatalát követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon 
belül, a határozat egy kiadványának megküldésével értesíti az 
OM Alapkezelő Felsőoktatási Pályázati Osztályát.  
20. §. Az ösztöndíj folyósítása – a folyósítás határidejének 
módosulása nélkül – szünetel azokra a tanulmányi hónapok-
ra, amelyekben az ösztöndíjas jogviszonya szünetel.  

21. §. Az önkormányzat által a Bírálati lapok kitöltése, to-
vábbküldése, illetőleg a pályázati rendszer lebonyolítása 
során bármikor elkövetett mulasztásokért és adminisztrációs 
tévedésekért az önkormányzat teljes felelősséggel tartozik. 
Az önkormányzat által elkövetett mulasztások pótlására, az 
adminisztrációs tévedések, formai hibák kijavítására az 
ütemtervben megjelölt határidők leteltét követően nincsen 
mód.  
22. §. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya a 2006. évi 
pályázati forduló teljes lebonyolításáig áll fenn. A 2006. évi 
pályázati fordulóban elbírált pályázatok esetében a települési 
önkormányzat mindenkor a jelen Általános Szerződési Felté-
telekben foglalt rendelkezéseknek megfelelően köteles eljár-
ni.  
Az Általános Szerződési Feltételektől eltérni nem lehet; csak 
az a települési önkormányzat csatlakozhat a pályázati rend-
szerhez, amely kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok 
kiírása, elbírálása és a támogatás folyósítása során maradék-
talanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak 
megfelelően jár el. A települési önkormányzat tudomásul 
veszi, hogy amennyiben nem az Általános Szerződési Felté-
teleknek megfelelően jár el, az Oktatási Minisztérium az 
ösztöndíjrendszer résztvevői közül kizárhatja, ez pedig a 
támogatásban részesített pályázók intézményi ösztöndíjrend-
szerének megvonásával jár.  
 

,,Évmilliókon kell átfutnia képzeletednek, ha meg akarsz 
döbbenni a Dunazugnak nevezett táj legeslegősibb képei-
től. Még nincs folyam. Helyén a mai Pilis és Börzsöny 
távolságát átfogó vulkánsor lövelli füstjét és lángnyelveit 
az égre. Láva-folyamok hömpölyögnek, a legsűrűbb hó-
hullásnál is sűrűbb hamu hull a rengő földre. 

De andezittá keményedik a láva, tufává sűrűsödik a ha-
mu. S a Duna? Még mindig nincs – de egy nyugati rengé-
sek miatt kelet felé szoruló őstenger nekizúdul a tűzhá-
nyó-rakta sziklazárnak. Hallod a magyar Niagara zúgását, 
amellyel (hány százezer esztendő alatt?) a közép áttörése 
után kivéste itt a maga történelmi folyam-medrét, hogy 
kiszabaduljon a síkra? A Duna születése… Míg a motoros 
csónak átvisz a visegrádiról a nagymarosi partra, azt az 
óriási zenét próbáld meghallani egyszer.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Birtokomban van egy kis fénykép, melyen Áprily Lajos 

sajnos háttal látható, de a helyszínt bizonyára mindenki 
felismeri.                                   Mezei Anna ny. igazgató 



XXI. évfolyam 9. szám                                         VISEGRÁDI HÍREK                                                                     7 
 

Visegrád  

díszpolgára  

2005-ben 
 

HERBERT SCHMIDHERBERT SCHMIDHERBERT SCHMIDHERBERT SCHMID    
 

Herbert Schmid 1950-ben született Augs-
burgban. 

Alapfokú iskoláit is ott végezte, majd a tanári pá-
lyát választotta. 1975-ben kötött házasságot Renata 
asszonnyal, és négy gyermekük született. Ma már 
két unoka boldog nagypapája. 

Az obergünzburgi iskola tanáraként sokat tett a 
természetvédelemért. Gyermektornát szervezett, és 
a közlekedési ismeretek oktatása is hozzá tartozott. 

1990-ben lett tagja a városi tanácsnak, 1995-ben 
Obergünzburg polgármesterévé választották, azóta 
irányítja a város életét. 

Tanárként került kapcsolatba a visegrádi iskolá-
val, részt vett a diákcsere szervezésében. 

Polgármesterként kezdeményezte a testvérvárosi 
kapcsolat létrehozását Obergünzburg és Visegrád 
között. 

Elmondhatjuk, hogy a két város életét előremoz-
dító kezdeményezéseket minden esetben felkarolta, 
és ennek megfelelően megpróbálta az ezekhez 
szükséges feltételeket is megteremteni. Odafigye-
lése éppúgy érzékelhető volt a testvérvárosi kap-
csolat apróbb eseményeinél, mint a jelesebb alkal-
makkor. 

Találkozva vele mindig érezhető, hogy a hivatala 
által ráruházott kötelezettségeken túl, cselekedetei-
ben a közvetlen jóbarát gondoskodásával, tapinta-
tával és szeretetével fordul városunkhoz és lakói-
hoz. 

E jeles évforduló alkalmával Visegrád városa 
nem találhatott nála méltóbb embert a díszpolgári 
címre. 

 

Visegrád 

 tiszteletbeli polgára 

2005-ben 
 

KARLKARLKARLKARL----HEINZ KLEEHEINZ KLEEHEINZ KLEEHEINZ KLEE    
 

Karl-Heinz Klee 1943-ban született Kiel 
városában. Iskolái elvégzése után az esztergá-
lyos mesterséget tanulta ki, majd 12 évig hi-
vatásos katonaként szolgált. Fiatal korában 
komolyan bokszolt. 

A katonai szolgálat befejezése után termé-
szetgyógyász képzésben vett részt, és 28 éve 
dolgozik immár természetgyógyászként. 

Feleségével, Cornellával három fiúgyerme-
ket neveltek, és van már két unokájuk is. 

1990-től 1996-ig Obergünzburg városi ta-
nácsának tagja volt. 

Karl-Heinz Klee a Német–Magyar Baráti 
Társaság megalapításának gondolatát az első 
perctől támogatta. A megalakulás után a tár-
saság elnöke lett, és ezt a pozíciót azóta is 
lelkesen ellátja. 

Szívügyének tekinti a két település közti jó 
kapcsolat ápolását. 

Mi, visegrádiak, tudjuk jól, mennyi sok 
munkával, energiával szervezi a cserelátoga-
tásokat. 

Mindig számíthatunk segítségére a progra-
mok szervezésében, legyen az az iskolások 
táborozása, vagy bármi más. Mindig azon 
fáradozik, hogy a lehető legtökéletesebben 
sikerüljön minden. 

Büszkén mondhatjuk, Visegrád a mai napon 
egy lelkes, jó polgárral gyarapodott. 

 

 
Szép gesztus a városvezetés részéről, hogy a városnapi rendezvénysorozaton méltó és ünnepélyes keretek 

közt kerül sor immár hagyományt teremtve a kiemelkedő munkásságú és Visegrádhoz kötődő személyek el-
ismerő címének átadására. 

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. augusztus 29-i ülésén döntött az idei kitün-
tető címek odaítéléséről. 

Ennek értelmében 2005. szeptember 3-án, a városnapi ünnepség keretében adták át a város megtisztelő 
címeit négy, arra érdemes polgárnak Életútjukat, Visegrádért folytatott tevékenységüket az elhangzott és itt 
közölt laudációk tartalmazzák. 



Úgy érezzük, hogy mind a négy kitüntetett sokat tett a városért, Visegrádért, így a szerkesztőség nevében 
is szívből gratulálunk a szép elismeréshez, kívánunk nekik további jó egészséget, sikereket életpályájukon! 
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Visegrád Pro Urbe emlékérmesei 
 

G. NAGY NÓRAG. NAGY NÓRAG. NAGY NÓRAG. NAGY NÓRA    
festőművész, tanár 

 

G. Nagy Nóra évtizedek óta él Visegrádon 
férjével, Gróh János festőművésszel. 

G. Nagy Nóra – ahogy mindenki ismeri: 
Nóra néni – festészetének egyik legfonto-
sabb témája a dunakanyari, visegrádi táj. 
Képeit számos hazai tárlaton láthatta a kö-
zönség. Visegrádhoz még szorosabban kö-
tődő alkotásai a helyi gyerekeket megörökí-
tő portrésorozata. 

Meg kell említeni, hogy a Mária-
kápolnából ellopott oltárképet fénykép alap-
ján újra festette, ezzel pótolta a helybéliek 
egyik féltve szeretett kincsét. 

Nóra néni egy évtizede vezeti a visegrádi 
művelődési ház batik szakkörét, ahol 6–18 
év közötti gyerekeket vezet be egy sajátsá-
gos művészi technikával készülő alkotások 
elkészítésének varázsába. A művelődési ház 
kicsiny tetőtéri szobájában a ,,kis művé-
szek” az alkotás gyönyörűsége mellett a 
legjobb értelemben vett művészi önmegva-
lósítást is átélhetik, hiszen egy-egy téma 
megjelenítésében szinte teljes szabadságot 
élveznek, Nóra néni ,,csak” segíti, javítja a 
készülő művek kisebb-nagyobb hibáit. 
Szinte felsorolni sem lehet, hány kiállításon 
vettek részt, öregbítették Visegrád hírnevét 
és hány díjat nyertek el. Egy nagy nemzet-
közi pályázaton a szlovéniai Celjében a 
legtöbb díjat a visegrádi batik szakkör kap-
ta, az ott lévő szlovéniai magyar nagykövet 
nem kis örömére. 

A szakkör többször kiállított már a Biblia 
Múzeumban. Legutóbbi bibliai témájú kiál-
lításukat Paskai László bíboros nyitotta meg 
Esztergomban. 

Tudjuk, nem lehet kiállításokban, díjak-
ban mérni azt az emberi-művészi teljesít-
ményt, amit Nóra néni ad a gyerekeknek. 

Úgy gondoljuk, G. Nagy Nóra eddigi ma-
gas színvonalú művészi, pedagógiai tevé-
kenysége, amelyet Visegrád közönsége, 
különösen a gyerekek javára fordított, min-

denképpen méltó arra, hogy a város is kifejezze ez 
iránt tiszteletét és megbecsülését. 



ERDİS PÉTERERDİS PÉTERERDİS PÉTERERDİS PÉTER    
okl. erdőmérnök, okl. faipari mérnök 

 

1973. április 1-jétől dolgozik a Pilisi 
Parkerdő Rt.-nél. Az Esztergomi Erdészet-
nél volt művezető, faipari, majd fahasznála-
ti műszaki vezető és erdészetvezető. 1985. 
január 1-jétől dolgozik a központban, előbb 
mint osztályvezető, majd kereskedelmi ve-
zető. 1995. február 1-jén veszi át a Visegrá-
di Erdészet vezetését, és a mai napig itt is 
dolgozik. 

Mint tudjuk, a Pilisi Parkerdő Rt. hagyo-
mányosan a város egyik legnagyobb, legje-
lentősebb intézménye, amelynek egyik ki-
emelt feladata a bennünket körülvevő, 
meghatározó természeti környezet védelme, 
gondozása. Erdős Péter, a Visegrádi Erdé-
szet vezetője, ha eredeti szakmájának meg-
felelően csak ezt az értéket óvná, védené, 
akkor is méltó lenne a város tiszteletére. De 
ennél sokkal többet tett Visegrád érdeké-
ben. Vérbeli erdész létére városunk műem-
lékeinek védője, neves történelmi szemé-
lyek emlékezetének ápolója, Visegrád köz-
életének aktív résztvevője. 

Visegrád egyik meghatározó műemlék-
ének, a fellegvárnak a gazdájaként a műem-
léki, turisztikai igények látszólag apró-
cseprő, de vendégfogadás szempontjából 
alapvető kielégítéséig mindenre gondja van. 

Nagyban neki köszönhetjük Visegrád tu-
ristatörténelmének meghatározó emléke, a 
nagyvillámi, immáron Zsitvay-kilátó hely-
reállítását és újbóli névfelvételét. Ezen felül 
Zsitvay Tibor visegrádi életművének jeles 
ápolója, ismertetője. 

Visegrád újkori történelmének kiemelke-
dő egyénisége Görgey Artúr. Erdős Péter 
évek óta áldozatos munkát végez a Görgey-
bérc emlékművének felújításában, karban-
tartásában, a tábornokról megemlékező ün-
nepségek szervezésében. 

Aktív résztvevője a visegrádi királyi köz-
pont és vadászterület világörökséggé nyil-
vánításáért dolgozó munkacsoportnak, a 
millenniumi rendezvények szervezésére 
létrejött önkormányzati bizottságnak. 
Sokat tett Visegrád és a franciaországi 

Saumur városa közötti kapcsolat létrehozá-
sában. Erdős Péter visegrádi ténykedésének 

korántsem teljes lajstroma végeztével bizton kije-
lenthetjük, mindenképpen méltó arra, hogy városunk 
kifejezze munkássága iránti elismerését. 
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Vízoltás 
 

Augusztus második felében újra megáradt a Duna. Vé-
szesen emelkedett a vízszint, és nem lehetett tudni, hogy 
nem lesz-e egy újabb emlékezetes 2002-es augusztusi 
árvízben részünk. Többen kérdezték akkoriban, hogy mit 
tudok, hogyan fogjuk fogadni az áradást, ha bekövetkezik. 
Őszintén szólva, nem tudtam semmi érdemlegeset monda-
ni, csak valami olyasmit, hogy reméljük, most nem lesz 
olyan vészes, mint akkor volt. Szerencsénk volt, nem lett 
olyan magas a vízszint. Mindenesetre a kérdések nyomán 
elgondolkoztatott valami: Már három év eltelt, mióta 
megtapasztaltuk, hogy micsoda veszélyt jelenthet ránk és 
városunk jó részére a Duna árvíz idején. Vajon mit tanul-
tunk a 2002-es árvízből, hogyan fogadnánk, ha most 
ugyanúgy kiáradt volna, vagy a közeljövőben kiáradna a 
víz? 

Az árvízen kívül van még egy „vizes” veszély, amelytől 
szinte senki nincs védve Visegrádon, még akkor sem, ha 
valahol magasan a hegyen lakik. A hirtelen nagy mennyi-
ségben lehullott eső következtében felduzzadó és kiáradó 
patakok, a hegyekről kiszámíthatatlanul lezúduló nagy 
tömegű víz, az átázott, lesodort, megindult hegyoldalak 
veszélye. Mindenki tudja, hogy a közelmúltban a 
Szedlacsek család otthonába talált utat a hirtelen leesett 
nagy mennyiségű víz, jelentős kárt okozva és kiköltözésre 
kényszerítve őket. 

Többen állítják, hogy nem véletlen ez a sok, időjárással 
kapcsolatos katasztrófa, amelyet szinte minden nap látha-
tunk a tv-híradóban. Árvizek, szélviharok, erdőtüzek kül-
földön, belföldön, a világ minden táján. Az általános fel-
melegedés, az ózonlyuk növekedése és ki tudja, mi min-
den járul hozzá ahhoz, hogy például hirtelen egyik évről a 
másikra megszaporodott a hurrikánok száma a világ egyes 
tájain, több nagyon hideg és nagyon meleg napot regiszt-
rálnak egy évben, jelentősen megnőtt az özönvízszerű 
esőzések száma a korábbi évekhez képest, és még sorol-
hatnám azokat a szélsőséges időjárási jelenségeket, ame-
lyek egyre nagyobb veszélyt jelentenek az emberekre. 

Visegrádnak eddig szerencséje volt. Jelentős, nagy kárt 
nem szenvedett a város az elmúlt évtizedekben. Néhány 
éve ugyan láthattuk, hogy milyen félelmetesek tudnak 
lenni egyébként szelíden csordogáló patakjaink nagy 
esőzés hatására. 2002-ben láttuk azt is, hogy milyen vé-
kony hajszálon tud lógni a fél város házainak sorsa, ha a 
Duna úgy istenigazából megmutatja, hogy mire képes. 
Ezek az esetek nem vethetők össze azoknak az egyik 
percről a másikra hajléktalanná és talán nincstelenné vált 
százaknak és ezreknek a sorsával, akiket csak az elmúlt 
néhány hetet nézve Székelyudvarhelytől New-Orleansig a 
világ számos táján elért a természeti csapás. 

Vigyázzunk! Mi se vegyük félvállról ezt a problémát! Ne 
higgyük, hogy minket nem érhet akár nagyobb vész is. 

Fel kell tenni a kérdést: 
Mit tettünk eddig és mit fogunk tenni a jövőben annak 

érdekében, hogy a lehető legjobban felkészüljünk egy 
esetleg bekövetkező árvízre, nagy felhőszakadásra vagy 
egyéb katasztrófára? 

Nézzük, mit tettünk eddig? 
Elkészíttettünk egy katasztrófavédelmi tervet. Röstel-

kedve bevallom, hogy nem ismerem. Kellene ismernem, 

mint ahogyan minden visegrádi lakosnak kellene ismernie, 
hogy tudja, mihez tartsa magát, mit tegyen, vagy mit ne 
tegyen, ha vészhelyzet van. 

Ezen túlmenően a képviselő-testület ebben az évben 
megszavazott 20 millió forintot árvízvédelmi célokra. Ez 
a pénz arra elég, hogy teljesen felújítsuk, és üzemképessé 
tegyük azt az elzáró rendszert, amely a 11-es út töltésének 
átereszeit van hivatva elzárni árvíz esetén. Ez a felújítás 
október végéig elkészül. Szakemberek (köztük polgármes-
terünk) szerint ez azonban kevés a sikeres védekezéshez, 
mivel maga a töltés – amelyet annak idején nem árvízvé-
delmi céllal építettek – a védekezés gyenge pontja, mert 
egy hosszabb ideig tartó magas vízállástól képtelen lenne 
megvédeni a várost.  

Ezek az eddigi intézkedések, de ezek nem elégségesek 
ahhoz, hogy megvédjük magunkat, megvédjük városunkat 
egy esetleg bekövetkező természeti csapástól. 

Mit kell tennünk, mit fogunk tenni? 
Először is tudatosítani kell mindenkivel, hogy nem ülhe-

tünk ölbetett kézzel, abban bízva, hogy mindig megússzuk 
az árvizet, vagy a hirtelen jött nagy esőt. Bármikor bezú-
dulhat utcáinkra és házainkba a víz akár a Dunából, akár 
az égből kapjuk. Amennyire tudunk, készüljünk fel úgy az 
árvízre, mint a csapadékkárok megelőzésére, elhárítására, 
enyhítésére. 

Javasolni fogom képviselőtársaimnak, hogy vízépítő 
szakos mérnököt, szakembert vonjunk be, és bízzunk meg 
arra, hogy mérje fel Visegrád víz által veszélyeztetett 
területeit, és javasoljon megoldásokat a megelőzésre, a 
kárelhárításra. 

Továbbá: tudtommal régen működött Visegrádon önkén-
tes tűzoltó brigád. Javasolom, hogy ennek a mintájára 
alakítsunk önkéntes férfiakból katasztrófavédelmi brigá-
dot. Szereljük fel, képezzük ki őket arra, hogy vészhely-
zetben azonnal segíthessenek, felkészülten és fegyelme-
zetten védjék és mentsék a lakosokat, az értékeket. 

Szükséges továbbá, hogy minél előbb hozzuk helyre, 
tartsuk tisztán és rendben a patakmedreket, a vízelvezető 
árkokat. Létesítsünk újakat, segítsük a víz útját, tiszteljük 
az erejét. 

Nem utolsósorban azt fogom javasolni a képviselő-
testületnek, hogy hozzunk létre egy pénzügyi alapot, 
amely a kárenyhítést tenné lehetővé katasztrófahelyzetben 
az arra rászorultaknak. 

Remélem, hogy hamarosan a képviselők be tudnak szá-
molni arról Visegrád polgárainak, hogy megtettünk min-
dent, amit meg lehetett, hogy megelőzzük és elhárítsuk a 
károkat, amelyeket a víz okozhat nekünk. A képviselő-
testület várja a lakosság segítő észrevételeit, javaslatait 
ebben a témában. 

Most ugyan igazi szép őszi időnk van; lehet, hogy még 
sokáig nem lesz szükségünk semmiféle védelemre. De ha 
mégis egyszer beköszönt a vész, akkor késő lesz már 
kapkodni. Közös és sürgető érdekünk, mi több: kötelessé-
günk, hogy felkészüljünk legjobb tudásunk szerint.  

Abonyi Géza  
                                                                     képviselő 
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A Szép Visegrádért díj  
augusztusi nyertesei 

 

Augusztusban a zsűri Rittinger Tamásék otthonának 
környezetét jutalmazta a Szép Visegrádért díjjal. A Rév 
utca 7. szám alatti pázsitos parkot a kis házzal minden arra 
járó megcsodálja a kerítésen keresztül. Ki gondolná, hogy 
a háttérben álló, virágos ablakú, kis „Jancsi-Juliska” ház 
része belül valójában garázsként funkcionál? A kert szí-
nes, virágos fele az utcáról láthatatlanul a ház mögött 
húzódik meg, ám úgy gondoltuk, hogy a kívülről (és a 
képen) látható elülső rész is bőven rászolgál a Szép Vise-
grádért díjra.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A legszebb „közterület” díjat ebben a hónapban a Pilisi 

Parkerdő Rt. központi épületének és utcafrontjának virá-
gosítása, díszítése, látványa érdemelte ki.  Külön öröm, 
hogy az előbb említett Rév utcai házzal azonosan, a Park-
erdő székháza is a város legforgalmasabb tengelyében áll, 
így a naponta arra járó, buszozó turisták százai gyönyör-
ködhetnek a szépen kialakított és gondosan nyírt, karban-
tartott sövényben és a bejáratot körülölelő gyönyörű, 
színes virágokban. 

                          Visegrádi Szövetség Egyesület 
Visegrád Turisztikai és Városszépítő Egyesülete 

 
Mindig dicséretes a jó szándék, de néha nem elég… 

 

,,Apuka, mondj egy új mesét!” 
 

Egy nagyon szép mesét olvashattunk a játszótérről. Igen, 
mi még emlékszünk Polgár Zsoltnak a nagyon figyelemre 
méltó tettére. Azokra a ,,fából készült emberközeli” ob-
jektumokra, amelyek körül mindig rend volt. Ezt a meg-
becsülést a mostani drága-új játszótér is megérdemelné. 
Mert mi – a környék lakói – örülünk ennek a játszótérnek. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De sokkal inkább örülnénk akkor, ha környékbeli 

,,szelektív dolgok” is rendeződnének. És annak is örül-
nénk, ha annak a ,,jobb sorsra érdemes” Csuka-völgyi 

pataknak a mederlapjai is helyre kerülnének. Ugyan, hová 
lettek? – Talán ,,járda” lett belőlük? – Nem hiszem. 

Bírta ez a patakmeder vagy harminc évig. Habár az utol-
só tíz évben mindig azzal ,,ijesztgették”, hogy felújításban 
részesítik. Utoljára – ha jól emlékszem egy tv-s előadásra 
– idén tavasszal hangzott el ilyen ígéret? 

De ha már a térségben járunk – kérdem én –, egy sze-
métlerakó helynek a szomszédos oldal lakóházának az 
ablaka alatt van a helye? 

Na, ez nem ,,kampányírás” akar lenni, mert én semmi-
nemű posztért nem kampányolok. Ez csak egy ,,lakossági 
észrevétel”, amitől még becsülöm a jelenlegi képviselőket, 
és ezért semmiképpen sem akarom leváltani őket. Hiszen 
én maximálisan ismerem a képviselői munkát és a 
,,fejlesztési” lehetőségeket, melyek természete olyan, mint 
a haskötőé – amit az egyik helyen eltüntetek, az a másik 
helyen kidudorodik. És a ,,mese” az szép. Meg a 
,,mesélőnek” a lelke is szép. De a valóság, az VAN. Én 
pedig a környék valóságát igyekszem – részben – feltárni. 
És segítséget kérek a gondok megoldásához. 

De a MESÉT is köszönjük, mert az nagyon szép volt. És 
reménykedünk, hogy az ,,új mese” is az lesz! Ugye, az 
lesz? 

                                                        Schandl Lajos 
Széchenyi utca 46. szám 
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Tájkép magányos alakkal és csontokkal 
 

PÉTERFY LÁSZLÓ KIÁLLÍTÁSA ELÉ 
 

Az idei városnapi rendezvénysorozatban kiemelkedő helyet kapott Péterfy László szobrászművész kiállításának meg-
nyitója. Szemadám György festőművész, művészeti író megnyitó beszédét érdemesnek tartjuk arra, hogy a kedves 
Olvasókkal megosszuk a benne foglalt gondolatokat. A beszédet teljes egészében, eredeti szövegével közöljük lapunk-
ban. 

 

1. A tájkép 
 

Egykor az ember együtt lélegzett és élt a természettel. 
Átvette annak életritmusát, és alkalmazkodva törvényei-
hez, óvatos mértéktartással ehhez alakította saját életkö-
rülményeit. Egykor az ember együtt élt a művészettel, 
mely hétköznapi tevékenységétől elválaszthatatlan volt. 
Ez az ember – felismerve spirituális meghatározottságát, s 
önnön küldetését – olyan szakrális helyeket, objektumo-
kat, eszközöket és egyéb tárgyakat alkotott, amelyeket mai 
szemmel művészeti tevékenysége megnyilvánulásaként 
tartunk számon. Ugyanakkor igaz az is, hogy e megnyil-
vánulások óriási többségének immanens lényegét ma már 
nem vagyunk képesek felismerni. 

Aztán az ember elveszítette a mértéket és kiszakadt a 
természetből. 

Aztán az ember elszakadt a művészettől, ami már nem 
itatta át életének minden egyes mozzanatát, s a művészeti 
alkotás létrehozása kevesek foglalkozásává lett. 

Mára az idegennek, sőt ellenségesnek tekintett természe-
ti környezetet az ember jobb esetben is csak távoli, veszé-
lyes érdekességnek tekinti. 

Mára a művészet a szakrális templomi létezésből a kiállí-
tótermek profán tereibe szorult, melyek eleinte ,,a művé-
szet szentélyeinek” szerepében tetszelegtek, hogy végül 
vállaltan is kimondják: nem mások, mint művészetnek 
kinevezett tárgyakat árusító boltok. 

Addig, amíg az embernek hite van, addig együtt él iste-
neivel és addig nincs szüksége feltétlenül templomokra. 
Homérosz hősei bárhol fohászkodhattak isteneikhez, azok 
mindig ott voltak, ha szükség volt rájuk. A templomok 
már olyan szakrális helyek, amelyek térben és időben 
behatároltan (hiszen a templomlátogatásnak megvan az 
időbeli rendje) kínálják a hívőnek az Istennel való találko-
zás lehetőségét. 

Addig, amíg a művészet élő, az ember teljes életét átható 
valóság volt, addig nem volt szüksége kiállító terekre. A 
kiállítások a templomokhoz hasonlóan egy ígéretet hor-
doznak: a nagybetűs Művészettel való találkozás lehető-
ségét. De vajon valóban mindig a nagybetűs Művészettel 
találkozik az ember ezen rezervátumokban? 

Mert a művészet jelenségei – éppúgy, mint eredeti ter-
mészeti környezetünk megmaradt foszlányai – rezervátu-
mokba szorultak, ahol tagadhatatlanul izgalmas kalandok 
várnak az emberre szellemi értelemben is, de valamit 
mintha mégiscsak elveszítettünk volna. Talán a valódi 
létezés szabadságát. 

A Serengetiben például hihetetlenül sok, elképesztő mi-
nőségű felvételekből álló természetfilmet forgattak már, s 
a televíziós kanálisokból egyfolytában dőlnek is ezek az 

ilyen és ezekhez hasonló alkotások, melyeket készítőik 
persze a kor igényeinek megfelelően tálalnak: az egzoti-
kus extremitások mellett jól adagoltan megjelenik bennük 
a hátborzongató horror is. Ám mi történt közben e filmek 
,,eredetijével”? Földünk levegőpajzsán egyre táguló ózon-
lyuk tátong, hőháztartása felborulóban van, a tengeri 
áramlatok megváltozásával, természeti katasztrófák sorá-
val kell egyre gyakrabban számolnunk, az óceánok szeny-
nyezettsége elképzelhetetlen szintre jutott, az esőerdők jó 
részét kipusztítottuk, s a közeljövőben állatfajok százai-
nak, ezreinek kipusztulása várható. 

Valami efféle történik a művészetek esetében is. A ter-
mészetfilmekkel kapcsolatos példa rávilágít, hogy minél 
kevésbé létező az, amiről szó van, annál többet beszélünk 
róla mint létezőről. Ennek fényében különösen gyanús, 
hogy soha annyi szó nem esett képzőművészetről, mint 
napjainkban. Mert soha annyi monstre kiállítás nem nyílt, 
soha annyi művészeti értékelés, publicisztika, képzőművé-
szeti katalógus, album és könyv nem látott napvilágot, 
mint az utóbbi évtizedekben, mondván: a vizuális kultúra 
korát éljük. Mindez a szellemi, a kulturális környezet-
szennyeződés biztos jele. 

Széchenyi Zsigmond több mint negyven évvel ezelőtti, 
afrikai vadász- és gyűjtőútjáról ,,Denaturált Afrika” cím-
mel írt könyvet. Pontos meghatározás! Szívesen használ-
nám a művészetre is ezt a jelzőt. Például a Velencei Bien-
nálék vidámparki látványosságainak esetében, amelyekre 
afféle művészeti szafárik indulnak az ámuldozni, borzon-
gani vagy esetleg csak röhögni vágyó kalandkeresőkkel. 

Mert a camp a legdivatosabb műélvezés (Istenem! De 
pontos szó!) a képzőművészeti ,,szcénában”. Utóbbi 
,,trendy” kifejezést egyébként egy tanult művészettörté-
nésztől vettem át, aki ezt találja jónak használni a kortárs 
képzőművészet aktuális történéseire általánosságban, amit 
szintén meglepően pontosnak találok, hiszen a szó eredeti 
jelentése: feltűnő, botrányos jelenet. Igen! Mára eljutot-
tunk odáig, hogy a művészet legjellemzőbb – már-már 
meghatározó – vonása: a botrány. 

A minap, a közszolgálatiként eufemizált tévékanális kul-
turálisnak bélyegzett műsorában egy általam amúgy be-
csült művészettörténész-nő éppen erről beszélt. Az állan-
dó megújulási kényszerrel szükségszerűen együtt járó 
rombolás szükségességéről, a permanenssé lett botrányról.  
Arról,  hogy  fiatal  képzőművészek  forradalmi  

                                                (Folytatás a 12. oldalon) 
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(Folytatás a 11. oldalról) 

hevületükben hallatlan bátorsággal okoznak botrányt, hisz 
– úgymond – az újat keresik, s ez hallatlanul izgalmas 
jelenség. Ennek kapcsán persze szó esett még az úgyneve-
zett ,,graffitisek” tevékenységéről is, mely téma minden 
alkalommal és több szempontból is felbosszant. Elsősor-
ban azért, mert a vakolatba vagy magába a falba karcolt 
ábrákat megnevező graffiti kifejezést a Párizsban élt foto-
gráfus, Brassai foglalta le még a 20. század első felében 
egy speciális technika és jelenség megnevezésére. Másod-
sorban  pedig  azért,  mert  ezeknek  az  égvilágon 
semmi köze nincs azokhoz a többségükben primitív spray-
firkákhoz, melyeknek művészetként való megnevezése 
nem csupán jó szándékú eufemizmus, de annak megvallá-
sa is, hogy hovatovább a destruktív gesztusok is átírhatók 
konstruktívvá. 

Ez persze vonatkozik a kiállítótermekben látható kortárs 
képzőművészet egy részének művészettörténészi értelme-
zésére  is, mely vagy nem tudja, vagy nem  akarja  

tudni, hogy már régen nem valamiféle permanens rene-
szánszról, megújulásról van szó, hanem arról a feje tetejé-
re állt értékrend elfogadásáról, amelyben művészetként 
tálalva szerepelhetnek bármiféle extremitások, a deviancia 
különféle megnyilvánulásai, vagy éppen a provokatív, 
romboló gesztusok is, mint amilyenek például egyes 
neoprimitív módon sokkoló performanszok.  

Már csak a tanulság kedvéért is érdemes például évről 
évre megnézni egy tágan értelmezett fiatal generáció 
krémjének, a Derkovits-ösztöndíjasoknak a kiállításait. Az 
itt látható művek mögötti szellemi attitűdre ugyanis már 
sok éve jellemzőek a jól értesült agyalások, a bennfentes 
reflexiók, a túltechnicizáltság, a ,,jópofa”, groteszk ironi-
zálás vagy éppen a tömegkultúra egyes momentumainak 
művészeti jelenségként való tálalása, s engem évről évre 
éppen ez az egysíkúság, az aktuális trendbe, a rezervátum-
létbe való engedelmes belesimulás lep meg leginkább. Az 
úgynevezett ,,lázadó fiatal művészek” engedelmes yuppie 
konformizmusa. 

 

2. A magányos alak 
 

Nos, ez elé – a belátom, a kelleténél kissé nagyobb pre-
cizitással és terjedelemben felfestett – háttér elé kellene 
nekem ez alkalommal megjelenítenem egy oda nem illő 
főalakot: Péterfy László szobrászművészt, aki fent említett 
fiatalokkal ellentétben valóban nonkomformista, külön 
utas, megátalkodott ember, mert zavarba ejtő következe-
tességgel ragaszkodik bizonyos vélt értékekhez. Úgy 
gondolja például, hogy érdemes hagyományos eszközök-
kel és anyagokkal dolgozni, hogy a felhasznált anyag által 
diktált törvényszerűségeket komolyan kell venni, hogy 
szellemmel kell átitatni az anyagot, hogy az képes legyen 
művészetté lényegülni, hogy igenis érdemes a művészeti 
hagyományok tárházában kutakodni, s még a népművészet 
is bőven kínálhat tanulságokat, s hogy a művészetben 
igenis léteznek örök érvényű szabályok és értékek. 

De ne tovább! Már ennyi is elég, hogy kirajzolódjon 
előttünk egy reménytelenül avítt, konzervatív figura. Rá-
adásul szobrai többnyire figurálisak, s ha mindez még nem 
lenne elég, hozzátehetjük: műveiből nem hiányoznak a 
kulturális gyökereire való utalások (liberális nyelven fo-
galmazva: ,,magyarkodik”), de még a pátosz sem. 

Péterfy László tehát olyan reménytelen figura, akit vala-
mirevaló művészettörténész egyszerűen még besorolni 
sem hajlandó saját rendszertanába, nem hogy a toplistáját 
gyarapítaná vele. Egy ilyen vájtszemű művészettörténész-
nek olyan kínos lehet a létezése, mint a zoológusnak 
mondjuk a kacsacsőrű emlősé, vagy a hangyászsünöké, 
amely néhány elenyésző deviáns kedvéért a már korábban 
jól bevált rendszertanba az emlősök egy külön alosztályát 
kellett beiktatni a másik két meglévő mellé, ahová a sok 
ezernyi többi emlősfajt sikerült már beszuszakolni. 

Péterfy Lászlóról és műveiről hallgatnak is a szakma 
megmondó emberei. De van is miről! A sárospataki műve-
lődési ház előtt tör a magasba két monumentális mészkő 
oszlopszobra, melyek egyike a nagyszentmiklósi kincs 
,,égberagadás” jelenetét, míg a másik a csodaszarvas alak-
ját idézi meg. Dombóváron az Illyés Gyula emlékére 
készített kopjafája, a Wekerle-telepen Kós Károly bronz-

szobra, Székesfehérváron pedig tizenhat, fából faragott 
királyszobra van. A siófoki evangélikus templomba a 
föltámadott Krisztust, a paksi római katolikus templomba 
pedig Krisztust angyalokkal faragta meg. A Győri Bencés 
Gimnázium kápolnájában két vörösréz lemezből készült 
angyala, Tokajban pedig Szent István kőből és bronzból 
készített alakja látható. De készített 1956-os és második 
világháborús emlékműveket és Tatabánya Fő terére egy 
krómacél Életfát is. 

Ha képzeletben végigtekintek ezen a – korántsem teljes 
– mű-együttesen, elsősorban is a felhasznált anyagok 
sokfélesége lep meg, másodsorban pedig valamiféle ma-
gasba törő emelkedettség, mely sokszor formailag is meg-
nyilvánul. Példaként említhetném a két sárospataki osz-
lopszobrot éppúgy, mint a kopjafa- vagy az életfa-
motívumot, de talán leginkább a magasban lebegni látszó 
Krisztus- és angyalalakjait.  

Ezen műveket – mint fentebb már utaltam rá – szinte 
egytől egyig valami szokatlanul erős, férfiasan visszafo-
gott pátosz hatja át. 

De van itt még valami! Kevesen tudják Péterfy László-
ról, hogy alkotói tevékenysége mögött nem csak a szoká-
sos képzőművészeti iskolázottság áll – a kolozsvári Ion 
Andrescu Képzőművészeti Főiskolán festő szakon diplo-
mázott –, hanem mélyenszántó néprajzi-népművészeti 
tanulmányok is, melyek formai hatásai nem mutathatók ki 
ugyan a felületen, de tevékenységének egyik sarokkövét 
képezik. 

Nemrég kaptam meg tőle páratlan kitartással végzett, 
több évtizedes kutatásainak és gyűjtőmunkájának doku-
mentumát, a ,,Marosszék régi sírkövei” című könyvét, 
melyet több száz rajza illusztrál. 

                                               (Folytatás a 13. oldalon) 
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(Folytatás a 12. oldalról) 

Tudni való róla az is, hogy az amatőr képző- és iparmű-
vészeti mozgalomban a fafaragást és a népi mesterségeket 
támogató szervező mozgalom vezetője, meghatározó 
egyénisége, egy ideig pedig a Népművelési Intézet igazga-
tóhelyettese volt. 

Végül, ami Péterfy László portréját tovább színezi, s ami 
számomra talán a legérdekesebb momentum: ott volt a 
szerveződő neoavantgarde mozgalom kezdeteinél, a híres-
hírhedt Balatonboglári Kápolna Tárlatok 1970-es indulá-
sánál  is. De csak az első évben. Aztán  kihátrált  a  

számára egyre harsányabbá és viharosabbá váló esemé-
nyek sodrából. 

Igazi közösségi ember tehát, akinek jelenlétét nem lehet 
nem észrevenni a kortárs magyar képzőművészetben, 
illetve bátran fogalmazom meg általánosabb érvénnyel is: 
a magyar kultúrában. 

Péterfy László tagja a Magyar Művészeti Akadémiának. 
1999-ben Magyar Művészetért díjat és Kodály Zoltán-
díjat, 2000-ben pedig a Magyar Köztársasági Érdemrend 
Tisztikeresztjét kapja meg. Ami persze még egyáltalán 
nem jelenti azt, hogy helyére került volna a magyar szob-
rászművészetben. 

 

3. A csontok 
 

Fentiekből kiderülhetett, hogy Péterfy László éppúgy 
mestere a fának, mint a kőnek vagy a fémeknek, de úgy 
tűnik: nemrégiben – talán éppen a népi kézműves mester-
ségek tanulmányozásakor? – rátalált a csontra is, erre a 
mondhatni mágikus anyagra. Mert a csont nem  csupán 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a test bomlása utáni állapotot, a pusztulást, a halált asszo-
ciálja, hanem lévén a test legkevésbé romlékony része, 
ambivalens módon a halál utáni továbblétezést is. Talán 
ezzel függ össze, hogy a csontvelőt sok népnél a lélek 
lakhelyeként tartják számon. 

Az ószövetségi Ezékielnél olvashatjuk: ,,Ezt üzeni az Úr, 
az Isten a csontoknak: Nézzétek, éltető leheletet adok 
belétek és megelevenedtek.” (Ez 37,5) 

A magyar táltosok és szibériai sámánok szükségszerűen 
meglévő fölös csontjai is arra utalhatnak, hogy ezeknek az 
embereknek a lélekereje erősebb vagy több, mint a többi-

eké. Egyes szibériai népek óvakodnak az elejtett nagyva-
dak csontjainak összetörésétől, mert ezzel megölnék a 
bennük rejtező lelket, és ezzel meggátolnák ezen állatok 
továbbszaporodását. 

A germánok Thór istene pedig a mítosz szerint arra is 
képes volt, hogy a kocsiját húzó két bakkecskét leölje, 
húsukkal megvendégelje barátait, majd az állatok sértetlen 
bőréből és csontjaiból újra életre keltse őket. Jellemző 
momentum, hogy Thór kérése ellenére az egyik szereplő 
az ízletes csontvelőért felhasítja az egyik csontot, s ezért 
az egyik bakkecske sántán kel életre. 

Az állat életerejének megőrzésével függ össze az ószö-
vetségi tiltás is, mely tiltotta a húsvéti bárány csontjainak 
összetörését (Kiv 12,46). Az újszövetségi Húsvéti Bárány, 
Krisztus lábszárcsontjait sem törték össze az Írás szerint 
(Jn 19,31–37), míg a mellette megfeszített két latorral 
megtették ezt. 

A csontok tisztelete – bármily pogány momentumnak is 
tűnik – a keresztény középkorban sosem látott módon 
kapott új értelmet mint ereklyekultusz. 

Az ember csontjainak összessége – az emberi csontváz – 
megszemélyesítése középkori ábrázolásokon ambivalens 
szimbolikát takar, mert nem pusztán az emberi test rom-
landóságára, de egyúttal a lélek halhatatlanságára is utal, 
mint ahogyan arra már fentebb is utaltam. Az úgynevezett 
,,haláltánc-ábrázolások” groteszk élettelisége is a halál 
ténye mögé mutat, ahol az élet ciklikusságába vetett hit, az 
új életre születés, az újjászületés eszméje rejlik. 

Nos, valami ehhez hasonló mágiát űznek Péterfy László 
itt kiállított művei is, ezek az új élettel telített, másfajta 
létre varázsolt állatcsontfigurák, amelyek korábbi művei-
hez hasonlóan a magasba, a spirituális létezésbe vágynak. 

Megelevenítésük csak olyan reménytelenül korszerűtlen 
és kórszerűtlen embernek sikerülhet, aki egy kicsit még 
mindig érzi az őt körülvevő természet már-már utolsókat 
ziháló lélegzetének ritmusát, és aki művész-felmenői közt 
tudhat olyan lényeket, mint amilyen például a Kalevala 
szampót ácsoló Ilmarinen kovácsa volt. 

                                                 Szemadám György 
                                              festőművész, művészeti író 
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Családkutató klub 
 

Nagyon örülünk annak, hogy eddig megjelent cikkeinkhez sok hozzászólás, kiegészítés érkezett. Ezeket gondosan 
feljegyezzük és továbbra is várjuk észrevételeiket.  

Áprilisban Hasenberg Gyulánét kerestük fel otthonában, a vele készült beszélgetésből közlünk ebben s hónapban 
részleteket. Az írás magnófelvétel alapján készült, az elbeszélő szavain nem változtattunk. 

 Pichler Gabriella 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hasenberg Gyuláné  

Heim Borbála 
1921. november 25. 

 
A Heim nagyszülők bogdányiak 

voltak, de mi lényegében itt nevelőd-
tünk Visegrádon, a Széchenyi út 10-
ben, ahol most a Graczár Irén lakik. 
Anyám Szedlacsek lány volt. A Szé-
chenyi utca 10-ben a házat a nagypa-
pa építette, 1914-ben rakták be a 
kaput, mikor kitört a háború. Most 
már más kapu van. A házhoz volt egy 
nagy kert. 

A nagypapa Szlovákiából szárma-
zott, nagyon szigorú, de nagyon józan 
gondolkodású ember volt. Szerette a 
családját, nem volt kocsmás. Kőfara-
gással foglalkozott, a Salamon-
toronynál meg a várban is dolgozott. 
Itt a hegyoldalban kitermelték a követ 
és azokat faragták az építkezésekhez. 

A Schült dédnagymamámra emlék-
szem. Aranyos volt, ha jött azokban a 
hosszú sváb szoknyákban, előtte a 
khittli. Mindig előkotorászott a zse-
bekből valami cukrot. Mindig akadt 
nála valami. Fonott kis kontya volt, 
fejkendőt viselt. Ők, a Schülték csak 
németül beszéltek. Én a nagymamám-
tól és az édestestvérétől, a Schült 
Száli nénitől (a Scheili Laci bácsi 
anyukája) tanultam meg svábul. Még 
a Schült Tóni és az asztalos Szepi 
bácsi voltak testvérek, négyen. A 
Száli néni volt a központ, ott gyűltek 

össze mindig. Nagy ház volt, több 
gyerek.  

A Szedlacsek családban volt sok 
tragédia, öt gyerekből négyet eltemet-
tek. A Jancsi mamája gyerekszülés-
ben halt meg. Őt is a nagymama 
nevelte föl. Egy a Dunába fulladt – ő 
Maroson dolgozott, délben lementek 
fürödni, bekerült egy forgóba. Vácon 
fogták ki. 

A mi anyánk három gyerekkel jött 
haza (Matild, ő Pestre került, a Nóra, 
Valentinné és én). 

Mindennel vigyázni kellett, mert 
drága volt. Akkoriban lényegében 
nem volt semmi különlegesség. Egy-
szerűen éltünk. Napi étkezés a bab, 
káposzta, tészta volt. Sült tészták 
akkoriban nem voltak nálunk, esetleg 
bukta. Minden héten kenyeret da-
gasztottunk. Volt egy nagyobb 
vajling. 2-3 kg liszttel csináltuk, úgy, 
mint egy kalácsot és krumplival. 
Vittük minden héten a pékhez, vagy 
hosszúkás vagy kerek szakajtóban, 
kinek mije volt. Mi a Schubauer 
pékhez jártunk, ide a Széchenyi utcá-
ba, ahol a Ricsi lakik. És persze a 
sütésért fizetni kellett. Filléreket. 
(Akkoriban 2-3 fillérért már kaptunk 
a boltban cukorkát.) 

A pénteket mindig megtartottuk, 
minden péntek böjt volt. 

Halat is ettünk, nem sűrűn, de min-
dig jöttek a marosiak hallal (visegrádi 
halászról nem tudok). Házaltak. 
Többféle hal volt.  

Régen karácsonykor nem halat et-
tünk, hanem mákos gubát. Csináltunk 
finom kelt tésztát, rudakat, fölvágtuk, 
aztán tejjel leforráztuk, majd mákkal 
traktáltuk. A leves borleves volt. Ez 
volt Szenteste. Mi gyerekek tejlevest 
kaptunk. A tejet felöntöttük vízzel, 
hogy kiadósabb legyen. Kis cukrot, 
sót és tésztát bele. 

Karácsonykor egyébként mindig 
disznóhús volt. Karácsonytájt voltak 
az ölések. Volt mindig hurka, kol-
bász. 

A nagymama a háztartást vitte, a 
kertet, az állatokat. Sokat dolgozott. 
Volt baromfi, disznót minden évben 
vágtak. Kiskoromban volt kecske is. 
Az adta nekünk mindig a tejet. Min-
den reggel jött a kecskepásztor, va-
lami Fröhlich nevezetű, és vitte a 
házaktól a kecskéket. Volt disznó-
pásztor is. A Duna-parton volt a 
legelőjük. Följebb volt a teheneknek 
is legelő. Akinek volt tehene, kihaj-
totta oda. Az ökröket nem, azoknak 
dolgozni kellett. Tehenük volt, így 
tej, túró, tejföl – a Gerstmayeréknek, 
a Schubaueréknek, a Schüsz-
terléknek, a Schandliéknak, a 
Meszárekéknak stb. Sokan tartottak, 
csak inkább maguknak. Lehetett 
egyes helyekről hordani is. De jöttek 
Kisorosziból, sőt Börzsönyből tejet, 
túrót, tejfölt árulni. A börzsönyiek 
beszóltak minden házba: Khaufens 
Topfe, Rahm! Svábul beszéltek. 
Hátyiban hoztak mindent. Nagyon jó 
túrót, tejfölt hoztak. 

Visegrádon jártam iskolába. Egy 
osztályba jártam a Schubauer Bözsi-
vel, a Schwartz Nusival, a Friedrich 
Elzával, ők a temető felé laktak. 

 Emlékszem a Boros Paulára. Öreg-
lány volt. Velünk szemben lakott a 
Széchenyi utcában, a Kochen-házban. 
Nagyon vallásos volt. Szegény annyi-
ra félt, hogy állandóan rémisztgették. 
Mindig ketten-hárman át kellett men-
ni hozzá aludni. 

A kisiskolában palatáblára írtunk. A 
palavessző könnyen tört. Mindig sok 
darab lett belőle. Tele volt vele a 
tolltartó. Később, a 3. és 4. osztály-
ban tintával írtunk. Mártogattuk a 
tollat. Egyszerű kis lapos füzetek 
voltak. A nyelvtankönyv is vékonyka 
volt. 

Később tanított a Szabady. Igazsá-
gos volt, de nagyon szigorú. Még a 
lányokat is a padra fektette és meg-
verte. Az  volt  a  deres. Akkor  adta,  
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ha nem fogadtak szót, vagy rendet-
lenség volt. 

 Nagymamámék már a háború előtt 
is nyáron kiadták a lakást nyaralók-
nak. Két hónapra. Mi hátul egy nyári 
helyiségben voltunk. Általában a 
Klingerék laktak nálunk. Ők nagyobb 
család voltak. Pesten volt az állandó 
lakásuk. Az egyik család a Klinger-
házban lakott a Jung Bözsiék mellett, 
ez lényegében most is Klinger-ház. A 
szülők ott laktak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A nagypapa, 

Szedlacsek István 
 

Többen voltak testvérek, az egyik a 
Dörre-házban, a másik itt nálunk 
nyaralt. 

Azért kellett mindig kiadni, hogy az 
ember rendbe tartsa a házat és az 
adóját kifizesse. Mindennel vigyázni 
kellett. 

 Fakitermelés után – mikor az erdé-
szet megcsinálta magának a méterfát 
– megengedték, hogy az emberek 
pirklt – rőzsét – csináljanak. Mi is 
mentünk. Nyáron az üstházban mos-
lékot főztünk meg vizet melegítet-
tünk, rőzsével fűtöttük föl. Az üst 
még itt van, itt kinn áll. Megnézheti-
tek… 

Az első házasságom 1942-ben volt. 
A férjemék – Koncsek László – ere-
detileg erdélyiek voltak. A papa mint 
királyi csendőr került ide. 

Csak a család volt az esküvőn. Volt 
menet, koszorúslányok is. Az én 
tanúm a Siposék voltak, az asztalos. 
Ő volt az én keresztapám. 

Először a Széchenyi utcában lak-
tunk. Ott születtek a gyermekeim is. 
Két fiúgyermekemet eltemettem. Az 

egyik kétéves volt, a másik hathóna-
pos. Három nap alatt a kettőt. Az 
egyiket temettem, a másik a ravatalon 
volt 1946-ban. Akkor volt az ukrános 
hasmenés járvány. Akkor a faluban 
több gyerek meghalt. Hiába hívtuk a 
Kokas Esztert, ő volt a gyerekorvos, 
nem tudott segíteni. Utána jött ez a 
két lány. Hála Istennek, fel tudtam 
őket nevelni. Szépek, okosak és jók. 

Az első férjem is meghalt aztán, 
sokáig volt beteg. Kijutott nekem a 
bajból a fiatalságomban.  

A férjem kereskedőként dolgozott 
Óvári Gyula bácsinál Schubauer 
Géza boltjában. Ez a Rév utcában az 
iskolával szemben volt. Az 1930-as 
évek végén lett bővítve ez a nagy 
kereskedőház. Először Örschlaeger 
volt a nevük, csak utána magyarosí-
tották. Ott mindent lehetett venni: 
lisztet, cukrot, cipőt, cipőfűzőt, szö-
get, stb. Szatócsboltok voltak akkori-
ban, sok bolt volt Visegrádon. Volt a 
Neiser-üzlet, a Friedrichék, a Hoff-
mann-házban is üzlet volt, a Grósz 
bácsi.  

A kis boltokban, ha valaki nem tu-
dott fizetni, volt felírás. Hol kifizet-
ték, hol nem. Néha ráfizetése volt a 
kereskedőnek. Vigyázott a boltos, 
nem mindenkinek adott. A 
Friedrichék adtak, mert utána nap-
számban ledolgozták nekik. Ott vol-
tak a szőlők meg a földek. Oda járt a 
legtöbb ember a faluból, akik nem 
tudtak fizetni. Volt mindenhol egy 
adóskönyv. A boltosok batyuzni 
mentek a városba, Vácra vagy Pestre. 
A hátukon cipelték haza az árut. A 
férjem is úgy került ide az 
Óváriékhoz.  

Én a háború után kezdtem dolgozni. 
Ott volt a bolt, ahol most a fodrászat 
van. Ez volt az első állami üzlet, 
addig csak maszekok voltak. A Fle-
ischer volt a vezető. Én a pénztárban 
dolgoztam. Itt dolgozott a férjem is. 
A liszt ládában volt és ilyen nagy 
kanál hozzá, papírzacskó és mérle-
geltük. 

Akkor nem voltak elektromos hűtő-
szekrények. Kellett tárolni jeget. 
Szekérrel hozták a Dunáról télen a 
jeget, s vermekben tárolták. A So-
ványék előtt volt jégverem (ott a 
Holdampféknak hentesüzletük volt), 
a két lépcsőt kellett elmozdítani, oda 
dobálták be a jégtáblákat. A temp-
lomnál – a Zöldék boltja előtt és az 
óvodával szemben is – ez náddal volt 

lefedve. Persze volt még jégverem 
hátul a Malom-völgyben is. A bol-
tokban nagy jégszekrények voltak. 
Minden nap jéggel lettek föltöltve. 
Vödörrel vagy kosárral lementek a 
jégverembe és felhozták a jeget. Így 
tartósították a tejet, felvágottat. 

Amikor a Jancsi megnősült, eljöt-
tünk a Széchenyi utcából. Igényel-
tünk a tanácsnál lakást, s a Dávid- 
házban ezt kiutalták nekünk. Azóta, 
már 50 éve, itt lakom. A Dávid Ká-
roly neves építész volt, úgy tudom, 
nagy családja, 5 gyereke volt. Ezt a 
házat valószínűleg államosították. Itt 
több család is lakott mindig, ebben a 
lakásban laktak a Mojzesék. A Dávid 
család tagjaiból vannak még Vise-
grádon. Ide kötődnek. 

Szeretek itt lakni. Van egy kijára-
tom a hegy felé. Nagyon szép. Most 
virágzik az aranyeső. 

Később újból férjhez mentem. A 
Gyulával 12 évet éltem együtt. Már 
régóta özvegy vagyok. Ő is boltos 
volt. Ott ismerkedtünk össze. Az apja 
felvidéki házaló kereskedő volt. 
Hárman voltak testvérek, az egyik a 
Hasenberg Pisti apukája volt. 

 Szórakozni nemigen jártunk. Nagy 
volt a korkülönbség a házasságban. 
Nem voltunk bálosok. Nagyon nyu-
godt, jó kedélyű ember volt.  

Én sem voltam kötekedő sem a csa-
ládban, sem a munkahelyen. Inkább 
félreálltam. Sok szép nem jutott ne-
kem az életből, de a gyerekeimben és 
az unokáimban mindig sok örömöm 
van. 

Lejegyezte:  
      Fieszl Béláné és Kiss Károlyné 

 

Köszönet! 
 

A Visegrádi Hírek hasábjain sze-
retnék többek nevében köszönetet 
mondani Varga Brigittának, aki a 
nyugdíjasok tornáját nagy lelkese-
déssel, fáradságot nem ismerve, 
jókedvet teremtve végzi közöttünk. 
Az együttlét ideje alatt kedves egyé-
niségével igyekszik megfáradt tes-
tünk felfrissítésében segítségünkre 
lenni.  

Hálásan köszönöm mások és a ma-
gam nevében is! 

Pándi Jánosné 
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NEMZETISÉGI OLDAL – Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat 

 
EGY KISSÉ PILLANTSUNK BE  

A MÚLTBA… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egy május 1-je a Telgárthy-réten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Egy régi szüreti felvonulás 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lakodalom volt a mi utcánkban 

 
 KITEREGETETT TITKOK 
 

 Szeretném kitépni magamból 
 A sok felgyülemlett, 
 Gondosan őrzött titkot. 
 
 Tisztán, fehéren kiteregetni, 
 Nem hagyva rajta 
 Szennyező foltot vagy piszkot. 
 
 Lásd, a gyarló is ember, 
 Ha megtisztult, 
 Küzdve sorssal, szerelemmel. 
 

                                      (Schandl Lajos) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Egy kihalt generáció úrnapi körmenete  
(1974) 

Ma már csak 3-4-en élünk 

Régi lányok  
az akkori 

sapka divatban 
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Tanévkezdés 
az Áprily Lajos  

Általános és Alapfokú 
Mővészeti Iskolában 

 

Az augusztus 31-i ünnepélyes tan-
évnyitón 146 gyermeket köszöntöt-
tem, közülük 19-en az első osztályt 
kezdik a 2005/2006-os tanévben. 
Őket szüleiken kívül elkísérték az 
óvó nénik is. Legfiatalabb tanulóink-
nak nem ismeretlenek a tantermek, az 
udvar – tavasszal jártak már nálunk, 
és a csarnokban tartották a sportfog-
lalkozásokat. 

A nagyok örömmel üdvözölték 
egymást, volt mesélnivalójuk bőven! 
A hévízi és obergünzburgi táborok 
élményeit még sokáig emlegetik 
majd. Táboraink támogatásában nagy 
részt vállaltak Visegrád Város Ön-
kormányzata, a Német Kisebbségi 
Önkormányzat, az Utilis Kft., a Vi-
segrádi Ásványvíz Kft.  

A szülők segítségét külön itt köszö-
nöm meg, hiszen fogadták a parajdi 
gyerekeket, a táborozóknak lekvárt, 
savanyúságot  adtak.  Legfő- 

képpen azzal segítettek, hogy a gye-
rekeket elengedték a táborokba vagy 
ketten közülük el is kísérték őket. 
Köszönet Gyurián Máriának és Ko-
vács Gézánénak a közreműködésért. 

A következő tanévben Parajdra ter-
vezzük a külföldi táborunkat. 

Iskolánkban legszembetűnőbb vál-
tozás a két épület közötti udvar új 
burkolata. Az élénk színű kőlapok 
vidámmá teszik ezt a várakozó részt, 
az udvar többi részére is elkészültek 
a tervek – megvalósításukra a jövő 
évben kerül sor. 

A tanév adatai: 
1. osztály: 19 tanuló;  
of.: Izsák Veronika 
2. osztály: 18 tanuló;  
of.: Tisza Zoltánné 
3. osztály: 11 tanuló;  
of.: Scheili Éva 
4. osztály: 19 tanuló;  
of.: Pálmainé Vas Zsuzsa 
5. osztály: 24 tanuló;  
of.: Paulusz József 
6. osztály: 16 tanuló;  
of.: Jeneiné Vörös Margit 
7. osztály: 16 tanuló;  
of.: Szomoryné Szimeth Judit 

8. osztály: 23 tanuló;  
of.: Szigetiné Lőrincz Mária 
Napközis csoportok:  
1–4. osztály: Fehér Piroska 
2–3. osztály: dr. Anda Istvánné 
A tanulószoba (5–8. oszt.) szerkeze-

tileg átalakult. Az ebéd után szakkor-
repetálásokat biztosítunk a tanulók-
nak, hétfőtől csütörtökig két párhu-
zamos órában és ezeken minden, a 
tanár által javasolt tanuló is részt vesz 
majd. A fél négyes busz indulásáig 
felügyeletet biztosítunk az utazóknak. 

Az étkeztetés több csoportban tör-
ténik, tanári felügyelettel. Úgy gon-
doljuk, hogy a tanulószoba így tölti 
be valódi feladatát. A szakköri fog-
lalkozások 15 óra után kezdődnek. 

Személyi változás: szolfézst és éne-
ket Horváth Enikő, az alsóban német 
nemzetiségi nyelvet Nagyné Boros 
Éva tanítja. 

Új és „régi” kollégáimnak sok si-
kert, jó egészséget, tanulóinknak szép 
eredményeket kívánok az új tanévre!     

Schmidt Péterné  
                                   igazgató 

  

Az én hangszereim 
 

2. hely 
 

Szerző: Németh Petra (7. osztály, HANE jelige) 
 

A hangszereimmel álmodtam. Furcsa egy álom volt. Tu-
lajdonképpen mindig is arról ábrándoztam, hogy egyszer-
re játszom mindegyiken: a trombitán, a zongorán és a 
furulyán. 

Az első szokatlan esemény az volt, hogy kaptam egy 
meghívót egy koncertre. Nagyon megörültem neki, mert 
pont azokat a műveket tűzték műsorra, amelyeket én is elő 
tudok adni. Kicsit gyanúsnak találtam, hogy a hangverse-
nyen fellépő zenekar három hangszerből állt, éppen azok-
ból, amelyeken játszom. Nagy izgalommal vártam, hogy 
elkezdődjön az előadás. Amikor kigyulladtak a fények a 
színpadon, majdnem leesett az állam, amikor megláttam, 
hogy hangszereim életre keltek, és maguktól játszottak. 
Nagyon tetszett a trió játéka, és büszke voltam magamra, 
hogy a három hangszer hibátlanul szólalt meg. Bezzeg, ha 
próbán veszem őket a kezembe, nem mindig sikerül úgy, 
ahogy szeretném! 

Reggel, mikor felébredtem, elgondolkodtam, hogy mi-
lyen jó volt hallgatni őket, és jó érzés töltött el, hogy tu-
dok rajtuk muzsikálni. 

Helyesbítés 
 

Előző számunk 6. oldalának 1. bekezdésében (VI–PA tá-
bor) a Schmidt név helyett Schült értendő! 

A hibáért az érintettektől elnézést kérek!           (B. I. szerk.) 

Nosztalgia 

 

A völgy üzent. Nem, mint rég volt, farkasokkal,  
    a havason, 
csak szelíd széllel, kikericsekkel, motozó levéllel, 
patakcsobogással és kökénnyel, amit a dér érlelt, 
üzent az ősz, hogy holnapra már kertjeink alá oson. 
 
Várjuk is, nem is, az ember ebben magatehetetlen, 
mint a nyár, az is csak szemlél és kivár:  
    Maradjon? Menjen? 
Itt már úgyis lehetséges lesz az eddig lehetetlen, 
felhő sincs: esik; ökörnyál csomók úsznak a berekben. 
 
Szeretem járni Gizella felé az elvadult utat. 
Bőven sudarasak a nyírek, a nyárok, és az árok 
televénye közt aszfaltot mutatóba se találok, 
 
a hajdan volt ,,műremek” mára siralmas képet mutat, 
mint ahogy csak kevesünkben él már a ,,megvolta”  
    tudat. 
Évszakok jönnek, mennek, – maradnak a múltbeli  
    álmok. 
 
    (Visegrád, 2005. augusztus 27.)  
 
                                                         Magyar László 
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Néhány gondolat a játszótérrıl 
 

Mielőtt bárki azt hinné, hogy kukacoskodom, előre kije-
lentem, hogy örülök a ,,Polgár játszótér” megújulásának. 
De Abonyi Géza cikke kapcsán néhány dolog eszembe 
jutott, és azt hiszem, hogy ezekkel kiegészülve teljes a 
kép. 

Először is ezen a mondaton kerekedett el a szemem: 
,,Mert hogy másik játszótér meg nincs”. De igen is van! 
Visegrádon hat játszótér van, ha jól tudom. Kettőt tart 
fenn a Pilisi Parkerdő Rt., egyet a Telgárthy-réten, egy 
másikat pedig a Mogyoró-hegyen (mellesleg ez a legna-
gyobb játszótér). Úgy tudom, még megvan – bár nem 
ellenőriztem – a Sziget utcában az a játszótér, melyet az 
ott lakók létesítettek minden csinnadratta nélkül. A ne-
gyedik a ,,Polgár játszótér”, és az önkormányzatnak van 
két játszótere, ez hat. Az önkormányzatiból az egyik zárt, 
ez az óvoda kertjében található, de ez nem jelenti azt, 
hogy nem lenne, és épp oly gondot kell rá fordítani, mint a 
többire. És elérkeztünk az én szívem nagy bánatához: a 
művelődési ház kertjében lévő játszótérhez. Mintha az 
nem is lenne. Pedig van. 

Véletlenül éppen jelen voltam azon a testületi ülésen, 
ahol megszavazták a ,,Polgár játszótér” felújításához 
szükséges  pénzt, felszólaltam, és mindamellett, hogy  én  

is helyeseltem a ,,Polgár játszótér” felújítását, felhívtam a 
képviselők figyelmét arra, hogy a művelődési ház kertjé-
ben is van egy játszótér, mely igen elhasználódott. (Itt kell 
megjegyeznem, hogy több visegrádi polgár ajándékozott 
vagy készített játékot erre a játszótérre – az erről szóló 
írásokat a Visegrádi Hírekben olvashatták –, nekik na-
gyobb gondjuk van rá, mint az önkormányzatnak.) Meg-
hallgattak, és mintha mi sem történt volna, tovább ment az 
ülés. Egyik fülükön be, másikon ki; úgy látszik, Abonyi 
Gézáén is, mert a cikk írásakor még csak eszébe sem 
jutottunk. 

Pedig a művelődési ház kertjében lévő játszótér sokkal 
nagyobb, sokkal csöndesebb helyen van, teljesen körülzárt 
(ezért biztonságosabb), és ezt is igen sokan használják. 
Sőt, az utóbbi időben egyre többen, mert az EU jegyében 
a ,,Polgár játszótér”-re olyan hintát szereltek fel, amelyet a 
három év alatti gyerekek nem tudnak használni (ezt az 
anyukák mondják, én nem próbáltam ki). Ez csak a rossz 
májam volt, hiszen valóban örülök a felújításnak. 

Tehát tisztelt Képviselő-testület, kedves Géza! 
Nincs még itt a Kánaán, van még egy sokkal nagyobb 

feladat játszótérügyben, ahhoz is ilyen nagy lelkesedést és 
sikert kívánok. 

                                                          Mikesy Tamás 
művelődésiház-vezető 

 
A fák nem nőnek az égig…,  

de a tettek sem! 
 

Kedves Virág! 
Az ötlet jó! De ha látod, hogy senyvednek a fák, 

miért nem láttunk kannákkal szaladgálni? Tudod, a 
járdát a lakóknak kell takarítani. Szólhatnál a többi-
eknek is. Az úttestet a GAMESZ-nak, de ha nem 
állsz be a kocsival este, a seprőkocsi nem tud alatta 
rendet tenni reggel. 

Amúgy a GAMESZ igenis locsolt. 
Ölelünk: 

Gamesz fun club 
 

Véget ért a nyár, 
 

és véget értek a zenei rendezvények is. Én személy 
szerint hozzá szoktam tenni, hogy hála Istennek. 
Azért, mert minden gond nélkül, és azt hiszem, jól is 
sikerültek. Ugyanezt mondják Dunabogdányban is, 
ahol szintén évek óta zajlanak hasonló rendezvé-
nyek. Hogy miért említem Dunabogdányt? Azért, 
mert a két település nem lát egymásban konkurenci-
át, vetélytársat. Onnan is jönnek ide nézők, innen is 
mennek oda. Ez így jó és természetes – mondhatjuk 
–, és így is van. Ami a legjobb, hogy még segítjük is 
egymást. Például a dunabogdányi rendezvényhez 
Jung Vilmos adja kölcsön mindig ingyen oda a 
kompját, a dunabogdányiak hasonlóképpen adtak ide 
egy remek zongorát az egyik hangversenyhez. 

Remélem, jövőre is szép nyarunk lesz, minden 
szempontból ezen leszünk. 

Mikesy Tamás 

Városnapi rendezvények 2005. 
 

Nem szeretnék hosszasan írni a városnapi rendezvényekről, 
egyrészt mert még nagyon frissek az élmények, másrészt én 
nyilván elfogult vagyok, ezért másoknak kell véleményt alkotni. 
Amit viszont bátran le merek írni, az az, hogy minden esemé-
nyen nagyon sokan vettek részt. Ez alapján elmondható, hogy a 
lakosság minimum 2/3-a, 3/4-e részt vett valami eseményen. 
Szerintem ez nagyon jó. Megmutatja azt, hogy vannak olyan 
események, melyek mindenkinek szólnak, eljönnek az emberek, 
és a hétköznapoktól függetlenül tudnak egymáshoz szólni, 
együtt szórakozni. Erre találtuk ki ezt az eseményt, és azt hi-
szem, ebben rejlik a sikere. 

Itt mondok köszönetet mindenkinek, aki segített. Azoknak, 
akik előre vállaltak feladatokat, és azokat legjobb tudásuk sze-
rint meg is oldották, de azoknak is, akik helyben felismerték a 
teendőket, és nem voltak restek fáradni, tenni valamit, még ha 
apróságnak látszott is az. Köszönöm mindenkinek! 

Ilyenkor szokták mondani: ,,Jövőre, veled, ugyanitt!”       MT 
 

Tisztelt Visegrádi Sakkbarátok! 
 

Örömmel tudatjuk, hogy Visegrád sakkcsapata a 2005/2006. 
évi sakkbajnokságban indulási jogot szerzett a megyei I/a osz-
tályban. Az ötfős csapatban erősítésként szentendrei és környé-
ki sakkozók is szerepelnek. 2005. október 8-ig még lehetőség 
nyílik a csapatba kerülésre. A jelentkezéshez két igazolvány-
képre van szükség.  

Kérem mindazokat, akik szeretnék, hogy Visegrád sakkcsapa-
ta elsősorban visegrádiakból álljon, és ezért sakktudásukat meg 
akarják mutatni a VSE sakkcsapatában, jelentkezzenek a 06 
(70)270-8337-es telefonszámon vagy a Mátyás Király Művelő-
dési Házban Mikesy Tamásnál.  

Mindenkit szeretettel várunk! Hajrá Visegrád!  Gróh Dániel 
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ÖKOISKOLA LETTÜNK 
 

Az ország több ezer alsó- és középfokú oktatási 
intézménye közül elsőként 144 iskola vehette át 
2005. június 3-án az ÖKOISKOLA címet. A 
Dunakanyar Erdei Általános Iskola hosszú 
évek óta a környezeti nevelés, a fenntarthatóság 
pedagógiája terén kiemelkedő eredményeket 
mutat fel, ennek köszönhetően a 144 díjazott 
iskola között szerepelt. 

A címet három évig viselheti az adott intéz-
mény; ez idő alatt egy 70 pontos kritériumrend-
szer legalább 25 pontjának kell megfelelnie. 

A DEI folytatva eddigi környezeti nevelési 
munkáját, az elkövetkező három évben még 
nagyobb hangsúlyt helyez arra, hogy az intéz-
mény minden működési területét áthassa a kör-
nyezettudatosság. (A szigorú feltételek kiterjed-
nek pl. az anyag- és energiatakarékosságra, a 
hulladékkezelésre, az étkezésre, az adminisztrá-
cióra, arculatra stb.) 

Az ÖKOISKOLA pályázatot az Oktatási Mi-
nisztérium és a Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium hirdette meg a fenntarthatóságra 
nevelés jegyében, s az ÖKOISKOLA cím mind-
azon iskolák minőségjelzője kíván lenni, amelyek 
vállalják, hogy mindennapi életükben egyre na-
gyobb teret nyerjen az ökoszemlélet. 

 Farkasné Polgár Izabella 
                                         környezeti nevelő 

  

JÓZSEF ATTILA 
 

BOROS KESERŰSÉG 
 

 Öblös mellel szeptemberbe 
 vad dalokra fenekedve, 
 nekikeserülve most, 
 rajt’, igyunk egy huzamost! 
 Égjen a bor fene kedve, 
 s forrjon át a dús erekbe, 
 hát igyunk egy huzamost! 
 
 Egyik kortyra jő a másik – 
 ifjú fogam úgyse vásik, 
 fejem úgyis szürke lesz, 
 a bánattól szürke lesz. 
 Hejh, én láttam a bokáit, 
 hajh, de bor a bátorság itt 
 s nagy-sanyarú ünnep ez. 
 
 Bor, cselédem, így veszünk el, 
 egymást égetjük tüzünkkel, 
 hajh, de virul az a lány! 
 Hejh, de szép is az a lány! 
 S élni mégis keserűn kell – 
 ha veszni kell, hadd vesszünk el, 
 csak viruljon az a lány! 

Fellegek 

 

Borongós lett az ég alja a Fellegvár Óvoda felett a nyári szünet 
utolsó napjaiban. Ebben az óvodában az a szokás, hogy a szünet 
utáni első napon minden óvó és dajka néni egy teljes munkanapot 
annak szentel, hogy rendbe teszi (a nyári festés, költözködés után) 
csoportszobáját. Ami azt jelenti, hogy ceruzák kihegyezve, babák 
felöltöztetve, az öltözőben és mosdóban jelek kifestve – szóval, 
minden előkészítve ahhoz, hogy a régi és új ovis jól érezze magát. 
Köszönöm mindazoknak, akik e jó érzést elősegítették, s széppé 
varázsolták az óvoda mosdóját. Nevezetesen: a Pfeifer családnak, 
Oláh Peti szüleinek és a KÁOSZ üzletház vezetőinek. 

Természetesen az óvoda épületén kívül is megtörténtek volna az 
előkészületek… 

És innen kezdtek tornyosulni a Fellegek: az udvar (melynek a ter-
vek szerint már készen kellett volna lennie, tudniillik felújították) 
feldúlva, idegen emberekkel, gépekkel tele, a kertben térdig érő fű, 
hiszen nem tudtak lemenni a fűnyíróval. Könnyű elképzelni: jön a 
hároméves, tele várakozással, vele jön a mamája, és ő is tele van 
várakozással. Várakozni máris lehet, mert a bejutás az oviba csak 
pallón lehetséges, s az lassan megy. Ha már bejutott, kommunikál-
ni elég nehéz, zúgnak a gépek, sírnak a kicsik, tanácstalanul tekint-
getnek az anyukák. Aztán az óvó néni úrrá lesz a helyzeten, egé-
szen a következő akadályig. 

Mert a Fellegek gyűlnek: mesélni, aludni kéne, de döng a kala-
pács, berreg a Barkas, sikít a fűrész. Se anya, se otthoni ágy, se 
nyugalom! 

És nem tudtunk kilátni a fellegek alól: hőség lett, a kicsikkel nem 
lehet vándorolni a városban, próbáljuk meg a kertet! Ott meg (miu-
tán csetlettünk-botlottunk, de lejutottunk) nem látszottak ki a fűből 
a gyerekek. 

Aztán lassan oszlani kezdtek a Fellegek: lenyírta Anti bácsi a fü-
vet, gyerek-felnőtt kupacolta, kicsi-nagy halomba hordta, kivonul-
tak az idegen bácsik, vitték a gépeiket is, lassan már értjük egymás 
szavát, s tényleg csendes a csendespihenő. 

Köszönöm munkatársaimnak derűlátásukat, toleranciájukat, re-
mek helyzetfelismerésüket, mert ez a két hét nem a szakmáról 
szólt, hanem a gyerekekhez fűződő szeretetükről, beleérző képes-
ségükről. Köszönöm a beszoktató anyukáknak, hogy nem a sze-
müknek, hanem az érzéseiknek hittek, hitték, hogy lesz ez jobb is. 
Ígéretet kaptunk, hogy néhány nap múlva minden Felleget elfúj a 
szél, süthet már a Nap a Fellegvár Óvodában. 

Régen kezdtünk ilyen népes csapattal, mint a 2005/2006-os neve-
lési évben.  

A kiscsoportban jelenleg 22 gyermek jár, de a létszám év végére 
27-re duzzad. Akik a helyzetet kezelik: Gyurián Mária, Kőhalmi 
Ágnes, Szinay Gézáné. 

A középső csoportba is érkeztek új gyermekek, s a régiekkel 
együtt 24-en vannak. Mindhárom csoportban létszámfölényben 
vannak a fiúk, természetesen itt is. Az idejáró gyermekeket Imre 
Gáborné, Szalai Dóra, Tóth Józsefné tanítgatja minden szépre-jóra. 

22-en vannak a nagycsoportosok: 8 kislány és 14 fiú. Érdeklődő-
ek, nyitottak, kedvesek. Az iskolai életre Dobó Istvánné, Schandlné 
Herr Margit, Tóth Ferencné készíti fel a nagycsoportosokat. 

Változatlanul biztosítunk logopédiai ellátást a rászoruló gyerme-
keknek: Kati néni heti két alkalommal foglalkozik a gyermekekkel.  

                                                        Dobó Istvánné óvodavezető 
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A nyári zenés rendezvényekrıl 
 

Az idei nyárra is megjelent a műsorfüzet, mely immár 
hagyományt teremtve hívogatott a Zenés Nyári Esték 
Visegrádon 2005. hangversenysorozatra július 23. és 
augusztus 27. között. Gazdag, színes választékból állt az 
idei koncertsorozat is: kamarazene (Nádor quartett), szó-
lóéneklés (Timothy Bentch), barokk zene (Kónya István), 
zenekar [Dunakanyar (Zene-)Baráti Kör], kamarazenekar 
(Érdi Kamarazenekar). Mindegyik műsort szép számú 
hallgatóság érdeklődése kísérte, jellegénél fogva más-más 
hangulatot, élményt nyújtva. A Nádor quartett örömzené-
je, Timothy Bentch magával ragadó személyisége, Kónya 
István kis hangszertörténeti előadása, a fiatal zenebarátok 
felejthetetlen műsora igazi zenei csemege volt, csakúgy, 
mint az augusztus 27-i záró hangverseny.  

Hagyománya ennek a nyári rendezvénynek, hogy fellé-
pési lehetőséget biztosít egy Pest megyei művésznek, vagy 
művészeti csoportnak. Idén az Érdi Kamarazenekar elő-
adásában hallhattuk barokk szerzők (J. S. Bach, A. Vival-
di, J. G. Albrechtsberger) műveit. A zenekar érdi zeneta-
nárokból, művészekből alakult, s művészeti vezetőjének 
neve talán sok visegrádinak ismerősen cseng, hiszen 
Rédai Erzsébet Bánóné Rédai Annának a testvére. Talán 
ennek is köszönhető, hogy ezen a hangversenyen az elő-
zőekhez képest több visegrádi jelent meg, s az előadás 
annyira elnyerte a hallgatóság tetszését, hogy Vivaldi 
Négy évszak Nyár tételének utolsó témáját meg kellett 
ismételni. 

Bizton állíthatjuk tehát, hogy Visegrád város ismét szín-
vonalas programkínálattal gazdagította a térség kulturális 
életét. A műsorválasztás igényes, ugyanakkor mind hangu-
latában, mind terjedelmében tekintettel van arra, hogy 
nyáron nem hosszú és nehéz műveket hallgat szívesen a 
zeneszerető hallgatóság. Az is bebizonyosodott, hogy a 
templomnál jobb helyszínt nem találhatott volna a szerve-
ző Mikesy Tamás, akinek köszönjük, hogy önkormányzati 
és pályázati támogatással évről évre biztosítja ezt a prog-
ramot. Mint ahogy azt is neki köszönhetjük elsősorban, 
hogy az augusztus 20-i programokat is az ünnephez méltó 
módon tarthatta meg Visegrád város lakossága.  

Népes közönsége és nagy sikere volt a 19-i Duna-parti 
koncertnek. A dunai vízi színpadon második alkalommal 
lépett fel a Duna Szimfonikus Zenekar Schwartz József 
karmester vezényletével. Különös varázsa ennek a kon-
certnek, hogy a zenei élményt a Duna vizének fényjátéka, 
a csillagok ragyogása csak fokozza. Ennek megkoronázá-
sa az ugyancsak színvonalasan lebonyolított tűzijáték volt. 
S hogy Visegrád nyári zenei palettája teljes legyen, meg 
kell említeni államalapító királyunk, Szent István ünne-
pén, augusztus 20-án, a templomban tartott ünnepséget, 
melyen a Kecskés együttes adott műsort. 

Összegezni szerettük volna Visegrád nyári zenei rendez-
vényeit; egyrészt, hogy reflexióinkat megosszuk az Olva-
sókkal; másrészt, hogy kedvet ébresszünk az elkövetkező 
hangversenyekhez. 

M. A.–B. I. 

Tánctáborban voltam…Tánctáborban voltam…Tánctáborban voltam…Tánctáborban voltam…    
 

Még júniusban nagy meglepetésben volt részem az isko-
lában: Bene Éva tanár néni elmondta, hogy lehetőség van 
egy német nemzetiségi tánctáborban részt venni két gye-
reknek a nyári szünetben, és rám gondolt meg a barátnőm-
re, Paulusz Annára, hogy mi kapjuk ajándékba ezt a lehe-
tőséget az egész évi szorgalmas munkánkért a népismeret 
órákon, ahol német táncokat tanultunk.  

Nagyon boldog voltam, anyukámék is nagyon örültek, 
így nagyon vártam az augusztus 7-ét, bármilyen jó prog-
ramjaim is voltak a nyáron. Aztán végre eljött a nagy nap 
és utaztunk. Józsi bácsi vitt el bennünket, és nem is volt 
időm azon gondolkodni, hogy életemben először egyedül 
vagyok, távol a szüleimtől, mert annyira jó volt minden. 
Rengeteg új, kedves gyerekkel ismerkedtem meg és a 
tanár nénik is nagyon aranyosak voltak.  

Egy nagyon szép vendégházban laktunk, Szigetúj-
faluban. Minden nap délelőtt táncórák voltak, ahol nemze-
tiségi táncokat tanultunk, délután pedig kézműves foglal-
kozások voltak, és német énekeket tanultunk.  

Az egyik nap kis csoportokra osztottak bennünket, és 
minden csoportnak más helyre kellett elmennie riportot 
készíteni. Ez nagyon érdekes volt, én a polgármesteri 
hivatalban voltam a csoportommal. A kérdéseinkre kapott 
válaszokból egy tablót kellett készíteni minden csapatnak.  

Az utolsó napon, péntek este az egyik tanító néni nagyon 
finom gulyást főzött nekünk bográcsban, és miután meget-
tük, 11 óráig buliztunk, ez volt a búcsúest. Szombaton 
egész délelőtt készülődtünk a fellépésre, mert 3 órakor 
jöttek értünk, és mi egy műsorral vártuk a szüleinket, ami 
azokból a táncokból állt, amit egész héten itt tanultunk. 
Összesen 14 új táncot tanultam meg. A tanító nénik egész 
délelőtt a hajunkat fonták, aztán ebéd után csomagoltunk, 
és öltöztünk, mert jöttek a szülők.  

Már nagyon izgatott voltam, hiszem egy hete nem láttam 
sem az aput, sem az anyut, és nagyon hiányoztak. Aztán 
végre megjött mindenki, és együtt átmentünk a művelődé-
si házba, ahol a bemutató volt. Ott mindent megmutathat-
tunk, ki voltak téve a riportjaink és az összes dolog, amit a 
héten készítettünk.  

Mikor visszamentünk a vendégházba, finom uzsonnát 
kapott mindenki, és indultunk haza. Annával egész úton 
meséltünk anyuéknak és a mamámnak a kocsiban, míg 
haza nem értünk, mert olyan sok minden történt velünk. 
Sok új barátot is találtam. De azért nagyon jó volt haza-
jönni, a kiscicáim sokat nőttek egy hét alatt, és a szobám 
is hiányzott már, bármilyen jó is volt a táborban. Apukám-
tól kértem és ő megígérte, hogy jövőre is elmehetek, ha 
nem kapok ajándékba egy ilyen szép lehetőséget, akkor is. 
Ennek nagyon örülök, mert nagyon-nagyon jól éreztem 
magam.  

Köszönöm szépen Éva néninek és az igazgató néninek, 
hogy rám gondoltak és a Német Kisebbségi Önkormány-
zatnak, akik kifizették a tábor költségeit. 

Bártfai Zsófia 
                                                                     (4. osztály) 
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,,Maradj velünk, Uram!” 
 

Ez a bibliai mondat volt a mottója az idén már negyedik 
alkalommal megrendezett hittantábornak augusztus 1–4-ig 
Kisorosziban. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 2005-ös év az Eucharisztia – az Oltáriszentség – éve. 

Innen adódott a tábor témája is. Délelőttönként elolvas-
tunk és megbeszéltünk egy-egy részt a Szentírásból. A 
történeteket el is játszottuk dramatizálva. Kézműves fog-
lalkozásokon készítettünk egy nemezképet – amely a 
templomban megtekinthető –, kenyértésztát dagasztottunk, 
kemencében kisütöttük, és a vacsorához jóízűen elfo-
gyasztottuk. Szalmából díszeket, fonatokat készítettünk. 
Délutánonként métáztunk, a Dunában fürödtünk. Az esti 
tábortűznél énekeltünk, megbeszéltük a hagyományos 
,,őrangyaljátékot”. Szerdán eljött Turi András és Jámbor 
Rita zenészházaspár, akik aratási énekeket, népszokásokat 
tanítottak. 

Röviden összefoglalva ez történt az idei táborozásunkon. 
Megköszönöm Kalász István atyának és a Hitoktatási 

Felügyelőségnek, hogy anyagilag is támogatták a táboro-
zást, valamint a Bene házaspárnak, Karaba Ilonának és 
Budai Zsuzsannának a tábor megszervezésében és lebo-
nyolításában nyújtott segítséget. 

A táborozásról készített fényképeket a templom előteré-
ben lehet megtekinteni. 

Szabóné Mayer Katalin 
 

,,Sziget” öt-tusa 
 

                               – Pingpong 
                               – Kockavetés 
                               – Csocsó 
                               – Lengőteke 
                               – Darc 

Értékes díjak! 
Büfé! 

Szeptember 18-án (vasárnap) 15 óra 
Sziget utca 5. 

Nevezés a helyszínen: 300 Ft/fő 
Általános iskolásoknak, ifjúsági tagoknak: 100 Ft/fő 

Érdeklődni a 06 (30) 251-6383-as számon lehet 
Visegrádi Ifjúsági Sziget Egyesület 

 Szigeti Antal Teremlabdarúgó Kupa 
 

A kupa kezdete: 2005. október 24.  
Nevezési díj: 25.000,– Ft/csapat 
Nevezés határideje: 2005. október 10. 
Sorsolás: 2005. október 17.  
    Magyar László Tornacsarnok, 19 óra 
Érdeklődés és nevezési befizetés:  
    Bártfai István 06 (30) 251-6383 
    Eisele Gábor (26) 397-204 
Szabályok:  
– A csapatok egységes felsőrészben kötelesek pályára lépni; 
– Nevezni max. 10 főt lehet, ebből igazolt focista legfeljebb 

3 fő; 
– A 18 év alatti és a 40 év feletti igazolt játékosok, ill. a 

kapus nem számít igazoltnak; 
– NB-s labdarúgók 16 év felett nem játszhatnak a kupán; 
– Alsó korhatár 14 év; 
– A nevezésen fel kell tüntetni az igazolt játékost, a kapust, 

valamint a csapatkapitányt, ill. annak telefonszámát; 
– Csapatonként a pályán egyszerre csak két igazolt játékos 

tartózkodhat; 
– A játékban 4 + 1 fő, min. 3 + 1 fő vehet részt, csere korlát-

lan; 
– A hazaadott labdához a kapus csak lábbal érhet, kivéve, ha 

a hazaadás fejjel történt. Amennyiben a hazaadott labdát a 
kapus kijuttatja az alapvonalon túlra, szögletrúgás követ-
kezik. Egyéb esetben a kapusról nincs szöglet; 

– Középkezdésből rúgott gól is számít; 
– Becsúszás, talpalás, bíróval való vitatkozás kiállítással jár; 
– Durva, sportszerűtlen viselkedés, rendbontás, szándékos 

rongálás a teljes kupán való játéktól eltiltást eredményez-
heti; 

– Akit 2×2 vagy 5 percre kiállítanak, az az azt követő mérkő-
zésen nem játszhat; 

– Ki nem állás esetén 0:0 a gólarány, 3 pont a másik csapaté; 
– Amennyiben egy csapat 3 alkalommal nem áll ki, kizáródik 

a bajnokságból. Ezzel minden velük játszott eredmény au-
tomatikusan törlődik; 

– Győzelem 3 pont, döntetlen 1-1 pont, vereség 0 pont; 
– A helyezések eldöntése a pontszám, az egymás elleni 

eredmény, a gólarány, ill. a több rúgott gól alapján törté-
nik; 

– A nevezésen fel nem tüntetett fontos, ill. hamis adatok 
súlyos büntetéssel járnak; 

– Óvási díj 2.000,– Ft; 
– Visszalépés esetén a nevezési díj nem jár vissza. 
                Bártfai István 

Kirándulás Szlovákiába 
 

A VSZE kétnapos kirándulást szervez tagjainak Szlovákiá-
ba. A szabad helyekre várjuk kívülállók jelentkezését is.  

A programban szerepel Selmecbánya, Körmöcbánya, Sze-
pesvár, Lőcse, Rozsnyó és Krasznahorka vára.  

Időpont: október 1–2.  
Részvételi díj: kb. 10.000 Ft, mely tartalmazza az utazás, 

szállás, ellátás és belépők árát.  
Jelentkezés: a (20) 415-0020-as telefonszámon. 

                                                                     VSZE vezetőség 
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A városnapi rendezvénysorozat üde színfoltja volt 

Íjászverseny a palotakertben 
 

A tavalyi kezdeményezés immár hagyománnyá vált. A 
városnapi rendezvénysorozat részeként ismét gyerekek 
mérték össze tudásukat az íjászat ,,tudományában”. Nagy 
meglepetésre a versenyzők létszáma az előző évhez képest 
szinte a kétszeresére nőtt. Az idén így 48 induló volt a 
három korcsoportban.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Munkában a jövő Tell Vilmosai… 
 

Már órákkal a verseny előtt nagy volt az izgalom, a ké-
szülődés. A gyerekek gyakoroltak, a hiányos felszerelése-
ket egészítették ki az utolsó pillanatokban, sőt olyan is 
akadt, aki a készülődő verseny hangulatát látva gyorsan 
beszerzett egy íjat, és elindult a versenyen. A gyerekek 
felnőtteket megszégyenítő komolysággal láttak neki a 
célok leküzdésének. Öröm volt látni a sok ,,apróságot”, 
hogy minden külső segítség nélkül, önállóan is remekül 
helyt álltak.  

 

Az íjászverseny alábbi eredményei is ezt támasztják alá: 

I. korcsoport  
(8 évesig) 

1. RÉTI GÁBOR, Visegrád, Áprily Lajos Általános 
és Alapfokú Művészeti Iskola 

2. Sebestyén Veronika, Dunaharaszti 

3. Mikeházi Anton, Visegrád, Dunakanyar Erdei Iskola 

II. korcsoport  
(8–11 évesek) 

1. ZERINVÁRY LŐRINC, Tahitótfalu 
2. Bognár Ferenc, Visegrád, Áprily Lajos Ált. Iskola 

3. Patócs Márton, Visegrád, Dunakanyar Erdei Iskola 

III. korcsoport  
(11–14 évesek) 

1. CZVIKOVSZKY SEBESTYÉN, Visegrád, Duna-
kanyar Erdei Iskola 

2. Czvikovszky Szilveszter, Visegrád, Dunakanyar Erdei 
Iskola 

3. Bogdán Kata, Dunabogdány 

A díjakat Nicola Paulini, Obergünzburg alpolgármeste-
re, valamint Kalotay Árpád Visegrád alpolgármestere adta 
át. Az értékes díjak, valamint a különdíjak is Mikesy Ta-
másnak, a Mátyás Király Művelődési Ház vezetőjének 
köszönhetők.  

A verseny létrejöttében Szőke Mátyás és Eőry Csaba 
nyújtott segítséget, melyet ezúton is köszönünk! 

A szervezők 

Családi házak  
tervezését 

és kivitelezését vállaljuk 
 

↸ 
 

DORCA KFT.  
 

Telefon: 
06 (20)  9604-288,  06 (26)  585-171 

 

Visegrádon külön bejáratú  
kétszobás lakás kiadó!  

Érdeklődni lehet:  
06 (30) 966-9288  

vagy 06 (26) 398-287 

REDİNYSZERELÉST, 

-JAVÍTÁST 
vállalunk 

Tel.: 06 (30) 746-1713, 
06 (30) 749-1643 

 

SZOBAFESTÉST,  
MÁZOLÁST, 

TAPÉTÁZÁST VÁLLALOK 
TELEFON: 06 (30) 9744-969 

 

Hirdessen a Visegrádi Hírekben! 
Kedvező tarifák! 

Állandó hirdetőknek kedvezmény! 
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A Sziget Egyesület programjai 
 

A nyári szünet után szeptember 12-
től a régi programok folytatásával és 
új programok indításával ismét vár 
mindenkit a Sziget Egyesület közös-
ségi háza, a Sziget utca 5. szám 
alatt.  

Reményeink szerint mind többen 
fogják igénybe venni szabad idejük 
kellemes eltöltéséhez és egészségük 
megőrzéséhez a felkínált lehetősége-
ket. 

A nyitva tartás az eddig megszo-
kott; 17.00–21.30 óráig. 

Ebben az időben lehet igénybe ven-
ni a konditermet, az internetes szobát, 
illetve ezen az időn belül zajlanak a 
szervezett programok, az alábbiak 
szerint: 

Hétfő és szerda:  
17.30–18.20 óráig gyermek kick-

box edzés, 18.30–20.00 óráig felnőtt 
kick-box edzés. 

A kick-box emeli a test erőnlétét, 
nyújtja az izmokat, fejleszti az önfe-
gyelmet és az összpontosítás képes-
ségét. Különösen ajánlott nagy moz-
gásigényű, súlyproblémákkal küzdő 
vagy nehezen kezelhető, közösségbe 
nehezen illeszkedő gyermekek és az 
egész testüket megmozgatni vágyó, 
személyiségüket fejleszteni kívánó 
felnőttek számára. 

Kedd: 
18.00–20.00 óráig hastánc. 
E táncra nem feltétlenül, mint csábí-

tási eszközre kell gondolni, hisz örök 
időszerűsége sokoldalúságának kö-
szönhető. A test minden izmát har-
monikusan átmozgatja a legrejtetteb-
bektől  a  legláthatóbbakig.  Az  

ízületkímélő, testtartásjavító, ener-
getizáló mozdulatok segítik a helyes 
testtérkép, az egészséges közérzet, a 
testi-lelki-szellemi fittség elérését. 
Minden nőnek ajánlott minden élet-
szakaszban. 

Csütörtök:  
17.00–18.00 óráig tervezzük egy 

XL-klub indítását. 
Ennek lényege, hogy sokan küzde-

nek súlyproblémákkal és sokaknak 
egyedül „nem megy” a fogyókúra. 
Azt gondoltuk, egymást segítve, 
biztatva, egymás eredményeiből erőt 
gyűjtve, életkortól függetlenül, cso-
portosan könnyebb lesz megszaba-
dulni súlyfeleslegüktől azoknak, 
akiknek szükségük van rá. A klubban 
otthon is folyamatosan végezhető, 
személyre szabott zsírégető mozgás-
programot és táplálkozási tanácsokat 
kaphatnak a résztvevők, valamint egy 
közös tornaprogramon vehetnek részt 
minden alkalommal. A betegségek 
megelőzése érdekében minden élet-
korban tenni kell, ennek elmulasztása 
a későbbi időszakokban nem pótolha-
tó. 

18.00–19.00 óráig női torna 
19.00–20.00 óráig aerobic  
Péntek:  
18.00 órától a Primavera rene-

szánsz tánccsoport próbál. 
Szerencsére mind több fiatal jelent-

kezik a kondi terembe, sőt szeptem-
bertől egy „lánycsoport” is indul. Két 
új géppel emeltük a konditerem szín-
vonalát. Igény szerint mindenkinek 
személyre szabott edzéstervet állítunk  
össze és étkezési tanácsokat  

is adunk, hiszen a „testépítés” szó 
maga is elárulja, hogy fokozásról, 
növekedésről, építésről van szó az 
egészség megőrzésén túl, ezt pedig 
hozzáértés, helyes és fokozatos 
edzésprogram, valamint megfelelő 
táplálkozás nélkül nem lehet megva-
lósítani. 

Délelőtti programok: 
Szerdánként 10.00–12.00 óráig 

ismét indul a Baba-mama klub, a 
védőnő vezetésével és csütörtökön-
ként 10.00 órától nyugdíjas torna 
lesz.  

Nyugdíjasaink voltak a nyár folya-
mán a legkitartóbbak, ők vízi torná-
val edzették magukat folyamatosan, a 
strandon. 

Szeretnénk megköszönni a strand 
vezetőségének, hogy térítésmentes 
lehetőséget biztosított heti egy alka-
lommal e torna megtartásához, 
valamint az önkormányzatnak, hogy 
anyagi támogatásukkal segítették a 
vízi tornához szükséges eszközök 
megvásárlását, és egyéb programja-
ink megvalósításához segítséget 
nyújtottak!  

Szeptember végétől kezdődik a 
gyermek dzsesszbalett, valamint újra 
indul a társastánc.  

A felsorolt programokra jelentkezni 
lehet a helyszínen a fent megadott 
időpontokban vagy telefonon a 06 
(30) 251-6383-as telefonszámon. A 
csoportokhoz folyamatosan is lehet 
csatlakozni. 

Minden érdeklődőt szeretettel vá-
runk. 

Bártfai István 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visegrádon 
gyönyörő panorámával 

rendelkezı 

hét szoba összkomfortos 
lakás 

(panzió) 
a Thermál Szálló mellett 

teljes berendezéssel együtt 
kiadó, bérbeadó! 

 

Érdeklıdni lehet: 
06 (30) 520-3554-es telefonon 
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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 nyitvatartási ideje: 
 

hétfő–péntek  9–18 óráig 
szombaton–vasárnap  9–12 óráig 

 

Várjuk szeretettel! 

 

INGATLANKÖZVETÍTŐ 
IRODA 

 

Különböző árfekvésű eladó 

             – családi házakat, 
             – üdülőket, 
             – telkeket 

keres ügyfelei részére 
 

Adásvétel esetén  
a szerződést lebonyolítjuk 

 

KÉT-TAKI BT. 
Ingatlanközvetítő 

2025 Visegrád,  
Mátyás király u. 23. 

 

Telefon:  
(26) 397-108 

06 (30) 9651-410 

PFEIFER PFEIFER PFEIFER PFEIFER     

TETİCENTRUM ÉS BARKÁTETİCENTRUM ÉS BARKÁTETİCENTRUM ÉS BARKÁTETİCENTRUM ÉS BARKÁCSBOLTCSBOLTCSBOLTCSBOLT    
 

Nagyszerő kedvezményekkel várja minden régi 
és új vásárlóját a volt tsz területén lévı üzletében! 

Szeptemberben kedvezményes áron kínáljuk az alábbi termékeket! 
ÉPÍTİANYAGOK: 

– ISOMASTER EPS-30                           2 cm  188,–/m2 
                             4 cm  390,–/m2 
                     5 cm  470,–/m2 
– ISOMASTER EPS-100                         2 cm  320,–/m2 
                     4 cm  667,–/m2 
                     5 cm  787,–/m2 
– ISOMASTER H-80                   4 cm  580,–/m2 
   (Dryvit)                    5 cm  695,–m2 
– ÜVEGSZÖVET (kínai)    122,–/m2 
– ÜVEGSZÖVET 160 g    175,–/m2 
– ISOTEX ezüst tetıfólia    105,–/m2 
– Solflex tél     135,–/m2 
– Solflex nyár     198,–/m2 
– Therwoolin szig.    listaár –35% 
– Terraplast tojásszig.    479,–/m2 
– Ceresit CM-9 csemperag.                    25 kg  988,– 
– Ceresit CM-11 fagyálló                        25 kg  1566,–/zs. 
– Ceresit CM-16 flex                                25 kg  3233,–/zs. 
– Fenyı főrészáru 2”    45.000,–/m3 

BARKÁCSTERMÉKEK: 
– Kézi körfőrészgép Extpl                  1200 W  8990,– 
– Palázó kalapács mágneses   1090,– 
– Gipszkarton körkivágó állítható   999,– 
– Gumipók 2 db                                   100 cm  169,– 
– Fafúró klt 6 db                                 300 mm  899,– 
– Locsolótömlı olasz                             25 m  1890,– 
– Trapézpenge 5 db    69,–  

Ezen felül minden horganyzott bádogtermékbıl 5% kedvezményt adunk! 
JÖJJÖN EL HOZZÁNK, MEGÉRI! 

2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 1005/3. Tel.: 06 (26) 590-023 

2025 Visegrád, Harangvirág u. 6. Tel.: 06 (26) 397-262 

Nyitva tartás: hétfő–péntek 7–16 óra, szombat 7–12 óra 

 

Már 8 éve a Szigeten 
KELEMEN KFT. 

GÁZ, VÍZ, FŐTÉS, SZERELVÉNY BOLT  
Tahitótfalu, Szabadság út 15.  

(bent a szigeten, 
a Kék Duna Szövetkezet udvarán, a váci rév felé) 
Hívjon!  Tel./fax: (26) 386-721, 06 (30) 951-5484 

Nyitva tartás: h–p 7.30–17.00, szo 7.30–12.00 
Ízelítőül AKCIÓS készülék árainkból: 

Vaillant PRO kéményes kombi, 24 kw  163.000 Ft 
Vaillant PRO turbó kombi, 24 kw  203.000 Ft 
Baxi Main kombi turbós, 24 kw  138.000 Ft 
Baxi ECO kombi kéményes, 24 kw  169.000 Ft 
Baxi ECO kombi turbós, 24 kw  200.900 Ft 
Baxi Luna kombi kéményes, 24 kw  197.000 Ft 
Baxi Luna kombi turbós, 31 kw  206.000 Ft 
Baxi Novula 601 tárolóval turbós, 28 kw  278.000 Ft 
Baxi Primeht 28 kw, fűtő kondenzációs  315.000 Ft 
Ferroli Domicompact 24 kw, turbó kombi  148.000 Ft 
Termomax 29 kw, PAB ECO 1001  
    tárolóval  296.000 Ft 
Termomax 24 kw, PAB ECO 1001 
    tárolóval  286.000 Ft 
Junkers EUROLINE 24 kw, turbós 
    kombi  198.000 Ft 

Radel radiátor listaár –19%! 
Készülék együttes vásárlásával plusz kedvezmény! 
Radel radiátor 1,25 lemezvastagság két rétegben 

kívül-belül festett! 12 év garanciával! 



Dunaferr radiátorok 



 
 
 
 
 
 
 
 

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 
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EMELKEDŐ NEMZET 
 

Az elmúlt hét azért volt óriási élmény a számomra, mert ez a néhány 
nap mutatta meg, nemcsak nekem, de az egész világnak, hogy a ma-
gyarság erkölcsileg mekkorát emelkedett. Hiszen nem mondom: voltak 
jelek rá eddig is. Még a tömlöcszerű elzártságban élő, elfeledtetett 
ember is érezte, hogy az ifjúságból más levegő csap felé, mint kortársai 
közül. De hogy a nemzet a gyötrésben és megaláztatásban így össze-
forrt, hogy diákok, munkások, katonák minden előzetes szervezkedés 
nélkül közös elszántságukkal így megszerveződhettek, a vezér nélküli 
felkelésnek ez a csodálatos látványa meghaladta nem reményemet, de 
képzeletemet. 

Az első alkalmi autóval én is Pestre jöttem, s szobámba zárkózva ide-
ültem, mint valami gépfegyver, az írógép mögé, hogy amíg bírom, 
kattogtassam. Gépem mellől arra a fiatal lányra gondolok, akinek a 
hírek szerint a Kálvin téri ház tetején valamennyi férfi társát kilőtték, s 
ő tovább jártatta a fegyvert, amíg csak az ő fiatal feje is oldalt nem 
konyult. Nem tudom, pontosan így történt-e, de az én szívemben ez a 
lány most a múzsa. Ő írta a ház tetejéről: ,,Rajta, öreg hullajelölt!” Ha 
én odaadtam a szép ifjú életem, mi az neked, szegény emberi marad-
vány, a magadét megtenni.” 

Részlet Németh László írásából 
(megjelent: az Irodalmi Újság 1956. november 2-i számában) 

 

MEGHÍVÓ 
 

Szeretettel hívjuk Visegrád város minden polgárát 
az 1956-os forradalom és szabadságharc 

49. évfordulójára rendezett 
 

ÜNNEPSÉGRE, 
 

melyet 2005. október 23-án (vasárnap) 
17 órakor tartunk a moziban 

 

Beszédet mond: 
Hadházy Sándor 

polgármester, 
majd  

az Áprily Lajos Általános 
és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói, zenetanárai 

verses-zenés összeállításával tisztelgünk 
a forradalom és hősei emléke előtt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nagy Imre beszédet mond október 23-án 
 

,,Kedves fiatal barátaim!… Szeretettel üd-
vözlöm a megjelenteket. Minden nagyrabe-
csülésem a magyar demokratikus ifjúságé, 
amely a mai demokratikus megmozdulásával 
és tettrekészségével elő akarja segíteni az 
akadályok leküzdését a szocialista demokra-
tizmus továbbfejlesztése útjából…  

A lelkesedésnek és tettvágynak azonban 
párosulnia kell a józansággal és felelősségér-
zéssel. Ennek hiánya nagy károkat tehet eddi-
gi demokratikus vívmányainkban, demokrá-
ciánk eddig elért eredményeiben. Vannak, 
akik ennek a kibontakozásnak az élére állnak, 
akik ezen fáradoznak. A kibontakozás lehető-
sége pedig a párton belüli tárgyalás és tisztu-
lás útja. Éppen ezért mindennél fontosabb 
megőrizni józanságunkat! Felelősségérzéssel 
és józansággal kell haladnunk ezen az úton 
előre, és előre is fogunk haladni. Az alkotmá-
nyos rend és fegyelem megőrzése a célunk, s 
ezen az úton előre akarunk és előre is fogunk 
menni…” 
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„Magasra száll az ember dallama” 
 

,,Áprily-hét anno” 
 

11. rész: 1996 – a millecentenárium  

és az 1000 éves magyar iskola éve 
 

1996 az alcímben jelölt évfordulókról volt nevezetes, s 
ezek ismét mozgalmassá tették az egész évet, a novemberi 
(Áprily-hét), decemberi programok mintegy megkoronáz-
ták az előző hónapok eseményeit. 

1996. augusztus 18–26. között rendeztük meg VI–PA 
táborunkat, melynek két fontos eseménye volt. Az egyik a 
parajdi gyerekek szereplése az augusztus 20-i visegrádi 
ünnepségen, majd ezt követően a magyar testvériskolák 
nemzetközi találkozóján való részvételünk Nádasdon, 
ahol az országból és a határon túlról 10 testvériskolapár 
rendhagyó tábori keretek között emlékezett közös múl-
tunkra, a honfoglalásra. 

Szeptemberben újabb helyi rendezvény erősítette a mil-
lecentenáriumi megemlékezéseket: Visegrád volt a hely-
színe, iskolánk a házigazdája a megyei vetélkedőnek és 
ünnepségnek, melyen mintegy 300-an jelentek meg. 
Ezeknek a programoknak a megrendezése sok feladatot 
adott a tantestületnek, a gyerekeknek, ugyanakkor szelle-
mi és lelki feltöltődést is nyújtott. Ezen előzmények után, 
talán nem véletlen, hogy az Áprily-hét témájául egy, rész-
ben a millecentenáriumhoz kapcsolható témát választot-
tunk: mégpedig a magyar iskola 1000 éves évfordulóját. 

996-ban a pannonhalmi bencés apátság iskolájával alapí-
totta Szent István királyunk az első iskolát, ezzel is be-
kapcsolva országunkat az európai keresztény kultúra él-
vonalába. 

A Honfoglalás 1100 Évfordulója Emlékbizottság ,,1000 
éves a magyarországi iskola” pályázatán jelentős támoga-
tást nyertünk ahhoz, hogy Dr. Brenner József néhai kollé-
gánk iskolatörténeti dolgozatát kiadjuk. Ennek nyomdai 
munkálataival nem készültünk el november 14-ig, így a 
könyv ünnepélyes bemutatására decemberben került sor.  

A november 11–16. között zajló Áprily-héten az 
,,ISKOLA” volt a fő témánk. A névadóhoz kötődő ha-
gyományápolás és a téma aktualizálása ismét minden 
erőltetés nélkül sikerült egyrészt Áprily iskoláinak, más-
részt a saját iskolánk múltjának bemutatásával. Kutatásra 
ösztönöztük a gyerekeket: írott források, szüleik, nagyszü-
leik emlékei alapján az iskolában valamikor működő taní-
tók, tanárok életpályájának bemutatására. Az Áprily-
napon ,,felolvasó délután” keretében hallgattuk meg az 
elkészült dolgozatokat Hell Ferencről, Gianits Józsefről, 
Turi Sándorról, Szikriszt Annáról, Lázár Ferencről, Dr. 
Brenner Józsefről, Szigeti Antalról, Vincze Eszterről, 
Szabady Béláról. Gondosan őrizzük ezeket a dolgozato-
kat, s remélem, ez a gyűjtőmunka folytatódik majd, s az 
iskola fennállásának 220. évfordulójára (2007-ben) teljes-
sé tehetjük a névsort. Az iskolai témakör mellett természe-
tesen foglalkoztunk az irodalommal is: mese- és próza-
mondó versenyt hirdettünk, melyen 44 tanuló vett részt. A 
legsikeresebbek nevét szeretném ebben a sorozatban is 
felsorolni: Márkosi Metta (1. oszt.), Csímár Péter, Nagy 
Tekla (2. oszt.), Watzek Borbála (3. oszt.), Kecskés Réka, 
Gróf Kinga, Friedrich Yvett, Csizmazia Tardos (4. oszt.), 
Márkosi Kitti, Bogya Mariann, Ribai Enikő (5. oszt.), 
Anda Sára, Márton Andrea, Bauer Szilvia (6. oszt.), 

Watzek Emerencia (7. oszt.), Molnár Gergő, Bártfai Beá-
ta, Jung Hédi, Fábián Kriszti (8. oszt.). 

A meghirdetett rajzpályázatra 13 tanuló készítette el al-
kotását, akik közül a legügyesebbek: Havér Miklós, 
Márkosi Metta (1. oszt.), Nagy Tekla (2. oszt.), Kreisz 
Kornél, Vígh Sándor (8. oszt.) voltak. 

Az 1996-os Áprily-hét egyik legnagyobb meglepetése, 
legörömtelibb eredménye az volt, hogy a szülők addig 
nem tapasztalt érdeklődést mutattak a meghirdetett nyílt 
tanítási napok iránt. Sok segítséget kaptunk a készülő 
iskolatörténeti kiadványhoz is fényképek és egyéb doku-
mentumok formájában. 

A hagyományos Áprily-hét programok közül megemlí-
tem a helytörténeti előadást, melyet Iván László történész 
tartott a fellegvár újabb kutatási eredményeiről. (A témá-
ban írt könyve megjelent és a könyvtárban hozzáférhető.) 

A szomszéd települések közül 1996-ban Dömössel is-
merkedtünk, az akkor még működő iskolával szerveztünk 
közös programokat. A szombati dömösi barangolásunkon 
is több mint 30-an vettek részt. Megnéztük a képtárat, a 
katolikus templomot, a prépostságot. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az iskola harangja 
 

Visszatekintve erre a millecentenáriumi évre, úgy gondo-
lom, hogy méltó volt iskolánk hozzáállása az évforduló-
hoz és a névadó szellemiségéhez, amit Dr. Brenner József 
,,A visegrádi iskola története 1923-tól 1953-ig” c. köny-
vének kiadásával és a könyv bemutatójához kapcsolódó, 
az 1897–1926. között kiadott ún. ,,Győrffy-féle népiskolai 
tankönyvek”-ből rendezett kiállítással és ünnepséggel 
tettünk teljessé 1996. december 19-én. 

Mezei Anna ny. igazgató 
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Városházi hírek 
 

2005. szeptember 15-i  
képviselő-testületi üléséről 

– A képviselő-testület közbeszerzési eljárást írt ki a vá-
rosközpont kialakítását segítő beruházás-szervezési, 
ingatlanfejlesztési, pénzügyi és jogi tanácsadó szolgál-
tatások nyújtására; 

– A képviselők elfogadták az önkormányzat 2005. év I. 
félévi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámo-
lót, ugyanakkor az előirányzat-módosításokról is dön-
töttek (lásd melléklet); 

– Módosították az Áprily Lajos Általános és Alapfokú 
Művészeti Iskola kötelező eszközfelszerelési ütem-
tervét, valamint a zeneiskolai térítési díjakat (lásd mel-
léklet); 

– Elfogadta a testület az Áprily Lajos Általános és Alap-
fokú Művészeti Iskola 2004/2005-ös tanévi munkájá-
ról szóló igazgatói beszámolót; 

– Együttműködés született az Ábel Térképészeti Kft.-
vel; 

– Az önkormányzat az erdélyi árvízkárosultak megsegí-
tésére – tartalékkerete terhére – 100,– Ft/lakos mérté-
kű segélyt biztosított; 

– A testület döntött arról, hogy a szentgyörgypusztai 
révnél gyalogos átkelőhely létesítésül, együttműködve 
Kisoroszi és Dunabogdány településekkel. 

 

KÖZMEGHALLGATÁS 
Visegrád Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

KÖZMEGHALLGATÁST 
tart 

2005. október 27-én, csütörtökön  
18.00 órakor, 

a Magyar László Tornacsarnokban 
Téma: 

a Löffler-bánya területén létesülő szálloda 
terveinek ismertetése 

 

EBZÁRLAT 
Visegrád város közigazgatási területén 2005. ok-

tóber 1–27. közötti időszakban – a rókák orális 
immunizálása miatt – ebzárlatot és legeltetési ti-
lalmat rendelek el.  

Az ebzárlat ideje alatt minden kutyát és macs-
kát a tartási helyén elzárva úgy kell tartani, hogy 
onnan ki ne szökhessen; kutyát tartási helyéről 
csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad ki-
vinni. 

Tóth Tivadar 
                                                               aljegyző 

A Dunakanyari  
és Pilisi Önkormányzat  

Többcélú Kistérségi Társulása 
 

a 2004. évi CVII. törvény és a 2004. évi  
LXXV. törvény alapján, 

önálló költségvetési szervként működő  
Szakmai Munkaszervezet 

vezetői állására  
pályázatot hirdet 

 

A pályázó feladata: 
l  a munkaszervezet irányítása, munkáltatói jogkör 

gyakorlása, 
l  a tanács döntéseinek előkészítése és végrehajtá-

sa, 
l  a munkaszervezet képviselete, 
l  a tanács feladat- és hatáskörébe tartozó állam-

igazgatási feladatok ellátása. 
 

A pályázó szakmai önéletrajzának tartalmaznia 
kell: 

A kistérségi területfejlesztési tanács feladatait is 
ellátó többcélú kistérségi társulás tanács munkaszer-
vezetének létrehozására, szervezeti rendjének kiala-
kítására vonatkozó elképzeléseit. 
 

Pályázati követelmények: 
l  jogi, közgazdasági egyetemi vagy államigazgatá-

si főiskolai, felsőfokú végzettség, 
l  területfejlesztés és közigazgatási szakterületen 

szerzett szakmai tapasztalat, 
l  kiváló szervező- és jó kommunikációs készség, 
l  felhasználói szintű számítástechnikai ismeret, 
l  legalább egy idegen nyelv (angol, német, fran-

cia) középfokú ismerete (C típusú állami nyelv-
vizsga), 

l  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
l  saját használatú személygépkocsi, 
l  B kategóriás jogosítvány. 

 

Pályázat elbírálásakor előnyt élvez: 
A Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcé-

lú Kistérségi Társulás településeit, a társulás által 
ellátott feladatokat, illetve intézményeiket ismeri, és 
pályázatírás terén jártassággal bír. 

Az állás 2005. december 1-jétől tölthető be; a ki-
nevezés határozatlan időre szól. A bérezés tekinteté-
ben a Ktv. Szabályai, illetve a Szentendrei Polgár-
mesteri Hivatal közszolgálati szabályzata irányadó. 

A pályázatot 2005 október 31-ig „DPÖTKT” jel-
igével a 2000 Szentendre, Városház tér 1–3. címre 
kérjük eljuttatni. 



Dunakanyari és Pilisi Önkormányzat  
       Többcélú Kistérségi Társulása 
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Európa itt épül 
 

A Vargabetű Klub-Műhely Egyesület az Európai Unió 
támogatásával hozta létre a BIRS irodát, ahol Budapestről 
és a Szentendrei Kistérségből várja azokat az alacsony 
végzettségű fiatalokat (16–26 éves korig), akik munkahe-
lyet vagy iskolát, tanulási lehetőséget keresnek, de ta-
nácstalanok a választásban, nem tudják pontosan, mit is 
szeretnének, vagy abban bizonytalanok, hogy elképzelése-
iket hogyan valósítsák meg. 

A Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kis-
térségi Társulása jóvoltából mostantól már nem szükséges 
beutazniuk Budapestre azoknak, akik igénybe kívánják 
venni szolgáltatásainkat. Október 11-től a BIRS munka-
társai minden kedden 9–12 óra között a Kistérségi 
Társulás által biztosított irodában is várják az érdeklődő-
ket. 

Címük: Szentendre, Duna-korzó 18. 
A BIRS-sel kapcsolatba kerülő fiatalokat mentor munka-

társaink fogadják, akik egyénileg foglalkoznak mindenki-
vel, többszöri találkozás és beszélgetés során segítenek  
megtalálni, kit  és  milyen  szakmák  vonzanak, és  

ezekből melyik az, ami a fiatal adottságainak, lehetőségei-
nek is megfelel. 

A BIRS-ben információval tudunk szolgálni a különbö-
ző képzésekről, tanfolyamokról, támogatásokról és sok 
álláslehetőségről. 

A fiatalokat megtanítjuk az önéletrajzírásra, felkészítjük 
őket a munkakeresés során adódó helyzetekre. Itt kipró-
bálhatják, hogyan kell telefonon jelentkezni egy állásra, 
mi várja őket egy felvételi beszélgetésen, hogyan kell 
sikeresen állást keresni. 

A BIRS minden szolgáltatása ingyenes! 
Állandó budapesti irodánkban pedig hétfőtől péntekig 9–

19 óra között várjuk a fiatalokat (szüleiket is) a BIRS-ben, 
ahol internetezni a klubprogramokon kívül is – egész nap 
– ingyenesen lehet! A BIRS iroda olyan fiatalos hely, 
amely kifejezetten jó terep az ismerkedésre, ahol rend-
szeresen vannak szabadidős programok, klubok. 

Címünk: Budapest III., Kaszásdűlő u. 5–7.  
Telefon: 06 (1) 454-0800  
e-mail: birs.info@enternet.hu 

 
Elek apó meséi  

a Fellegvár Óvodában 
 

Benedek Elek születésének évfordu-
lóján mesehetet rendeztünk az oviban. 
Mindhárom korosztálynak kiválasz-
tottunk egy-egy mesét, melyet a hét 
folyamán dolgoztunk fel. A kicsik 
meséje A ládikó című volt, melyhez 
egy igen díszes kis faládikót hoztak az 
óvó nénik – s hogy mi minden volt 
benne –, nos, erről szól a mese. Na-
ponta hallották a mesét, látták elbá-
bozva, és el is játszották. 

A középsősök meséje szóló szőlőről, 
csengő barackról és mosolygó almá-
ról szólt. Mindjárt kiderítették, hogy 
ezek őszi gyümölcsök, s készültek is 
rögvest a ,,Sályi piac” helyett a viseg-
rádira, s a ,,lipem-lopom a szőlőt” 
játék után irány a meserét. Furulya-
szóval repültek a népmesék birodal-
mába, s hallgatták ámulva, mi történt 
a királylánnyal, akit hazavitt magával 
az elvarázsolt királyfi. 

,,Hogy szeretsz Te engem, édes lá-
nyom?” – tette fel a kérdést az öreg 
király lányainak, s amikor a legkisebb 
így felelt: ,,Mint az emberek a sót, 
édesapám” – kezdődött a bonyoda-
lom. A nagycsoportosok igazi pogá-
csát sütöttek, kipróbálva, milyen az, 
ha nincs benne só. Persze sütöttek 
sósat is, és amikor délután megkínál-
ták szüleiket, volt fintorgás, csodál-
kozás. Mindenki a sósból kért volna 
még. Kíváncsiak voltunk, értik-e a 
gyerekek a mese nyelvezetét, vissza 

tudják-e adni a szófordulatokat. 
,,Urambátyám, öcsémuram… vissza-
fordul még édesapád szíve…” Értet-
ték persze, s miután ragasztottunk 
csillogó koronákat, felvettük a királyi 
palástot és mindenki szerepet talált 
magának, eljátszottuk Benedek Elek 
A só című meséjét. Olyan jó volt, 
hogy alig tudták abbahagyni. 

A mesehét végén mindenki mese-
könyv formájában hazavihette a saját 
meséjét, s elmesélhette otthon, hiszen 
kívülről fújták. 

Zajlanak a szülői értekezletek, már 
alig van sírás a kiscsoportban, s eljött 
a doktor néni megvizsgálni a nagyo-
kat. 

Múlt havi cikkemben megígértem, 
hogy beszámolok az udvar felújítási 
munkáinak alakulásáról, de sajnos, 
nem tudok beszámolni, mert nem 
alakul. Lassan már nem is értjük, 
most mi az aktuális ok, de a bejárati 
ajtónál gyönyörű kis sziklakert ké-
szült, s a másik oldalon is túl vagyunk 
a munka nehezén. Úgy gondoltuk, 
megcsináljuk, hiszen a mi feladatunk 
az esztétikai nevelés, a munkára neve-
lés, a példamutatás. Remélem, a kö-
vetkező havi beszámolómban már a 
munka befejezéséről mesélhetek. Aki 
nem hiszi… 

Dobó Istvánné  
                                   óvodavezető 

 

József Attila: 
 

ŐSZ 
 
Tar ágak-bogak rácsai között 
kaparásznak az őszi ködök, 
s vaskorláton hunyorog a dér. 

 
Fáradtság üli a teherkocsit, 
de szuszogó mozdonyról álmodik 
a vakvágányon, amint hazatér. 

 
Itt-ott kedvetlen, lompos, sárga  
                                        lomb 
tollászkodik és hosszan elborong. 
A kövön nyirkos tapadás pezseg. 

 
Batyuba szedte rongyait a nyár, 
a pirosító kedvű oda már, 
oly váratlanul, ahogy érkezett. 

 
Ki figyelte meg, hogy, míg  
                                       dolgozik, 
a gyár körül az ősz ólálkodik, 
hogy nyála már a téglákra csorog? 

 
Tudtam, hogy ősz lesz s majd fűteni  
                                       kell, 
de nem hittem, hogy itt van, ily  
                                       közel, 
hogy szemembe néz s fülembe  
                                       morog. 
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A Szép Visegrádért díj 
szeptemberi nyertesei 

 

 

Most nem a kerítésen belül, hanem kívül a járdán talál-
tunk olyan szépen kialakított és gondozott zöldterületet, 
amely akár példaként is állítható sok ingatlantulajdonos 
elé.  

A nagy parkoló és a Fő utca találkozásánál, a Fő utca 10. 
számú ház előtti járdaszakasz látható a mellékelt képen. A 
gyönyörű virágokat Illés Miklósné ültette még a tavasszal, 
és egész nyáron ott pompáznak nagy örömére és kedvére 
az arra járóknak. Természetesen nem egyedüli eset Vise-
grádon, hogy a kapun kívül, a közterületen is törődik a 
szép környezettel az ingatlan gazdája. Díjunkkal Illés 
Miklósnén kívül a többi, hasonló szemléletű visegrádi 
lakost is szeretnénk megtisztelni, munkájukat megköszön-
ni. 

Kedves Illés Miklósné, Ön a Szép Visegrádért díj szep-
temberi nyertese. Gratulálunk! 

 

Közeleg halottak napja és ilyenkor természetes, hogy 
mindenki szépíti, virággal díszíti elhunyt szeretteinek 
sírját. De ki díszíti és ápolja azok sírját, akiknek nincs élő 
hozzátartozójuk, vagy nem tudnak hollétéről? Ilyenkor 
sokszor a Gondviselés szokta megoldani a kérdést, úgy, 
mint az alábbi esetben. A képen azoknak a II. világhábo-
rúban elesett és Visegrádon eltemetett szovjet katonáknak 
a sírjai láthatók, akikről nem tudja senki hozzátartozó, 
hogy hol nyugszanak. A szovjet katonák sírjain mégis 
mindig szép virág virul, és a környezet egész évben gyö-
nyörűen rendben van tartva.  

Szebeni Márton és felesége évek óta saját pénzükből és 
saját fáradságukkal gondozzák ezeket a sírokat. Ha egy-
szer a visegrádi iskolában a gyerekek okulására történetet 
akarnánk mesélni az emberségről, az önzetlen cselekedet-
ről, az elhunytak emléke iránti tiszteletről, akkor nem 
találnánk jobb példát. Legyünk rájuk büszkék, és köszön-
jük meg, amit tesznek, hiszen azt helyettünk is és a város 
helyett is teszik.                                 VSZE–VTVE 

 
Szlovákiában voltunk  

kirándulni 
Október 1-jén egy kis visegrádi csapat kiruccant hét-

végére Szlovákiába. Magyar történelmünk régi és ko-
rábban jelentős emlékhelyeit tekintettük meg. 

Selmecbánya igen szép volt, s az idegenvezető is nagy 
lelkesedéssel mutatta be városát. Azt mondhatjuk, hogy 
az idegenvezetőkkel mindenhol elégedettek lehettünk, 
hiszen Lőcsén is alapos volt a vezetés és Betléren, az 
Andrássy-kastélyban pedig csodaszép magyarsággal is 
párosult. Utazó társainkat lenyűgözte Szepeshely 
(Szepesváralja) csodálatos katedrálisa és püspöki szék-
helye, mint ahogyan Krasznahorka vára is. 

 Október 2-án este meglehetősen fáradtan és későn, de 
kellemes hangulatban, jókedvű énekléssel tértünk haza. 
Elnézést kérünk azoktól, akik jelentkeztek, és lemarad-
tak az útról! Szívesen vittünk volna mindenkit, de a 
szállás volt a szervezés legnehezebb része. A harmincöt 
fő elhelyezését is nehezen tudtuk megoldani. Ezeket a 
tapasztalatokat is összegezve készülünk majd fel a kö-
vetkező utazás megszervezésére. 

              A Visegrádi Szövetség  
                                                                  elnöksége 

Teljesítettük a küldetésünket! 
 

Az Udvarhelyi Híradó október 7-i számában az alábbi tu-
dósítás jelent meg: ,,Visegrád önkormányzata 1.016.000 
forintot gyűjtött össze udvarhelyszéki árvízkárosultak szá-
mára. Az adománnyal érkező küldöttséget tegnap estére 
várták Parajdra, a parajdi Áprily Lajos Általános Iskola 
ugyanis testvériskolai kapcsolatot tart fenn Visegrád azonos 
nevű iskolájával. Cseresnyés Irén, a parajdi iskola titkárnője 
elmondta, a visegrádiak olyan árvíz sújtotta településre 
kívánják eljuttatni adományukat, ahol kevés segélyt kapott 
eddig a lakosság.” Valóban: a tervünk és hírünk előbb oda-
ért, mint mi, s mire a székelyudvarhelyi újság megjelent, mi 
már a helyszíneket jártuk be, gyűjtöttük az információkat, 
javaslatokat, ismerkedtünk a helyzettel. 

Felhívásunk kedvező fogadtatásra talált a visegrádiak kö-
rében, ezt igazolja az összegyűlt összeg: 1.020.000 Ft. 
Utunkról, élményeinkről majd egy részletesebb beszámoló-
ban tájékoztatjuk Önöket, most csak a leglényegesebbeket 
közöljük. Tervünknek megfelelően a kevésbé frekventált 
településeket céloztuk meg az adománnyal, így elsősorban a  
Nyikó  menti  falvakat  látogattuk  (Farkaslaka, Székely- 

                                                  (Folytatás a 12. oldalon) 
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Családkutató 
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Trenkó Ferencné Gercsák Mária 
1920. május 9. 

 

Apám az anyja nevén Gercsák. A 
nagymamát se nagyon ismertük. 
Hamar meghalt. Anyám Fröhlich 
Teréz, a családi házuk az volt, ami 
most a Bréméké. Binder – hordóké-
szítő – Fröhlichéknek hívták őket. 

Hét gyerek volt nálunk. A Tóni, a 
Feri (a Teri és a Kati apja), a Jancsi 
(a Mari és az Erzsi apja), a Tercsi (a 
Zeller Marci anyósa), az Annus (lenn 
élt Szolnokon), meg én és a Róza. A 
Róza 24 évesen meghalt tüdőbajban. 
Az Annus most ősszel halt meg Szol-
nokon. 

Hát a hét gyereket föl kellett nevel-
ni. De megéltünk jól. Apám kovács 
volt. Ő lovakat, ökröket patkolt. 
Szekereket vasalt, hát mindent, ami 
vasból volt. Gyerekkoromban itt benn 
volt a műhely, ahol a Scheili Laciék 
laknak. A Hubert helyén laktunk 
mink és a Lacinál ott hátul volt a 
műhely, az apám bérelte.  

Az egész környékről idejöttek, 
Szentlászlóról, Dömösről, Kisoroszi-
ból, még Nógrádverőcéről is. Az 
ökröket befogták egy ilyen kalodába 
– ezért jöttek a legtöbben, mert sehol 
nem volt olyan, aki az ökröket pat-
kolja. A lovat előbb patkolják más-
hol, mert az szabadon fölemeli a 
lábát, vagy a gazda ráteszi egy bakra 
és az apám azt ott lereszelte vagy 
levágta. A megkeményedett bőrt 
letolta, volt egy ilyen vas. Azzal. 

Mint a pedikűr. Azt a forró patkót rá. 
Odaszögelték. A ló meg tűrte. Az 
apám mindent csinált, amit odavittek. 
Kapát lereszelni, csákányt élezni. 
Ami vasból volt, azt mindent tudtak 
csinálni. 

A Feri is kovács lett. A Jani meg 
bognár, ő szekereket csinált. A bog-
nár a fával foglalkozott, a kerékre a 
vasat meg a Feri csinálta. Összehan-
golták. Hát úgy kell, nem? Amíg a 
fiúk föl nem nőttek, mindig volt egy 
segéd és egy inas. Őket is kellett 
etetni. A kovácsműhely még megvan 
a Maszereknél kinn Újtelepen, a Kati 
férjénél. 

A szülői ház a Schandl Hubert háza 
volt. Volt ott még egy lakó, a Rudolf 
Manci néniék. És volt ott még egy 
műhely, a Schwartz Józsi bácsinak a 
bádogos műhelye. A végibe, így. 
Nekünk volt két nagy szoba és nagy 
konyha. Nem olyan kicsi, mint itten. 
Elfértünk. Tudod hány ágy állt a 
szobában? Öt. Az ágyakban nem 
matrac volt akkor, hanem kukoricale-
vél. Mindig mentünk minden házba, 
ahol volt fosztás. Összekötöttük a 
szép leveleket csomagokba. És a 
csomagokkal mentünk haza. A napon 
megszárítottuk. Szép fehér volt. 
Zsákvászonból készült huzatba rak-
tuk. Később jött a csíkos. Középen 
volt hosszában egy nyílás, ott lett 
betöltve. Arra ment a lepedő. Minden 
évben ki lett öntve, megvizeztük jól, 
hogy a por is elmenjen. A rosszat 
kirostáltuk, a szépeket hagytuk és 
hoztunk megint újakat pótolni. Éjjel 
mindig lelapult és reggel jól föl kel-
lett rázogatni. Rendes volt minden. 

Az apám építkezett, meg földet is 
vett ott, ahol most a Nap utca van. Az 
volt az Ackerli, az a föld a mienk 
volt. Meg a Stuketolban, a Csuka-
völgyben is volt egy másik. A Hu-
berttől is béreltünk egy földet. Ahogy 
mi nőttünk, mindig mentünk segíteni. 
Előbb a nagyobbak, aztán mi. Én 
májusban születtem és már júniusban 
elvittek a Sziget-hegyre kapálni. Egy 
hónapos voltam. három évig jártam 
óvodába. Szerettünk járni, megtanul-
tunk magyarul. Mert otthon csak 
németül beszéltünk. Végig, amíg a 
szülők éltek. 

Gyerekkoromban én a sámlin áll-
tam, úgy gyúrtam a tésztát. Ilyen 
máma nincs. A vájling állt a hoked-
lin, én meg a sámlin és dagasztottam. 

Ahogy nőttünk., a nagyobbak elmen-
tek mást dolgozni, a kisebbik meg 
megtanulta. Gondolhatod, mit kellett 
főzni. Kilencnek, meg a két másik-
nak, a segédnek meg az inasnak  

Cipő annyi volt, hogy az egyiket le, 
a másikat föl. Hiába van száz cipő, 
csak egyet tud az ember hordani. 
Nem? Ruha is csak annyi volt, am-
ennyi kell. 

Nálunk minden két évben születtek 
a gyerekek. Otthon születtek. Láttuk, 
jön a Zsófi néni, megint lesz egy 
gyerek. Ő volt akkor a bábaasszony, 
rosszul beszélt magyarul. Minket 
elküldtek otthonról. „Menjetek a 
Hajnal Irma nénihez! – Mire vissza-
jöttünk, már volt egy gyerek. A Zsófi 
néninek kis bőröndje volt, ilyen kis 
táska. Hát hogy fér be abba a kis 
táskába az a gyerek? Mi azt sejtettük, 
hogy abban a táskában hozta. A Zsófi 
néni valahonnan idekerült. Ott lakott, 
ahol a Graczár Nelli, az a hosszú ház. 
És mert rosszul beszélt magyarul, sok 
hiba esett a nevekben. A bábaasz-
szonynak volt a kötelessége bejelen-
teni, hogy ezen és ezen a néven mikor 
születtünk. Ő biztos nem jól mondta a 
neveket és az, akik írták mindig má-
sok voltak. Például a papám úgy volt 
írva: Gercsák. Én Gercsák Mária 
vagyok. A testvéreim Götschák, 
Görtschak és Gertschák. 

Iskolába együtt jártam a Schült 
Micivel, a Scheili Magdával, a 
Schwartz Nusival, a Zeller Rózával. 
A Milhoffer tanított németül, a gót 
betűket. Óbudai sváb volt, szeretett 
svábul beszélni. Szeretett különleges 
sváb neveket adni. Úgy mondta: 
Cviki Jani, khum raus! Cindl Jani, 
khum raus! Mert egyszer a Cviki Jani 
– ő is velünk járt – írt egy levelet a 
Zeller Rózának. Oda küldte a pad 
szélére, hogy küldjék tovább. A Jani 
ráírta a lánynak: „Ha kimegyünk, 
adok neked egy cviki puszit.” A 
Milhoffer figyelte, hogy ez mit írkál, 
„Hozd csak ide azt a papirost, hozd 
csak ide!” Aztán hangosan elolvasta. 
„Majd adok én neked cvikipuszit!” 
Na, ez rajtamaradt, amíg élt, ő lett a 
Cviki Jani. 

Egyszer majdnem a jég alá kerül-
tem. Mikor volt ez? 1929-ben. Már-
cius 19-én  ment el a jég. Hát hallot- 
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tuk, mi gyerekek, hogy mindenki 
megy nézni. Anyánk mondta, nehogy 
a Dunához menjetek. Nem, nem, csak 
lemegyünk az alvégbe. A Mária-
kápolna környékén már csónakkal 
jártak. A jég kinyomta a vizet. Hát 
persze mink is kíváncsiak voltunk, az 
első utunk le a Dunához volt. Az 
Annával ott álltunk és bámészkod-
tunk. Egyszer csak puccs, beleestem a 
töltésről. Éppen hogy a hajamnál 
kifogtak. 

A barátaim a Berta néni, a Tischler 
Erzsi, az nagyon jópofa volt, a Scheili 
Magdával is egyidősek vagyunk, a 
Grósz szabó Nusi, a Szabó Bözsi. 
Közösen jártunk, barátnők voltunk. 
Mentünk kirándulni Szent-lászlóra, az 
erdőbe, mink lányok. Akkor még nem 
volt olyan világ! Mentünk a várhoz 
föl, tizenéves korunkban, vittünk egy 
kis táskát, tettünk bele egy kis süte-
ményt –ez volt minden vasárnap –, 
egy kis gyümölcsöt is. Jöttek a hajók, 
a sok népek. Ott volt egy vendéglő, a 
Matild, aztán később a Paula. Ott 
letelepedtünk a többi népek közé. 
Szólt a zene. Három hajó jött. Gyalog 
mentek föl a szerpentinen. Mi itt a 
kálvárián.  

Varrni én a Simonéknál tanultam. A 
Simon férfiszabó volt, a felesége, a 
Scheili Klári női. Ő volt a Séni Mari 
testvére. Odamentem 16 évesen, egy 
évig jártam oda és akkor már varrtam. 
Én dolgoztam az ásatásoknál, az er-
dőmérnöknél, hogy tudjak varrógépet 
venni. Singert. 

1940-ben költöztünk ki Újtelepre. 
Nekem már a háború előtt, 1940-ben 
kezdett udvarolni a Franci bácsi. 
Kilencszer volt bevonulva, de az apja 
mindig járt utána, hogy kiengedjék, 
mert ő volt a családfenntartó. Aztán 
1947 januárjában esküdtünk, 12-én. 
Előtte novemberben a nővéremnek, az 
Annának volt, és én meg rá. Mert 
együtt nem akartuk csinálni, mert az 
övénél Szolnokról jöttek ide egy 
csomóan. Mikor a szolnokiak jöttek, 
egész nap esett az eső. Nem akartak 
Maroson a Dunán átjönni, még nem 
láttak ilyen nagy vizet, mint ez. Ők 
messze laktak a Tiszától. Hát olyan 
cirkusz volt! A vőlegénynek kellett 
rábeszélni őket. Aztán már jól érezték 
magukat. Ettek, ittak, volt zene is, a 
Maszerek. Énekelni az öreg Maszerek 
nem énekelt. Meg se mukkant. Csak 
húzta, húzta. Kicsit aludt, aztán húzta. 
Az emberek énekeltek. Reggelig 

voltak. A férje mindenáron haza akart 
menni Szolnokra. Az Annánk mindig 
bánta, honvágya volt, mert az a sík 
vidék olyan furcsa. Ha kijött a kony-
hából, nem látott hegyet. Ott olyan 
üres minden. Három gyerekük volt. 
Szegény Annus most ősszel halt meg, 
87 éves volt.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gercsák Ferenc és Fröhlich Teréz 

a gyerekekkel: Tercsi, Tóni, Anna, Feri, 
Irma és Róza. Jancsi még nem élt 

 

Mikor mentünk meghívni a marosi 
rokonokat a csónakkal a jég között! 
Mikor két hét múlva átjöttek, a jégen 
jöttek. Beállt a Duna, olyan hideg 
volt. Csak márciusban ment el a jég. 
Az én ruhámat a barátnőm varrta, 
mert nem szabad, hogy magadnak 
varrjad. És a Rózánk elvitte a meny-
asszonyi ruhámat a koporsóba. És a 
fátyolt. Mert ő utána halt meg, 49-
ben. Abban temették el. A fiatal lá-
nyokat így temették. Az volt a leg-
szebb ruha. Nem? Az esküvőm nap-
ján olyan nagy hóesés volt! Kinn volt 
Újtelepen. A papádék is voltak az 
esküvőnkön, a Misi és az Elza. És mi 
is az övékén, pont egy hónappal ké-
sőbb. Februárban.  

Az apósom Trenkó Ferenc, az anyó-
som Hübler Katalin volt. Volt lovuk, 
ökrök. Fuvaros volt és volt hat hold 
földjük. A Franci bácsi testvére volt a 
Veti (Borbála), a kozmetikus Erika 
anyukája, meg a Verseghi János 
nagymamája, a Trenkó Mici meg a 
Katica, Gercsák Ferencné. Négyen 
voltak testvérek.  

Én varrtam, akkoriban itt szemben 
az emeleten laktunk (a Takácsék 
laknak most ott). Olyan szép kilátás 

van onnan, errefelé volt egy ablak. 
Ott varrtam az ablaknál Az öreg Kiss 
néni papája mindig kiadta a lakást. 
Mikor meghalt, a Kiss Mariska örö-
költe. Ő itt 97 éves lett.  

Én sokat varrtam. Menyasszonyi 
ruhákat még Orosziba és Szent-
lászlóra is. Hosszú fehéret. Selymet. 
Én varrtam az Elza menyasszonyi 
ruháját is. Ők hozták az anyagot. 
Nekem voltak divatlapok. Mindent 
varrtam ágyneműt, függönyt. Sok-sok 
ruhát, kötényt. Mindent. Sváb ruha 
már nem volt. A Hoffmann Franci 
mamája volt még az utolsó, aki olyan 
hosszú szoknyát hordott, hogy szinte 
söpörte az utcát. Kicsi asszony volt, 
kisebb, mint én.  

Eleinte a férjem mindent megcsinált, 
volt fafuvarozás, szántott. Közben 
építkeztünk. Kellett a pénz. A hajó-
gyárba ment dolgozni. Ott volt egy 
fűrész, gatternak hívták, azon dolgo-
zott. Aztán az Erdészet átvette. Onnan 
ment nyugdíjba. Itt ment régen egy 
patak. Onnan föntről jött le. Valami-
kor 200 évvel ezelőtt itt egy nagy 
árok volt, egy szekeres kocsiút. Ott a 
képen a temető előtt megláthatod. És 
mielőtt építkeztünk, erre jött le a 
Malomvölgyben a Muki vonat. Ez itt 
egy föltöltött talaj volt. És ott a ti 
kápolnátoknál ment le a Fő útra. Az-
tán a Dunához, ki a depóig. Oda hord-
ta a köveket és a fát. Ezt a házat 56-
ban akartuk építeni, már minden itt 
volt, de kitört a forradalom. Aztán 
’57. februárban kezdtük, július 1-jén 
már költöztünk. Itt a veranda alatt van 
a pince, a kamra meg a konyha alatt 
van. Az volt a présház. Volt szőlő, 
kék meg fehér. Nálunk mindig olyan 
sok ember volt. Mindenki idejött.. Az 
én testvéreim, az ő testvérei. A szom-
szédok is átjöttek. A faluból, ha men-
nek a temetőbe, itt mindig betér vala-
ki. Apád, a Misi sem ment úgy el 
hogy be nem jött vagy köszönt volna, 
olyan hangosan. Szép nyugodtan 
éltünk, nem olyan viharosan. Örül-
tünk is, néha veszekedtünk is, de nem 
kiabálósan. Hát én azt mondom, min-
denki öregedjen csak meg, legalább 
tudják meg, mi az. 

                 Lejegyezte: 
Kiss Károlyné és Pichler Gabriella 
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NEMZETISÉGI OLDAL – Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat 
 

Pincemester-avatás 2005. 
 

Idén is a városnapok alkalmához kötöttük az őszi pince-
mester-avatást, amit már hagyományosan a Tamás-hegyi 
pincesoron tartottunk meg, szeptember 2-án. Nagy kihívás 
volt számunkra és a város számára, hogy erre az alkalom-
ra az obergünzburgi testvérvárosból idelátogattak igen 
kedves barátaink és egy nagy létszámú ének- és tánccso-
port, akiket nagy szeretettel hívtunk meg erre az alkalom-
ra. Az új pincemesterünk, akit avattunk: Friedrich István. 
Köszönjük, hogy elfogadta a felkérésünket és elvállalta 
ezt a nemes feladatot.  

Az idén a testvérvárosi kapcsolat tíz éves évfordulójához 
érkezett és ennek kapcsán úgy gondoltuk, hogy nagy meg-
tiszteltetés lenne, ha a német barátaink közül lenne egy 
házaspár, aki szívesen elvállalja a (bíró és bíróné) szere-
pét. Ezt a szerepet Helmut és Helene töltötte be. Nagyon 
jólesett nekik és nekünk is. Köszönjük! 

Akik megtiszteltek bennünket és eljöttek a rendezvé-
nyünkre, láthatták: nagy szeretettel készülünk, és fogadjuk 
a megjelenteket. Az idő is kegyes volt hozzánk, nagyon 
szép, napos, kora őszi idő volt. 

Új ceremóniamestert is avattunk Sovány József szemé-
lyében. Köszönjük, hogy elvállalta! Scheili Laci bácsinak 
azt, hogy vidám, humoros előadásban összefoglalta e szép 
nap és esemény történetét. A vendégeink, hogy értsék, 
Laci bácsi elmondta ugyanezt németül is, bele-bele szőve 
helyi sváb dialektust is. 

Az obergünzburgi tánccsoport már hajnalban elindult 
otthonról, hogy délutánra a pincesoron felléphessenek. 
Köszönjük a fúvós zenét és a gyönyörű táncokat. Őket a 
három nap folyamán láthattuk többször is zenélni, táncol-
ni. 

A kisebbségi önkormányzat nagyon köszöni mindazok-
nak a segítségét, akik munkájukkal hozzájárultak e szép 
nap sikeréhez: külön köszönjük Szebeni Imrének és Teri-
nek, hogy elvállalták német vendégeink vacsorájának 
elkészítését; az énekkar tagjainak és a pedagógusoknak a 
felszolgálást; Koncz Antalnak a lovas hintó biztosítását; 
az énekkar nagyon sok és áldozatos munkáját; Mikesy 
Tamásnak a hangosítást; Stabarecz Péternek és Mariká-
nak, hogy biztosították a helyet számunkra; Kárpát Zol-
tánnak, Schandl Lajosnak és Jung Andrásnak immár 11. 
alkalommal, hogy elkészítették a pincemester diplomát; a 
pincetulajdonosoknak, hogy kinyitották pincéiket, és ki-ki 
kedvére kóstolgathatta finom boraikat; a sok munkát, amit 
átvállaltak tőlünk, nevezetesen a pincesori takarítást; a 
polgármesteri hivatal fizikai dolgozóinak, Schüsz-terl 
Károlynak és csapatának a szállítást. Ugyanezt köszönjük 
még Fieszl Józsefné Babinak is, ő is nagyon sokat segített; 
Zeller Józsi bácsinak a bábúkat. Köszönet a sok visegrádi 
és nem visegrádi vendégeknek, akik már nagyon várták 
ezt a napot.  

A testvérvárosi látogatásról bővebben majd a novemberi 
Visegrádi Hírek hasábjain számolunk be. 

Német Kisebbségi Önkormányzat 

Válogatás a pincemester-avató ünnepség képeiből 
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Október 1-jén, az idısek napján, szeretettel köszöntjük a városunk élı ,,öregeket”, 
kívánva nekik jó egészséget, sok derőt, nagy bölcsességet! 

 

Magyar Ottó 
 

AZ ÉLET ALKONYÁN 
 

 Mikor kezed-lábad úgy fáj, majd leszakad, Óh, felebarátom, megértem keserved, 
 A hátad is meggörbült az élet súlya alatt, Méltánylom, ha sokszor panaszra áll nyelved. 
 Mikor a bajodról tudsz már csak beszélni, Túl nehéz fából faragták kereszted, 
 Azt kérded magadtól: érdemes még élni? Cipeled, vonszolod, minden tagod reszket. 
 

 Ha zimankós télben kicsi szobád hideg, Mégis arra kérlek, próbálj meg remélni, 
 Ha sok ismerős arc mind fásult és rideg, Próbálj meg a sorssal bátran szembenézni! 
 Ha a vérnyomásod naponta kell mérni, Hiszen a lelked még nem üres, kiégett! 
 Megint csak azt kérded: érdemes még élni? Vedd észre hát bátran körötted a szépet! 
 

 Mikor alig bírsz már egy üres szakajtót, Vedd észre tavasszal, ha megjönnek a gólyák, 
 Amikor napokig nem nyitnak rád ajtót, Szélkuszálta fészkük hogyan igazítják! 
 Mikor a holnaptól reszketve kell félni, Villásfarkú fecskék hogy hordják a sarat, 
 Újra csak azt kérded: érdemes még élni? Hogy rakják fészküket az ereszed alatt. 
 

 Amikor az idő ólomlábon halad, Ugye, hogy szíved sem csak egy üres márvány! 
 Ha megkeseredik a szádban a falat, Vedd észre, mily csodás nyáron a szivárvány! 
 Imádságodban sem tudsz már semmit se kérni, Feslő rózsabimbón hogy csillog a harmat, 
 Így sóhajtasz: Uram, érdemes még élni? Örülj nyár reggelén a sok szép madárdalnak! 
 

 Ha népes családból egy szál magad maradsz, Tárd ki a szívedet minden szépnek, jónak! 
 Amikor már nem vetsz, és már nem is aratsz, Nyújts segítséget a rászorulónak! 
 A sorstól sem tudsz már semmi jót remélni, Adjál szeretetet, mit majd viszonoznak, 
 Csoda, ha azt kérded: érdemes még élni? Mert hidd el, az emberek nem is olyan rosszak! 
 

 Ha meghajszolt szíved akadozik, kihagy, Nézzél megértőn szerelmesek láttán! 
 Amikor rádöbbensz, hogy már senki se vagy, A te békéd is őrzi katona a vártán. 
 Szégyenkezve indulsz némi segélyt kérni, Te érted is fölkel Isten áldott napja, 
 Keserűn fakadsz ki: érdemes még élni? Érted is mond imát kistemplomod papja. 
 

 Sütkérezz még kissé őszi napsütésben! 
 Lapozgass néha emlékek könyvében! 
 És ha sorsoddal meg tudtál békélni, 
 A még hátralévőt könnyebb lesz leélni. 

 
,,Én és a hangszerem” pályázat 3. helyezettje 

EGY CSODÁLATOS  
KONCERT  

 

Szerző: Szedlacsek Boglárka  
(7. osztály, Carmen jelige) 

 

A zene mindig közel állt hozzám. Két éve kezdtem komo-
lyan a hangszeres zenetanulást. Először furulyán játszottam, 
idén kezdtem el a fuvolát tanulni. Örülök, hogy ezt a hang-
szert választottam másodikként; csodálatos hangokat, dalla-
mokat lehet vele ,,alkotni”. 

Hogy a fuvolára esett a választásom, nagyban hozzájárult 
az, hogy hallottam Horgas Eszter fuvolaművész játékát. Két 
éve történt. Édesapám két jegyet kapott a Carmen Sport 
aréna-beli előadására. A főszereplők: Horgas Eszter és egy 
spanyol gitárművész. 

Izgatottan vártam az előadást, hiszen ez volt életem első 
élő koncertje. Már az aréna mérete is lenyűgözött. 

Óriási tapsvihar köszöntötte a színpadon megjelenő művé-
szeket. Carmen tragikus történetét csodálatosan tudta kife-
jezni fuvolájával, zenéjével, szép dallamvezetésével a mű-
vésznő. Don José szerepét Leblanc Győző énekelte utánoz-
hatatlan baritonjával.  

A történetet a korábban említett spanyol gitárművész me-
sélte el hangszeres kísérettel. A gyönyörű, ám csélcsap ci-
gánylány története, aki bárki szívét meghódítja, Horgas 
Eszter előadásában olyan élmény volt számomra, hogy azon 
nyomban a fuvola mellett döntöttem. Éreztem, hogy ilyen 
sokszínű, fülbemászó, jó lüktetésű dallamot csak a fuvolával 
tudnék eljátszani. 

Nem mehetek el szó nélkül a gitárművész előadása mellett 
sem. Ő is mester fokon használta hangszerét. Olykor kitűnő 
aláfestés volt a fuvolához. 

Azóta gyakrabban hallgatok zenei előadásokat a rádióban, 
érdekel a komolyzene, és alig várom, hogy újra egy koncer-
ten vehessek részt. 
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,,Vizzegrád – Vizzegrád” 
 

nevének ütemes kiáltozásától volt hangos a gyönyörű 
olasz történelmi kisváros, Lanciano főtere öt napon át. 
Ugyanis az olasz hangképző szervek számára megoldha-
tatlan feladatnak bizonyult Visegrád nevének kiejtése, 
ezért úgy segítenek magukon, hogy az s hangot kettőzött 
z-nek ejtik. Úgy éreztük magunkat augusztus 30-tól szept-
ember 4-ig, hogy valóban őszinte barátok, sőt testvérek 
közé érkeztünk. Ezt az érzést nem aláírt, papírforma sze-
rinti szerződés támasztotta alá – reméljük, erre is sor ke-
rülhet –, hanem az őszinte szeretet, megbecsülés mindkét 
részről. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Szent Péter téren 
 

Utunk alkalmával ismét olasz barátaink júliusi szereplé-
sét viszonoztuk. Huszonnégy órás autóbuszút után csak 
rövid pihenőt tartottunk, és első utunk Rómába vezetett, 
hogy elhunyt nagy pápánk, II. János Pál sírjánál lerójuk 
kegyeletünket. Akik két éve is jártak Rómában – tavaly 
Nápolyban voltunk, Árpád-házi Mária királyné sírját ko-
szorúztuk meg –, meglepődtek a sok változáson, a szigorú 
biztonsági intézkedéseken. A Szent Péter-székesegyház 
főbejáratai zárva vannak, a látogatók hosszú sorát csak az 
oldalbejáraton, az altemplomon keresztül engedik be. Az 
ellenőrzés azonos a repülőtereken alkalmazott biztonsági 
intézkedésekkel. Meghatódva, néma csendben tiszteleg-
tünk a Szentatya síremléke előtt, valamint a hozzá egészen 
közeli Szent Péter-sír csontereklyéi előtt. Ezután a Vati-
káni Múzeum kincseit csodáltuk meg, kiemelkedő érdek-
lődéssel a Sixtus-kápolna felújított, újrafestett Michelan-
gelo-freskóira. 

A közel nyolc órás szemlélődésben kicsit elfáradtunk, 
este tíz órakor azonban (az ottani életforma szerint ez 
szinte délutánnak számít) olyan bemutatót tartottunk 
Lanciano főterén, hogy alig tudtunk szabadulni a lelkes 
olasz közönségtől. 

Vasárnap délután került sor a nagy eseményre, a vásárbí-
ró (mastrogiurato) megválasztására. A város főtere és a 
környező utcák zsúfolásig megteltek a több tízezer fős 
nézővel. Mi kezdtük a programot; íjászaink, bajvívóink, 
táncosaink óriási tetszést arattak. Ezután vonult fel a sok 
száz középkori jelmezes, választották meg a középkori 

hagyomány szerint a vásárbírót, aki elmondta latin nyelvű 
esküjét. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ismerkedünk Róma nevezetességeivel 
 

A jelen lévő nemzetközi hivatalos zsűri – a Történelmi 
Játékok Nemzetközi Szövetsége – dicsérte a magyarok 
gyorsaságát, szervezettségét, korhű harci bemutatóját, 
humorát, táncosait. Számunkra ez nagyon jelentős volt, 
mert remélhetjük, hogy felvételt nyerünk ebbe a nemzet-
közi szervezetbe. Olasz barátaink is – tréfásan persze – 
elmondták, hogy a fenti erényeket irigylik tőlünk. Mi 
pedig elmondhattuk, hogy tőlük mit ,,irigyelünk”. 
Lanciano város legtekintélyesebb személyiségei, szenáto-
rok, bankigazgatók, orvosok sem restellnek középkori 
jelmezt ölteni, és nagyon komolyan eljátszani a több mint 
hétszáz éves múltra visszatekintő eseményt.  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Íjászaink ,,munkában” 
 

A polgárok nagy számban gyermekeikkel együtt jelmezt 
öltenek, ki-ki anyagi tehetsége szerint drágább kölcsönzői 
vagy egyszerűbb, saját készítésűt. A jelmezesek három 
irányból több mint egy órán át vonultak a városközpont 
felé. 

Talán reménykedhetünk, hogy valamikor Visegrád népe 
is így érzi magáénak a palotajátékok hagyományát. 

A Szent György Lovagrend  
                                                   hagyományőrzői 



XXI. évfolyam 10. szám                                        VISEGRÁDI HÍREK                                                                   11 
 

Zách Klára emlékezeteZách Klára emlékezeteZách Klára emlékezeteZách Klára emlékezete    

és Viktorin József emlékkeresztjeés Viktorin József emlékkeresztjeés Viktorin József emlékkeresztjeés Viktorin József emlékkeresztje    
 

Zách Klára messzi múltba vesző alakjának felidézése 
Visegrád legszomorúbb történetét vetíti elénk. Középkori 
krónikás irodalmunk legjelentősebb műve, Kálti Márk 
Képes Krónikája így beszéli el ezt a tragédiákkal terhes 
történetet: 

,,Ebben az időben, amikor Hungaria a várva várt béke 
nyugalmának örült, és ellenségei sehonnan sem háborgat-
ták, a béke megbontója és a gyűlölet magvetője, az ördög 
egy Zaah nemzetségbeli, Felicián nevű éltes és őszülő fejű 
nemes szívének azt sugallta, hogy egy napon karddal ölje 
meg urát, Károly királyt, úrnőjét, Erzsébet királynét, és 
két fiukat, Lajost és Andrást. Ezt a Feliciánt a néhai ná-
dor, Trencséni Máté emelte fel, végül azonban Mátét 
elhagyván, a király mellé állt. A király őt szeretettel ke-
gyébe fogadta, szabad bejárása volt hozzá, ajtaja aka-
dálytalanul nyitva állt előtte. Amikor azután a királynéval 
és említett fiaival az Úr 1330. évében, május Kalendaeját 
megelőző tizenötöd napon, húsvét nyolcada utáni szerdán 
Wissegradon, a vár alatt lévő házában reggelizett, Felici-
án észrevétlenül belopózva odalépett a király asztala elé, 
és éles kardját kirántva hüvelyéből, veszett kutya módjára 
heves támadással könyörtelenül meg akarta ölni a királyt, 
a királynét és fiaikat. Minthogy azonban az irgalmas Isten 
irgalma megakadályozta, nem tudta végrehajtani, amit 
akart. A király jobb kezén mégis könnyű sebet ejtett. De – 
ó, fájdalom – a szentséges királyné jobb kezének négy 
ujját… azon nyomban levágta… Amikor az ott álló király-
fiakat is meg akarta ölni, a gyerekek nevelői, Kenesichi 
Gyula fia és János nádorispán fia, Miklós közbeléptek, és 
bár az említett gyermekek megmenekültek, ők halálos 
sebet kaptak a fejükön. Ekkor egy derék ifjú, a Potok 
megyei Sándor fia, János…  rárohant Feliciánra, … és 
tőrével erősen a nyaka és a lapockája közé sújtva keresz-
tül döfte és a földre terítette.” 

Utána a király bajvívó vitézei rettenetes kardjukkal ízek-
re szabdalták a merénylőt. Fejét Budára, testrészeit pedig 
más városokba küldték elrettentésül, hogy így jár az, aki 
hűtlen királyához. Serdülő fiát és annak szolgáját lovak 
farkához kötötték, és így vonszolták végig a városok utcá-
in addig, amíg meghaltak. Végül Klára nevű, gyönyörűsé-
ges leányát kivonszolták a királyi udvarból, orrát és ajkát 
megcsonkították, kezének ujjait levágták, majd lóháton 
kényszerítették arra, hogy ezeket a szavakat kiáltsa: ,,Így 
lakoljon, aki hűtlen a királyhoz!” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ifj. Zeller Márton gyűjtéséből 
 

Viktorin József, Visegrád egykori plébánosa Zách Klára 
szomorú történetét állította megemlékezése tengelyébe, 
amikor 1869. szeptember 19-én országos ünnepséget 
rendezett a fellegvár nyugati oldala alatt, ahol emlékke-
resztet szentelt fel Zách Klára tragikus halálának emléké-
re. 

A Pilisi Parkerdő most arra készül, hogy hiteles doku-
mentumok alapján ismét felállítja ezen a helyen az emlék-
kereszt másolatát. 

A kereszt állítása és a megemlékezés 2005. október 21-
én (péntek) 14 órakor lesz, melyre mindenkit szeretettel 
várunk. 

            Id. Cseke László,         Erdős Péter 
a Szent György Lovagrend kancellárja                erdészetvezető 

 

İszi hangverseny  
a Bertényi Miklós Füvészkertben 

 

A tavaszi, jó hangulatú énekléskor megbeszéltük, hogy ősszel folytatjuk. 
Ennek szellemében mindenkit szeretettel várunk 

október 15-én (szombaton) 11 órakor a füvészkertbe  
Az énekkarok nevében: Burgermeister Edit 
A Visegrádi Erdészet nevében: Erdős Péter 
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Hogy a város lakói is szóljanak… 

Köszönjük meg egymás-
nak! 

 

Sok minden történik ezen a településen 
évente, és ebben sok-sok ember munkája 
van benne. Tehát ne menjünk el szó nélkül 
az események mellett, mert az a közömbös-
séget juttatná az eszünkbe. Pedig nem 
vagyunk közömbösek. Ezt bebizonyítottuk 
szeptember 2–4-én a városnapi ünnepsége-
ken. Mert nagy tisztesség érte ezeken a 
városnapi ünnepségeken a Német Kisebb-
ségi Önkormányzatot. Ezeken a napokon az 
egyes tisztségviselők és a város lakói soha 
nem látott műsorral és személyes részvétel-
lel tették ünnepélyessé a rendezvényeket. 
És az ünnep fényét még emelte, hogy igen-
csak rátermett emberek kapták meg a város 
elismerő kitüntetéseit. Visegrád település és 
Obergünzburg város tizedik évi partnerkap-
csolata alkalmából Herbert Schmid pol-
gármester úr a Visegrád Város Díszpolgára 
címet kapta meg, és Karl-Heinz Klee elnök 
úr pedig a Visegrád Tiszteletbeli Polgára 
cím tulajdonosa lett. De mindnyájunk óhaja 
G. Nagy Nóra tanárnő és Erdős Péter 
erdészetvezető erdőmérnök úr Pro Urbe 
díja is. Így hát egyszerre gratulálunk az 
összes kitüntetettnek. 

Mi, többiek ,,csak” a műsorszervezéssel 
tudtunk hozzájárulni az ünnepséghez. A 
Német Kisebbségi Önkormányzat a műso-
raival, a pincemesterek a boraikkal, az 
Áprily Lajos Általános és Alapfokú Művé-
szeti Iskola a műsoraival és az emlékfával, 
a Mátyás Király Múzeum a palota látniva-
lóival, a művelődési ház a megrendelt 
zenekarokkal és a műsor összefogásával, a 
sok önkéntes ,,szakács” az ételeivel és a 
város lakossága a részvételével, a város 
önkormányzata pedig a maga tekintélyével 
és az összes lehetőség biztosításával járult 
hozzá. De remek műsort adott testvérváros-
unk is. A zene, a népi tánc mind-mind 
emelte az ünnepség fényét. De szerintem a 
,,csúcs” az volt, amikor a havasi kürt vala-
mi ősi megbonthatatlan barátságot búgott 
bele a kora őszi visegrádi délutánba. 

És ekkor, ebben az ünnepélyes percben 
nekem eszembe jutott az a sok-sok elődünk, 
akik még mielőttünk egész életeket dolgoz-
tak bele, hogy ez a mai szent pillanat meg-
teremtődjék. 

Én azt javaslom, hogy ,,régiek-újak”, kö-
szönjük meg egymásnak, hogy ezen a na-
pon így kezet nyújthattunk. Ennyire ,,kar a 
karban” már rég nem jártunk. És amellett, 
hogy tanújelét adtuk egymás megbecsülé-
sének, meg kell látni benne a tudatos törek-
vést is. Persze, ennek a törekvésnek a szin-
ten tartásához még rengeteg előrelátó és 
jóindulatú tevékenységre van szükség. 

Hát gyerünk! – munkálkodjunk rajta! 

Schandl Lajos 

Teljesítettük a küldetésünket! 
(Folytatás az 5. oldalról) 
szentlélek, Kobát- és Siménfalva). Parajdi barátaink kísértek el bennünket, s 
az ő segítségükkel sikerült a segélyszervezőkkel kapcsolatba lépnünk. Feles-
leges mondanom, hogy a helyszínt járva nehéz volt döntenünk, hogy ki le-
gyen a kiválasztott, hisz minden egyéni tragédia hatott ránk. Végül is 
Kobátfalva mellett döntöttünk. Több, támogatásra érdemes feladatot láttunk: 
az óvoda felépítését, mert annak az alapjait is kimosta az árvíz, s jelenleg egy 
tornateremben foglalkoznak a gyerekekkel. Az ottani szervezők azt mondták, 
hogy komoly ígéreteik vannak az óvoda felépítésére.  

Miután ere-
detileg is egy 
család meg-
seg í t é sé r e  
hirdet tünk 
g y ű j t é s t ,  
ezért a rászo-
ruló családok 
köréből vá-
lasztottunk. 
Két család is 
részesül a 
v i s e g r á -
d i a k  támo-
gatásából: 
320.000 

Ft-tal Mircse János családját segítjük, akiknek a házát parajdi barátaink épí-
tik, s a befejezéshez van szükségük kb. ekkora összegre. 700.000 Ft-ot 
Kibédi Albert családi házának felépítéséhez biztosítunk. Ez egy héttagú 
család, s a helyi önkormányzat már nyújtott nekik némi segítséget, de a vi-
segrádiak adománya arra is reményt nyújt, hogy sikerül felépíteni összeom-
lott házukat. A család legkisebbje másfél éves, semmiféle tartalékkal nem 
rendelkeznek, hogy esélyük legyen önerőből boldogulni. Egyébként mindkét 
ház alapozása befejezéséhez közelített, s a kaláka munka segítségével bizo-
nyára hamarosan állni fognak a falak, és felkerül a tető is a házra. A kiválasz-
táshoz segítséget nyújtott a faluban működő szervező bizottság, aminek né-
hány tagját személyesen is megismerhettük. Az unitárius egyház segíti ennek 
a környéknek a segély organizálását, mivel itt zömmel unitárius vallásúak 
laknak. Szabó László unitárius lelkész és a bizottság megismert tagjai bizto-
sítékot jelentenek, hogy a visegrádiak adománya a legjobb helyre került, s az 
eredmény is hamarosan látható lesz. Ez a jól szervezettség is szempont volt a 
kiválasztásnál, mint ahogy az is, hogy a már másfél évtizedes múltra vissza-
tekintő parajdi kapcsolatunk is ezt a falut választotta. Parajdi barátaink he-
tente ellátogatnak ide, és a ,,mi” házunk építkezését is figyelemmel kísérik 
majd. 

Remélem, mindenki elfogadja delegációnk döntését és jóleső érzéssel, 
örömmel éli meg, hogy forintjaival két családnak segíthetett. Ehhez nem  
tehetek mást hozzá, mint hogy a támogatottak és a szervezők nevében meg-
köszönjem az adakozóknak az adományt. Biztos vagyok abban, hogy min-
denhol helye lett volna annak a pénznek, amit most a rászorulók megsegíté-
sére adtak, s bizonyára sokan vannak azok is, akik több szálon nyújtottak 
segítséget. Úgy vélem, hogy ez az adomány mégis más, mert az itt élők ösz-
szetartozását és -tartását is bizonyítja legalább olyan mértékben, mint amikor 
,,saját árvizünk” idején fogott össze a város apraja-nagyja. Megköszönöm a 
delegáció tagjainak, Gróf Péternek, Gróh Dánielnek és Hábel Józsefnek (aki 
az iskola következő évi táborát is előkészítette), hogy vállalkoztak erre a 
hosszú útra, a helyszínen nyújtott segítséget Cseresnyés Attila igazgatónak és 
Veres Árpádnak itt is szeretném megköszönni. A további fejleményekről 
folyamatosan tájékoztatjuk majd a város lakosságát. 

                                 MEZEI ANNA  képviselő, az adománygyűjtés egyik szervező-
je 
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ERZSÉBET-BÁL!!! 
Visegrád egyesületeinek  

közös rendezvénye, 2005. 
 

A rendezvény előkészítésére, lebonyolítá-
sára már nyolc helyi egyesület, valamint 
egy civil csoport jelentkezett be, és ennek 
mindenki örül. Az egyesületek közös 
céljai: 
– a rendezvény keretében összegyűlt 
pénzadományokkal segíteni a helyi sport-
egyesületet, illetve a sportpálya öltözőjé-
nek építéséhez segítséget nyújtani; 
– egy hagyománnyá alakítható városi 
esemény közös megszervezése; 
– 

– ez a rendezvény is járuljon hozzá a 
közösségi élet fontosságának, a közös 
munka nagyszerűségének hangsúlyozásá-
hoz, a közösségek békés egymás mellett 
éléséhez és összefogásához, városunk 
fejlődéséhez. 
 

A rendezvény 2005-ös jelszava:  
Támogasd Visegrád Sportegyesületét! 
Támogasd a visegrádi sportpálya öltöző-
jének felépítését! 
 

A rendezvény időpontja:  
2005. november 19-én, szombaton, az 
alábbi programtervezet szerint: 
17.00–18.00 Gyülekező.  
A visegrádi fúvósok előadása 

18.00–20.00 Néptáncbemutató és táncház 
Fellép:  
a Brüsszelben is már szerepelt Zöldsziget 
Tánccsoport 
Erdélyi táncok:  
széki lakodalmas, mezőségi és forgatós 
Német táncok: tiroli páros, bajor polka 
Magyar táncok:  
rábaközi verbunk és csárdás, bogyiszlói 
páros 
20.00–24.00 Bál – Közben tombola kb. 
21 órakor 

 

A rendezvény helye:  
Visegrád, Magyar László Sportcsarnok 

                      Rendezőség 
 

A Mátyás Király Mővelıdési Ház híreiA Mátyás Király Mővelıdési Ház híreiA Mátyás Király Mővelıdési Ház híreiA Mátyás Király Mővelıdési Ház hírei    
    

Péntek esti előadásaink az őszi idényben az előadók elfoglalt-
sága miatt rendhagyó módon kezdődnek.  

 

A Mátyás Király Művelődési Ház  
szeretettel meghívja  

Visegrád lakosait 
az előadás-sorozat következő alkalmára, mely 

2005. november 18-án (pénteken) 18 órától lesz  
a könyvtárban 

Ebben a hónapban 

HOBO előadóestjét  
hallgathatják meg 

Tudod, hogy nincs bocsánat címmel 
József Attila verseiből ad elő 

Rendezte: Vidnyánszky Attila 
Zene: Mártha István, Nagy Szabolcs, Hárs Miklós 

Mindenkit szeretettel várunk! 

 

A Mátyás Király Művelődési Ház  
tisztelettel meghívja a város lakosságát  

a művelődési házban 
2005. november 5-én, szombaton, 15 órakor  

megnyíló 
Batikolt képek című  

kiállításra 
A tárlaton a Tokodi Alkotóház batik szakköre  

mutatkozik be városunkban 
A kiállítást megnyitja: 

Soós Rezsőné és Huber Andrásné 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 

A kiállítás 2004. november 22-ig tekinthető meg  
a könyvtár nyitva tartása szerint 

 

Az újságunkban több alkalommal bemutatott  
Élı Biblia  

című  

batik kiállítás, 
mely a visegrádi szakkör  

immár vándorkiállításának nevezhető,  
2005. október 15-től  

a budapesti Villányi úti Cisztercita templomban  
(a Feneketlen-tó mellett) látható, két héten át 

Aki teheti, nézze meg a kiállítást! 

Tanfolyamok 
 

Idén az alábbi tanfolyamokra lehet jelentkezni a Mátyás 
Király Művelődési Házban: 

 

60 órás ANGOL nyelvtanfolyam kezdőknek 
A tanfolyam novembertől indul a művelődési házban, mi-

nimum négy fő jelentkezése szükséges. 
A heti 2×2 órás foglalkozásokat Kangas Kinga vezeti. 
Ára 24.000,– Ft/fő 
Időpont-egyeztetés: 2005. október 27. csütörtök, 17 óra, 

könyvtár. 
Jelentkezni a művelődési házban lehet, vagy a 398-128-as 

telefonon, ill. Kangas Kingánál a 06 (30) 680-8687-es tele-
fonon. 
 

60 órás NÉMET nyelvtanfolyam kezdőknek 
A tanfolyam novembertől indul a művelődési házban, mi-

nimum 4 fő jelentkezése szükséges. 
A heti 2×2 órás foglalkozásokat Gerstmayer Bea és Ralf 

Sickerling vezeti. 
Ára 24.000,– Ft/fő 
Időpont-egyeztetés: 2005. október 27. csütörtök, 18 óra, 

könyvtár. 
Jelentkezni a művelődési házban lehet, vagy a 398-128-as 

telefonon. 
 

KRESZ-tanfolyam 
A, B, C, Sm kategóriákban indul. Az elméleti képzés Vise-

grádon van, a vizsgákat Szentendrén kell letenni. Az oktatás 
általában heti két nap két órát vesz igénybe, a kora esti órák-
ban. A tanfolyam díját részletekben is lehet fizetni. Egy 
csoport indításához legalább 10 fő jelentkezése szükséges.    

Jelentkezni a művelődési házban lehet, vagy a 398-128-as 
telefonon. 
 

Könyvkötő, bőrdíszműves tanfolyam 
Pénteki napokon 17 órától várja az érdeklődőket, mind a 

két kézműves technika alapjaival megismerkedhetnek a 
jelentkezők. A tanfolyam ingyenes, a drágább kellékek be-
szerzéséhez kell csak hozzájárulni. 

Jelentkezni a művelődési házban lehet, vagy a 398-128-as 
telefonon. 

Aki a rövid ismertetőknél részletesebb felvilágosítást szeretne 
kapni, azokat szívesen tájékoztatjuk a 06 (30) 386-8010-es 
telefonszámon is. 
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 Áprily Lajos Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola hírei 
 

Szeptember közepén az Áprily Lajos Általános és Alap-
fokú Művészeti Iskola negyedik osztálya a tanulás egy 
izgalmas formáját próbálhatta ki. Részt vettünk a Zánkai 
Gyermek- és Ifjúsági Centrum „Nagy fakopáncs” erdei 
iskolai programján.  

Négy napos ott-tartózkodásunk alatt a negyedik osztá-
lyos tananyag különböző tantárgyakban megjelenő egyes 
ismereteit sajátíthatták el a gyerekek, terepi körülmények 
között, közvetlen tapasztalatszerzés formájában.  

Már az indulás előtt alaposan felkészültünk a tervezett 
témákból. Megtanultunk tájékozódni a térképen, adatokat 
gyűjtöttünk a Balatonról. Megtanultuk a Balaton-felvidék 
nevezetes vulkanikus hegyeinek nevét, a vulkáni működés 
lényegét és következményeit. Mondákat és regéket olvas-
tunk a környék természeti képződményeinek eredetéről. 
Felkészültünk a megismerésre kiválasztott terület élőlé-
nyeinek tanulmányozására. Minden tanuló már előre, 
jelképesen örökbe fogadott három védett állat- és egy 
növényfajt. Ezekről beszámolót tartottak egymás számára.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programunk során kirándultunk a Káli-medence Tájvé-

delmi Körzet egy érdekes geológiai bemutató helyére, a 
Hegyestű nevű vulkánikus eredetű hegyhez. Itt a bazaltki-
termelés következtében feltárt hegy belsejét is láthattuk, 
melyben a másodszor kitörni már nem tudó láva különös 
alakzatban szilárdult meg. Ezen a bemutató helyen a gye-
rekek hatalmas – akár 400 millió éves – kőzeteket tanul-
mányoztak. Tapasztalhatták a különbséget a vulkáni és a 
tengeri üledékes eredetű kőzetek között. Megismerték a 
bazalt kifejtésének régi és új eszközeit a bányamúzeum-
ban. Szintén ezen a helyen átfogó ismertetést kaptunk a 
Balaton-felvidéki Nemzeti Park valamennyi tájvédelmi 
körzetéről. Másik nagy kirándulásunk célja a dörgicsei 
romok felkeresése volt. A hosszú gyalogtúra kitartást és 
önfegyelmet igényelt. A fáradság jutalma pedig a Balaton-
ra nyíló csodálatos kilátás volt, valamint a jó játék a XI., 
XII., XIII. századi templomrom együttes hegyoldalán.  

A zánkai táborhelyen természetmegismerő gyakorlatok, 
játékok és akadályverseny keretében gyűjtöttünk tapaszta-
latokat a növényekről és az állatokról. Részt vettünk négy 
– szakértők által vezetett – előadáson és gyakorlaton is. 
Így kaptunk szakvezetést a Biológiai Tanösvényen. Elő-
adást hallgattunk a meteorológia tudományáról és eljutot-
tunk egy klímaállomásra, ahol az időjárási elemek megfi-

gyelési módjával és érdekes eszközökkel ismerkedhettünk 
meg. Esti szakelőadásokat is kaptunk. A „denevérles” 
című program keretében izgalmas vetítésen és éjszakai 
túrán vettünk részt. A „csillagászat és távcsöves égbolt-
vizsgálat” című foglalkozáson a gyerekek gazdag ismeret-
re tettek szert a csillagászat történetéről, a bolygókról, a 
nap- és évszakok váltakozásáról.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szabad időnkben sok új dalt tanultunk, várat építettünk a 
Balaton partján és számháborúztunk. Utolsó esténken 
tábortüzet raktunk, daloltunk és rögtönzött jeleneteket 
adtunk elő.  

Az együtt eltöltött 
idő – a tanulási 
lehetőségen kívül – 
remek közösség-
formáló alkalom 
volt, melyet átha-
tott a vidámság, 
egymás tisztelete, 
segítése és a csalá-
dias hangulat. A 
gyerekek magatar-
tására a nyugalom 
és a fegyelmezett-
ség volt jellemző.  

Visegrád Önkor-
mányzata költség-
vetésbe     vette 

egy osztálykirándulás, egy színházlátogatás tanulócsopor-
tonkénti finanszírozását minden tanévre, valamint tan-
évenként egy osztály erdei iskolai programjának anyagi 
fedezetét. Itt szeretnénk köszönetet mondani Visegrád 
Város Önkormányzatának azért, hogy ezt a rendkívül 
gazdag programot számunkra lehetővé tette.  

Köszönettel tartozunk még Szatmári Nóra tanárnőnek és 
egy szülőnek, Kőrösi Fehér Ildikónak. Munkájuk a prog-
ramok megszervezésében és lebonyolításában nélkülözhe-
tetlen volt.  

Pálmainé Vas Zsuzsanna  
                                                          osztálytanító  
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Beindult az élet… 
 

Az előző számban megjelentetett programtervezet sze-
rint beindult az élet az Ifjúsági Sziget Egyesület közösségi 
házában. Hétfőn és szerdán 5.30-tól szép számban gyüle-
keznek a kicsik a Ralf által tartott kick-box edzésre, majd 
6.30-tól a felnőtteket izzasztja keményen. Lelkesedését és 
sportszeretetét szerencsére át tudja adni másoknak, így 
bármilyen kemények az edzések, a csapat lelkes és kitartó. 

Keddenként 6 órától a női hastáncosok kezdő csoportja 
tartja a foglakozását, akik igen szép számmal gyűltek 
össze, majd 7 órától a haladó csoport próbája van. Csütör-
tökön délután 5–8 óráig a lányok-asszonyoké a terep. Az 
egyesület az önkormányzati támogatás segítségével kiala-
kított egy „lányszobát”, ahol első sorban a lányok számára 
és kedvére való gépek lettek elhelyezve, így lett egy futó-
padunk, egy szobakerékpárunk és egy igazán minden 
izmot megmozgató lépegető gépünk. Nagy a sikere, így 
egyre több hölgy tagunk is van. Beindult az XL-klub is, 
csütörtökön 5–6-ig, sajnos az ő létszámuk még nem túl 
magas, de akik elkezdték, lelkesek, és már túl vannak az 
első sikerélményeken, az első mínusz centiken és kilókon. 
A női torna és az aerobik még nem szerveződött meg 
véglegesen, várjuk a jelentkezéseket, hogy elindulhasson a 
csoport.  

A délelőtti programok is szervezetten, jól működnek, az 
elmúlt szerdán 19 kismama volt jelen csemetéjével a ba-
ba-mama klubban, ahol (mint ezután minden hónap utolsó 
szerdáján) „szülinapi bulit” tartottak a szeptemberben 
született gyerekeknek. Remek volt a hangulat. Már elké-
szült a tervezetük is arról, mikor, mit fognak csinálni, ki 
fog vendégségbe jönni, előadást tartani hozzájuk. A védő-
nő, aki a klub programjait szervezi, azt összefogja, szoros 
kapcsolatot tart fenn az óvodával és szerencsére az óvó-
nők jó partnerek, rendszeresen látogatják  a  klubfoglalko-
zásokat, beszélgetnek a mamákkal,  

ismerkednek a gyerekekkel, mesélnek, énekes foglalkozá-
sokat  tartanak. Köszönet nekik és a védőnőnek  mind-
ezért! 

Csütörtökön reggel 9-től ismét a nyugdíjasoké a terep, 
akik a nyári fürdő gyógytornájuk után visszatértek. Igen 
szép számmal járnak a tornára és jó hallani, mikor elmesé-
lik, milyen jól esik nekik ez a kis mozgás. A tornán jó a 
hangulat, a test mozgatásán kívül mindig van egy kis be-
szélgetés, nevetgélés, ami legalább olyan fontos a lélek-
nek, mint a mozgás testnek.  

Varga Brigitta, a nyugdíjas torna szervezője és vezetője 
már egy éve nagy lelkesedéssel, igazán szívvel-lélekkel 
végzi a dolgát, társadalmi munkában. Nagyon jó kapcsola-
tot tudott kialakítani a résztvevőkkel, szakirányú végzett-
sége révén sok segítséget tud nyújtani a csoport tagjainak. 
Örökös mosolyával, közvetlen, kedves megjelenésével és 
felkészültségével kellemes hangulatúvá varázsolta ezt a 
foglalkozást. Itt szeretném a nyugdíjasok és a magam 
nevében is megköszönni neki a nyári hónapokban a stran-
don hetente tartott vízi gyógytornákat és az egész évben 
végzett igen fontos, odaadó munkáját. 

A konditerem hétfőtől péntekig 5–9.30-ig tart nyitva. Itt 
is gyarapodtunk 3 új géppel, ezeket Scheili Rikitől hasz-
nálatra kaptuk, nagyon köszönjük. Így bátran mondhatom, 
hogy egy igen jól felszerelt konditerem várja az edzésre, 
testépítésre vágyókat. Sok fiatal kezdte meg szeptembertől 
az edzéseket, ami több okból is nagyon jó. Elsősorban 
hasznosabb elfoglaltság, mint pl. a csavargás, rosszabb 
esetben kocsmázás. Ezen kívül közösségformáló és nem 
utolsó sorban: egészséges. Szép formákat, jó tartást köl-
csönöz a testnek, amitől emelkedik a magabiztosság, az 
önbizalom érzése is. 

Minden csoporthoz még folyamatosan lehet csatlakozni, 
vagy csak elsétálni a megadott időben és megnézni, mi is 
ez valójában, hátha megjön a kedvük egy kis mozgáshoz. 

Érdeklődni lehet a helyszínen vagy a (26) 398-383-as és 
a 06 (30) 251-6383-as telefonszámon.        Bártfai István 

 
Mesét, zenét  
hallgatni,  

Bartókra emlékezni 
 

gyűltünk össze ,,szeptember végén” 
az Áprily Lajos Általános és Alapfo-
kú Művészeti Iskolában, hogy a Zene 
Világnapjának előestéjén, nagy zene-
szerzőnk halála 60. évfordulóján, 
valamint a népmese napján a zeneta-
nárok és diákok közös műsora ismét 
magával ragadjon. 

Nem is lehetett volna szebb nyitá-
nya ennek a különös estének, mint a 
megszólaló Bartók Béla hangja. 
Schmidt Péterné igazgató kedves 
üdvözlése és Mezei Anna magvas 
megnyitó szavai után jött a csoda: a 
zenetanárok furulyán, zongorán, 
lanton, gitáron, hegedűn, csellón 

szebbnél szebb zenedarabokat adtak 
elő, szemmel láthatóan és füllel hall-
hatóan is nagy-nagy örömmel. A 
gyerekek irodalmi összeállítása emel-
te az est ünnepélyességét, hisz ez a 
nap a Népmese Napja is volt.  

Tartalmas, élményt adó programot 
választottunk, amit ezúton is köszö-
nünk valamennyi résztvevőnek, a 
rendezvénynek otthont adó iskolának: 
mese és zene ma is a szívünkbe köl-
tözött. 

A felkészülés fáradságos, időigé-
nyes, ezért sajnálatos, hogy az ilyen 
nívós helyi rendezvények iránt sze-
rény az érdeklődés... Aki eljön, gaz-
dagodik, aki nem, az már sosem tudja 
meg, mit szalasztott el. 

Borsody István 

Akikről  

eddig még 
nem esett szó 

 

Sokan vannak Visegrádon, akik 
csendben, minden csinnadratta nélkül 
végzik mindennapi munkájukat. Ezek 
közé tartoznak a napközis konyha 
dolgozói, ,,lányai”, akik évek óta 
azon fáradoznak, hogy az ott étkezők 
– legyenek külsősök, nyugdíjasok, 
iskolai tanulók, palotajáték résztvevői 
– ízletes, változatos ebédben része-
süljenek. 

Ötödik éve élvezem a napközi 
,,földi javait”. A korábban Marika, 
Margó, s most Magdi irányítása alatt 
dolgozó jókedvű lányok örömmel 
végzett munkájáért mindannyiunktól 
csak köszönet jár!                      B. I. 
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Állatorvosi rendelő 
2022 Tahi, Elekfy Jenő u. 4. 

Dr. Patócs András 
Telefon:  

(26) 387-177, 06 (30) 290-7082 
Fax: (26) 387-177 

SZOLGÁLTATÁSAINK: 
széles körű sebészeti, szülészeti,  

belgyógyászati ellátás, 
védőoltások, veszettség elleni oltások, 

röntgen,  
diszplázia szűrőállomás, 

baleseti sebészet, 
mikrochip-behelyezés, 

útlevél-kiállítás 

Rendelés: 
hétfő, szerda, péntek: 16–19-ig, 

szombat: 9–12-ig 

Egyéb időpont telefonegyeztetéssel 

 

Családi házak  
tervezését 

és kivitelezését vállaljuk 
 

↸ 
 

DORCA KFT.  
 

Telefon: 
06 (20)  9604-288,  06 (26)  585-171 

 

Visegrádon külön bejáratú  
kétszobás lakás kiadó!  

Érdeklődni lehet:  

06 (30) 966-9288  
vagy 06 (26) 398-287 

 

Helyesbítés 
 

A Visegrádi Hírek júliusi számában közölt AEGON MA-
GYARORSZÁG Általános Biztosító Rt. hirdetésében sajná-
latos módon régi hirdetőnk családneve tévesen jelent meg, 
amiért utólag is elnézést kérek! A név helyesen: KELLNER 
és nem Keller!                                                        B. I. szerk. 

REDİNYSZERELÉST, 

-JAVÍTÁST 
vállalunk 

Tel.: 06 (30) 746-1713, 
06 (30) 749-1643 

 

SZOBAFESTÉST,  
MÁZOLÁST, 

TAPÉTÁZÁST VÁLLALOK 
TELEFON: 06 (30) 9744-969 

Visegrádon 
gyönyörő panorámával 

rendelkezı 

hét szoba összkomfortos 
lakás 

(panzió) 
a Thermál Szálló mellett 

teljes berendezéssel együtt 
kiadó, bérbeadó! 

 

Érdeklıdni lehet: 
06 (30) 520-3554-es telefonon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hasított tűzifa házhoz szállítva 1450 Ft/q, 
vágott tűzifa házhoz szállítva 1250 Ft/q 

Fakivágást vállalok! 
Tel.: 06 (20) 5999-399 
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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 nyitvatartási ideje: 
 

hétfő–péntek  9–18 óráig 
szombaton–vasárnap  9–12 óráig 

 

Várjuk szeretettel! 

 

INGATLANKÖZVETÍTŐ 
IRODA 

 

Különböző árfekvésű eladó 

             – családi házakat, 
             – üdülőket, 
             – telkeket 

keres ügyfelei részére 
 

Adásvétel esetén  
a szerződést lebonyolítjuk 

 

KÉT-TAKI BT. 
Ingatlanközvetítő 

2025 Visegrád,  
Mátyás király u. 23. 

 

Telefon:  
(26) 397-108 

06 (30) 9651-410 

PFEIFER PFEIFER PFEIFER PFEIFER     
TETİCENTRUM TETİCENTRUM TETİCENTRUM TETİCENTRUM     

ÉS  BARKÁCSBOLTÉS  BARKÁCSBOLTÉS  BARKÁCSBOLTÉS  BARKÁCSBOLT     
 

– építőipari faáru, 
– tető- és mélyszigetelő rendszer, 
– komplett Dryvit rendszer, 
– Velux tetőtérablak, 
– tető- és agrofóliák, 
 

valamint, ami egy háztartásban mindig kellhet: 
 

– barkácstermékek, vasalatok, zárak, 
– tisztító és vegyi anyagok, 
– OTTÓ zsák, 
– pvc csövek és idomok, 
– vízszerelési anyagok és szerelvények, 
– villanyszerelési anyagok 
 

Minden hónapban 
különböző vegyi és barkács szerszámok, 
ill. gépek rendkívüli akciójával várjuk 

minden kedves Vásárlónkat! 
 

2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 1005/3.  
Tel.: 06 (26) 590-023 

2025 Visegrád, Harangvirág u. 6.  
Tel.: 06 (26) 397-262 

Nyitva tartás:  
hétfő–péntek 7–16 óra, szombat 7–12 óra 

 

Már 8 éve a Szigeten 
KELEMEN KFT. 

GÁZ, VÍZ, FŐTÉS, SZERELVÉNY BOLT  
Tahitótfalu, Szabadság út 15.  

(bent a szigeten, 
a Kék Duna Szövetkezet udvarán, a váci rév felé) 
Hívjon!  Tel./fax: (26) 386-721, 06 (30) 951-5484 

Nyitva tartás: h–p 7.30–17.00, szo 7.30–12.00 
Ízelítőül AKCIÓS készülék árainkból: 

Vaillant PRO kéményes kombi, 24 kw  163.000 Ft 
Vaillant PRO turbó kombi, 24 kw  203.000 Ft 
Baxi Main kombi turbós, 24 kw  138.000 Ft 
Baxi ECO kombi kéményes, 24 kw  169.000 Ft 
Baxi ECO kombi turbós, 24 kw  200.900 Ft 
Baxi Luna kombi kéményes, 24 kw  197.000 Ft 
Baxi Luna kombi turbós, 31 kw  206.000 Ft 
Baxi Novula 601 tárolóval turbós, 28 kw  278.000 Ft 
Baxi Primeht 28 kw, fűtő kondenzációs  315.000 Ft 
Ferroli Domicompact 24 kw, turbó kombi  148.000 Ft 
Termomax 29 kw, PAB ECO 1001  
    tárolóval  296.000 Ft 
Termomax 24 kw, PAB ECO 1001 
    tárolóval  286.000 Ft 
Junkers EUROLINE 24 kw, turbós 
    kombi  198.000 Ft 

Radel radiátor listaár –19%! 
Készülék együttes vásárlásával plusz kedvezmény! 
Radel radiátor 1,25 lemezvastagság két rétegben 

kívül-belül festett! 12 év garanciával! 
Dunaferr radiátorok 
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 Kapható:  

 BORDA TERMÉKEK  
 TELJES VÁLASZTÉKA! 
 OKTÓBER HÓNAPBAN 
 A CSEMEGE DEBRECENI 
 920 FT HELYETT 820 FT, 
 A VF CSEMEGE DEBRECENI 940 FT 
 HELYETT 840 FT, A VF JUHBELES 
 GRILLKOLBÁSZ 970 FT HELYETT 
 870 FT AKCIÓS ÁRON KAPHATÓ! 
  

 Vecsési savanyúság  
 nagy választékban, jó minőségben, 
 kedvező  áron kapható! 
 

 SODEX ho PASS, ENNI KÉK 
 étkezési utalványok beválthatók! 

                     Nyitva tartás:  
  hétfő szünnap A 11-es főút mellett  
 kedd 7.00–13.00 jó parkolási lehetőséggel, 
  szerda 7.00–17.00 udvarias kiszolgálással 
  csütörtök 7.00–17.00 várjuk Önöket! 
 péntek 7.00–17.00 Dunabogdány, Kossuth L. út 40. 
 szombat 7.00–13.00 Tel.: 390-350 

 

DUNAKANYAR INGATLANCENTRUM 
Közvetítı és értékbecslı iroda 

Alapította: ZIMÁNYI PÉTER 1996-ban 
 

l  Ingyenes számítógépes nyilvántartás, helyszíni ér-
tékfelmérés, ingatlanforgalmi tanácsadás! 

l  Az ingatlanok kiajánlását és helyszíni bemutatását 
munkatársunk végzi. Teljes körő ügyintézés! 

l  Irodánk ügyvédje megbízóink részére az adásvételi 
szerzıdéseket költségmentesen elkészíti 

l  Házának, telkének eladását bízza szakemberre! 

l  Vevıinknek eladó házakat, telkeket keresünk 
 

Leányfalu, Móricz Zsigmond (fı)út 125. 

06 - 26 - 381 - 431   Mobil: 06 - 209 - 834 - 796 
internet: www.ingatlanok-dunakanyar.hu 

 
 

 

 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, Jung András, 

Kálazy László, Mezei Anna, Mikesy Tamás 
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 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

DUNAKANYAR VAGYONVÉDELEM 
Biztonsági rendszerek kiépítése  

rádiófrekvenciás és telefonos 
távfelügyelet biztosításával, 

vonuló járőrszolgálattal 
Lénárd Péter 06 (20) 9117-775 

Csitneki Tibor 06 (20) 9205-424 

 

FRISSÍTİ SZALON 
Szolgáltatásaink: 

         – manikűr, pedikűr, 
                  – műkörömépítés, infraszauna, 

         – testmasszázsok 
November hónapban az infraszauna bérletek 

10% kedvezménnyel kaphatók! 
Visegrád, Mátyás király u. 23. 

Időpont-egyeztetés:  
(26) 397-108, (30) 9651-410. (70) 3343-493 
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OKTÓBERI–NOVEMBERI PROGRAM 
 

október 7., péntek: 
október 8., szombat: 

 

október 14., péntek: 
október 15., szombat: 

 

október 21., péntek: 
október 22., szombat: 

 

október 28., péntek: 
október 29., szombat: 

 

november 4., péntek: 
november 5., szombat: 

 

november 11., péntek: 
 
 

november 12., szombat: 
 

Kiru és a Virga Negra 
Szabó Leslie és zenekara 
 
Táncosokkal Farkaló 
Boogie Csabi és a Someday Baby 
 
Lucky Boys 
Szépülı Városközpont 
 
UTAZÓK (Rock and Blues) 
Roy és Ádám 
 
Blues Floor 
Mystery Gang 
 
LATIN 
Tátrai Tibor 
és Szőcs Antal Gábor 
Rácz Kati és zenekara

 
Minden vasárnap zongorázik és énekel 

a Don Vito pacsirtája, KITTY 
 

A mősorváltoztatás jogát fenntartjuk! 
 

Asztalfoglalás, rendelésfelvétel:  
(26) 397-230 

Visegrád, Fı u. 83. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 
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„Én is az erdő fája voltam.” 
                    (Szeret az erdő) 
 

MEGHÍVÓ 

AZ ÁPRILY-HÉT 

ESEMÉNYEIRE 
 

November 13., vasárnap 
 11.30 óra  Istentisztelet Áprily Lajos emlékére 
 
November 14., hétfő: ÁPRILY-NAP: a költő 118. születésnapja 
   9 óra  ,,Évszakok zenéje” címmel gyermekrajzkiállítás- 
  megnyitó és díjkiosztás 
 10 óra  Szavalóverseny a meghívott iskolák részvételével 
 17 óra  A serdülőkor konfliktushelyzetei otthon  
  és az iskolában 
 Előadás és beszélgetés 
 
November 15., kedd 
 14 óra  Áprily-kupa. Futball 
 
November 16., szerda 
 Nyílt tanítási nap 
 14 óra  Áprily-kupa. Floorball 
 
November 17., csütörtök 
 Nyílt tanítási nap 
 14 óra  Áprily-kupa. Sorversenyek alsósoknak 
 
November 18., péntek 
 Projektnap: Harmóniában a természettel 
 
November 19., szombat 
 „Szomszédolás”: Séta Dömösön 
 15 óra  Szilágyi Béla erdélyi festőművész kiállításának  
             megnyitója a művelődési házban 
 
November 25., péntek 
 Zenés irodalmi est Áprily Lajos verseivel, írásaival  
 a művelődési házban 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

November, II. 
 

1. 
 

Még fény ölel, remegő sugarak. 
De szél jár és levelek hullanak. 
El ne seperje innen senkise: 
A teraszunk őszi poézise. 
 
 

2. 
 

Hív a pirók. Egyhangú, bús a dal. 
November hangja. Vajon hova csal? 
Egy mélabús meseországba tán, 
ahol ezer pirók süvölt a fán. 
 
 

3. 
 

Hosszúra nyúlt az út, anyám, 
sok volt a seb, s a béke késett. 
S ma mégis, mégis köszönöm 
világra szülő szenvedésed. 
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„Magasra száll az ember dallama” 
 

,,Áprily-hét anno” 
 

12. rész: 1997. november 10–16. Évfordulónk:  
tíz éve lettünk Áprily Lajos Általános Iskola 
 

Vaskos dossziéban gyűjtöttem össze az 1997. év Áprily-
hét dokumentumait. Mert itt a ,,nyugalom” éveiben azon 
is elcsodálkozom, honnan volt ennyi energiám ezeknek a 
programoknak az organizálására, honnan volt munkatársa-
imnak, a pedagógusoknak a lankadatlan lelkesedéshez 
erőforrásuk? Talán tudom a választ: az ügyszeretetből, a 
választott érték melletti elkötelezettségből. 

1997 Áprily születésének 110. évfordulója, iskolánk 
névfelvételének 10. évfordulója volt. Ezért ismét kicsit 
nagyobb erőbedobással készültünk az Áprily-hétre. Sajnos 
az évfordulók sorában valahogy elkerülte figyelmünket, 
hogy iskolánk fennállásának kerek évfordulói is a 7-es 
végződésű évekhez kötődnek, hiszen az iskolatörténeti 
dokumentumokban 1787 szerepel a jelenlegi iskolaépület 
iskolaként való funkcionálása kezdetének. (De hát kell-e 
ennél méltóbb ünneplés, mint amit akár 1987-ben, akár 
1997-ben tettünk?!) 

Az 1997/98-as tanév kezdetén keresett meg bennünket 
Kosztolányi Istvánné, a Független Ökológiai Központ 
munkatársa, hogy vállaljuk fel egy projekt módszert be-
mutató pedagógus továbbképzés megszervezését, mivel  

már több sikeres projekt állt mögöttünk. Az Áprily-hét 
tehát modellül szolgált, és rengeteg munkával járt. Az 
évfordulókra való tekintettel a témahét címe ,,A mi isko-
lánk” volt. Mottóul az iskolainduló első két sorát válasz-
tottuk: 

,,Két földszint, s egy emelet – a mi sulink csak ennyi!”, 
majd így folytattuk: ,,A mi sulink csak ennyi? A mi sulink 
ENNYI!!!” 

Talán nem érdektelen a laikus olvasók számára sem, ha 
most egy kis szakmai műhelybemutató formájában írok az 
Áprily-hétről. Az alsó tagozat elsősorban osztálykeretek 
között dolgozott a témán; méréseket végeztek (udvar, 
tantermek, folyosók stb.), maketteket, rajzokat készítettek, 
vendégeket hívtak, élménybeszámolókat hallgattak stb. A 
felső tagozatban nyolc témacsoportot alakítottunk ki, 
mindegyiknél egy helyzetrögzítő megállapításból kiindul-
va célokat és azokhoz kapcsolódó tevékenységeket fogal-
maztunk meg. A nyolc témacsoport: 1. Múlt, jelen, jövő; 
2. Mindennapjaink; 3. Tíz éve Áprily Iskola; 4. A hely, 
ahol élünk, az iskola, ahol tanulunk; 5. Jogaink – köteles-
ségeink; 6. Környezetünk; 7. Életmódunk – életvitelünk; 
8. Szabad időnk. 

Hogy az eddig leírtak érthetőbbek legyenek, nézzük meg 
néhány csoport programját közelebbről! 

3. Tíz éve Áprily Iskola 
Mottó: ,,Áprily a névadónk, hozzá vagyunk hűek!” (Is-

kolainduló) 
 

Megállapítás 
A névadó kötelez 

Cél 
Minden tanuló tudja, ki volt Áprily 

Lajos, ismerje életét 
Legyenek tisztában azzal, hogy mire 

tanít, kötelez minket a névadó szel-
leme: 

– a természet szeretetére, 
– a múlt ismeretére, 
– az ember tiszteletére, 
 – a haza szeretetére 
Ismerjék meg az iskola Áprily-

hagyományait 
Keressék a kapcsolatot parajdi test-

vériskolánkkal 

Tevékenység 
Az Áprily-hét tízéves története – 

tablókészítés meghívókból, fényké-
pekből 

Videofilmek a névadó- és egyéb 
ünnepségekről 

,,Kis” könyv készítése (saját Áprily-
kötetem) 

Vetélkedő Áprily életéről 
Tegyük szebbé iskolánkat! 
Legyen minden osztályban Áprily-

fal 
Kapcsolat a parajdi, brassói Áprily 

Iskolákkal 
 

4. A hely, ahol élünk, az iskola, ahol tanulunk 
Mottó: ,,Iskolánk a faluban fontos helyen áll ma.” (Iskolainduló) 

 

Megállapítás 
Az iskola jó működésének előfelté-

tele, hogy szerves kapcsolata legyen 
a településsel: 

– a fenntartóval, 
– a szülőkkel, 
– a lakossággal 

Cél 
Az iskola tanulói életkori szintjük-

nek megfelelően ismerjék meg az 
iskola helyét a falu infrastrukturális 
ellátottságában 

Az iskola lépjen ki a szűk keretei-
ből, adjon több tájékoztatást a bent 
folyó munkáról 

Legyen biztonságos a tanulók hely-
zete az iskolába járásig és az iskolá-
ban 

Tevékenység 
Előadás és beszélgetés a polgármes-

terrel 
Fórum a társintézmények vezetőivel 
Felmérések, kérdőívek, interjúk 
Mennyibe kerül az iskola? 
Riportok készítése 
,,Öröm és bánat” térkép készítése 
 
 

Mintha azok fogalmazódtak volna meg, amit ma 
,,minőségbiztosítás”-nak, ,,partnerközpontúság”-nak hí-
vunk! 

Ünnep is volt, modell is volt az 1997. évi Áprily-hét. Az  
ünnepet  azzal  tettük  hangsúlyossá, hogy ünnepelni 

                                                (Folytatás az 5. oldalon) 
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Városházi hírek 
 

2005. október 13-i képviselő-testületi ülés 
 

– A képviselő-testület az ún. „Csekő-telek” 
megvásárlására 44 milliós árajánlatot tett, 
amit három részletben fizetne ki. 

– Rendelet született az elektronikus ügyinté-
zés bevezetésének elhalasztásáról. 

– Módosult a bérlakásokról, a közterület-
használatról, az első lakáshoz jutó fiatalok 
támogatásáról, a szociális igazgatásról, va-
lamint a köztisztaságról szóló helyi rende-
let.  

– Elfogadta a testület a Gyermekjóléti Szolgá-
lat beszámolóját. 

–  A testület kezdeményezte a Visegrád Du-
na-part Területfejlesztési Kft. végelszámo-
lással történő megszüntetését. 

– Kisebb ingatlant értékesítettünk a Hotel 
Silvanus Rt. részére, másfélmillió forin-
tért. 

– Az útfelújítások keretét négymillió forinttal 
emelte a testület. 

– Megrendeltük a Sziget u.11. sz. alatti bérla-
kás automata szellőztető rendszerének ki-
építését. 

– Döntés született az Ifjúsági Alap felosztásá-
ról. 

– Megrendeltük a visegrádi kapu környéké-
nek területrendezését. 

 

2005. október 26-i képviselő-testületi ülés 
 

– Módosult az önkormányzat költségvetési 
rendelete (lásd mell. 1. old.). 

– Ajánlat született a Löffler-bánya vételárá-
nak további törlesztéséről. 

– Megállapodás körvonalazódik a Castrum 
Visegrád Kft. és Visegrád Város Önkor-
mányzata között – a Lepence strandfürdő-
vel kapcsolatos – vitás kérdések rendezése 
tárgyában. 

– Az önkormányzat a Tahitótfalu székhellyel 
működő orvosi ügyelet épülete átalakításá-
nak költségeiből 627.000,– forinttal vesz 
részt. 

– A Fellegvár Óvoda vezetőjének az intéz-
mény működéséről szóló beszámolóját el-
fogadták. 

– A város Turizmusfejlesztési Stratégiai és 
Operatív Programjának átdolgozásáról ké-
sőbb születik döntés. 

– Meghatározták a 2006-tól érvényes közterü-
let-használati díjakat (lásd mell. 2. old.). 

– Az Ifjúsági Alap fennmaradó támogatási 
összegére új pályázatot írunk ki (lásd az 5. 
oldalon). 

– A testület Hadházy Sándor polgármester 
jutalmazásáról döntött. 

– Ingatlan vásárlásáról, csereingatlan felaján-
lásáról született ajánlat. 

Tóth Tivadar aljegyző 

Tájékoztatás 
 

Tájékoztatunk minden, Visegrádon élő gyermekes családot, hogy a Vise-
grádon működő Gyermekjóléti Szolgálat a Mátyás Király Művelődési Ház 
(2025 Visegrád, Széchenyi u. 11.) emeletén található. 

Ügyfélfogadása minden héten kedden, du. 13–17 óráig tart. 

Az intézmény szolgáltatásai: 
– tájékoztatás a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító tá-

mogatásokról; 

– tanácsadás családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, men-
tálhigiénés és káros szenvedélyek kialakulását megelőző célzattal; 

– hivatalos ügyek intézésének segítése; 

– családi konfliktusok megoldásának elősegítése; 

– családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzáju-
tás szervezése; 

– különböző segítő intézményekkel, szakemberekkel való kapcsolatfelvé-
tel és ezekkel való együttműködés; 

– pályaválasztási tanácsadás; 

– szabadidős programok szervezése. 

Ha úgy érzi, a fenti problémák valamelyikével Ön is szembenéz, keressen 
fel! 

                                                             Pitz Judit családgondozó 

 
Udvaraink megújulása 

 

Idén nyáron két intézmény udvarán végeztek felújítási munkákat. 

Az iskolaudvar 2003-ban elkezdett – és három ütemre tervezett – felújí-
tásának második üteme tart jelenleg, míg az óvodaudvaron a tavaly lebon-
tott melléképület üresen maradt helye tette időszerűvé a felújítást. 

Mindkét intézmény nyári szünete az az időszak, amikor a működésük 
akadályozása nélkül lehet dolgozni, ezért a munkákat úgy kellett szervezni, 
hogy ebben – az iskola esetén kettő, az óvoda esetén egy hónapban – ke-
rüljön sor az építőmunkákra. 

Az iskolaudvar építési munkáit bonyolította, hogy a felső tagozatos épü-
let – egykori templom – mellett található 18. századi temető egy részének 
régészeti feltárását is el kellett végezni. A feltárás gazdag leletanyaga, a 
nagy érdeklődés és a sok segítő kéz ellenében az idő rövidsége és a gyakori 
eső töltötte feltárási árkok jelentettek nehézséget. 

Az iskolaudvar három ütemre tervezett helyreállítása jelenleg kb. felénél 
tart: 

– I. ütem volt az aszfaltos focipálya és ülőtámfal megépítése (2003-ban); 

– II. ütem az udvar középső szakaszának leburkolása, a vízelvezetés 
megoldása és játszórész építése (ez csak részben valósult meg az idén); 

– III. ütem a díszkert megépítése a régi épület és a tornacsarnok közötti 
területen. 

Az óvodaudvarral kicsit más a helyzet. Ott a tavalyi épület-átalakítás tette 
halaszthatatlanná az egyébként 2000 óta tervben lévő udvarfelújítást. Saj-
nálatos tény, hogy az óvodaudvar munkáit egy kevéssé jó szervező készsé-
gű kivitelező nyerte el (aki egyébként jó referenciával rendelkezett, mert a 
Rákóczi utca sarki játszóteret jól és határidőre elkészítette). Eleinte úgy 
tűnt, hogy ez egyszerűbb feladat, mint az iskolaudvar, hiszen itt nem kel-
lett a régészeti munkákkal egyeztetni, utóbb mégis ez bizonyult nehezebb-
nek, hiszen az iskolaudvar határidőre elkészült, míg az óvodaudvar csak 
mostanra készült el teljesen. (Ennek következményeiről olvashattunk a 
szeptemberi szám 19. oldalán „Fellegek” címmel.) 

Mindenkinek köszönjük a türelmét azzal a reménnyel, hogy a jövőben 
nem kell ilyesmiben igénybe vennünk. 

Mártonffy Gábor 
                                                                                               főépítész 
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Név Feladatkör Ügyfélfogadási hely Nap Idő Telefonmellék 
Visegrád hétfő  13–16 1 
Visegrád szerda 8–12  

 
Tóth Győzőné 

 
építéshatóság (Dunabogdány) 

Dunabogdány szerda  13–16 (26) 391-025 
kedd 8–14.30 2 Vancsó Géza  építéshatóság (Visegrád) Visegrád 

szerda 8–14.30  
hétfő 13–16 3  

Visegrád szerda 8–12 
13-16 

 

hétfő 8-12 (26) 392-015 

 
 

Szalayné  
Éliás Ágnes  

 
 

műszaki osztály  
és Kisoroszi építéshatóság   Kisoroszi 

péntek   
Kárpát Zoltán  informatikus   4 

Mártonffy Gábor  főépítész  szerda 9–12 
13–16 

4 

Fridrich Istvánné, Vaik Viktorné  adó és anyakönyv  5 

Zeller Albertné  igazgatás   6 
Kövér Zsuzsanna, Ungár Krisztina gazdasági vezető, pénzügy   7 

Ostermann Béláné, Babay Irén  pénzügy   pénztár/szerda 8–12 
13–16 

8 

Herold Mária, Hoffmann Marianna jegyzői  
és polgármesteri titkárság  

 9 
0 

Ostermann Béla közterület-felügyelő  06 (30) 748-0160 

hétfő 13–16 

szerda 8–12 
13–16 

 
 

Fent nem jelzett munkatársaink az alábbi időben fogadják az ügyfeleket: 

péntek 8–12 
 

A Gyámhivatal és az Okmányiroda ügyfélfogadási rendje 
2025 Visegrád, Fő u. 56. 

                                                                                                                                                              Ügyfélfogadási hely és idő                                                                      Telefon 
Gyámhivatal 

hétfő 
szerda (Visegrád) 

13–16 
8–12 és 13–16 óráig 

(26) 398-140 
06 (30) 641-0294 

 
Katonáné Herr Valéria 

péntek (Dunabogdány) 8–12 óráig 06 (30) 641-0294 
 

Okmányiroda 
hétfő 13–16 

kedd és csütörtök 8–12 
 

szerda 8–12 és 13–16 óráig 

 
597-072 

fax 597-073 
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Felhívás ,,Ifjúsági Alap” pályázatra 
 

A Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság a képvise-
lő-testület felhatalmazása alapján újabb pályázatot ír ki 
ifjúsági célú programok támogatására. A rendelkezésre 
álló összeg 232.000 Ft. 

A pályázatot november 21-ig kérjük benyújtani a pol-
gármesteri hivatalba. 

Mezei Anna, a bizottság elnöke 
 

,,Magasra száll az ember dallama” 

,,Áprily-hét anno” 
(Folytatás a 2. oldalról) 
hívtuk a környék településeinek iskoláit. 14 iskolába küld-
tük a szavalóversenyre, rajzpályázatra, műfordítói pályá-
zatra, verselemző pályázatra, hangversenyre és sportvetél-
kedőre szóló felhívásunkat. Így saját tanulóinkon kívül 
mintegy 130–150 tanuló vett részt a jubileumi hét esemé-
nyein. 

A rajzpályázatra 250 pályamű gyűlt össze. A G. Nagy 
Nóra, Bolyki Lajos és Szkok Iván festőművészek alkotta 
zsűri különösen a verőcei és a visegrádi Erdei Iskola 
munkáit ítélte kiemelkedőnek, az Áprily Iskolából 
Schmidt Katalin és Grünwald Viktor kapott jutalmat. A 
szavalóversenyen 19 alsó és 26 felső tagozatos tanuló vett 
részt. Az irodalmi verselemző pályázatra 14 dolgozat 
érkezett; angol nyelvű versfordítás 3, német 6 db volt. A 
verselemzések és műfordítások elbírálására középiskolai 
tanárokat kértem fel: dr. Kovács Gábornét (Baár-Madas 
Református Gimnázium), Pápa Zsuzsannát (Dobó Katalin 
Gimnázium), Székács Csillát (Móricz Zsigmond Gimná-
zium) és Borsody Istvánt (Váci Nyomda Kft.). A két for-
dulóban bonyolított foci derbin 14 csapat játszott: az alsó 
tagozat legjobbja Kismaros, az 5–6. osztály korcsoportjá-
ban Dunabogdány lett a győztes. 

Az ének-zene témában írt felhívásunk így szólt:  
,,Áprily Lajos költészetének, verseinek a zeneiség az 

egyik legjellemzőbb vonása. Szeretnénk, ha az Áprily-
héten a zene megszólalna valóságosan is. Olyan zenei 
művek, dalok előadásával lehet részt venni a november 
14-én megrendezendő koncerten, ami a természetről 
szól… A koncert nem verseny jellegű!” 

Sajnos, meghívásunknak csak a verőcei iskola tett eleget, 
így inkább hangulatos családi koncert lett ,,A természetről 
dalban, zenében” című rendezvényünk november 14-én. 

Visszaidézve a tízéves születésnapi ünnepi hetet, az 
egyik legsikeresebb Áprily-hétnek tartom. Sikerült egy 
szép kiadvánnyal is gazdagítani az évfordulót, amit újra-
nyomással a mai napig is szívesen ajándékozunk vendége-
inknek, látogatóinknak. S talán sok visegrádi és nem vi-
segrádi előtt sikerült bebizonyítanunk, hogy a MI SU-
LINK NEM SEMMI! 

,,A természet lágy ölén kirándul a kis hadunk, 
Alma materünkhöz méltóak maradunk! 
Bármerre is vet a sors, fordul rosszra-jóra, 
az emléked elkísér VISEGRÁDI ISKOLA!” (Iskolaindu-

ló) 
Mezei Anna ny. igazgató 

A Szép Visegrádért díjA Szép Visegrádért díjA Szép Visegrádért díjA Szép Visegrádért díj    

októberi nyerteseioktóberi nyerteseioktóberi nyerteseioktóberi nyertesei    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A felvétel jó néhány héttel ezelőtt készült, mert a Virá-
gos Visegrádért zsűri már korábban elhatározta, hogy a 
felújított templomkertet okvetlen beleveszi a díjazottak 
körébe. Nagyon igényes és szép munkát végeztek a terve-
zők és a kivitelezők. A megvalósítás szép példája az ösz-
szefogásnak is, hiszen visegrádi részről a plébániahivatal 
mellett az önkormányzat, a Szent György Lovagrend, 
valamint az Utilis Kft. is hozzájárult az átalakítás költsé-
geihez. Nagyon esztétikus, a templomunkhoz és Visegrád 
nevéhez illő templomkerttel gazdagodott városunk az idén 
nyáron. Köszönet érte mindenkinek, akinek része volt a 
megalkotásában! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idei utolsó díjazottunk a Mátyás király u. 9. számú ház 
kertje, Nádler Annáék portája. Még most, október végén 
is jól látszik, mennyi szépen gondozott virág díszíti a 
kertet és az ablakpárkányokat. Saját találmány az a 
,,támfal dekoráció”, amellyel az egyébként eléggé jellegte-
len kőfalat sikerült nagyon eredeti módon feldíszíteni. 
Anna és Tamás fia közös munkája a kert és az udvar szé-
pítése és gondozása. Kezük és szeretetük nyomán még ez 
a viszonylag kis területű, nem a legszerencsésebb adottsá-
gú kert is nagyon kedves látványt nyújt, jó érzést keltve 
minden arra járóban. Gratulálunk a kerthez és a díjhoz! 

                        Visegrádi Szövetség Egyesület, 
Visegrád Turisztikai és Városszépítő Egyesülete 
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Aranybánya 
Az október 27-i városi közmeghallga-

tásnak egyetlen témája volt: a Löff-ler-
bánya területén felépülő új szálloda 
bemutatása. Akik ott voltak a közmeg-
hallgatáson, vagy megnézték a tv-fel-
vételt, azok láthatták a bemutatott ma-
ketten, hogy egy újabb hatalmas, impo-
záns épület fog felépülni Lepencén, a 
Duna kanyarulatában.  

A makettet nézve az ember akaratla-
nul is elgondolkozik azon, hogy annak 
idején hányan féltették az érintetlen táj 
látványát a tervezett vízi erőmű tömbjé-
től, míg napjainkban a közel hasonló 
nagyságú épületek „gond nélkül” bele-
férnek a Duna-kanyari tájba. Hiába, 
változik a világ. Csak túl sok nagy 
épület ne legyen, mert akkor elnyomják 
és megölik azt a látványt, aminek élve-
zetéért ide épültek fel. A közmeghallga-
táson elhangzottak aggályok ezzel 
kapcsolatban is, meg a valószínű gép-
járműforgalom-növekedéssel kapcso-
latban is. A közelben lakók elmondták 
továbbá, hogy féltik a nyugalmukat az 
építkezéstől, az üzemeltetéstől. Nagyon 
remélem, hogy ők sem lesznek veszte-
sei ennek a beruházásnak. A város, a 
lakosság túlnyomó többsége vitathatat-
lanul jól jár, ha felépül, és eredménye-
sen működik az új szálloda. A tájékoz-
tatón elhangzott, hogy a jelenlegi és a 
most felépülő nagy szálloda együttesen 
remélhetőleg 150 millió forint adóbevé-
telt jelent majd évente városunknak. Ez 
az eddigi városfejlesztési lehetősége-
inkhez képest hatalmas összeg még 
további fejlesztési pénzeket képes Vi-
segrádra vonzani, amennyiben pályáza-
tok önrészeként lesz felhasználva a 
jelentős hányada. Részben a Termál 
szálloda adóbevételéből az idén már 
elkezdődtek városunkban különféle 
kisebb beruházások, közterületi és 
egyéb felújítási munkák. A következő 
években remélhetően folytatódnak a 
fejlesztések. 

Az új szállodák révén a konkrét anya- 

gi előnyön kívül jelentkezhet további, 
az adóbevételnél talán fontosabb hatás 
is Visegrád jövőjére: a szállodák fizető-
képes, hetente megújuló vendégkörének 
megjelenése városunk életében. Ezek a 
vendégek várhatóan az év minden sza-
kában keresni fogják a látnivalókat, a 
programokat, a szórakozási lehetősége-
ket a szállodák falain kívül is. Ha szép, 
tiszta, virágos várossal, jól szervezett 
programokkal, érdekes és élvezetes 
látnivalókkal fogadjuk őket hétről hétre, 
akkor ez további közvetlen bevételeket 
jelent mind a lakosság ezzel foglalkozó 
részének, mind a városnak.  

Tág tere nyílhat a fantáziának. Prog-
ramokat lehet szervezni nagyszerű 
műemlékeink vagy a környező erdők 
természeti szépségeinek bemutatására. 
Ki lehet találni látványosságokat, szó-
rakozási lehetőségeket, nyitni újabb 
szórakozóhelyeket, üzleteket. A létesülő 
városközpont nagyot fog lendíteni 
ezeken a törekvéseken. Hasonlóan a 
Duna-parti sportlétesítmények. Egy 
újfajta idegenforgalmi kultúrát kell 
elsajátítanunk. A keletnémet turistakor-
szakból fennmaradt színvonalat és 
kínálatot végleg el kell felejteni. Jöjjön 
végre el az igényes vendégfogadás és 
szórakoztatás, a korszerű idegenforga-
lom ideje! Az utcáinknak minden év-
szakban ragyogniuk kell, a parkjainkat 
virágok és szobrok díszítsék, műemlé-
keink, épületeink legyenek rendbe 
hozva, felújítva, lehessen könnyen és 
kényelmesen tájékozódni.  

Egyáltalán mindig, mindennek úgy 
kell kinézni, mint ahogy egy gondos 
háziasszony teszi rendbe otthonát, ha 
vendégeket vár. El tudunk ide jutni 
rövid idő alatt. Csak két dolog kell 
hozzá: az egyik a pénz, amely már 
elkezdett csordogálni a Termál szálloda 
felől. Nem költhetjük másra, csak a 
város rendbe hozására, az idegenfor-
galmat kiszolgáló fejlesztésekre. A 
másik a lakosság hozzáállása és szemlé-
lete. Nem lehet elégszer elmondani és  

 

leírni: Visegrád jelenlegi lakosságának 
és a következő generációknak csak egy 
jövője van. Ez a jövő az IDEGEN-
FORGALOM.  

Ha ezt elfogadjuk és megértjük, ha 
eszerint gondolkodunk és tervezünk, ha 
így fordulunk az idelátogató idegenhez, 
a külföldihez, ha erre gondolva tartjuk 
rendben városunkat és díszíti mindenki 
a saját portáját, ha valamennyien meg-
teszünk mindent, amit tudunk azért, 
hogy jól érezzék városunkban magukat 
a vendégeink, akkor az elkövetkezendő 
időszakban hosszú évtizedekre megala-
pozhatjuk saját és utódaink jövőjét az 
idegenforgalom lehetőségeinek kihasz-
nálásával. 

Így válhat a Löffler-bányából is arany-
bánya. 

Visegrádi fiatalok! Elsősorban a Ti 
jövőtökről van szó! Most kell hasznát 
venni a mai iskolában tanult modern 
tudományoknak. Reklám, marketing, 
kommunikáció, turisztikai vállalkozás 
példák a világ távoli tájairól. Ha érde-
mes valamibe energiát fektetni, valami-
ről tanulni, valamilyen idegenforga-
lommal kapcsolatos területen elhelyez-
kedni, valahol idegenforgalmi vállalko-
zásban gondolkodni, akkor azt most és 
itt Visegrádon érdemes. Érdemes el-
gondolkodni rajta, kezdeményezni 
minél előbb! Ti helyzeti előnyben vagy-
tok minden idegennel szemben. 

Visegrádnak idegenforgalmi „hata-
lommá” kell válnia. Az adottságaink 
már régen megvannak hozzá. Itt a bizo-
nyíték, hogy ezt az új szállodát is itt 
Visegrádon, és nem valahol ötven ki-
lométerrel távolabb álmodta meg a 
befektető. A sors ezzel most újabb 
lehetőséget adott a kezünkbe. A szállo-
dák révén újra meg fog nőni az itt tar-
tózkodó, szórakozást, látnivalót kereső 
vendégek száma minden évszakban.  

A többi rajtunk múlik. Használjuk ki, 
éljünk már vele végre! 

                             Abonyi Géza 
 önkormányzati képviselő 

 

Kanonok Úr! 
 

Több éves szünet után (Dr. Gianits 
József halála óta) újra e megszólítás 
illeti meg Visegrád város katolikus 
közösségének vezetőjét, Kalász István 
esperes plébános urat. Dr. Erdő Péter 
prímás érsek ugyanis kanonokká ne-
vezte ki őt. E kinevezés alapján az 
Esztergom Főszékesegyházi Káptalan 
tagjai sorába iktatta október 29-én az 
esztergomi Bazilikában, mesterkano-
noki rangban, Prohászka Ottokárról 
elnevezett stallumot jelölve ki helyéül. 

 Az ünnepélyes beiktatáson és szent-
misén, melynek főcelebránsa Kalász 
kanonok úr volt, részt vett Dr. Erdő 
Péter, Magyarország prímása. Az ün-
neplő hívek között szép számmal vol-
tak visegrádiak is. 

E kinevezés elismerése annak az ál-
dozatos munkának, melyet kanonok úr 
mint Visegrád és Kisoroszi plébánosa, 
az Esztergom Egyházkerület esperese, 
a kispapok nevelője végzett, és annak a 
tekintélynek, melyet e munkával szer-
zett. 

Gratulálunk a megtisztelő címhez, 
kívánunk további jó és eredményes 
munkálkodást az Úr szőlőjében! 

Kalász István kanonok úr ünnepélyes 
köszöntése Visegrádon, november 20-
án (vasárnap), a délelőtti szentmise 
keretében lesz.              Németh Tamás 



XXI. évfolyam 11. szám                                       VISEGRÁDI HÍREK                                                                     7 
 

NYITOGATÓ 
 

Rovatunkban a Fővárosi Önkormányzat mogyoróhegyi Idő-
sek Otthonának igazgatónőjét, BALÁZS PIROSKÁT szeret-
ném bemutatni olvasóinknak. Beszélgetésünk helyszíne az 
otthon barátságos, ízlésesen berendezett igazgatói irodája. 
Nem most találkozunk először, s miután mindketten a humán 
szférából érkeztünk, hamarosan kiderül, hogy ,,fél szavakból 
is értjük egymást.” Személyes életútjáról így vall a csinos 
igazgatónő. 

B. P.: Vértesacsai születésű vagyok, családi gyökereim ehhez a 
faluhoz kötődnek. Pályaválasztásomat alapvetően befolyásolta 
az, hogy nagyapám I. világháborús hadirokkantként élt a család-
ban, s én már egész kicsi koromban segédkeztem az ellátásában, 
ápolásában. Orvos szerettem volna lenni, de végül is az Egész-
ségügyi Főiskolán szereztem intézetvezetői-ápolói diplomát. 
Visegrádra kerülésem előtt egészségügyi pályán dolgoztam: egy 
nagy gyár orvosi rendelőjének vezető ápolója voltam, majd az 
ELTE-n szerzett újabb diploma megszerzése után kerültem a 
szociális ellátás területére. A fővárosban sok tapasztalatot sze-
reztem, egyrészt adminisztratív, bürokratikus, másrészt konkrét 
szakmai gyakorlatot, pl. a hajléktalanok átmeneti szállásának 
megszervezésében, az előgondozásban, elhelyezésben stb. A 
visegrádi Idősek Otthonának igazgatói feladatát 2005. március 
1-je óta látom el. Pályázattal kerültem ebbe a tisztségbe, s élet-
pályám nagy kihívásának tekintem. 

M. A.: Maradjunk ennél a témánál. Kíváncsi lennék – olva-
sóinkkal együtt – a néhány hónap alatt szerzett tapasztalataid-
ra, a már megvalósított vagy megvalósításra váró terveidre, 
vezetői hitvallásodra. 

B. P.: Nem döntöttem rosszul, amikor bátran vállalkoztam erre 
a feladatra. Nagy szakmai kihívás, hiszen ez egy komplex mun-
kát igényel: foglalkozni kell a bekerülésre várakozókkal, az 
ellátottakkal, a hozzátartozókkal, s nem utolsósorban a dolgo-
zókkal. Dinamikus munkára törekszem, s talán azért is kevésbé 
fárasztó, mert kreatívabb és sok sikerélményt nyújt. A pályázat 
beadása előtt is többször látogattam ide az otthonba, s azt ta-
pasztaltam, hogy igen szerény körülmények között történik a 95 
idős lakó szeretetteljes ellátása. Szakmai szempontból ugyanak-
kor több változtatás szükségességét láttam fontosnak, s az eltelt 
fél év alatt ezek egy részét már végre is hajtottam. Ez szükség-
szerűen együtt járt minimális személyi változtatásokkal is. Hol 
tartunk most, milyen úton kívánok tovább haladni? 

– A lakók orvosi, mentálhigiénés ellátásában úgy kívánunk 
tovább lépni, hogy egyéni állapotfelmérés után, személyre sza-
bott gondoskodást szeretnénk megvalósítani. Ehhez biztosítani 
kell a gondozók szakmai felkészítését, tehát a munkatársaim 
továbbképzését is fontos feladatomnak tekintem. Különböző 
ösztönző rendszerekkel szeretném érdekeltté tenni őket is, hogy 
munkájukat lelkesen és örömmel végezzék. Fontosnak tartom, 
hogy preventív egészségvédelemben részesüljenek, védetté 
váljanak a környezeti ártalmakkal szemben, s olyan technikákat 
ismerjenek, melyek megvédik őket az ún. ,,kiégési szindrómá-
tól”. Hiszen  ha  a  dolgozók jó egészségi és kiegyen- 

súlyozott lelki állapotban végzik munkájukat, a lakók is jobban 
érzik magukat. 

– Lassan kiépítem az ,,önkéntes segítők hálózatát”. Ehhez már 
többen csatlakoztak, de továbbra is várom olyan ,,külsősök” 
jelentkezését, akik egy-egy területen szívesen vállalnak segítő 
közreműködést. Fontos, hogy az idős emberek találjanak érdek-
lődésüknek, állapotuknak megfelelő kreatív elfoglaltságot, 
kapcsolatba kerüljenek intézményen kívüli személyekkel. Terve-
im közt szerepel pl. virágkötészeti tanfolyam, festőtábor szerve-
zése. 

– A minőségi munka végzése, a minőségbiztosítás minden te-
rületen előtérbe helyezi a partnerség megvalósítását. Elégedett-
ségi kérdőíven teszteljük a lakók elégedettségét, de havonta az 
ún. ,,Csevegő klub”-ban is elmondhatják a lakók véleményüket, 
gondjaikat, kéréseiket. Ezeken az összejöveteleken igyekszem a 
beszélgetés témáját valami aktualitáshoz kötni, de tulajdonkép-
pen bármiről ,,cseveghetünk”. A lakók felvetései egyelőre az 
ellátásukhoz kapcsolódnak, igényeiket igyekszünk napi mun-
kánk során figyelembe venni. Ezt biztosítják a rendszeresen 
tartott lakógyűlések, valamint a kulturális és élelmezési bizott-
ság javaslatai is. 

– A már régtől alkalmazott dietetikus szaktanácsadó segítségét 
már nemcsak az étrend összeállításánál vesszük igénybe, hanem 
az egyéni diétáknál, az új lakók táplálkozási szaktanácsadásában 
is. 

Összegezve: úgy vélem, jó úton haladunk ahhoz, hogy az itt 
élők mind mentális-egészségi, mind szellemi-lelki szempontból 
teljes értékű életet élhessenek. 

M. A.: Utolsó kérdésem arra vonatkozik, hogy milyen az in-
tézmény kapcsolata a környező településekkel, elsősorban Vise-
gráddal? 

B. P.: Természetesen már egy jól működő kapcsolatrendszerre 
alapozhatok. Elsősorban a visegrádi és dunabogdányi iskolák 
segítettek különböző rendezvények, ünnepségek lebonyolításá-
ban. Visegrád önkormányzata a lakók szociális segélyezését, 
közgyógyellátási igazolványát biztosítja, de segítenek a visegrá-
di és bogdányi vállalkozók, a Szent György Lovagrend tagjai is. 
Több szálon kötődünk a szomszédos településekhez, dolgozóink 
zöme innen jár dolgozni. A kapcsolatot még szorosabbá szeret-
nénk tenni, intézményünk minden irányban nyitott. Bizakodó 
vagyok, hiszen az októberi ,,Idősek Világnapja”, ill. az ,,Idősek 
Hete” alkalmából őszinte érdeklődést és nagy aktivitást tapasz-
taltam. 

Beszélgetésünket azzal a közös reményünkkel zártuk, hogy 
a kölcsönös érdeklődés megmarad, és várjuk a további híre-
ket az Idősek Otthonából! 

Balázs Piroskának jó egészséget, sok sikert kívánunk nemes 
vállalása teljesítéséhez, az otthon idős lakóinak pedig derűs, 
nyugodt napokat Áprily Lajos szép szavaival: 

 ,,Ámulni még, ameddig még lehet, 
 amíg a szíved jó ütemre dobban, 
 megőrizni a táguló szemet, 
 mellyel csodálkoztál gyerekkorodban.” 

Mezei Anna 

 
Itt a vége… 

A Száz magyar falu sorozatban megje-
lent Visegrád című könyv, melyet Ma-
gyar Eszter írt, gyakorlatilag elfogyott 
az országban. Az utolsó néhány darabot 
a kiadótól a művelődési ház megvásárol-
ta. Aki szeretne venni a könyvből, most 
még megteheti.  

Érdeklődni a művelődési házban vagy 
a 06 (30) 386-8010-es telefonon lehet. 

Megemlékezés a Viktorin-emlékmőnél 
 

2005. október 21. délutánján köd gomolygott a Fellegvár alatti hegygerincen. Ki-
csiny csapat lépkedett a köves turistaúton a Viktorin-emlékmű felé. A hatalmas 
beton „V” mögött egy szerény kereszt magasodott. Ezen a napon avatták újra a 
Viktorin József által felállíttatott Zách Klára-emlékkeresztet. A lelkes társaságot 
Peták István, a Magyar Turista Egyesület elnöke és az MTV forgatócsoportja erősí-
tette. A kereszt felszentelése után Viktorin József máig tiszteletreméltó visegrádi 
tevékenységéről szóló megemlékezéssel fejeződött be az avatóünnepség. 
                                                                                                                          - gépé- 
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Családkutató klub 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zeller József 
1925. szeptember 17. 

 
Abban a házban születtem, ahol a Paulusék laknak a 

Széchenyi utcában. Ez volt a Zeller ház. 
Apám földműves volt. Voltak földjeink a Diósban, a 

Langetolban (Hosszú-völgy), a Szimeszpergen, a 
Neupergen (Újhegy), az Incliben (Sziget-hegy). Mindig 
voltak állatok, lovak, ökrök, tehenek.  Gyerekkoromban a 
faluban csak 2-3 embernek volt nyugdíja. A többieknek 
úgy kellett a tíz körömmel kaparni, hogy a családot fönn 
tudja tartani.  

Apámék hárman voltak testvérek. A Vávi néni (Borbála) 
Marótra ment. Öt gyereke lett, kettő ma is él, a Kató 
Nyergesujfalun, a Juliska Budafokon. Apám másik 
testvére a Nelli, a Paulus és a Marci apja volt, a Pojtli 
bácsi, 1904-ben született. A Vávi néniékkel még itt együtt 
laktunk a Széchenyi utcában, közös konyha volt. Olyan jól 
megvoltunk! 

Apám apja a Fekete Zeller Ferenc  volt. A mi családunk 
azért kapta valószínűleg a Fekete megkülönböztető nevet, 
mert a hajuk színe sötét.  

Apám anyja Schüszterl Teréz volt. Az is nagy család 
volt. 1934-ben meghalt, akkor cseréltünk házat apám 
testvérével, a Pojtli bácsival. Így kerültünk a Fő utcára a 
Meszárek Viki néniék mellé. A Marciék meg ide a 
Széchenyi utcába. 

Anyám Marosról származik, Trieb Mária. A Magyar 
utcában volt a házuk. Heten voltak testvérek.  

 Mikor a szüleim összekerültek, apám alkalmi 
napszámba járt. Kaszálni, kapálni, rőzsét vágni. Anyám 
járt takarítani, mosni úri családokhoz. Ment sokszor a 
dömösi határba, napszámba.  A Pastyenszkiéknak volt a 
Lovarda fölött földjük, odajárt. Járt még a Zacskóékhoz is 
dolgozni, ahol most a Korona Galéria van, az volt a 
Zacskó-ház. Úgy látszik, megkedvelték. Fölajánlották, 
hogy adnak pénzt, vegyenek egy tehenet. Majd 
letörlesztik munkával, tejjel túróval, terménnyel. 
Elmentek föl Szalkára, Tölgyesre, Letkésre. Apám ott vett 
egy tehenet és hozta haza. Már nem lesz gond. Lesz mit 
enni. A szomszédban, ahol a Szalaiék laknak, élt egy 
öregasszony, Frölich Ferencné volt a neve, de volt egy 
másik neve is: Prenészl Liszi (csalánnal kergette a 
kápolnánál játszó gyerekeket.) Jelentős volt arról, hogy 

olyan összeférhetetlen, csipkelődő volt. Az ablakból leste, 
a Zellerékhez  hoznak egy tehenet. Még be se kötötte 
apám az istállóba, ő már ott volt és bejelentette, hogy neki 
minden másnap kell egy fél liter tej.  Nem mertük neki 
mondani, hogy még nem is fejtünk, nem is tudjuk, lesz-e 
annyi.  

Emlékszem, jártam óvodába. Egy sötét lyuk volt,  a nap 
oda nem ért be – ott hátul a polgármesteri udvarban. A 
padok a falnál körbe voltak. Nem voltak külön ülőkék, 
fekvőhelyek. Olyan nem volt. Kaja sem. Ha odamentünk, 
szépen sorjában leültünk. 8-ra mentünk, délutánig 
maradtunk. 3-tól 6 éves korig. A kosztot hazulról vittük. 
Zsírosdeszkát. Tanultunk mondókákat, kiszámolót. 
Például: 

Susi mit der Puppe / bleib a pissel stehn! / Lass tich  
pissel puckn / kannst schon weiter gehn! 

Ezt szüretkor énekelték. A Susi vitte a puttonyt. Néha 
meg kellett állnia és lehajolni. Nem kell semmi rosszra 
gondolni. 

Akkoriban mi csináltunk játékokat. Kukoricacsutkából 
vagy fából vágtunk kis  darabokat, beledugtunk vékony 
fapálcikákat, négyet. Ezek voltak a tehenek. Az ablakba 
voltak mindig kitéve. Aztán csináltunk dióból búgattyút. 
Egy nagyobb diót kifúrtunk, kiszedtük a belit,  akkor egy 
szöget átszúrtunk, előre tettünk egy darab lécet 
lendítőkeréknek. A szögre tekertünk cérnát. Meghúztuk és 
az pörgött és  búgott. 

Az iskolában sok mindent kellett csinálni. Kézimunka 
óra volt. Kereket csináltunk, házat, betlehemet. A 
lányoknak kellett hímezni, stoppolni, foltot varrni. Vettek 
anyagot. Vizsgán föl voltak függesztve a munkák. A 
Nádler Mici tanította a lányokat. A fiúkat a Milhoffer. Év 
végén vendégeket hívtak, iskolaszéki tagokat, a világi 
elnököt. Kijött a tenfelügyelő is. Ott volt a Hell esperes is. 
A vizsgán kérdeztek. Meg kell mondani, hogy kevés 
gyerek járt az iskolába, de ha jött valami ellenőrzés, vagy 
vizsga, akkor üzentek, hogy jöjjenek be. Akkor viszont 
olyan sokan voltunk, hogy sokan nem fértek be a padba, 
hanem leültek a padlóra. Egyszer jött egy pap 
Esztergomból. Mit kérdezzen, hittant. Nem? Volt egy 
olyan kérdés a katekizmusban, hogy mi végett vagyunk a 
földön. A helyes válasz: Hogy Istent szeressük, tiszteljük 
stb. A tanfelügyelő föltette a kérdést, a gyerek azt 
válaszolta, mert nem fértünk el a padban. 

Amíg jó idő volt, mezítláb jártunk iskolába. Télen gond 
volt. Aki hamarabb fölkelt, az benn volt a cipőben. Az 
mehetett. 

Karácsony estéjén az öreg kondás, a Fritz, a 
kecskepásztor, a Frölich Marci bácsi és a tehénpásztor, a 
Blahó bácsi jöttek köszönteni subában. A hónuk alatt volt 
egy nyaláb vessző, valami mondókát mondtak és nekünk 
húzni kellett egy vesszőt. Ahány ága volt,  annyit fial majd 
a disznó. Mondták. Voltak betlehemesek is.  Dec. 27-én, 
Aprószentek ünnepén borovicskával mentünk kindlizni – 
megveregetni a lányokat. Jártuk a falut. Szilveszter 
éjszakáján is mentünk dalolni házakhoz.  
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Volt, ahol villanyt gyújtottak, tudatva, hogy tudomásul 
vették. Volt, ahol behívtak. Egy pohár bort kínáltak, egy 
kis aprópénzt adtak. De akadt olyan hely, ahol semmi sem 
volt. Hallgattak. Végül megunta a társaság: gyerünk 
odébb! De a legkisebb megszólalt: 

Wir wünschen Euch alles Gutes / Ein Sack voll Flöhi / a 
Silver voll Maus /ein Korb voll Ratzen / und gar keine 
Katzen!  (Minden jót kívánunk / egy zsák bolhát / egy 
szakajtó egeret / egy kosár patkányt / de macskát egy 
szálat se!) 

De a munka volt a fő. Még a gyerekeknek is. Mentünk 
mindig gallyat összeszedni, azzal fűtöttünk. Mentünk 
sarlózni füvet, hogy legyen takarmány. Nem volt könnyű 
akkor az élet. Nyári szünetben árvalányhajat, képeslapot, 
újságot árultunk. A Fieszl Béla nagymamájával jártam az 
Öreg Pap hegyre csemetét ültetni. A Kati nénivel.  

Hallottuk 1934-ben, hogy megkezdődtek az ásatások. 
Oda is elmentünk. Képzeljétek el, 40 fillért kaptunk! A 
Schulek zsebbe nyúlt és zsebből fizette ki nekünk a 40 
filléreket. A Schulek egy tüchtig ember volt, építész, 
tervező.  A Schubauer Franci bácsiéknál lakott itt egy 
szobában, ahol most a pénztár van. A Budenszkiék 
dolgoztak ott, az öreg Meszarekék, az Adamecz, és 
szünidőben mi gyerekek is odamentünk. 

Amit kikapartunk földet, szekerekkel elhordták. Föl-
töltötték  a kerteket meg a Duna-partot. 

Amikor a BOTE ház és a Kilátó épült a Nagyvillámon 
ökrösszekérrel vittük oda a köveket a Fieszl bányából. Én 
vezettem az ökröket. A Fekete hegy délkeleti oldalán a 
Fieszl Feri bácsi nyitott egy bányát. Az a Werner-Kopf.  
Itt termelték ki a követ. Ez félkemény kő volt, 
konglomerát, baltával lehetett faragni. Sok visegrádi ház 
ebből a kőből épült.  A kisoroszi szárazabb kő volt, 
félhomokkő. A Gondor bányai kő nem jó épületre, mert 
beszívja a nedvességet. 

Én szerettem volna továbbtanulni, de a szüleimnek erre 
nem volt módjuk. Elmentem a Huberthoz suszterinasnak. 
Ez 1939-ben volt, a  Hubert műhelye ott volt, ahol a 
Tubiék laknak. Akkor könnyű volt az inasoknak, nem 
kellett mást csinálni, csak, amit mondanak. Fizetés nuku, 
semmi. Három évig ingyen. Kellett kapálni, kaszálni, télen 
fát termelni. A tanult szakmám tehát cipész. Visegrádon 
sok suszter volt, csak a  Zách Klára közben vagy hét: a 
Schubauer Franciskának a nagyapja, aztán a Helm Miska, 
a Delegatz Miska bácsi,a Révai suszter a Bocskerek 
házban,a Kiss Feri bácsi,az Afra,a Helm Józsi bácsi.A 
faluban volt még több is. A Ferbertéknél lakott az öreg 
Schuchter, a Szinai Sursi bácsi, a Schüszterl Miska bácsi, 
a Sacelotti és a Hubert. 

A Berci volt a középső bátyám. Ő Maroson volt inas a 
Nagymarosi Gépgyárban. 40 évig dolgozott ott, onnan 
ment nyugdíjba. Gépeket csinált, ügyes ember volt. 
Csendes, becsületes, sokan kihasználták. Felesége 
szendehelyi – Segner Magdaléna, Lencsi néni.  A Nádler 
Pista bácsiéknál szolgált. A front alatt hazament 
Szendehelyre és többekkel együtt elvitték "malenkij 
robot"-ra. 16 éves volt.  Azt mondták neki, Vácon kell 
kórházat takarítani, vigyen 3 napi hideg élelmet. Ehelyett 
elkerült Constanzába, a Fekete tenger partjára. Ott 
uszályra rakták őket és fölvitték a Volgán az Uralba, 
bányákba. 1949-ben volt az esküvőjük. Gyermekük a 

Berti, a Laci és a Magdi. 
A Franci, a másik bátyám nem tanult külön szakmát. 

Maradt földművesnek. Felesége a Heier Tercsi lett.  Itt 
laktak aztán a Széchenyi utcában. Három gyerekük 
született, Feri a kárpitos, Erzsi és Kati.  

A húgom a Mariska. Az ő férje a H. Schüszterl Jóska 
lett. Mindig kalapot viselt. Eleinte fuvarozott az ökrökkel, 
aztán az Erdészetnél dolgozott. Három fiuk született, a 
Jóska, a  Feri és a Karcsi. A Karcsi teljesen rám hasonlít. 
Mind a három testvéremnek egy  napon volt az esküvője 
1949-ben. 

Az én feleségem Naszvadi Ilona. Nagykőrösről 
származnak. 42.ben kerültek ide,  az apósom  40 évig volt 
itt erdész. A barátnőivel, a Lang Mancival, a 
Baumannéval, a Jung Tercsivel bejárt a faluba. Mentünk 
kicsit kirándulni, a vízeséshez, a Királykunyhóhoz. Nem 
ment az olyan ripsz.ropsz. 51 március 25-én volt az 
esküvő. Előbb albérletben laktunk, ahol a Hibbeyék 
laknak, a Kochen-házban. A feleségem kívánsága volt, 
hogy menjünk külön.. Ez a ház itt a Szedlacsek Rupi 
bácsié volt. A Száli néni halt meg előbb, aztán a Rupi 
bácsi, a templomgondnok. Négy örökös volt, ezek eladták 
45 ezer Ft-ért. Nagyon kellett kuporgatni a filléreket, 
kölcsönkéregettem pénzt. 

Nálunk két gyerek lett, az Ili és a Józsi. 
Még a Szentendrei Cipész Szövetkezetben dolgoztam. 

Ahol most az orvosi rendelő van, a Beiner házban volt a 
szövetkezet műhelye. Ott is dolgoztam az Ági 
nagyapjával. Ott dolgozott akkor a Hubert, a Kiss Feri 
bácsi, a Helm Józsi bácsi meg én. Igazán amit tanultam, 
azt Pesten tanultam, már a háború után. A Rákóczi u. 1. 
szám alatt. ,,Stefanovics-Sauper” állt a cégtáblán. Ott 
megtanultam a szakrajzokat, a szabászatot meg mindent. 
Eljártam tanfolyamokra. 

Mindent csináltam. A Dobriékhoz jártam disznót vágni. 
Hátul a baromfiudvaron állt a szövőszék. Azon aludtak a 
tyúkok, többször kértem, hogy adják el. Egyszer aztán jött 
a Karcsi, hogy tessék. Szétszedtem, lekapartam, mindent 
megjavítottam és aztán megpróbáltam szőni. Már több 
szőnyeget csináltam. Az egyiken 49 ezer csomó van, de 
van, amelyiken több mint 100 ezer. Gobleinezni is tudok. 
Nem mindenkinek van türelme. 

A hatvanas években Vízügyi Tervezőiroda volt itt 
Lepencén, ott voltam gondnok. Akkor magán-
szorgalomból 47 éves koromban érettségiztem. 

Már 20 éve járok a palotába  bemutatókra.  Az 
ásatásoknál kikerült talicskaszámra sok olyan csont, 
amiken egyforma lyukak voltak. Ez még a Héjj Miklós 
idejében volt.. Egy svájci régész jött rá, hogy itt 
rózsafüzéreket készítettek és elmagyarázta, hogy készül 
ezzel az íjas esztergával. Csináltam ilyen szerkezetet, meg 
lábítósat. 

Mindig vártam, hogy nyugdíjas legyek, hogy akkor már 
jó lesz nekem. Az Erdészetnél 11 évet dolgoztam. 45 éves 
munkaviszonyom volt, 85-ben mentem nyugdíjba. Hálát 
adok a Jóistennek, hogy megértem ezt a kort. Örülök a 
családnak, az unokáknak, dédunokáknak.  

Lejegyezte: 
 Fieszl Béláné, Jung Endréné és Kiss Károlyné 



10                                                                        VISEGRÁDI HÍREK                                                2005. november 
 

NEMZETISÉGI OLDAL – Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat 
 

Egy hosszú hétvége obergünzburgi barátainkkal 
 

Nagy örömmel fogadtuk a hozzánk látogató obergünzburgi 
testvérvárosból érkező – immár mondhatjuk úgy is, hogy – 
barátainkat. Az idén az ő látogatásuk vált esedékessé. 

A tavaszi közös megbeszélésünkön eldöntöttük, hogy a vá-
ros napokra fognak minket meglátogatni német barátaink. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ez a találkozás nem volt akármilyen, mert idén kerek év-

fordulót ünnepeltünk, mégpedig a 10-iket. 

Nagyon vártuk már a találkozást, sok régi ismerőssel talál-
kozhattunk újból. Szeptember 1-jén érkeztek a Millenniumi-
kápolnához, nagyon örültünk a viszontlátásnak.  

Vendégeinket már a jól bevált módon helyeztük el, csalá-
doknál.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herbert Schmid, Karl-Heinz Klee, Nikola Paulini és család-

jaik kiemelt kedves vendégei voltak városunknak. Ők a nagy 
önkormányzat díszvendégei voltak. 

Mint ahogy már korábban a Visegrádi Hírek is beszámolt 
róla, az idei dísz- és tiszteletbeli polgár címet önkormányza-
tunk képviselő-testülete Herbert Schmid és Karl-Heinz Klee 
úrnak adományozta. Ezúton is gratulálunk, további jó egész-
séget kívánunk nekik! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Igyekeztünk jó, tartalmas, színvonalas programot készíteni. 

Egy kicsit fárasztó, de megérte – volt a vendégeink vélemé-
nye, aminek nagyon örültünk. Olyan programot kínáltunk, 
ahol még nem jártak, de itt van a közelben. Így került sor a 
Parlament megtekintésére, tatai városnézésre, a Salamon-
toronyban a lovagi torna megtekintésére. Akik még nem 
jártak nálunk, azoknak egy kis hajókirándulás a Dunán – 
Jung Vilmos úr jóvoltából; köszönjük neki! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Köszönjük mindazon családoknak, akik tudtak vendégeket 

fogadni és azoknak is, akik sokat segíttetek a különböző 
programok lebonyolításában. 

Német vendégeink és egyben barátaink nehéz szívvel, de jó 
hangulatban búcsúztak tőlünk. 

A búcsúzáskor Herbert Schmid és Karl-Heinz Klee uraktól 
meghívást kaptunk jövőre Obergünzburgba. 

Német Kisebbségi Önkormányzat vezetősége  

Helyreigazítás 
 

Múltkori számunkban véletlenül kimaradt a támogatók kö-
zül Scheili Richárd neve. Köszönetünk természetesen neki is 
jár! Ezúton kérünk elnézést a figyelmetlenségért!        (NKÖ) 
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József Attila: 
 

ŐSZI ALKONYAT 
 

 Az őszutói barna alkonyat 
 halkan piheg a pelyhező havon. 
 

 Vállamra érzem szép, meleg nyakad 
 és messzi csókod itt az ajkamon. 
 

 Hideg vonyít, agyonmart arcomat 
 forró öledre mégse hajthatom. 
 

 Be messze vagy még! Bús az alkonyat, 
 lágy hópihékbe hull a bánatom. 

 
Teljesítettük küldetésünket (2.) 

 

Amikor Visegrád küldöttsége elindult a város több mint 
egymillió forintos adományával Székelyföld felé, még 
nem gondoltuk végig, milyen nagyszerű dolgot cseleked-
tek a visegrádi emberek. Amit önzetlenül nyújtottak a 
határon túli véreiknek, nemcsak jelképes segítség, hiszen a 
pénzből két ház felépítéséhez is hozzájárultunk. Azt gon-
dolom, egyre többen ismerjük fel, hogy a 2002-ben a mi 
városunkat fenyegető áradás nem istencsapás volt, hanem 
az isteni kegyelem megnyilvánulása. Azóta az egymás 
iránti szolidaritás és megbecsülés beköltözött minden 
visegrádi polgár szívébe. Ezért is tudtuk jobban átérezni a 
székely falvakat elborító áradat súlyát, tudtunk együtt 
érezni az ottani emberek szenvedésével, veszteségeivel. 
Hallhattuk, hogy ők is ugyanúgy fogtak össze egymásért, a 
falujukért, ahogy tette ezt Visegrád népe a végveszély 
idején. Minket a közös erőfeszítés megmentett a károktól, 
a székelyföldi árvíz ellen nem volt védelem. De az azóta 
eltelt idő nemcsak gyógyítgatta a sebeket, hanem épülnek 
az új otthonok, az anyaország segítségével is, újjászület-
nek a megrongálódott templomok, iskolák, óvodák.  

Amikor október 6-án megkoszorúztuk az aradi vértanúk 
sok vita után végre újra felállított emlékművét Aradon, 
tettük azt egész Visegrád nevében, és ugyanígy szólt a 
városnak is a gyulafehérvári ősi székesegyház falai közt a 
kispapok ajkáról felhangzó ,,Boldogasszony Anyánk” 
szent éneke is. Jó volt visegrádinak lenni ezen a küldeté-
sen. De nem csak akkor! Talán mindenki érzi, hogy vá-
rosunk egy kis sziget az ország haragvó tengerén, ahol az 
emberek tudják és teszik a dolgukat. Ez a mi igazi erőnk, 
ezért lesz Visegrád igazi várossá! 

– grád 

Halottak napjára 
 

 Régi, megdicsőült menet, 
 Valaha élők és elevenek, 
 Életünknek részei voltak! 
 Ma már, nagyobb részt holtak. 
 De tovább élnek szívünkben, 
 Hiszen barátaink, apáink 
 és nagyapáink voltak. 

                      (Schandl Lajos) 

Parlagfű vetélkedő Vácott 
 

Pest Megye Önkormányzata és az ÁNTSZ Pest Megyei In-
tézete „Egészséges életmód – az allergia megelőzhető” cím-
mel vetélkedőt szervezett a megyében működő általános 
iskolák tanulóinak. Az első fordulóra: teszt- és meseírás, 
májusban került sor, amelyről alsós és felsős csapatunk is 
tovább jutott. Október 7-én Vácott dőlt el, ki tud legtöbbet a 
parlagfűről, az allergiáról és az egészséges életmódról. 

A verseny érdekes játék volt komoly feladatokkal: totó, 
aktivity, növényfelismerés, puzzle, plakátkészítés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. osztályos csapatunk: Berki Bianka, Fenyvesi Cecília, 

Magula Diana, Száraz Bence 2. helyezést értek el; sok érté-
kes ajándékot kaptak. 

4. osztályosaink: Bártfai Zsófia, Fenyvesi Zsófia, Paulusz 
Anna, Zeller Rozália is nagyon szépen szerepeltek. 

Dicséret illet minden tanulót! 
Reméljük, még sokáig lesznek ilyen lelkes érdeklődők, 

ügyes vetélkedők és egészségesen élő emberek! 

Fehér Piroska felkészítő tanár 

 

Virágdoktor 
 

Lakott a mezőn három kicsi tündér: Írisz, Boglárka és Nár-
cisz. 

Tavasz végén Boglárka tüsszögni kezdett; hívták oda azon-
nal a virágdoktort, Ezerjófű bácsit. 

– Hol fáj, kicsi tündérkém? – kérdezte a jóságos öregúr, aki 
a három tündér nagypapája volt.  

– Fáj a fejem, folyik az orrom, és mindig tüsszentenem 
kell! – panaszolta Boglárka. 

– Tegnap sétáltunk az erdő szélén, ahol sok-sok fura nö-
vényt láttunk – szólt közbe Írisz. 

– Mitől voltak olyan furcsák? – érdeklődött Ezerjófű úr. 
– Nagyon magasak voltak, apró virágaikból, amik képzeld, 

nem voltak szép tarkák, hanem csak zöldek, sok virágport 
fújt ki a szél! – mondta Nárcisz. 

– Már tudom, mi a baj! Allergiás lettél. Azt a furcsaságot 
meg úgy hívják, hogy parlagfű.  

– Az meg mi? – kérdezték a tündérek kórusban. 
– Egy olyan növény, ami csak a rendetlen kertekben érzi jól 

magát; holnap hívom is a manókat, elkezdjük az erdőszéli 
sétálót építeni. Te pedig, kis unokám, kamillateát iszol, ró-
zsaolajban fürdesz, és nem jössz ki az erdőbe egy hétig. Mire 
kész a park, te is meggyógyulsz! 

– Köszönöm, drága nagypapa! – ölelte meg Boglárka Ezer-
jófű bácsit.                                     Paulusz Anna meséje 
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Az öttusa  
a Szigetbe „költözött” 

 

Kisebb-nagyobb rendszerességgel már húsz alkalommal ren-
deztünk öttusát az elmúlt két évben, melynek szülőatyja és fő 
szponzora Dani Márk, aki annak ellenére, hogy nem visegrádi, 
szereti városunkat, és gyakran megfordul itt barátaival. Az első 
megmérettetések a Belvárosi kávéházban, illetve a Rév büfében 
voltak, és most kiváló és állandó helyet talált magának a prog-
ram a Sziget Egyesület közösségi házában, ahol rendszeresen, 
minden második vasárnap délután megrendezzük. Így már há-
rom alkalommal adott helyet a közösségi ház a jó hangulatú 
„megmérettetésnek”. Az öttusa keretén belül pingpong, rex, 
csocsó, darts, teke és szkander a váltakozó, ügyességet kívánó 
játék, de a legtöbb esetben a nagy versenyek után mégsem az 
ügyesség, hanem a szerencse dönti el, ki lesz a győztes, hiszen 
az utolsó „próbatétel” minden esetben a kockázás, amihez már 
sem tudás, sem erő, sem ügyesség nem kell, csak szerencse. A 
győztes jutalma nem csekély, 15.000,– Ft körüli összeg, mely a 
nevezési díjakból és a szponzori támogatásból jön össze, és 
átvételét eddig minden alkalommal megelégedett, széles vigyor 
kísérte. A második és harmadik díj – egy üveg finom ital és egy 
extra adag édesség – általában a helyszínen, közösen kerül 
elfogyasztásra, miközben igen emelkedett hangulatban felemle-
geti a 15–20 fős kis társaság a legizgalmasabb pillanatait az 
elmúlt versenynek. Nagyon kellemesek ezek a kéthetenkénti 
vasárnap délutánok. 

Várjuk mindenki jelentkezését akár azért, mert szívesen ne-
vezne és „megmérkőzne”, játszana, akár azért, mert csak nézni, 
drukkolni szeretne, vagy csak szívesen töltené a borongós őszi-
téli vasárnap délutánjait a város jó kedvű férfiúi között. 

A következő öttusa időpontja: 2005. november 13., 18 óra, 
Sziget Egyesület közösségi háza, Sziget utca 5. 

Jelentkezni a helyszínen lehet, a nevezési díj: 500,– Ft. 
Bártfai István 

Az év utolsó evezése…Az év utolsó evezése…Az év utolsó evezése…Az év utolsó evezése…    
 

Már több éve október első szombatján, ha bármilyen is az idő-
járás, egy maroknyi kis csapat evezőt ragad, és Tata felé veszi az 
irányt, hisz e napon van a Mikoviny Sámuel Általér Emléktúra, 
ami olyan jó hangulatú, remek esemény, hogy sem esőben, sem 
hidegben, pláne napsütésben ki nem hagyható. Ez idén is így 
történt. Október 2-án nekiindultunk és mind a tizenketten sze-
rencsésen megtettük a 13 km-es távot Tatától Dunaalmásig. Az 
idő gyönyörű volt – szerencsére –, mert Peti, Ádám és Barnabás 
szerintem több időt töltöttek a víz alatt, mint a levegőn és így 
nem kellett nagyon rettegnem attól, hogy esetleg megfáznak. 
Nem az ügyetlenségük volt, ami állandó „búvárkodásra” kény-
szerítette őket, hisz Peti fiam több éve biztos kezű, jó kormá-
nyos, inkább az, hogy ők minden akadályt eljátszottak, és nem a 
jól bevált és már megtanult módon próbáltak „leküzdeni”. Újítá-
saiknak pedig szinte minden esetben úszás lett a vége. Vagy 
inkább nevezzük fürdésnek, hiszen a kb. 60–70-cm-es mélységű 
patakban úszni semmiképpen sem lehetett. Dani és Ildi is egy-
szer sikeresen a hűs habokban végezte, Jánosék sem úszták meg 
szárazon, így csak a mi kenunk büszkélkedhetett száraz ruhada-
rabokkal a célba érkezésnél. Ott persze mindenki átöltözött és 
miközben szürcsölgettük az üstökben rotyogó, ízletes babgu-
lyást, a hasunkat fogtuk a nevetéstől, az élménybeszámolóktól. 
Azt hiszem, ez megint olyan nap volt, amire sokáig emlékezni 
fogunk.  

Itthon „téliesítettük” az evezős felszereléseket, mert februárig 
nem lesz szükség rájuk, akkor azonban egy újabb hasonló ka-
landra készülünk, ahol egy meleg vizű termál patakon fogunk 
egy kb. ugyanekkora utat megtenni. Remélem, a gyerekek ezt 
nem búvárkodással fogják tölteni, mert a víz ugyan meleg lesz, 
de az idő valószínűleg nem. Már nagyon várjuk, hiszen február-
ban eddig még sohasem eveztünk. Az igazi élmény az lenne, ha 
hó is esne, és esetleg hógolyózni lehetne evezés közben! Várjuk 
minden kalandra vágyó jelentkezését!   

                                                     Bártfai István 
 

 
OxygénOxygénOxygénOxygén----túratúratúratúra    

 

A Kistérségi Társulás az autómentes 
világnap kapcsán 13 települése között 
szeptember 24-re kerékpárversenyt hirde-
tett, melynek a sportos, egészséges élet-
mód népszerűsítése volt a fő célja. Város-
unk az Áprily Lajos Általános Iskola és az 
Ifjúsági Sziget Egyesület közös szervezé-
sével vett részt a versenyen. A gyönyörű 
időben szép számmal kerékpárjukra is 
pattantak kicsik és nagyok egyaránt, 
mindenki idejének és erőnlétének megfe-
lelő útvonalat választva magának. Az 
indulás előtt ellenőriztük a gyerekek 
kerékpárjait, a rossz állapotban lévő 
biciklikkel csak közeli útvonalakra enged-
tük elindulni őket. Sajnos, elég sok ilyen 
balesetveszélyes kerékpár volt, a szülők-
nek gyakrabban kellene ellenőrizniük a 
gyerekek biciklijének állapotát. A nagy 
fiúk a hegyen keresztül Paulusz Józseffel 
és Bártfai Istvánnal Szentlászló érintésé-
vel Dömörkapun át csodálatos hegyi úton, 
Szentendre felé vették az irányt, itt ketté-
vált a csapat. Akik Józsival elindultak 
hazafelé, azoknak még a szigeten lévő 
pontok közül is volt idejük néhányat 
érinteniük. A másik csapat még tovább 

tekert Budakalászra, onnan Pomáz, Cso-
bánka és Szentkereszt következett, majd 
vissza Szentendrére, hogy a 11-es mentén 
lévő pontokat érintve 16 órára haza érje-
nek. A nyugdíjasokat is sikerült beszer-
veznünk, ők pár kisgyerekkel a nyeregbe 
szállva rövid túrára indultak Dunabog-
dányba. Ott pihenésképp beültek a cuk-
rászdába és néhány krémes formájában 
„üzemanyagot” vettek magukhoz, majd 
tekertek haza. A krémesből haza is juttat-
tak Tercsi néninek, aki a regisztrációs 
pontnál segítette munkánkat. Délelőtt 
Panni néni vezetésével az iskolás lányok 
is útra keltek. Napközben még több ki-
sebb baráti csoport is elindult; voltak, 
akik munkájuk befejezése után pattantak 
nyeregbe és jó néhány ponttal gyarapítot-
ták pontjainkat. 

Szeretnénk megemlíteni: sajnos több 
olyan visszajelzés érkezett a szervezés 
során, hogy kisgyerekesek elindultak 
volna egy rövid útra, Bogdányba, Tahiba, 
de a 11-es út mentén nagyon veszélyesnek 
tartották a kisgyerekekkel történő bicikli-
zést, főleg a szombati még nagyobb forga-
lomban – megjegyzem, teljesen jogosan –, 
ezért inkább nem vettek részt a versenyen, 
vagy volt, aki versenyen kívül, csak hob-

byból tekert a gyerekkel néhány kört a 
Duna-parton, de persze ez a pontgyűjtés-
be nem számított. 

Nagyon hiányzik ezen a szakaszon egy 
kerékpárút!  

A hosszabb túrán résztvevők közül né-
hányan napokig „fenéktáji” problémákkal 
küzdöttek, ami teljesen érthető, hisz a 
teljesítményük nem volt csekély, volt, aki 
110 km-t tekert (kb. 7–8 órát ült a bicikli-
jén), de mindenki remekül érezte magát, 
és ez volt a legfontosabb. Na és még az, 
hogy olyan sok pontot sikerült gyűjteniük 
lelkes biciklistáinknak a különböző tele-
pülések pontgyűjtő állomásain, hogy a 13 
település közötti versenyen a 2. helyet 
sikerült megszereznünk. Ennek jutalma 
egy kupa és 200.000 Ft értékű kerékpáros 
felszerelés, melyet a héten vettünk át és 
néhány napon belül kiosztásra kerül a 
résztvevők között. 

Köszönet mindenkinek, aki munkájával 
vagy részvételével hozzájárult ehhez az 
eredményhez.                            

                                             Szervezők 
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İszi gondola-
tok… 

 

Az az érzésem, hogy a kórusalapí-
tások és városszépészeti díjak inflá-
ciós dzsungelében néha már nem 
látjuk a fától az erdőt.  

2005. augusztusára városunk két 
meghatározó épületének környezete 
szépült meg a legnagyobb csendben, 
minden különösebb ünnepség, ava-
tás nélkül. Így is van ez jól! Mégis, 
úgy gondolom, hogy helyénvaló 
lapunk hasábjain megemlékezni 
ezekről.  

Az Áprily Lajos Általános Iskola 
udvara új, ízléses burkolatot kapott, 
méltó helyet biztosítva a Visegrád–
Obergünzburg közötti testvérvárosi 
kapcsolat tíz éves jubileuma alkal-
mából ültetett emlékfának is. Az 
udvar felújításának határidőre törté-
nő elkészültében döntő szerepet 
játszott a visegrádi önkormányzat és 
a múzeum példaszerű együttműkö-
dése. Az itt levő értékes középkori 
épületrész, valamint Visegrád első 
temploma köré temetkező legkoráb-
bi telepesek sírjainak a szűk időbeli 
és anyagi korlátok között történő 
feltárásáról lapunk későbbi számá-
ban részletesen beszámolunk. Úgy 
gondoljuk, gyermekek, szülők, 
nevelők, egész Visegrád örülhet e 
munka megvalósulásának, amely 
reményeink szerint folytatódni fog. 

Városunk képét meghatározó mo-
numentális barokk plébániatemplo-
munk körül a nyár folyamán nagy 
volt a sürgölődés: gépek, emberek 
munkálkodása adott lehetőséget a 
kíváncsi bámészkodásra. A megúju-
ló közműveket nyár végére beborí-
totta az egyre jobban megerősödő, 
harsányan zöld pázsit, a templomot 
az épülethez méltó módon, szépen 
kövezett sétányon járhatjuk körbe. A 
sekrestye melletti szép új tér méltó 
helyet biztosíthat a Szent István-napi 
ünnephez. Köszönet az összes részt-
vevőnek a városképünket gazdagító 
új környezet létrehozásáért! 

No, azért nem minden fenékig tej-
fel! Örömmel látjuk, hogy a Fő 
utcában levő, ún. Birkl-bolt üzlethe-
lyiségét felújítják. Az már kevéssé 
örömteli, hogy városképi jelentősé-
gű régi homlokzatán az ablakok elé 
kifejezetten oda nem illő vasrácsokat 
helyeztek el. Némi odafigyeléssel, 
ízléssel az ablakhoz és épülethez 
harmonikusabban illeszkedő rácsot 
is el lehetett volna – el lehetne 
helyezni. Ez nem pénzkérdés.                                
Gróf Péter 

A MÁTYÁS KIRÁLY MŐVELİDÉSI HÁZ HÍREI 

Szeretettel meghívjuk Visegrád lakosait  
a péntek esti előadások következő alkalmára, mely 

2005. november 18-án (pénteken) 18 órától lesz a könyvtárban 
Tudod, hogy nincs bocsánat 
József Attila verseit előadja  

HOBO 
Rendezte: Vidnyánszky Attila 

Az Új Színház előadása 
Zene: Mártha István, Nagy Szabolcs és Hárs Tibor 

Mindenkit szeretettel várunk! 

 

 Tisztelettel meghívjuk a város lakosságát  
 Szilágyi Béla 
 szatmári festőművész 
 2005. november 19-én szombaton 15 órakor  
 megnyíló  

 kiállítására 
 A kiállítást megnyitja: 

 Péterfy László  
 szobrászművész 

 Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 

 A kiállítás 2005. december 10-ig tekinthető meg  
 a könyvtár nyitva tartása szerint. 

 

Tanfolyamok 
Továbbra is hirdetjük tanfolyamainkat, lehet jelentkezni a művelődési házban: 
60 órás ANGOL nyelvtanfolyam kezdőknek: a tanfolyam novembertől indul a művelődési 
házban, min. 4 fő jelentkezése szükséges. A heti 2×2 órás foglalkozásokat Kangas Kinga 
vezeti, ára 24.000 Ft/fő. 
Jelentkezni a művelődési házban lehet, vagy a 398-128-as telefonon, ill. Kangas Kingánál a 
06 (30) 680-8687-os telefonon. A tanfolyam már elindult, csatlakozni még lehet. 
 

60 órás NÉMET nyelvtanfolyam kezdőknek: a tanfolyam novembertől indul a művelődési 
házban, min. 4 fő jelentkezése szükséges. 
A heti 2×2 órás foglalkozásokat Gerstmayer Bea és Ralf Sickerling vezeti, ára 24.000 Ft/fő. 
Jelentkezni a művelődési házban lehet, vagy a 398-128-as telefonon. 
 

Kresz tanfolyamot A, B, C, Sm kategóriákban indítunk. Az elméleti képzés Visegrádon van, 
a vizsgákat Szentendrén kell letenni. Az oktatás általában heti két nap két órát vesz igénybe, 
a kora esti órákban. A tanfolyam díját részletekben is lehet fizetni. Egy csoport indításához 
legalább 10 fő jelentkezése szükséges.    
Jelentkezni a művelődési házban lehet, vagy a 398-128-as telefonon. 
 

A könyvkötő, bőrdíszműves tanfolyam pénteki napokon 17 órától várja az érdeklődőket, 
mind a két kézműves technika alapjaival megismerkedhetnek a jelentkezők. A tanfolyam 
ingyenes, a drágább kellékek beszerzéséhez kell csak hozzájárulni. 
Jelentkezni a művelődési házban lehet, vagy a 398-128-as telefonon. 
Aki a rövid ismertetőknél részletesebb felvilágosítást szeretne kapni, azokat szívesen tájékoz-
tatjuk a 06 (30) 386-8010-es telefonszámon is. 
 

2005. december 8-án 10 órától a moziban 
a szekszárdi Holló együttes ad műsort 

AJÁNDÉK címmel 
A zenés-verses műsort kicsiknek és nagyobbacskáknak egyaránt ajánljuk, 

 sőt a szülőknek is, hiszen a Holló együttes nívós műsora  
mindenki számára kellemes élményt nyújt majd. 

A belépő ára 200 Ft 
Mindenkit szeretettel várunk! 
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 Visegrádon 
gyönyörő panorámával 

rendelkezı 

hét szoba összkomfortos 
lakás 

(panzió) 
a Thermál Szálló mellett 

teljes berendezéssel együtt 
kiadó, bérbeadó! 

 

Érdeklıdni lehet: 
06 (30) 520-3554-es telefonon 

 

VIRÁG-,  
AJÁNDÉKÜZLET 
nyílik november 5-én 

a Kormos boltban, a temetınél 
 

`̀̀̀    
 

Rendelést felveszünk 
a (26) 397-415-ös telefonszámon 

Minden kedves Vásárlónkat 
szeretettel várjuk! 

 
 

(  FELHÍVÁS (  
 

Előkészületben  
a közkedvelt 

A visegrádi 

„TELEFONELŐFIZETŐK NÉVSORA 
2006”  

C. kis füzet! 
 

Várjuk mindazok mielőbbi jelentkezését, akiknek a 
címe vagy telefonszáma a korábbi kiadványban, ill. a 
Pest megyei telefonkönyvben hibásan vagy hiányosan 
jelent meg; esetleg más néven is (pl. mobilszám stb.) 
szeretnének megjelenni vagy hirdetni az új kiadvány-
ban! 

 

HUNGARO – REISEN 
Visegrád Fő u. 68. 

Tel.: 398-112; Fax: 397-133 
E-mail: info@hungaroreisen.hu 

Visegrádon I. lakóövezetben 
építési telek eladó! 

Víz, villany, gáz bevezetve! 
Tel.: 06 (30) 295-4138 

 

Visegrádon  
egy szoba összkomfortos 

lakás kiadó! 
Tel.: 06 (30) 295-4138 

 

Keresek egy erıs fizikumú 

férfi betegkísérıt 
alkalmankénti idıpontokra 

Dunabogdányba 

Telefon: 
06 (30) 345-9334 

 

MEGHÍVÓ 
 

Mindenkit tisztelettel hívunk  
a visegrádi civil szervezetek  
első közös rendezvényére, az 

ERZSÉBET-BÁLRA 
Célunk a sport és az öltözők  
berendezésének támogatása 

Díszvendégek: 
Mészöly Kálmán, ifj. Mészöly Kálmán, 

Albert Flórián, ifj. Albert Flórián és Rab Tibor 
Ideje: 2005. november 19., szombat, 18 óra 

Helye: Magyar László Tornacsarnok,  
(Visegrád, Rév u.) 

PROGRAM: 
18–20 óráig 

Néptáncbemutató  
(székely, sváb és magyar táncok)  

a Zöldsziget Tánccsoport előadásában 

Kísér a Dunazug Zenekar 

Az első részt táncház zárja – magyar népzenére 

20 órától 
BÁL: játszik a már ismert tahitótfalui fiatalok zenekara 

Közben: tombola (fődíj 1 db tv-készülék), büfé, árverés 

A szervezők és támogatók: 
Visegrádi Szövetség, Turisztikai Egyesület, Vállalkozók 
Egyesülete, Sportegyesület, Sziget Ifjúsági Egyesület, Pol-
gárőrség, Nyugdíjas Klub, Erdei Iskola és Kulturális Egye-
sület, Együtt Kulturális Egyesület, Horgászegyesület, Német 
Kisebbségi Önkormányzat, Szent György Lovagrend 
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Családi házak  
tervezését 

és kivitelezését vállaljuk 
 

↸ 
 

DORCA KFT. 
 

Telefon: 
06 (20)  9604-288,  06 (26)  585-171 

 

Visegrádon külön bejáratú  
kétszobás lakás kiadó!  

Érdeklődni lehet:  
06 (30) 966-9288  

vagy 06 (26) 398-287 

 

Hasított tűzifa házhoz szállítva 1450 Ft/q, 
vágott tűzifa házhoz szállítva 1250 Ft/q 

Fakivágást vállalok! 
Tel.: 06 (20) 5999-399 

    

UTAZÁS! 
 

SÍUTAK: 
 

AUSZTRIA,AUSZTRIA,AUSZTRIA,AUSZTRIA,    SZLOVÁKIA,SZLOVÁKIA,SZLOVÁKIA,SZLOVÁKIA,        

OLASZOLASZOLASZOLASZ----    ÉSÉSÉSÉS    FRANCIAORSZÁG,FRANCIAORSZÁG,FRANCIAORSZÁG,FRANCIAORSZÁG,    

SSSSZLOVÉNIAZLOVÉNIAZLOVÉNIAZLOVÉNIA    

ISMERTISMERTISMERTISMERT    ÉSÉSÉSÉS    ISMERETLENISMERETLENISMERETLENISMERETLEN        

SÍPÁLYÁIN!SÍPÁLYÁIN!SÍPÁLYÁIN!SÍPÁLYÁIN!    
 

SZILVESZTERI PROGRAMOK: 
 

BELFÖLDÖN, KÜLFÖLDÖN 
 

 NAPONTA ÚJ AKCIÓK! 
 

ÜDÜLÉSI CSEKKET ELFOGADUNK! 
 

Hívjon vagy keressen fel irodánkban! 

 
 

    

 

 
 

 
 

UTAZÁSI IRODA - Visegrád, Fő u. 68. 
Tel.: 26/398-112; Fax: 26/397-133 
E-mail: info@hungaroreisen.hu 
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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 nyitvatartási ideje: 
 

hétfő–péntek  9–18 óráig 
szombaton–vasárnap  9–12 óráig 

 

Várjuk szeretettel! 

 

INGATLANKÖZVETÍTŐ 
IRODA 

 

Különböző árfekvésű eladó 

             – családi házakat, 
             – üdülőket, 
             – telkeket 

keres ügyfelei részére 
 

Adásvétel esetén  
a szerződést lebonyolítjuk 

 

KÉT-TAKI BT. 
Ingatlanközvetítő 

2025 Visegrád,  
Mátyás király u. 23. 

 

Telefon:  
(26) 397-108 

06 (30) 9651-410 

PFEIFER PFEIFER PFEIFER PFEIFER     
TETİCENTRUM TETİCENTRUM TETİCENTRUM TETİCENTRUM     

ÉS  BARKÁCSBOLTÉS  BARKÁCSBOLTÉS  BARKÁCSBOLTÉS  BARKÁCSBOLT     
 

– építőipari faáru, 
– tető- és mélyszigetelő rendszer, 
– komplett Dryvit rendszer, 
– Velux tetőtérablak, 
– tető- és agrofóliák, 
 

valamint, ami egy háztartásban mindig kellhet: 
 

– barkácstermékek, vasalatok, zárak, 
– tisztító és vegyi anyagok, 
– OTTÓ zsák, 
– pvc csövek és idomok, 
– vízszerelési anyagok és szerelvények, 
– villanyszerelési anyagok 
 

Minden hónapban 
különböző vegyi és barkács szerszámok, 
ill. gépek rendkívüli akciójával várjuk 

minden kedves Vásárlónkat! 
 

2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 1005/3.  
Tel.: 06 (26) 590-023 

2025 Visegrád, Harangvirág u. 6.  
Tel.: 06 (26) 397-262 

Nyitva tartás:  
hétfő–péntek 7–16 óra, szombat 7–12 óra 

 

Már 8 éve a Szigeten 
KELEMEN KFT. 

GÁZ, VÍZ, FŐTÉS, SZERELVÉNY BOLT  
Tahitótfalu, Szabadság út 15.  

(bent a szigeten, 
a Kék Duna Szövetkezet udvarán, a váci rév felé) 
Hívjon!  Tel./fax: (26) 386-721, 06 (30) 951-5484 

Nyitva tartás: h–p 7.30–17.00, szo 7.30–12.00 
Ízelítőül AKCIÓS készülék árainkból: 

Vaillant PRO kéményes kombi, 24 kw  163.000 Ft 
Vaillant PRO turbó kombi, 24 kw  203.000 Ft 
Baxi Main kombi turbós, 24 kw  138.000 Ft 
Baxi ECO kombi kéményes, 24 kw  169.000 Ft 
Baxi ECO kombi turbós, 24 kw  200.900 Ft 
Baxi Luna kombi kéményes, 24 kw  197.000 Ft 
Baxi Luna kombi turbós, 31 kw  206.000 Ft 
Baxi Novula 601 tárolóval turbós, 28 kw  278.000 Ft 
Baxi Primeht 28 kw, fűtő kondenzációs  315.000 Ft 
Ferroli Domicompact 24 kw, turbó kombi  148.000 Ft 
Termomax 29 kw, PAB ECO 1001  
    tárolóval  296.000 Ft 
Termomax 24 kw, PAB ECO 1001 
    tárolóval  286.000 Ft 
Junkers EUROLINE 24 kw, turbós 
    kombi  198.000 Ft 

Radel radiátor listaár –19%! 
Készülék együttes vásárlásával plusz kedvezmény! 
Radel radiátor 1,25 lemezvastagság két rétegben 

kívül-belül festett! 12 év garanciával! 
Dunaferr radiátorok 
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 Kapható:  
 BORDA TERMÉKEK  
 TELJES VÁLASZTÉKA! 
 NOVEMBER HÓNAPBAN 
 A NYÁRI TURISTA SZALÁMI 
 ÉS A FOKHAGYMÁS FELVÁGOTT 
 1050 FT HELYETT 900 FT, 
 A HÁZI SÜTŐKOLBÁSZ  
 920 FT HELYETT 
 800 FT-OS AKCIÓS ÁRON KAPHATÓ! 
  

 Vecsési savanyúság  
 nagy választékban, jó minőségben, 
 kedvező  áron kapható! 
 

 Disznóvágásokhoz természetes 
 és műbelek nagy választékban! 
 

 SODEX ho PASS, ENNI KÉK 
 étkezési utalványok beválthatók! 

                     Nyitva tartás:  
  hétfő szünnap A 11-es főút mellett  
 kedd 7.00–13.00 jó parkolási lehetőséggel, 
  szerda 7.00–17.00 udvarias kiszolgálással 
  csütörtök 7.00–17.00 várjuk Önöket! 
 péntek 7.00–17.00 Dunabogdány, Kossuth L. út 40. 
 szombat 7.00–13.00 Tel.: 390-350 

 

DUNAKANYAR INGATLANCENTRUM 
Közvetítı és értékbecslı iroda 

Alapította: ZIMÁNYI PÉTER 1996-ban 
 

l  Ingyenes számítógépes nyilvántartás, helyszíni ér-
tékfelmérés, ingatlanforgalmi tanácsadás! 

l  Az ingatlanok kiajánlását és helyszíni bemutatását 
munkatársunk végzi. Teljes körő ügyintézés! 

l  Irodánk ügyvédje megbízóink részére az adásvételi 
szerzıdéseket költségmentesen elkészíti 

l  Házának, telkének eladását bízza szakemberre! 

l  Vevıinknek eladó házakat, telkeket keresünk 
 

Leányfalu, Móricz Zsigmond (fı)út 125. 

06 - 26 - 381 - 431   Mobil: 06 - 209 - 834 - 796 
internet: www.ingatlanok-dunakanyar.hu 

 
 

 

 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, Jung András, 

Kálazy László, Mezei Anna, Mikesy Tamás 
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 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

DUNAKANYAR VAGYONVÉDELEM 
Biztonsági rendszerek kiépítése  

rádiófrekvenciás és telefonos 
távfelügyelet biztosításával, 

vonuló járőrszolgálattal 
Lénárd Péter 06 (20) 9117-775 

Csitneki Tibor 06 (20) 9205-424 

 

FRISSÍTİ SZALON 
Szolgáltatásaink: 

         – manikűr, pedikűr, 
                  – műkörömépítés, infraszauna, 

         – testmasszázsok 
November hónapban az infraszauna bérletek 

10% kedvezménnyel kaphatók! 
Visegrád, Mátyás király u. 23. 

Időpont-egyeztetés:  
(26) 397-108, (30) 9651-410. (70) 3343-493 



XXI. évfolyam 11. szám                                      VISEGRÁDI HÍREK                                                                     19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOVEMBERI–DECEMBERI PROGRAM 
 

november 11., péntek: 
 
 

november 12., szombat: 
 

november 18., péntek: 
vendég: 

november 19., szombat: 
 

november 25., péntek: 
november 26., szombat: 

 
december 2., péntek: 
december 3., szombat: 

LATIN 
TÁTRAI TIBOR 
és SZŐCS ANTAL GÁBOR 
Rácz Kati és zenekara 
 
JÁVORI VILI ÉS ZENEKARA 
BERKI TAMÁS 
Szervezés alatt! 
 
LUCKY BOYS 
BIG DADDY WILSON (USA) 
 
BUDAPEST RAGTIME BAND 
Rock and roll est 
ZETOR és a PEDROFON 

 
Minden vasárnap zongorázik  

és énekel a Don Vito pacsirtája, KITTY 
 
A mősorváltoztatás jogát fenntartjuk! 

 
Asztalfoglalás, rendelésfelvétel:  

(26) 397-230 
Visegrád, Fı u. 83. 

 

 
Visegrád naptár 2006. 

 

A hagyományoknak megfelelően idén is megjelenik a 
visegrádi naptár. Az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan 
szeretnénk lebonyolítani a kiadást.  

A Hegyi Márta és Kacsán György tervezésében és segít-
ségével napvilágot látó kiadvány kiadója és terjesztője a 
művelődési ház lesz az idén is.  

Az alapelgondolás idén sem változott: 2006-ban hónap-
ról hónapra szép régi visegrádi képeslapok köszönnek 
majd vissza a naptár oldalairól. 

Az értékesítést a korábbi évek gyakorlatának megfelelő-
en szeretnénk lebonyolítani. Aki úgy gondolja, hogy ren- 

delni szeretne belőle, azt előre megteheti a művelődési 
házban, de a boltokban is kapható lesz a naptár. Ameny-
nyiben cégek – gondolván a karácsonyra – nagyobb pél-
dányszámban szeretnének rendelni, ezt az igényüket kér-
jük, előre jelezzék.  

A naptár formátuma a tavalyihoz hasonló, mint ahogy az 
ára is, tehát 1.200 Ft körüli.  

Reméljük, örömüket fogják lelni a 2006-os naptárban, és 
mindenki boldogságban, egészségben fogja nézegetni az 
év minden napján.                                 

                                                               Mikesy Tamás 



 
 
 
 
 
 
 
 

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 
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Karácsonyi,  új évi hangulatban 
 

Kosztolányi Dezső 
 

KARÁCSONY 
 

Ezüst esőbe száll le a karácsony, 
a kályha zúg, a hóesés sürű; 
a lámpafény aranylik a kalácson, 
a kocka pörg, gőzöl a tejsürű. 
 

Kik messze voltak, most mind összejönnek 
a percet édes szóval ütni el, 
amig a tél a megfagyott mezőket 
karcolja éles, kék jégkörmivel. 
 

Fenyőszagú a lég és a sarokba 
ezüst tükörből bókol a rakott fa, 
a jó barát boros korsóihoz von. 
 

És zsong az ének áhitatba zöngve… 
Csak a havas pusztán, a néma csöndbe 
sir föl az égbe egy-egy kósza mozdony. 
 

Ady Endre 
 

A KARÁCSONY FÉRFI-ÜNNEP 
 

 Betlehem, a te hajnalod 
 Férfi-hajnal volt. S férfi-bánat, 
 Hogy fia fogant Máriának. 
 Mienk az arany, mirha, tömjén 
 S a nagy, fájó gondolatok. 
 Mienk az élet s kötelez: 
 Kisded-sírás velünk veszekszik, 
 A nagy Titok fejünkre fekszik, 
 Óh, testvérek, miénk az élet, 
 Bennünket biztat és sebez. 
 

 Óh, élni bús és élni szép: 
 Áldott az, aki befogadja. 
 Ma, akinek van édesanyja, 
 Hím testvérem, borulj elébe 
 S csókold meg sírva a kezét. 

Meghívó 
 

A visegrádi  
Mátyás Király  

Mővelıdési Ház 
szervezésében 

 
2005. december 29-én,  

csütörtökön 
17 órakor 

 

Steve Taylor-Szabó  
(Stockholm) 

pánsípmővész  
 

ad 
 

KARÁCSONYI  
KONCERTET 

 

a visegrádi  
római katolikus 

plébániatemplomban, 
melyre  

szeretettel hívjuk  
Visegrád  

minden polgárát 
 

A belépés  
ingyenes 

 Magyar László 
 

ÚJ ESZTENDİ  
KÜSZÖBÉN 

 

… és Gáspár és Menyhért, Boldizsár 
terít majd ránk hófehér subát… 
 

Nagy időket idők szülnek meg, 
megméretik a most érkezett, 
s mi, esendők, csak úgy, a hitben 
emberek, hisszük, hogy a bűnben 
nem is kell már megbocsátás, 
pedig parlagföldre a szántás 
az újat újító őserő. 
Csak tenni bár a kötelezőt, 
holt-halott zálogjegy: a semmi! 
Az Úristen elé csak menni 
így, tarisznyánkban épp ennyivel…? 
Hát hiteljen hittel, ki hiteltet. 
A sok ,,most”, a ,,mennyit”, a majd ,,mást”, 
jelével kísért fogadkozás 
megint betetőződik egyszer. 
A bizalom-magtár, ha megtelt, 
úgyis kihullnak a hamisok: 
csak így igazak a válaszok, 
a bölcső, a gyermek rá az ok, 
– vallhatjuk végre, más már nem kell! 
Gyertya, hit és meleg szeretet, 
aklába gyűjti a híveket. 
 

És Gáspár, és Menyhért, Boldizsár 
terít majd ránk hófehér subát. 
 

 

          Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és örömteli
         új évet kívánunk minden Kedves Olvasónknak! 
         * 
         Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten  
         und ein glückliches Neujahr! 
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„Magasra száll az ember dallama” 
 

,,Áprily-hét anno” 
 

13. rész: 1998. november 9–16.  

,,Az ember él, s kiveszni nem akar!” 
 

Ez, a ,,Kiáltás” című Áprily-versből 
vett idézet volt a mottója az 1998. 
novemberében megrendezett Áprily-
hétnek. Talán érthető, hogy az előző 
év rendkívül mozgalmas rendezvényét 
ismét egy nyugodtabb év követte. S 
bizonyára ez sem véletlen.  

Iskolánk nevelőtestülete ebben az 
időszakban (90-es évek közepe) in-
tenzíven foglalkozott a személyiség-
fejlesztés témakörével. Ezt helyeztük 
továbbképzésünk központjába, a 
tantestület szinte minden tagja elvé-
gezte a Gordon-tréninget, dr. Dévai 
Margit pszichológus vezetésével a 
CHEF Hungary (magyarul: Egészsé-
ged Testben-Lélekben) program pe-
dagógus felkészítő tanfolyamát. Jó-
magam 1998. júniusában a bajoror-
szági Gautingban tartott bajor–
magyar iskolatalálkozó konferencián 
épp az iskolánkban folyó mentálhigi-
énés programról tartottam előadást. 
,,Az ember él és élni akar” Ady End-
rei gondolat tehát erősen élt bennünk, 
s mondanom sem kell, hogy Áprily 
verseiben sem kell sokat kutakodni 
annak, aki ehhez a témához keres 
verset.  

Elfogultság nélkül állíthatjuk: Áprily 
egész élete és költészete ezt sugallja; 
nála tisztább és humanistább szellemű 
költő talán nincs is a magyar iroda-
lomban. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit üzen nekünk ez a meghívó? A 
fényképen elmosódott háttér (ami 
lehet erdélyi, de lehet visegrádi he-
gyek árnyéka) előtt egy határozott 
arcélű, bizakodón az ég felé emelt 
tekintetű férfit, a KÖLTŐT, az EM-
BERT, nekünk a PÉLDAKÉPET 
látjuk. Alatta a ,,Verőfény” című 
négysoros vers. Nem kívánom a ver-
set értelmezni, magyarázni – kérem, 
olvassák el néhányszor! 

Tehát a fő téma, amit az Áprily-
héten kicsit ,,körül akartunk járni” 
(feldolgozni lehetetlenség): az EM-
BER volt, mindaz, ami az ember 
lényegéhez, emberi mivoltához tarto-
zik. A hét egy-egy napját szenteltük 
egy-egy ilyen, általunk kiemelt gon-
dolatnak, kritériumnak; olyan témá-
kat, melyekről úgy véltük, hogy a 
gyerekek nyelvén, nekik szóló eszkö-
zökkel is feldolgozhatók. 

A hét első napja a ,,Szülők Napja” 
volt. Nyílt tanítási napon látogathatók 
voltak a tanítási órák, este pedig dr. 
Magyar Erzsébet pszichiáter főorvos 
előadását hallgatták meg szülők, pe-
dagógusok, érdeklődők. Keddet az 
,,Illem és ajándékkészítés napjá”-nak 
szerveztük szintén nyílt tanítási nap 
keretében. Ez azt jelentette, hogy – 
bár órarend szerinti órákat tartottunk 
– az adott tantárgyi órákat a megjelölt 
téma sajátos feldolgozására fordította 
a nevelő. Délután a technika- és ház-
tartási órákon készítettek a gyerekek 
ajándékokat, beszélgettek az ajándé-
kozás illemtanáról.  

November 11-én tartottuk a 
,,Tudományok Napjá”-t. Ebből az 
alkalomból tudománytörténeti vetél-
kedőt hirdettünk. Érdekes volt a dél-
utáni program, amikor a gyerekek 
kiselőadást, felolvasást tartottak olyan 
tudósok életéről és munkásságáról, 
akik valamilyen szálon kötődtek Vi-
segrádhoz, mint pl. az építész Schulek 
Frigyesről, a vízkutató mérnök Zsig-
mondy Vilmosról, a kémiatudós Gör-
gey Artúrról, a jogtudós Zsitvay Ti-
borról, Kaán Károlyról, a természet-
tudósról. Csütörtök a ,,Művészetek 
Napja” volt, amikor igazából a gyere-
kek élhették ki alkotó, művészeti 

tehetségüket. A pénteki 
,,Lakóhelyünk Napjá”-n takarítottuk 
az iskola környékén, a parkokban, 
helytörténeti játék, vetélkedő kereté-
ben számolhattak be a gyerekek hely-
ismeretükről. November 14-én, Ápri-
ly Lajos születésnapján sétákat, ki-
rándulásokat szerveztünk a Viktorin-
sétányra, Kisorosziba, a Telgárthy-
rétre, a Szent Mihály-hegyre. 

Meghitt, nyugodt hangulatú volt az 
1998. évi Áprily-hét. Igyekeztünk 
pozitív érzéseket erősíteni tanítványa-
inkban és önmagunkban, s természe-
tesen ehhez is kerestünk és találtunk 
névadónk életművében kapaszkodó-
kat, megfelelő idézeteket. 

Zárom ezt a beszámolót a ,,Kiáltás” 
című verssel: 

Fenyegető szók. Atombomba, vég… 
Ó, meddig tűröd ezt, emberiség? 
Hördüljön tiltó, óriási kar: 
,,Az ember él, s kiveszni nem akar!” 

Mezei Anna 
ny. igazgató 

 

 
 

MEGHÍVÓ  
 

Szeretettel hívunk és várunk  
minden visegrádi lakost 

a Visegrád Turisztikai Egyesület  
hagyományos 

karácsony elıtti 
rendezvényére 

2005. december 18-án vasárnap 
délután 17 órától 20 óráig 

a templom bejáratával szemben,  
a Rév utca–Fő utca sarkán 

karácsonyi hangulattal,  
ízekkel és illatokkal, 

ünnepi jókívánságokkal  
várunk mindenkit! 

                   Visegrád Turisztikai 
 és Városszépítő Egyesülete 
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Városházi hírek 
 

2005. november 24-i képviselő-testületi ülés 

– A képviselő-testület a Löffler-bánya adásvételi szerződését 
módosította. 

– A testület elfogadta a 2005. év III. negyedévi költségvetés-
ének teljesítéséről szóló beszámolót, egyben módosította 
éves költségvetési rendeletét (lásd 4. old.). 

– Módosult az állami támogatásból létesült költségelvű laká-
sok bérbeadásáról szóló rendelet (lásd 4. old.). 

– Döntött a testület a Tahitótfaluban működő központi orvosi 
ügyelet 2006. évi támogatásának inflációt követő mértékű 
emeléséről. 

– Módosult a kéményseprő-ipari közszolgálatatások kötelező 
igénybevételéről szóló rendelet. A következő évre vonat-
kozó díjtételek a hivatal faliújságán megtekinthetők (lásd 
5. old.). 

– Az önkormányzat támogatja mentőállomás kialakítását a 
város területén. 

– A képviselő-testület a Kis-Duna Regionális Televízió 2006. 
évi működését támogatja 2.700.000,– Ft-tal, amennyiben 
azt valamennyi önkormányzat támogatja. 

– A testület a 023/5 hrsz.-ú erdő átminősítéssel kap-
csolatos dokumentációk elkészítésére a Pilisi Parker-
dő Rt. ajánlatát elfogadta. 

– A képviselő-testület a Pest Megyei Önkormányzat által 
kiírt „Pest Megye Biztonságos Települése” cím elnye-
résére pályázatot nyújt be. 

– A testület Visegrád város fennállásának 1000 éves év-
fordulója megünneplésére emlékbizottságot hozott 
létre. Az emlékbizottság tagjai: az Ügyrendi Bizottság 
tagjai, valamint Kiss Károly, Erdős Péter, id. Cseke 
László, Szőke Mátyás, Gróf Péter, Mikesy Tamás. 

– Az önkormányzat az Áprily Lajos Általános és Alap-
fokú Művészeti Iskola tevékenységének támogatására 
alapítványt kíván létrehozni. 

– A képviselő-testület a Dunakanyar Erdei Iskola 2006. 
november 26-i jótékonysági bálját 50.000,– forinttal 
támogatta. 

– Döntöttek az Ifjúsági alapra beérkezett pályázatok 
ügyében. 

– Az önkormányzat a Schulek utca telekrendezése föld-
hivatali költségeinek fedezetére 2006. évi költségve-
téséből 500.000,– forintot különít el. 

 
Tájékoztatás 

 

A közművelődési, ifjúsági és sportbizottság javaslata alapján a képviselő-testület az alábbi döntést hozta az ifjúsági alap 
2005. második félévi felhasználásáról: 
 

PÁLYÁZÓ SZERVEZET CÉL ÖSSZEG 
Közművelődési, ifjúsági és sportbizottság A visegrádi királytalálkozó 670. évfordulójára 

kiírt országos gyermekrajzpályázat munkálataira  
és díjazására 

 
 
100.000,– Ft 

Bártfainé Répás Ildikó  
nyári napközis táborának póttámogatása 

Egy gyermek tábori költsége   11.600,– Ft 

Bártfai István Szigeti Antal Emlék Teremlabdarúgó Kupa legfiatalabb 
csapatának mez vásárlása 

  
  34.000,– Ft 

Áprily Lajos Általános és Alapfokú  
Művészeti Iskola – Vass Henrietta 

Ifjúsági hangverseny bérlet a Művészetek Palotájába 
 

  74.000,– Ft  

Junior Kör – Bártfainé Répás Ildikó Kézműves foglalkozások eszköz- és anyagszükségletére   30.000,– Ft 
„ Kayra” hastánc csoport Jelmez és eszköz vásárlása   60.000,– Ft 
Áprily Lajos Általános és Alapfokú  
Művészeti Iskola 
Dunakanyar Erdei Iskola –Paulusz József 
és Juhász Tünde 

2006. januárban rendezendő közös ausztriai sítábor 
támogatása 

 
100.000,– Ft 

Szabóné Mayer Katalin Hagyományőrző gyermektáncház havi rendezvényéhez 
a vezetők tiszteletdíja (okt., nov., dec.) 

   
  30.000,– Ft 

Visegrád Sport Egyesület labdarúgó  
szakosztálya utánpótlás csapata 

Legkisebbek Bozsik programjához mezek vásárlása 
 

  58.000,– Ft 

Impetus Design Táncművészeti  
Alapítvány  

Sziget utcai közösségi házban tartandó társastánc tanfo-
lyam résztvevőinek tanfolyami díjához 2000,– Ft/ fő  hoz-
zájárulás 

   
 
  44.000,– Ft 

ÖSSZESEN  541.600,– Ft 
 

Mezei Anna, a közművelődési, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 

IDİSEK KARÁCSONYA 
 

Visegrád Város Önkormányzata ezúton is nagy szeretettel meghívja a 70 év feletti visegrádi polgárokat 2005. dec-
ember 17-én fél 3-kor kezdődő idősek karácsonyára. A műsort a mozihelyiségben tekinthetik meg a résztvevők, és 
itt kerülnek átadásra az ajándékcsomagok is. A szervezők mindenkit nagy szeretettel várnak. 

Vaik Mónika, a népjóléti bizottság elnöke 
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Visegrád Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

18/2005. (XI. 25.) ör. rendelete 
az önkormányzat  

2005. évi költségvetéséről szóló  
4/2005. (II. 25.) ör. rendelet módosításáról 

 

Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
16. § (1), a 91. § (1) bekezdésében, az Államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás, valamint a Magyar Köztársaság 
2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. tör-
vény alapján, a következő rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 

Az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 
4/2005. (II. 25.) visegrádi ör. (a továbbiakban: R.) 3. §-a 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3. § Visegrád város és intézményei együttes költségve-
tését 804.452 eFt bevétellel és 804.452 eFt kiadással, 
ezen belül:  

189.088 e Ft  személyi kiadással, 
  62.165 e Ft  munkaadót terhelő járulékkal, 
162.230 e Ft  dologi jellegű kiadással, 
  27.614 e Ft  átadott  pénzeszközzel, 
350.368 e Ft  felhalmozási kiadással, 
    2.160 e Ft  víziközmű  hiteltörlesztéssel, 
  10.827 e Ft  tartalék + állh. tartalékkal állapítja 

meg.” 
 

2. § 
 

Az R. 1/A. melléklete helyébe jelen rendelet 1/A. mellék-
lete lép. 
 

3. § 
 

E rendelet kihirdetésekor lép hatályba. 
 

Visegrád, 2005. november 24. 
 
Hadházy Sándor                            Tóth Tivadar 
    polgármester                                               aljegyző 
 

A rendeletet kihirdettem 2005. november 25-én. 
 

 

       Tóth Tivadar 
                                                                    aljegyző 

 

A polgármesteri hivatal minden munkatár-
sa nevében kívánunk a visegrádi polgárok-
nak áldott karácsonyi ünnepeket és boldog 
új évet! 

Hadházy Sándor polgármester 

                                                   és 

                                    Tóth Tivadar aljegyzı 

A Visegrádi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
19/2005. (XI. 25.) ör. rendelete 
az állami támogatásból létesült 

költségelvű lakások bérbeadásáról szóló 
8/2001. (IX. 13.) ör. rendelet módosításáról 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegeníté-
sükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi 
LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében kapott felhatal-
mazás alapján a következő rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 

Az állami támogatásból létesült költségelvű lakások bér-
beadásáról szóló 8/2001. (IX. 13.) ör. rendelet (a további-
akban: R.) 3. § (6) bekezdésének utolsó mondata helyébe 
a következő rendelkezés lép: 

„(6) Az öt év lejártával az önkormányzat a lakbért 50%-
kal emelheti, majd a következő három év alatt a lakbér 
elérheti a helyben szokásos piaci árat.” 
 

2. § 
 

Az R. 5. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki: 
 „(7) A lakásbérleti szerződés megszűnésétől számított 

15 napon belül a Bérlő köteles a bérleményt a Bérbeadó-
nak kiürített, legalább tisztasági festést végezve, rendelte-
tésszerű használatra alkalmas állapotban visszaadni; az 
elhelyezéséről köteles maga gondoskodni (beleértve a 
lakásban bármilyen jogcímen tartózkodó személyeket is).”  
 

3.  § 
 

A rendelet 2006. január 1-jén lép hatályba. 
 

Visegrád, 2005. november 24. 
 

Hadházy Sándor                                         Tóth Tivadar 
    polgármester                                               aljegyző  
 

A rendeletet kihirdettem 2005. november 25-én. 
 

  Tóth Tivadar 
                                                                        aljegyző 

 

Felhívás 
 

A madárinfluenza-fertőzés megakadályozására tekintettel 
felhívjuk a Tisztelt Polgárokat, hogy a nálunk telelő, illetve 
átvonuló madarakkal való érintkezést kerüljék!  

Különösen veszélyes lehet a bütykös hattyúkkal való érint-
kezés, mivel ezek a madarak a madárinfluenza emberre 
veszélyes változatának ismert vírushordozói.          (VPH) 
 

TÁJÉKOZTATÁS 
 

Tisztelt ügyfeleinket tájékoztatjuk arról, hogy a 
polgármesteri hivatal a két ünnep között – 2005. de-
cember 27–31. – ÜGYELETET tart. 

Ebben az időszakban csak a halaszthatatlan ügyek 
intézését tudjuk vállalni. Megértésüket köszönjük. 
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Visegrád Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének  

20/2005. (XI. 25.) ör. rendelete 
a Dunakanyar Tervtanács  

létrehozásáról, működésének  
rendjéről  szóló   

4/2002. (III. 13.) ör. rendelet módosításáról 
 

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (7) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a következő rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 

A Dunakanyar Tervtanács létrehozásáról, működésének 
rendjéről szóló 4/2002. (III. 13.) ör. rendelet 7. § (3) be-
kezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A Helyi Építési Szabályzatban meghatározott eset-
ben, az érintett elsőfokú építési hatóság kikéri a Dunaka-
nyar Tervtanács szakmai véleményét.” 

. 

2. § 
 

A rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. 
 

Visegrád, 2005. november 24. 
 

Hadházy Sándor                                         Tóth Tivadar 
    polgármester                                                aljegyző 
 

A rendeletet kihirdettem 2005. november 25-én. 
 

Tóth Tivadar 
                                                                   aljegyző 

 
Megalakult  

az 1000 éves Visegrád Emlékbizottság 
 

2009-ben ünnepeljük városunk 1000 éves évfordulóját. 
Ennek a jelentős eseménynek a méltó megünneplésére, az 
előkészületek megszervezésére az önkormányzat emlékbi-
zottság megalakításáról döntött. Tagjai: a képviselő-testület 
részéről Abonyi Géza, Jung Vilmos, Mezei Anna az ügyrendi 
bizottság tagjai, Kiss Károly képviselő, valamint id. Cseke 
László, Erdős Péter, Fieszl József, Gróf Péter, Mikesy Ta-
más, Szőke Mátyás. 

A november 30-án megtartott alakuló ülésen a bizottság a 
következőkről döntött: 

– elnöknek megválasztotta Szőke Mátyást, a Mátyás Király 
Múzeum igazgatóját, 

– kezdeményezi a képviselő-testület felé rendelet alkotását 
az ünnepségről, illetve ehhez pénzügyi feltételek megterem-
téséről, 

– 2006-tól legalább negyedévente ülésezik és dönt aktuális 
feladatokról, 

– összekötő és organizátor szerepet vállal az önkormányzat 
és a lakosság irányában. 

Az alakuló ülésen jelen lévők elmondták elképzeléseiket. 
Úgy gondoljuk, hogy a lakosság is számtalan ötlettel, 
kavaslattal gazdagíthatja ezt az elsősorban számára jelentős 
millenniumi eseménysort. Ezért az emlékbizottság kéri és 
várja az Önök javaslatait, melyeket 2006. február 15-ig jut-
tassanak el a művelődési házba vagy az emlékbizottság bár-
mely tagjához.  Ötleteikkel a februári összejövetelen kívá- 

Visegrád Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének  

21/2005. (XI. 25.) ör. rendelete, 
a kéményseprő-ipari közszolgálatatások  

kötelező igénybevételéről szóló  
2/1997. (IV. 9.) visegrádi ör. rendelet módosításáról 

 
Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről 
szóló 1995. évi XLII. törvény 4. § (4) bekezdésében ka-
pott felhatalmazás alapján, a következő rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 

A kéményseprő-ipari közszolgálatatások kötelező igény-
bevételéről szóló 2/1997. (IV. 9.) visegrádi ör. rendelet 1. 
sz. melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. 

. 

2. § 
 

A rendelet 2006. január 1-jén lép hatályba. 
 

A 21/ 2005. (XI. 25.) visegrádi ör. melléklete 
 

A kötelező kéményseprő-ipari szolgáltatások  
2006. évi díjai: 

 

1. Háztartási szabvány kémény 
Lakossági LKS (gáz-vegyes) 1.100 Ft/év 
Lakossági LKS (gáz-vegyes) „tartalék” 550 Ft/év 
Közületi KKS (gáz-vegyes) 1.100 Ft/év 
Közületi KKS (gáz-vegyes) „tartalék” 550 Ft/év 
Lakossági LKS üdülő (vegyes) 1.900 Ft/4év 
Lakossági LKS üdülő (gáz) 1.900 Ft/év 

 

2. Gyűjtő kémény 
Lakossági LKS  720 Ft/szint 
Közületi KKS  720 Ft/szint 

 

3. Központi kémények 60 KW felett 12.500 Ft/db 
 

4. Mászható kémények   4.560 Ft/ó bruttó rezsióradíj 
 

5. Megrendelésre kötelező munkák 
Kéményvizsgálatok  6.100 Ft/vizsg. 
Tervfelülvizsgálat  5.000 Ft/egys. 
 

A díjak az áfa-t tartalmazzák. 
 

Visegrád, 2005. november 24. 
 

Hadházy Sándor                                         Tóth Tivadar 
    polgármester                                               aljegyző 

 

A rendeletet kihirdettem 2005. november 25-én. 
 

                                                                  Tóth Tivadar 
                                                                       aljegyző 
 
 

nunk foglalkozni. A Visegrádi Hírekben állandó rovatot 
nyitunk 1000 éves Visegrád címmel, ahol közreadjuk az 
aktuális tájékoztatást, illetve az Önök észrevételeit, javaslata-
it.  

Következő számunkban az 1000 éves Visegrád Alapítvány-
ról ad tájékoztatást Fieszl József, az alapítvány kezdeménye-
zője.                         
                                       1000 éves Visegrád Emlékbizottság 
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Jó hírek a Székelyföldről –  
van eredménye segítségünknek! 

A Visegrádi Önkormányzati Hivatal  
és Képviselő-testület vezetőinek, 

a visegrádi adományozó polgárok képviselőinek 
Hadházy Sándor polgármester úr, 

Mezei Anna képviselő úrhölgy  
és Abonyi Géza képviselő úr figyelmébe 

Helyben 
 

MEGHÍVÓ 
a kobátfalvi központú segélyező bizottság 

nyilvános tevékenységi beszámolójára 
 

Folyó év augusztus 23-án a Nyikó mentén – akárcsak 
más udvarhelyszéki településeken – emberemlékezet óta 
nem látott árvíz tette tönkre többszáz ember életének 
munkáját. Azóta sokan siettek e falvak segítségére, és 
igyekeztek adományaikkal, önkéntes munkájukkal hozzá-
járulni a felépüléshez. Köszönet érte mindenkinek! 

Azt, amit órák leforgása alatt elpusztított az árvíz, csak 
hosszú hónapok közös összefogása révén lehet valami-
képpen helyrehozni. Ennek érdekében Kobátfalva köz-
ponttal egy segélyező bizottságot hoztunk létre, mely az 
említett településsel együtt Székelyszentmihály, Nagy-
kadács és Kiskadács kárvallottjainak megsegítését tűzte 
ki célul. A bizottságban az egyes falvakban – már az árvíz 
másnapjától – tevékenykedő szervezők, az egyházi ható-
ságok, az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet 
(ODFIE), valamint az árvízkárosultak képviselői vesznek 
részt. Az önszerveződő bizottság elsődleges feladata az 
adományszervezés, -raktározás és méltányos alapú célba 
juttatás, valamint a helyreállítási, újjáépítési munkálatok 
irányítása. Célirányos adományok felhasználásával ez év 
végéig több ház felépítését vállaltuk. Ugyanakkor köz-
építmények javításával, helyreállításával is foglalkozunk. 

Közel háromhavi tevékenység után idejét érezzük annak, 
hogy eredményeinkről és jövőbeli terveinkről beszámol-
junk mindazoknak, akik velünk együttműködve nagymér-
tékben hozzájárultak a Nyikó menti árvízkárok enyhítésé-
hez. November 27-én tartandó beszámolónkra meghív-
juk és elvárjuk mindazokat, akik (1) kitüntettek bizalmuk-
kal akkor, amikor adományaik célba juttatását ránk bízták, 
(2) akik a szervezésben, tapasztalatuk megosztásával 
segítettek, valamint (3) akik tevékenységünket kapcsolat-
rendszerük útján vagy a média által tették hatékonyabbá. 

A program menetrendjét mellékeltük. Kedvezőnek re-
mélt visszajelzésüket folyó év november 24-ig várjuk az 
alábbi címek valamelyikén. 

Tisztelettel és köszönettel: 
 

Szombatfalvi József 
(esperes, a bizottság elnöke) 

 

Bán Gagyi János 
(tanár, a bizottság ügyvezetője) 

 

Szabó László 
(lelkész, az ODFIE elnöke) 

Képek az épülő otthonokról 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A ,,mi” házunk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A parajdiak ,,háza” 
 

A kobátfalvi központú segélyező bizottság 
nyilvános tevékenységi beszámolójának  

programterve 
 

Időpont: 2005. november 27.  
(advent első vasárnapja) 

 

13–15 óra között: a segélyező bizottság irányításával 
épülő családi házak bemutatása és egyes középítményekre 
vonatkozó tervek helyszíni ismertetése – helyszín: 
Kobátfalva és a szomszédos települések 

15–16 óra között: alkalmi áhítat; a jelenlévők köszönté-
se; a segélyező bizottság beszámolója eddigi tevékenysé-
géről és a jövőbeli tervek felvázolása; a segélyező bizott-
ság tevékenységének és terveinek véleményezése, javas-
lattételek – helyszín: a kobátfalvi unitárius templom 

16–17 óra között: Kátai Zoltán (Mosonmagyaróvár) 
régizene-előadása – helyszín: a kobátfalvi unitárius temp-
lom 

17–18 óra között: az Aranyosszék népi tánccsoport fel-
lépése, valamint alkalmi verses-zenés műsor – helyszín: a 
kobátfalvi művelődési ház 

18–20 óra között: vacsora (Siménfalván)  
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Milyen is az élet az ország  

bőnügyileg legfertızöttebb  

városában? 
 

Szörnyülködve figyeltem a híreket 2005. november 16-án dél-
előtt. Csak néztem a tévét, hallgattam a híreket, és sodródtam 
az eseményekkel. Nem hittem a szememnek és a fülemnek. Igaz 
ez? Mi ennek az oka? Megmagyarázni persze mindent megle-
het. De én nem akarok magyarázkodni. Beszéljenek inkább 
helyettem a számok. Éppúgy, mint a folyóiratban. Visegrádon 
megközelítőleg 1700-an laknak. Ez a márciustól októberig tartó 
szezonban a többszörösére emelkedik a hétvégi házas üdülők-
kel és a városunkba érkező turistákkal. Igen nagy szám áll ösz-
sze így: 2–2,5 millió ember fordult meg a tavalyi évben Vise-
grádon, megközelítőleg 500.000 gépjárművel. Ez is statisztikai 
adat. Csakúgy, mint az 1000 főre jutó bűncselekmények száma. 
Ha ezt vizsgáljuk, már nem is olyan rossz a 410 bűncselek-
mény, amelyből megközelítőleg 15–20 bűncselekményt követ-
nek el helyi lakosok sérelmére. Ez hány százalék? 4–5%. A 
tavalyi évben 50 gépkocsifeltörés történt. Ez az ide érkező 
gépkocsik 0,0001‰-e. Két éve nem loptak el gépkocsit Vise-
grádról. Két éve 30 ezres látogatottság mellett rendezünk olyan 
palotajátékokat, amelyen nem történik bűncselekmény. Tavaly 
decemberben szomszéd falubeli betörők kerültek elfogásra. 
Tettenérésük után az Esztergomi Rendőrkapitányság 84 rendbe-
li betöréses lopással gyanúsította meg őket. Ha a tavalyi évben 
közel 400 bűncselekmény történt, idén reményeim szerint a 
100-at sem fogjuk elérni, akkor mennyi a csökkenés? 300%-os 
javulás? Ezt nem tudják sok helyen produkálni. És ezek is csak 
számok, ezek is statisztikai adatok. 

Ennyit a számokról. Az én véleményem, hogy egy település 
bűnügyi fertőzöttsége a lakók biztonságérzetén mérhető le 
leginkább. Ha tényleg itt a legtöbb az egy főre jutó bűncselek-
mény, akkor miért találkozok lezáratlan kerékpárokkal Vise-
grád utcáin? Miért hagyják nyitva nemcsak a kertkaput és a 
házak ablakait, de a lakásajtót is az itt lakók? Miért kell járó 
motorú autót látnom gazdátlanul az utcán, miközben a vezetője 
még a kávéját kortyolgatja? Miért engedik el a szülők a gyer-
mekeiket szórakozni nyugodt szívvel Visegrádon? Tényleg a 
bűn városa lettünk? Az a 12 ember, aki a rendőrőrsön állo-
mányban dolgozik, tavaly nem dolgozott, nem tett semmit? 
Rábízom a döntést mindenkire, hogy hol érzi magát nagyobb 
biztonságban? Visegrádon az éjszaka közepén, vagy a főváros 
belső kerületeiben fényes nappal? A média vagy nem tudta, mit 
tesz a kimutatás nyilvánosságra hozatalával vagy nem érdekel-
te, vagy ez volt a szándéka. Budapest a listán csak a 17. Ez 
reális? 17-szer biztonságosabb a fővárosban élni? 

Az ilyen statisztika romboló hatást fejt ki az embereknek a 
rend őreibe vetett hitébe, mégis azt mondom, bízzanak a rend-
őrségben! Forduljanak bizalommal a rendőrőrs dolgozóihoz 
bármilyen ügyben, hiszen azért küzdünk nap mint nap, hogy ne 
kelljen a bűnözőktől félniük egész évben. 

Mindezek után engedjék meg, hogy a visegrádi rendőrőrs tel-
jes állomány nevében kívánjak Visegrád minden lakosának 
békés karácsonyt és boldog új évet! 

                                                        Duschák Tamás r.tzls. 
Visegrád körzetmegbízottja 

Jó tanácsok  
az ünnepek elé! 

 

A karácsonyi ünnepek felé rohanva több témában is 
szeretnék Önökhöz szólni. Akár tetszik, akár nem, 
idén is megérkezett a tél. Ezt elsősorban a közúton 
közlekedve észlelhetjük. Az út csúszik, hókásás, 
latyakos. A hó alatt bármi lehet: jég, víz, esetleg 
kátyú. A féktávolság ilyen körülmények között a 
többszörösére nőhet. Hajtsunk lassabban és körülte-
kintőbben, mert az utazás célja az, hogy meg szeret-
nénk érkezni valahová. A biztonságos közlekedést 
már elősegítik a gumik gyártói is. Különböző árkate-
góriában válogathatunk a nekünk tetsző téli abron-
csok között. Ezek a gumik a 7 ºC alatti hőmérséklet 
esetén nagyságrendekkel biztonságosabbak, mint 
nyári vagy négy évszakos társaik. A nyári gumi ilyen 
körülmények között felkeményedik, rideg lesz és a 
tapadását elveszti, könnyebben csúszik meg és nehe-
zebben irányítható vele a jármű. Persze, ne tévesszen 
meg senkit a média. A téli gumi felszerelése nem azt 
jelenti, hogy most már a nyáron, száraz időben meg-
szokott tempóban közlekedhetünk kedvencünkkel. A 
téli gumik hamis biztonságérzete is sodort már bajba 
meggondolatlan vezetőket. Még nincs késő egy autó-
szerelőt meglátogatni egy gyors átvizsgálás céljából, 
mert ami nyáron jól működött, lehet, hogy télen a 
megváltozott időjárási körülmények között nem vagy 
nem megfelelően végzi a dolgát. Előzzük meg a 
balesetet! A fokozott figyelem azért is indokolt, mert 
nem csak mi közlekedünk az úton. Ha lassabban, 
megfontoltabban vezetünk, akkor a közlekedésben 
résztvevőkre is jobban oda tudunk figyelni.  

A másik égető probléma az ünnepek közeledtével, 
hogy mindenki ilyenkor igyekszik beszerezni az 
ajándékokat a családtagjainak. Ha lehet, ne tartsunk 
magunknál nagyobb pénzösszeget, vagy azt több 
kisebb részletben, a ruházatunkban tegyük el. A 
bank- és hitelkártyák PIN-kódját lehetőleg ne írjuk 
fel sehová, és semmiképpen se tartsuk egy helyen a 
kártyával. A táskát tartsuk mindig zárva és soha egy 
pillanatra se tévesszük szem elől. A nagy bevásárló-
központok előtt a parkoló autóban ne hagyjunk jól 
látható helyen értékeket, azokat rejtsük el, mert 
könnyen gépkocsifeltörés áldozatai lehetünk. Az 
otthonhagyott értékeinket is tartsuk több helyen, jól 
elzárva. A ház és lakás ajtaját mindig zárjuk, még 
akkor, is ha otthon vagyunk. Ez a pár perc odafigye-
lés több kellemetlenségtől kímélhet meg minket, 
mint az előre gondolnánk. 

Végül, de nem utolsósorban: utolérte a technika 
fejlődése a körzetmegbízottat is. Akár névtelenül is 
írhatnak, tehetnek észrevételek és fordulhatnak hoz-
zám segítségért a visegradkmb@vipmail.hu e-mail 
címre  

                                       Duschák Tamás r.tzls. 
Visegrád körzetmegbízottja 
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Bőnös város? 
 

Ugye, Kedves Olvasó, Ön is hallotta a hírt, amely nov-
ember közepén minden lehetséges médiából ömlött a 
magyar tv-nézők, rádióhallgatók, újságolvasók agyába, mi 
szerint Visegrád az ország ,,legbűnösebb” városa. Amikor 
először hallottam, azt hittem, hogy ez valami rossz tréfa, 
de amikor kiderült, hogy ez ,,komoly” statisztika alapján 
lett megállapítva, arra gondoltam, hogy ez érthetetlen. Ön, 
Kedves Olvasó, aki szintén itt él Visegrádon, gondolom, 
ugyanúgy nem érti a helyzetet. Kit öltek meg? Hány em-
bert raboltak ki? Milyen sorozatgyilkos szedi az áldozata-
it? Naponta mennyi autót lopnak el? Egy ilyen statisztikai 
adat után jogos kérdések akárki részéről. De Önnek, ne-
kem, mindnyájunknak, akik itt élnek, tudnunk kell, hogy 
ez egy lehetetlenség. Valótlan marhaság. Visegrádon 
jelenleg nincs számottevő bűnözés. 

Nézzük a tényleges adatokat: a hír alapjául szolgáló sta-
tisztika szerint tavaly, azaz 2004-ben Visegrádon 412 
bűncselekményt állapítottak meg. Ez tény. A 412 bűncse-
lekményből 277 bűncselekmény egy lakásban talált, 277 
darab másolt DVD-film, azaz szerzői jog megsértése 
címszó alatt futott és egyenként! lett bűncselekménynek 
felszámítva. Ráadásul ez egy 2002-ben történt eset, csak 
tavaly került pont a végére. Egy olyan személy lakásán 
találtak másolt kazettákat Visegrádon, aki nem is visegrá-
di, nem is lakik itt, csak ide volt bejelentve. Ez is tény, 
csak ezzel a statisztika már nem foglalkozik. (A statiszti-
kai jelentésben nem sokkal mögöttünk végzett Szentendre 
esete is érdekes: ott az egyik iskola pénztárát lopták el 
néhány tízezer forinttal, de mivel az összeget az iskola 
összes tanulójának szülei adták össze, így közel hétszáz 
rendbeli bűncselekményt állapítottak meg ebből az egy 
esetből.) Persze, így könnyű ,,jó” helyezést elérni! Na, 
ennyit a statisztikáról és annak komolyságáról. 

Az már viszont nem vicc, hogy egy ilyen lesújtó hír hal-
latán mit gondol rólunk a világ, hányan gondolják meg 
magukat és mondták le szobafoglalásukat, akik esetleg 
egy visegrádi szállodában akarták eltölteni a szilvesztert, 
vagy akár csak egy hétvégét. 

Legalább mi, visegrádiak lássunk tisztán ebben a kér-
désben. Nézzük meg, mi a helyzet városunkban a bűnözés 
területén! Az előbbi statisztika szerinti 412 bűncselek-
ményből vonjuk le a ,,komolytalan” 277 db DVD-
másolást, marad 135 bűneset. Milyen eseteket takar ez a 
szám? Többek között tartalmaz ittas vezetést, ami Vise-
grád területén történt, jóllehet, nem is visegrádi az elköve-
tő. Voltak ezen kívül gépjármű-feltörések a strand kör-
nyékén, voltak hétvégiház-betörések, volt lakásbetörés, 
volt pénztárcalopás a CBA-ban. A számoknál maradva: a 
135 bűncselekményből 100-at turisták sérelmére követtek 
el. (Ebből 50 gépjármű-feltörés.) Vessük ezt össze azzal, 
hogy Visegrádra évente több mint egymillió turista érke-
zik, több mint 300.000 gépjárművel. Egymillió turistára 
száz bűnelkövetés, háromszázezer gépjárműre ötven feltö-
rés. Ugye, nem ezek az arányok jellemzőek egy bűnügyi 
statisztikát vezető városra. Továbbá jelentősen torzítja az 
említett statisztikát, hogy mi vagyunk talán a legkisebb 
lélekszámú város az országban, tehát az arányokat tekint-
ve, ha valaki eltüsszenti magát Visegrádon, akkor a sajtó 

az ezer lakosra jutó tüsszögőt tekintve már jogosan cik-
kezhet országos méretű influenzajárványról. 

Ami a rend védelmét illeti: van rendőrőrsünk, van körze-
ti megbízottunk, van közterület-felügyelőnk, van több 
mint húsz fős működő polgári védelmi szervezetünk. Én 
nem állítom, hogy mindig minden a legnagyobb rendben 
van közbiztonság területén a városban, de mutassanak 
nekem még egy ekkora idegenforgalmat lebonyolító kis-
várost, ahol a mienknél kisebb a bűnözés. Ma ebben a 
városban félelem nélkül végig lehet menni este az utcán. 

Ami feladat: megoldást kell keresni a hétvégiház-
feltörések megakadályozására, a városban főleg nyáron 
gyakori közterületi rongálások visszaszorítására, a gépko-
csi-feltörések számának csökkentésére. 

A rendőrség főnökének, Benzsay Csaba őrnagy úrnak 
(akitől az adatok nagy része származik) van néhány jó 
tanácsa a Kedves Olvasó számára a bűnesetek megelőzése 
érdekében: a lakásunk, házunk ajtajait mindig, minden 
esetben tartsuk zárva. Ne tartsunk nagyobb összegű kész-
pénzt otthon. Főleg az idősebb embereknek jó tanács, 
hogy soha, semmilyen indokkal ne engedjenek be általuk 
nem ismert, idegen személyeket a lakásukba. Az autósok 
számára ismerős figyelmeztetés: soha ne hagyjunk értéket 
a gépkocsiban. Mindenkinek szól végül, hogy aki bármi-
lyen furcsa, a megszokottól eltérő mozgást, gyanús jelen-
séget észlel a saját vagy szomszédja lakása, háza környe-
zetében, az azonnal értesítse a rendőrséget. A közelmúlt-
ban Székesfehérváron járva egy kertvárosi részben táblák 
jelzik, hogy működik a ,,SZEM”  (Szomszédok egymá-
sért) mozgalom, amely szerint az ott lakók nemcsak a 
saját, hanem a szomszédos házakra is figyelnek, jelzik 
egymásnak, ha rendellenességet vélnek felfedezni. Köve-
tendő lehet ez Visegrádon is. 

Végezetül annak bizonyítékául, hogy mennyire megala-
pozatlan és a valósággal ellentétes hír látott napvilágot 
városunk közbiztonságáról és bűnügyi helyzetéről, szeret-
ném tájékoztatni a Tisztelt Olvasót, hogy Visegrád város 
képviselő-testülete novemberi ülésén úgy határozott, hogy 
jövőre benevez a Pest Megyei Önkormányzat által meg-
hirdetett ,,A megye legbiztonságosabb települése” ver-
senybe.                               Abonyi Géza képviselő 

 

Tájékoztatás és 
 

Karácsony előtt – a Visegrádi Hírek megjelenésétől kez-
dődően és december 21-gyel bezárólag – a könyvtár nyit-
vatartási idejében a kiselejtezett könyvek 100 Ft-os egy-
ségáron megvásárolhatóak. A karácsony előttről megma-
radt készletből január első két hetében is válogathatnak. 

Becsülendő és hasznos hagyomány, hogy a visegrádi 
polgárok és a nem itt lakó, de városunkhoz kötődő embe-
rek könyveket adományoznak könyvtárunknak. Jelentősen 
hozzájárulnak ezzel a könyvállomány gyarapodásához, a 
választék bővüléséhez. 

2005-ben könyveket ajándékozott: Borsody István, Gróh 
Dániel, Gyulay Kálmánné. Herold Jánosné, Hibbey 
Zsombor,  dr. Hintenberger  András, Ispán  Márta, Király 
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Elköszönı? 
 

Tisztelt Visegrádi Polgárok! 

Több mint húsz éve dolgozom Visegrádon, ebből az 
utolsó tizenegyet feladatkörömnek megfelelően szoro-
sabb kapcsolatban a város vezetésével. A városi ünnep-
ségen átadott Pro Urbe díjjal ismerte el a város az erdé-
szet munkáját személyemen keresztül. 

Eljött azonban az idő, amikor át kell adnom a felada-
taimat Ocsovai Zoltán kollégámnak mint az új erdé-
szetvezetőnek. Bízom benne, hogy az erdészeti munkák 
mellett segíteni fogja a várost is. 

Én azonban nem szeretném megszakítani a kapcsola-
tunkat a várossal, és ha igényt tartanak rá, remélem, 
hogy a jövőben is tudok hamarosan segíteni, a városért 
tenni és rászolgálni a már megkapott díjra. 

A fentiek miatt tehát nem köszönök el, csak mindenkit 
szeretettel üdvözlök. 

Erdős Péter 

 

Újra folyik a víz  
a Mátyás-forrásnál 

 

Magyarországon öt év kell, hogy valaki egyetemi 
végzettséget szerezzen. 

Magyarországon öt év kellett ahhoz, hogy a PP Rt. 
Visegrádi Erdészet tulajdonát képező Mátyás-forrás 
vízjogát visszakapja és az előző vízjog tulajdonosa a 
törvényben előírt kötelezettségének megfelelően a for-
rást rendbe hozza.  

A Magyar Nemzeti Bank pénzforrást bocsátott az er-
dészet rendelkezésére, így a munka levezénylését fel-
vállaltuk, és 2005. november 19-én az m2 tv műsorá-
ban (Natura) is megörökítették, hogy az 1873-ban fog-
lalt forrásnál újra folyik a víz. 

Erdős Péter 
Visegrádi Erdészet 

 
köszönet &&&&  
 

Zsófia, Magyar László, Scheili Pál, Székely György, Ta-
kács Istvánné. A könyvtár látogatói és a leendő olvasók 
nevében is köszönjük! Könyvadományokat a jövő eszten-
dőben is köszönettel fogadunk. 

Könyvtárunk újság- és folyóirat beszerzési kerete beha-
tárolt, nincs módunk figyelemmel kísérni a nyomtatott 
sajtóban városunkról megjelent és megjelenő írásokat. 
Ezért kérjük a visegrádi lakosokat, a városunkhoz kötődő 
polgárokat, ha Visegrádról szóló, városunkat érintő tudó-
sítással találkoznak, szíveskedjenek behozni a könyvtárba! 
Lemásoljuk azt, és az újságot, folyóiratot természetesen 
visszaadjuk. 

Hasznos olvasmányélményeket, áldott karácsonyt, örö-
mökben gazdag új évet kíván    Kálazy László könyvtáros 

A Zách Klára emlékmőA Zách Klára emlékmőA Zách Klára emlékmőA Zách Klára emlékmő    
története képekbentörténete képekbentörténete képekbentörténete képekben    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szabó Szabados Lajos felvétele 1943-ból 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peták István felvétele 2005-ben 
(Magyar Turista Egyesület) 

 
Hír a Magyar Közlönyből 

 

(1) Műemlékké nyilvánítom a Pest megyei Visegrád 
0125/15 helyrajzi számú ingatlanon álló kilátót. 

(2) Műemléki környezetnek a 0125/15 helyrajzi számú 
ingatlannak a kilátó körüli 80 méter sugarú körbe 
eső területét jelölöm ki. 

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául 
szolgáló érték szempontjából a műemléket III. kate-
góriába sorolom. 

(4) A védetté nyilvánítás célja a Nagyvillám-tetőn álló, 
1933-ban épült Zsitvay-kilátó építészeti értékeinek 
megőrzése. 

  Dr. Bozóki András s. k., 
a nemzeti kulturális örökség minisztere 

                            (Magyar Közlöny, 2005/133. szám) 
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Bevezető egy új sorozat elé 
 

A Mátyás Király Múzeum munkatársai az idén nyáron és az ősz folyamán ismét több helyszínen folytattak régészeti kuta-
tásokat Visegrádon. Ezek során – amellett, hogy gazdag leletanyag került elő – több ponton sikerült kiegészíteni, illetve 
finomítani eddigi ismereteinket az egykor itt élt emberek mindennapjairól.  

Röviden összefoglalva: tovább folytak az ásatások a Rév utcában tavaly előkerült, Magyarországon egyedülálló 15. szá-
zadi üveghuta, illetve a királyi palota területén. Az Áprily Lajos Általános Iskola udvarán középkori épületmaradvány és 
18. századi temetkezések kerültek elő, az Ágasház helyén pedig 14. századi településrészlet. A Fellegvárban évek óta szüne-
telő munkálatok is tovább folytak: az idén az északnyugati palotaszárnyon belül sikerült azonosítani a felsővár legkorábbi, 
13. századi tornyának és várfalának nyomait. 

Az alábbiakban több részletben e feltárások eredményeiről szeretnénk tájékoztatni a város lakosságát a Visegrádi Hírek 
hasábjain, a későbbiekben pedig rendszeresen ismertetünk valamilyen Visegrád történetéhez kapcsolódó érdekesebb lele-
tet, leletegyüttest vagy ásatást.  

 

Középkori épületmaradvány és 18. századi temetőrészlet feltárása  
az Áprily Lajos Általános Iskolában 

 

Az Áprily Lajos Általános Iskola – Pest megye bizonyítha-
tóan legrégebbi iskolaépülete – területén és környezetében az 
1950-es évek óta folytak kisebb-nagyobb kutatások. E ko-
rábbi megfigyelések alapján vált ismertté, hogy a régi iskola-
épület a 14–15. században lakóház volt. Talán ehhez a ház-
hoz tartozott az a szintén 14–15. századi kút is, amelyet az 
épülettől északra, az 1980-as években (a tornaterem irányá-
ban) sikerült feltárni.  

 A lakóépületen és a kúton kívül több más objektum (ke-
mencék, falmaradványok, pusztulási rétegek) is ismertté vált 
részben az iskolaudvaron, részben pedig az iskola előtt hú-
zódó járda- és útszakasz alatt. Noha e régészeti jelenségek 
pontos rendszere még tisztázott, annyi biztosan állítható, 
hogy az iskola és annak környéke az egykori középkori város 
sűrűn beépített területe lehetett. 

 A törökkorban elpusztult és elnéptelenedett Visegrád 17. 
század végi újratelepülése során a területre érkező német 
telepesek az akkor már romos, de álló középkori épületet 
alakították templommá. Átépítését 1698-ban kezdték el és 
1700 körül a Starhemberg család birtoklása idején fejezték 
be. A Keresztelő Szent János-templomot többször említik 
korabeli írásos forrásokban és több ábrázolása is ismert; 
többek között Mikoviny Sámuel ismert Visegrád-látképe 
1737-ből és Leonard Schade alaprajza a 18. század hetvenes 
éveiből. A templomot iskolává az 1780-as években alakítot-
ták.  

A 2005. júliusában folyt, az iskolaudvar felújításához kap-
csolódó régészeti feltárás során a középkori lakóházhoz 
csatlakozó eddig ismeretlen épület maradványa és a 18. 
századi templomhoz tartozó temető egy részlete került elő.  

A középkori épület falát közvetlenül az udvar bejáratánál 
találtuk meg. A szabálytalan kövekből rakott 50–60 cm vas-
tag habarcsos fal sarka is előkerült, míg másik szakasza a 
régi iskolaépület alapozásához kapcsolódott. Ez utóbbi fal 
belső oldalán gerendák nyomai is előkerültek. Az épület 
padlóját igen mélyen (az udvar eredeti szintjétől mérve csak-
nem 3 méter) találtuk meg. Eredetileg biztosan nagyobb volt, 
hiszen az egyik falszakasz a járda és az úttest alatt folytató-
dik, és úgy tűnik, kapcsolódik egy korábban is ismert falsza-
kaszhoz, amely az 1980-as évek csatornázási munkálatainál 
az iskolán kívül bukkant elő.  

A falak által határolt terület betöltése igen nagy mennyisé-
gű leletet tartalmazott. Az edénytöredékek és az egykori 
épülethez tartozó vastárgyak (lakatok, kulcs) mellett említés-
re méltó egy 14. századi sárkányábrázolásos padlótégla-
töredék, bronz gyűszű, préselt bronz övveret, csont játék, 
több pénzdarab (köztük Nagy Lajos és Mátyás pénzei) és 

zöldmázas kályhacsempe töredékek is. A leletek egységesen 
a 14–15. századra tehetők.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. század végi sárkányábrázolásos padlótégla 
(Szabó Petra rajza) 

 
A méretek, illetve építészeti jellemzők és szintadatok alap-

ján úgy tűnik, hogy ez az épület pince, vagy valamilyen 
tárolóhelyiség lehetett, amelyet legkésőbb a 15–16. század 
fordulóján betömtek, talán árvíz fenyegetése miatt. Eredeti-
leg minden bizonnyal kapcsolódott a régi iskolaépület helyén 
állt lakóházhoz.  

Az épület körül, a teljes bejárati szakasz alatt mindenhol 
sírok bukkantak elő, ezek egy részét közvetlenül a középkori 
kőfalra ásták rá. Ahogy az idősebb és fiatalabb visegrádiak 
egyaránt elmondták, az iskolaudvaron korábban is gyakran 
kerültek elő emberi maradványok.  

A 18. századi templomhoz tartozó temető eredeti kiterjedé-
sét jól mutatja egy 1777-ből származó térkép is. Ezen jól 
felismerhető a régi templom (iskolaépület) és a mai plébánia-
templom is. A kettő közötti, akkor még beépítetlen területen 
húzódott a temető, nagyjából a mai Rév utca sarkán levő 
vegyesboltig.  

Összesen több mint 30, zömmel kelet–nyugati irányú te-
metkezést bontottunk ki. Az  elhunytakat a keresztény temet- 
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kezési szokásoknak megfelelően, hanyatt, a csípőn vagy a 
mellkason keresztbe font karokkal temették el. Több helyen 
megfigyeltük a – sokszor jó állapotban megmaradt – deszka-
koporsó nyomait is. A sírok zöme tartalmazott mellékleteket, 
legtöbbször az egykori ruházathoz tartozó bronzgombokat és 
kapcsokat. A korabeli vallásos élet emlékei közé tartoznak a 
szintén nagyobb számban előkerült kegyérmek. Ezek való-
színűleg nem csupán emléktárgyak; a bronz és réz, nyakban 
hordott, de ruhára is felvarrható medálok a papi áldás által 
tettek szert különös jelentőségre, de a korabeli mindennapi 
életben a szentek tiszteletét is elősegítették.  

A temetőből előkerült jelvényeken többek között Szent Mi-
hályt és Gábriel arkangyalt, valamint a Megváltót is ábrázol-
ják, többnyire latin nyelvű körirattal. Az egyik érem minden 
bizonnyal zarándokjelvény, vagy búcsús kegyérem volt, 
egyik oldala a mariazelli kegyszobrot ábrázolja „Maria 
Zelliensis” körirat kíséretében. Különösen jó állapotban 
maradt meg egy négyszögletes, nyakban viselt bronz és üveg-
lap közé szorított papír szentkép, hasonló témájú ábrázolás-
sal és felirattal.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szent Mihályra utaló körirattal ellátott kegyérem 
és papír szentkép 

 
A korabeli vallásos élet kellékei voltak még a nyakban hor-

dott, vagy olvasókon elhelyezett különböző méretű keresz-
tek, corpusok. Néhány sírból szerencsés lelőhelyi körülmé-
nyek folytán  megmaradt,  fából  esztergált,  kézfejre  tekert  
rózsa- 

füzér maradványait, de ruhaszövetdarabokat is ki tudtunk 
emelni. 

A sírokba helyezett pénzérmék az eltemetés körülbelüli 
idejének meghatározásában segítenek. Több sírban találtunk 
ilyeneket; az eddig meghatározott pénzek között I. Lipót 
1698-ban vert duariusa és Mária Terézia 1762-es krajcára is 
van. Különösen érdekes, hogy a pénzmelléklet adásának ősi 
múltra visszatekintő szokása mellett egy másik, szintén régi 
keletű babona nyomait is megfigyeltük. Ilyennek tekinthető, 
hogy néhány sírba bajelhárító célzattal vastárgyakat (kés, 
illetve patkó) helyeztek. Ez a pogány eredetű, Európa-szerte 
ismert szokás tehát évszázadokkal később is tovább élt, az 
ásatás tanúsága szerint a Visegrádot benépesítő katolikus 
németeknél is. 

Úgy tűnik, hogy a feltárt területen a 18. század egészében 
temetkeztek; ez azt jelenti, hogy a Visegrádra érkező telepe-
sek első-második nemzedékének sírjai kerültek most elő, így 
köztük olyanok is lehetnek, akik még német területen szület-
tek.  

A leletmentést Visegrád Város Önkormányzata finanszíroz-
ta. Meg kell említeni azonban, hogy a szűkre szabott anyagi 
és időbeli korlátok (az új burkolatnak határidőre el kellett 
készülnie) nem tették volna lehetővé a terület teljes feltárá-
sát, ha nem akadnak olyan önkéntesek, akik szabadidejüket, 
sőt egész hétvégéiket sem sajnálva minden ellenszolgáltatás 
nélkül végezték az ásatás szép és nehéz munkáját, nem egy-
szer napi 10–11 órában. Köszönet illeti ezért a visegrádi és 
környékbeli fiatalok közül Hintenberger Andrást, Horváth 
Istvánt, Zeller Mártit, Schandl Andreát, Gerstmayer Beát, 
Gerstmayer Krisztát, Lengyel Ritát, Hadházy Annát, Király 
Zsófiát egyaránt. Rajtuk kívül az ELTE régészhallgatói, 
valamint Molnár Erzsébet, Ralf Sickerling, Gróf Kinga és 
Szabó Petra vettek részt a munkákban, a tárgyak restaurálását 
pedig Szőke Éva és Grósz Zsuzsanna végzik. A GAMESZ 
részéről Schüszterl Károlytól kaptunk sok segítséget, a gépi 
földmunkát Harsányi Tibor végezte. Köszönettel tartozunk 
Schmidt Péterné igazgatónőnek is, aki lehetővé tette szá-
munkra, hogy az iskola egyes részeit használhassuk az ásatás 
alatt; és természetesen Mártonffy Gábornak, akivel folyama-
tosan tudtuk egyeztetni az önkormányzat és a múzeum érde-
keit. Az előző számban már említett példaszerű együttműkö-
dés tehát így valósult meg és sokaknak köszönhető.                          
Kováts István 

 

 

Temetkezési visszaemlékezésem 
 

Még 13 éves gyerek voltam, visszaemlékszem a háborús idők-
re. Abban az időben felnőtt lakosság nem volt, csak idősek és 
gyerekek. A fiatal lányokat meg az asszonyokat az oroszok 
elvitték a konyhára dolgozni. 

Minket, gyerekeket elvittek lőszert tisztítani, meg a Dunán volt 
egy rozoga pontonhíd, ott kellett a vizet kimerni. 

A Dunakanyarban nagy harcok voltak, főleg Pilismarót és Ba-
saharc között. Itt, Visegrádon volt hadosztálykórház, a Neizer-
féle vendéglő (az egykori Marica bolt). Itt gyógyították a beteg 
katonákat, és itt volt az elhaltak örök nyughelye a visegrádi 
temetőben. Onnan vitték teherautóval pokrócba csavarva a teme-
tőbe. Mi, gyerekek meg egy pár idős ember ástuk ki a nagy 
sírhelyet. Igen sok halott katona fekszik ott. Mint fiatal gyerek 
láttam azt a sok halott katonát. 

Visszaemlékszem, szegény Balogh Jani barátommal voltunk 
ott, már a többire nem emlékszem. Minden halottak napján 
megemlékezem ezekről a szegény, s főleg fiatal katonákról, akik 

itt nyugszanak a visegrádi temetőben. Azt kérjük az Istentől, 
hogy fogadja be őket, a mi szép temetőnkben nyugodjanak béké-
ben. 

Volt még egy szomorú emlékem: úgy a 70-es években szintén a 
temetőben jártam, amikor jött egy fekete személykocsi, és ki-
szállt belőle egy magas rangú tiszt, és kérdezte, hogy hol vannak 
a szovjet sírok. Mondtam, megmutatom, és amikor odaértünk, az 
autóból kiszállt két felnőtt és egy fehér fejkendős idős néni. 
Odakísértem őket a sírokhoz. Ez az idős asszony leborult a 
sírokra. Még én is megkönnyeztem, annyira sírt szegény. Én 
elmondtam az emlékezésemet az elhalt katonákról. Szegény 
asszony lehet, hogy a fiát vagy a férjét siratta, de vitt egy marék-
kal a visegrádi temető földjéből, amivel visszaemlékszik az 
elhunytakra. Borzasztó volt végignézni azt a fájdalmat, amit ezek 
az emberek akkor éreztek. 

Megemlékezett:                                          

                                                                     id. Szinay István 
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NEMZETISÉGI OLDAL – Szerkeszti a Német Kisebbségi Önkormányzat 
 

 
 

Weihnachtsmarkt 
 

                     Schaut her. ihr lieben Leute, 
                     Gebt nur ein wenig acht! 
                     All diese Ding’ hat heute 
                     Das Mütterlein gemacht. 
 

                     Seht nur, den Schornsteinfeger, 
                     Den Bauer und den Wicht 
                     Und einen kleinen Neger 
                     Pechschwarz von Ungesicht. 
 

                     Und hier den stolzen König 
                     Mit Kron’ und Herrscherstab, 
                     Zwei Groschen nur, wie wenig! 
                     O kauft uns doch was ab! 
 

 Der Vater liegt im Grabe, 
 Wir kommen sehr in Not; 
Gar arm ist unsre Habe, 
Es fehlt uns selbst das Brot! 
 

Schon klingen rings die Lieder, 
Schwarz sinkt die Nacht herab – 
,,O Christkind, komm hernieder, 
Kauf Du uns alles ab!” 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Meghívó / Einladung 
 

A Német Kisebbségi Önkormányzat 
szeretettel meghívja a város polgárait 

2005. december 18-án, szombaton 
17 órától tartandó 

KÖZMEGHALLGATÁSRA 
és 

NEMZETISÉGI ESTJÉRE 
Helyszín: Sirály étterem 

Kedves mősor fogadja a megjelenteket 

Tombola! Értékes nyeremények! 
A vacsorát  

a Német Kisebbségi Önkormányzat  
rendezi, ital kedvezményes áron 

Zenél: Mozart Band 
NKÖ 

 

Rövid hírek 
 

Október 22-én a Német Nemzetiségi Énekkar és a PP Rt. 
Visegrádi Erdészete évadzáró ünnepséget rendezett a 
Bertényi Miklós füvészkertben. Szereplésünket a Kossuth 
Rádió is rögzítette. Köszönjük a szereplőknek a részvételt 
és az erdészetnek a lehetőséget.                                  NKÖ 

                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOLDOG KARÁCSONYT! 
 

E sorokat az idıseknek Kiknek emlékezetül csüng 
írom,Kiket Visegrádhoz köt egy drága 
a lehetıségek sora. Kiknek van síron, a betlehemi Kis Jézus 
a temetıben egy könnyáztatta  hozzon 
sírja, melyet a szeretet fed és az e szívekbe békét.   
alkony bíbora. Legyen mindnek 
Ezt a verset az idıseknek írom boldog karácsonya. 
elıttük ott tolul az évek számsora.                         Schandl Lajos 
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Bemutatkozik a pilisvörösvári Német Nemzetiségi Gimnázium,  
Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 

 
Nyílt nap: 2006. január 7-én, 9 óra 

 

 

 
Iskolánk Magyarország legnagyobb német nemzetiségi 

gimnáziuma és egyetlen nemzetiségi szakközépiskolája. 
Számunkra természetes, hogy két csoporttal, két kultúrával 
és két nyelvvel azonosulunk. A többnyelvűség előnyt és 
gazdagodást jelent az egyénnek és a közösségnek is: toleran-
ciára, odafigyelésre nevel; arra késztet, hogy törekedjünk 
mások szokásainak megismerésére. 

A német nyelvet a tanítási órákon kívüli foglalkozásokon is 
használjuk, az ünnepségek, megemlékezések, programok 
jelentős hányada német nyelven zajlik. Intézményünk célja: a 
német kultúra, a tradicionális német duális szakképzési rend-
szer, munkakultúra értékeinek átörökítése, közvetítése ki-
sebbségünk, valamint a magyar többség felé. 

A német nyelvű oktatás lehetővé teszi, hogy végzett diákja-
ink mind nagyobb számban továbbtanuljanak a hazai és a 
külföldi felsőoktatási intézményekben. A német anyanyelvű 
tanárok jelenléte biztosítja a tanulók jó kommunikációs 
készségének kialakítását. 

Intézményünkben jelenleg a következő képzések folynak:  

• nyelvi előkészítő évfolyam – német/angol (9. évfolyam), 

• nemzetiségi hatosztályos gimnázium, 

• nemzetiségi kétnyelvű négyosztályos gimnázium, 

• nemzetiségi kétnyelvű szakközépiskola. 

A 9. évfolyamon a nyelvi előkészítő osztályban a tanulók 
olyan magas szintű nyelvtudást sajátítanak el, amely alkal-
massá teszi őket a kétnyelvű oktatásban való részvételre. A 
már jó német tudással érkező tanulók a német nyelv mellett 
magasabb szinten elsajátíthatják az angol nyelvet is. A né-
met nyelv intenzív oktatása mellett biztosítjuk tanulóinknak 
a matematika és az angol nyelv emelt óraszámban való 
tanulását. 

Idén 4 osztályos, illetve 6 osztályos képzést indítottunk, de 
terveink között szerepel a német kéttannyelvű 8 osztályos 
gimnázium beindítása, a budapesti Német Gimnázium min-
tájára. A képzés kuriózuma lesz, hogy műveltségi területekre 
épít, tehát a diákok nem a hagyományos tantárgyi keretekben 
tanulnak, hanem például a zene, az irodalom, a művészetek, 
a filozófia egy képzési blokkot jelent majd.  

A 11–12. évfolyamon emelt szintű érettségire való felkészí-
tést biztosítunk nemzetiségi német nyelv és irodalomból, 
magyarból, matematikából, történelemből, gazdasági isme-
retekből, angolból, biológiából és fizikából. 

Szakközépiskolás tanulóink megtanulnak gépírni, a taniro-
dai képzés során elsajátítják a cégalapítás és cégműködtetés 
gyakorlatát. 

Tanulóinknak órarendi kereten belül lehetőséget biztosí-
tunk az ECDL-vizsga letételére. 

Mindemellett iskolánkban felnőttoktatás is zajlik. Az esti 
tagozaton jelenleg 72-en készülnek az érettségire. 

A 2005/2006-os tanévben a 13. évfolyamon 26 tanuló kap 
OKJ-s képzést, Idegenforgalmi ügyintéző, illetve Protokoll 
ügyintéző szakokon. A szakmai idegenforgalmi képzés elő-
térbe helyezésével most olyan duális oktatási forma lehető-
ségét teremtjük meg, amelynek hátterét a hotel minőségű 
vadonatúj kollégium és a magas színvonalú étteremmé fej-
lesztett ebédlő adja majd, ahol a diákok szakmai gyakorlat-
ként végzik az eladást és az értékesítést. Ez a kezdeményezés 
egy Dél-Tirolban található brunecki oktatási intézmény min-
tájára valósul majd meg. 

A 2004/2005-ös tanévben megvalósult közel félmilliárd 
forintos iskolabővítés új szaktantermekkel, nyelvi laborral, 
nagyobb étteremmel, fiúkollégiummal és új tornateremmel 
javítja az oktatás feltételeit. Diákjaink számára biztosítjuk az 
épületben működő könyvtár, zeneiskola, számítógépterem 
és tornaterem nyújtotta lehetőségeket.  

Az intézmény a következő vizsgalehetőségeket biztosítja 
tanulóinak:  

• A német nemzetiségi érettségi vizsga közép-, illetve fel-
sőfokú nyelvvizsgával egyenértékű. 

• 12. évfolyamos tanulóink megszerezhetik a Deutsches 
Sprachdiplom legmagasabb fokozatát (Stufe II.), 
amelynek birtokában német felsőoktatási intézményben 
is továbbtanulhatnak. 

• A 13. évfolyamon diákjaink szakmai anyaggal bővített 
nyelvvizsgát is tehetnek. 

Kollégiumunk a beruházás során 70 fősre bővült. A teljes 
felszerelésre az Országos Német Önkormányzat a Nemzeti-
ségi Kisebbségi Hivatalhoz benyújtott pályázat útján 20 
millió forintot biztosított. A Német Belügyminisztérium 8,5 
millió forinttal támogatja intézményünkben a szakképzést, 
illetve a tantermek berendezését. Az újonnan átadott sport-
csarnok felszerelésére 2006-ban kerül sor, amelynek költsé-
geire 13,5 millió forintot – ígéretük szerint – a düsseldorfi 
Gemeinnützige Hermann-Niermann-Stiftung (az európai 
kisebbségeket támogató alapítvány) biztosít.   

A Comenius-program keretében iskolánk egy merániai és 
egy belgiumi oktatási intézménnyel közösen elemzéseket 
végez egy komplex összehasonlító nemzetiségi program 
keretében. Ennek a programnak iskolánk lett a koordinátora.  

Megragadva az alkalmat szeretettel meghívjuk Önöket, 
hogy 2006. január 7-én 9 órától a nyílt nap keretében bemu-
tathassuk intézményünket. 
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Családkutató klub 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pereszlényi Sándorné Szinay Anna 

1922. július 5. 
 

A Szinay Sursi (György) bácsinak, a trafikosnak a lánya 
vagyok. Ő gyönyörűen tudott németül. A Szinay nagypapáék 
hatan voltak testvérek. Két fiú, négy lány: Miska, Gyuri, 
Katalin, Teréz, Margit, Ilonka. Édesanyám neve Kutnyánszki 
Borbála. A „Bika-kassl”-ban laktunk, úgy hívtuk, mert ott 
volt a bikaistálló. Az én Szinay nagymamámék – akik na-
gyon aranyosak voltak, csak korán meghaltak – laktak arra. 
Sose felejtem el, mi olyan rettenetes nagy szegénységben 
voltunk. Gondolhatod! Hat gyerek és a papám, aki a háború-
ból jött haza, 100%-os hadirokkant volt. Nem hiányzott neki 
semmije sem, de valami ott belül megszakadt neki. Sose volt 
vére, állandóan az Irgalmas Kórházban volt. A mamám min-
dig engem vitt be hozzá látogatni, mindig engem akart látni. 

A Gyuri ’14-ben született, a Marci ’17-ben, a Gézánk 20-as 
volt. Én 22-es. A Sanyi 25-ös volt, a Pistánk az 33-as. Még 
hárman élünk. A Sanyi, aki Dániában van, a Pista és én. 

A Gyuri elkerült innen. A Marci felesége volt a Horváth 
Irén, aki a Zsitvayék szobalánya volt. A Marci a Horthy 
gazdatisztje volt. Olyan snájdig csinos ember. A Géza 
Nagymágocsra került. Oda mentek aratni a Zeller Józsival a 
Csukavölgyből. Mind a ketten odanősültek. Lett a Gézának 
egy jó kiadós családja (hat gyerek). Jól megvoltak. A 
mamáék a legidősebb gyereket, a Gézát magukhoz vették, 
ezért nagyon segítették a mamáékat. Hogy a Géza miket 
küldött mindég! 

A Sursi is ott volt kőműves. A Marcink asztalos volt. A 
Sanyi az borbély, a Pistánk meg a hajógyárban volt inas. 

Borzasztó ínséges időket éltünk, mert a papára nem lehetett 
számítani. A fő dolgokat a mamák vitték. Tudjátok, mikor 
becsültem én meg a mamámat? Mikor tudtam felfogni ész-
szel, hogy mit csinált a mamám? Hogy föláldozta magát 
ezért a családért? Mind az öt fiúnak szakmát kellett tanulni. 
Mind az ötnek. Ez egy nagy szó volt annakidején, nem úgy, 
mint most. Én már asszony voltam. És ugyanolyan szegény 
voltam, mint a mamám. A két gyerek ottan. Mi csak dolgoz-
tunk, dolgoztunk, se láttunk, se hallottunk, csak dolgoztunk. 
Mi ott laktunk a Papp Feri bácsiéknál, ott, ahol a Tercsi néni 
lakott. Dolgoztam a KAOSZ-ban, a bányában is. 

A nagyapám kőműves volt – Szinay Miska bácsi és a 
Schült Katica papája, ez egy jó brigád volt. A nagymamát 
Schült Katalinnak hívták. Őt nagyon szerettük. Olyan eresek 
és betegek voltak a lábai. Mindig eljárt kapálni. Úgy szeret-
ték őt, mert úgy énekelt ott fönn a Neukartniban, ahol az a 
sok szőlő van. Gyönyörű nagy szőlők! És a mamám, képzel-
hetitek, a nagy nyomorúságban ott vett egy szőlőt. Nekem 
volt vele a bajom, mert énnekem kellett menni kapálni. Ősz-
szel az a takarás, jaj, az borzalom volt! Nuschi moch sché, 
moch sché! A fiúk el-elmentek, de én otthon maradtam. 
Eleinte a Zoller Viki néni varrt nekem, majd én is irtó ügye-
sen varrtam. Úgy megvarrtam magamnak mindent! Nem 
tanultam sehol se. Csak úgy magamtól. Nekem két nyári 
ruhám volt. Minden vasárnap szépen felöltöztünk, és men-
tünk sétálni a Beringer Mariskával elegánsan. Ő a Hamvas 
Marica mamája volt. Olyan rendes volt a Mariska! Okos volt. 
Okosabb, mint én. Én olyan hulewusch voltam egy kicsikét. 

A mamáék ott a Bika-kasslban megvettek egy pincét, és 
nagyon szépen megcsinálták. Először egy szoba volt előtte, 
semmi más. Nem voltunk nagy igényűek. A papám csinos 
volt, helyes volt. Volt trafikja a révállomásnál. 

A Kutnyánszkiék nagy család voltak. És mihozzánk képest 
jómódúak. Mikor még kislány voltam, „mochme taschkel” – 
mondtam a mamámnak. Liszt még van, krumpli is van, de 
nincsen lekvár. Volt egy bögre, egy rendes kávésbögre. 
„Khe… zu ter Grossmude! Verlang an lekvar!” A fene egye 
meg azt a büdös világot! Megtöltötte azt a kis bögrét, de arra 
nem gondolt, hogy hány taskedlit kell abból csinálni! Nem-
hogy egy vödröt vittem volna! 

A Kutnyánszkiék ott laktak, ahol most a Hamvasék. Az volt 
az ő házuk. Ott laktak a Lencsi néniék, a Misi bácsiék. A 
Kutnyánszki nagypapa lenn volt a hajóállomásnál, a stégen 
dolgozott. Ő volt a stégparancsnok. A Kutnyánszkiék Jugo-
szláviából jöttek régen, uszályokkal. A Kutnyánszki nagy-
mama Czikora lány volt. Öt lány volt és a Misi bácsi. A 
Lencsi, a Rézi, a Pepi, a Rici és Borbála. Millió földjük volt. 
Jesszus, mennyi! A bányánál, a Disznózugban. A mamám 
ment kapálni segíteni, egyszer elvitt engem is.  

A Rici néni, Kutnyánszki Mária Pestre került, az egy ügyes 
asszony volt. Észkombájn. Ők gyárban voltak, jól összeszed-
ték magukat. Ő a Kovácsné Marica anyukája volt. A 
Kutnyánszki Lencsi a Fröhlich Magdusnak az anyukája. A 
Tercsi itt maradt, a Jung Éva anyukája. Utána jött a Misi 
bácsi és a Pepi néni, a Muckstadt Margit anyukája. Ha ezek 
táncoltak, a bálban mindenki őket nézte. Ez a Misi bácsi 
olyan jól tudott! Én úgy szerettem vele táncolni! Az csodála-
tos volt, ahogyan az táncolt. Ő volt a kisbíró. Ő járt körbe a 
faluban. Voltak minden utcában helyek, ahol megállt dobol-
ni, és ott fölolvasta a közleményeket, a híreket. A 
Kutnyánszki nagypapa egy megbecsült ember volt és ezáltal 
is kaphatta a Misi bácsi ezt a megtisztelő foglalkozást. Egész 
hosszú listája volt. A gyerekek mindig rohantak utána. 

Az nem volt régen, ami most van. Névnap, születésnap. 
Semmit nem ünnepeltünk, csak a karácsonyt. Voltunk ottan 
hetvenheten kölykök. Valahonnan az uraságoktól hozott a 
mamám egy autót, egy ilyen ócska autót a fiúknak. De gon-
dolhatjátok, az már hogy nézett ki. Szétszedtük az autót 
hetvenhét részre, csináltunk az újságpapírokra ilyen cakko-
kat, és az autódarabokat belekötöztem, hogy szaloncukor for- 
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mája legyen neki, és azt kötöztük a karácsonyfára. És ha volt 
dió! Az volt aztán az öröm! Emlékszem, a papám suszter is 
volt, és faszögekkel szögelte a cipőket. És akkor mi a faszö-
get beütöttük a dióba, rákötöttük a madzagot, és azt is fel-
akasztottuk. Jaj, imádtam mindig az almát. Hát, ha oda egy-
két alma került! A mamám azért mindig úgy igyekezett! 
Hogy mégis ünnep legyen. Jól tudott főzni, szakácsné volt a 
Kokaséknál. Volt olyan év, hogy tudtunk disznót is ölni. Így 
néha volt egy kis zsírocska is meg töpörtyű. A többi hamar 
elfogyott – a kolbász meg a hurka, jaj! 

Amikor a fiúk kezdtek fölnőni, a Sursinak olyan nagy baráti 
társasága volt. Azok mind eljöttek. Az egész hegy fönt. A 
Bunga Miskáék, a Schwartz Géza, meg a többiek és mulattak 
nálunk. Volt az a precskó – az apám csinált akkor bort, mert 
volt szőlő, ugye –, de az minden volt., csak bor nem. És az a 
bor nagyon vendégcsalogató volt. Amíg volt ez a precskó, 
addig minden héten jöttek kártyázni. Nix mehr. Nix mehr? 
Na, than khume nimér. Nem is jöttek. Amíg tartott az ócska 
bor, addig jöttek oda a Török utcába. Szóval ilyen dolgok 
voltak, gyerekek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Első sor balról jobbra:  

Révai Kati, Nusi néni unokatestvére apai részről, 
Nusi néni, Szinay Sanyi, egy pilisszentlászlói 

rokongyerek, Szinay Mihály gyermekei: Erzsi, Julika, 
felső sor balról jobbra:  

Márton, György, Ferenc, Géza, Tercsi, 
középen ül Schült Katalin, a nagymama 

 
Szentendrén voltunk a Nellivel, a Meszarek Nellivel. Ott 

ismertem meg a férjem. A férjem rendőr volt. Vízirendőr. 
Jártunk dolgozni kora ősszel és tavasszal a csemetébe, ami-
kor a föld már fölengedett. Fát ültetni, 3-4 hétig, nem tovább.  

Épp a Naszvadiéknál dolgoztunk a csemetében. Jött valaki. 
Itt van a Szinay Nusi? Menjen haza, mert a szülei hívják. 
Megijedtem, hogy valami baj van. Otthon várt egy nagysága. 
A királyi közjegyzőnek volt a felesége. Szentendrén volt egy 
nagy házuk. A papám a jegyző feleségével volt együtt inter-
nálva. Innen az ismeretség. Jó nagydarab asszony volt. Oda-
kerültem hozzájuk, nagyon jó dolgom volt. Tudtam mindig, 
mit kell csinálni. Máma takarítunk, holnap mosunk. Most a 
kertben van munka. Minden vasárnap hazamehettem a kofa-
hajóval. Hát én láttam ott ezeket a csinos vízirendőröket, de 
a fene se gondolt rá, hogy mi lesz itten! Másnap vagy har-

madnap megy a mamám a kofahajóval Pestre. Nekem hozott 
egy új ruhát, mikor otthon voltam, meg kellett próbálnom – 
azt hozta. Rá vártam ott a stégen, hogy átadja az új ruhát. 
Akkor az egyik vízirendőr nagyon sündörgött ott a hátam 
mögött. Mondtam a mamának: „Mude, thes werd máj Mó!” 
Ez lesz a férjem. Még nem is beszéltünk. „Khenst’n? Kib nur 
ocht, kib nur ocht!” Ismered? Csak vigyázz! 

Be is járt oda hozzánk. A nagysága megengedte. Nagyon 
szerették. De aztán elhelyezték őket le Zalába, vagy hová. 
Na, mondom, ezt se látom én többet! Nagyon messze volt. 
De jött. Egy hónapban legalább kétszer. És karácsonykor jön 
a postás: Gyertek le a postára, mert ott van egy nagy kosár 
valami nektek. Valaki küldte: Szinay Nusi, Visegrád. 

Megyünk a mamával a postára. Természetesen a mamával, 
mert a papa mindig beteg volt. Mi igazságtalanok voltunk. 
Szerettük a mamát, de a papát istenítettük. A fiúk is, mind. 
Pedig szegény mama tette a legtöbbet értünk. Egy nagy piaci 
kosár alma. Egész télen azt ettük. Ennél nagyobb örömet 
nem szerezhetett volna. 

Ő felvidéki volt, mikor bevonultak a magyarok, beállt hoz-
zájuk. De volt aztán böjtje neki. Nagyon rendes gyerek volt. 
’49-ben volt az esküvőnk. A nagymama is élt még – emlék-
szem, a Zolit még bemutattam neki. Csak a tanácsházára 
mentünk, mert a Sanyi elvált ember volt. 

A Sanyi szülei Ipolypászton (Szlovákia) laktak. Biciklivel 
mentünk föl. Férfibiciklivel, én azt hittem, hogy meghalok, 
odabiciklizni, visszabiciklizni! A Sanyival a szemben lévő 
Vámosmikolára mentünk, itt mutatott be a szüleinek, és 
köztünk volt az Ipoly. Mi itt sírtunk, ők ott. Sándor, Sándor! 
Milyen szép kis feleséged van! Ott olyan bőszoknyások 
voltak. Nagyon elhagyatottak voltak, szegények. Az eskü-
vőnkön a mamám rokonsága, testvérei voltak, senki más. 
Esett az eső szépen, és mi ketten szépen beballagtunk a ta-
nácsházára. Ott már várt a Misi bácsi és a Józsi bácsi, a 
tanúk. A két sógor. Közben a mamám a Pintér Betti nénivel 
sütött, főzött otthon. Természetesen a Meszarek húzta rende-
sen. Mindenkit megtáncoltattunk. Szerintem jó volt. 

Dolgoztam sokáig a Kőbányában. Ott volt egy nagy iroda, 
kis iroda, konyha. A bányából mentem nyugdíjba., takarítot-
tam. Amikor volt 1967 körül az a nagy földcsuszamlás, 
soknak le kellett jönni a Tamáshegyről lakni. A Sursinak, a 
Pipás Gyuriéknak… 

Az én mamám be volt sózva, örült, hogy bekerül a faluba. 
Ahol az orvosi rendelő van, az a két szoba lett a mamámé. 
Ott nem volt fürdőszoba, semmi. Szépen megcsináltuk ott 
neki. A mamám szeretett ott lenni. De aztán kellett a ház 
orvosi rendelőnek, és kikerültek a Rákóczi utcába. 

A gyerekkorunk, attól függetlenül, hogy ilyen szegények 
voltunk, nagyon szép volt. A fiúk is olyan tisztelettudóak 
voltak. Annak örülök, hogy végigvittem ezt az egész min-
denséget. A fiaméknak is megvan a szép otthonuk. Kalapot 
le a fiam és a menyem előtt. A lányom is mindent megtesz 
értem. Két unokám van és egy dédunokám, és jön a második 
is. Szép családom van. 

Lejegyezte:  
Kiss Károlyné és Pichler Gabriella 
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A FELLEGVÁR ÓVODÁBAN TÖRTÉNT… 
 

Eseményekben gazdag volt az elmúlt hónap óvodánkban. A hosszú, 
színpompás őszi időt kihasználva nagyokat kirándultunk (Fellegvár, Mo-
gyoró-hegy, Duna-part…), sétáltunk, játszottunk a gyerekekkel a szabad-
ban s alaposan megfigyelhettük a természet változásait. Leveleket, termé-
nyeket gyűjtöttünk s préseltük, vágtuk, ragasztottuk, figurákat készítettünk 
belőlük. A nagycsoportosok őszünnepet rendeztek, s meghívták a kicsiket 
és a középsősöket is. Mesét dramatizáltunk, az ősszel kapcsolatos népi 
játékokat játszottunk, énekeltünk, mondókáztunk, találós kérdéseket tet-
tünk fel az őszi gyümölcsökről, zöldségekről, terményekről. Ajándékba a 
kis és középsősök dióhéjból készült katicabogarat kaptak, s a vendégséget 
zöldséget-gyümölcsöt ropogtatva fejeztük be. 

Felnőtt vendégeink is voltak, meghívtuk a nagycsoportos szülőket is 
egyik délelőtt: mesét játszottunk el királynak, királylánynak, kocsisnak, 
ajtónállónak… stb. öltözve, megmutattuk, mit tudunk az őszről, hogy 
zajlik egy délelőtt az oviban. Verseket, mondókákat mondtunk, énekel-
tünk, körjátékoztunk.  

 „Nem fáztok ti téli fák, mikor meztelen az ág? 
 Eldobtátok a nyári zöld, s az őszi aranyruhát. 
 Ejnye-ejnye téli fák, ez aztán a furcsaság:  
 Hideg télben levetkőztök, nyáron viseltek ruhát.” 
Még egy alkalommal jöttek felnőtt vendégek az óvodába. Ahogy megér-

kezett a hűvös idő, úgy kezdődtek el a betegségek is. Mindannyian tudjuk, 
mennyire fontos a betegségek megelőzése, az az életmód, amit ennek 
érdekében alkalmazni kell. Prevenció és homeopátia címmel tartott óvo-
dánkban előadást Dr. Dobó Márta csecsemő- és gyermekorvos, homeopá-
tiás szakorvos.  

Érdekes, tanulságos volt az este, sok kérdés hangzott el, s tanácsokat 
kaptunk a prevenció alkalmazására. A doktornő utalt rá, mire kell figyelni 
a gyermek fejlődése folyamán, mennyire összetartozik a testi-lelki egész-
ség, mikor beteg, és mikor mondható egészségesnek egy kisgyermek. Az 
előadást a kábel-tv is felvette, s már közvetítette is. 

Az óvoda felső udvarán kialakított kiskertekbe beültettük a növényeket. 
Úgy terveztük meg, hogy legyen örökzöld, legyen folyamatosan virágzó, 
tehát minden évszakban legyen mit megfigyelni a gyermekeknek. Az 
egyik kiskertbe két szép padot is kaptunk Pfeifer Bianka szüleitől. Kö-
szönjük szépen! 

Új és érdekes megoldást választottak a középső csoportos óvónők a szü-
lők munkájának megismertetésére a gyermekekkel. Azokat a foglalkozá-
sokat, melyeket az oviban be lehet mutatni, behozzák a csoportszobába, s 
a gyermekek bevonásával alkotnak valamit.  

Ebben a hónapban Oláh Peti édesapja volt a vendégünk, aki asztalos, s 
madáretetőt készítettek a gyermekekkel. 

Mostanában egyre gyakrabban hallani a Mikulásváró énekeinket, kicsik-
nagyok nagyon várják. Szerencsére december 6-ára bejelentkezett a jó 
öreg, reméljük, havat is hoz magával. 

Advent lévén, már a karácsonyi készülődésben merültünk el, mindhárom 
csoportban készítettünk adventi koszorút, és meggyújtottuk az első gyer-
tyát. Karácsonykor a nagycsoportosok betlehemi játékra várják szüleiket, 
az óvodai karácsony 21-én lesz, az utolsó óvodai nap ebben az évben 
december 22. 

Az óvoda dolgozói nevében kívánom, hogy karácsonykor legyen idő 
eleget beszélgetni, játszani, sétálni, együtt lenni a családdal. 

 „A karácsony mindig olyan jó, 
 az sem baj, ha nem esik a hó. 
 Fontos az, hogy velem legyenek, 
 kik szeretnek, s kiket szeretek.” 
             (Niczky Géza: Karácsony)  
Békés, boldog karácsonyt kívánok! 

Dobó Istvánné  
                                                                                              óvodavezető 

Jegyzet  

a bicikliútról  
és a Duna-parti  

sétányról 
 

A jelenleg folyó útburkolat-felújítások, 
amelyek keretében dicséretes módon javul-
nak a közlekedési viszonyok többek közt a 
Fő utcán és a Széchenyi utcában, eszembe 
juttatott egy ezeknél súlyosabb állapotban 
lévő járdaszakaszt a Duna-parti sétányon, a 
komptól az épülő református templomig. Az 
ezt megelőző, a visegrádi kaputól a kompig 
vezető sétányt már évekkel ezelőtt felújította 
a város; a „kinti” résznek az állapota azon-
ban nem hogy nem javult, hanem folyamato-
san pusztul. Kerékpárral közlekedni rajta 
életveszélyes, ezért a gyerekek és a felnőttek 
is kénytelenek a forgalmas műutat használni. 
Lassan a séta és a kocogás is balesetveszé-
lyessé válik rajta, hiszen némelyik járólap 
alatt hatalmas üreg tátong. Vajon sor kerül-e 
egyszer ennek az útnak a felújítására is? 
Eszébe jut-e néha a képviselőknek, bizottsági 
tagoknak, hogy a kerékpározás, futás és 
újabban „nordic walking”, a városban 
(túl)támogatott (gyakran csekély számú em-
bert érintő) egyéb sportokkal szemben jóval 
több kicsit és nagyot megmozgat(hatna)? 
Nem is beszélve azokról az idelátogató turis-
tákról, akik elhűlve nyugtázzák a járdaviszo-
nyokat. Nem érné-e meg a turizmusból befo-
lyó többletbevételből egy kicsit erre is költe-
ni?  

Azt tudjuk, hogy egy új kerékpárút építése 
mennyi pénzbe kerülne: annál lényegesen 
olcsóbb lenne a meglévő utak, járdák felújí-
tása, ami a lakosság és turisták nagy örömére 
szolgálna. Ilyen út a Lepencéig tartó, szebb 
napokat látott kerékpárút is, amely csak azért 
van ilyen elhanyagolt állapotban, mert az 
útszakasz az ÁPV Rt.-hez tartozik – mondják 
a képviselők –,  és innentől kezdve mindenki 
széttárja a karját. Ez azt jelenti, hogy a prob-
lémára nem is létezik megoldás, vagy a város 
nem tartja érdemesnek foglalkozni vele? 
Próbált-e már tárgyalni az önkormányzat a 
tulajdonossal, vagy esetleg az új szállodák 
építőivel arról, hogy hogyan, miként lehetne 
felújítani?  

Ha pedig a jövőbeli hasznokat latolgatjuk, 
végezetül néhány költői kérdés: Nem ért-e 
mindenki egyet azzal, hogy kerékpározásra 
alkalmas utakkal alkalmasint több turista is 
látogatna a városba? Nem az-e a közös érdek, 
hogy a város a kerékpározás és futás mint 
tömegsport támogatásával, környezettudatos-
ságra nevelje a gyerekeket, az autók helyett a 
kerékpár használatára ösztönözze őket?   

                                                             - k - 
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Az elmúlt hónapban történt  
az Áprily Lajos Általános és Alapfokú Mővészeti Iskolában 

 

Az Áprily Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 
tanulói és pedagógusai novemberben a névadóra, Áprily 
Lajosra emlékeztek. A 2005. évi Áprily-hét témájául a 
természetet, az évszakok váltakozását választottuk Az 
erdő a fák, az állatok, madarak vizek visszatérő motívu-
mai az Áprily-verseknek. Szeptemberi pályázati felhívá-
sunkban az „Évszakok zenéje” ciklus verseihez kértünk 
illusztrációt. A beérkezett nagy számú mű arról tanúsko-
dik, hogy sokan és szívesen olvasták ezeket a verseket.  

A képzőművészeti és rajzkiállításra 60 mű érkezett a 
következő iskolákból: 

Fekete István Általános Iskola, Szob 
Kittenberger Kálmán Általános Művészeti Iskola, 

Nagymaros 
Dunakanyar Erdei Iskola, Visegrád 
Géza Fejedelem Református Iskola, Verőce 
Kisoroszi Általános Iskola 
Áprily Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, 

Visegrád 
A zsűri 12 művet díjazott:  
1. Svidarov Richárd Fekete István Általános Iskola, 

Szob 
2. Jeszenszky Dániel Fekete István Általános Iskola, 

Szob 
3. Hárshegyi Nóra Kittenberger Kálmán Általános 

Művészeti Iskola Nagymaros 
4. Ispán Lilla Dunakanyar Erdei Iskola 
5. Sharpe Liza Dunakanyar Erdei Iskola 
6. Banu Eszter Dunakanyar Erdei Iskola 
7. Józsa Viktor Géza Fejedelem Református Iskola, 

Verőce 
8. Gém Janka Kisoroszi Általános Iskola 
9. Szűcs Zsófia Áprily Lajos Általános és Alapfokú 

Művészeti Iskola  
10. Galszter Dóra Áprily Lajos Általános és Alapfokú 

Művészeti Iskola 
11. Vitéz Sára Áprily Lajos Általános és Alapfokú Mű-

vészeti Iskola. 
12. Watzek Luca Áprily Lajos Általános és Alapfokú 

Művészeti Iskola 
Az értékes könyvjutalmakat Bolyki Lajos, Hegyi Márta 

és Mikesy Tamás, a zsűri tagjai adták át (30.000 Ft érték-
ben az UTILIS Kft. könyvvásárlási utalványokat ajánlott 
fel). 

Szavalóverseny: 64 tanulót neveztek be az iskolák 3 
különböző csoportban. A zsűri tagjai voltak: 

3–4. osztály I. korcsoport:    Jékely Endréné 
                                             Márkosi Kitti 
                                             Kálazy Lászlóné 
5–6. osztály II. korcsoport:   Mezei Anna 
                                             Kertész József 
                                             Hugai Tibor 
7–8. oszt. III. korcsoport:      Donáth Leventéné    
                                             Kálazy László 
                                             Kis Székely Zoltán 
A szavalóverseny eredményei: 
I. csoport (3–4. oszt.) 

I. hely: Bodor Adrienn Kittenberger Kálmán Általános 
Iskola, Nagymaros 

II. hely: Bertényi Barnabás Dunakanyar Erdei Iskola, 
Visegrád 

III. hely: Mile Viola Kittenberger Kálmán Általános Is-
kola, Nagymaros 

II. csoport (5–6. oszt.) 
  I. hely: Galambosi Gábor Kittenberger Kálmán Általá-
nos Iskola, Nagymaros 
  II. hely: Bálint Zádor Kittenberger Kálmán Általános 
Iskola, Nagymaros 

Czellezc Réka Grund- und Hauptschule, Dunabogdány 
  III. hely: Kovács Gábor Móricz Zsigmond Általános 
Iskola, Leányfalu 

III. csoport (7–8. osztály) 
  I. hely: Száraz Bence Áprily Lajos Általános és Alapfokú 
Művészeti Iskola, Visegrád 
  Watzek Luca Áprily Lajos Általános és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola, Visegrád 
  II.hely: Csató Dorottya Fekete István Általános Iskola, 
Szob 
  III.hely: Sárog Noémi  Kittenberger Kálmán Általános 
Iskola, Nagymaros 

Különdíjasok: 
Bártfai Zsófia Áprily Lajos Általános és Alapfokú Mű-

vészeti Iskola, Visegrád 
Paulusz Anna Áprily Lajos Általános és Alapfokú Mű-

vészeti Iskola, Visegrád 
Bolda Krisztina Grund- und Hauptschule, Dunabogdány 
Schmidt Nóra Bozóky Mihály Általános Iskola, Pilisma-

rót 
Horváth Sára Áprily Lajos Általános és Alapfokú 

Művészeti Iskola, Visegrád 
Golán Bence Fekete István Általános Iskola, Szob 
A hagyománynak megfelelően három délutánon át tartó 

küzdelemre hívtuk a környékbeli iskolákat, a legeredmé-
nyesebb csapat elvihette az Áprily-kupát. Nagy örömünk-
re ez most a visegrádiaknak sikerült. Minden csapat sport-
felszerelést kapott jutalmul. 

Az Áprily-hét sporteredményei: 
Teremfoci: 
I. Bozóky Mihály Általános Iskola, Pilismarót 
II. Áprily Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Isko-

la, Visegrád 
III. Grund- und Hauptschule, Dunabogdány 
IV. Dunakanyar Erdei Iskola, Visegrád 
Floorball: 
I. Áprily Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, 

Visegrád 
II. Bozóky Mihály Általános Iskola, Pilismarót 
III. Dunakanyar Erdei Iskola, Visegrád 
Játékos sportversenyek: 
I. Áprily Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Isko-

la, Visegrád Grund- und Hauptschule, Dunabogdány 
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I. Grund- und Hauptschule, Dunabogdány 
II. Bozóky Mihály Általános Iskola, Pilismarót 
III. Dunakanyar Erdei Iskola, Visegrád 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az Áprily-kupa végeredménye: 

I. Áprily Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, 
Visegrád 

II. Bozóky Mihály Általános Iskola, Pilismarót 
III. Dunakanyar Erdei Iskola, Visegrád 
IV. Grund- und Hauptschule, Dunabogdány 
 

Újdonságot jelentett idén, hogy eső ízben kísérletet tet-
tünk Áprily-versek zenei illusztrálására, megzenésítésére. 
A zeneiskolások közül Horváth Sára és Fekete Lídia 
éreztek kedvet a feladathoz. Műveik ősbemutatójára nov-
ember 25-én, a művelődési házban, az Áprily-esten került 
sor. Ezen az esten a versek mellett az élő, éppen születő 
zenét hallhatták a jelenlevők.  

Külön nagy gyönyörűséget okozott L. Kecskés András 
maga szerezte megzenésített vers előadásával. 

Schmidt Péterné igazgató 
 

Iskolánk további híreink 
 

Szép sikert ért el két tanulónk a december 2-án Pomázon 
megrendezett József Attila szavalóversenyen. Fenyvesi Cecí-
lia 2., Száraz Bence 3. lett; eredményükhöz gratulálunk! 

December 3-án immár másodszor rendeztük meg a kisoro-
szi Judo és Kungfu Klubbal közösen a különleges sportok 
bemutatóját. Célunk, hogy felkeltsük az érdeklődést a kevés-
sé ismert sportágak iránt, a gyerekeket a szabadidő értelmes 
eltöltésére buzdítsuk. Az eseményről készült képek minden-
kit meggyőznek arról, hogy a szombat délelőttöt nemcsak a 
tévé előtt lehet eltölteni. 

 

M E G H Í V Ó 
 

Sok szeretettel meghívjuk Önt és kedves Családját 
az Áprily Lajos Általános  

és Alapfokú Művészeti Iskola 
 „ Ifjú Muzsikusaink” c. koncertsorozatának   

karácsonyi hangversenyére, 
melyet 2005. december 13-án, kedden  

17 órai kezdettel tartunk  
az iskola épületében 

A Mátyás Király Mővelıdési Ház 
programajánlata 

 

A Mátyás Király Művelődési Ház  
szeretettel meghívja 

Visegrád lakosait  
a 2005. november 18-án 

technikai okok miatt elmaradt  
előadás pótlására, 

mely 2005. december 15-én  
(csütörtökön) 18 órától lesz  

a könyvtárban 
 

Tudod, hogy nincs bocTudod, hogy nincs bocTudod, hogy nincs bocTudod, hogy nincs bocsánatsánatsánatsánat    

József Attila verseit előadja: 

HOBO 
 

Rendezte:  
Vidnyánszky Attila 

 

Az Új Színház előadása 
 

Zene:  
Mártha István, Nagy Szabolcs és Hárs Tibor 

 

Mindenkit szeretettel várunk! 

 

A Mátyás Király Művelődési Ház 
és a Visegrádi Fiatalok Klubja Egyesület  

tisztelettel meghívja  
a város lakosságát  

a művelődési házban 
2006. január 7-én, szombaton 

15 órakor megnyíló 

Kollázs –  
négy évszak képekben  

című 

rajzkiállításra 
 

A kiállításon  
az egészséges életmód jegyében kiírt  

gyermekrajzpályázatra érkezett  
alkotásokat  

tekinthetik meg az érdeklődők.  
Ez alkalommal kerül sor  

a rajzpályázathoz kapcsolódó  
eredményhirdetésre is. 

 

A kiállítás 2005. január 23-ig 
tekinthető meg  

a könyvtár nyitva tartása szerint. 
 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 



XXI. évfolyam 12. szám                                        VISEGRÁDI HÍREK                                                                   19 
 

Kis karácsony,  
nagy karácsony… 

 

Immár több mint 2000 esztendeje december 24-én a vi-
lág népességének döntő hányada igyekvő áhítattal és sze-
retettel ünnepli Jézus Krisztus születését. A karácsony a 
családok ünnepe. Ilyenkor, advent idején eszembe jutnak 
gyermekkori karácsonyaim, amikor is este körbeültük a 
szerényen terített asztalt. Az étkezés végén szeretett édes-
anyám felszeletelt egy jonatánalmát annyi felé, ahány 
főből állt a család: öt részre. Mindenki kapott egy gerez-
det. Ez szimbolizálta a család egységét, összetartozását. 
Mi, gyermekek – a bátyám és én – az étkezést követően 
bocsánatot kértünk az év során elkövetett rosszalkodása-
inkért, mellyel megbántottuk szüleinket és drága nagy-
mamánkat. A bocsánatkérést persze a megbocsátás követ-
te, melyhez kölcsönös puszilkodás tartozott. Csak ez után 
került sor a várva várt gyertyagyújtásra, s miközben meg-
hatottan énekeltük a Mennyből az angyalt, fél szemmel, 
gyermeki önzéssel, kíváncsian lestük, hogy mi vár ránk a 
fa alatt. A kalendárium 1942-t mutatott. Ez volt életem 
szinte utolsó felhőtlen, felszabadult karácsonya. A követ-
kező karácsonykor szegény bátyám már nem élt, 10 éves 
lett volna. Majd apám bevonult katonának, s mikor vissza-
jött a háborúból, egy év sem telt el, s elhagyott bennünket. 
Valami vagy valaki mindig hiányzott azóta is minden 
karácsonykor. Őszintén bevallom, ez olykor rajtam is 
múlt. 

Ám őseim utáni kutakodásom során olyan megdöbbentő 
eseményre bukkantam, amely megismertetett egy olyan 
családi tragédiával, melyhez képest a mi bánataink a 
semmibe vesznek. Ha nem személyesen tapasztalom, talán 
el sem hiszem. A tragédia a dédapám szüleit sújtotta: 

1874-et írunk. Ükszüleim, Scheili Sebestyén és neje, 
Gerstmajer Mária eltemetik januárban hat napos Ferenc 
fiúkat. Márciusban, az akkor már 41. életévét betöltött 
asszony ismét várandós lesz: a szíve alatt hordja kilence-
dik gyermekét – negyedik fiát, az én leendő dédapámat. 
És ilyen állapotban kell megélnie férjével, hogy karácsony 
táján, december 12-én meghal nyolc éves Zsuzsa, decem-
ber 15-én kilenc éves Mária lányuk és december 19-én 
három éves Sebestyén nevű fiúk. 

Képzeljük el azt a karácsonyt: hét nap alatt három teme-
tés, hetedik hónapi áldott állapotban. 

Ezek a gondolatok jutnak eszembe a közelgő advent ide-
jén. 

Ám Kalász tisztelendő úr november 20-i csodálatosan 
szép és megható kanonoki díszmiséje felejteni engedte 
szomorú emlékeimet. A szép szentbeszéd és a szívre ható 
egyházi kórusművek reményeket, hitet és erőt keltettek, 
úgy hiszem, nemcsak bennem, hanem valamennyi jelenlé-
vőben. Köszönet érte! 

Ezekkel a gondolatokkal zárom soraimat s egyúttal kívá-
nok minden kedves visegrádi lakosnak – ismerősnek és 
ismeretlennek – kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket és 
boldog új esztendőt. 

Tisztelettel: 
Scheili Béla (Budapest) 

Tudósítás!!! 
 

Szeretnek-e? – Mernek-e? – Tudnak-e? – 
bort inni Visegrádon 

 

Tudomására hozzuk Visegrád bortisztelő lakosságának 
és mindazoknak, akiket ez illet, hogy november 11-én 
(pénteken) – ledugaszolás előtt – ismét ,,megtiszteltük” a 
pincesor hordóinak nektárját. 

Hogy miképpen? – Hát úgy, ahogy azt kell. Egy kis be-
vezető – és Márton-napi – műsor után – amikor a 
,,kellékbábúnak” már csak a levágott és lekapart csontjai 
sápadoztak – árván – a tálon, akkor pincéről pincére, 
hordóról hordóra járva – harmonika- és énekszó mellett 
mélyre ütöttük a ,,záródugót”, valamint locsolgattuk a 
száraz garatunkat. Majd – a legvégén – az elhunytjainkról 
is megemlékeztünk. 

Egyszóval itt rend volt és szertartásos volt minden – hi-
szen a Johann itt a hegybíró –, ,,kapott” is volna az, aki 
kilóg a sorból. Tehát ízlelgettük és haraptuk itt a bort és 
nem ittuk és vedeltük. Egyszóval ,,megtiszteltük” a borké-
szítők fáradságos munkáját. 

De! – mit csinál a borivó ember, ha már egyszer – egy 
kissé – ,,meglegyintette” ŐT a ,,borgőz”? Hát… ráiszik 
még egy pohárral. Igen ám! – de éhgyomorra? – Nem, a 
mi esetünkben nem! – Nekünk van annyi eszünk, hogy 
előtte – ropogósra és aranyosra sült – libacombot (párolt 
lilakáposztával) együnk. Pláne, ha ,,azt” a Présház borozó 
gazdája, az István szolgáltatja. Szóval, ízlett mindnyá-
junknak az Ági mama és a Gabika ,,főztje”. Utána pedig? 
– Régen elfeledett és mai, jó hangzású bordalok következ-
tek. Illő mértékben. 

És másnap? – Mivel fejfájás nincs, gyomorrontás nincs, 
madárinfluenza nincs, köszönjük a hegybírónak, helyette-
sének és a pincemestereknek – valamint a segítők – fára-
dozását. De, mivel mi érzékeny lelkű és aggódó típusú 
borivók vagyunk, azért úgy ,,József-nap” táján még 
,,megvizsgálnánk” egyszer, hogy minden rendben van-e? 
– Nem lett-e pimpós az a bor? 

L. S. egy résztvevő 
 

Koszorúztunk a Zsitvay-emléktáblánál 
és a háborús emlékműnél 

 

Dr. Zsitvay Tibor emléktábláját egy évvel ezelőtt avattuk 
fel. Az évforduló alkalmából november 10-én, este 17 
órától megemlékeztünk Zsitvay példamutató politikusi 
tevékenységéről és emberi nagyságáról. Koszorút helye-
zett el a Pilisi Parkerdő Gazdaság Visegrádi Erdészete, a 
Sziget Ifjúsági Szövetség, a Vállalkozók Egyesülete, a 
Turisztikai Egyesület és a Visegrádi Szövetség. 

Ezt követően átvonultunk a szemben lévő háborús em-
lékműhöz, ahol szintén verssel és emlékező beszéddel 
tisztelegtünk a háborúkban, illetve a harcokhoz kapcsoló-
dóan elesett embertársaink emlékének. Sok gyertyát gyúj-
tottunk és koszorúztunk. 

Köszönjük a visegrádiaknak, a Zsitvay-rokonoknak, az 
intézmények megjelent képviselőinek, valamint a szerve-
zetek tagjainak, hogy részt vettek az eseményen! 

Kiss Károly VSZ 
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Visegrádi fiatalok a nagyvilágban 
 

Magyarokkal  
az indiánok földjén 

 

A korábban külföldről tudósító fiatalokhoz csatlakozva szeret-
nék én is megismertetni a Kedves Olvasókkal egy különös he-
lyet a nagyvilágban, az ott élő embereket és a fura szokásaikat. 
Dél-Amerikában, a sokak által felületesen ismert kontinens 
egyik fővárosában, Caracasban (Venezuela) volt szerencsém bő 
nyolc hónapot eltölteni, ami egyben az ottani tanévvel egyezett 
meg.  

Hogy történetemet az elején kezdjem, egy váratlan telefon, 
majd felkérés révén kerültem kapcsolatba a kinti óvoda számom-
ra addig ismeretlen igazgatójával, aki megismerkedésünk után 
segítségemet kérte, hogy előbbre vigyem a külföldi magyarsá-
got, óvodán, iskolán, cserkészeten, ill. kulturális rendezvényei-
ken keresztül. Mivel a kolónia vezetői még az egykori 56’-osok, 
akik sajnos egyre kevesebben és egyre gyengébben tudják a 
kolóniát felkarolni. Azonnali titkolt örömömet és érdeklődése-
met egyből csillapította az ország általuk felvázolt helyzete, az 
emberek társadalmi berendezkedése, a veszélyek és bizonytalan-
ságok, amik manapság az országra jellemzőek. Bennük bízva, 
ill. rájuk hagyatkozva vállaltam a felkérést, hogy egy tanévet 
kint töltsek. 

A privát intézkedésem ismételten kedvemet vette az úttól, a 
repülőjegy ára nem éppen egy óvónő zsebéhez tervezett kiadás, 
főleg nem a világ másik végére. Körbe kellett néznem, ki s 
hogyan tudna nekem segíteni. Találtunk egy pályázati lehetősé-
get, amit az Oktatási Minisztérium és a Magyarok Világszövet-
sége mintha épp nekem talált volna ki. Így általuk finanszírozva 
jutottam ki ebbe a távoli országba. A kötelező oltásokat felvéve 
(malária, hepatitis és sárgaláz ellen) elindultam. Egy utolsó 
pillantást vetve a levegőből a mi Dunakanyarunkra,  egy 11 órás 
repülés következett a nagy kék semmiségben, ahol még a madár 
se tudta, mit néztünk, az eget-e vagy már az óceánt? És főleg, 
hogy mit keresek a gépen (a sok kreol közt)? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 „Bienvenido”, légy üdvözölve felirattal köszönti az odaérke-

zőket Caracas. Már maga az érkezés élmény. A kiírtak ellenére a 
gép nem a fővárosban, hanem a környék szegény negyede mel-
lett száll le. Megérkezésemkor nem tudtam sírjak-e vagy neves-
sek. Mindenhol vörös föld, viskók, szegény emberek. Meszticek 
(fehér, indián és fekete keverékek). Csak nézelődtem a gép 
ablakából, amikor már mindenki a leszállással volt elfoglalva. 
Ezek után ráadásul a reptéren a magyarok helyett egy fekete 
biztonsági őr kiabálta a nevem az ezer ember közt. persze akcen-
tussal… az útlevelemet kitépve a kezemből elkísért egy német 
meg egy fekete úrhoz, akik megnyugtattak és elvittek az 
,ismerőseimhez’. 

Hamar megismerkedtem a kinti magyarokkal, a kb. 500 fős 
magyar kolóniával. Egyre kevesebben vannak és egyre nehezebb 
számukra megtartani a magyarságukat. Van egy magyarházuk, 
ahol lehetőségük nyílik rengeteg erőfeszítés árán egy tánccso-
port, két cserkészcsapat, egy óvoda, egy iskola és több egylet 
működtetésére. Itt dolgoztam én is óvónőként heti 6 napot tanít-
va a gyerekeket a magyar nyelvre, a kultúránkra. Szerveztem a 
nemzeti, ill. egyházi ünnepélyeket, valamint az óvoda javára egy 
igen sikeres jótékonysági vásárt és ebédet… Hétvégén a magyar 
iskolában tanítottam, besegítettem a cserkészek életébe, táboroz-
tatásába és vizsgáztatásába.  

Visszatérve az országra, Venezuela egykoron spanyol gyarmat 
volt. Simon Bolivár vezetésével 1824-ben ez alól felszabadult. 
Korábban a spanyolok az ország betelepítésén munkálkodva a 
spanyol állam börtöneiből kiengedett rabokat toloncolta ide, egy 
utolsó esélyt adva nekik. (Magyarul az itt honos igen „kényel-
mes” indián keveredett a spanyol bűnözővel és még anno a dél-
afrikai jó kedélyű feketével.) Az ország népességének (17 mil-
lió) 70%-a a fővárosban, ill. környékén él. (Venezuela területi-
leg 10-szer nagyobb, lélekszámban pedig másfélszer Magyaror-
szágnál.) 

A társadalom két részre tagolódott. Középosztály nincs, mint 
ahogy ez egész Dél-Amerikára jellemző. A szegények zsúfolt 
negyedekben karton, jobb esetben, tégla viskókban élnek, utób-
bira, ill. annak bevakolására csak az állampártiaknak van mód-
juk az állami támogatásból (általában pirosra). Ingyen kapják az 
áramot is. Se ajtó, se ablak, csak rács mindenhol, egymás „bi-
zalmára” építve. A házban többnyire csak ülőalkalmatosság, 
hűtő és tévé van. Napi munkája a többségnek nincs. A harmadik 
világban annyit és akkor dolgoznak vagy lopnak, amennyi az 
életben maradásukhoz (alkoholra és a legdivatosabb ruhához) 
szükséges. De tévedés ne essék, egyáltalán nem szomorúak. 
Van, hogy az állam segítve őket, ingyen étkezdéket hoz létre. 
Erre még kevesebben dolgoznak. Nem félnek, mert éhen nem 
halnak. Banán egész évben terem, a telet nem ismerik és az 
állam sem hagyja el őket, hisz a társadalmuk kétharmadát ők 
képezik, ami pedig elég sok szavazatot jelent. 

Általában csak sziesztáznak a függőágyakban, MINDENHOL 
szól a merenge (helyi zene) és meglepetésemre már csütörtök 
este tele a város, megkezdik a hétvégéjüket. Mindenki táncol, 
mulat. A latinok tánca a legszebb tánc szerintem a világon. 
Kifinomultan, kecsesen, ösztönösen táncolnak. Az európai 
modern zenét nem is igen kedvelik. Nem tudnak rá mozogni. 

Mivel nagyon korán érnek, így gyermekáldásban is túl korán 
részesülnek. A férfiak a gyermek költségeit, ill. nyűgjeit nem 
bírva szinte már divatjelleggel tovább állnak. Akkor a nők ami-
lyen kívánatosan csak tudnak, úgy öltözködnek, szépítkeznek. 
(Nem törődve azzal, hogy gyerekének nincs cipője, vagy majd-
hogynem éhezik.) Így várva a következő társat, akit a nő ismé-
telten a gyerekkel próbál magához láncolni.  

A sörgyár éves statisztikája szerint minél nagyobb a szegény-
ség annál nagyobb a sörfogyasztás.  

Ezekbe a negyedekbe fehér, ill. európai ember nem megy. En-
gem ennek ellenére kérésemre elvittek, helyi kísérettel besötétí-
tett kocsiban. Elvittek az iskolákba, a még létező óvodákba.  

Mindenhol rács, kosz és szegénység. Borzasztó. A több száz 
gyerek értelméért, életéért lakónegyedenként egy, max. két 
felnőtt küzd, mást nem érdekel. Találkozásunkkor kérve kértek, 
segítsek nekik, hisz európaiban még bíznak. Tartsak nekik mód-
szertani előadásokat, állítsak össze anyagokat, mert semmijük 
sincs. Van olyan iskola, amelyik egy korábbi dealer központ 
helyére épült. A társaság nem költözött el. A gyerekek közt 
végzik üzleteiket, vagy intézik el véres igazságszolgáltatásukat. 
A lövöldözés itt nem esemény. A minap is későn jöttek értem 
munka után, kiderült, le  volt zárva a környékünk, mert a 
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rendőrség az utcán leplezett le és lőtt agyon egy bűnbandát. 
Viszont az élet úgy van kiépítve, hogy a két réteg nagyon ritkán 
találkozzon. 

A gazdag réteg ennél fogva mondhatni egy arany kalitkában él. 
Minden luxus elérhető számukra, de az ország válsága miatt elég 
kritikussá vált a biztonságuk, a közbiztonság. Az ellenpártiak 
vagyonát próbálja a kormány elkobozni, ill. megfélemlíteni őket. 
Soha nem örültem még ennyire egy nyaralás végének, mint ott, 
mikor ismerős családnál töltve a hétvégét megtudtam, hogy éjjel 
hat idegen fegyveres férfi kutakodott a szállásunkon. Az utcákon 
nem sétálnak ebből a rétegből. Az ember nem száll csak úgy ki-
be a kocsijából, mert kérdés, megtalálja-e a kocsiját, mire visz-
szamegy (én se találtam a családtól használatra kapott autómat, 
mert mások kölcsönvették örökre), meg persze, saját bőrét sem 
kockáztatja. Külön elkerített iskolákat, klubokat, parkokat alakí-
tanak ki maguknak. 

Általában közös lakó kolóniákban élnek, ahova csak egy so-
rompón keresztül lehet bejutni… de tapasztalatból mondom: egy 
női mosoly előtt minden kapu megnyílik. A háztartást cselédek 
végzik. A nők a gyerekek mellett saját külsőjükkel vannak leg-
inkább elfoglalva. A szépségipar, plasztikai sebészet Venezuelá-
ban a legfejlettebb és az egyik legkeresettebb szakma. Idős 
emberekkel egyáltalán nem találkozik az ember. Oda figyelnek 
magukra, mert nagyon korán kifejlődnek, ill. öregednek a klíma 
befolyása miatt. 

Szinte minden tájegység megtalálható: a havas hegycsúcs, a 
sivatag és a tengerparti paradicsom. Akarva akaratlan gazdag 
élővilágával szinte minden nap érintkezik az odalátogató. Még 
ha nem is barangol az ember a karfiolrengetegnek tűnő esőerdő-
ben. (Bár táborozásunk alkalmával ehhez is volt szerencsém.)  

Az állatok sokszor a házakba menekülnek a tikkadt szárazság 
elől. Egyszer pl. nem tudtuk, a macskánk miért nem jött le há-
rom napig az emeletről. Kiderült, hogy hozzánk is bekúszott a 
mosókonyhába egy másfél méteres igen vastag kígyó. Ezek után 
este, sötétben, mint ahogy megszoktam, mezítláb többé nem 
vittem ki a szennyest a mosókonyhába. A város tele van kese-
lyűkkel, csúnya és nagy küllemük ellenére nagyon barátságosak. 
Az itthoniakkal való levelezés alkalmával mindig megjelent 
közülük egy az ablakomban és nagyokat bólogatva nézte, mit 
csinálok. Az esős évszakban, amikor késő délután rendszeres 
volt a trópusi eső (az ember ilyenkor az orráig se lát), elvo-
nultával a fekete madarak a villanyoszlopok tetején szárítkoztak 
kitárt szárnyaikkal, mint a kis Batmanek. Elég bizarr látvány a 
félhomályban. A lakásban rendszeresek a kis rózsaszín gyíkok és 
óriás csótányok („kukaradzsák”, jó 10–15 cm-sek), amik a fali-
képek mögött laknak. A medencében megjelenő méteres iguána, 
a pelikánok és flamingó mezők látványa is különös élmény.  

Kértek, hogy az erdőben ne kapaszkodjak semmibe se, mert 
nem lehet tudni, mikor mozdul meg. A növényzet csodálatos, a 
rikító színű kemény húsú virágok, a lila banánok, az óriási pál-
mafák és aloék… Minden viszontagság ellenére gyönyörű or-
szág.  

Időnk engedtével lementünk a tengerhez. Csónakkal, jachttal 
(ez utóbbi oly gyakori, mint nálunk az autó) körbejártuk a kör-
nyező pálmafás, hófehér, óriáskagylókkal teli korallszigeteket, 
öblöket. A helyiek szerint egyszerűen csak a „paradicsomot”. 
(Ami környezetvédelmi terület, ahonnan még egy kagylót sem 
volt szabad elhozni!) Érdekes az, hogy még a tenger közepén is 
kiszolgálják az embert. A helyiek csónakokban hozzák a nyers, 
ill. frissen elkészített tengeri „gyümölcsöket”. Rájöttek arra, 
hogy a fagylaltos kocsi úszik a vízen, így még a kókuszfagyit se 
kell nélkülözni a vízben (persze tripla áron). Érdekes, hogy 
nagyfokú rendezettség se a természetben, se az emberi normák-
ban nem található. 

Mivel én egy magyar családnál laktam, így mindenre figyel-
meztettek a határtalan szabadság ellenére: A szabályok íratlanok, 
de fontos, hogy tudja őket az ember. Pl. utcai árustól se étel, se 

ital nem fogyasztható. (Ezt elfelejtve egy kókuszitaltól én is 
kórházba kerültem.) Turista külsővel az embernek nincs sokáig 
gondja a csomagjára: kirabolják. A közlekedésben a nagyobb 
kocsinak van előnye. A piros lámpa NEM lámpa, ha ép bőrrel 
haza akarunk jutni. ’Európainak’, ill. szőkének, mint aminek 
engem is tartottak (sötét barna a hajszínem) tudnia kell, hogy 
hova mehet, mit csinálhat, mert közkedvnek örvendhet, és tapo-
gatni kezdik a helyiek. A boltokban a pultoknál székek vannak, 
hogy türelmesen várakozz. A csomagjaidat, ha nem kéred, akkor 
is cselédek pakolják össze és viszik a kocsidba. 

Taxit el lehet felejteni – ezt vésték a fejembe. Én is próbáltam 
ezt tenni, mikor második kiérkezésemkor a „családom” pár 
napos csúszással elfelejtett értem jönni a reptérre (latinoknál ez 
természetes) és egyedül kellett feljutnom a városba, a taxisofőr 
földutakra letérő kerülőútjaival nem törődve. A latinoknál elő-
fordul, hogy a szóbeli ígéret röpke, elszáll, és a pontosság sem 
az ő profiljuk, de ehhez hozzá kell szokni.  

Itt az emberek csakis a boldogságukért élnek, nem stresszelik 
magukat. A latinok temperamentuma sem mindennapi. A gyere-
kek sem azok a kis európai még nevelhető kezes bárányok (pl.: a 
nagyközönségnek adott karácsonyi műsorom kellős közepén a 
bájos kis angyalkáim váratlanul összeverték egymást, majd 
folytatták a műsort). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kijutásom kezdetétől be szerettem volna menni a belvárosba. 

Nem volt rá lehetőségem. Utolsó héten egy helyi fiút megkér-
tem, kísérjen be. A lelkemre kötötte: SEMMIT ne hozzak ma-
gammal, még órát se. Így a cipőmbe dugott pénzzel elindultunk. 
A gyönyörű, tipikus koloniális belvárosban mindenhol fekete 
gépfegyveres kommandósok lézengtek. A tereken csak férfiak 
voltak, csoportosulva hallgatták a hangszórókból ordító államfő 
beszédét, hangosan hőbörögve, kommentálva azt. Mindenhol 
kosz, üveg, lófráló gyerekek. Megdöbbentett. Mikor visszaértem 
a családhoz, megértettem, a tejfölszőke anyuka miért nem vitt be 
anno és miért nem engedett be soha. Meg is köszöntem neki, 
mert ha ezt ottlétem elején látom, mi is zajlik itt valójában, 24 
órán belül hazarepültem volna. 

Szóval rengeteg élményben volt részem. A látottak, a tapasz-
taltak mind emberileg, mint szakmailag felbecsülhetetlenek. 
Tőlem minden utunk folyamán megkérdezték: félek-e? Mit 
mondhattam volna erre? Nem. Hisz, ha történik is valami, mit 
tehettem volna ellene?  

De egy dolgot megtanultam: értékelni Európát, értékelni a ma-
gyarságot, értékelni az otthont és a családot. 

                                                                            Tavas Judit  
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József Attila 
 

BETLEHEMI KIRÁLYOK 
 

Adjonisten, Jézusunk, Jézusunk! 
Három király mi vagyunk. 
    Lángos csillag állt felettünk, 
    gyalog jöttünk, mert siettünk, 
    kis juhocska mondta – biztos 
    itt lakik a Jézus Krisztus. 
        Menyhárt király a nevem, 
        Segíts, édes Istenem! 
 

Istenfia, jónapot, jónapot! 
Nem vagyunk mi vén papok. 
    Úgy hallottuk, megszülettél, 
    szegények királya lettél. 
    Benéztünk hát kicsit hozzád. 
    Üdvösségünk, égi ország! 
        Gáspár volnék, afféle 
        földi király személye. 
 

Adjonisten, Megváltó, Megváltó! 
Jöttünk meleg országból. 
    Főtt kolbászunk mind elfogyott, 
    fényes csizmánk is megrogyott, 
    hoztunk aranyat hat marékkal, 
    tömjént egész vasfazékkal. 
        Én vagyok a Boldizsár, 
        aki szerecseny király. 
 

Irul-pirul Mária, Mária, 
boldogságos kis mama. 
    Hulló könnye záporán át 
    alig látja Jézuskáját. 
    A sok pásztor mind muzsikál. 
    Meg is kéne szoptatni már. 
        Kedves három királyok, 
        jóéjszakát kívánok! 

 
A legjobb dunai révész 

 

A Révészek Országos Szövetsége idén Balatonvilágoson 
rendezte meg hagyományos konferenciáját. Ezen alka-
lomból kiosztották a 2005. évi díjakat és kitüntetéseket is. 
Az idei év legjobb dunai révészének Nigreisz Bélát vá-
lasztották. 

Valószínűleg nincs olyan visegrádi, aki ne utazott volna 
úgy a kompon, hogy ne ő vezette volna. Régen és megbíz-
hatóan szolgálja a visegrádi dunai közlekedést. 

Ez úton gratulálunk neki! 
 

Meghívó 
 

Hagyományos, nyilvános 

szerkesztőségi délutánunkat 
2005. december 29-én, csütörtökön  

15–16.30 óra között 

tartjuk a könyvtárban 

A rendezvényre minden Kedves Olvasónkat 

szeretettel várjuk! 

A Visegrádi Hírek szerkesztői 

Magyar Politikai Foglyok Szövetsége 
MUSZ 51–56 Tagozata 
1051 Budapest, Nádor u. 36. 

Tel./fax: 311-6743 
 

Igen tisztelt Szerkesztőség! 
 

Bizonyára tudomásuk van Önöknek arról a tényről, hogy a 
volt szovjet tömb országaiban tényleges katonai szolgálatra 
szóló behívóval kényszermunkára (munkaszolgálatra) hívták 
be azokat a hadköteles fiatalokat, akik politikailag megbízha-
tatlanok voltak a rendszer szempontjából. Főleg származá-
sunk miatt végeztettek velünk kényszermunkát, ezért fizetést 
nem kaptunk, ,,jutalmunk” az volt, hogy 27–28 hónap után, 
amikor leszereltünk, maradtunk osztályidegenek, megbízha-
tatlanok mint kulákok, katonatisztek stb. leszármazottai. 
Egyéni ,,érdem” szerint ide lehetett kerülni, elég ,,bűn” volt, 
például ha valaki egyházi iskolába járt. E hátrányos megkü-
lönböztetés, a rossz káderlap, a kommunista diktatúra idején 
végig elkísért bennünket. 

Magyarországon 1951–1956 közötti időben hívtak be mun-
kaszolgálatra fiatalokat, de utána se volt célszerű erről be-
szélni, a rendszer szerette volna ezt elfelejteni. Csak a rend-
szerváltozás után jelentek meg erről cikkek és egy könyv: 
Csonkaréti Károly Szigorúan titkos! dandár c. könyve. A 
POFOSZ honlapján is olvasható, levéltári adatok alapján ké-
szült tanulmány, A HM és az 1. sz. Építő dd címen. 

A munkaszolgálat nem kizárólag hazai jelenség, ezt 
,,szovjet receptre” hozták létre a volt szocialista országok-
ban. Szoros kapcsolatban állunk (erdélyi), lengyel, cseh, 
szlovák szervezetekkel. A megalakult és Prágában székelő 
nemzetközi szervezet rendszeresen találkozót tart. Erdélyben, 
az ottani bajtársaink, 2004-ben két emlékművet avattak. 

Magyarországi bajtársaink hetente tartanak összejövetelt. 
Helyszín a POFOSZ társalgója, 1051 Budapest V., Nádor u. 
36. IV. emelet, szerdai napokon 14 órai kezdettel. Alapsza-
bályunk szerint mi semmilyen párthoz nem tartozunk. Már 
több újság, sőt a Duna TV is foglalkozott ügyünkkel. 

Az elől se zárkózunk el, hogy a teljes szöveget leközöljék, 
viszont nem akarjuk, hogy emiatt egy fontosabb téma marad-
jon ki a lapból. 

Ezért csak arra kérjük az igen Tisztelt Szerkesztőséget – 
előre is hálás köszönetünket fejezzük ki –, néhányszor tegye-
nek közzé egy rövid felhívást az alábbi szöveggel: 

Bajtársakat keresünk 

Felkérjük mindazokat a bajtársainkat, sorstársainkat, 
akiket a kommunista diktatúra idején katonai behívóval 
kényszermunkára (munkaszolgálatra) vittek politikai 
okból, azok az alábbi címen jelentkezzenek érdekvédelmi 
szervünknél: személyesen szerdánként 14 órakor (ekkor 
tartjuk bajtársi találkozónkat is, lift van), vagy levélben 
ugyanoda címezve:  

POFOSZ MUSZ 51–56 Tagozata, 1051 Budapest, 
Nádor u. 36. IV. emelet.  

Egyben kérjük mindazon segítőkész Olvasóinkat, akik 
ilyen személyről tudnak, értesítsék őt. Előre is köszön-
jük. 

                                                 Boemelburg Lajos  
                                                                 szóvivő 
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VSE labdarúgó szakosztály hírei 
 

2005. szeptemberében megkezdődött a Bozsik Labdarú-
gó Akadémia őszi sorozata, mely Tahiban indult kiskörze-
ti egyesületi alaptornával.  

Résztvevők: Leányfalu, Tahitótfalu, Szigetmonostor és 
Visegrád csapatai voltak. 

Oklevelet kapott: Galszter Dóra 
 Finta Félix 
 Szalai Ádám 
 Dobai László 
 Galszter Richárd 
 Hegedűs Márk 
A gyerekek nagyon ügyesek voltak, nagyon jól szerepel-

tek.  
A második kiskörzeti egyesületi alaptornát Visegrádon 

mi rendeztük. Ismét Leányfalu, Szigetmonostor, Tahitótfa-
lu és Visegrád csapatai vettek részt a körzeti tornán. 

Szintén nagyon jól szerepeltek a gyerekek. 
Oklevelet kapott: Szalai Ádám 
 Barabás Gábor 
 Dobai László 
 Szedlacsek Bence 
 Galszter Dóra 
 Csörgő Márk 
 Kecskés Lehel 
 Berkesi Gergő 
A kiskörzeti válogatottak tornáját Pomázon rendezték 

szeptember 30-án.  
Oklevelet kapott: Csörgő Márk 
 Dobai László 
 Szedlacsek Bence 
 Szalai Ádám 

 Hegedűs Márk 
 Meszárek Norbert 
 Lakatos Tamás 

2005. október 15-én Nagymaroson volt a körzeti váloga-
tottak tornája.  

Itt Szedlacsek Bence és Dobai László jutott tovább tő-
lünk az U-9 korosztályban. A két fiú tehát bejutott Pest 
megye legjobbjai közé. (Az egyikük már második alka-
lommal.) 

2005. november 17–18-án Szendrei Lajos társammal 
együtt, mind a ketten  sikeres  edzői vizsgát tettünk, meg- 

szereztük az „UEFA B lincenc” diplomát. Nagyon sok 
időt, türelmet, pénzt vett el tőlünk, illetve családunktól ez 
a tanfolyam, de, ahogy mondani szoktuk: „A gyerekekért, 
az ifjúságért mindent”. Mindkettőnket az motivált, hogy a 
minél korszerűbb és újabb ismeretek birtokában tudjunk 
foglalkozni a gyerekekkel, az ifjúsággal és akár a felnőtt 
csapattal is.  

Röviden a 2005-ös évről annyit szeretnék mondani, hogy 
a felnőtt csapatunk a várakozásnak megfelelően szerepelt 
eddig, az ifjúsági csapatnak nem indítottak bajnokságot, 
így ők jelenleg pihennek. Utánpótlásunk nagyon jól szere-
pelt idén, messze a várakozáson felül. Nagy örömünkre, a 
napokban is újabb gyerekek csatlakoztak hozzánk, így 
már 28 főre gyarapodtunk! Továbbra is szeretettel várunk 
minden gyermeket! 

2005. november 19-én a visegrádi civil szervezetek Er-
zsébet-bált rendeztek. A szervezeteknek ez volt az első 
közös rendezvénye és nagy izgalommal készültek rá. (A 
tényeket ismerve, valóban semmiféle politikai célja nem 
volt a rendezvénynek, csupán azt szerették volna, hogy a 
vendégek jól érezzék magukat egy bál keretében, kicsit 
kikapcsolódjanak ebben a rohanó világban.)  

A bál célja a sport és az öltözőépület berendezésének 
támogatása volt. 

Néptáncbemutatóval kezdődött a program, a Zöldsziget 
Tánccsoport előadásában. Rendkívül színvonalas, profi 
módon előadott műsort láthatott a közönség.  

A műsor után következett a bál, ami a vendégek vélemé-
nye szerint is nagyon jól sikerült.  

A labdarúgó szakosztály nevében köszönöm a szerveze-
teknek, hogy a rendezvény céljául a sport, illetve az öltö-
zőépület berendezésének támogatását jelölték meg. Na-
gyon örömünkre szolgál, hogy más szervezetek is fontos-
nak tartják Visegrádon a sport támogatását. Egyre többen 
elismerik, hogy nélkülözhetetlen az egészséges életmódra 
történő nevelés, a rendszeres mozgásra való ösztönzés, va-
lamint a sportolás, a mozgás megszerettetése, a mozgás 
igényére való nevelése, ennek propagálása, olyan körül-
mények megteremtése, hogy mindenki megfelelő sikerél-
ményt szerezhessen. 

Köszönjük a támogatók, a rendezők, a szervezők, a bará-
tok, rokonok nagy segítségét és támogatását! 

Szedlacsek János (Dugó) 

 
Sakkhírek 

 

November 13-án megkezdődött a 2005/2006. évi Pest 
megyei I/a osztályú sakkbajnokság. A Visegrád SE 9 iga-
zolt játékossal vette fel a küzdelmet, köztük 3 szentendrei 
sakkozóval.  

Az eddigi eredmények: 
Pomáz–Visegrád  1,5:3,5 
Visegrád–Gödöllő  1,5:3,5 
Szigetszentmárton–Visegrád  2,5:2,5 

Jelenleg tehát 7,5 ponttal, 50%-os teljesítménnyel a 4–6. 
helyen állunk. Csapatunk legjobb pontszerzője az V. táb-
lán még veretlen Jung András 2 pontjával. 

VERSENY VERSENY VERSENY 
December 16-án a Szedlacsek Miklós emlék-

verseny keretében megtartjuk Visegrád nyílt 
sakkbajnokságát.  

A verseny du. 3–7-ig tart, nevezni a helyszí-
nen, a Mátyás Király Művelődési Házban lehet 
14.50-ig. Szeretettel várunk minden sakkozót 
és szurkolót egyaránt. 
                                                        Gróh Dániel 
                                                     sakkszakosztály-vezető 


